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معلـومـات عن الجمهـورية العـربيـة الســوريـة 

غرينتش،  شرق   42-35 طول  وخطي  شمااًل   37/32 عرض  خطي  بين  المتوسط  للبحر  الشرقي  الشمال  الجزء  الموقع: 

183كم. الشاطئ  طول 

المساحة:  185.180 كم مربع.

عدد السكان:  24.500.000  مليون نسمة حسب احصائيات 2011.

المدن المهمة:  دمشق - حلب - حمص - الالذقية – حماة – طرطوس – دير الزور .

اللغة: العربية – اإلنكليزية – الفرنسية 

قرش   100 وتساوي  السورية  الليرة  هي  السورية  للعملة  األساسية  الوحدة  النقد: 

50 - 100 - 200 - 500 - 1000 ل.س فئات الليرات النقدية الورقية المستعملة هي: 

أما القطع المعدنية فهي : 1 - 2 - 5 - 10 - 25  ل.س 

أوقات الدوام: الوزارت والمؤسسات الرسمية من الساعة  8:30  و حتى الساعة  15:30.

العطلة الرسمية : يومي الجمعة والسبت.

GMT التوقيت : التوقيت الشتوي من تشرين الثاني إلى آذار 2 + ساعة

.GMT التوقيت الصيفي من نيسان إلى تشرين األول  3 + ساعة       

األربعة. الفصول  فيه  تتميز  معتدل  متوسطي  بمناخ  سورية  تتمتع  المناخ: 

22 درجة مئوية. 10 درجة مئوية وفي الربيع والخريف  32 درجة مئوية وفي الشتاء  يبلغ معدل درجة الحرارة في الصيف 

 00963 الدولي  سورية  الهاتف: رمز 

32 كم عن مركز العاصمة  1 - دمشق : يبعد مطار دمشق الدولي  المطار: 

2 - مطار حلب الدولي 

3 - مطار الشهيد باسل األسد 

348 كم عن العاصمة  الموانئ: الالذقية 

258 كم عن العاصمة  طرطوس: 

55 كم جنوب الالذقية  بانياس: 
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المــحتـوى

 كلمة رئيــس مجلــس إدارة االتحـاد الســـيد ســــليمــان الحســـن

مجلـــــس االتحــــاد

شـــركات التـــأمين والتعـريف بكل شـــركة

    TPA   شــــــــركات إدارة النفقـــات الطبية

اتحــــــــاد وكالء و وســـــــطـــاء الـــتـــــــــأميـــــن

القـرارات والمراســيم الخـاصة بــســوق الـتـــأمــيــــن الــســـوري

الجـــــداول البيـــــــانيـــــة

نشـــــــاطــــات االتحــــــــاد
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يأتي انعقـاد المـؤتمـر العـام التـاسـع والعشـرين لالتحـاد العـام العـربي في مدينـة مراكـش بالمملكـة المغـربيـة تعبيـرًا 

عـن رغبـة االتـحــاد في اإلحاطـة بكـل مـا يؤثــر بالقطـاع التـأمينـي .. وذلك من خـالل اختيــار مـواضيـع غـايـة في األهميـة 

تتمحـور حـول التغييـر في الوطـن العـربي وتـأثيـره على قطـاع التأميـن فيه.

إن االضطــرابـات الســياسـية وحـالــة عـدم االســتقرار التـي يمـر  بهـا عالمنــا العـربي تحتّـم علينـا العمـل ســويًا لحمـل 

شـــركات التــأميـن وإعـادة التـأميـن العـربية على أخـذ دورهـا الفـاعل والتمـاشــي مع هذه التحـوالت واالســتفـادة منهـا 

وصـواًل إلى اقتصــاد داعـم ومســتقر.

نـأمـل أن يُســفر هذا المـؤتمـر عن توصيـات قـادرة على تحقيـق تعـاون أمثـل بين جميـع أسـواقنـا بمـا يسـاهـم في تقـوية 

دور التأمين وإعادة التأمين في البالد العربية .

أ. ســـــــــليمــان الحـســـــــــــن

أ. سليمان الحسنرئيـــــــس مجلــــــــس إدارة االتحـــــاد الســـــــوري لشــــــركات التــــــأميــــــن 

رئيس مجلس إدارة االتحاد

د. عبد الرحمن العطار

نائب رئيس مجلس اإلدارة

أ. فاروق جود

عضو مجلس إدارة االتحاد

أ. بدري فركوح

عضو مجلس إدارة االتحاد

أ. علي نيال

عضو مجلس إدارة االتحاد

أ. هيثم الحريري

عضو مجلس إدارة االتحاد

أ. مروان مطره جي

عضو مجلس إدارة االتحاد

مجلس االتحاد
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10

شـــركات التـــأمين الســـورية والتعـريف بكل شـــركة
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المؤسسة العامة السورية للتأمين :

تأســـــست عـام 1952

مؤســـسة حكــومية عــامة تمــارس جميــع أعمــال التـــأمين 

وإعــادة التــــأمين.

رأســـــــمــالــهـــا:  / 2.000.000.000 /  مليــــاراً  ل.س.

مقـــرهــــا الرئيســــي: مدينـــة حمــص/ شـــارع أبو العــوف.

يتبـــع لها 13 فرعـًا في جمـيــع المحافـظات الســورية.

ويتبــع لها 14 مكتبـًا في المـدن والمنـاطق المختـلفـة.

رئـــيـــس مـجـلس اإلدارة:   د. عــادل قـضـمـانــي.

المـدير العـام/ نــائـــب الـرئيـــس: أ. ســليمــان الحســن.

 2279 ص.ب:   

هاتف :   2451174 - 2451173 -31- 963+

+963 -31- 2451190 فاكس:   

البريد اإللكتروني: 

 syrinsur@mail.sy

 syrinsur@syrian-insurance.com

الموقع اإللكتروني: 

 www.syrian-insuranse.com

شركة االتحاد العام العربي إلعادة التأمين:

تأسست عام 1974

رأســــــــــمـــالها:  50.000.000 $

مقرها الرئيســــي: دمشـــــق- مزة فيــــالت شــــرقية – مقـابل 

اتحـــاد كتـــاب العـــرب

رئيـــــس مجلــــس اإلدارة: د. عزيــــز صقــــر 

ص.ب:  5178   دمشق- سورية

هاتف:     6132593 - 6132592 -11- 963+ 

فاكس:  6113400 -11- 963+ 

البريد اإللكتروني:

 www.arabunionre-sy.com

الموقع اإللكتروني:

admin@ arabunionre-sy.com

الشركة المتحدة للتأمين:

تأسست عام 2006

رأسمالها: 850.000.000 ل.س

مقرها الرئيســــي: دمشق- أبورمانة– حديقة المدفع

عدد الفروع: /9/

رئيس مجلس اإلدارة: د.عبد الرحمن العطار 

المدير العام: أ. حازم الدويك

ص.ب:  4419  دمشق- سورية 

هاتف:  5046 - 3330241 - 3341933 -11- 963+

فاكس: 3341934 -11- 963+

البريد اإللكتروني:  

info@uic.com.sy

الموقع اإللكتروني: 

www.uic.com.sy

الشركة السورية العربية للتأمين:

تأسست عام 2006

رأسمالها: 1.000.000.000ل.س

ــكيب  ـارع شـ ـ ــي: دمشــق- أبورمانة– شـ ـ مقرها الرئيسـ

أرسالن– جانب كنيسة يوحنا الدمشقي– بناء السفارة 

السويدية.

عدد الفروع: /4/

رئيس مجلس اإلدارة: أ. محمد نجيب العساف

المدير العام: أ. باسل عبود 

ص.ب:  11054  دمشق- سورية 

هاتف: 9206 - 3348035 -11- 963+

فاكس: 3348039 -11- 963+ 

البريد اإللكتروني:

 contactus@syrian-arab.com

الموقع اإللكتروني:

www.syrian-arab.com
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الشركة السورية الدولية للتأمين آروب-سورية:

تأسست عام 2006

رأسمالها:   1.000.000.000ل.س

مقرها الرئيسي: الروضة – جانب السفارة التركية

عدد الفروع:  /3/

عدد المكاتب: /3/

رئيس مجلس اإلدارة: أ. عمر األزهري 

المدير العام: أ. بشار الحلبي

ص.ب:  33015  دمشق - سورية

هاتف:    9279 -11- 963+

فاكس: 3348144 -11- 963+ 

البريد اإللكتروني:

 info@aropesyria.com

البريد اإللكتروني:

www.aropesyria.com

الشركة الوطنية للتأمين:

تأسست عام 2006

رأسمالها: 850.000.000 ل.س

مقرها الرئيسي: دمشق– المالكي– طريق النهر

عدد الفروع:/13/

رئيس مجلس اإلدارة:  أ. حسان العلي 

المدير العام:  أ. تيسير مشعل

ص.ب:   33142  دمشق- سورية

هاتف:     3348670 - 9248 -11- 963+

فاكس:  3348690 -11- 963+

البريد اإللكتروني:

info@natinsurance.com

الموقع اإللكتروني:

www.natinsurance.com

شركة التأمين العربية– سورية:

تأسست عام 2006

رأسمالها: 1.050.000.000ل.س

مقرها الرئيسي: دمشق– المزة– خلف مشفى المواساة 

عدد الفروع: /6/

رئيس مجلس اإلدارة: أ. فاروق جود

المدير التنفيذي: أ. نبيه بعقليني 

ص.ب:  34801   دمشق- سورية

هاتف:    6627746 -11- 963+

فاكس: 6627750 -11- 963+

البريد اإللكتروني:

Arabia-insurance@arabiasyria.com

الموقع اإللكتروني:

www.arabiasyria.com

الشركة السورية الكويتية للتأمين:

تأسست عام 2006

رأسمالها:  850.000.000 ل.س

ـارع الملك عبد العزيز  آل  مقرها الرئيسي: أبورمانة - شـ

سعود -  بناء رقم 4

عدد الفروع: /3/

رئيس مجلس اإلدارة: أ. خالد الحسن

المدير العام: أ. سامر بكداش

ص.ب:   5778  دمشق- سورية

هاتف:    3328060 - 9276 -11- 963+

فاكس: 3328062 -11- 963+

البريد اإللكتروني:

info@skicins.com

الموقع اإللكتروني:

www.skicins.com
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شركة المشرق العربي للتأمين:

تأسست عام 2006

رأسمالها: 850.000.000 ل.س

مقرها الرئيسي: دمشق- عرنوس– مقابل حديقة 

السبكي 

عدد الفروع:/4/

رئيس مجلس اإلدارة: أ. صائب النحاس 

المدير العام: أ. عزت االسطواني

ص.ب:    5138  دمشق – سورية

هاتف:     9323 -11- 963+

فاكس:  3352110 -11- 963+ 

البريد اإللكتروني:

aoic@insurancesyria.com

الموقع اإللكتروني:

www.insurancesyria.com

شركة الثقة السورية للتأمين:

تأسست عام 2007

رأسمالها: 850.000.000 ل.س

مقرها الرئيسي: دمشق– شارع بغداد- جادة مرشد خاطر- 

بناء الثقة

عدد الفروع: /9/

رئيس مجلس اإلدارة: أ. غازي بن كامل أبو نحل

المدير العام: د. عماد الدين خليفة 

ص.ب: 30578

هاتف: 9894 - 4472651 -11- 963+

فاكس: 4472652 -11- 963+

البريد اإللكتروني:

 mail@trustsyria.com

 trustsyria@mail.sy

الموقع اإللكتروني:

www.trustsyria.com

شركة أدونيس للتأمين– سورية )أدير(:

تأسست عام 2007

رأسمالها: 1.250.000.000ل.س

مقرها الرئيسي: دمشق- أبورمانة-شارع المهدي بن 

بركة

عدد الفروع: /1/

رئيس مجلس اإلدارة: أ.  رينيه خالط

المدير العام: د.  باسل صقر

ص.ب:  33509  دمشق- سورية

هاتف:    3344177 -11- 963+ 

فاكس: 3344324 -11- 963+ 

البريد اإللكتروني:

adirsyria@adirinsurance.com

الموقع اإللكتروني:

www.adirinsurance.com

شركة االتحاد التعاوني للتأمين – سولدراتي للتأمين:

تأسست عام 2008

رأسمالها: 1.000.000.000ل.س

مقرها الرئيسي: المالكي- جادة البزم- رقم 14

عدد الفروع: /3/

رئيس مجلس اإلدارة: أ. محمد عرنوس

المدير العام: أ. بدري فركوح

ص.ب:  33965  دمشق– سورية 

هاتف:    3016 - 3742414 -11- 963+

فاكس: 3742415 -11- 963+

البريد اإللكتروني:

info@solidarity-sy.com

الموقع اإللكتروني:

www.solidarity-sy.com
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شركة العقيلة للتأمين التكافلي:

تأسست عام 2007

رأسمالها: 2.000.000.000 ل.س

مقرها الرئيسي: دمشق- ساحة النجمة، شارع رشدي 

الشمعة، بناء رقم 4

عدد الفروع: /3/

رئيس مجلس اإلدارة: د. بديع الدروبي

المدير العام: أ. فراس العظم

ص.ب:   6345  دمشق- سورية 

هاتف:    9862 - 3328544 -11- 963+

فاكس: 3328546 -11- 963+

البريد اإللكتروني:

info.al-aqeelahtakaful.com

الموقع اإللكتروني:

www.al-aqeelahtakaful.com

الشركة اإلسالمية السورية للتأمين:

تأسست عام 2008

رأسمالها:   1.000.000.000ل.س

مقرها الرئيسي: دمشق - أبورمانة - شارع الجالء

عدد الفروع: /3/

رئيس مجلس اإلدارة: أ. يوسف نعمة 

المدير العام: م. علي نيال

ص.ب:   12773  دمشق– سورية 

هاتف:    3353350 -11- 963+

فاكس: 3353487 -11- 963+

البريد اإللكتروني:

info@siic.sy

الموقع اإللكتروني:

www.siic-insurance.com

TPA  شــــــــركات إدارة النفقـــات الطبية   
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غلوب مـد ســـورية:

المدير العام:

أ. سمير النحاس

المركز الرئيسي:

دمشق- مزة غربية- برج تاال- الطابق 10

ص.ب: 10466   دمشق- سورية

هاتف:    6680501 -11- 963+

فاكس: 6680591  -11- 963+

البريد إلكتروني:

info@globemedsyria.com

الموقع االلكتروني:

www.globemedsyria.com

شركة الخدمات المميزة:

المدير العام:

أ. أنور عالمة

المركز الرئيسي:

دمشق - طريق درعا - مقابل الشام القابضة - طابق 2 

أرقام الهواتف:  6353183 - 9506 -11- 963+

رقم الفاكس:  6354010 -11- 963+

البريد إلكتروني:

 aalameh@best-assistance.net.sy

بريد مدير العمليات:

 rkhoury@bestassistance.net.sy 

شركة بطاقة العناية إلدارة النفقات الطبية:

المدير العام:

أ. إياد داؤود

المركز الرئيسي:

دمشق - شيخ سعد - خلف مستشفى األطفال - بناء 

جمعية المواساة الخيرية.        

هاتف:    6114467 - 3093 -11- 963+

فاكس:   6662302 -11- 963+

موبايل: 0991201191 - 963+

البريد اإللكتروني:

info@carecard.sy

الموقع االلكتروني:

www.carecard.sy

شركة ميد سير إلدارة النفقات الطبية:

المدير العام:

أ. حازم تقي الدين 

المركز الرئيسي:

بحصة – مقابل مقهى الهافانا - جانب جامع 

الطاووسية - بناء النحاس – ط4

هاتف:   2312742 - 2312037 -11- 963+

فاكس:  2319857 -11- 963+

البريد االلكتروني:

info@medsyr.com

الموقع االلكتروني:

www.medsyr.com
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الشركة الدولية إلدارة الخدمات الطبية - إيمبا:

المدير العام:

أ. مروان مطره جي

المركز الرئيسي:

دمشق -  ساحة عرنوس - بناء المهندسين

ص.ب:  33220  دمشق - سوريا

هاتف:    3322686 -11- 963+

فاكس: 33483880 -11- 963+

البريد إلكتروني:

 info@impa.info

شركة ميدكسا :

المدير العام:

د. نذير الباتع

المركز الرئيسي:

دمشق - سوريا المزة-  نزلة جامع األكرم

ص.ب:       9770  دمشق - سوريا

الهاتف:     6112444 -11- 963+

الفاكس: 6117235 -11- 963+

البريد االلكتروني:

 tpa@medexa.net

الموقع االلكتروني :

www.medexa.net

اتحــــــــاد وكال ء و وســـــــطـــاء الـــتـــــــــأميـــــن
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اتحاد ووكالء وسطاء التأمين:

رئيس مجلس اإلدارة:

م.  هيثم الحريري

المركز الرئيسي:

دمشق - العدوي - مقابل ثانوية التجارة

ص.ب:       7942  دمشق - سوريا

الهاتف:     4423656 -11- 963+

الفاكس: 4448163 -11- 963+

القـرارات والمراســيم الخـاصة 

بــســـــــــوق الـتـــــأمــيــــــــن الــســـــــــوري
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رقـم القـــرار           مضمـــون القـــرار                        تاريـــخ القـــرار

417 / 100/ م.إ

411 / 100/ م.إ

398 / 100/ م.إ

385 / 100/ م.إ

384 / 100/ م.إ

372 / 100/ م.إ

371 / 100/ م.إ

351 / 100/ م.إ

345 / 100/ م.إ

2011 / 8 / 28

2011 / 4 / 11

2010 / 12 / 29

2010 / 11 / 10

2010 / 11 / 10

2010 /10 / 25

2010 / 7/ 19

2010 / 6 / 1

تعديل المادة 11 من القرار رقم 100 / 98 تاريخ 1 / 7 / 2007

قرار تعديل نسبة تملك البنوك في شركات التأمين 

إمكانية مساهمة شركاء غير سوريين في الشركات السورية لتسوية 
الخسائر وتقدير األضرار 

نظام وسطاء إعادة التأمين 

قرار ترخيص الشركة الدولية لتقدير األضرار وتسوية الخسائر 

نظام استثمار األموال 

القرار الناظم لمهنة وكالء التأمين 

قرار األحتياطات الفنية 

نظام شركات إدارة نفقات التأمين الصحي 

جـــــداول بيـــــــانيـــــة

مالحظـة: إن األرقـام المتـوافـرة ضمن هذه الجـداول نظـمت من قبــل شــركات التــأمين وعلى مســـؤوليتـهــا
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إحصــائيـــات ســــــوق التـــــأميـــن الســـــــوري

رؤوس أموال / قوى عاملة

الشــركة
عام 2009

رأس مال 
وطني

رأس مال 
وطني

رأس مال 
وطني

رأس مال 
مشترك

رأس مال 
مشترك

رأس مال 
مشترك

عام 2011عام 2010

العملة / ليرة سورية

بيـــــان برأس المال الوطني و المشترك لشـــركات التـــــأمين

2.000.000.000المؤسسة السورية العامة للتأمين

850.000.000850.000.000850.000.000

400.000.000

560,000,000440,000,000

850.000.000

1.050.000.0001.050.000.0001.050.000.000

850.000.000850.000.000

560,000,000440,000,000560,000,000440,000,000

600.000.000600.000.000600.000.000 400.000.000400.000.000

2.000.000.0002.000.000.000

االتحاد العربي إلعادة التأمين

الشركة المتحدة للتأمين

الشركة السورية العربية للتأمين

الشركة السورية الدولية للتأمين
) آروب (

الشركة الوطنية للتأمين

شركة التأمين العربية 
) سورية (
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الشــركة
عام 2009

رأس مال 
وطني

رأس مال 
وطني

رأس مال 
وطني

رأس مال 
مشترك

رأس مال 
مشترك

رأس مال 
مشترك

عام 2011عام 2010

العملة / ليرة سورية

بيـــــان برأس المال الوطني و المشترك لشـــركات التـــــأمين

850.000.000

850.000.000

850.000.000

850.000.000

850.000.000

850.000.000

850.000.000

850.000.000

850.000.000

2.000.000.0002.000.000.0002.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

550.000.000550.000.000550.000.000 700.000.000700.000.000700.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

الشركة السورية الكويتية للتأمين

شركة أورينت للتأمين

شركة الثقة السورية للتأمين

شركة العقيلة للتأمين التكافلي

الشركة اإلسالمية السورية للتأمين

شركة أدونيس للتأمين
) أدير (

شركة سولدارتي للتأمين

الشــركة

2009

2009

2009

2009

2010

2010

2010

2010

2011

2011

2011

2011

قوى عاملة أجنبيةقوى عاملة عربيةقوى عاملة وطنية

إدارية وفنيةإدارية وفنيةإدارية وفنية انتاجيةانتاجيةانتاجية

بيـــــان بالقوى العاملة

الشركة المتحدة للتأمين

الشركة السورية الدولية 
للتأمين ) آروب (

الشركة الوطنية للتأمين

151

7629

141

90351

138

97361

70

111

111

118

32

47

2

1

3

2

1

3

شركة التأمين العربية 
) سورية (
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الشــركة

قوى عاملة أجنبيةقوى عاملة عربيةقوى عاملة وطنية

إدارية وفنيةإدارية وفنيةإدارية وفنية انتاجيةانتاجيةانتاجية

بيـــــان بالقوى العاملة

الشركة السورية الكويتية 
للتأمين

شركة أورينت للتأمين

شركة الثقة السورية 
للتأمين

81

84

24

32

42

74

3

1

79

85

27

44

53

70

1

1

1

2

2

86

82

28

52

37

91

شركة العقيلة للتأمين 
التكافلي

2009

2009

2009

2009

2010

2010

2010

2010

2011

2011

2011

2011

الشــركة

قوى عاملة أجنبيةقوى عاملة عربيةقوى عاملة وطنية

إدارية وفنيةإدارية وفنيةإدارية وفنية انتاجيةانتاجيةانتاجية

بيـــــان بالقوى العاملة

الشركة اإلسالمية السورية 
للتأمين

شركة أدونيس للتأمين
) أدير (

شركة سولدارتي للتأمين

54452

701032

1 8789

87

333

393

402

19

6

18

16

2009

2009

2009

2009

2010

2010

2010

2010

2011

2011

2011

2011
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الشــــــركة المتحــــدة للتــــــأميــــن

المالحظات بيــــان

فروع البحري والطيران

فروع غير البحري

الحوادث والتأمينات األخرى

تأمينات أخرى 

مجموع التأمينات العامة
تأمينات الحياة

مجموع تأمينات الحياة

البحري بضائع

أجسام سفن

التأمين الجوي

البري والنهري

حوادث متنوعة

السطو و/ أو السرقة

زراعي

التأمين الهندسي

تأمينات البترول

الحريق

السيارات   )اإللزامي - التكميلي(

التأمين الصحي

تأمين السفر

فردي

جماعي

األرقام باأللف /  دوالر أمريكي جدول رقم )3(

                                                     نشـــــاطات التــــأمينـــات العـــامــة

أقســـاط التــأمين المبــاشــر 

عام  2011عام  2010عام  2009

2.511

3.330

9.579

1.623

453

2.079

2.101

21.681

4

1.796

3.764

12.848

707

330

1.196

2.453

23.097

4

1.042

3.080

10.680

1.536

429

1.140

2.114

20.020
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الفـــروع

األرقام باأللف /  دوالر أمريكي

                                         نشـــــاط التــــأمينات العــامــة ) أقســــاط إعادة التــأمين (
عن عام 2010

الــــوارد

محليمحلي
مجموع 

الوارد

مجمــوع 

الصـــادر عربيعربي

خـارجـيخـارجـي
دول 
أخرى

دول 
أخرى

مجموع 
الخارجي

الصــــادر
صافي 

االحتفاظ

النسبة

% 

البحري والطيران

فروع غير البحري

مجموع 
التأمينات العامة

الحوادث
والتأمينات األخرى

البحري بضائع

أجسام سفن

التأمين الجوي

البري والنهري

حوادث متنوعة

السطو / أو السرقة

زراعي

التأمين الهندسي

تأمينات البترول

تأمينات أخرى

الحريق

السيارات )إلزامي- تكميلي(

)A3( جدول رقم

106

64

67

346

46

49

113

64700

972

44

14

4021325377

67

554

917

1.495

6.650

1.495

7.622

984212

957

568

44

2.6113.311453

12.804

15.475

138

856

440

962834% 46.44

% 10.31

% 12.02

% 99.66

% 19.57

% 23.27

% 17.74

% 39.03

% 67.00

األرقام باأللف /  دوالر أمريكي

الفـــروع

                                         نشـــــاط التــــأمينات العــامــة ) أقســــاط إعادة التــأمين (
عن عام 2011

الــــوارد

محليمحلي
مجموع 

الوارد

مجمــوع 

الصـــادر عربيعربي

خـارجـيخـارجـي
دول 
أخرى

دول 
أخرى

مجموع 
الخارجي

الصــــادر
صافي 

االحتفاظ

النسبة

% 

البحري والطيران

فروع غير البحري

الحوادث
والتأمينات األخرى

البحري بضائع

أجسام سفن

التأمين الجوي

البري والنهري

حوادث متنوعة

السطو / أو السرقة

زراعي

التأمين الهندسي

تأمينات البترول

التأمين الصحي

تأمينات أخرى

الحريق

السيارات 

)A3( جدول رقم

2

46

56

1

7

46

56

1

7

861

1.089

40

45

3

13

1.764

6.172

327

878

1.3501.350

35

1.303

2.625

7.261

367

923

38

1.316

455

12.760

62

217

764

10.642

220

2128515643399% 38.30

% 14.78

% 63.73

% 14.37

% 19.03

% 36.15

% 99.65

% 14.34

مجموع 
التأمينات العامة
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المالحظات بيــــان

فروع البحري والطيران

فروع غير البحري

الحوادث والتأمينات األخرى

تأمينات أخرى 

مجموع التأمينات العامة
تأمينات الحياة

مجموع تأمينات الحياة

البحري بضائع

أجسام سفن

التأمين الجوي

البري والنهري

حوادث متنوعة

السطو و/ أو السرقة

زراعي

التأمين الهندسي

تأمينات البترول

الحريق

السيارات   إلزامي - تكميلي

التأمين الصحي

تأمين السفر

فردي

جماعي

األرقام باأللف /  دوالر أمريكي

تعويضــــات التأمينــــات المباشــــــرة

عام  2011عام  2010عام  2009

جدول رقم )4(

226

1.175

2.055

4.2705.0175.459

89

41

29

1.599

9.485

174

174

222

368

48

550

63

1.682

7.950

69

69

179

194

612

24

43

1.700

8.212

221

221

18168

1175

996996334

6

12

3

56

21

26

12011201398

62

33

29

27

8

15481882173

1175

18640

الفـــروع

األرقام باأللف / دوالر أمريكي

تعويضــات إعــادة التــأمين في التأمينــات العــامة
عن عام 2009

الــــوارد

محليمحلي
مجموع 

الوارد

مجمــوع 

الصـــادر عربيعربي

خـارجـيخـارجـي
دول 
أخرى

دول 
أخرى

مجموع 
الخارجي

الصــــادر
صافي 

العمليات

البحري والطيران

فروع غير البحري

مجموع
التأمينات العامة

الحوادث
والتأمينات األخرى

البحري بضائع

أجسام سفن

التأمين الجوي

البري والنهري

حوادث متنوعة

السطو / أو السرقة

زراعي

التأمين الهندسي

تأمينات البترول

التأمين الصحي

تأمينات أخرى

الحريق

السيارات 

)A4( جدول رقم

9969963744.1954.5694.916
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الفـــروع

األرقام باأللف / دوالر أمريكي

تعويضــات إعــادة التــأمين في التأمينــات العــامة
عن عام 2010

الــــوارد

محليمحلي
مجموع 

الوارد

مجمــوع 

الصـــادر عربيعربي

خـارجـيخـارجـي
دول 
أخرى

دول 
أخرى

مجموع 
الخارجي

الصــــادر
صافي 

العمليات

البحري والطيران

فروع غير البحري

مجموع
التأمينات العامة

الحوادث
والتأمينات األخرى

البحري بضائع

أجسام سفن

التأمين الجوي

البري والنهري

حوادث متنوعة

السطو / أو السرقة

زراعي

التأمين الهندسي

تأمينات البترول

التأمين الصحي

تأمينات أخرى

الحريق

السيارات 

)A4( جدول رقم

13

62

93

3

1

5

10

117

247

2.124

27

544

43

1146

130

309

2.218

30

545

48

1146

10

92

59

5.732

18

4

16

537

5.007

983

16

3

3

2

3

587

14

40

11851185516

590

16

421

22

9

137

1

153

4

41

5.454

9287

الفـــروع

األرقام باأللف / دوالر أمريكي

تعويضــات إعــادة التــأمين في التأمينــات العــامة
عن عام 2011

الــــوارد

محليمحلي
مجموع 

الوارد

مجمــوع 

الصـــادر عربيعربي

خـارجـيخـارجـي
دول 
أخرى

دول 
أخرى

مجموع 
الخارجي

الصــــادر
صافي 

العمليات

البحري والطيران

فروع غير البحري

مجموع
التأمينات العامة

الحوادث
والتأمينات األخرى

البحري بضائع

أجسام سفن

التأمين الجوي

البري والنهري

حوادث متنوعة

السطو / أو السرقة

زراعي

التأمين الهندسي

تأمينات البترول

التأمين الصحي

تأمينات أخرى

الحريق

السيارات 

)A4( جدول رقم

352.0472.0826.130
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بيـــــان

األرقام باأللف /  دوالر أمريكي

تطوير نشـــــاط تأمينــــات الحيــــــاة

المعادل بالدوالر األمريكيبالعملة المحلية )الليرة السورية(

مبالغ 

تأمينات 

الحياة 

الجديدة

مبالغ 
تأمينات 

الحياة 
السارية

األقساط 
السنوية 

المصدرة عن 
العمليات 

الجديدة

األقساط السنوية 
المصدرة عن 

العمليات 
السارية

فردية

فردية

عدد 
وثائق

عدد 
وثائق

مبالغ 
تأمين

مبالغ 
تأمين

مبالغ 
تأمين

مبالغ 
تأمين

مجموع مبالغ 
التأمين

مجموع مبالغ 
التأمين

وثائق فردية

وثائق فردية

وثائق جماعية

وثائق جماعية

مجموع

مجموع

جماعية

جماعية

عام  2009عام  2009 عام  2010عام  2010 عام  2011عام  2011

جدول رقم )5(

156

3.183.592.935

33.694.197

743.226.892

288.200.560

1.014.113

21

782.306.892

2.895.392.375

32.680.084

39.080.000

174.428

5.860.637

6.035.065

148

3.433.847.729

47.263.833

730.384.662

383.434.400

1.736.515

53

950.053.202

3.050.413.329

45.527.318

219.668.540

625.155

3.852.997

4.478.152

93

14.992.660.874

27.564.229

766.432.713

186.696.800

919.608

38

923.687.913

14.805.964.074

26.644.621

157.255.200

569.237

2.662.187

3.231.424

156

67.736

717

15.813

6.132

22

21

16.645

61.604

695

831

4

125

128

148

75.221

1.035

16.000

8.399

38

53

20.81

66.822

997

4.812

14

84

98

93

319.537

587

16.335

3.979

20

38

19.686

315.558

568

3.352

12

57

69

األرقام باأللف /  دوالر أمريكي

بيـــــان

االحتيـــاطيـــات )المخصصــــات( الفنيـــة

المعادل بالدوالر األمريكيبالعملة المحلية )الليرة السورية(

تأمينات الحياة

االحتياطي )المخصص( الحسابي

احتياطيات )مخصصات( أخرى

احتياطيات )مخصصات( أخرى

مجمـوع االحتيـاطـيـات 
)المخصـصـات( الفنيـة

المجموع

المجموع

التأمينات العامة

احتياطي )مخصص( أخطار سارية

احتياطي )مخصص( تعويضات 
تحت التسوية

احتياطي )مخصص( تعويضات 
تحت التسوية

عام  2009عام  2009 عام  2010عام  2010 عام  2011عام  2011

جدول رقم )6(

17.388.395

406.447

970.628

500.086.510

18.765470

289.508.312

165.801.391

44.776.807

518.851.980

26.311.592

1.287.496

743.006

646.442.458

28.342.094

329.177.769

244.575.490

72.689.199

674.784.552

29.837.941

35.284

-

713.330.194

29.873.225

259.791.790

385.017.681

68.520.723

743.203.419

370

9

21

10.640

399

6.160

3.528

953

11.039

576

28

16

14.161

621

7.211

5.358

1.592

14.782

636

1

-

15.203

637

5.537

8.206

1.460

15.840



Syrian Insurance Federation45 االتحــاد الســـــوري لشـــــركات التــــأميـــن44

Annual Report 2012 Annual Report 2012

بيـــــان

بيـــــان بتـــوزيع االســــــــتثمــــــارات وعـــــائد االســـــــتثـمـــــار

المعادل بالدوالر األمريكيبالعملة المحلية )الليرة السورية(

عقارات

أوراق مالية : حكومية

إيداعـات في البنــوك

عائد االستثمارات
 النسبة %

قروض : بضمانات وثائق التأمين

قروض : بضمانات أخرى

استثمارات أخرى

                 : أخرى

المجموع

عام  2009عام  2009 عام  2010عام  2010 عام  2011عام  2011

جدول رقم )7(

62.494.592

1.159.218.993

1.221.713.585

% 7.45

60.479.516

1.443.925.025

1.504.404.541

% 6.61

58.464.440

1.587.600.114

1.646.064.554

% 7.28

1.330

24.664

25.994

% 7.45

1.325

31.630

32.955

% 6.61

1.246

33.836

35.082

% 7.28

األرقام باأللف /  دوالر أمريكي

الشــــــركة الســــــورية العــــربيــــــة للتــــــأميــــن
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المالحظات بيــــان

فروع البحري والطيران

فروع غير البحري

الحوادث والتأمينات األخرى

تأمينات أخرى 

مجموع التأمينات العامة

البحري بضائع

أجسام سفن

التأمين الجوي

البري والنهري

حوادث متنوعة

السطو و/ أو السرقة

زراعي

التأمين الهندسي

تأمينات البترول

الحريق

السيارات   )اإللزامي(

)التكميلي(

التأمين الصحي

تأمين المسؤولية المدنية

تأمين طوارئ العمل

تأمين الحياة

تأمين السفر

تأمين الحوادث الشخصية

األرقام باأللف /  ليرة سورية جدول رقم )3(

                                                     نشـــــاطات التــــأمينـــات العـــامــة

أقســـاط التــأمين المبــاشــر 

عام  2011عام  2010عام  2009

30,106,807                 47,032,820                   56,806,311

424,274                     319,808                         405,412

11,139,993                  10,404,899                   10,699,819

41,671,074                   57,757,527                    67,911,542

212,022,857                  129,471,121                  96,369,448

34,423,039                    55,004,816                 70,509,775

301,047,504                  526,191,201              493,593,099

14,206,691                     9,771,616                    7,844,916

839,223                        945,070                     1,517,954

6,487,500                     17,837,041                  18,249,054

81,699,658                   69,671,633                 55,290,081

642,892                     1,327,957                   2,041,850

6,478,733                   11,584,357                  12,832,424

11,104,550                   12,106,193                   6,604,728

27,877,149                   51,377,579                 40,896,221

10,450,006                  11,640,585                  11,588,038

790,621,950               1,012,444,223              953,160,672

الفـــروع

األرقام باأللف /  ليرة سورية

                                         نشـــــاط التــــأمينات العــامــة ) أقســــاط إعادة التــأمين (
عن عام 2011

الــــوارد

محليمحلي
مجموع 

الوارد

مجمــوع 

الصـــادر عربيعربي

خـارجـيخـارجـي

دول 
أخرى

دول 
أخرى

مجموع 

الخارجي

الصــــادر
صافي 

االحتفاظ

النسبة

% 

)A3( جدول رقم

26,323,085     25,089,959       0       1,233,126

361,438          360,481         0              957

8,936,952       8,493,406        0        443,546

6,045,931      186,206,259    166,177,313   11,336,695   8,692,251

12,897,561     12,390,772    368,578       138,211

48,046              791,176         492,220      147,859       151,097

177,718           6,262,288      3,819,210    2,299,255      143,823

336,897           6,443,334       5,852,176      589,498         1,660

310,137,128       277,891,087    252,344,532  14,741,885 10,804,671

295,626,049         5,421,455        5,421,455

7,259,596         4,329,058        4,329,058

65,368,638    65,368,638

6,525,076        6,525,076

13,393,406      13,393,406

642,892

فروع البحري والطيران

فروع غير البحري

الحوادث والتأمينات األخرى

تأمينات أخرى 

مجموع التأمينات العامة

البحري بضائع
أجسام سفن

التأمين الجوي
البري والنهري

حوادث متنوعة
السطو و/ أو السرقة

زراعي
التأمين الهندسي

تأمينات البترول

الحريق
السيارات   )اإللزامي(

)التكميلي(

تأمين الحوادث الشخصية 
التأمين الصحي

تأمين المسؤولية المدنية
تأمين طوارئ العمل

تأمين السفر
تأمينات الحياة
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تعويضات التأمينات المباشرة في سوق التأمين السورية

المالحظات بيــــان

فروع البحري والطيران

فروع غير البحري

الحوادث والتأمينات األخرى

تأمينات أخرى 

مجموع التأمينات العامة
تأمينات الحياة

البحري بضائع

أجسام سفن

التأمين الجوي

البري والنهري

حوادث متنوعة

السطو و/ أو السرقة

زراعي

التأمين الهندسي

تأمينات البترول

الحريق

السيارات   )اإللزامي(

)التكميلي(

تأمين الحوادث الشخصية

التأمين الصحي

تأمين المسؤولية المدنية

تأمين طوارئ العمل

تأمين السفر

األرقام باأللف /  ليرة سورية جدول رقم )4(

عام  2011عام  2010عام  2009

4,409,368                    382,663                     1,908,805

993,940                       261,185                     1,383,095

2,199,934                      8,954,400                  15,701,415

25,329,390                   20,810,183                 26,965,069

242,194,012                 262,335,685                232,398,912

2,807,560                     492,020                        901,309

1,764,349                      383,258                       156,825

441,001                       3,922,331                        753,250

47,030,783                     35,207,352                    24,538,897

422,310                         205,645                        334,735

394,863                         176,010                        255,208

150,227                         234,600                                 0

328,137,737                    333,365,332                  305,297,519

5,937,622                        2,650,791                     6,102,468

تعويضــات إعــادة التــأمين في التأمينــات العــامة

الفـــروع

األرقام باأللف /  ليرة سورية
الــــوارد

محليمحلي
مجموع 

الوارد

مجمــوع 

الخارجي

مجمــوع 

الصـــادر عربيعربي

خـارجـيخـارجـي

دول 
أخرى

دول 
أخرى

مجموع 

الخارجي

الصــــادر
صافي 

العمليات

)A3( جدول رقم

4,234,078    4,036,421      4,036,421                   197,657

701,952       669,186       669,186                      32,766

1,791,236        1,741,131        1,741,131                          50,105

2,493,501      2,485,562       2,485,562                           7,938

867,193          802,225         802,225                         64,968

158,001          154,050       154,050                            3,950

51,151,647   50,794,263   50,794,263                   357,384

37,439,454      37,439,454     37,439,454

150,227          150,227          150,227

3,316,005       3,316,005       3,316,005

فروع البحري والطيران

فروع غير البحري

الحوادث والتأمينات األخرى

تأمينات أخرى 

اإلجمالي

البحري بضائع
أجسام سفن

التأمين الجوي
البري والنهري

حوادث متنوعة
السطو و/ أو السرقة

زراعي
التأمين الهندسي

تأمينات البترول

الحريق
السيارات   )اإللزامي(

)التكميلي(

تأمين الحوادث الشخصية 
التأمين الصحي

تأمين المسؤولية المدنية
تأمين طوارئ العمل

تأمين السفر
تأمينات الحياة
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بيـــــان

األرقام باأللف /  ليرة سورية

تطوير نشـــــاط تأمينــــــات الحيــــــــــاة

المعادل بالدوالر األمريكيبالعملة المحلية )الليرة السورية(

مبالغ 

تأمينات 

الحياة 

الجديدة

مبالغ 
تأمينات 

الحياة 
السارية

األقساط 
السنوية 

المصدرة عن 
العمليات 

الجديدة

األقساط السنوية 
المصدرة عن 

العمليات 
السارية

فردية

فردية

عدد 
وثائق

عدد 
وثائق

مبالغ 
تأمين

مبالغ 
تأمين

مبالغ 
تأمين

مبالغ 
تأمين

مجموع مبالغ 
التأمين

مجموع مبالغ 
التأمين

وثائق فردية

وثائق فردية

وثائق جماعية

وثائق جماعية

مجموع

مجموع

جماعية

جماعية

عام  2009عام  2009 عام  2010عام  2010 عام  2011عام  2011

جدول رقم )5(

892                 3,720                     3,025

1,826,354,086      3,669,284,071    3,180,484,571

766,155         780,057,205        785,543,228

1,827,120,241       4,449,341,276    3,966,027,799

9,593,452           37,737,643           32,687,785

1,183,236            989,064               1,952,173

10,776,688          38,726,707          34,639,958

19,951,390          43,507,522           31,416,921

4,802,214           6,263,969             5,318,417

 24,753,604          49,771,491         36,735,338

األرقام باأللف /  ليرة سورية

بيـــــان

االحتيـــــــاطيــــــات )المخصصــــات( الفنــيـــــة

المعادل بالدوالر األمريكيبالعملة المحلية )الليرة السورية(

تأمينات الحياة

االحتياطي )المخصص( الحسابي

احتياطيات )مخصصات( أخرى

احتياطيات )مخصصات( أخرى

مجمـوع االحتيـاطـيـات 
)المخصـصـات( الفنيـة

المجموع

المجموع

التأمينات العامة

احتياطي )مخصص( أخطار سارية

احتياطي )مخصص( تعويضات 
تحت التسوية

احتياطي )مخصص( تعويضات 
تحت التسوية

عام  2009عام  2009 عام  2010عام  2010 عام  2011عام  2011

جدول رقم )6(

 17,961,427.00     26,600,915.00     20,158,313.00 

 6,090,194.00      5,519,761.00        788,433.00 

 2,090,786.00     3,853,318.00       3,067,217.00 

 26,142,407.00    35,973,994.00     24,013,963.00 

 462,688,860.00   570,477,232.00   544,791,993.00 

 299,519,136.00    241,035,044.00   28,570,046.00 

 62,885,701.00     65,948,928.00    62,755,670.00 

 825,093,697.00   877,461,204.00   636,117,709.00 
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بيـــــان

بيان بتوزيع االستثمارات وعائد االستثمار في سوق التأمين السورية

المعادل بالدوالر األمريكيبالعملة المحلية )الليرة السورية(

عقارات

أوراق مالية : حكومية

إيداعـات في البنــوك

عائد االستثمارات
 النسبة %

قروض : بضمانات وثائق التأمين

قروض : بضمانات أخرى

استثمارات أخرى
االستثمار 0.002 % في معهد 

التأمين العربي 

                 : أخرى

المجموع

عام  2009عام  2009 عام  2010عام  2010 عام  2011عام  2011

جدول رقم )7(

 1,594,267,808.00   1,490,966,911.00   1,411,113,517.00 

 1,594,267,808.00   1,490,966,911.00   1,411,113,517.00 

األرقام باأللف /  ليرة سورية

 الشــــــركة الوطنيــــــة للتـــأميــــن
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المالحظات بيــــان

فروع البحري والطيران

فروع غير البحري

الحوادث والتأمينات األخرى

تأمينات أخرى 

مجموع التأمينات العامة
تأمينات الحياة

مجموع تأمينات الحياة

البحري بضائع

أجسام سفن

التأمين الجوي

البري والنهري

حوادث متنوعة

السطو و/ أو السرقة

زراعي

التأمين الهندسي

تأمينات البترول

الحريق

السيارات   )اإللزامي(

)التكميلي(

التأمين الصحي

تأمين السفر

فردي

جماعي

األرقام باأللف /  ليرة سورية جدول رقم )3(

                                                     نشـــــاطات التــــأمينـــات العـــامــة

أقســـاط التــأمين المبــاشــر 

عام  2011عام  2010عام  2009

39.772.460

39.132.416

865.143.629

133.385.241

17.772.767

2.350.041

151.082.227

1.248.638.781

الفـــروع

األرقام باأللف /  ليرة سورية

                                         نشـــــاط التــــأمينات العــامــة ) أقســــاط إعادة التــأمين (
عن عام 2011

الــــوارد

محليمحلي
مجموع 

الوارد

مجمــوع 

الصـــادر عربيعربي

خـارجـيخـارجـي
دول 
أخرى

دول 
أخرى

مجموع 
الخارجي

الصــــادر
صافي 

االحتفاظ

النسبة

% 

البحري والطيران

فروع غير البحري

اإلجمالي

الحوادث
والتأمينات األخرى

البحري بضائع

أجسام سفن

التأمين الجوي

البري والنهري

حوادث متنوعة

السطو / أو السرقة

زراعي

التأمين الهندسي

تأمينات البترول

التأمين الصحي

تأمين الحياة

تأمين السفر

الحريق

السيارات 

)A3( جدول رقم

1.028.068           1.028.068

50.725      50.725

1.078.793            1.078.793
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المالحظات بيــــان

فروع البحري والطيران

فروع غير البحري

الحوادث والتأمينات األخرى

تأمينات أخرى 

مجموع التأمينات العامة
تأمينات الحياة

مجموع تأمينات الحياة

البحري بضائع

أجسام سفن

التأمين الجوي

البري والنهري

حوادث متنوعة

السطو و/ أو السرقة

زراعي

التأمين الهندسي

تأمينات البترول

الحريق

السيارات   )اإللزامي(

)التكميلي(

التأمين الصحي

تأمين السفر

فردي

جماعي

األرقام باأللف /  دوالر أمريكي

تعويضات التأمينات المباشرة في سوق التأمين السورية

عام  2011عام  2010عام  2009

جدول رقم )4(

476.320        

7.189.156        

589.174.644        

95.334.042        

1.032.370        

1.005.888        

   

116.308.104        

       

810.520.524        

2.500.000        

2.500.000        

40

105.833.952

16.025.906.917

16.131.740.869

488.721

25.216.161

25.704.882

74

199.329.819

876.379.000

1.075.708.819

1.480.621

659.859

2.140.480

بيـــــان

األرقام باأللف /  ليرة سورية

تطوير نشاط تأمينات الحياة

المعادل بالدوالر األمريكيبالعملة المحلية )الليرة السورية(

مبالغ 

تأمينات 

الحياة 

الجديدة

مبالغ 
تأمينات 

الحياة 
السارية

األقساط 
السنوية 

المصدرة عن 
العمليات 

الجديدة

األقساط السنوية 
المصدرة عن 

العمليات 
السارية

فردية

فردية

عدد 
وثائق

عدد 
وثائق

مبالغ 
تأمين

مبالغ 
تأمين

مبالغ 
تأمين

مبالغ 
تأمين

مجموع مبالغ 
التأمين

مجموع مبالغ 
التأمين

وثائق فردية

وثائق فردية

وثائق جماعية

وثائق جماعية

مجموع

مجموع

جماعية

جماعية

عام  2009عام  2009 عام  2010عام  2010 عام  2011عام  2011

جدول رقم )5(
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بيـــــان

االحتياطيات )المخصصات( الفنية في سوق التأمين السورية

المعادل بالدوالر األمريكيبالعملة المحلية )الليرة السورية(

تأمينات الحياة

االحتياطي )المخصص( الحسابي

احتياطيات )مخصصات( أخرى

احتياطيات )مخصصات( أخرى

مجمـوع االحتيـاطـيـات 
)المخصـصـات( الفنيـة

المجموع

المجموع

التأمينات العامة

احتياطي )مخصص( أخطار سارية

احتياطي )مخصص( تعويضات 
تحت التسوية

احتياطي )مخصص( تعويضات 
تحت التسوية

عام  2009عام  2009 عام  2010عام  2010 عام  2011عام  2011

جدول رقم )6(

6.283.212

505.330.928

511.614.140

7.953.240

939.247.333

947.200.573

األرقام باأللف /  ليرة سورية

 شــــــركة التـــأميــــن العربيـــــــة - ســــــــوريــــــة 
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المالحظات بيــــان

فروع البحري والطيران

فروع غير البحري

الحوادث والتأمينات األخرى

تأمينات أخرى 

مجموع التأمينات العامة
تأمينات الحياة

مجموع تأمينات الحياة

البحري بضائع

أجسام سفن

التأمين الجوي

البري والنهري

حوادث متنوعة

السطو و/ أو السرقة

زراعي

التأمين الهندسي

تأمينات البترول

الحريق

السيارات   )اإللزامي(

)التكميلي(

التأمين الصحي

تأمين السفر

فردي

جماعي

األرقام باأللف / ليرة سورية جدول رقم )3(

                                                     نشـــــاطات التــــأمينـــات العـــامــة

أقســـاط التــأمين المبــاشــر 

عام  2011عام  2010عام  2009

67.807.075   69.837.920

75.032.579   52.944.193

340.015.491   344.984.035

187.243.857   205.129.574

119.623.202   121.780.703

789.722.204   794.676.425

الفـــروع

                                         نشـــــاط التــــأمينات العــامــة ) أقســــاط إعادة التــأمين (
عن عام 2011

الــــوارد

محليمحلي
مجموع 

الوارد

مجمــوع 

الصـــادر عربيعربي

خـارجـيخـارجـي
دول 
أخرى

دول 
أخرى

مجموع 
الخارجي

الصــــادر
صافي 

االحتفاظ

النسبة

% 

البحري والطيران

فروع غير البحري

اإلجمالي

الحوادث
والتأمينات األخرى

البحري بضائع

أجسام سفن

التأمين الجوي

البري والنهري

حوادث متنوعة

السطو / أو السرقة

زراعي

التأمين الهندسي

تأمينات البترول

تأمينات أخرى

الحريق

السيارات ) إلزامي ( 

) تكميلي (

)A3( األرقام باأللف / دوالر أمريكيجدول رقم

% 38.81  260.23         410.31         273.09     85.39       51.83      5.18      5.18

% 17.10  117.23          568.38        518.83      20.56      29.00           

% 10.74     161.10          1.339.55      712.054    101.53     525.49      25.69      25.69

6.258.94       234.44       158.25      64.47        11.72          

4.286.24                   

% 30.52  107.53         244.77          173.96  21.48       49.33       2.32      2.32

% 3.92  20.64          505.53          382.08  9.37  113.72      2.75      2.75

11.211.90         3.302.99      2.218.75  303.15     781.09      35.95      35.95

% 97.83



Syrian Insurance Federation63 االتحــاد الســـــوري لشـــــركات التــــأميـــن62

Annual Report 2012 Annual Report 2012

المالحظات بيــــان

فروع البحري والطيران

فروع غير البحري

الحوادث والتأمينات األخرى

تأمينات أخرى 

مجموع التأمينات العامة
تأمينات الحياة

مجموع تأمينات الحياة

البحري بضائع

أجسام سفن

التأمين الجوي

البري والنهري

حوادث متنوعة

السطو و/ أو السرقة

زراعي

التأمين الهندسي

تأمينات البترول

الحريق

السيارات   )اإللزامي(

)التكميلي(

التأمين الصحي

تأمين السفر

فردي

جماعي

تعويضات التأمينات المباشرة

عام  2011عام  2010عام  2009

األرقام باأللف / ليرة سوريةجدول رقم )4(

625    134     19

12    81     1129

1426        

2036    1870     1178

16    259     23

75    4     

1097    871     1537

5287    3219     3886

36    10     9

36    10     9

الفـــروع

تعويضــات إعــادة التــأمين في التأمينــات العــامة
عن عام 2011

الــــوارد

محليمحلي
مجموع 

الوارد

مجمــوع 

الصـــادر عربيعربي

خـارجـيخـارجـي
دول 
أخرى

دول 
أخرى

مجموع 
الخارجي

الصــــادر
صافي 

العمليات

البحري والطيران

فروع غير البحري

اإلجمالي

الحوادث
والتأمينات األخرى

البحري بضائع

أجسام سفن

التأمين الجوي

البري والنهري

حوادث متنوعة

السطو / أو السرقة

زراعي

التأمين الهندسي

تأمينات البترول

التأمين الصحي

تأمين الحياة

تأمين السفر

الحريق

السيارات 

)A4( األرقام باأللف / دوالر أمريكيجدول رقم

552

4

11

74

739

18

1398
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بيـــــان

االحتياطيات )المخصصات( الفنية

المعادل بالدوالر األمريكيبالعملة المحلية )الليرة السورية(

تأمينات الحياة

االحتياطي )المخصص( الحسابي

احتياطيات )مخصصات( أخرى

احتياطيات )مخصصات( أخرى

مجمـوع االحتيـاطـيـات 
)المخصـصـات( الفنيـة

المجموع

المجموع

التأمينات العامة

احتياطي )مخصص( أخطار سارية

احتياطي )مخصص( تعويضات 
تحت التسوية

احتياطي )مخصص( تعويضات 
تحت التسوية

عام  2009عام  2009 عام  2010عام  2010 عام  2011عام  2011

األرقام باأللف / دوالر أمريكيجدول رقم )6(

93   36    17        5232   2033          939

9             9          500           504

11   5             3                  635   278           176

104   50    29                 5867   2811           1619

6065         6136         3821       339.664            343.7333      214.029

5839         3978         2548      326.993   222.858       142.762

1280          1068         830       71.699   59.838        46.475

13.184         11.182        7199                738.356          626.429       403.266

13.288         11.232      7228               744.223          629.240       404.885

بيـــــان

بيان بتوزيع االستثمارات وعائد االستثمار

المعادل بالدوالر األمريكيبالعملة المحلية )الليرة السورية(

عقارات

أوراق مالية : حكومية

إيداعـات في البنــوك

عائد االستثمارات
 النسبة %

قروض : بضمانات وثائق التأمين

قروض : بضمانات أخرى

استثمارات أخرى
االستثمار 0.002 % في معهد 

التأمين العربي 

                 : أخرى

المجموع

عام  2009عام  2009 عام  2010عام  2010 عام  2011عام  2011

األرقام باأللف / دوالر أمريكيجدول رقم )7(

2449        2447         2440     137.197   137.107         136.684

294              16.483      

28.587       29.024      20.525             1.601.439           1.625.926      1.149.838

48   44          44        2672   2439           2439

31.378       31.515       23.009      1.757.791           1.765.472       1.311.970
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 الشــــــركة الســــــــوريــــــة الكويتيــــة للتـــأميــــن 

المالحظات بيــــان

فروع البحري والطيران

فروع غير البحري

الحوادث والتأمينات األخرى

تأمينات أخرى 

مجموع التأمينات العامة
تأمينات الحياة

مجموع تأمينات الحياة

البحري بضائع

أجسام سفن

التأمين الجوي

البري والنهري

حوادث متنوعة

السطو و/ أو السرقة

زراعي

التأمين الهندسي

تأمينات البترول

الحريق

السيارات   )اإللزامي(

)التكميلي(

التأمين الصحي

تأمين السفر

فردي

جماعي

األرقام باأللف /  دوالر أمريكي جدول رقم )3(

                                                     نشـــــاطات التــــأمينـــات العـــامــة

أقســـاط التــأمين المبــاشــر 

عام  2011عام  2010عام  2009

 434               954          561 

 1,131           1,118          1,414 

 

 591           452          484 

 5,068          6,428         5,821 

 1,929          1,808         2,017 

 

 152           118           67 

 2            2           2 

 84            205          206 

 1,032          951         1,338 

 10,422        12,037       11,910 
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الفـــروع

                                         نشـــــاط التــــأمينات العــامــة ) أقســــاط إعادة التــأمين (
عن عام 2009

الــــوارد

محليمحلي
مجموع 

الوارد

مجمــوع 

الصـــادر عربيعربي

خـارجـيخـارجـي
دول 
أخرى

دول 
أخرى

مجموع 
الخارجي

الصــــادر
صافي 

االحتفاظ

النسبة

% 

البحري والطيران

فروع غير البحري

اإلجمالي

الحوادث والتأمينات األخرى

البحري بضائع

أجسام سفن

التأمين الجوي

البري والنهري

حوادث متنوعة

السطو / أو السرقة

التأمين الهندسي

تأمينات البترول

تأمينات أخرى

الحريق

) تكميلي (

)A3( األرقام باأللف /  دوالر أمريكيجدول رقم

% 100.00     3.60               3.60      3.60

% 28.65  26.88        66.94     66.94         

% 19.68  304.45       1,242.74          855.01  268.00       119.73         

           

           

 % 100.00    26.4               26.40      26.40

% 21.16  81.8            304.57         122.12    157.01        25.44          

% 67.26     23.566       11.47      11.47         

              

% 100.00     0.33               0.33      0.33

% 100.00    1.9         1.94      1.94

% 38.57        5.91        9.41     9.41            

% 1.22   2.48          200.44          138.88       61.56          

 0.33      0.33          

477.31        1,835.91           294.89    32.27      32.27

الفـــروع

الــــوارد

محليمحلي
مجموع 

الوارد

مجمــوع 

الصـــادر عربيعربي

خـارجـيخـارجـي
دول 
أخرى

دول 
أخرى

مجموع 
الخارجي

الصــــادر
صافي 

االحتفاظ

النسبة

% 

البحري والطيران

فروع غير البحري

اإلجمالي

الحوادث والتأمينات األخرى

البحري بضائع

أجسام سفن

التأمين الجوي

البري والنهري

حوادث متنوعة

السطو / أو السرقة

التأمين الهندسي

تأمينات أخرى

الحريق

) تكميلي (

)A3( جدول رقم

                                         نشـــــاط التــــأمينات العــامــة ) أقســــاط إعادة التــأمين (
في ســوق التــأمين الســوري عن عام 2010

األرقام باأللف /  دوالر أمريكي

% 71.82  39.67        15.57    1.60  13.97          

% 100.00     4.35               4.35      4.35

% 17.73  192.28         892.50          615.36  127.09       150.05        

           

           

% 100.00     84.88             84.88      84.88

% 61.31  65.53        41.35    0.90  40.45            

           

           
% 100.00      3.70               3.70      3.70

% 100.00    60.31              60.31      60.31

 93.03    64.89       28.14          

 450.72        1,042.44           194.47      232.62    153.25      153.25
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                                         نشـــــاط التــــأمينات العــامــة ) أقســــاط إعادة التــأمين (
عن عام 2011

الفـــروع

الــــوارد

محليمحلي
مجموع 

الوارد

مجمــوع 

الصـــادر عربيعربي

خـارجـيخـارجـي
دول 
أخرى

دول 
أخرى

مجموع 
الخارجي

الصــــادر
صافي 

االحتفاظ

النسبة

% 

البحري والطيران

فروع غير البحري

اإلجمالي

الحوادث والتأمينات األخرى

البحري بضائع

أجسام سفن

التأمين الجوي

البري والنهري

حوادث متنوعة

السطو / أو السرقة

التأمين الهندسي

تأمينات البترول

تأمينات أخرى

الحريق

) تكميلي (

)A3( األرقام باأللف /  دوالر أمريكيجدول رقم

% 100.0     18.25              18.25      18.25

% 6.6  3.56        50.33    10.66         39.67         

% 100.0      6.51              6.51      6.51

% 13.3  128.88        838.33            529.12     91.66       217.54         

    

 

           

% 100.0  232.73             232.73      232.73

    

              

% 100.00      8.52              8.52      8.52

% 29.70      15.12        35.78   28.25   7.53            

       125.63      125.63

% 100.00     35.09             35.09      35.09

    

  
 448.66         924.45           557.37   264.75    426.74      426.74

المالحظات بيــــان

فروع البحري والطيران

فروع غير البحري

الحوادث والتأمينات األخرى

تأمينات أخرى 

مجموع التأمينات العامة
تأمينات الحياة

مجموع تأمينات الحياة

البحري بضائع

أجسام سفن

التأمين الجوي

البري والنهري

حوادث متنوعة

السطو و/ أو السرقة

زراعي

التأمين الهندسي

تأمينات البترول

الحريق

السيارات   )اإللزامي(

)التكميلي(

التأمين الصحي

تأمين السفر

فردي

جماعي

تعويضات التأمينات المباشرة

عام  2011عام  2010عام  2009

األرقام باأللف /  دوالر أمريكيجدول رقم )4(

 21    274      5 

 906   746-      3,177 

 37    1,813      1,907 

 2,542    6,356     11,594 

 1,417    1,718       2,168 

 3    6      7 

  

 76    6      50 

 748    1,029      703 

 5,750   10,456     19,610 

  

33-    4      109 

18-    56      80 

51-    61      189 
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تعويضــات إعــادة التــأمين في التأمينــات العــامة
عن عام 2009 

الفـــروع

الــــوارد

محليمحلي
مجموع 

الوارد

مجمــوع 

الصـــادر عربيعربي

خـارجـيخـارجـي
دول 
أخرى

دول 
أخرى

مجموع 
الخارجي

الصــــادر
صافي 

العمليات

النسبة

% 

البحري والطيران

فروع غير البحري

اإلجمالي

الحوادث والتأمينات األخرى

البحري بضائع

أجسام سفن

التأمين الجوي

البري والنهري

حوادث متنوعة

السطو / أو السرقة

التأمين الهندسي

تأمينات البترول

تأمينات أخرى

الحريق

) تكميلي (

)A3( األرقام باأللف /  دوالر أمريكيجدول رقم

9.87          534.95          408.50     77.03        49.42          

   

          
47.72               47.72      47.72

107.95          973.07            0.15      405.38     567.54          

   

الفـــروع

تعويضــات إعــادة التــأمين في التأمينــات العــامة
في ســوق التــأمين الســـوري عن عام 2010

الــــوارد

محليمحلي
مجموع 

الوارد

مجمــوع 

الصـــادر عربيعربي

خـارجـيخـارجـي
دول 
أخرى

دول 
أخرى

مجموع 
الخارجي

الصــــادر
صافي 

العمليات

البحري والطيران

فروع غير البحري

اإلجمالي

الحوادث
والتأمينات األخرى

البحري بضائع

أجسام سفن

التأمين الجوي

البري والنهري

حوادث متنوعة

السطو / أو السرقة

زراعي

التأمين الهندسي

تأمينات البترول

التأمين الصحي

تأمين الحياة

تأمين السفر

الحريق

السيارات 

)A4( األرقام باأللف /  دوالر أمريكيجدول رقم

660.67    660.67         

   

0.32               0.32      0.32    
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بيـــــان

تطوير نشاط تأمينات الحياة

المعادل بالدوالر األمريكيبالعملة المحلية )الليرة السورية(

مبالغ 

تأمينات 

الحياة 

الجديدة

مبالغ 
تأمينات 

الحياة 
السارية

األقساط 
السنوية 

المصدرة عن 
العمليات 

الجديدة

األقساط السنوية 
المصدرة عن 

العمليات 
السارية

فردية

فردية

عدد 
وثائق

عدد 
وثائق

مبالغ 
تأمين

مبالغ 
تأمين

مبالغ 
تأمين

مبالغ 
تأمين

مجموع مبالغ 
التأمين

مجموع مبالغ 
التأمين

وثائق فردية

وثائق فردية

وثائق جماعية

وثائق جماعية

مجموع

مجموع

جماعية

جماعية

عام  2009عام  2009 عام  2010عام  2010 عام  2011عام  2011

األرقام باأللف /  دوالر أمريكيجدول رقم )5(

285            219          1364       285     219    1364

 8,803,024         12,238,359    32,919,738  490,504,505       575,202,890     1,504,432,009

1,137,156        1,286,184    1,187,423  63,362,320         60,450,627     54,265,244

9,940,180        13,524,543          34,107,161         553,866,825       635,653,517     1,558,697,253

91,463          104,732     387,149   5,096,303         4,922,426      17,692,702

12,131              17,290                  111,116  675,934            812,626       5,078,003

103,594         122,022       498,265  5,772,237         5,735,052       22,770,705

بيـــــان

االحتياطيات )المخصصات( الفنية

المعادل بالدوالر األمريكيبالعملة المحلية )الليرة السورية(

تأمينات الحياة

االحتياطي )المخصص( الحسابي

احتياطيات )مخصصات( أخرى

احتياطيات )مخصصات( أخرى

مجمـوع االحتيـاطـيـات 
)المخصـصـات( الفنيـة

المجموع

المجموع

التأمينات العامة

احتياطي )مخصص( أخطار سارية

احتياطي )مخصص( تعويضات 
تحت التسوية

احتياطي )مخصص( تعويضات 
تحت التسوية

عام  2009عام  2009 عام  2010عام  2010 عام  2011عام  2011

األرقام باأللف /  دوالر أمريكيجدول رقم )6(

 167          270          315           9,283             12,698          14,389 

  85           145          4,006            6,611 

          

 167          355           459.52        9,283            16,704          21,000 

     

 4,767         4,992       4,991     265,621           234,617          228,079 

 14,275         20,475        19,292     795,398    962,306          881,645 

 2,319         3,149        4,165      129,225            148,025         190,356 

 21,361       28,616      28,448      1,190,244         1,344,949       1,300,080 

 43,056       57,943      57,815      2,399,054         2,723,305      2,642,160 
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بيـــــان

بيان بتوزيع االستثمارات وعائد االستثمار

المعادل بالدوالر األمريكيبالعملة المحلية )الليرة السورية(

عقارات

أوراق مالية : حكومية

إيداعـات في البنــوك

عائد االستثمارات

 النسبة %

قروض : بضمانات وثائق التأمين

قروض : بضمانات أخرى

استثمارات أخرى
االستثمار 0.002 % في معهد 

التأمين العربي 

                 : أخرى

المجموع

عام  2009عام  2009 عام  2010عام  2010 عام  2011عام  2011

األرقام باأللف /  دوالر أمريكيجدول رقم )7(

 530        334       505.23     29,515            15,710         23,089 

 28,919       33,247       31,545             1,611,348         1,562,616       1,441,601 

 29,448.37     33,581     32,050   1,640,863         1,578,326       1,464,690 

   1,910.83        87,325 

    5.96             5.96 

 شــــــركة اورينت للتـــأميــــن 
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المالحظات بيــــان

فروع البحري والطيران

فروع غير البحري

الحوادث والتأمينات األخرى

تأمينات أخرى 

مجموع التأمينات العامة
تأمينات الحياة

مجموع تأمينات الحياة

البحري بضائع

أجسام سفن

التأمين الجوي

البري والنهري

حوادث متنوعة

السطو و/ أو السرقة

زراعي

التأمين الهندسي

تأمينات البترول

الحريق

السيارات   )اإللزامي(

)التكميلي(

التأمين الصحي

تأمين السفر

فردي

جماعي

األرقام باأللف /  ليرة سورية جدول رقم )3(

                                                     نشـــــاطات التــــأمينـــات العـــامــة

أقســـاط التــأمين المبــاشــر 

عام  2011عام  2010عام  2009

 27,463      15,963     32,557

296          217       407

8,971        9,747      25,115

  

19,575       16,624      13,886

 424,534                564,793        323,327

 157,412                117,391             113,505

  

14,647      11,761     11,359

 22         45        74

 3,565      2,847      4,404

43,253             60,265          73,282

21,543               11,830           

 721,281     811,483     597,916

15,425       10,218    1,464

1,852      1,297      1,073

17,277      11,515         2,537

الفـــروع

األرقام باأللف /  ليرة سورية

                                         نشـــــاط التــــأمينات العــامــة ) أقســــاط إعادة التــأمين (
عن عام 2009

الــــوارد

محليمحلي
مجموع 

الوارد

مجمــوع 

الصـــادر عربيعربي

خـارجـيخـارجـي
دول 
أخرى

دول 
أخرى

مجموع 
الخارجي

الصــــادر
صافي 

االحتفاظ

النسبة

% 

البحري والطيران

فروع غير البحري

اإلجمالي

الحوادث
والتأمينات األخرى

البحري بضائع

أجسام سفن

التأمين الجوي

البري والنهري

حوادث متنوعة

السطو / أو السرقة

زراعي

التأمين الهندسي

تأمينات البترول

التأمين الصحي

تأمين الحياة

الحريق

السيارات 

)A3( جدول رقم

36%     13,213            23,239         13,782      7,270       2,187        3,844  1,271      1,271  2,573

33%       372            744             554   165  25        1,116                   1,116

49%   198             207             126   65  16              

35%   8,836          16,230           9,451  5,124    1,655             

          

8%    2,006          22,616          13,741  6,652        2,223     10,736        4,872      4,872  5,864

98%   429,188        7,645            7,645          

          

34%   3,913         7,601           3,201  3,140      1,260      158   18         18   140

38%   28           49              30    14   5              

          

12%    1,806         12,997          8,613  3,404         980      10,400         7,346     7,346  3,054

          

27%   19,852         53,429         53,429          

85%   2,149          387            389    )2(         

77%     481,561         145,145         110,961    25,832     8,351         26,254      13,507     13,507 12,747
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الفـــروع

األرقام باأللف /  ليرة سورية

                                         نشـــــاط التــــأمينات العــامــة ) أقســــاط إعادة التــأمين (
عن عام 2010

الــــوارد

محليمحلي
مجموع 

الوارد

مجمــوع 

الصـــادر عربيعربي

خـارجـيخـارجـي
دول 
أخرى

دول 
أخرى

مجموع 
الخارجي

الصــــادر
صافي 

االحتفاظ

النسبة

% 

البحري والطيران

فروع غير البحري

اإلجمالي

الحوادث
والتأمينات األخرى

البحري بضائع

أجسام سفن

التأمين الجوي

البري والنهري

حوادث متنوعة

السطو / أو السرقة

زراعي

التأمين الهندسي

تأمينات البترول

التأمين الصحي

تأمين الحياة

تأمين السفر

الحريق

السيارات 

)A3( جدول رقم

% 45        9,026              10,921        5,850      4,087         984        3,985         3,324              3,324  661

% 35   154         284        160   97         27      438              438

% 50   108         109         65           33          11                      

% 71   6,943       2,804       1,633   899        272           

          

% 8   2,557        26,223       15,255      7,620        3,348   12,156        5,083     5,083  7,073

% 99  677,064     5,120        3,584  1,024        512          

          

% 52  6,206       5,615        1,708  2,895        1,012    60           60      60  

% 27  12         33          24   7           2           

          

% 4  422          10,092        7,323   2,216        553       7,668         6,871    6,871    797

% 31  18,636       41,629        41,629               

% 33  3,883       7,631        7,070         561          

 11,831         11,831              

% 85  725,011        122,292        84,301    30,709       7,282    24,306         15,338   15,338  8,969

الفـــروع

األرقام باأللف /  ليرة سورية

                                          نشـــــاط التــــأمينات العــامــة ) أقســــاط إعادة التــأمين (
عن عام 2011

الــــوارد

محليمحلي
مجموع 

الوارد

مجمــوع 

الصـــادر عربيعربي

خـارجـيخـارجـي
دول 
أخرى

دول 
أخرى

مجموع 
الخارجي

الصــــادر
صافي 

االحتفاظ

النسبة

% 

البحري والطيران

فروع غير البحري

اإلجمالي

الحوادث
والتأمينات األخرى

البحري بضائع

أجسام سفن

التأمين الجوي

البري والنهري

حوادث متنوعة

السطو / أو السرقة

زراعي

التأمين الهندسي

تأمينات البترول

التأمين الصحي

تأمين الحياة

تأمين السفر

الحريق

السيارات 

)A3( جدول رقم

% 51       14,532          14,002          7,404       4,465       2,133        1,071          994       994  77

         

% 28          84                210              71         127         12                

% 73        6,549            2,422           1279        930         213                    

                

% 10        2,638            22,848         13,155     6,530       3,163      5,911  2,944      2,944  2,967

% 99      574,472            7,474           5,232      1,495         747             

          

% 31       4,575             10,132         4,490      3,272       2,370           38            26          26  12

          

                          

% 11         779               6,353         4,757      1,302        294          3,568         2,587     2,587  981

          

% 21        9,139           34,113           34,113                            

% 79       13,710          3,568            3,568                                      

 21              21,522                   21,522                         

% 84       626,499        122,644         74,069    39,643     8,932       10,587         6,551                6,551   4,037
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المالحظات بيــــان

فروع البحري والطيران

فروع غير البحري

الحوادث والتأمينات األخرى

تأمينات أخرى 

مجموع التأمينات العامة
تأمينات الحياة

مجموع تأمينات الحياة

البحري بضائع

أجسام سفن

التأمين الجوي

البري والنهري

حوادث متنوعة

السطو و/ أو السرقة

زراعي

التأمين الهندسي

تأمينات البترول

الحريق

السيارات   )اإللزامي(

)التكميلي(

التأمين الصحي

تأمين السفر

فردي

جماعي

األرقام باأللف /  ليرة سورية

تعويضات التأمينات المباشرة

عام  2011عام  2010عام  2009

جدول رقم )4(

40        12                 8

   

  319

  

2,546      24,369     10,517

170,985    110,934     63,292

72,619    57,453     47,025
  

461     283      193

   

3,312     383       3,373

   

55,473    42,280      26,861
  

305,436   235,714     151,588
  

221          

 143       720

221      143       720

الفـــروع

األرقام باأللف /  ليرة سورية

تعويضــات إعــادة التــأمين في التأمينــات العــامة
في ســوق التــأمين الســـوري عن عام 2009

الــــوارد

محليمحلي
مجموع 

الوارد

مجمــوع 

الصـــادر عربيعربي

خـارجـيخـارجـي
دول 
أخرى

دول 
أخرى

مجموع 
الخارجي

الصــــادر
صافي 

العمليات

البحري والطيران

فروع غير البحري

اإلجمالي

الحوادث
والتأمينات األخرى

البحري بضائع

أجسام سفن

التأمين الجوي

البري والنهري

حوادث متنوعة

السطو / أو السرقة

زراعي

التأمين الهندسي

تأمينات البترول

التأمين الصحي

تأمين الحياة

تأمين السفر

الحريق

السيارات 

)A4( جدول رقم

5.2   2   1  1    )0.80(         )0.80(              )0.80(           

6    15   13  2    21      21

         

160                   159               135        24                    

         

4,390   64,744         51,890    11,597      1,257         58,617         135                135     58,482

104,109   6,208         6,208           

        

160               33               20         10            3                       

          

          

160                   3,777         3,188       580            9        564  564        564  

         

2,843    24,017         24,017          

720                     

          

112,553.2            98,955          85,472    12,214        1,269    59,201.20     698.20     698.20  58,503
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الفـــروع

األرقام باأللف /  ليرة سورية

تعويضــات إعــادة التــأمين في التأمينــات العــامة
عن عام 2010

الــــوارد

محليمحلي
مجموع 

الوارد

مجمــوع 

الصـــادر عربيعربي

خـارجـيخـارجـي
دول 
أخرى

دول 
أخرى

مجموع 
الخارجي

الصــــادر
صافي 

العمليات

البحري والطيران

فروع غير البحري

اإلجمالي

الحوادث
والتأمينات األخرى

البحري بضائع

أجسام سفن

التأمين الجوي

البري والنهري

حوادث متنوعة

السطو / أو السرقة

زراعي

التأمين الهندسي

تأمينات البترول

التأمين الصحي

تأمين الحياة

تأمين السفر

الحريق

السيارات 

)A4( جدول رقم

6       5      3    2     )0.89(        )0.89(       )0.89(   

306     713   606   107    1,019      1,019

          

          

          

5,724    23,362          14,054     6,985       2,323        4,717  518                    518      4,199

168,178               209              146          42           21             

          

244                     39                23          12            4              

          

          

283        2,802           2,195       532          75        2,702.20      2,702       2,702     0.20

          

12,580                  29,700        29,700                     

14                      129             129                                

          

187,335                  56,959        46,856     7,680          2,423         8,437.31     3,219.11         3,219.11 5,218.20 

الفـــروع

األرقام باأللف /  ليرة سورية

تعويضــات إعــادة التــأمين في التأمينــات العــامة
في ســوق التــأمين الســـوري عن عام 2011

الــــوارد

محليمحلي
مجموع 

الوارد

مجمــوع 

الصـــادر عربيعربي

خـارجـيخـارجـي
دول 
أخرى

دول 
أخرى

مجموع 
الخارجي

الصــــادر
صافي 

العمليات

البحري والطيران

فروع غير البحري

اإلجمالي

الحوادث
والتأمينات األخرى

البحري بضائع

أجسام سفن

التأمين الجوي

البري والنهري

حوادث متنوعة

السطو / أو السرقة

زراعي

التأمين الهندسي

تأمينات البترول

التأمين الصحي

تأمين الحياة

تأمين السفر

الحريق

السيارات 

)A4( جدول رقم

20                20   12     6  2              0.63  0.63                0.63  

205      477             405  72                      681               681

          

          

          

       444               2,944              1,891  795  258       841  825        825  16

243,588            16               11           3             2             

          

177      283    170   85  28             

          

          

196                   4,511           3,790       703         18            1,396         1,288     1,288  108

          

8,330                47,143           47,143          

22                   199              199            

          

252,982               55,593         53,621     1,664        308        2,918.63    2,113.63              2,113.63    805
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بيـــــان

األرقام باأللف /  ليرة سورية

تطوير نشاط تأمينات الحياة في سوق التأمين السورية

المعادل بالدوالر األمريكيبالعملة المحلية )الليرة السورية(

مبالغ 

تأمينات 

الحياة 

الجديدة

مبالغ 
تأمينات 

الحياة 
السارية

األقساط 
السنوية 

المصدرة عن 
العمليات 

الجديدة

األقساط السنوية 
المصدرة عن 

العمليات 
السارية

فردية

فردية

عدد 
وثائق

عدد 
وثائق

مبالغ 
تأمين

مبالغ 
تأمين

مبالغ 
تأمين

مبالغ 
تأمين

مجموع مبالغ 
التأمين

مجموع مبالغ 
التأمين

وثائق فردية

وثائق فردية

وثائق جماعية

وثائق جماعية

مجموع

مجموع

جماعية

جماعية

عام  2009عام  2009 عام  2010عام  2010 عام  2011عام  2011

جدول رقم )5(

      347   303    109

 9,175,002       10,290,679   2,368,146          504,625,101        481,089,239  107,987,472

   9,738,603       444,080,296

 9,175,002      10,290,679   12,106,749         504,625,101   481,089,239  552,067,768

 280,289               218,561             32,103     15,415,916       10,217,744  1,463,911

   23,528       1,072,871

 280,289      218,561               55,631            15,415,916     10,217,744   2,536,782

بيـــــان

االحتياطيات )المخصصات( الفنية في سوق التأمين السورية

المعادل بالدوالر األمريكيبالعملة المحلية )الليرة السورية(

تأمينات الحياة

االحتياطي )المخصص( الحسابي

احتياطيات )مخصصات( أخرى

احتياطيات )مخصصات( أخرى

مجمـوع االحتيـاطـيـات 
)المخصـصـات( الفنيـة

المجموع

المجموع

التأمينات العامة

احتياطي )مخصص( أخطار سارية

احتياطي )مخصص( تعويضات 
تحت التسوية

احتياطي )مخصص( تعويضات 
تحت التسوية

عام  2009عام  2009 عام  2010عام  2010 عام  2011عام  2011

جدول رقم )6(

 237,236            57,036              28,258           13,048,002           2,666,424   1,288,548

   3,535        161,217

 

   

 237,236    57,036                  31,793       13,048,002           2,666,424          1,449,765

                  

 5,023,721        6,776,462          4,593,575        276,304,666      316,799,619  209,466,998

 10,205,000  8,036,197   3,871,607         561,274,981        375,692,199  176,545,270

                    

 15,228,721      14,812,659          8,465,181          837,579,648         692,491,818  386,012,268

 15,465,957       14,869,695  8,496,974          850,627,649        695,158,242  387,462,033

األرقام باأللف /  ليرة سورية
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بيـــــان

بيان بتوزيع االستثمارات وعائد االستثمار في سوق التأمين السورية

المعادل بالدوالر األمريكيبالعملة المحلية )الليرة السورية(

عقارات

أوراق مالية : حكومية

إيداعـات في البنــوك

عائد االستثمارات
 النسبة %

قروض : بضمانات وثائق التأمين

قروض : بضمانات أخرى

استثمارات أخرى
االستثمار 0.002 % في معهد 

التأمين العربي 

                 : أخرى

المجموع

عام  2009عام  2009 عام  2010عام  2010 عام  2011عام  2011

جدول رقم )7(

 34,897,273      37,175,226         27,076,518        1,919,350,000     1,737,941,800     1,234,689,235

                     

   

 16,873         19,850                 20,351            928,000             928,000               928,000

34,914,145       37,195,076          27,096,869  1,920,278,000     1,738,869,800     1,235,617,235

   % 7.2                % 6.6                        % 7.5

األرقام باأللف /  ليرة سورية

 شــــــركة الثقــــة الســــــــوريــــــة للتـــأميــــن 
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المالحظات بيــــان

فروع البحري والطيران

فروع غير البحري

الحوادث والتأمينات العامة

تأمينات أخرى 

مجموع التأمينات العامة
تأمينات الحياة

مجموع تأمينات الحياة

البحري والبري بضائع

أجسام سفن

التأمين الجوي

حوادث متنوعة

السطو و/ أو السرقة

زراعي

التأمين الهندسي

تأمينات البترول

الحريق

السيارات   )اإللزامي(

)التكميلي(

التأمين الصحي

تأمين السفر

فردي

جماعي

األرقام باأللف /  دوالر أمريكي جدول رقم )3(

                                                     نشـــــاطات التــــأمينـــات العـــامــة

أقســـاط التــأمين المبــاشــر 

عام  2011عام  2010عام  2009

363                            355                           797

972                            568                           681

11593                        8698                          6615

1669                         2460                          2205

32                              37                              36

52                              46                              44

  

157                           200                            335

  

192                           185                             156

  

15030                      12549                          10869

تم دمج البري والنهري مع البحري

األرقام باأللف /  دوالر أمريكي

الفـــروع

                                         نشـــــاط التــــأمينات العــامــة ) أقســــاط إعادة التــأمين (
عن عام 2009

الــــوارد

محليمحلي
مجموع 

الوارد

مجمــوع 

الصـــادر عربيعربي

خـارجـيخـارجـي
دول 
أخرى

دول 
أخرى

مجموع 
الخارجي

الصــــادر
صافي 

االحتفاظ

النسبة

% 

البحري والطيران

فروع غير البحري

اإلجمالي

الحوادث
والتأمينات األخرى

البحري بضائع

أجسام سفن

التأمين الجوي

البري والنهري

حوادث متنوعة

السطو / أو السرقة

زراعي

التأمين الهندسي

تأمينات البترول

التأمين الصحي

تأمين الحياة

الحريق

السيارات 

)A3( جدول رقم

50%         279              279       279              1                               1 

100%          2                            6                         6 

10%           48               448  108  340             410                410 

18%       12            55           9   46                                4         4 

6%             9               139   50  89                                36          36 

349               920          294  754           457               457 

0%                                                127
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الفـــروع

األرقام باأللف / دوالر أمريكي

                                         نشـــــاط التــــأمينات العــامــة ) أقســــاط إعادة التــأمين (
عن عام 2010

الــــوارد

محليمحلي
مجموع 

الوارد

مجمــوع 

الصـــادر عربيعربي

خـارجـيخـارجـي
دول 
أخرى

دول 
أخرى

مجموع 
الخارجي

الصــــادر
صافي 

االحتفاظ

النسبة

% 

البحري والطيران

فروع غير البحري

اإلجمالي

الحوادث
والتأمينات األخرى

البحري بضائع

أجسام سفن

التأمين الجوي

البري والنهري

حوادث متنوعة

السطو / أو السرقة

زراعي

التأمين الهندسي

تأمينات البترول

التأمين الصحي

تأمين الحياة

تأمين السفر

الحريق

السيارات 

)A3( جدول رقم

50%  166        165           165           2      2

29%  20                 49      49

10%  92               277          116   161           544      544

15%  13           70     15   55                  3      3

303               700      729             729

4%  12           188           125            63                131             131

              194       

  
األرقام باأللف / دوالر أمريكي

الفـــروع

                                         نشـــــاط التــــأمينات العــامــة ) أقســــاط إعادة التــأمين (
عن عام 2011

الــــوارد

محليمحلي
مجموع 

الوارد

مجمــوع 

الصـــادر عربيعربي

خـارجـيخـارجـي
دول 
أخرى

دول 
أخرى

مجموع 
الخارجي

الصــــادر
صافي 

االحتفاظ

النسبة

% 

البحري والطيران

فروع غير البحري

اإلجمالي

الحوادث
والتأمينات األخرى

البحري بضائع

أجسام سفن

التأمين الجوي

البري والنهري

حوادث متنوعة

السطو / أو السرقة

زراعي

التأمين الهندسي

تأمينات البترول

التأمين الصحي

تأمين الحياة

تأمين السفر

الحريق

السيارات 

)A3( جدول رقم

44%  165          154   7    147           59         59

63%         199       115         115

6%  83           850   459  391          539         539

15%  17   67    67    28          28

7%  14   142   4     139    61         61

    75             

 479         1214          545  743           802               802
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المالحظات بيــــان

فروع البحري والطيران

فروع غير البحري

الحوادث والتأمينات األخرى

تأمينات أخرى 
مجموع التأمينات العامة

تأمينات الحياة

مجموع تأمينات الحياة

البحري بضائع

أجسام سفن

التأمين الجوي

البري والنهري

حوادث متنوعة

السطو و/ أو السرقة

زراعي

التأمين الهندسي

تأمينات البترول

الحريق

السيارات   )اإللزامي(

)التكميلي(

السفر

صحي

فردي

جماعي

األرقام باأللف /  دوالر أمريكي

تعويضات التأمينات المباشرة

عام  2011عام  2010عام  2009

جدول رقم )4(

 5.52               3.52                       291.30

 0.32        8.24-                62.56 

  

 137.22             277.54             214.14 

 7,098.04           5,288.28          4,306.90 

 1,730.21              2,673.83          1,700.69 
 

 8.00        6.48                 0.75 

   11.67             98.71 

22.47-    7.50-              41.39 

 12.26     13.21       9.04 

 8,969.10            8,258.79                    6,725.47 

 

 6.57     8.07      0.18 

 3.40 

 7.92    3.16-      2.29 

 655.24    278.16      176.11 

 669.73    283.08     181.97 

الفـــروع

األرقام باأللف /  دوالر أمريكي

تعويضــات إعــادة التــأمين في التأمينــات العــامة
عن عام 2009

الــــوارد

محليمحلي
مجموع 

الوارد

مجمــوع 

الصـــادر عربيعربي

خـارجـيخـارجـي
دول 
أخرى

دول 
أخرى

مجموع 
الخارجي

الصــــادر
صافي 

العمليات

البحري والطيران

فروع غير البحري

اإلجمالي

الحوادث
والتأمينات األخرى

البحري بضائع

أجسام سفن

التأمين الجوي

البري والنهري

حوادث متنوعة

السطو / أو السرقة

زراعي

التأمين الهندسي

تأمينات البترول

التأمين الصحي

تأمين الحياة

تأمين السفر

الحريق

السيارات 

)A4( جدول رقم

65  65    65

   

   

   

216  216    216

     

   

98  98   94   4

     

 9          9     9

  

   

387  387   94    294
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الفـــروع

األرقام باأللف /  دوالر أمريكي

تعويضــات إعــادة التــأمين في التأمينــات العــامة
عن عام 2010

الــــوارد

محليمحلي
مجموع 

الوارد

مجمــوع 

الصـــادر عربيعربي

خـارجـيخـارجـي
دول 
أخرى

دول 
أخرى

مجموع 
الخارجي

الصــــادر
صافي 

العمليات

البحري والطيران

فروع غير البحري

اإلجمالي

الحوادث
والتأمينات األخرى

البحري بضائع

أجسام سفن

التأمين الجوي

البري والنهري

حوادث متنوعة

السطو / أو السرقة

زراعي

التأمين الهندسي

تأمينات البترول

التأمين الصحي

تأمين الحياة

تأمين السفر

الحريق

السيارات 

)A4( جدول رقم

20      20    20

   

   

   

1       1    1

     

   

109     109    105   4

   

   

   

 

  

   

130      130   105   25

األرقام باأللف /  دوالر أمريكي

الفـــروع

تعويضــات إعــادة التــأمين في التأمينــات العــامة
عن عام 2011

الــــوارد

محليمحلي
مجموع 

الوارد

مجمــوع 

الصـــادر عربيعربي

خـارجـيخـارجـي
دول 
أخرى

دول 
أخرى

مجموع 
الخارجي

الصــــادر
صافي 

العمليات

البحري والطيران

فروع غير البحري

اإلجمالي

الحوادث
والتأمينات األخرى

البحري بضائع

أجسام سفن

التأمين الجوي

البري والنهري

حوادث متنوعة

السطو / أو السرقة

زراعي

التأمين الهندسي

تأمينات البترول

التأمين الصحي

تأمين الحياة

تأمين السفر

الحريق

السيارات 

)A4( جدول رقم

45        45       45

  

  

    

    

    

    

    

 45         45        45 
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بيـــــان

األرقام باأللف /  دوالر أمريكي

 تأمين الحياة الفردي و الجماعي

المعادل بالدوالر األمريكيبالعملة المحلية )الليرة السورية(

مبالغ 

تأمينات 

الحياة 

الجديدة

مبالغ 
تأمينات 

الحياة 
السارية

األقساط 
السنوية 

المصدرة عن 
العمليات 

الجديدة

األقساط السنوية 
المصدرة عن 

العمليات 
السارية

فردية

فردية

عدد 
وثائق

عدد 
وثائق

مبالغ 
تأمين

مبالغ 
تأمين

مبالغ 
تأمين

مبالغ 
تأمين

مجموع مبالغ 
التأمين

مجموع مبالغ 
التأمين

وثائق فردية

وثائق فردية

وثائق جماعية

وثائق جماعية

مجموع

مجموع

جماعية

جماعية

عام  2009عام  2009 عام  2010عام  2010 عام  2011عام  2011

جدول رقم )5(

86                    77                    67                    86                      77                          67

1,943                4,772                1,651           108,280,000      265,877,500         92,000,000

13,487             12,858                2,433            751,516,595        716,436,990      135,555,200

15,431              17,629                4,084           859,796,595       982,314,490       227,555,200

18                    22                   9,422              983,622            1,225,044       525,000,000

43                     4                      23                2,393,943           207,648             1,283,841

61                    26                   9,445              3,377,565          1,432,692        526,283,841

   60                     51                          93

2,658                 3,772                 3,374          148,105,400           210,157,400    188,000,000

2,658                 3,772                3,374             148,105,400       210,157,400      188,000,000

25                      9                    33                  1,377,380           504,293             1,813,000

25                     9                     33                1,377,380           504,293              1,813,000

بيـــــان

األرقام باأللف /  دوالر أمريكي

 تطور نشاط التأمين الصحي

المعادل بالدوالر األمريكيبالعملة المحلية )الليرة السورية(

األقساط 

السنوية 

المصدرة 

عن العقد 

السارية 

والمجددة

عدد
الوثائق 
السارية

فردية
وثاثق
فردية

وثاثق
جماعية

مالحق 
سارية

وثائق فردية

وثائق جماعية

مالحق

مجموع

أقساط

 التأمين

مجموع

جماعية

عام  2009عام  2009 عام  2010عام  2010 عام  2011عام  2011

جدول رقم )5(

 19                  1,075,770               

 1,481         666        200             82,496,001      37,102,290   11,168,275 

 54          38         31     3,020,871       2,143,625   1,716,479 

 1,554          704       231    86,592,642     39,245,915   12,884,754 

   45      

   18           14          8

   121   74          76

63.00        14.00       8.00      63            14          8
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عدد          أقساطعدد          أقساطعدد          أقساطعدد          أقساطعدد          أقساطعدد          أقساط

بيـــــان

بيـــــان

األرقام باأللف /  دوالر أمريكي

تأمين الحوادث الشخصية /دائرة الحياة

بالعملة المحلية )الليرة السورية(

بالعملة المحلية )الليرة السورية(

المعادل بالدوالر األمريكي

المعادل بالدوالر األمريكي

األقساط 

السنوية 

المصدرة 

عن العقد 

السارية 

والمجددة

عدد
الوثائق 
السارية

فردية

عدد 
وثائق

مبالغ 
تأمين

مبالغ 
تأمين

وثائق فردية

وثائق جماعية

مجموع

أقساط

 التأمين

مجموع 

أقساط  التامين

جماعية

عام  2009

عام  2009

عام  2009

عام  2009

عام  2010

عام  2010

عام  2010

عام  2010

عام  2011

عام  2011

عام  2011

عام  2011

جدول رقم )5(

44                     36                    75                     44                    36                        75

966                   3,531              1,597             53,814,000        196,762,750       89,000,000

422                  4,025                7,941            23,500,000        224,250,000     442,500,000

1,388                 7,556                9,539             77,314,000        421,012,750      531,500,000

2                      8                      4                  132,908             434,517             243,097

2                      9                    19                   114,374            489,232            1,042,131

4                     17                    23                    247,282           923,749           1,285,228

1,326,477    574  1,567,095    841  1,597,968  79224        574      28        841        29       792

األرقام باأللف /  دوالر أمريكي

بيـــــان

االحتيـــــاطيات )المخصصـــات( الفنيـــة

المعادل بالدوالر األمريكيبالعملة المحلية )الليرة السورية(

تأمينات الحياة

االحتياطي )المخصص( الحسابي

احتياطيات )مخصصات( أخرى

احتياطيات )مخصصات( أخرى

مجمـوع االحتيـاطـيـات 
)المخصـصـات( الفنيـة

المجموع

المجموع

التأمينات العامة

احتياطي )مخصص( أخطار سارية

احتياطي )مخصص( تعويضات 
تحت التسوية

احتياطي )مخصص( تعويضات 
تحت التسوية

عام  2009عام  2009 عام  2010عام  2010 عام  2011عام  2011

جدول رقم )6(

 54                   40                     32                 2,988,981            2,217,900     1,789,047

 2                     1                       0                  104,285                74,280               9,995 

     

 56                    41                   32                3,093,266        2,292,180      1,799,042 

         

 7,250             6,099                4,956    403,984,011       339,820,624    276,154,638 

 11,837           8,232                 4,689           659,551,007        458,690,279   261,272,093 

 2,007          1,346                   867            111,827,600           75,021,500      48,294,600 

 21,094         15,677                 10,512   1,175,362,618        873,532,403   585,721,331 



Syrian Insurance Federation103 االتحــاد الســـــوري لشـــــركات التــــأميـــن102

Annual Report 2012 Annual Report 2012

بيـــــان

بيان بتوزيع االستثمارات وعائد االستثمار

المعادل بالدوالر األمريكيبالعملة المحلية )الليرة السورية(

عقارات

أوراق مالية : حكومية

إيداعـات في البنــوك

عائد االستثمارات

 النسبة %

قروض : بضمانات وثائق التأمين

قروض : بضمانات أخرى

استثمارات أخرى
االستثمار 0.002 % في معهد 

التأمين العربي 

                 : أخرى

المجموع

عام  2009عام  2009 عام  2010عام  2010 عام  2011عام  2011

األرقام باأللف /  دوالر أمريكيجدول رقم )7(

 2,732              2,870                3,007           152,236,840       159,900,600      167,564,361 

     

          

 33,814             25,692       21,019    1,884,136,184        1,431,574,871   1,171,173,436 

     

         

 1,135         561           561      63,266,600         31,236,000     31,236,000 

 37,682            29,123               24,587        2,099,639,624     1,622,711,471    1,369,973,797 

 2,103            1,504                    1,192           117,159,491         83,803,103        66,444,456 

6.22%           5.85%                   5.67%               6.22%                 5.85%                     5.67%

 شــــــركة العقيلــــة للتـــأميـــــــن التــكــــافلي 
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المالحظات بيــــان

فروع البحري والطيران

فروع غير البحري

الحوادث والتأمينات األخرى

تأمينات أخرى 

مجموع التأمينات العامة
تأمينات الحياة

مجموع تأمينات الحياة

البحري بضائع

أجسام سفن

التأمين الجوي

البري والنهري

حوادث متنوعة

السطو و/ أو السرقة

زراعي

التأمين الهندسي

تأمينات البترول

الحريق

السيارات   )اإللزامي(

)التكميلي(

التأمين الصحي

تأمين السفر

فردي

جماعي

األرقام باأللف /  دوالر أمريكي جدول رقم )3(

                                                     نشـــــاطات التــــأمينـــات العـــامــة

أقســـاط التــأمين المبــاشــر 

عام  2011عام  2010عام  2009

1,146,010        921,033         781,020

930,190        887,792        670,953

156,626        155,281        116,785

106,553        2,595,016          76,498

الفـــروع

األرقام باأللف /  دوالر أمريكي

                                         نشـــــاط التــــأمينات العــامــة ) أقســــاط إعادة التــأمين (
عن عام 2010

الــــوارد

محليمحلي
مجموع 

الوارد

مجمــوع 

الصـــادر عربيعربي

خـارجـيخـارجـي
دول 
أخرى

دول 
أخرى

مجموع 
الخارجي

الصــــادر
صافي 

االحتفاظ

النسبة

% 

البحري والطيران

فروع غير البحري

اإلجمالي

الحوادث
والتأمينات األخرى

البحري بضائع

أجسام سفن

التأمين الجوي

البري والنهري

حوادث متنوعة

السطو / أو السرقة

زراعي

التأمين الهندسي

تأمينات البترول

تأمينات أخرى

الحريق

السيارات ) إلزامي (

) تكميلي ( 

)A3( جدول رقم

% 10     5,425,694   50,466,612     2,448,388     55,892,306 

      

% 4      2,164,081   51,360,918     1,854,196   53,524,999 

% 100  285,020,747                 285,020,747

% 100  320,542,369                 320,542,369

% 29     2,234,392      5,366,307     194,632       7,600,699 

% 13       222,901   1,538,331      76,917        1,761,232 

% 0        176,209   156,277,310     3,397,212   156,453,519 

% 58     26,461,415     19,391,413      268,412    45,852,828 

 642,247,809   284,400,890              8,239,757  926,648,699 
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                                         نشـــــاط التــــأمينات العــامــة ) أقســــاط إعادة التــأمين (
عن عام 2011

الفـــروع

األرقام باأللف /  دوالر أمريكي

الــــوارد

محليمحلي
مجموع 

الوارد

مجمــوع 

الصـــادر عربيعربي

خـارجـيخـارجـي
دول 
أخرى

دول 
أخرى

مجموع 
الخارجي

الصــــادر
صافي 

االحتفاظ

النسبة

% 

البحري والطيران

فروع غير البحري

اإلجمالي

الحوادث
والتأمينات األخرى

البحري بضائع

أجسام سفن

التأمين الجوي

البري والنهري

حوادث متنوعة

السطو / أو السرقة

زراعي

التأمين الهندسي

تأمينات البترول

تأمينات أخرى

الحريق

السيارات ) إلزامي (

) تكميلي ( 

)A3( جدول رقم

% 7   4,573,560   64,254,579       68,828,139 

 

% 4   2,349,349   53,731,843       56,081,193 

% 100  285,771,258          285,771,258 

% 100  135,671,912         135,671,912 

% 10   663,943    5,962,743          6,626,686 

% 100    2,816,332         2,816,332 

% 6   376,257    6,047,825        6,424,083 

% 46    25,307,056   29,658,201       54,965,257  

  457,529,668   159,655,192       617,184,860 

المالحظات بيــــان

فروع البحري والطيران

فروع غير البحري

الحوادث والتأمينات األخرى

تأمينات أخرى 

مجموع التأمينات العامة
تأمينات الحياة

مجموع تأمينات الحياة

البحري بضائع

أجسام سفن

التأمين الجوي

البري والنهري

حوادث متنوعة

السطو و/ أو السرقة

زراعي

التأمين الهندسي

تأمينات البترول

الحريق

السيارات   )اإللزامي(

)التكميلي(

التأمين الصحي

تأمين السفر

فردي

جماعي

تعويضات التأمينات المباشرة

عام  2011عام  2010عام  2009

األرقام باأللف /  دوالر أمريكيجدول رقم )4(

 5,496,052         1,422,446         18,011,216 

  

   

 24,493,207        49,642,000        15,989,000 

 272,361,105        120,373,100        19,456,464 

 59,977,632        32,465,757        7,029,570 

 429,205          52,580          81,290    

 800,000            

 3,180,000          50,000               
  

 8,223,784        6,337,965          2,589,951 

 374,960,985       210,343,848        63,157,491 

  

 46,300         1,000,000          230,000   
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تعويضــات إعــادة التــأمين في التأمينــات العــامة
عن عام 2010

الفـــروع

األرقام باأللف /  دوالر أمريكي

الــــوارد

محليمحلي
مجموع 

الوارد

مجمــوع 

الصـــادر عربيعربي

خـارجـيخـارجـي
دول 
أخرى

دول 
أخرى

مجموع 
الخارجي

الصــــادر
صافي 

االحتفاظ

النسبة

% 

البحري والطيران

فروع غير البحري

اإلجمالي

الحوادث
والتأمينات األخرى

البحري بضائع

أجسام سفن

التأمين الجوي

البري والنهري

حوادث متنوعة

السطو / أو السرقة

زراعي

التأمين الهندسي

تأمينات البترول

تأمينات أخرى

الحريق

السيارات ) إلزامي (

) تكميلي ( 

)A3( جدول رقم

% 7   1,342,020    16,989,270        18,331,291 

 

 % 7   667,850     8,872,858       9,540,708 

% 100   23,671,458              23,671,458 

97%   84,190,014   2,603,790       86,793,804 

 

% 13     40,624     263,066          303,690  

 

  13,658,222   11,597,278        25,255,500 

  123,570,188   40,326,262       163,896,450 

تعويضــات إعــادة التــأمين في التأمينــات العــامة
عن عام 2011

الفـــروع

األرقام باأللف /  دوالر أمريكي

الــــوارد

محليمحلي
مجموع 

الوارد

مجمــوع 

الصـــادر عربيعربي

خـارجـيخـارجـي
دول 
أخرى

دول 
أخرى

مجموع 
الخارجي

الصــــادر
صافي 

االحتفاظ

النسبة

% 

البحري والطيران

فروع غير البحري

اإلجمالي

الحوادث
والتأمينات األخرى

البحري بضائع

أجسام سفن

التأمين الجوي

البري والنهري

حوادث متنوعة

السطو / أو السرقة

زراعي

التأمين الهندسي

تأمينات البترول

تأمينات أخرى

الحريق

السيارات ) إلزامي (

) تكميلي ( 

)A3( جدول رقم

% 14   358,130   2,202,290       2,560,420 

 

% 7   3,194,595   45,725,710        48,920,305 

% 99    50,128,432   587,109        50,715,541 

% 96  132,217,727   4,956,000        137,173,727 

   

% 17   51,584     243,592         295,176   

% 100      87,340             87,340 

% 7   21,567     286,523         308,090 

 29,973,133               29,973,133 

 216,032,509     54,001,224       270,033,733 
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بيـــــان

تطوير نشاط تأمينات الحياة

المعادل بالدوالر األمريكيبالعملة المحلية )الليرة السورية(

مبالغ 

تأمينات 

الحياة 

الجديدة

مبالغ 
تأمينات 

الحياة 
السارية

األقساط 
السنوية 

المصدرة عن 
العمليات 

الجديدة

األقساط السنوية 
المصدرة عن 

العمليات 
السارية

فردية

فردية

عدد 
وثائق

عدد 
وثائق

مبالغ 
تأمين

مبالغ 
تأمين

مبالغ 
تأمين

مبالغ 
تأمين

مجموع مبالغ 
التأمين

مجموع مبالغ 
التأمين

وثائق فردية

وثائق فردية

وثائق جماعية

وثائق جماعية

مجموع

مجموع

جماعية

جماعية

عام  2009عام  2009 عام  2010عام  2010 عام  2011عام  2011

األرقام باأللف /  دوالر أمريكيجدول رقم )5(

 172,703,100        787,788,007         

  

  

 4,326,420   3,849,957           2,951,075     

  

  

  

 230,023,900       16,190,700          

  

  

2,240,261   621,579     

بيـــــان

االحتياطيات )المخصصات( الفنية

المعادل بالدوالر األمريكيبالعملة المحلية )الليرة السورية(

تأمينات الحياة

االحتياطي )المخصص( الحسابي

احتياطيات )مخصصات( أخرى

احتياطيات )مخصصات( أخرى

مجمـوع االحتيـاطـيـات 
)المخصـصـات( الفنيـة

المجموع

المجموع

التأمينات العامة

احتياطي )مخصص( أخطار سارية

احتياطي )مخصص( تعويضات 
تحت التسوية

احتياطي )مخصص( تعويضات 
تحت التسوية

عام  2009عام  2009 عام  2010عام  2010 عام  2011عام  2011

األرقام باأللف /  دوالر أمريكيجدول رقم )6(

 4,145,535        1,185,037       796,063  

 50,800                    

 

4,196,335         1,185,037       796,063  
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بيـــــان

بيان بتوزيع االستثمارات وعائد االستثمار في سوق التأمين السورية

المعادل بالدوالر األمريكيبالعملة المحلية )الليرة السورية(

عقارات

أوراق مالية : حكومية

إيداعـات في البنــوك

عائد االستثمارات
 النسبة %

قروض : بضمانات وثائق التأمين

قروض : بضمانات أخرى

استثمارات أخرى
االستثمار 0.002 % في معهد 

التأمين العربي 

                 : أخرى

المجموع

عام  2009عام  2009 عام  2010عام  2010 عام  2011عام  2011

جدول رقم )7(

 125,000,000       150,000,000           

 614,848,294       725,076,586      172,541,965 

 1,342,703,313     1,566,848,041    1,348,164,759 

  

 2,082,551,607    2,441,924,627    1,520,706,724 

% 4     % 7    % 4

األرقام باأللف /  دوالر أمريكي

 اإلســـــــالميـــة الســـــــوريـــة للتـــأميـــــــن 
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المالحظات بيــــان

فروع البحري والطيران

فروع غير البحري

الحوادث والتأمينات األخرى

تأمينات أخرى 

مجموع التأمينات العامة
تأمينات الحياة

مجموع تأمينات الحياة

البحري بضائع

أجسام سفن

التأمين الجوي

البري والنهري

حوادث متنوعة

السطو و/ أو السرقة

زراعي

التأمين الهندسي

تأمينات البترول

الحريق

السيارات   )اإللزامي(

)التكميلي(

التأمين الصحي

تأمين السفر

فردي

جماعي

األرقام باأللف /  دوالر أمريكي جدول رقم )3(

                                                     نشـــــاطات التــــأمينـــات العـــامــة

أقســـاط التــأمين المبــاشــر 

عام  2011عام  2010عام  2009

23.577.843   54.815.629       27.631.130

245.789   176.482         492.975

37.500.307        38.660.704       20.990.227

201.496.017  240.053.692       338.589.357

83.33.911  176.913.518        28.124.105

3.302.212        1.380.307        11.902.919

24.533.491      18.516.146       4.118.516

األرقام باأللف /  دوالر أمريكي

الفـــروع

                                         نشـــــاط التــــأمينات العــامــة ) أقســــاط إعادة التــأمين (
عن عام 2011

الــــوارد

محليمحلي
مجموع 

الوارد

مجمــوع 

الصـــادر عربيعربي

خـارجـيخـارجـي
دول 
أخرى

دول 
أخرى

مجموع 
الخارجي

الصــــادر
صافي 

االحتفاظ

النسبة

% 

البحري والطيران

فروع غير البحري

اإلجمالي

الحوادث
والتأمينات األخرى

البحري بضائع

أجسام سفن

التأمين الجوي

البري والنهري

حوادث متنوعة

السطو / أو السرقة

زراعي

التأمين الهندسي

تأمينات البترول

تأمينات أخرى

الحريق

السيارات ) إلزامي (

 ) تكميلي (

)A3( جدول رقم

15.099.321          14.862.439  236.882    519.780     519.780

245.789     245.789

32.137.642   29.704.244    2.433.398  2.995.243            2.995.243

9.332.336     9.332.336           

2.773.705     2.773.705           

3.119.688  3.119.688            

   15.249.018  15.249.018           
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المالحظات بيــــان

فروع البحري والطيران

فروع غير البحري

الحوادث والتأمينات األخرى

تأمينات أخرى 

مجموع التأمينات العامة
تأمينات الحياة

مجموع تأمينات الحياة

البحري بضائع

أجسام سفن

التأمين الجوي

البري والنهري

حوادث متنوعة

السطو و/ أو السرقة

زراعي

التأمين الهندسي

تأمينات البترول

الحريق

السيارات   )اإللزامي(

)التكميلي(

التأمين الصحي

تأمين السفر

فردي

جماعي

تعويضات التأمينات المباشرة

عام  2011عام  2010عام  2009

األرقام باأللف /  دوالر أمريكيجدول رقم )4(

149.100       122000        

1.150.049        2.308.309               5.208.047

53.577.595        26.004.339     9.171.218

42.626.098        31.325.725       

405.000             

17.838.866         3.847.815      453.888

119.391.708         63.608.188      14.831.153

الفـــروع

األرقام باأللف /  ليرة سورية

تعويضــات إعــادة التــأمين في التأمينــات العــامة
عن عام 2011

الــــوارد

محليمحلي
مجموع 

الوارد

مجمــوع 

الصـــادر عربيعربي

خـارجـيخـارجـي
دول 
أخرى

دول 
أخرى

مجموع 
الخارجي

الصــــادر
صافي 

العمليات

البحري والطيران

فروع غير البحري

اإلجمالي

الحوادث
والتأمينات األخرى

البحري بضائع

أجسام سفن

التأمين الجوي

البري والنهري

حوادث متنوعة

السطو / أو السرقة

زراعي

التأمين الهندسي

تأمينات البترول

تأمينات أخرى

تأمين الحياة

تأمين السفر

الحريق

السيارات 

)A4( جدول رقم

 23.863       23.863    23.863   

745.657    573.480    573.480   172.177

404.567     367.684    367.684   36.883

13.927.104  13.927.104  13.927.104         

15.101.191  14.892.131 14.892.131        209.060
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بيـــــان

األرقام باأللف /  ليرة سورية

تطوير نشاط تأمينات الحياة في سوق التأمين السورية

المعادل بالدوالر األمريكيبالعملة المحلية )الليرة السورية(

مبالغ 

تأمينات 

الحياة 

الجديدة

مبالغ 
تأمينات 

الحياة 
السارية

األقساط 
السنوية 

المصدرة عن 
العمليات 

الجديدة

األقساط السنوية 
المصدرة عن 

العمليات 
السارية

فردية

فردية

عدد 
وثائق

عدد 
وثائق

مبالغ 
تأمين

مبالغ 
تأمين

مبالغ 
تأمين

مبالغ 
تأمين

مجموع مبالغ 
التأمين

مجموع مبالغ 
التأمين

وثائق فردية

وثائق فردية

وثائق جماعية

وثائق جماعية

مجموع

مجموع

جماعية

جماعية

عام  2009عام  2009 عام  2010عام  2010 عام  2011عام  2011

جدول رقم )5(

32   44   19  

23.889.132      80.683.500      9.705.000

34.000.000           

57.889.123         84.072.000     9.705.000

1.302.189       749.550

37.173      

749.550

94    64    19     

111.228.437         93.777.000     9.705.000

34.000.000           

154.228.437        93.777.000      9.705.000

123.674             1.811.959       749.550

38.673      

162.347            1.811.959       749.550

األرقام باأللف /  ليرة سورية

بيـــــان

االحتياطيات )المخصصات( الفنية

المعادل بالدوالر األمريكيبالعملة المحلية )الليرة السورية(

تأمينات الحياة

االحتياطي )المخصص( الحسابي

احتياطيات )مخصصات( أخرى

احتياطيات )مخصصات( أخرى

مجمـوع االحتيـاطـيـات 
)المخصـصـات( الفنيـة

المجموع

المجموع

التأمينات العامة

احتياطي )مخصص( أخطار سارية

احتياطي )مخصص( تعويضات 
تحت التسوية

احتياطي )مخصص( تعويضات 
تحت التسوية

عام  2009عام  2009 عام  2010عام  2010 عام  2011عام  2011

جدول رقم )6(

1.050.889   1.285.320        482.046      

1.050.889   1.285.320        482.046     

236.945.622        287.777.179       229.090.069

211.380.347       163.578.548      59.116.053

40.815.339        35.362.036       455.331

489.141.308        486.717.763      288.661.453

490.192.197       488.003.083      289.143.499
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االتحــــاد التعـــــاوني للتـــأميـــــن - ســــولـــدارتي

الفـــروع

األرقام باأللف /  دوالر أمريكي

                                         نشـــــاط التــــأمينات العــامــة ) أقســــاط إعادة التــأمين (
عن عام 2009

الــــوارد

محليمحلي
مجموع 

الوارد

مجمــوع 

الصـــادر عربيعربي

خـارجـيخـارجـي
دول 
أخرى

دول 
أخرى

مجموع 
الخارجي

الصــــادر
صافي 

االحتفاظ

النسبة

% 

البحري والطيران

فروع غير البحري

اإلجمالي

الحوادث
والتأمينات األخرى

البحري بضائع

أجسام سفن

التأمين الجوي

البري والنهري

حوادث متنوعة

السطو / أو السرقة

زراعي

التأمين الهندسي

تأمينات البترول

التأمين الصحي

تأمين الحياة

الحريق

السيارات 

)A3( جدول رقم

4,222,077        5,843,157      994,042   994,042

        

        

             

1,272,319         7,029,545              3,159,608  3,159,608

  5,130,000                

377,954                           6,336,554               557,242     557,242 

        

        

512,504                  

        

    458,400        
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الفـــروع

األرقام باأللف /  دوالر أمريكي

                                          نشـــــاط التــــأمينات العــامــة ) أقســــاط إعادة التــأمين (
عن عام 2010

الــــوارد

محليمحلي
مجموع 

الوارد

مجمــوع 

الصـــادر عربيعربي

خـارجـيخـارجـي
دول 
أخرى

دول 
أخرى

مجموع 
الخارجي

الصــــادر
صافي 

االحتفاظ

النسبة

% 

البحري والطيران

فروع غير البحري

اإلجمالي

الحوادث
والتأمينات األخرى

البحري بضائع

أجسام سفن

التأمين الجوي

البري والنهري

حوادث متنوعة

السطو / أو السرقة

زراعي

التأمين الهندسي

تأمينات البترول

تأمينات أخرى

تأمين الحياة

تأمين السفر

الحريق

السيارات 

)A3( جدول رقم

 6,309,551           9,250,946                      338,609        

                 

                 

                        

 2,538,542                  12,967,451                      3,051,242              

         6,386,850                      

 531,561                1,356,217                           426,309        

            2,731,124                       

                 

    160,231               8,502,804                            575,101     
   

           2,412,187               

الفـــروع

األرقام باأللف / دوالر أمريكي

                                         نشـــــاط التــــأمينات العــامــة ) أقســــاط إعادة التــأمين (
عن عام 2011

الــــوارد

محليمحلي
مجموع 

الوارد

مجمــوع 

الصـــادر عربيعربي

خـارجـيخـارجـي
دول 
أخرى

دول 
أخرى

مجموع 
الخارجي

الصــــادر
صافي 

االحتفاظ

النسبة

% 

البحري والطيران

فروع غير البحري

اإلجمالي

الحوادث
والتأمينات األخرى

البحري بضائع

أجسام سفن

التأمين الجوي

البري والنهري

حوادث متنوعة

السطو / أو السرقة

زراعي

التأمين الهندسي

تأمينات البترول

تأمينات أخرى

تأمين الحياة

تأمين السفر

الحريق

السيارات 

)A3( جدول رقم

2,914,855          6,184,320         

        

             

   17,130,239      3,575,573 3,575,573

3,226,677          6,732,000        

   750,920          

 441,453            2,080,278         

        

  104,197           877,823-       488,084   488,084  

   4,028,833         

6,687,182          36,028,767      4,063,657 4,063,657
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المالحظات بيــــان

فروع البحري والطيران

فروع غير البحري

الحوادث والتأمينات األخرى

تأمينات أخرى 

مجموع التأمينات العامة
تأمينات الحياة

البحري بضائع

أجسام سفن

التأمين الجوي

البري والنهري

حوادث متنوعة

السطو و/ أو السرقة

زراعي

التأمين الهندسي

تأمينات البترول

الحريق

السيارات   اإللزامي - التكميلي

التأمين الصحي

تأمين السفر

طبي

األرقام باأللف /  دوالر أمريكي

تعويضات التأمينات المباشرة

عام  2011عام  2010عام  2009

جدول رقم )4(

6,244,608      15,000       55,800

  

   

6,560,124      284,743       924,275

134,871,405      74,132,395      32,906,187

548,930          

  

 

278,244      254,000        

  

  

1,427,890      2,791,162      2,889,815

1,919,086          

39,722,884      16,164,888     6,897,774

الفـــروع

تعويضــات إعــادة التــأمين في التأمينــات العــامة
عن عام 2009

الــــوارد

محليمحلي
مجموع 

الوارد

مجمــوع 

الصـــادر عربيعربي

خـارجـيخـارجـي
دول 
أخرى

دول 
أخرى

مجموع 
الخارجي

الصــــادر
صافي 

العمليات

البحري والطيران

فروع غير البحري

اإلجمالي

الحوادث
والتأمينات األخرى

البحري بضائع

أجسام سفن

التأمين الجوي

البري والنهري

حوادث متنوعة

السطو / أو السرقة

زراعي

التأمين الهندسي

تأمينات البترول

تأمينات أخرى

تأمين الحياة

تأمين السفر

الحريق

السيارات 

)A4( األرقام باأللف / دوالر أمريكيجدول رقم

27,900

844,639

2,085,860

2,958,399

27,900
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الفـــروع

تعويضــات إعــادة التــأمين في التأمينــات العــامة
عن عام 2010

الــــوارد

محليمحلي
مجموع 

الوارد

مجمــوع 

الصـــادر عربيعربي

خـارجـيخـارجـي
دول 
أخرى

دول 
أخرى

مجموع 
الخارجي

الصــــادر
صافي 

العمليات

البحري والطيران

فروع غير البحري

اإلجمالي

الحوادث
والتأمينات األخرى

البحري بضائع

أجسام سفن

التأمين الجوي

البري والنهري

حوادث متنوعة

السطو / أو السرقة

زراعي

التأمين الهندسي

تأمينات البترول

التأمين الصحي

تأمين الحياة

تأمين السفر

الحريق

السيارات 

)A4( األرقام باأللف /  دوالر أمريكيجدول رقم

7,563

190,475

807,500

253,035

1,258,573

الفـــروع

تعويضــات إعــادة التــأمين في التأمينــات العــامة
عن عام 2011 

الــــوارد

محليمحلي
مجموع 

الوارد

مجمــوع 

الصـــادر عربيعربي

خـارجـيخـارجـي
دول 
أخرى

دول 
أخرى

مجموع 
الخارجي

الصــــادر
صافي 

العمليات

البحري والطيران

فروع غير البحري

اإلجمالي

الحوادث
والتأمينات األخرى

البحري بضائع

أجسام سفن

التأمين الجوي

البري والنهري

حوادث متنوعة

السطو / أو السرقة

زراعي

التأمين الهندسي

تأمينات البترول

تأمينات أخرى

تأمين الحياة

تأمين السفر

الحريق

السيارات 

)A4( األرقام باأللف / دوالر أمريكيجدول رقم

5,165,920

4,956,842

4,908,160

41,591

216,983

959,543

16,249,039
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بيـــــان

تطوير نشاط تأمينات الحياة

المعادل بالدوالر األمريكيبالعملة المحلية )الليرة السورية(

مبالغ 

تأمينات 

الحياة 

الجديدة

مبالغ 
تأمينات 

الحياة 
السارية

األقساط 
السنوية 

المصدرة عن 
العمليات 

الجديدة

األقساط السنوية 
المصدرة عن 

العمليات 
السارية

فردية

فردية

عدد 
وثائق

عدد 
وثائق

مبالغ 
تأمين

مبالغ 
تأمين

مبالغ 
تأمين

مبالغ 
تأمين

مجموع مبالغ 
التأمين

مجموع مبالغ 
التأمين

وثائق فردية

وثائق فردية

وثائق جماعية

وثائق جماعية

مجموع

مجموع

جماعية

جماعية

عام  2009عام  2009 عام  2010عام  2010 عام  2011عام  2011

األرقام باأللف /  دوالر أمريكيجدول رقم )5(

   570    1550   35       

43,882,915.13     66,186,729.79     1,109,636.12    2,085,074,825.00 3,059,686,555.75  50,915,500.00

2027307.42        660,796.10         12,591.82        95,822,100.00     30,700,000.00       600,000.00

45910222.55      66,847,525.89     1122227.94      2,180,896,925.00 3,090,386,555.75  51,515,500.00

419430.40           559,947.91        13,436.43         20,146,822.81     25,906,486.50         615,486.95

17,064.75           28,305.51         26,505.14            794,123.81       1,314,380.00        1,224,909.40

436,495.16         588,253.42         39,941.58         20,940,946.62     27,220,866.50      1,840,396.35

   384     1061            17       

28,289,039.10       14,816,946.33      317,723.94      1,361,443,977.00  685,082,456.00   14,529,500.00

1,944,272.45             0.00                 0.00           92,000,000.00          0.00    0        

  30,233,311.55      14,816,946.33       317,723.94      1,453,443,977.00  685,082,456.00   14,529,500.00

169,706.35          158,588.64          5,471.34          8,384,095.00      7,336,010.04            250090.4

6,744.45               0.00           0.00      319,080.00         0.00   0.00     

176,450.80        158,588.64            5,471.34           8,703,175.00      7,336,010.04     250090.4

بيـــــان

االحتياطيات )المخصصات( الفنية

المعادل بالدوالر األمريكيبالعملة المحلية )الليرة السورية(

تأمينات الحياة

االحتياطي )المخصص( الحسابي

احتياطيات )مخصصات( أخرى

احتياطيات )مخصصات( أخرى

مجمـوع االحتيـاطـيـات 
)المخصـصـات( الفنيـة

المجموع

المجموع

التأمينات العامة

احتياطي )مخصص( أخطار سارية

احتياطي )مخصص( تعويضات 
تحت التسوية

احتياطي )مخصص( تعويضات 
تحت التسوية

عام  2009عام  2009 عام  2010عام  2010 عام  2011عام  2011

األرقام باأللف / دوالر أمريكيجدول رقم )6(

10,631,561       13,291,583     757,325

1,942,174          

1,919,086         

  

14,492,821       13,291,583      757,325

214,511,498       212,015,589     108,549,616

93,177,892       66,055,449      22,231,719

6,440,856     2,521,540        

  

314,130,246       280,592,578       130,781,335
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بيـــــان

بيان بتوزيع االستثمارات وعائد االستثمار

المعادل بالدوالر األمريكيبالعملة المحلية )الليرة السورية(

عقارات

أوراق مالية : حكومية

إيداعـات في البنــوك

عائد االستثمارات
 النسبة %

قروض : بضمانات وثائق التأمين

قروض : بضمانات أخرى

استثمارات أخرى
االستثمار 0.002 % في معهد 

التأمين العربي 

                 : أخرى

المجموع

عام  2009عام  2009 عام  2010عام  2010 عام  2011عام  2011

األرقام باأللف /  دوالر أمريكيجدول رقم )7(

55,482,801    25,994,685     139,581,600

14,271,324      14,271,324        

  

910,032,946    831,034,645    820,108,896

  

  

  

979,787,071     871,300,654    959,690,496

أدونـيـــــــس للــتـــــــأميــــن - أديـــــر
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المالحظات بيــــان

فروع البحري والطيران

فروع غير البحري

الحوادث والتأمينات األخرى

تأمينات أخرى 

مجموع التأمينات العامة
تأمينات الحياة

مجموع تأمينات الحياة

البحري بضائع

أجسام سفن

التأمين الجوي

البري والنهري

حوادث متنوعة

السطو و/ أو السرقة

زراعي

التأمين الهندسي

تأمينات البترول

الحريق

السيارات   )اإللزامي(

)التكميلي(

التأمين الصحي

تأمين السفر

فردي

جماعي

األرقام باأللف /  ليرة سورية جدول رقم )3(

                                                     نشـــــاطات التــــأمينـــات العـــامــة

أقســـاط التــأمين المبــاشــر 

عام  2011عام  2010عام  2009

22.806    19.842    28.595

 2.392    8.047

21.957    13.316    16.061

148.033   183.158    95.513

47.123    114.104   169.985

422    621    763

1.447    888    434

10.593    6.538    5.676

26.309    52.607    41.225

278.690   393.466   366.299

16.701    12.039    4.263

103       

16.804    12.039    4.263

الفـــروع

األرقام باأللف /  ليرة سورية

                                         نشـــــاط التــــأمينات العــامــة ) أقســــاط إعادة التــأمين (
عن عام 2009

الــــوارد

محليمحلي
مجموع 

الوارد

مجمــوع 

الصـــادر عربيعربي

خـارجـيخـارجـي
دول 
أخرى

دول 
أخرى

مجموع 
الخارجي

الصــــادر
صافي 

االحتفاظ

النسبة

% 

البحري والطيران

فروع غير البحري

اإلجمالي

الحوادث
والتأمينات األخرى

البحري بضائع

أجسام سفن

التأمين الجوي

البري والنهري

حوادث متنوعة

السطو / أو السرقة

زراعي

التأمين الهندسي

تأمينات البترول

التأمين الصحي

تأمين الحياة

الحريق

السيارات 

)A3( جدول رقم

2.523     26.072    15.439     7.384       3.249

2.060     5.987    5.207       654       126

670      15.391    9.947       2.310      3.134

265.498        

13.354      13.144       210       

79       684      547  137       

354        80        64   16        

8.182      33.043     29.762      3.281      

1.383      2.880     2.592        288       

280.749   79.491    68.167    14.280      6.509
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الفـــروع

األرقام باأللف /  ليرة سورية

                                         نشـــــاط التــــأمينات العــامــة ) أقســــاط إعادة التــأمين (
عن عام 2010

الــــوارد

محليمحلي
مجموع 

الوارد

مجمــوع 

الصـــادر عربيعربي

خـارجـيخـارجـي
دول 
أخرى

دول 
أخرى

مجموع 
الخارجي

الصــــادر
صافي 

االحتفاظ

النسبة

% 

البحري والطيران

فروع غير البحري

اإلجمالي

الحوادث
والتأمينات األخرى

البحري بضائع

أجسام سفن

التأمين الجوي

البري والنهري

حوادث متنوعة

السطو / أو السرقة

زراعي

التأمين الهندسي

تأمينات البترول

التأمين الصحي

تأمين الحياة

تأمين السفر

الحريق

السيارات 

)A3( جدول رقم

972   19.140  13.181    3.939  2.020        270      270

4.331  3.501     488  342            

  13.852   9.706  2.704  1.442      1464      1464

297.262                   

3.222   2.945  277         

62   559   447  112         

512   376   301  75         

15.460          42.147   37.932  4.215         

3.817   8.222   7.408  814         

318.085        96.849         77.597  12.624      3.804      1.734      1.734

الفـــروع

األرقام باأللف /  ليرة سورية

                                         نشـــــاط التــــأمينات العــامــة ) أقســــاط إعادة التــأمين (
عن عام 2011

الــــوارد

محليمحلي
مجموع 

الوارد

مجمــوع 

الصـــادر عربيعربي

خـارجـيخـارجـي
دول 
أخرى

دول 
أخرى

مجموع 
الخارجي

الصــــادر
صافي 

االحتفاظ

النسبة

% 

البحري والطيران

فروع غير البحري

اإلجمالي

الحوادث
والتأمينات األخرى

البحري بضائع

أجسام سفن

التأمين الجوي

البري والنهري

حوادث متنوعة

السطو / أو السرقة

زراعي

التأمين الهندسي

تأمينات البترول

التأمين الصحي

تأمين الحياة

تأمين السفر

الحريق

السيارات 

)A3( جدول رقم

1.141   21.910   9.170       8.193      4.547      245      245

312   22.377  10.394    3.297  8.686       732      732

195.156                   

1.368   9.225   8.812  413         

40   382   286  96         

18   1.429   678  113  638            

6.899   19.410   17.469  1.941                

4.449   12.355   11.324  1.031                

209.383       87.088          58.133  15.084   13.871      977      977
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المالحظات بيــــان

فروع البحري والطيران

فروع غير البحري

الحوادث والتأمينات األخرى

تأمينات أخرى 

مجموع التأمينات العامة
تأمينات الحياة

مجموع تأمينات الحياة

البحري بضائع

أجسام سفن

التأمين الجوي

البري والنهري

حوادث متنوعة

السطو و/ أو السرقة

زراعي

التأمين الهندسي

تأمينات البترول

الحريق

السيارات   )اإللزامي(

)التكميلي(

التأمين الصحي

تأمين السفر

فردي

جماعي

األرقام باأللف /  ليرة سورية

تعويضات التأمينات المباشرة

عام  2011عام  2010عام  2009

جدول رقم )4(

 72    331     1.562

3.629    632     1.804

44.445    19.453     917

77.252    45.487     27.343

141    50     

218

348    71     4.513

39.832    25.069     12.329

165.719    91.093     48.686

571        37

571        37

الفـــروع

األرقام باأللف /  ليرة سورية

تعويضــات إعــادة التــأمين في التأمينــات العــامة
عن عام 2009

الــــوارد

محليمحلي
مجموع 

الوارد

مجمــوع 

الصـــادر عربيعربي

خـارجـيخـارجـي
دول 
أخرى

دول 
أخرى

مجموع 
الخارجي

الصــــادر
صافي 

العمليات

البحري والطيران

فروع غير البحري

اإلجمالي

الحوادث
والتأمينات األخرى

البحري بضائع

أجسام سفن

التأمين الجوي

البري والنهري

حوادث متنوعة

السطو / أو السرقة

زراعي

التأمين الهندسي

تأمينات البترول

التأمين الصحي

تأمين الحياة

تأمين السفر

الحريق

السيارات 

)A4( جدول رقم

1.731   169   145  24          

345   781   542  136        103

28.260        

1.360   3.153   2.522  631        

131   87           58  29         

37                 

31.864   4.310        3.267       820        103
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الفـــروع

األرقام باأللف /  ليرة سورية

تعويضــات إعــادة التــأمين في التأمينــات العــامة
عن عام 2010

الــــوارد

محليمحلي
مجموع 

الوارد

مجمــوع 

الصـــادر عربيعربي

خـارجـيخـارجـي
دول 
أخرى

دول 
أخرى

مجموع 
الخارجي

الصــــادر
صافي 

العمليات

البحري والطيران

فروع غير البحري

اإلجمالي

الحوادث
والتأمينات األخرى

البحري بضائع

أجسام سفن

التأمين الجوي

البري والنهري

حوادث متنوعة

السطو / أو السرقة

زراعي

التأمين الهندسي

تأمينات البترول

التأمين الصحي

تأمين الحياة

تأمين السفر

الحريق

السيارات 

)A4( جدول رقم

66   265   212  53         

123   500   400  100        

64.940        

33   38   30   8         

31   19   15   4         

25.069        

90.271   822   657  165         

الفـــروع

األرقام باأللف /  ليرة سورية

تعويضــات إعــادة التــأمين في التأمينــات العــامة
عن عام 2011

الــــوارد

محليمحلي
مجموع 

الوارد

مجمــوع 

الصـــادر عربيعربي

خـارجـيخـارجـي
دول 
أخرى

دول 
أخرى

مجموع 
الخارجي

الصــــادر
صافي 

العمليات

البحري والطيران

فروع غير البحري

اإلجمالي

الحوادث
والتأمينات األخرى

البحري بضائع

أجسام سفن

التأمين الجوي

البري والنهري

حوادث متنوعة

السطو / أو السرقة

زراعي

التأمين الهندسي

تأمينات البترول

التأمين الصحي

تأمين الحياة

تأمين السفر

الحريق

السيارات 

)A4( جدول رقم

10   67   63   4         

817   2.812   2.163  649         

121.697        

348        

20   121   97  24         

11.098   28.734      23.296     5.438       

327   244   220  24          

134.317   31.978   25.839  6.139       
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بيـــــان

األرقام باأللف /  ليرة سورية

تطوير نشاط تأمينات الحياة

المعادل بالدوالر األمريكيبالعملة المحلية )الليرة السورية(

مبالغ 

تأمينات 

الحياة 

الجديدة

مبالغ 
تأمينات 

الحياة 
السارية

األقساط 
السنوية 

المصدرة عن 
العمليات 

الجديدة

األقساط السنوية 
المصدرة عن 

العمليات 
السارية

فردية

فردية

عدد 
وثائق

عدد 
وثائق

مبالغ 
تأمين

مبالغ 
تأمين

مبالغ 
تأمين

مبالغ 
تأمين

مجموع مبالغ 
التأمين

مجموع مبالغ 
التأمين

وثائق فردية

وثائق فردية

وثائق جماعية

وثائق جماعية

مجموع

مجموع

جماعية

جماعية

عام  2009عام  2009 عام  2010عام  2010 عام  2011عام  2011

جدول رقم )5(

675   916    443   675   916    443

18.559   24.675    9.508  1.031.871  1.155.279   434.033

18.559   24.675    9.508  1.031.871  1.155.279   434.033

145   392    68   8.069   18.354    3.109

145   392    68   8.069   18.354    3.109

1.239   425    2   1.239   425    2

24.586   8.560    1.380  1.366.963  400.756    63.000

24.586   8.560    1.380  1.366.963  400.756    63.000

165   109    7   9.161   5.120    310

165   109    7   9.161   5.120    310

األرقام باأللف /  ليرة سورية

بيـــــان

االحتياطيات )المخصصات( الفنية

المعادل بالدوالر األمريكيبالعملة المحلية )الليرة السورية(

تأمينات الحياة

االحتياطي )المخصص( الحسابي

احتياطيات )مخصصات( أخرى

احتياطيات )مخصصات( أخرى

مجمـوع االحتيـاطـيـات 
)المخصـصـات( الفنيـة

المجموع

المجموع

التأمينات العامة

احتياطي )مخصص( أخطار سارية

احتياطي )مخصص( تعويضات 
تحت التسوية

احتياطي )مخصص( تعويضات 
تحت التسوية

عام  2009عام  2009 عام  2010عام  2010 عام  2011عام  2011

جدول رقم )6(

92   84    60                 5.122   3.943         2.742

92   84    60                 5.122   3.943         2.742

3.947   6.059    3.979   219.449  283.666   181.658

1.617   1.863    434   89.923   87.216    19.800

444   652    491   24.663   30.545    22.404

6.008   8.574    4.904  334.035  401.427   223.862

6.100   8.658    4.964  339.157  405.370   226.604
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بيـــــان

بيان بتوزيع االستثمارات وعائد االستثمار

المعادل بالدوالر األمريكيبالعملة المحلية )الليرة السورية(

عقارات

أوراق مالية : حكومية

إيداعـات في البنــوك

عائد االستثمارات
 النسبة %

قروض : بضمانات وثائق التأمين

قروض : بضمانات أخرى

استثمارات أخرى
االستثمار 0.002 % في معهد 

التأمين العربي 

                 : أخرى

المجموع

عام  2009عام  2009 عام  2010عام  2010 عام  2011عام  2011

جدول رقم )7(

2.437         513                  475              135.485                 24.026          21.677

27.311        32.725      31.906              1.518.491          1.532.165             1.456.524

29.748        33.238      32.381   1.653.976           1.556.191             1.478.201

6.85   5.45             5.3

األرقام باأللف /  ليرة سورية

بيـــــان

بيان بتوزيع االستثمارات وعائد االستثمار

المعادل بالدوالر األمريكيبالعملة المحلية )الليرة السورية(

عقارات

أوراق مالية : حكومية

إيداعـات في البنــوك

عائد االستثمارات
 النسبة %

قروض : بضمانات وثائق التأمين

قروض : بضمانات أخرى

استثمارات أخرى
االستثمار 0.002 % في معهد 

التأمين العربي 

                 : أخرى

المجموع

عام  2009عام  2009 عام  2010عام  2010 عام  2011عام  2011

األرقام باأللف /  دوالر أمريكيجدول رقم )7(

55,482,801    25,994,685     139,581,600

14,271,324      14,271,324        

  

910,032,946    831,034,645    820,108,896

  

  

  

979,787,071     871,300,654    959,690,496
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الســــورية الدولية - آروب

المالحظات بيــــان

فروع البحري والطيران

فروع غير البحري

الحوادث والتأمينات األخرى

تأمينات أخرى 

مجموع التأمينات العامة
تأمينات الحياة

مجموع تأمينات الحياة

البحري بضائع

أجسام سفن

التأمين الجوي

البري والنهري

حوادث متنوعة

السطو و/ أو السرقة

زراعي

التأمين الهندسي

تأمينات البترول

الحريق

السيارات   )اإللزامي(

)التكميلي(

التأمين الصحي

تأمين السفر

فردي

جماعي

األرقام باأللف /  ليرة سورية جدول رقم )3(

                                                     نشـــــاطات التــــأمينـــات العـــامــة

أقســـاط التــأمين المبــاشــر 

عام  2011عام  2010عام  2009

46,861        62,382      60,233

  
63,520       50,592      38,560

314,282       316,502         187,160

250,110      568,908     249,457

  

23,500      16,701        13,908

3,979        3,582        6,106

70,795        48,010       31,921

7,735         7,630        3,777

780,782      1,074,307       591,122

  

25,055       20,534       13,269

34,977       20,773       12,953

60,032       41,307        26,222
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الفـــروع

األرقام باأللف /  ليرة سورية

                                         نشـــــاط التــــأمينات العــامــة ) أقســــاط إعادة التــأمين (
عن عام 2009

الــــوارد

محليمحلي
مجموع 

الوارد

مجمــوع 

الصـــادر عربي
عربي

خـارجـيخـارجـي
دول 
دول أخرىأخرى

مجموع 
الخارجي

الصــــادر
صافي 

االحتفاظ

النسبة

% 

البحري والطيران

فروع غير البحري

اإلجمالي

الحوادث
والتأمينات األخرى

البحري بضائع

أجسام سفن

التأمين الجوي

البري والنهري

حوادث متنوعة

السطو / أو السرقة

زراعي

التأمين الهندسي

التأمين الصحي

تأمين الحياة

تأمين السفر

الحريق

السيارات 

)A3( جدول رقم

% 45   27,158           33,074   33,074               117      117

         

         

  

       

         

% 3    1,278   37,283   37,283       547      547

% 99   435,686        931     931              

         

% 27  3,820          10,088   10,088             

         

         

% 29   182   5,924   5,924         344      344

% 32   10,246         21,675   21,675             

% 59   15,490         10,732   10,732              

% 0     0    3,777   3,777               

% 80   493,860        91,077   91,077          1,008      1,008

الفـــروع

األرقام باأللف /  ليرة سورية

                                         نشـــــاط التــــأمينات العــامــة ) أقســــاط إعادة التــأمين (
عن عام 2010

الــــوارد

محليمحلي
مجموع 

الوارد

مجمــوع 

الصـــادر عربي
عربي

خـارجـيخـارجـي
دول 
دول أخرىأخرى

مجموع 
الخارجي

الصــــادر
صافي 

االحتفاظ

النسبة

% 

البحري والطيران

فروع غير البحري

اإلجمالي

الحوادث
والتأمينات األخرى

البحري بضائع

أجسام سفن

التأمين الجوي

البري والنهري

حوادث متنوعة

السطو / أو السرقة

زراعي

التأمين الهندسي

تأمينات البترول

التأمين الصحي

تأمين الحياة

تأمين السفر

الحريق

السيارات 

)A3( جدول رقم

% 42   26,349         36,033              36,033          41      41

         

         

         

         

% 7    3,501          47,091          47,091    691      691

% 99  883,413        1,997    1,997           

         

% 24   4,031         12,670   12,670          

         

         

% 8    293   3,289   3,289      127      127

         

% 34    16,283          31,727   31,727           

% 55   22,911         18,396   18,396           

% -2    -164   7,794   7,794             

% 86    956,617      158,997   158,997       859      859
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الفـــروع

األرقام باأللف /  ليرة سورية

                                         نشـــــاط التــــأمينات العــامــة ) أقســــاط إعادة التــأمين (
عن عام 2011

الــــوارد

محليمحلي
مجموع 

الوارد

مجمــوع 

الصـــادر عربي
عربي

خـارجـيخـارجـي
دول 
دول أخرىأخرى

مجموع 
الخارجي

الصــــادر
صافي 

االحتفاظ

النسبة

% 

البحري والطيران

فروع غير البحري

اإلجمالي

الحوادث
والتأمينات األخرى

البحري بضائع

أجسام سفن

التأمين الجوي

البري والنهري

حوادث متنوعة

السطو / أو السرقة

زراعي

التأمين الهندسي

تأمينات البترول

التأمين الصحي

تأمين الحياة

تأمين السفر

الحريق

السيارات 

)A3( جدول رقم

% 31   14,645         32,216           32,216        92      92

         

         

         

         

% 7    4,254         59,266   59,266        2,512      2,512

% 99   563,139       1,253   1,253              

         

% 33  7,704        15,796   15,796        6       6

         

         

% 5   202          3,777   3,777        224      224

         

% 34  24,192        46,603   46,603            

% 50  29,727        30,305   30,305            

% 0   0   7,735   7,735             

% 77  643,863       196,951          196,951       2,834      2,834

المالحظات بيــــان

فروع البحري والطيران

فروع غير البحري

الحوادث والتأمينات األخرى

تأمينات أخرى 

مجموع التأمينات العامة
تأمينات الحياة

مجموع تأمينات الحياة

البحري بضائع

أجسام سفن

التأمين الجوي

البري والنهري

حوادث متنوعة

السطو و/ أو السرقة

زراعي

التأمين الهندسي

تأمينات البترول

الحريق

السيارات   )اإللزامي(

)التكميلي(

التأمين الصحي

تأمين السفر

فردي

جماعي

األرقام باأللف /  ليرة سورية

تعويضات التأمينات المباشرة

عام  2011عام  2010عام  2009

جدول رقم )4(

2,439    3,680     10,924

  

  

  
  

119,486    3,065     36,805

87,874    55,821     60,541

199,399   145,281    146,641

  

8,962    3,990     1,273

  

  

475    739     926

  

  
41,815    23,951     17,229

  

460,450   236,527    274,339

  

  
8,059    2,781     15,554

8,059    2,781     15,554
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الفـــروع

األرقام باأللف /  ليرة سورية

تعويضــات إعــادة التــأمين في التأمينــات العــامة
عن عام 2009

الــــوارد

محليمحلي
مجموع 

الوارد

مجمــوع 

الصـــادر عربيعربي

خـارجـيخـارجـي
دول 
أخرى

دول 
أخرى

مجموع 
الخارجي

الصــــادر
صافي 

العمليات

البحري والطيران

فروع غير البحري

اإلجمالي

الحوادث
والتأمينات األخرى

البحري بضائع

أجسام سفن

التأمين الجوي

البري والنهري

حوادث متنوعة

السطو / أو السرقة

زراعي

التأمين الهندسي

تأمينات البترول

التأمين الصحي

تأمين الحياة

تأمين السفر

الحريق

السيارات 

)A4( جدول رقم

4,893          6,031        6,031

       

       

       

 
      

7,226         29,579       29,579

207,061                121         121

       

1,063         210   210

       

       

148         778   778

       

6,411         10,818         10,818

1,166         14,388         14,388

       

227,968         61,925         61,925

الفـــروع

األرقام باأللف /  ليرة سورية

تعويضــات إعــادة التــأمين في التأمينــات العــامة
عن عام 2010

الــــوارد

محليمحلي
مجموع 

الوارد

مجمــوع 

الصـــادر عربيعربي

خـارجـيخـارجـي
دول 
أخرى

دول 
أخرى

مجموع 
الخارجي

الصــــادر
صافي 

العمليات

البحري والطيران

فروع غير البحري

اإلجمالي

الحوادث
والتأمينات األخرى

البحري بضائع

أجسام سفن

التأمين الجوي

البري والنهري

حوادث متنوعة

السطو / أو السرقة

زراعي

التأمين الهندسي

تأمينات البترول

التأمين الصحي

تأمين الحياة

تأمين السفر

الحريق

السيارات 

)A4( جدول رقم

1,771         1,909        1,909

       

       

       

       

476          2,589          2,589

196,719         4,383         4,383

       

3,180         810          810

       

       

194         545          545

       

7,201         16,750        16,750

834         1,947         1,947

       

210,375         28,933        28,933
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الفـــروع

األرقام باأللف /  ليرة سورية

تعويضــات إعــادة التــأمين في التأمينــات العــامة
عن عام 2011

الــــوارد

محليمحلي
مجموع 

الوارد

مجمــوع 

الصـــادر عربيعربي

خـارجـيخـارجـي
دول 
أخرى

دول 
أخرى

مجموع 
الخارجي

الصــــادر
صافي 

العمليات

البحري والطيران

فروع غير البحري

اإلجمالي

الحوادث
والتأمينات األخرى

البحري بضائع

أجسام سفن

التأمين الجوي

البري والنهري

حوادث متنوعة

السطو / أو السرقة

زراعي

التأمين الهندسي

تأمينات البترول

التأمين الصحي

تأمين الحياة

تأمين السفر

الحريق

السيارات 

)A4( جدول رقم

1,200         1,239          1,239

       

       

       

       

8,277         111,209      111,209

283,427         3,846       3,846

       

3,725         5,237         5,237

       

       

107         368           368

       

12,546         29,269       29,269

2,418         5,641        5,641

       

311,700         156,809     156,809

بيـــــان

األرقام باأللف /  ليرة سورية

تطوير نشاط تأمينات الحياة

المعادل بالدوالر األمريكيبالعملة المحلية )الليرة السورية(

مبالغ 

تأمينات 

الحياة 

الجديدة

مبالغ 
تأمينات 

الحياة 
السارية

األقساط 
السنوية 

المصدرة عن 
العمليات 

الجديدة

األقساط السنوية 
المصدرة عن 

العمليات 
السارية

فردية

فردية

عدد 
وثائق

عدد 
وثائق

مبالغ 
تأمين

مبالغ 
تأمين

مبالغ 
تأمين

مبالغ 
تأمين

مجموع مبالغ 
التأمين

مجموع مبالغ 
التأمين

وثائق فردية

وثائق فردية

وثائق جماعية

وثائق جماعية

مجموع

مجموع

جماعية

جماعية

عام  2009عام  2009 عام  2010عام  2010 عام  2011عام  2011

جدول رقم )5(

  366   396    215

10,503,623        26,203,625     6,003,048  585,261,848      1,227,639,813     273,739,000

21,940,608       17,400,502      13,737,583  1,222,530,700        815,213,500     626,433,794

32444231        43604126     19,806,421  1,807,792,548     2,042,853,313     903,172,794

110595           162549          80060   6,162,333           7,615,442       3,650,732

47636            36973        36619    2,654,294           1,732,175      1,669,845

158231           199522       116679   8,816,627           9,347,617      5,320,577

  1,213    1,026    627

23531866         32696794       10106228  1,311,195,561      1,531,844,813    460,844,000

21940608        17400502        13803373  1,222,530,700      815,213,500      629,433,794

45472474         50097296      23909601  2,533,726,261      2,347,058,313    1,090,277,794

493627          504694         322516    27,504,914           23,644,931       14,706,749

47636            36973           36619     2,654,294           1,732,175        1,669,845

455440           541667          359136  30,159,208  25,377,106        16,376,594
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األرقام باأللف /  ليرة سورية

بيـــــان

االحتياطيات )المخصصات( الفنية

المعادل بالدوالر األمريكيبالعملة المحلية )الليرة السورية(

تأمينات الحياة

االحتياطي )المخصص( الحسابي

احتياطيات )مخصصات( أخرى

احتياطيات )مخصصات( أخرى

مجمـوع االحتيـاطـيـات 
)المخصـصـات( الفنيـة

المجموع

المجموع

التأمينات العامة

احتياطي )مخصص( أخطار سارية

احتياطي )مخصص( تعويضات 
تحت التسوية

احتياطي )مخصص( تعويضات 
تحت التسوية

عام  2009عام  2009 عام  2010عام  2010 عام  2011عام  2011

جدول رقم )6(

     729         535                 247      40,658   25,048        11,281

   41                  18                    19                2,263            824         871

770               553                  266              42,921         25,872       12,152

     

13,669     17,595                 9,527             761,642         824,334    434,444

9,575      7,962                5,661             533,523         373,027    258,143

1,646     1,583                1,026              91,746          74,152     46,806 

24,890    27,140     16,214              1,386,911       1,271,513    739,393

25,660    27,693     16,480      1,429,832       1,297,396    751,545

بيـــــان

بيان بتوزيع االستثمارات وعائد االستثمار

المعادل بالدوالر األمريكيبالعملة المحلية )الليرة السورية(

عقارات

أوراق مالية : حكومية

إيداعـات في البنــوك

عائد االستثمارات
 النسبة %

قروض : بضمانات وثائق التأمين

قروض : بضمانات أخرى

استثمارات أخرى
االستثمار 0.002 % في معهد 

التأمين العربي 

                 : أخرى

المجموع

عام  2009عام  2009 عام  2010عام  2010 عام  2011عام  2011

جدول رقم )7(

  2,193         100,000

38,614        44,759      45,663   2,151,584          2,096,974     2,082,239

     

  14,937          681,123

8           10           10        460    460    460

38,622        44,769      62,803  2,152,044         2,097,434      2,863,822

% 6.27       % 6.55      % 2.57     % 6.27   % 6.55         % 2.57

األرقام باأللف /  ليرة سورية
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نشــــــــــاطــــــات االتحـــــاد
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الشؤون اإلدارية والتنظيمية لالتحاد:

مراكز  كافة  افتتاح  من  االنتهاء  تم  وقد  الشرقية،  المنطقة  في  إقليمية  مكاتب  بافتتاح  التأمين  لشركات  السوري  االتحاد  قام    -

الوسائل والتجهيزات  /25/ فرعًا مجهزة بأحدث  الفرعية واألساسية والتي بلغ عددها  المراكز  القطر بما فيها  اإللزامي في  التأمين 

التحكم. مركزية   – داخلية  اتصاالت  شبكة  ضمن  والمرتبطة 

اإللزامي  التأمين  عقد  إصدار  يضمن   والذي  للسيارات  االلكتروني  بالتأمين  خاص   E-taamin الكتروني  موقع  إنشاء    -

الكترونيًا. للمركبات 

لالتـحــاد: الفنيــة  الشـــؤون 

األمامي  الزجاج  على  وتلصق  التأمين  نهاية  توضح  ُلصاقات  بإصدار  اإللزامي  التأمين  لتجمعات  التابعة  االتحاد  مراكز  بدء    -

عدم  نتيجة  تأمينيًا  المتهربين  مخالفة  في  الضابطة  رجال  عمل  لتسهيل  الداخلية  وزارة  مع  بالتنسيق  المؤمنة  للمركبات 

أنواع  كافة  ضبط  العملية  هذه  ستؤمن  حيث  سابقًا،  به  معمواًل  كان  كما  اإللزامي  والتأمين  المركبات  ترسيم  بين  الربط 

كامل. عام  مرور  بعد  التهرب 

العمل  ويجري  المواطنين  قبل  من  كبيراً  إقبااًل  القت  والتي  االتحاد  إدارة  مجلس  قرار  على  بناًء  اإللكترونية  البطاقة  مبدأ  تطبيق    -
البطاقة. لهذه  األمنية  المواصفات  تطوير  على  حاليًا 

شركات  من  أعضاء  خمسة   ( التأمين  شركات  من  طلب  على  بناًء  وذلك  أعضاء   7 بعدد  الحياة  لجنة  عن  الصحي  لجنة  فصل    -
.) الطبية  النفقات  شركات  من  وعضوين  التأمين 

كافة. التأمين  شركات  قبل  من  بمضمونها  للعمل  واآلليات  للمركبات  االسترشادية  الوثيقة  إنشاء    -

سيتم  حيث  له  األساسي  النظام  وضع  وتم   )Pool ( المحلي  التأمين  إلعادة  األخطار  مجمع  بإنشاء  بالبدء  االتحاد  قام    -

قريبًا. به  بالعمل  البدء 

للتأمين. العربي  العام  االتحاد  قبل  من  الموحدة  و  الجديدة  البرتقالية  البطاقة  بموجب  العمل    -

-   اإلعداد لمشروع نظام إدارة مركزية المخاطر الذي يحفظ حقوق شركات التأمين المؤمنة على المركبات بعدم دفع تعويض للمركبة 

عدة مرات ، ويهدف هذا النظام إلى العديد من الميزات التي تمنح لشركات التأمين نذكر بعضها:

إصدار  عند  ذلك  و  الواحدة  للسيارة  مختلفتين  تأمين  شركتي  قبل  من  التأمين  عقد  إصدار  في  ازدواجية  وجود  عدم  من  التحقق   .1
اإللزامي. التأمين  مجمع  مكاتب  من  أي  في  تأمين  عقد 

قبل  وذلك  المادية  وقيمها  السابقة  السنوات  خالل  سيارة  أي  على  طرأت  التي  الحوادث  معلومات  عدد  على  االطالع  إمكانية   .2
الشامل. التأمين  عقد  إصدار 

مادية. أو  جسدية  كانت  إن  عليها  طرأت  التي  الحوادث  وعن  المؤمنة  السيارات  عدد  عن  متكاملة  إحصائيات  توفير   .3

المعلومات. بنك  ومن  سورية  في  المؤمنة  السيارات  جميع  عن  متكاملة  بيانات  قاعدة  تشكيل   .4

لالتحــاد: اإلعالميـة  الشـــؤون 

المالية  وزارة  رعاية  تحت   2011 نيسان   12-13 تاريخ  السادس  التأميني  دمشق  ملتقى  التأمين  لشركات  السوري  االتحاد  نظم    -
التأمين. على  اإلشراف  هيئة  وبإشراف  للتأمين  العربي  العام  االتحاد  مع  بالتعاون  السورية 

التالية: باألعمال  قامت  حيث  أمنت(  )ياريت  بعنوان  إعالمية  حملة  بإعداد  االتحاد  قام    -

بأنواعه.  التأمين  عن  تعريفية  بروشورات  طباعة   .1
المقروءة. المجالت  من  العديد  في  التأمين  عن  توعية  نشرات  إعداد   .2

مسؤوليتنا  إثبات  إلى  تهدف  خطة  ضمن  وذلك  رمضان  فطور  ومنها  االجتماعية  النشاطات  من  عدد  إقامة  في  االتحاد  ساهم    -
المجتمع. تجاه 

للتعريف  وذلك  بردى  نادي  في  أقيم  الذي  األربعة  الفصول  وبازار  المعلومات  لتكنلوجيا   2011 شام  معرض  في  االتحاد  شارك    -
والمعرفة. التأمين  ومجلة   E-taamin بموقع 

العالمي. المرور  يوم  بمناسبة  وذلك  تطوعية  بأعمال  االتحاد  من  فريق  شارك    -
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