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تقع سورية بين خطي العرض 32- 37 شمااًل وخطي الطول 35-42 شرقًا. هذا 
ملتقى  فهي  التجارية  الناحية  من  استراتيجيًا  موقعًا  سورية  منح  الجغرافي  المكان 
والتجارية  الصناعية  المراكز  وتتوسط  أفريقيا(   - أوربا   - )آسيا  الثالث  القارات 

العربي. الخليج  منطقة  في  النفط  إنتاج  أوربا ومراكز  في  الرئيسية 

الكبير  و  والبليخ  والخابور  واليرموك  وبردى  والعاصي  الفرات  هي  أنهار سورية: 
الشمالي واألعوج والكبير الجنوبي وعفرين والساجور والسن.

بحيرات سورية: يوجد في سورية عدة بحيرات وأهمها بحيرة االسد وهي أكبرها تقع 
على نهر الفرات وبحيرة قطينة على نهر العاصي وبحيرة 17نيسان على نهرعفرين 
وبحيرة 6 تشرين على النهر الكبير الشمالي وبحيرة مسعدة وبحيرة مزيريب وبحيرة 

زرزر وعدد من البحيرات االخرى.

يرجع تاريخ سورية إلى فترات قديمة منذ أواسط العصر البرونزي 
البشري  النشاط  أساس  الزراعة  كانت  ولما  الكثيرة،  المياه  لوجود 
في  نكون  »عندما  النجاح.  مقومات  معظم  هذا  لها  وفر  فقد  فيها 
ترابها  من  ذرة  فكل  ذاته،  التاريخ  مع  نمتزج  أنفسنا  نجد  سورية 
قاله رئيس  الخالد«: هذا ما  هي حرف مضيء في سفر اإلنسانية 
خانا  مملكة  عن  الكشف  في  عملت  التي  األمريكية  األثرية  البعثة 
في منطقة قرب التقاء نهر الفرات ونهر الخابور. ويمكن القول أن 
التاريخ الغني الذي شهدته سورية جعل منها موطنًا لكثير من الثقافات 
والحضارات، فكانت وريثة ومسؤولة عن هذا التاريخ السحيق ويعود 
سبب تسمية سورية بهذا األسم نسبة إلى الشعوب القديمة التي سكنتها 

وهم )السريان(.

التاريخ

الجمهورية العربية السورية 

تقع في جنوب غرب آسيا على الساحل الشرقي للبحر المتوسط. يحدها من الشمال 

تركيا و من الشرق العراق و من الجنوب األردن و فلسطين ومن الغرب لبنان

الجغرافيا



كانت أرض سورية مملكة )خانا( القديمة التي ازدهرت في األلف الثانية ق.م. قرب 
التقاء نهري الفرات والخابور وكانت من أول الحضارات الزراعية منذ أكثر من 

عشرة آالف عام.

اكتشف النحاس وابتدع خلطة البرونز في تل حلف على ضفاف نهر الخابور منذ 
األلف الثالثة ق.م. ففي مملكة ماري )تل الحريري( على نهر الفرات كانت قصور 
ورسوم وشهد ازدهارًا ثقافيًا و تجاريًا. وفي مملكة أوغاريت )رأس الشمرة( قرب 

ميناء الالذقية تطورت طريقة كتابة أبجدية، إحدى األبجديات األولى في العالم.

أما في مملكة إيبال )تل مرديخ( فقد اكتشف في قصرها الملكي مكتبة وثائقية كبيرة 
مع  والسلم  الحرب  الصناعة وعالقات  الدبلوماسية،  التجارة،  اإلدارة،  أمور  تنظم 

األقطار األخرى.

يعتبر علماء اآلثار سورية مركزًا إلحدى أقدم الحضارات على وجه األرض. فالمدينة األثرية 

إيبال في شمال سورية بنت امبراطورية امتدت من البحر األحمر جنوبًا حتى تركيا شمااًل وحتى 

الفرات شرقًا مستمرة من عام 2500 إلى 2400 قبل الميالد. تضم سورية إضافة لذلك العديد 

من الحضارات والمدن البائدة مثل مملكة ماري، أوغاريت، دورا اوروبوس.

العبرانيون،  الكنعانيون،  الترتيب:  تعدادها على  يمكن  سيطرعلى سورية دول وشعوب شتى 

وجزئيًا  العرب،  البيزنطيون  النبطيون،  الرومان،  اإلغريق،  الفرس،  البابليون،  اآلراميون، 

الصليبيون، وأخيرًا كانت تحت سيطرة األتراك العثمانيون كما أنها خضعت لالنتداب الفرنسي 

بين عامي 1921 - 1946.

أهل الممالك التي وقعت على أرضي سورية العصرية كانوا يعرفون بالعموريين أو أموريين )األلف الثالثة قبل الميالد( وبالكنعانيين 

والفنيقيين )سكان الساحل( وباآلراميين )سكان المناطق العليا والجنوب( واألنباط )بعض من سكان الجنوب(.

تعرضت سورية لغزوات الحيثيين والفرس واليونان والرومان، ومن ثم الفتح العربي اإلسالمي عام 636م. كان يمر عبر أراضيها 

طريق الحرير القادم من الصين وكانت محطته السورية األولى دورا أوروبوس )الصالحية( ثم تدمر وحمص إلى أن يصل إلى 

مرافئ البحر األبيض.
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ففيها  سكانها  من   %4 يشكلون  الذين  للمسيحيين  أيضًا  أهمية خاصة  ذات  سورية 

في  غادرها  ثم  ومن  أنطاكية،  في  المشرق  في  كنيسة  أول  الرسول  بولس  أسس 

التبشيرية. رحالته 

عاصمة سورية هي دمشق التي يعرف بأنها مأهولة منذ 8,000 إلى 10,000 عام 

قبل الميالد وبهذا تكون أقدم عاصمة مأهولة بالسكان باستمرار في العالم .

أصبحت دمشق تحت حكم المسلمين في عام 636 للميالد، بعد ذلك بمدة وجيزة 

أصبحت المدينة في أوج ازدهارها بعد أن أصبحت عاصمة لألمويين 

وامبراطوريتهم التي امتدت من إسبانيا إلى حدود الصين في الفترة من 661 إلى 

الذين  العباسيين  يد  بعد ذلك في  المشرق، سقطت دولة األمويين  للميالد.في   750

أسسوا ألنفسهم عاصمة في العراق أسموها بغداد.

اللغة العربية هي اللغة الرسمية، واآلرامية أو السريانية لغتها األقدم ال تزال متداولة 

بين السريان بمختلف لهجاتها ويتحدث بها سكان قرى عديدة في سورية مثل معلوال، 

في  سورية  شرق  شمال  وفي  ويبرود  سكان صيدنايا  من  والكثير  بخعة  جبعدين، 

معظم  والتزال  أخرى،  ومناطق  الخابور  وقرى  والحسكة  والقحطانية  القامشلي 

واألرمنية  الكردية  واللغات  القديمة.  اآلرامية  أسماءها  تحمل  سورية  وقرى  مدن 

اللغات  أما  السكانية.  المجموعات  تلك  بين  أيضًا  متداولة  والشركسية  والتركمانية 

األجنبية المتداولة بشكل واسع هي اللغة اإلنجليزية.

للغـــــات ا

مدن سورية

العربية  الثقافة  عاصمة  وهي   « مدنها  وأكبر  سورية  عاصمة  هي  دمشق 
لعام 2008 «

الثقافية  العاصمة  وتعد  السكان  عدد  حيث  من  الثانية  المدينة  هي  حلب 
السورية. اإلسالمية 

الزور،  دير  النبك،  حماة،  حمص،  الرقة،  الالذقية،  األخرى:  المدن  أهم  من 
طرطوس، إدلب، السويداء، درعا، الحسكة، القامشلي.
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الجامع األموي أو جامع بني أمية مسجد في دمشق ويعد من روائع الفن المعماري، يقع في قلب المدينة القديمة، له تاريخ حافل في 

جميع العهود والحضارات كان في العهد القديم سوقًا، ثم تحول في العهد الروماني إلى معبد ُأنشئ في القرن األول الميالدي، ثم 

تحول مع الزمن إلى كنيسة.

ولما دخل المسلمون إلى دمشق، دخل خالد بن الوليد، ودخل أبو عبيدة بن الجراح صلحًا. فصار نصفه مسجد ونصفه كنيسة. ثم قام 

الخليفة األموي الوليد بن عبد الملك سنة 86هـ )الموافق ل 705م( بتحويل الكنيسة إلى مسجد، وأعاد بناءه من جديد، وكساه وزينه 

بالفسيفساء والمنمنمات والنقوش وأفضل ما زينت به المساجد في تاريخ اإلسالم.

وفي المسجد األموي أول مأذنة في اإلسالم المسماة مأذنة العروس وله اليوم ثالث مآذن وأربع أبواب وقبة كبيرة قبة النسر وثالث 

قباب في صحنه وأربعة محاريب لكل المسلمين ومشهد عثمان ومشهد أبوبكر ومشهد الحسين ومشهد عروة ولوحات جدارية ضخمة 

من الفسيفساء وقاعات ومتحف.

وفي داخله ضريح النبي يحيى عليه السالم وبجواره يرقد البطل صالح الدين األيوبي وبالقرب منه الكثير من مقامات وأضرحة 

رجال ومشاهير اإلسالم، وقد صلى فيه أهم المشاهير في تاريخ اإلسالم والفاتحين وعدد كبير من الصحابة والسالطين والخلفاء 

والملوك والوالة وأكبر علماء المسلمين.

هو أول جامع يدخله أحد باباوات روما عندما زار مدينة دمشق، وكان ذلك عام 2001 عندما قام بزيارته البابا يوحنا بولس الثاني 

وللجامع تاريخ حافل في كافة العصور قبل اإلسالم وفي العصر اإلسالمي.

جامع بني أمية
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الدكتور حممد احلسني
وزير املالية

رئيس جملس إدارة هيئة اإلشراف على التأمني

لعام 2004   /68/ التشريعي  المرسوم  بموجب  ُأحدثت  مستقلة  هيئة سورية 

والذي حددت المادة /3/ منه هدف الهيئة بتنظيم قطاع التأمين وإعادة التأمين 

واإلشراف عليه بما يكفل توفير المناخ المالئم لتطويره وتعزيز دور صناعة 

كذلك  المسؤوليات،  وتغطية  والممتلكات  األشخاص  ضمان  في  التأمين 

اإلشراف على تجميع المدخرات الوطنية التي يتيحها النشاط التأميني وتنميتها 

بما  السورية  العربية  الجمهورية  في  االقتصادية  التنمية  لدعم  واستثمارها 

والمستفيدين والمستثمرين ويوفر األغطية  لهم  المؤمن  يضمن حماية حقوق 

التأمينية لحماية هذه الحقوق.

هيئة اإلشراف على التأمني 
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اإلحتاد رئيس  كلمة 
السيد سليمان احلسن

» بسم اهلل الرحمن الرحيم «

يسر السوق السوري أن يتقدم بهذا التقرير الذي أعد لمناسبة انعقاد المؤتمر العام السابع 

والعشرون لالتحاد العام العربي للتأمين في العاصمة البحرينية – المنامة خالل الفترة من 

)26-28( / فبراير/ 2008.

المتغيرات  ظل  في  العربية  التأمين  صناعة  دور  فيها  يتعاظم  مرحلة  في  يأتي  والذي 

االقتصادية  االقليمية والعالمية ليكون فرصًة للقاء القيادات والخبرات  التأمينية ليس على 

المستوى العربي وحسب بل على مستوى عالمي من المهتمين وذوي الصالت المباشرة  

وغير المباشرة بهذه الصناعة الهامة.

التأمين  صناعة  لمستقبل  مشتركة  توجهات  عن  المؤتمر  هذا  يسفر  أن  نتطلع  إذ  ونحن 

العربية وأن يسهم في تبادل األفكار واألراء والمقترحات وأن يكون خطوُة لتعميق التعاون 

والتكامل  بين االسواق العربية.

فإننا نتشرف بتقديم هذا التقرير عن أداء سوق التأمين السوري ونظرته المستقبلية في حلته 

الجديدة المتمثلة بتحرير هذا القطاع  وما ترتب عليه من تبعات.

وختامًا ال يفوتني أن أتوجه باسم سوق التأمين السوري بخالص الشكر وعظيم االمتنان 

لسوق التأمين البحريني وقياداته على استضافته الكريمة لهذا المؤتمر.

وأدعو اهلل سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعًا لما فيه الخير والسداد.

رئيس االتحاد السوري لشركات التأمين     

سليمان الحسن      
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» بسم اهلل الرحمن الرحيم «

إن الجهود الحثيثة واألعمال المكثفة من مختلف الجهات قد نقلت سوق التأمين السوري 

من حالة التفرد بمؤسسة وحيدة إلى وجود خمسة عشر شركة تأمين تعمل جنبًا إلى جنب 

وتشجيع  ودعم  التأمين  على  اإلشراف  هيئة  من  ومتابعة  وبإشراف  مدروسة  في خطى 

العمل  تكثيف  عينيه ضرورة  نصب  الذي وضع  التأمين  لشركات  السوري  االتحاد  من 

تدعم  التي  االقتصادية  الفعاليات  في  به  يحتذى  أنموذجًا  ليكون  التأمين  بقطاع  لالنطالق 

االقتصاد الوطني في سورية، مستفيدًا من الدعم الذي يحظى به ومن حرص القائمين عليه 

إلظهار سوق التأمين السوري بالشكل األمثل. 

وننوه بأن هذا التقرير الذي بين أيديكم هو التقرير األول بعد انفتاح سوق التأمين السوري 

حيث باشرت معظم شركات التأمين أعمالها الفعلية بداية عام 2007.

وال يسعنا في هذه المناسبة التي ينعقد فيها المؤتمر العام العربي للتأمين السابع والعشرين 

إال أن نتوجه للقائمين على هذا المؤتمر بالشكر متمنين النجاح والتوفيق. 

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

األمين العام       

المهندس سامر العش       



جملس اإلحتاد

االستاذ سليمان احلسن
رئيس جملس إدارة االحتاد

الدكتور عبد الرمحن العطار
عضو جملس إدارة االحتاد

االستاذ فاروق جود
عضو جملس إدارة االحتاد

االستاذ فراس العظم
عضو جملس إدارة االحتاد

االستاذ طاهر احلراكي
نائب رئيس جملس اإلدارة
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اجتماعات المجلس

يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهرين على األقل بدعوة من رئيسه أو نائبه في    

حالة غيابه أوبناًء على طلب خطي من ثالثة أعضاء على األقل.

األقل  على  بينهم  من  أعضاء  أربعة  بحضور  قانونيًا  المجلس  اجتماع  يعتبر    

الرئيس أو نائبه وتصدر قراراته باألغلبية المطلقة ألصوات الحاضرين وفي 

حالة تساوي األصوات يرجح جانب الرئيس.

ال يجوز للرئيس أو لعضو المجلس االشتراك في التصويت في أي موضوع    

معروض على المجلس يتعلق بشركته أو لها فيه مصلحة.

يكون للهيئة من يمثلها في اجتماعات مجلس إدارة االتحاد دون أن يكون له    

حق التصويت على القرار.

تشكيل المجلس

يكون لالتحاد مجلس يشكل كل سنتين على الوجه اآلتي:   

رئيس االتحاد. • 
نائب رئيس االتحاد. • 

ثالثة أعضاء. • 
ينتخب رئيس االتحاد ونائبه من بين أعضاء المجلس لمدة سنتين واليجوز  • 

إعادة انتخاب الرئيس ألكثر من دورتين متتاليتين.

يمثل رئيس مجلس االتحاد في جميع عالقاته مع الغير وأمام جميع الجهات.   



أهداف المجلس

تعيين أمين عام االتحاد وتحديد صالحياته وأجره وتعويضاته.   

إقرار الهيكل التنظيمي لالتحاد بناًء على اقتراح األمين العام .   

اليتعارض  بما  االتحاد  ألعمال  واإلدارية  والمالية  الفنية  األنظمة    وضع 
النافذة. والقوانين  األنظمة  مع 

تأليف اللجان المختلفة المتبقية عن المجلس.   

متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.   

تشكيل اللجان الفنية لالتحاد وتعيين رؤسائه ونوابه.   

الفنية  اللجان  أعدتها  التي  الدراسات  بشأن  االتحاد  أمانة  تعرضه  فيما  النظر    
والتوصيات الخاصة بها إلقرارها.

أهداف  لتحقيق  إنشاءها  الضرورة  تستدعي  أخرى  فنية  لجان  أية    إنشاء 
االتحاد وأغراضه.

والتقرير  الختامية  والحسابات  العمومية  والميزانية  التقديرية  الموازنة  إقرار    
السنوي عن نشاط االتحاد وعرضه على الجمعية العمومية للمصادقة.

النظر في التعديالت التي يقترح إدخالها على النظام األساسي لالتحاد وعرضه    
على الجمعية العمومية إلقرارها.

متابعة نشاط االتحاد وإصدار القرارات الالزمة لتحقيق أهدافه وتنفيذ قرارات    
الجمعية العمومية إلقرارها.

تحديد ممثلي االتحاد في المؤتمرات واللجان واالجتماعات الدولية.   

المجلس  إلى  منها  مايراه ضروريًا  وإحالة  االتحاد  أعضاء  مخالفات  دراسة    
التأديبي  المجلس  قرارات  على  واعتراضاتهم  تظلماتهم  في  والنظر  التأديبي 

واتخاذ القرارات الالزمة بشأنها.

قرارات  أو  األساسي  النظام  األعضاء  مخالفة  حال  في  الجزاءات  تطبيق    
االتحاد الصادرة عن الجمعية العمومية أو مجلس االتحاد أو خروجهم عن 

أهداف االتحاد.

االتحاد  مجلس  يعتبر  التي  المعونة  واألجهزة  التأمينية  بالمجتمعات  مايتصل    
جمعية عمومية لها وفقًا ألنظمتها األساسية.

أحكام  حدود  في  االتحاد  أهداف  تحقيق  على  تساعد  اجراءات  أية  اتخاذ    
النظام. القانون وهذا 
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ممثلي سوق التأمني

الدكتور عبد الرمحن العطار
عضو مناوب

االستاذ سليمان احلسن
عضو أصيل



األمانة العامة

املستشار القانوني
احملامي ياسر محيدان

املستشار اإلعالمي
هيام العلي

احملاسب القانوني
شركة جواد وزكية ومكسور

األستاذ عوني زكية

املستشار اإلعالني 
Dots & Lines

األمني العام
املهندس سامر العش
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اجلمعية العمومية وأهدافها



الجمعية العمومية وأهدافها

يكون لالتحاد جمعية عمومية تمثل السلطة العليا لالتحاد.

تكوين الجمعية العمومية

تتألف الجمعية العمومية لالتحاد من جميع األعضاء المنتسبين له.

صالحيات الجمعية العمومية

تقرير األهداف العامة لالتحاد وإقرار السياسات الالزمة لتنفيذ تلك األهداف.   

المتعلقة  والنظم  واإلدارية  المالية  واللوائح  لالتحاد  التنظيمي  الهيكل  اعتماد    
بشؤون العاملين به.

اختيار مدقق الحسابات للسنة المالية التالية وتحديد أتعابه.   

لالتحاد  السنوية  الختامية  والحسابات  والميزانية  التقديرية  الموازنة  اعتماد    
والتقرير السنوي عن نشاطه.

وكذلك  االنتساب  عند  العضو  يؤديه  الذي  العضوية  بدل    تحديد 
السنوية. االشتراكات 

المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية.   

انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة والمجلس التأديبي.   

المهني  السلوك  وضوابط  واإلعالن  الدعاية  أساليب  تنظيم  قواعد    إقرار 
األعضاء. للشركات 

انعقادها بموافقة األغلبية المطلقة على  أثناء  أية أمور أخرى توافق الجمعية    
بحثها في االجتماع.

المصادقة على وقائع االجتماع العادي السابق للجمعية.   

المصادقة على تقرير المجلس عن أعمال االتحاد خالل السنة السابقة.   

يجوز للجمعيـة العموميـة أن تفوض مجلـس االتحــاد في بعض االختصاصات    
السابقة.
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أهداف اإلحتاد

يهدف االتحاد إلى رعاية مصالح أعضائه وتطبيق قواعد ممارسة المهنة وتمثيلهم 

التعاون  وتعميق  الروابط  تقوية  وإلى  التامين  بأعمال  يتعلق  فيما  جهة  أي  لدى 

المرسوم  أحكام  مع  يتماشى  وبما  السورية  التأمين  وإعادة  التأمين  شركات  بين 

المهام  بجميع  القيام  أهدافه  تحقيق  سبيل  في  لالتحاد  يحق  حيث  التشريعي/43/. 

والصالحيات التي ال تتعارض مع أحكام المرسوم التشريعي /43/ وله على وجه 

الخصوص القيام بما يلي:

في مجال التقليل والحد من الخسائر

إجراء الدراسات الخاصة لتقليل الخسائر والحد منها في فروع التأمين المختلفة    
والتعاون مع األجهزة المعنية في األسواق التأمينية ذات الخبرة في هذا المجال.

إنشاء مركز معلومات واستعالم لخدمة أعضاء االتحاد وسوق التأمين الوطنية.  

في مجال دعم وتطوير سوق التأمين السورية

دراسة سوق التأمين وتحليل عواملها وظروفها لتنظيم وتنسيق أعمال التامين    
وفقًا لمتطلباتها.

العمل على تعزيز الثقة بقطاع التأمين وتحقيق التعاون والتنسيق مع الجهات    
ذات العالقة به محليًا وعربيًا ودوليًا.

تنشيط  إلى  الهادفة  التدريبية  والدورات  المهنية  والمؤتمرات  الندوات  عقد    
التي من شأنها  العلمية وإعداد اإلحصائيات  البحوث  التأمين وإجراء  أعمال 

خدمة قطاع التأمين.



عقد الندوات والمؤتمرات المهنية والدورات التدريبية الهادفة إلى تنشيط أعمال    
خدمة  شأنها  من  التي  اإلحصائيات  وإعداد  العلمية  البحوث  وإجراء  التأمين 

قطاع التأمين.

جمع وتحليل ونشر المعلومات الخاصة بسوق التأمين السورية وأسواق التأمين العالمية.   

الفني بين الشركات األعضاء والجهات ذات العالقة من خالل  التعاون  دعم    
تبادل المعلومات والخبرات واإلحصائيات.

السعي إلى تقديم مقترحات بشأن تطوير التشريعات التي تحكم النشاط التأميني    
في سورية والتشريعات ذات الصلة بهذا النشاط.

العمل على رفع مستوى صناعة التأمين والمهن التأمينية المرتبطة به والعمل    
على تحديثها واإلسهام في توفير الخبرات والكوادر الفنية.

األجهزة  مع  بالتعاون  المواطنين  لدى  التأميني  الوعي  تنمية  في  المشاركة    
المتخصصة.

توثيق التعاون بين أعضاء االتحاد والعمل على تطوير قطاع التأمين وخاصة    
بما يتعلق برفع مستوى خدمات التأمين للعمالء.

إنشاء مجمعات التأمين وإعادة التأمين وفقًا لحاجة سوق التأمين.   

في مجال التسعير

الدراسة والمراجعة الدورية لألسس الفنية والشروط ألنواع التأمين المختلفة    
والشروط الخاصة ورفع مقترحات للهيئة.

اقتراح قواعد منح الحسومات على األسعار لعمالء أعضاء االتحاد، بالنسبة    
لفروع التأمين المختلفة في ضوء القواعد واألسس الفنية وبما يتالءم مع طبيعة 

الخطر، وعرضها على الهيئة إلقرارها.

تقييم  بهدف  الخاصة  الطبيعة  ذات  واألخطار  التأمين  لفروع  دراسات  إعداد    
أخطارها ووضع أسعار استرشادية لها، وذلك من خالل التعرف على نتائجها 

في ضوء خبرة ممارستها في األسواق التأمينية األخرى.

في مجال تنظيم المنافسة بين الشركات األعضاء

تنظيم حمالت الدعاية المشتركة، واالرتقاء بالسلوك المهني للشركات األعضاء 
بما يكفل التنافس فيما بينها بشكل مشروع وحماية المتعاملين معها.

التشاور في المسائل المشتركة التي تهم األعضاء والعمل على تسوية الخالفات    
والمشاكل التي تنشأ فيما بينهم.

بالتقيد بها، وترسيخ  المهنة وإلزام األعضاء  مراعاة أسس وأصول ممارسة    
تقاليد وأخالقيات المهنة.

العمل على إعداد نماذج أساسيات عقود التأمين.   
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شركات التأمني والتعريف بكل شركة



بلغ عدد شركات التأمين في عـام 1961 ما يقارب 77شركة، منها 26شركة تأمين 

بريطانية، 16شركة تأمين فرنسية، و10شركات تأمين من جنسيات مختلفة.

كان لصدور قانون عام 1961 دور هام من حيث تأميم صناعة التأمين في سورية 

وتسجيل حقبة جديدة من وجود مؤسسة وحيدة هي المؤسسة العامة السورية للتأمين 

التي نشأت في عام 1953، وكجزء من استمرار عملية اإلصالح االقتصادي في 

لعام 2005  التشريعي رقم /43/  المرسوم  السورية  الحكومة  سورية، أصدرت 

الذي سمح بملكية خاصة لهذه الشركات.

أول شركة  بدأت  الطلبات حيث  الموافقة على خمسة عشر طلبًا من هذه  وتمت 

تأمين عملها في السوق السوري في شهر حزيران من عـام 2006، و يتراوح 

رأس مـال هذه الشركات بين 16,7مليون دوالر و 39,2مليون دوالر.

السوق السورية قبل عام 2004

شركات التأمين العاملة في السوق السورية

شركات التأمين قيد التأسيس

المؤسسة العامة السورية للتأمين   

شركة االتحاد العربي إلعادة التأمين   

الشركة المتحدة للتأمين   

الشركة السورية العربية للتأمين   

الشركة السورية الدولية للتأمين - آروب   

الشركة الوطنية للتأمين   

شركة التأمين العربية - سورية   

الشركة السورية الكويتية للتأمين   

شركة المشرق العربي للتأمين   

شركة الثقة السورية للتأمين   

شركة العقيلة للتأمين التكافلي   

شركة نور للتأمين التكافلي   

شركة االتحاد التعاوني للتأمين   

شركة أدونيس للتأمين ) أدير سورية (   

الشركة اإلسالمية السورية للتأمين   

27



املؤسسة العامة السورية للتأمني

أول شركة تأمين تبدأ عملها في السوق السورية عام 1953، وهي تابعة للحكومة السورية بالكامل.

وتغطي جميع المدن السورية وتملك ثالثة عشر فرعًا.

رئيس مجلس إدارة المؤسسة و المدير العام: السيد سليمان الحسن.

أنواع التأمين في المؤسسة

التأمين على الحياة.   

التأمين على المركبات.   

تأمين النقل البري والبحري والجوي.   

تأمين هياكل السفن والطائرات.   

التأمين ضد أخطار الحريق.   

التأمين الهندسي.   

التأمين ضد أخطار السرقة.   

التأمين ضد المسؤولية المدنية للغير.   

تأمين حماية األسرة.   

التأمين الشخصي من الحوادث.   

التأمين الصحي.   

إضافة إلى برامج تأمين خاصة.   



شركة االحتاد العربي إلعادة التأمني

تأسست عام 1974 ولديها فرع وحيد في طرابلس - ليبيا، وهي سورية األصل وتتبع التحاد الجمهوريات العربية بشكل كامل، 

وهي شركة متخصصة في أعمال إعادة التأمين على كافة المستويات.

يبلغ عدد الموظفين في الشركة ستون موظفًا.

رئيس مجلس إدارة الشركة: الدكتور عزيز صقر.

المدير العام للشركة: السيد صالح أبو عجيل العجيل.
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الشركة املتحدة للتأمني

شركة التأمين األولى ذات الملكية الخاصة في سورية والتي بدأت عملها في  حزيران 2006 والمساهمين فيها هم الشركة المتحدة 

للتأمين في لبنان والمملكة السعودية.

تملك خمسة فروع ) دمشق - حلب - الالذقية - حمص -  طرطوس ( ويبلغ عدد الموظفين لديها سبعون موظفًا.

رئيس مجلس إدارة الشركة: الدكتور عبد الرحمن العطار 

المدير العام للشركة: السيد محمد الصعبي.

أنواع التأمين في الشركة المتحدة للتأمين

التأمين على الحياة.   

التأمين على المركبات.   

تأمين النقل البري والبحري و الجوي.   

تأمين هياكل السفن والطائرات.   

التأمين ضد أخطار الحريق.   

التأمين الهندسي.   

التأمين ضد أخطار السرقة.   

التأمين ضد المسؤولية المدنية للغير.   

تأمين حماية األسرة.   

التأمين الشخصي من الحوادث.   

التأمين الصحي.   

إضافة إلى برامج تأمين خاصة.   



الشركة السورية العربية للتأمني

ثاني شركة تأمين تبدأ مزاولة عملها في شهر تموز 2006 والمساهمين األكبر فيها هم مجموعة عودة سردار في لبنان.

ويعمل لديها حوالي الخمسين موظفًا وتملك فرعين في دمشق، وثالثة فروع في حلب - حمص والالذقية.

رئيس مجلس إدارة الشركة: السيد محمد نجيب العساف.

المدير العام للشركة: السيد انطون بشارة.

أنواع التأمين في الشركة السورية العربية للتأمين

التأمين على الحياة.   

التأمين على المركبات.   

تأمين النقل البري والبحري و الجوي.   

تأمين هياكل السفن والطائرات.   

التأمين ضد أخطار الحريق.   

التأمين الهندسي.   

التأمين ضد أخطار السرقة.   

التأمين ضد المسؤولية المدنية للغير.   

تأمين حماية األسرة.   

التأمين الشخصي من الحوادث.   

التأمين الصحي.   

إضافة إلى برامج تأمين خاصة.    
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الشركة السورية الدولية للتأمني - آروب

وبنك  بلوم  لبنان  بنك  آروب،  هم   المساهمين  وأكبر   2006 تموز  شهر  في  سورية  في  عملها  بدأت  التي  الثالثة  الشركة 

والمهجر. سورية 

يبلغ رأس مال الشركة مليار ليرة سورية ويعمل لديها ستون موظفًا وتملك فروعًا في حلب - الالذقية وحمص باإلضافة إلى 

المكتب الرئيسي في دمشق.

رئيس مجلس إدارة الشركة: السيد عمر األزهري

المدير العام للشركة: السيد فراس العظم.

أنواع التامين في الشركة السورية الدولية للتأمين

التأمين على الحياة.   

التأمين على المركبات.   

تأمين النقل البري والبحري و الجوي.   

تأمين هياكل السفن والطائرات.   

التأمين ضد أخطار الحريق.   

التأمين الهندسي.   

التأمين ضد أخطار السرقة.   

التأمين ضد المسؤولية المدنية للغير.   

تأمين حماية األسرة.   

التأمين الشخصي من الحوادث.   

التأمين الصحي.   

إضافة إلى برامج تأمين خاصة.   



الشركة الوطنية للتأمني

الشركة الرابعة التي بدأت عملها في آب 2006 والمساهمين فيها زخار مارين العالمية، أبوظبي.

ويعمل لديها مائة موظف موزعين على فروع الشركة التسعة في/ دمشق - طرطوس - الالذقية - حلب - دير الزور- القامشلي 

الحسكة - الرقة والسويداء/.

رئيس مجلس إدارة الشركة: السيد حسان العلي.

المدير العام للشركة: السيد تيسير مشعل.

أنواع التأمين في الشركة الوطنية للتأمين

التأمين على الحياة.   

التأمين على المركبات.   

تأمين النقل البري والبحري و الجوي.   

تأمين هياكل السفن والطائرات.   

التأمين ضد أخطار الحريق.   

التأمين الهندسي.   

التأمين ضد أخطار السرقة.   

التأمين ضد المسؤولية المدنية للغير.   

تأمين حماية األسرة.   

التأمين الشخصي من الحوادث.   

التأمين الصحي.   

إضافة إلى برامج تأمين خاصة.    
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شركة التأمني العربية - سورية

الشركة الخامسة التي بدأت العمل في سورية في شهر تشرين األول 2006 والمساهمين األساسين فيها هم العربية للتأمين لبنان 

والعربية العالمية للتأمين البحرين.

يبلغ عدد الموظفين فيه ثماني وسبعون موظف وتملك فروعًا في دمشق – حمص – حلب والالذقية.

رئيس مجلس إدارة الشركة: السيد فاروق جود

المدير العام للشركة: السيد فؤاد حنون.

أنواع التأمين في شركة التأمين العربية – سورية

التأمين على الحياة.   

التأمين على المركبات.   

تأمين النقل البري والبحري و الجوي.   

تأمين هياكل السفن والطائرات.   

التأمين ضد أخطار الحريق.   

التأمين الهندسي.   

التأمين ضد أخطار السرقة.   

التأمين ضد المسؤولية المدنية للغير.   

تأمين حماية األسرة.   

التأمين الشخصي من الحوادث.   

التأمين الصحي.   

إضافة إلى برامج تأمين خاصة.    



الشركة السورية الكويتية للتأمني

شركة التأمين  السادسة  التي بدأت عملها في نهاية العام 2006  والمساهمين األساسين هم مجموعة كيبكو، الكويت.

يبلغ عدد الكادر لديها ثمانون موظفًا في أربعة فروع في دمشق - حلب - حمص والالذقية.

رئيس مجلس إدارة الشركة: السيد خالد سعود الحسن.

المدير العام للشركة: السيد خليل المالح.

أنواع التأمين في الشركة السورية الكويتية للتأمين

التأمين على الحياة.   

التأمين على المركبات.   

تأمين النقل البري والبحري و الجوي.   

تأمين هياكل السفن والطائرات.   

التأمين ضد أخطار الحريق.   

التأمين الهندسي.   

التأمين ضد أخطار السرقة.   

التأمين ضد المسؤولية المدنية للغير.   

تأمين حماية األسرة.   

التأمين الشخصي من الحوادث.   

التأمين الصحي.   

إضافة إلى برامج تأمين خاصة.   
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شركة املشرق العربي للتأمني

فيها هم  الثاني 2006 والمساهمون  األساسيون  بدأت عملها في تشرين  الخاصة والتي  التأمين  السابعة من شركات  الشركة 

مجموعة الفطيم في اإلمارات المتحدة.

يبلغ رأس مال الشركة 850 مليون ليرة سورية كما يبلغ عدد كوادر العاملين فيها 46 موظفًا في ثالثة فروع  في دمشق – 

طرطوس – المنطقة الحرة السورية األردنية.

رئيس مجلس إدارة الشركة: السيد صائب نحاس.

المدير العام: السيد عزت االسطواني.

أنواع التأمين في  شركة المشرق العربي للتأمين

التأمين على الحياة.   

التأمين على المركبات.   

تأمين النقل البري والبحري و الجوي.   

تأمين هياكل السفن والطائرات.   

التأمين ضد أخطار الحريق.   

التأمين الهندسي.   

التأمين ضد أخطار السرقة.   

التأمين ضد المسؤولية المدنية للغير.   

تأمين حماية األسرة.   

التأمين الشخصي من الحوادث.   

التأمين الصحي.   

إضافة إلى برامج تأمين خاصة.   



شركة الثقة السورية للتأمني

شركة التأمين الخاصة الثامنة التي عملت في سورية منذ حزيران 2006 والمساهمين هم فريق ثالثي مشترك بين مستثمرين 

من الخليج وهم ظفار عمان  وقطر العامة للتأمين والثقة العالمية للتأمين في البحرين.

ويبلغ عدد كوادرها العاملة في دمشق والفروع الخمسة في باقي المناطق السورية ما يقارب الخمسين موظف.

رئيس مجلس إدارة الشركة: السيد طاهر الحراكي.

المدير العام للشركة: السيد محمد طالب الحراكي.

أنواع التأمين في شركة الثقة للتأمين 

التأمين على الحياة.   

التأمين على المركبات.   

تأمين النقل البري والبحري و الجوي.   

تأمين هياكل السفن والطائرات.   

التأمين ضد أخطار الحريق.   

التأمين الهندسي.   

التأمين ضد أخطار السرقة.   

التأمين ضد المسؤولية المدنية للغير.   

تأمين حماية األسرة.   

التأمين الشخصي من الحوادث.   

التأمين الصحي.   

إضافة إلى برامج تأمين خاصة.   
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اللجان الفنية

تنشأ في االتحاد لجان فنية لكل فرع من فروع التأمين المنصوص عليها في المادة /2/

من المرسوم التشريعي رقم /43/.

لجنة تأمينات الحياة

المؤسسة العامة السورية للتأميناآلنسة وفاء فلوح

الشركة السورية الدولية - آروبالسيد خورخيه محفوض

شركة المشرق العربي للتأميناآلنسة ديما الديك

الشركة المتحدة للتأميناآلنسة زينة شاهين

شركة التأمين العربية - سوريةالسيد روجيه كوتون

شركة االتحاد العربي إلعادة التأمينالسيد سعد جواد علي

الشركة السورية العربية للتأمينالسيد شكري رزوق

شركة الثقة السورية للتأميناآلنسة ناديا الشعار

الشركة السورية الكويتية للتأميناآلنسة هدى الحكيم



لجنة تأمينات البحري

شركة االتحاد العربي إلعادة التأمينالسيد يوسف جناد

الشركة الوطنية للتأمينالسيد حسن عبد اهلل

الشركة السورية الكويتية للتأمينالسيد تامر الداغستاني

الشركة السورية الدولية للتأمين - آروبالسيد جهاد الحسن

شركة التأمين العربية - سوريةالسيد ربيع سعد

شركة المشرق العربي للتأميناآلنسة سيمونا حداد

شركة الثقة السورية للتأمينالسيد سعيد البني

المؤسسة العامة السورية للتأمينالسيد عدنان حمود

الشركة السورية العربية للتأميناآلنسة هوري تيريزيان

لجنة تأمينات غير البحري

المؤسسة العامة السورية للتأمينالسيد عبادة مراد

شركة التأمين العربية - سوريةالسيد نضال آقبيق

الشركة السورية الكويتية للتأمينالسيد تامر الداغستاني

الشركة المتحدة للتأمينالسيد أمين دريان

الشركة الوطنية للتأميناآلنسة علياء السليمان

شركة االتحاد العربي إلعادة التأميناآلنسة وفاء اليغشي

شركة الثقة السورية للتأمينالسيد مالك البطرس

شركة المشرق العربي للتأميناآلنسة رانيا قزاز

الشركة السورية الدولية للتأمين - آروباآلنسة ليال جرادة

الشركة السورية العربية للتأميناآلنسة رنا علي

لجنة تأمينات السيارات

المؤسسة العامة السورية للتأمينالسيد هشام ربعوني

الشركة الوطنية للتأمينالسيد هيثم زكريا

شركة التأمين العربية - سوريةالسيد حازم دويك
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شركة الثقة السورية للتأمينالسيد حسام حمود

شركة المشرق العربي للتأمينالسيد عمر الحرفوش

الشركة المتحدة للتأمينالسيد مجد مرزوق

الشركة السورية العربية للتأمينالسيد سليم العبد

الشركة السورية الكويتيةالسيد أسامة دراج

الشركة السورية الدولية للتأمين - آروباآلنسة تولين العيتي

اختصاصات اللجنة الفنية

اقتراح األسس الفنية السليمة لعمليات االكتتاب وإعادة التأمين واالستثمار في    
السوق السورية.

متابعة المتغيرات في أسواق التأمين الدولية فيما يتعلق بعمليات التأمين وإعادة    
ومواكبة  سورية  في  التأمين  صناعة  بتطوير  يسمح  بما  واالستثمار  التأمين 

المتغيرات العالمية.

المراجعة الدورية لنتائج عمليات االكتتاب وإعادة التأمين واالستثمار للشركات    
واستقرار  الممارسات  لضمان سالمة  الالزمة  التوصيات  وإعداد  األعضاء، 

األوضاع في السوق.

مراجعة شروط ونماذج الوثائق السارية في السوق وتقديم التوصيات الالزمة    
لتطويرها.

بما  جديدة  تغطيات  واستحداث  المتاحة  التأمينية   التغطيات  تطوير  دراسة    
يضمن الوفاء باحتياجات السوق.

اقتراح نسب الحسم والعموالت في ضوء األسس الفنية السليمة لالكتتاب.   

والحسابات  التقديرية  الموازنات  بإعداد  يتعلق  فيما  المالية  القواعد  اقتراح    
الشركات  التي ستطبقها  والمحاسبية  المالية  المسائل  ذلك من  الختامية وغير 

األعضاء.

لعمليات  بالنسبة  التطبيق  مشاكل  عنها  تسفر  قد  التي  الخالف  نقاط  تفسير    
االكتتاب و التعويضات لدى الشركة.

أية أعمال أخرى تكلف بها اللجنة من قبل رئيس االتحاد.    

تقرير  وإعداد  المختلفة  اللجان  أعمال  سير  متابعة  لالتحاد  العام  األمين  ويتولى 

شهري عن أعمالها يعرض على مجلس االتحاد.



القرارات واملراسيم اخلاصة بسوق التأمني السوري

المراسيم والقرارات فيما يخص سوق التأمين السوري

لمحة عن القرارالتاريخرقم القرار )المرسوم(

التعليمات الخاصة برفع مبلغ الحد التصالحي لتعويض الوفاة100/32005/8/2

100/4
اإلشراف  هيئة  خدمات  بدالت  بتحديد  الخاصة  التعليمات 

على التأمين

نظام مهنة وكالء التأمين100/52005/8/2

تنظيم مهنة وسطاء التأمين100/62006/4/25

100/8
خاص بتعديل القرار رقم/3/) التعليمات الخاصة برفع مبلغ 

الحد التصالحي لتعويض الوفاة( 

100/142006/3/20
للمصارف  القصوى  المساهمة  بتحديد  الخاصة  التعليمات 

السورية

100/25
أعمال  مزاولة  رخصة  منح  بشروط  الخاصة  التعليمات 

التأمين للشركات

منح رخصة مزاولة العمل للشركة المتحدة للتأمين100/27

منح رخصة مزاولة العمل للشركة السورية العربية للتأمين100/292006/6/22

منح رخصة مزاولة العمل للشركة العربية إلدارة النفقات100/30

منح رخصة مزاولة العمل للشركة السورية الدولية للتأمين100/322006/7/6

100/332006/7/13
التعليمات الخاصة بتحديد شروط التأمين اإللزامي على 

المركبات
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التعليمات الخاصة بتحديد شروط نقل البضائع100/342006/7/18

100/352006/8/6
الوطنية  السورية  للشركة  العمل  مزاولة  رخصة  منح 

للتأمين
المرسوم التشريعي 

2005/43/
فتح التأمين للقطاع الخاص

100/442006/10/10
الكويتية  السورية  للشركة  العمل  مزاولة  رخصة  منح 

للتأمين

منح رخصة مزاولة العمل لشركة الثقة السورية للتأمين100/45

100/462006/10/31/ م إ
المناطق  في  الممتلكات  التأمين على  بإصدار عقود  خاص 

الحرة بالدوالر األمريكي

خاص بالسماح بإصدار عقود التأمين بالدوالر األمريكي100/472006/10/31/ م إ

تعريف المعاينون وخبراء التأمين االستشاريين100/502006/11/5/ م إ /2006

نظام مسوي الخسائر وخبراء الحوادث وتقدير األضرار100/512006/11/5/ م إ /2006

متعلق بنظام االكتواريين100/522006/11/5/ م إ /2006

متعلق بمعايير إعادة التأمين100/532006/11/5/ م إ /2006

أسس احتساب االحتياطات الفنية100/542006/11/5/ م إ /2006

السجالت الفنية اإللزامية لشركات التأمين وإعادة التأمين100/552006/11/5/ م إ /2006

منح رخصة مزاولة العمل لشركة إدارة النفقات الصحية100/572006/11/8/ م إ /2006

فتح فرع الالذقية لشركة السورية العربية للتأمين2006/58

تعليمات مكافحة غسيل األموال100/592006/11/9/ م إ /2006

منح رخصة مزاولة العمل لشركة المشرق العربي للتأمين100/602006/11/12/ م إ /2006

2006/100/622006/11/29
الطبيعة  ذات  التأمين في األخطار  اكتتاب شركات  شروط 

الخاصة وما يقع خارج نطاق اتفاقيات إعادة التأمين لديها

منح الترخيص للشركة السورية الوطنية للتأمين100/63

100/642006/12/18/ م إ /2006
ترخيص لشركة المتحدة للتأمين بافتتاح فرعين لها/حمص-

طرطوس

تصديق النظام األساسي لالتحاد السوري لشركات التأمين100/652006/12/26/ م إ /2006

شركة / غلوب مد/100/752007/3/1/ م إ

ترخيص للشركة المتحدة للتأمين بافتتاح فرع في الالذقية100/822007/4/16/ م إ



تمديد بدء مزاولة عمل شركة االتحاد التعاوني للتأمين100/832007/4/18/ م إ

100/872007/6/11/ م إ
الحصول على موافقة بإدراج أسهم شركات التأمين السورية 

في السوق

ترخيص لشركة المشرق للتأمين بافتتاح فروع لها100/882007/6/11/ م إ

100/892007/6/11/ م إ
ترخيص للشركة السورية الكويتية للتأمين بافتتاح فروع لها 

في المحافظات

متعلق ببيع وإصدار وثائق التأمين في مكاتب مخصصة لذلك100/952007/6/21/ م إ

متعلق باعتماد سياسة استثمارية جديدة لشركة التأمين100/972007/7/1/ م إ

إنشاء صندوق التعويض لمتضرري حوادث السير100/982007/7/1/ م إ

ترخيص لمسوي خسائر100/1002007/7/23/ م إ

100/1012007/8/8/ م إ
سورية   - العربية  التأمين  لشركة  فروع  بافتتاح  السماح 

المحافظات في 

100/1042007/8/21/ م إ
الترخيص للشركة السورية العربية للتأمين بافتتاح مكتبين 

لها في دمشق

100/1052007/8/28/ م إ
في  لها  مكاتب  بافتتاح  للتأمين  الوطنية  للشركة  الترخيص 

عدد من المناطق

100/1072007/8/30/ م إ
لتكوين  المعتمدة  بأسس  الخاص  القرار  في   تعديالت 

االحتياطات الفني

100/1082007/8/30/ م إ
وشركات  التأمين  شركات  حسابات  بتدقيق  مكلفين  أسماء 

تقديم خدمات التأمين الصحي 

100/1092007/8/30/ م إ
حظر استخدام موظفي الهيئة السابقين الذين انتهت خدمتهم 

في الهيئة

ترخيص للشركة الوطنية بافتتاح فرع لها في درعا100/1102007/8/30/ م إ

100/1192007/9/24/ م إ
ترخيص للشركة السورية الدولية للتأمين بافتتاح فروع في 

دير الزور-الحسكة-الرقة

الترخيص لشركة المتحدة للتأمين بافتتاح فرع في درعا100/1202007/10/10/ م إ

الترخيص بممارسة العمل لوكالء التأمين100/1212007/10/10/ م إ

الترخيص بممارسة العمل لوكالء التأمين100/122/ م إ

الترخيص للشركة الوطنية للتأمين بافتتاح فرع لها في حلب100/1232007/10/11/ م إ

100/1242007/10/11/ م إ
فرع  بافتتاح  للتأمين  الكويتية  السورية  للشركة  ترخيص 

لها في حلب

100/125/ م إ
الترخيص لشركة الثقة السورية للتأمين بافتتاح فرع لها في 

حلب ودير الزور

نظام الحوكمة المؤسساتية في شركات التأمين100/1272007/10/18/ م إ

43



التأمين  لشركات  السوري  االتحاد  بدء  على  القصيرة  الفترة  من  الرغم  على 

مزاولة العمل الفعلي، إال أنه استطاع خاللها التوصل إلى العديد من التوصيات 

الشركات  و  السوري  التأمين  سوق  خدمة  في  االيجابي  األثر  لها  كان  التي 

المحدثة فيه، وذلك من خالل مجلس إدارة االتحاد بالتنسيق مع هيئة اإلشراف 

على التأمين.

نشاطات اإلحتاد على كافة األصعدة

النشاط الثقافي لالتحاد

واألسواق  األوراق  هيئة  مع  بالتعاون  التأمين  لشركات  السوري  االتحاد  قام 
المالية السورية و هيئة االستثمار السورية برعاية / الملتقى الدولي للمؤسسات 
 -21 بين  الفترة  في  الفورسيزنز  فندق  في  أقيم  الذي  والمالية/  االستثمارية 

 .2007/11/22
ونوقشت خالله الشؤون المالية والمصرفية والمؤسساتية وصناعة التأمين بما 
فيها المنتجات التأمينية والطموحات اآلتية في السوق السوري فكان لها الحيز 

األكبر في هذا الملتقى .

كما قام رئيس االتحاد بمشاركة فعالة في ملتقى دمشق التأميني الثالث الذي 
أقيم في ميريديان دمشق يومي 10-11 /11/ 2007. حيث نوقشت مواضيع 
هامة تخص قطاع التأمين كالحوكمة المؤسساتية في شركات التأمين والتأمين 
الصحي ومقدمي الخدمات وتجربة تأمين السيارات تحت وطأة التنافس اضافة 

إلى إدارة الخطر واالستثمار في شركات التأمين.



النشاط االعالمي لالتحاد

دأب االتحاد خالل الفترة الماضية على إطالق حملة إعالمية واسعة عبر الوسائل 

الشركات  و  وأهميته  بالتأمين  التعريف  تشمل  و  والمقروئة  والمرئية  المسموعة 

المواطن  لدى  جيدة  تأمينية  ثقافة  خلق  بهدف  وذلك  السوري  السوق  في  العاملة 

السوري. ومن أهم االنشطة التي قام بها  االتحاد على هذا الصعيد:

إنشاء موقع الكتروني خاص باالتحاد السوري .   

إصدار مجلة خاصة باالتحاد سميت » التأمين والمعرفة «.   

بيع معجم المصطلحات التأمينية إلى شركات التأمين والمهتمين.   

في  دوره  و  السوري  باالتحاد  التعريف  إلى  ترمي  التي  االعالمية  اللقاءات    
تطوير قطاع التأمين واالرتقاء به. 

التأمين وأنواعه وشركات  تعريف  فيه عن  يتحدث  لالتحاد  إصدار بروشور    
التأمين في سورية.

المشاركة بتقديم هدايا تشجيعية للمشاركين في مسابقات رمضانية.   

العربي  التلفزيون  في  يعرض  الذي  والمصارف  التأمين  برنامج  رعاية    
السوري.

نفس  ضمن  يعرض  التأمين  وشركات  باالتحاد  خاص  اعالني  فيلم  تنظيم    
البرنامج.

النشاط اإلداري والفني 

وضع نظام خاص بإعادة التأمين الداخلية بين شركات التأمين.   

إصدار النظام الداخلي لالتحاد السوري لشركات التأمين .   

اصدارتقرير السوق التأمين السوري السنوي.   

تنظيم ورشة عمل خاصة لتأمين أخطار الحرب.   
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املخططات البيانية

مالحظة:
إن األرقام المتوافرة ضمن هذه الجداول نظمت 
مســؤوليتها وعلى  التـأمين  شـركات  قبل  من 



املؤسسة العامة السورية للتأمني



األرقام باأللف ليرة سورية

اجملمــوع قــوة عاملة أجنبية قــوة عاملة عربيــة قــوى عاملة وطنيــة البيــان

إنتاجية إدارية
وفنية

إنتاجية إدارية
وفنية

إنتاجية إدارية
وفنية

إنتاجية إدارية
وفنية

505 352 505 352 عام 2004

528 385 528 385 عام 2005

548 442 548 442 عام 2006

األرقام باأللف ليرة سورية

هيئـات 
تأمينيـة 

أخـرى

شـركات
سمسـرة

شـركات إعـادة تأميـن شـركـات تـأميـن مباشــرة بيـــان

حيـاة + تأمينات عامة تأمينـات عامـة حيــاة

مجموع أجنبية وطنية رأس مال 
مشترك

رأس مال 
وطني

رأس مال 
مشترك

رأس مال 
وطني

رأس مال 
مشترك

رأس مال 
وطني

1 1 1 عام 2004 

1 1 1 عام 2005

1 1 1 عام 2006

جـدول رقــم )1(

بيـان بعـدد الشـركات والهيئات العاملة في سوق التأمين السورية

جـدول رقــم )2(

بيـان بالقـوى العاملة في سـوق التأمين السـورية 
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املالحظــــــــات عام 2006 عام 2005 عام 2004 بيــــان

810548 1082211 1346201 البحري بضائع

40371 12378 25277 أجسام سفن

167205 176996 207925 الطيران

1090890 1025634 864605 احلريق

4431510 4006191 3611582 السيارات )اإللزامي – التكميلي( 

257342 249917 330900 حوادث متنوعة

188896 152791 139445 التأمني الهندسي

1787 1744 1682 حماية أسرة

6988549 6707862 6527617 مجموع التأمينات العامة

املالحظــــــــات عام 2006 عام 2005 عام 2004 بيــــان

28573 53073 40004 البحري بضائع

20689 13860 4527 أجسام سفن

1930 1400 0 الطيران

113522 33382 123338 احلريق

3294270 2648080 1963996 السيارات   )اإللزامي – التكميلي(

8357 26560 10941 حوادث متنوعة

17581 7852 10379 التأمني الهندسي

120 984 65 حماية أسرة

3485042 2785191 2153250 مجموع التأمينات العامة

6557 1712 1034 تأمينات احلياة           فردي

2501 1662 3110                                 جماعي

9058 3374 4144 مجموع تأمينات احلياة

األرقام باأللف ليرة سورية

األرقام باأللف ليرة سورية

العملة احمللية الليرة السورية   

العملة احمللية الليرة السورية   

جـدول رقــم )4(

تعويضات التأمينات المباشرة في سوق التأمين السورية 

جـدول رقــم )3(

نشاط التأمينات العامة – أقسـاط التأمين المباشـر في سـوق التأمين السوري



األرقام باأللف ليرة سورية

األرقام باأللف ليرة سورية

املعادل بالدوالر األمريكي بالعملة احمللية الليرة السورية بيـــــان

عام 2006 عام 2005 عام 2004 عام 2006 عام 2005 عام 2004

تأمينات احلياة : 

164179 158041 152647 االحتياطي )اخملصص( احلسابي

1272 1624 2231 احتياطي )مخصص( تعويضات حتت التسوية

احتياطيات )مخصصات( أخرى

165451 159665 154878 اجملمــــوع

التأمينات العامة : 

2642701 2492407 2374136 احتياطي )مخصص( أخطار سارية

5459449 4874884 4380743 احتياطي )مخصص( تعويضات حتت التسوية

3058368 2658368 2258367 احتياطيات )مخصصات( أخرى

11160518 10025659 9013246 اجملمــــوع

11325969 10185324 9168124 مجموع االحتياطيات )اخملصصات( الفنية

املعادل بالدوالر األمريكي بالعملة احمللية الليرة السورية بيـــــان

عام 2006 عام 2005 عام 2004 عام 2006 عام 2005 عام 2004

447434 443346 441563 عقــارات

15656 15656 15656 أوراق مالية : حكومية

372919 275220 228401                  : أخرى

7135062 7881775 7896509 إيداعـات في البنــوك

11380 11015 11309 قروض : بضمانات وثائق التأمني

1937855 1937855 1937855           : بضمانات أخرى

4206828 3791872 3376296           : استثمارات أخرى

14127134 14356739 13907589 اجملمــــوع

179675 139917 153495 عائد االستثمارات النسبة

االحتياطيات )المخصصات( الفنية في سوق التأمين السورية 

بيان بتوزيع االستثمارات وعائد االستثمار في سوق التأمين السورية 
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شركة االحتاد العربي إلعادة التأمني

هيئـات 
تأمينيـة 

أخـرى

شـركات
سمسـرة

شـركات إعـادة تأميـن شـركـات تـأميـن مباشــرة بيـــان

حيـاة +  تأمينات 
عامة

تأمينـات عامـة حيــاة

مجموع أجنبية وطنية
رأس مال 
مشترك

رأس مال 
وطني

رأس مال 
مشترك

رأس مال 
وطني

رأس مال 
مشترك

رأس مال 
وطني

1 - 1 عام 2004 

1 - 1 عام 2005

1 - 1 عام 2006

جـدول رقــم )1(

بيـان بعـدد الشـركات والهيئات العاملة في سوق التأمين السورية



اجملمــوع قــوة عاملة أجنبية قــوة عاملة عربيــة قــوى عاملة وطنيــة البيــان

إنتاجية إدارية وفنية إنتاجية إدارية وفنية إنتاجية إدارية وفنية إنتاجية إدارية وفنية

21 44 - - - 3 20 42 عام 2004

19 45 - - - 3 18 43 عام 2005

18 43 - - - 3 17 41 عام 2006

املالحظــــــــات عام 2006 عام 2005 عام 2004 بيــــان

212.523.906 223.832.378 168.274.047 فروع البحري والطيران

149.777.873 153.456.825 109.331.385 البحري بضائع

44.240.815 46.290.984 33.568.600 أجسام سفن

18.505.218 24.084.569 25.374.062 الطيران

- - - البري والنهري

848591.039 804.493.276 712.442.653 فروع غير البحري

589.291.488 559.791.415 510.279.123 احلريق

18.128.888 23.696.116 15.966.616 السيارات   )اإللزامي – التكميلي(

- - - احلوادث والتأمينات األخرى

98.518.492 86.825.913 68.841.112 حوادث متنوعة

- - - السطو و/ أو السرقة

- - - زراعي

112.608.606 134.179.832 117.355.802 التأمني الهندسي

- - - تأمينات البترول 

3.043.565 5.237.139 5.159.281 تأمينات أخرى )حياة (

- - - حماية أسرة         

1.034.114.945 1.033.562.793 885.875.981 مجموع التأمينات العامة

جـدول رقــم )2(

بيـان بالقـوى العاملة في سـوق التأمين السـورية 

جـدول رقــم )3(

نشاط التأمينات العامة – أقسـاط التأمين المباشـر في سـوق التأمين السوري
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األرقام باأللف ليرة سورية

العملة احمللية الليرة السورية   

 )3A( جـدول رقــم

نشاط التأمينات العامة ) أقساط إعادة التأمين ( في سوق التأمين السوري عن عام 2004

النسبة%
صافي 

االحتفاظ

الصـــــــــادر الــــــــوارد الفــروع

مجموع 
الصادر

محلي       خـارجـي  مجموع 
الوارد

خـارجـي محلي

مجموع 

اخلارجي 

دول 
أخرى

عربي مجموع 
اخلارجي

دول 
أخرى

عربي

فروع البحري والطيران

%70 76.672 32.658 109.330 76.782 8.611 68.171 32.548 البحري بضائع

%62 20.749 12.818 33.567 27.593 17.033 10.560 5.974 أجسام سفن

%54 13.674 11.699 25.373 14.173 1.500 12.673 11.200 الطيران

- - - - - - - البري والنهري

- - - - - - - فروع غير البحري

%54 273.654 236.624 510.278 453.839 198.195 255.644 56.439 احلريق 

%100 15.966 - 15.966 - - 15.966 - السيارات )اإللزامي (

- - - - - احلوادث والتأمينات 
األخرى

%95 65.377 3.463 68.840 61.606 22.247 39.359 7.234 حوادث متنوعة

- - - - - السطو / أو السرقة

- - - - - زراعي

%44 52.088 65.266 117.354 100.092 72.473 27.619 17.262 التأمني الهندسي

- - - - - - تأمينات البترول

%80 4.121 1.037 5.159 2.096 0.624 1.472 3.063 تأمينات أخرى )حياة (

- - - - - - حماية أسرة

522.306 363.570 885.867 736.181 320.683 431.464 133.720 اإلجمالي



األرقام باأللف ليرة سورية

العملة احمللية الليرة السورية   

النسبة% صافي 
االحتفاظ

الصـــــــــادر الــــــــوارد الفــروع

مجموع 
الصادر

محلي      خـارجـي  مجموع 
الوارد

خـارجـي محلي

مجموع 

اخلارجي 

دول 
أخرى

عربي مجموع 
اخلارجي

دول 
أخرى

عربي

فروع البحري والطيران

%72 110.709 42.747 153.456 132.977 18.645 114.332 20.479 البحري بضائع

%61 28.417 17.873 46.290 46.290 27.373 18.917 - أجسام سفن

%54 13.012 11.072 24.083 13.346 430 12.916 10.737 الطيران

البري والنهري

فروع غير البحري

%59 328.516 231.275 559.791 504.524 198.963 305.561 55.267 احلريق 

%100 23.696 23.696 23.696 السيارات )اإللزامي – 
التكميلي(

احلوادث والتأمينات 
األخرى

%93 80.526 6.299 86.825 80.330 25.424 54.906 6.495 حوادث متنوعة

السطو / أو السرقة

زراعي

%51 69.169 65.009 134.179 112.080 69.977 42.103 22.099 التأمني الهندسي

تأمينات البترول

%77 4.035 1.201 5.237 5.237 تأمينات أخرى )حياة (

حماية أسرة

658.080 375.476 1.033.557 889.547 340.812 548.735 144.010 اإلجمالي

 )3A( جـدول رقــم

نشاط التأمينات العامة ) أقساط إعادة التأمين ( في سوق التأمين السوري عن عام 2005
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األرقام باأللف ليرة سورية

العملة احمللية الليرة السورية   

النسبة%
صافي 

االحتفاظ

الصـــــــــادر الــــــــوارد الفــروع

مجموع 
الصادر

محلي      خـارجـي  مجموع 
الوارد

خـارجـي محلي

مجموع 

اخلارجي 

دول 
أخرى

عربي مجموع 
اخلارجي

دول 
أخرى

عربي

فروع البحري والطيران

75 111.650 38.127 149.777 132.555 21.779 110.776 17.222 البحري بضائع

61 26.799 17.441 44.240 44.240 24.984 19.256 - أجسام سفن

49 9.137 9.368 18.505 9.780 7.096 2.684 8.725 الطيران

البري والنهري

فروع غير البحري

61 364.547 224.743 589.290 538.483 197.244 341.239 50.807 احلريق 

100 18.128 - 18.128 - -  18.128 - السيارات )اإللزامي - 
التكميلي(

احلوادث والتأمينات 
األخرى

94 93.268 5.250 98.518 92.108 17.219 74.889 6.410 حوادث متنوعة

السطو / أو السرقة

زراعي

53 60.284 52.323 112.607 92.133 51.814 40.319 20.474 التأمني الهندسي

تأمينات البترول

59 1.790 1.253 3.043 1.694 128 1.566 1.349 تأمينات أخرى )حياة (

حماية أسرة

685.603 348.505 1.034.108 910.993 320.264 608.857 104.987 اإلجمالي

 )3A( جـدول رقــم

نشاط التأمينات العامة ) أقساط إعادة التأمين ( في سوق التأمين السوري عن عام 2006



األرقام باأللف ليرة سورية

العملة احمللية الليرة السورية   

املالحظــــــــات عام 2006 عام 2005 عام 2004 بيــــان

85.319 66.633 45.677 فروع البحري والطيران

49.820 33.093 36.063 البحري بضائع

 29.879 30.199 5.919 أجسام سفن

5.620 3.341 3.695 الطيران

البري والنهري

454.749 429.308 329.575 فروع غير البحري

328.741 337.232 279.382 احلريق

14.657 6.990 2.732 السيارات   )اإللزامي – التكميلي(

احلوادث والتأمينات األخرى

57.731 37.674 17.795 حوادث متنوعة

السطو و/ أو السرقة

زراعي

53.620 47.412 29.666 التأمني الهندسي

تأمينات البترول 

تأمينات أخرى

حماية أسرة

 540.068 495.941 375.252 مجموع التأمينات العامة

1.775 2.074 10.420 تأمينات احلياة

فردي 

جماعي 

1.775 2.074 10.420 مجموع تأمينات احلياة

جـدول رقــم )4(

تعويضات التأمينات المباشرة في سوق التأمين السورية 
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 )4A( جـدول رقــم

تعويضات إعادة التأمين في التأمينات العامة في سوق التأمين السوري عن عام 2004

األرقام باأللف ليرة سورية

صافي 
العمليات

الصـــــــــادر الــــــــوارد الفــروع

مجموع 
الصادر    

محلي      خـارجـي  مجموع 
الوارد

خـارجـي محلي

مجموع 

اخلارجي 

دول 
أخرى

عربي مجموع 
اخلارجي

دول 
أخرى

عربي

45.677 فروع البحري والطيران

27.021 9.042 36.063 البحري بضائع

3.882 2.037 5.919 أجسام سفن

3.711 )15( 3.695 الطيران

البري والنهري

329.575 فروع غير البحري

148.887 130.495 279.382           احلريق 

2.732 2.732 السيارات )اإللزامي – 
التكميلي(

احلوادث والتأمينات 
األخرى

17.795 17.795 حوادث متنوعة

السطو / أو السرقة

زراعي

20.908 8.757 29.666 التأمني الهندسي

تأمينات البترول

3.856 6.564 10.420 تأمينات أخرى )حياة (

حماية أسرة

228.792 156.880 385.672 اإلجمالي



األرقام باأللف ليرة سورية

صافي 
العمليات

الصـــــــــادر الــــــــوارد الفــروع

مجموع 
الصادر

محلي      خـارجـي  مجموع 
الوارد

خـارجـي محلي

مجموع 

اخلارجي 

دول 
أخرى

عربي مجموع 
اخلارجي

دول 
أخرى

عربي

66.625 فروع البحري والطيران

26.841 6.252 33.093 البحري بضائع

19.969 10.222 30.191 أجسام سفن

3.288 54 3.341 الطيران

البري والنهري

429.308 فروع غير البحري

193.355 143.877 337.232           احلريق 

6.990 6.990 السيارات )اإللزامي – 
التكميلي(

احلوادث والتأمينات 
األخرى

37.674 37.674 حوادث متنوعة

السطو / أو السرقة

زراعي

22.218 25.194 47.412 التأمني الهندسي

تأمينات البترول

2.012 61 2.074 تأمينات أخرى )حياة (

حماية أسرة

312.347 185.660 498.007 اإلجمالي

العملة احمللية الليرة السورية 

 )4A( جـدول رقــم

تعويضات إعادة التأمين في التأمينات العامة في سوق التأمين السوري عن عام 2005
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العملة احمللية الليرة السورية   

صافي 
العمليات

الصـــــــــادر الــــــــوارد الفــروع

مجموع 
الصادر

محلي      خـارجـي  مجموع 
الوارد

خـارجـي محلي

مجموع 

اخلارجي 

دول 
أخرى

عربي مجموع 
اخلارجي

دول 
أخرى

عربي

85.319 فروع البحري والطيران

39.737 10.083 49.820 البحري بضائع

19.445 10.434 29.879 أجسام سفن

5.582 38 5.620 الطيران

البري والنهري

454.748 فروع غير البحري

189.150 139.590 328.740           احلريق 

14.657 14.657 السيارات )اإللزامي – 
التكميلي(

احلوادث والتأمينات 
األخرى

52.461 5.270 57.731 حوادث متنوعة

السطو / أو السرقة

زراعي

20.991 32.629 53.620 التأمني الهندسي

تأمينات البترول

1.527 248 1.775 تأمينات أخرى )حياة (

حماية أسرة

343.550 198.292 541.842 اإلجمالي

 )4A( جـدول رقــم

تعويضات إعادة التأمين في التأمينات العامة في سوق التأمين السوري عن عام 2006



املعادل بالدوالر األمريكي بالعملة احمللية )الليرة السورية( نوع 
العملة

بيــــان

عام 2006 عام  2005 عام 2004 عام 2006 عام 2005 عام 2004 عدد وثائق فردية مبالغ تأمينات احلياة اجلديدة

مبالغ تأمني

مبالغ تأمني جماعية

مجموع مبالغ التأمني

وثائق فردية األقساط السنوية املصدرة عن 
وثائق جماعيةالعمليات اجلديدة

مجموع

عدد وثائق  فردية

مبالغ تأمينات احلياة السارية
مبالغ تأمني

مبالغ تأمني جماعية

60.871 104.742 103.186 3.043.565 5.237.139 5.159.281 مجموع مبالغ التأمني

وثائق فردية األقساط السنوية املصدرة عن 
وثائق جماعيةالعمليات السارية

25.058 24.037 20.746 1.252.890 1.201.860 1.037.309 مجموع

األرقام باأللف ليرة سورية

املعادل بالدوالر األمريكي بالعملة احمللية الليرة السورية                             بيـــــان 

عام2006 عام 2005 عام 2004 عام 2006 عام 2005 عام 2004

تأمينات احلياة : 

717 723 674 35.896 36.177 33.713 االحتياطي )اخملصص( احلسابي

احتياطي )مخصص( تعويضات حتت التسوية

احتياطيات )مخصصات( أخرى

717 723 674 35.896 36.177 33.713 اجملمــــوع

التأمينات العامة : 

6.413 6.290 5.476 320.657 314.512 273.843 احتياطي )مخصص( أخطار سارية

12.376 10.328 9.191 618.848 516.407 459.562 احتياطي )مخصص( تعويضات حتت التسوية

1.443 3.993 3.840 71.680 199.680 192.000 احتياطيات )مخصصات( أخرى)اختياري + إجباري ( 

20.232 20.611 18.507 1.011.185 1.030.599 925.405 اجملمــــوع

20.949 21.334 19.181 1.047.081 1.066.776 959.118 مجموع االحتياطيات )اخملصصات( الفنية

جدول رقــم )5( 

جـدول رقــم )6( 

االحتياطيات )المخصصات( الفنية في سوق التأمين السورية 
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املعادل بالدوالر األمريكي بالعملة احمللية الليرة السورية                 بيـــــان 

عام2006 عام 2005 عام 2004 عام 2006 عام 2005 عام 2004

108.256 126.293 144.330 5.412.784 6.314.649 7.216.514 عقــارات

أوراق مالية : حكومية

1.020.812 1.020.812 1.240.349 51.040.600 51.040.600 62.017.450                  : أخرى

40.100.370 35.397.587 31.461.317 2.005.018.495 1.769.879.328 1.573.065.828 إيداعـات في البنــوك

قروض : بضمانات وثائق التأمني

          : بضمانات أخرى

12.872.786 12.797.114 12.796.514 643.639.302 639.855.688 639.825.695           : استثمارات أخرى

54.102.224 49.341.806 45.642.510 2.705.111.181 2.467.090.265 2.282.125.487 اجملمــــوع

%4 %4 %4 %4 %4 %4 عائد االستثمارات النسبة %

جـدول رقــم )7( 

بيان بتوزيع االستثمارات وعائد االستثمار في سوق التأمين السورية 



الشركة املتحدة للتأمني

هيئـات 
تأمينيـة 

أخـرى

شـركات
سمسـرة شـركات إعـادة تأميـن

شـركـات تـأميـن مباشــرة
بيـــان

حيـاة +  تأمينات عامة تأمينـات عامـة حيــاة

مجموع أجنبية وطنية
رأس مال 
مشترك

رأس مال 
وطني

رأس مال 
مشترك

رأس مال 
وطني

رأس مال 
مشترك

رأس مال 
وطني

عام 2004 

عام 2005

850.000.000 عام 2006

جـدول رقــم )1(

بيـان بعـدد الشـركات والهيئات العاملة في سوق التأمين السورية
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جـدول رقــم )3(

نشاط التأمينات العامة – أقسـاط التأمين المباشـر في سـوق التأمين السوري  

اجملمــوع قــوة عاملة أجنبية قــوة عاملة عربيــة قــوى عاملة وطنيــة
إنتاجيةالبيــان إدارية وفنية إنتاجية إدارية وفنية إنتاجية إدارية وفنية إنتاجية إدارية وفنية

عام 2004

عام 2005

46 - - - 2 44 عام 2006

املالحظــــــــات عام 2006 عام 2005 عام 2004 بيــــان

24818492 فروع البحري والطيران

البحري بضائع

أجسام سفن

الطيران

البري والنهري

فروع غير البحري

42083085 احلريق

41947292 السيارات   )اإللزامي – التكميلي(

1594421 احلوادث والتأمينات األخرى

حوادث متنوعة

6522881 السطو و/ أو السرقة

زراعي

2472873 التأمني الهندسي

تأمينات البترول 

تأمينات أخرى

29018802 حماية أسرة )حياة - صحي(

مجموع التأمينات العامة

العملة احمللية الليرة السورية   

جـدول رقــم )2(

بيـان بالقـوى العاملة في سـوق التأمين السـورية 



العملة احمللية الليرة السورية   

النسبة% صافي 
االحتفاظ

الصـــــــــادر الــــــــوارد
الفــروع

مجموع 
الصادر

      خـارجـي
محلي مجموع 

الوارد

خـارجـي
مجموع محلي

اخلارجي 
دول 
أخرى

عربي مجموع 
اخلارجي

دول 
أخرى

عربي

10502947 فروع البحري والطيران

البحري بضائع

أجسام سفن

الطيران

البري والنهري

فروع غير البحري

38429412 احلريق 

82000 السيارات )اإللزامي – 
التكميلي(

503067 احلوادث والتأمينات 
األخرى

حوادث متنوعة

5695567 السطو / أو السرقة

زراعي

1649965 التأمني الهندسي

تأمينات البترول

تأمينات أخرى )حياة (

19894157 حماية أسرة

اإلجمالي

 )3A( جـدول رقــم

نشاط التأمينات العامة ) أقساط إعادة التأمين ( في سوق التأمين السوري عن عام 2006
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املالحظــــــــات عام 2006 عام 2005 عام 2004 بيــــان

39623 فروع البحري والطيران

البحري بضائع

أجسام سفن

الطيران

البري والنهري

فروع غير البحري

655839 احلريق

2462783 السيارات   )اإللزامي – التكميلي(

12005 احلوادث والتأمينات األخرى

حوادث متنوعة

السطو و/ أو السرقة

زراعي

87500 التأمني الهندسي

تأمينات البترول 

تأمينات أخرى

1700292 حماية أسرة

مجموع التأمينات العامة

175000 تأمينات احلياة

فردي 

جماعي 

مجموع تأمينات احلياة

األرقام باأللف ليرة سورية

جـدول رقــم )4(

تعويضات التأمينات المباشرة في سوق التأمين السورية 



جدول رقــم )5( 

املعادل بالدوالر األمريكي بالعملة احمللية )الليرة السورية(
 نوع العملة

بيــــان

عام 2006 عام  2005 عام 2004 عام 2006 عام 2005 عام 2004 عدد وثائق فردية
مبالغ تأمنيمبالغ تأمينات احلياة اجلديدة

755316 مبالغ تأمني جماعية

مجموع مبالغ التأمني

وثائق فردية األقساط السنوية املصدرة عن 
وثائق جماعيةالعمليات اجلديدة

مجموع

عدد وثائق  فردية

مبالغ تأمينات احلياة السارية
مبالغ تأمني

مبالغ تأمني جماعية

مجموع مبالغ التأمني

وثائق فردية األقساط السنوية املصدرة عن 
وثائق جماعيةالعمليات السارية

مجموع

املعادل بالدوالر األمريكي بالعملة احمللية الليرة السورية
عام2006بيـــــان  عام 2005 عام 2004 عام 2006 عام 2005 عام 2004

تأمينات احلياة : 

االحتياطي )اخملصص( احلسابي

250000 احتياطي )مخصص( تعويضات حتت التسوية

37500 احتياطيات )مخصصات( أخرى

اجملمــــوع

التأمينات العامة : 

احتياطي )مخصص( أخطار سارية

12657482 احتياطي )مخصص( تعويضات حتت التسوية

1898622 احتياطيات )مخصصات( أخرى

اجملمــــوع

مجموع االحتياطيات )اخملصصات( الفنية

األرقام باأللف ليرة سورية

جـدول رقــم )6( 

االحتياطيات )المخصصات( الفنية في سوق التأمين السورية 
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املعادل بالدوالر األمريكي بالعملة احمللية الليرة السورية
عام2006بيـــــان  عام 2005 عام 2004 عام 2006 عام 2005 عام 2004

عقــارات

أوراق مالية : حكومية

                 : أخرى

695000000 إيداعـات في البنــوك

قروض : بضمانات وثائق التأمني

          : بضمانات أخرى

          : استثمارات أخرى

اجملمــــوع

عائد االستثمارات النسبة %

جـدول رقــم )7( 

بيان بتوزيع االستثمارات وعائد االستثمار في سوق التأمين السورية 



الشركة الوطنية للتأمني
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هيئـات 
تأمينيـة 

أخـرى

شـركات
سمسـرة شـركات إعـادة تأميـن

شـركـات تـأميـن مباشــرة بيـــان

حيـاة +  تأمينات عامة تأمينـات عامـة حيــاة

مجموع أجنبية وطنية
رأس مال 
مشترك

رأس مال 
وطني

رأس مال 
مشترك

رأس مال 
وطني

رأس مال 
مشترك

رأس مال 
وطني

عام 2004 

عام 2005

132.815.000 717.185.000 عام 2006

اجملمــوع قــوة عاملة أجنبية قــوة عاملة عربيــة قــوى عاملة وطنيــة
إنتاجيةالبيــان إدارية وفنية إنتاجية إدارية وفنية إنتاجية إدارية وفنية إنتاجية إدارية وفنية

عام 2004

عام 2005

6 34 / 2 6 32 عام 2006

جـدول رقــم )1(

بيـان بعـدد الشـركات والهيئات العاملة في سوق التأمين السورية

جـدول رقــم )2(

بيـان بالقـوى العاملة في سـوق التأمين السـورية 



املالحظــــــــات عام 2006 عام 2005 عام 2004 بيــــان

فروع البحري والطيران

1.112.01 / / البحري بضائع

/ / / أجسام سفن

/ / / الطيران

/ / / البري والنهري

فروع غير البحري

4.095.001 / / احلريق

17.615.455 السيارات   )اإللزامي – التكميلي(

3.315.130 احلوادث والتأمينات األخرى

حوادث متنوعة

/ / / السطو و/ أو السرقة

/ / / زراعي

 763.214 / / التأمني الهندسي

/ / / تأمينات البترول 

تأمينات أخرى

37.544.780 حماية أسرة         صحي

64.445.581 مجموع التأمينات العامة

العملة احمللية الليرة السورية   

جـدول رقــم )3(

نشاط التأمينات العامة – أقسـاط التأمين المباشـر في سـوق التأمين السوري
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 )3A( جـدول رقــم

نشاط التأمينات العامة ) أقساط إعادة التأمين ( في سوق التأمين السوري عن عام 2006

النسبة%
صافي 

االحتفاظ

الصـــــــــادر الــــــــوارد

الفــروع
مجموع 
الصادر

محلي      خـارجـي  مجموع 
الوارد

خـارجـي محلي

مجموع 

اخلارجي 

دول 
أخرى

عربي مجموع 
اخلارجي

دول 
أخرى

عربي

فروع البحري والطيران

%20 225 887 887 887 البحري بضائع

أجسام سفن

الطيران

البري والنهري

فروع غير البحري

%30 1.241 2.854 2.854 2.854      احلريق 

%100 17.615 السيارات )اإللزامي – 
التكميلي(

احلوادث والتأمينات 
األخرى

%43 1.447 1.869 1.869 1.869 حوادث متنوعة

السطو / أو السرقة

زراعي

%12 86 677 677 677 التأمني الهندسي

تأمينات البترول

تأمينات أخرى )حياة (

حماية أسرة

%77 20614 6287 6287 6287 اإلجمالي

العملة احمللية الليرة السورية   



جـدول رقــم )4(

تعويضات التأمينات المباشرة في سوق التأمين السورية  

األرقام باأللف ليرة سورية

املالحظــــــــات  عام 2006 عام 2005 عام 2004 بيــــان

فروع البحري والطيران

البحري بضائع

أجسام سفن

الطيران

البري والنهري

فروع غير البحري

احلريق

123 السيارات   )اإللزامي – التكميلي(

احلوادث والتأمينات األخرى

حوادث متنوعة

السطو و/ أو السرقة

زراعي

التأمني الهندسي

تأمينات البترول 

تأمينات أخرى

524 حماية أسرة          صحي

646 مجموع التأمينات العامة

تأمينات احلياة

فردي 

5.150 جماعي 

5.150 مجموع تأمينات احلياة
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جدول رقــم )5( 

املعادل بالدوالر األمريكي بالعملة احمللية )الليرة السورية( نوع 
العملة

بيــــان

عام 2006 عام  2005 عام 2004 عام 2006 عام 2005 عام 2004

عدد وثائق فردية مبالغ تأمينات احلياة اجلديدة

مبالغ تأمني

211062 10.553.116 مبالغ تأمني جماعية

211062 10.553.116 مجموع مبالغ التأمني

وثائق فردية األقساط السنوية املصدرة عن 
246.146العمليات اجلديدة 12.307.321 وثائق جماعية

246.146 12.307.321 مجموع

عدد وثائق  فردية

مبالغ تأمينات احلياة السارية
مبالغ تأمني

مبالغ تأمني جماعية

مجموع مبالغ التأمني

وثائق فردية األقساط السنوية املصدرة عن 
وثائق جماعيةالعمليات السارية

مجموع



جـدول رقــم )7( 

بيان بتوزيع االستثمارات وعائد االستثمار في سوق التأمين السورية 

املعادل بالدوالر األمريكي بالعملة احمللية الليرة السورية
عام2006بيـــــان  عام 2005 عام 2004 عام 2006 عام 2005 عام 2004

/ / / / / / عقــارات

/ / / / / / أوراق مالية : حكومية

/ / / / / /                  : أخرى

14.422 721.000 إيداعـات في البنــوك

قروض : بضمانات وثائق التأمني

          : بضمانات أخرى

          : استثمارات أخرى

14.422  721.000 اجملمــــوع

%3.7 %3.7 عائد االستثمارات النسبة %

املعادل بالدوالر األمريكي بالعملة احمللية الليرة السورية
عام2006بيـــــان  عام 2005 عام 2004 عام 2006 عام 2005 عام 2004

تأمينات احلياة : 

162 8.103 / / االحتياطي )اخملصص( احلسابي

/ / / احتياطي )مخصص( تعويضات حتت التسوية

/ / / احتياطيات )مخصصات( أخرى

162 8.103 اجملمــــوع

التأمينات العامة : 

518 25.878 / / احتياطي )مخصص( أخطار سارية

362 13.153 احتياطي )مخصص( تعويضات حتت التسوية

احتياطيات )مخصصات( أخرى)اختياري + إجباري ( 

781 39.031 اجملمــــوع

943 47.134 مجموع االحتياطيات )اخملصصات( الفنية

جـدول رقــم )6( 

االحتياطيات )المخصصات( الفنية في سوق التأمين السورية  

األرقام باأللف ليرة سورية
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شركة التأمني العربية - سورية



جـدول رقــم )1(

بيـان بالقـوى العاملة في سـوق التأمين السـورية   

اجملمــوع قــوة عاملة أجنبية قــوة عاملة عربيــة قــوى عاملة وطنيــة البيــان

إنتاجية إدارية
وفنية

إنتاجية إدارية
وفنية

إنتاجية إدارية
وفنية

إنتاجية إدارية
وفنية

عام 2004 

عام 2005

18 3 15 عام 2006

جـدول رقــم )2(

نشاط التأمينات العامة – أقسـاط التأمين المباشـر في سـوق التأمين السوري  

املالحظــــــــات عام 2006 عام 2005 عام 2004 بيــــان

فروع البحري والطيران

5.601.120 البحري بضائع

2.999.660 أجسام سفن

الطيران

البري والنهري

فروع غير البحري

3.749.125 احلريق

3.727.425 السيارات   )اإللزامي – التكميلي(

احلوادث والتأمينات األخرى

999.680 حوادث متنوعة

السطو و/ أو السرقة

زراعي

47.258 التأمني الهندسي

تأمينات البترول 

تأمينات أخرى

حماية أسرة

17.124.268 مجموع التأمينات العامة

العملة احمللية الليرة السورية   
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جـدول رقــم )3(

تعويضات التأمينات المباشرة في سوق التأمين السورية 

املالحظــــــــات عام 2006 عام 2005 عام 2004 بيــــان

فروع البحري والطيران

البحري بضائع

أجسام سفن

الطيران

البري والنهري

فروع غير البحري

احلريق

42.300 السيارات   )اإللزامي – التكميلي(

احلوادث والتأمينات األخرى

حوادث متنوعة

السطو و/ أو السرقة

زراعي

التأمني الهندسي

تأمينات البترول 

تأمينات أخرى

حماية أسرة

مجموع التأمينات العامة

تأمينات احلياة

فردي 

جماعي 

مجموع تأمينات احلياة

األرقام باأللف ليرة سورية



 )3A( جـدول رقــم

تعويضات إعادة التأمين في التأمينات العامة في سوق التأمين السوري عن عام 2004

صافي 
العمليات

الصـــــــــادر الــــــــوارد

مجموع الفــروع
الصادر

      خـارجـي 
محلي مجموع 

الوارد

خـارجـي
مجموع محلي

اخلارجي 

دول 
أخرى

عربي مجموع 
اخلارجي

دول 
أخرى

عربي

فروع البحري والطيران

البحري بضائع

أجسام سفن

الطيران

البري والنهري

فروع غير البحري

          احلريق 

السيارات )اإللزامي – 
التكميلي(

احلوادث والتأمينات 
األخرى

حوادث متنوعة

السطو / أو السرقة

زراعي

التأمني الهندسي

تأمينات البترول

تأمينات أخرى )حياة (

حماية أسرة

اإلجمالي
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الشركة السورية الكويتية للتأمني

جـدول رقــم )1(

بيـان بعـدد الشـركات والهيئات العاملة في سوق التأمين السورية

هيئـات 
تأمينيـة 

أخـرى

شـركات
سمسـرة

شـركات إعـادة تأميـن شـركـات تـأميـن مباشــرة بيـــان

حيـاة +  تأمينات عامة تأمينـات عامـة حيــاة

مجموع أجنبية وطنية
رأس مال 
مشترك

رأس مال 
وطني

رأس مال 
مشترك

رأس مال 
وطني

رأس مال 
مشترك

رأس مال 
وطني

850,000,000 عام 2004 

عام 2005

عام 2006
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الشركة السورية العربية للتأمني

 * ال تتوافر الجداول الخاصة بهذه الشركة لعدم وجود معطيات.



الشركة السورية الدولية للتأمني - آروب

 * ال تتوافر الجداول الخاصة بهذه الشركة لعدم وجود معطيات.
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شركة املشرق العربي للتأمني

 * ال تتوافر الجداول الخاصة بهذه الشركة لعدم وجود معطيات.



 * ال تتوافر الجداول الخاصة بهذه الشركة لعدم وجود معطيات.

شركة الثقة السورية للتأمني



أخبار املؤمترات
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ملتقــى دمشـق التـأميني الثـالـث

تحت شعار » سوق التـأمين السـوري صحة الرؤيـة و سـالمة األداء« .

السوري صحة  التأمين  سوق   « شعار  تحت  الثالث  التأميني  دمشق  ملتقى  عقد 

الرؤية و سالمة األداء« .

محاور المؤتمر الرئيسة:  
كان المؤتمر غني بجلساته الحواري حيث تناول المشاركين المواضيع التالية:

الحوكمة المؤسساتية في شركات التأمين .   

التأمين الصحي و مقدمي الخدمات .   

تجربة تأمين السيارات تحت وطأة التنافس .   

إدارة الخطر و االستثمار في شركات التأمين .   

الفعاليات المرافقة:  
و  المصرفية  و  المالية  المؤسسات  و  التأمين  لشركات  اكسبو   انفست  معرض 

االستثمارية. 

أهم المؤسسات المشاركة:
شركات التأمين المحلية و العربية.   

اتحاد شركات التأمين العربية.   

شركات و مكاتب االستثمار.   

المصارف المحلية و العربية.   

مقدمي الخدمات التأمينية.   

شركات الوساطة و وكاالت التأمين.   
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المؤتمر الــدولـي للمؤسسـات الماليـة واالسـتثماريـة في سـورية 

تحت شعار » دور الخدمات المالية في ازدهار أسواق االستثمار«  

بالتعاون مع »االتحاد السوري لشركات التأمين«

عقد في دمشق وتحت شعار دور الخدمات المالية في ازدهار أسواق االستثمار الملتقى 

الدولي للمؤسسات المالية واالستثمارية في سورية.

محاورالملتقى الرئيسة

العمل المصرفي )المنافسة والتحديات المستقبلية( للبنوك السورية.   

القروض الفردية والمؤسساتية.   

العالقة بين شركات التأمين والبنوك.   

صناعة التأمين ) المنتجات التأمينية والطموحات اآلنية في السوق السورية(.   

الدور التفاعلي للمؤسسات المالية مع معطيات تقانة المعلومات.   

االستثمار العقاري والسياحي والفرص المتاحة.   

األوراق  سوق  تنشيط  في  مساهمة  شركات  إلى  العائلية  الشركات  تحويل  أهمية    
المالية.
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الفعاليات المرافقة

معرض) BINTEX( والذي تضمن مشاركة واسعة من الجهات الدولية والمحلية 

من االختصاصات التالية:

البنوك ) تقليدية – إسالمية (.    

المؤسسات المالية.   

شركات التأمين.   

والتجهيزات  األنظمة  و  األموال  تحويل  شركات  المالية،  الوساطة  شركات    
المصرفية.

مراكز االستشارات المالية واالقتصادية.   

معدات أنظمة األمن والسالمة.   

شركات االستثمار العقاري والسياحي.   

دور المؤسسات المالية في عمليات التمويل المالي للمشاريع االقتصادية.   

المتطلبات  ضوء  في  واالستثمارية  المالية  القطاعات  على  الرقابي  الدور    
الحالية.

أهم المؤسسات المشاركة:   

المصارف التجارية واالستثمارية    

المؤسسات المالية إضافة    

الهيئات الشرعية والحكومية واألكاديمية.   

مستثمرين، صناعيين، تجار، مختصين في قطاع المال واالقتصاد.    

هيئات سياسية ودبلوماسية.    

وزارات وغرف التجارة والصناعة والسياحة.    

شركات اتصاالت وانترنت، مصممي النظم والتطبيقات والبرمجيات.    

شركات االستثمار السياحي والعقاري.    

مراكز التدريب والتأهيل والمعلومات.   

شركات خاصة صناعية وتجارية.   
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