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مدخل عام

مالحظة هامة :كافة المبالغ الواردة في هذا التقرير بالليرة السورية.
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 -1مؤشرات أسعار الصرف مقابل الليرة السورية:
اســتمر االنخفــاض فــي ســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل العمــات األجنبيــة لعــام
( ) 2016ولكــن بهوامــش اقــل مقارنــة بالســنوات الســابقة  2015-2014مــع تحســن
وثبــات واضــح فــي ســعر الصــرف لعــام  2017وفــي الجــدول التالــي ســعر صــرف الليــرة
الســورية مقابــل العمــات الرئيســية فــي نهايــة عامــي : / 2017 - 2016 /

جدول رقم ( )1سعر صرف الليرة السورية في نهاية العام /201٧ -201٦/
العملة األجنبية

سعرصرف الليرة السورية في
نهاية العام 2016

سعرصرف الليرة السورية في
نهاية العام2017

BID

ASK

BID

ASK

الدوالر األمريكي

497.07

500.06

435.00

438.00

اليورو

522.21

525.88

518.73

522.37

الجنيه االسترليني

613.28

617.59

584.37

588.47

الين

425.09

428.08

385.49

388.20

مع مالحظة وجود نشرات سعر صرف خاصة كنشرة أسعار الصرف ألغراض التدخل
ونشرة أسعار الصرف الخاصة بالمصارف العاملة وشركات الصرافة.
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سعر صرف الليرة السورية مقابل الدوالر األمريكي و اليورو لعام ./2016/
700
600
500
400
300
200
100
0
1/12/2016

1/11/2016

1/10/2016

1/9/2016

EUR ASK

1/8/2016

1/7/2016

EUR BID

1/6/2016

1/5/2016

1/4/2016

USD ASK

1/3/2016

1/2/2016

1/1/2016

USD BID

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدوالر و اليورو لعام /2017/
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* لمزيد من المعلومات الرجاء االطالع على موقع مصرف سورية المركزي.
http://www.banquecentrale.gov.sy/
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موجز مبسط عن القطاع المالي في
الجمهورية العربية السورية

مالحظة :تم تقريب النسب ألقرب عدد لتبسيط العرض.
Syrian Insurance Federation
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 .1القطاع المصرفي:
يبلــغ عــدد المصــارف العاملــة فــي ســوريا عشــرون مصرفــ ًا تتــوزع علــى ثالثــة
تصنيفــات تعمــل تحــت إشــراف مباشــر مــن مصــرف ســورية المركــزي :
 مصــارف القطــاع العــام التقليديــة :غالبــ ًا مــا تتخــذ طابعــ ًا تخصصيــ ًا قطاعيــ ًاكالمصــرف التجــاري  -المصــرف الصناعــي  -المصــرف الزراعــي  ...وعددهــا ســتة
وهــي غيــر مدرجــة فــي ســوق دمشــق لــأوراق الماليــة.
 المصــارف التقليديــة الخاصــة :بــدء أول مصــرف خــاص بالعمــل فــي عــام 2004وتوالــى تأســيس المصــارف الخاصــة حتــى بلــغ عددهــا أحــد عشــر مصرف ـ ًا وجميعهــا
مدرجــة فــي ســوق دمشــق لــأوراق الماليــة .
 المصــارف اإلســامية الخاصــة  :تعمــل وفــق أحــكام الشــريعة اإلســامية والرقابــةالشــرعية وعددهــا ثالثــة
جدول رقم ( :)2توزع المصارف في الجمهورية العربية السورية للعام /2017/
مصارف القطاع العام
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اسم المصرف

مرسوم االحداث

1

المصرف التجاري السوري

مرسوم اإلحداث :رقم  / 35 /لعام 2006

2

المصرف الصناعي

مرسوم اإلحداث :رقم  / 31 /لعام 1959

3

المصرف الزارعي التعاوني

مرسوم اإلحداث :رقم / 30 /تاريخ 2005

4

مصرف التسليف الشعبي

مرسوم اإلحداث :رقم  / 32 /تاريخ 2005

5

المصرف العقاري

مرسوم اإلحداث :رقم  / 31 /تاريخ 2006

6

مصرف التوفير

مرسوم اإلحداث :رقم  / 29 /تاريخ 2005
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المصارف التقليدية الخاصة
اسم المصرف

مرسوم االحداث

1

بنك بيمو السعودي الفرنسي

رقم  / 18 /تاريخ 2003 / 4 / 30

2

بنك سورية و المهجر

رقم  / 20 /تاريخ 2003 / 4 / 30

3

المصرف الدولي للتجارة والتمويل

رقم  / 19 /تاريخ 2003 / 4 / 30

4

البنك العربي  -سورية

رقم  / 34 /تاريخ  2004 / 9 / 22والمعدل بالقرار رقم / 28/
تاريخ 2005 / 1 / 4

5

بنك عودة  -سورية

رقم  / 22/تاريخ  2005 / 6 / 1والمعدل بالقرار رقم  / 41 /تاريخ
2007 / 6 / 21

6

بنك بيبلوس  -سورية

رقم  / 11 /تاريخ 2005 / 3 / 10

7

بنك سورية والخليج

رقم  / 32/تاريخ 2006 / 4 / 13

8

بنك األردن  -سورية

رقم  / 36 /تاريخ 2007 / 5 / 27

9

بنك فرنسبنك  -سورية

رقم  / 32/تاريخ 2007 / 5 / 7

10

بنك الشرق

رقم  / 26 /تاريخ 2008/ 4 / 10

11

بنك قطر الوطني  -سورية

رقم  / 5 /م  /و تاريخ  2009 / 1 / 18والمعدل بالقرار رقم  / 19/م /
و تاريخ2009 / 2 / 12
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المصارف اإلسالمية الخاصة
اسم المصرف

مرسوم االحداث

1

بنك الشام

رقم  66تاريخ 2006 / 9 / 7

2

بنك سورية الدولي اإلسالمي

رقم  67تاريخ 2006 / 9 / 7

3

بنك البركة سورية

رقم  / 48م وتاريخ  2007/ 6 / 28والمعدل بالقرار رقم/ 6 /
تاريخ2009 / 1 / 18

تشــكل المصــارف داعمــ ًا مهمــ ًا لقطــاع التأميــن عــن طريــق تنشــيط المنتجــات
التأمينيــة المصرفيــة كتأميــن القــروض والحريــق و الســداد ...وبيعهــا عــن طريــق
القنــوات المصرفيــة وفــي بعــض األحيــان تنظيــم العمليــة بموجــب اتفاقيــات بيــن
المصــرف وشــركة التأميــن حتــى تصــل إلــى درجــة مســاهمة البنــوك فــي رآســمال
ومجالــس إدارة شــركات التأميــن ،مــع مالحظــة انخفــاض هــذه األنشــطة فــي
الســنوات األخيــرة النخفــاض نشــاط اإلقــراض والتســليف فــي المصــارف.

* لمزيد من المعلومات الرجاء مراجعة موقع مصرف سورية المركزي.
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 -2سوق دمشق لألوراق المالية:
أحدثــت ســوق دمشــق لــأوراق الماليــة ،بموجــب المرســوم التشــريعي رقــم /55/
لعــام  2006بحيــث ترتبــط بهيئــة األوراق واألســواق الماليــة الســورية وتعمــل تحــت
إشــرافها ،و يكــون المقــر الرئيســي للســوق مدينــة دمشــق .و تــم االفتتــاح الرســمي
للســوق فــي 2009/03/10
يهــدف الســوق إلــى توفيــر المنــاخ المناســب لتســهيل اســتثمار األمــوال والتشــجيع
علــى االدخــار وتوظيــف المدخــرات فــي األنشــطة االقتصاديــة مــن خــال التــداول عبــر
نظــام التــداول اإللكترونــي فــي الســوق

رؤيــة الســوق :دعــم االقتصــاد الوطنــي مــن خــال إتاحــة الفــرص لتعبئــة المدخــرات
المحليــة وجــذب االســتثمارات وتحفيــز الســوق األوليــة التــي يتــم فيهــا إنشــاء
شــركات مســاهمة جديــدة وزيــادة رؤوس أموالهــا لدفــع عمليــة التنميــة
االقتصاديــة ورفــع مســتوى المعيشــة لكافــة فئــات المجتمــع.
بلــغ عــدد الشــركات المدرجــة فــي الســوق /24/شــركة فــي نهايــة عــام  2016تتــوزع
علــى قطاعــات المصــارف و التأميــن و نقــل و الزراعــة وشــركات زيــوت حيــث بلغــت
قيمتهــا الســوقية  175.62مليــار ليــرة ســورية فــي نهايــة العــام
تقسم السوق إلى:
السوق النظامية  -السوق الموازية ( أ )  -السوق الموازية ( ب ).

Syrian Insurance Federation
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جدول رقم ( )3توزع الشركات المدرجة بحسب السوق بنهاية العام /2016/

عدد الشركات

السوق
النظامية

السوق الموازية أ

السوق الموازية ب

اإلجمالي

15

6

3

24

جدول رقم ( )4توزع الشركات المدرجة بحسب النشاط بنهاية العام /2016/
القطاع المصرفي

القطاع الخدمي

القطاع الزراعي

التأمين

الصناعة

14

2

1

6

1

شــهدت ســوق دمشــق لــأوراق المالية تحسـ ً
ـنأ ملحوظـ ًا في قيــم التــداول وخصوص ًا
فــي نهايــة عــام  2016حيــث شــهدت الســوق نشــاط ًا واضحـ ًا انعكــس بشــكل مباشــر
علــى مؤشــر الســوق وأســعار األســهم.
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جدول رقم ( )5أهم المؤشرات لسوق دمشق لألوراق المالية لعام /2016/
القطاع المصرفي

كانون
الثاني

شباط

آذار

نيسان

ايار

حزيران

تموز

آب

ايلول

تشرين
أول

تشرين
ثاني

كانون
أول

عدد الشركات
المدرجة

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

القيمة السوقية

136

151

157

170

163

159.8

161

164

164

161

163

176

قيمة التداول
(مليون )

129

361

262

780

171

80.5

156

170

59.9

44.4

58.2

829

المعدل اليومي
لقيمة التداول
( مليون )

8.09

21.2

14.5

48.7

9.52

4.47

11.2

8.95

4.61

2.78

3.23

48.8

عدد األسهم
المتداولة
( مليون سهم )

0.96

2.46

2.04

3.95

1.07

0.53

0.87

1

0.36

0.27

0.37

6.63

عدد الصفقات
المنفذة

601

1208

1250

1454

544

356

537

741

297

276

355

1190

عدد أيام التداول

16

17

18

16

18

18

14

19

13

16

18

17

مؤشر السوق
 ( DWXنقطة)

1246

1384

1440

1561

1495

1469

1477

1508

1511

1479

1503

1618
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قيم تداوالت سوق دمشق لالوراق المالية العام /2016/
قيم تداوالت سوق دمشق لألوراق المالية العام 2016
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 -3أداء شركات التأمين في
سوق دمشق لألوراق المالية للعام :/2016/
شــهدت قيمــة الســوق ارتفاع ـ ًا ملحوظ ـ ًا حيــث بلغــت  175.62مليــار فــي عــام 2016
مقارنــة بمبلــغ  134.15مليــار فــي عــام  2015كمــا تطــورت قيمــة التــداوالت  3.10مليــار
بحجــم تــداول  20.5مليــون ســهم فــي عــام  2016مقارنــة بقيمــة تــداوالت  1.14مليــار
بحجــم  8.36مليــون ســهم لعــام 2015
كمــا حقــق مؤشــر ســوق دمشــق لــأوراق الماليــة ارتفاع ـ ًا ملفت ـ ًا مغلق ـ ًا عنــد 1618
نقطــة فــي نهايــة عــام  2016مقارنــة ب  1227نقطــة فــي نهايــة عــام  2015بارتفــاع
ملفــت بلــغ  391نقطــة
اســتحوذ قطــاع التأميــن علــى  136144462مــن قيمــة التــداول اإلجمالــي أي ما نســبته
 % 4.39وحجــم تــداول  1067794ســهم .
جدول رقم  /6/أداء شركات التأمين المدرجة في سوق دمشق لألوراق المالية للعام / 2016/
اسم الشركة

تاريخ اإلدارج

تاريخ
العضوية

حجم التداول

قيم التداول

المتحدة للتأمين

24/6/2009

31/8/2009

341,080

60,914,345

الشركة السورية الدولية
للتأمين  -أروب

7/4/2010

20/7/2010

4,550

715,975

الشركة السورية الوطنية
للتأمين

7/6/2010

20/7/2010

75

9,338

العقيلة للتأمين التكافلي

22/8/2010

21/10/2010

659,137

66,433,703

االتحاد التعاوني للتأمين -
سوليدارتي

27/7/2011

22/08/2011

355

39,050

الشركة السورية الكويتية
للتأمين

13/5/2012

2/12/2013

62,597

8,032,054

1,067,794

136,144,465

المجموع
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بلــغ عــدد شــركات التاميــن المدرجــة فــي ســوق دمشــق لــأوراق الماليــة  6شــركات
مــن أصــل  14شــركة عاملــة فــي ســوق التأميــن الســورية اســتحوذت علــى  %15.9مــن
حجــم التــداول فــي الســوق وقيمــة تــداول  136مليــون مــا يعــادل  % 16.4مــن أجمالــي
التــداول فــي الســوق.
جدول رقم ( : )7أداء شركات التأمين المدرجة في
سوق دمشق لألوراق المالية للعام 2016
الشركة

أعلى
سعر

أدنى
سعر

سعر
إغالق

سعر
إغالق
سابق

التغير

نسبة
تغير

حجم
تداول

قيمة
تداول

عدد
صفقات

أروب
للتامين

160.00

156.75

150.43

159.75

-9.32

-5.83

4,550

715,975

7

العقيلة
للتأمين

114.75

78.75

105.50

81.50

24.00

29.24

659,137

66,433,703

544

الوطنية
للتأمين

124.50

124.50

118.75

118.25

0.50

0.42

75

9,338

1

المتحدة
للتأمين

189.00

157.00

175.25

160.00

15.25

9.53

341,080

60,914,345

71

الكويتية
للتأمين

142.00

116.00

133.04

120.66

12.38

10.26

62,597

8,032,054

72

سوليدارتي
للتأمين

110.00

110.00

112.00

112.00

0.00

0.00

355

39,050

3

1,067,794

136,144,465

698

المجموع

حافظــت شــركات التأميــن علــى قيــم أســهمها أعلــى مــن القيمــة األســمية بنســب
متفاوتــة بيــن شــركة وأخــرى حيــث كان لســهم المتحــدة للتأميــن الســعر األعلــى
ثــم ســهم شــركة أروب أمــا مــن حيــث قيــم التــداول فلــم تكــن قيــم التــداول عاليــة
حيــث كان لشــركة العقيلــة أعلــى قيمــة تــداول بيــن شــركات التأميــن ثــم تلتهــا
الشــركة المتحــدة للتأميــن وهــذا مــا يعكســه عــدد صفقــات المتواضــع نســبي ًا فــي
عــام  2016وبالتالــي ثبــات المســاهمين وقلــة عــدد المســاهمين مقارنــة بالقطاعــات
األخــرى.
18
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جدول رقم ( : )8توزع األسهم والمساهمين في شركات التأمين المدرجة للعام 2016
غير سورية

سورية

االجمالي

عدد االسهم

طبيعي

اعتباري

اجمالي

طبيعي

اعتباري

اجمالي

33,648,484

10,282,296

43,930,780

4,292,230

17,276,990

21,569,220

65,500,000

61

2,419

32.93%

100.00%

2,358

عدد المساهمين

نسبة المساهمة
من االجمالي

51.37%

15.70%

67.07%

6.55%

26.38%

لمزيد من المعلومات الرجاء مراجعة الموقع االلكتروني لسوق دمشق لألوراق المالية ./www.dse.sy/
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قطاع التأمين
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 -1الجهات الرقابية والتنظيمية:
 -1هيئة اإلشراف على التأمين:
تتولــى هيئــة اإلشــراف علــى التأميــن والمحدثــة بموجــب المرســوم التشــريعي /68/
لعــام  2004اإلشــراف علــى كافــة مكونــات قطــاع التأميــن فــي الجمهوريــة العربيــة
الســورية ،وكان مــن أهــم مــا قامــت بــه هيئــة اإلشــراف علــى التأميــن خــال الســنوات
المنصرمــة إنجــاز القــرارات الناظمــة لعمــل ســوق التأميــن الســورية ،وتلبيــة
المتطلبــات الضروريــة الســتمراريته عبــر تحديــد الضوابــط العامــة لقيــام شــركات
التأميــن وجميــع الجهــات األخــرى التــي تمــارس أعمــا ً
ً
ـاندة أو ملحقــة بالنشــاط
ال مسـ
التأمينــي ،حيــث أصــدرت الهيئــة العديــد مــن أنظمــة إعــادة التأميــن واالحتياطيــات
الفنيــة وأســس اســتثمار أمــوال شــركات التأميــن ،إضافــة إلــى أنظمــة الحوكمــة
والمــاءة وإدارة المخاطــر.
تهــدف الهيئــة إلــى تنظيــم قطــاع التأميــن وإعــادة التأميــن واإلشــراف عليــه بمــا
يكفــل توفيــر المنــاخ المالئــم لتطويــره وتعزيــز دور صناعــة التأميــن فــي ضمــان
األشــخاص والممتلــكات وتغطيــة المســؤوليات  ،وكذلــك اإلشــراف علــى تجميــع
المدخــرات الوطنيــة التــي يتيحهــا النشــاط التأمينــي وتنميتهــا واســتثمارها لدعــم
التنميــة االقتصاديــة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية بمــا يضمــن حمايــة حقــوق
المؤمــن لهــم والمســتفيدين والمســتثمرين ويوفــر األغطيــة التأمينيــة لحمايــة
هــذه الحقــوق
كمــا تعمــل علــى مراقبــة المــاءة الماليــة لشــركات التأميــن وإعــادة التأميــن
لضمــان قدرتهــا علــى توفيــر أغطيــة تأمينيــة مناســبة ،والعمــل علــى رفــع أداء
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الجهــات العاملــة فــي قطــاع التأميــن وزيــادة كفاءتهــا وقدرتهــا علــى تقديــم خدمات
أفضــل للمســتفيدين مــن التأميــن .إضافــة إلــى المشــاركة بتنميــة الوعــي التأمينــي
وإعــداد الدراســات والبحــوث المتعلقــة بأعمــال التأميــن وتعميمهــا.
د -تلقي شكاوي المؤمنين ومتابعة معالجتها.
وتديــر الهيئــة صندوقــ ًا للتعويــض عــن األضــرار الجســدية الناجمــة عــن حــوادث
الســير التــي تســببها مركبــات مجهولــة الهويــة ،فــي حــال عــدم وجــود عقــد تأميــن
ضامــن لذلــك

إدارة وهيكلية الهيئة
تتمتــع الهيئــة باالســتقالل المالــي واإلداري وترتبــط بالســيد وزيــر الماليــة وتــدار
الهيئــة وفــق مــا يلــي:
اإلدارة العليا ،وتتألف من :أ -مجلس اإلدارة ب -المدير العام
يتألف المجلس من وزير المالية رئيس ًا وعضوية كل من :
 )1المدير العام عضواً ونائب ًا للرئيس
 )2ســبعة أعضــاء علــى األقــل مــن ذوي الخبــرة واالختصــاص يســميهم رئيــس
مجلــس الــوزراء
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 -1مديرية الشركات

 -2مديرية مقدمي
الخدمات التأمينية

 -3مديرية الدراسات
وإدارة المخاطر

 -5مديرية الشؤون
القانونية

 -6مديرية الموارد
البشرية

 -7مديرية مكتب
المدير العام

االتحاد السوري لشركات التأمين

 -4مديرية الشؤون
اإلدارية والمالية

Annual Report 2016 - 2017

بلــغ عــدد العامليــن فــي الهيئــة لغايــة عــام  /50/ 2017عامــ ً
ا مــن ذوي
الكفــاءة واالختصــاص موزعيــن علــى مديريــات الهيئــة التــي تحــرص
علــى تطبيــق أفضــل الممارســات فــي قطــاع التأميــن والحفــاظ علــى
االســتقرار المالــي واإلداري لشــركات التأميــن مــن خــال متابعــة حســن
تطبيــق القــرارات والتعليمــات الصــادرة والمتابعــة الحثيثــة ألمــور هــذا
القطــاع ممــا شــكل العامــل الرئيســي الســتمرارية عملــه واســتقراره.

تطور عمل شركات التأمين خالل األعوام 2017-2016-2015
أقساط شركات التأمين

تعويضات شركات التأمين

عدد عاملي
الشركات

عدد
الشركات

عدد األفرع

2015

17,248,467,196

12,579,954,904

1709

13

83

2016

19,534,037,474

16,762,105,670

1671

13

87

2017

27,510,341,580

17,156,479,269

1822

13

91

لمزيد من المعلومات االطالع على موقع الهيئة االلكتروني .http://www.sisc.sy
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بطاقة تعريف بهيئة اإلشراف على التأمين

رئيس مجلس اإلدارة :الدكتور مأمون حمدان
المدير العام :المهندس سامر العش
الهاتـــــف+963 11 3061 :
فاكــــس+963 11 2226224 :
sisc.sy@mail.sy
www.sisc.sy
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 -2االتحاد السوري لشركات التأمين:
تأســس االتحــاد الســوري لشــركات التأميــن فــي عــام  2006بموجــب القــرار رقــم 100/61
تاريــخ  2006/11/29الصــادر عــن رئيــس مجلــس إدارة هيئــة اإلشــراف علــى التأميــن
تماشــي ًا مــع المرســوم التشــريعي رقــم  /43/للعــام  ، /2005/و بــدء العمــل رســمي ًا فــي
العــام ./2007/
يتكــون االتحــاد الســوري لشــركات التأميــن مــن شــركات التأميــن وإعــادة تأميــن
المرخصــة و العاملــة فــي ســورية ،وقــد عمــل علــى تنظيــم عمليــات التأميــن
الحــدودي والتأميــن اإللزامــي ،وكذلــك التركيــز علــى رفــع ســوية الوعــي التأمينــي فــي
الســوق الســورية.
بلــغ عــدد العامليــن فــي االتحــاد الســوري مــا يقــارب  /339/عامــل فــي نهايــة العــام
 ،/2017/معظمهــم مــن ذو الخبــرات والكفــاءات العاليــة ،ويديــر االتحــاد أميــن عــام
ومجلــس إدارة مكــون مــن  /5/أعضــاء بمــا فيهــم رئيــس المجلــس.

يســعى االتحــاد إلــى المســاهمة الجديــة والفعالــة فــي بنــاء االقتصــاد الوطنــي ومــن ثم
القومــي عبــر تنميــة وتطويــر القطــاع التأمينــي فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية
وذلــك عــن طريــق قيــادة وتنميــة وتطويــر قطــاع التأميــن الوطنــي بدايــة والعربــي
ال مــن أجــل لعــب مثــل هــذا الــدور وصــو ً
مســتقب ً
ال إلــى العالميــة ،مــن خــال رعايــة
مصالــح أعضائــه وتنميــة وتطويــر المســتفيد مــن خدمــات شــركات التأميــن ســواء
علــى مســتوى الوعــي والمعرفــة والســلوك أو علــى مســتوى المــوارد والقــدرات.
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نعــرض فــي الجــداول التاليــة أهــم المؤشــرات الماليــة الخاصــة باالتحــاد الســوري
لشــركات التأميــن لألعــوام 2017 - 2014
جدول رقم (  ) 9أهم المؤشرات المالية
لالتحاد السوري لشركات التأمين لألعوام 2017 - 2014
البيان

2014

2015

2016

2017

إجمالي الموجودات

1,492,110,546

1,877,829,384

2,067,493,811

2,189,291,010

إجمالي الموجودات المتداولة

1,266,617,813

1,606,060,208

1,778,544,260

1,669,455,179

إجمالي الودائع المصرفية

100,000,000

100,000,000

112,390,449

392,924,034

صافي الموجودات الثابتة المادية

225,492,733

271,769,175

287,268,083

518,566,895

إجمالي االيرادات

253,928,478

416,983,122

790,652,067

1,164,384,978

جدول ر قم (  ) 10نمو الموجودات وايرادات
االتحاد السوري لشركات التأمين لألعوام 2017- 2014
البيان

2016 - 2015

2015 - 2014

2017 - 2016

القيمة

النسبة

القيمة

النسبة

القيمة

النسبة

إجمالي الموجودات

385,718,838

25.85%

189,664,427

10.10%

121,797,199

5.89%

إجمالي الموجودات
المتداولة

339,442,395

26.80%

172,484,052

10.74%

-109,089,082

-6.13%

إجمالي الودائع المصرفية

0

0.00%

12,390,449

12.39%

280,533,585

249.61%

صافي الموجودات الثابتة
المادية

46,276,442

20.52%

15,498,908

5.70%

231,298,812

80.52%

إجمالي االيرادات

163,054,644

64.21%

373,668,945

89.61%

373,732,911

47.27%
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المؤشرات المالية لالتحاد السوري لشركات التأمين
2.500.000.000
2.000.000.000
1.500.000.000
1.000.000.000
500.000.000
0
إجمالي
اإليرادات

صافي
الموجودات الثابتة المادية
2017

إجمالي
الودائع المصرفية
2016

إجمالي
الموجودات المتداولة
2015

إجمالي
الموجودات

2014

تعكــس الجــداول الســابقة ارتفاعــ ًا ملحوظــ ًا بموجــودات االتحــاد اإلجماليــة حيــث
بلغــت (  ) 121.797.199بيــن عامــي  2017 - 2016بالرغــم مــن اإلنخفــاض الطفيــف فــي
الموجــودات المتداولــة كمــا حققــت الودائــع ارتفاعــ ًا كبيــراً بلــغ ( ) 280.533.585
بيــن عامــي  ,2017 - 2016أمــا اإليــرادات فقــد كان لهــا الحــظ األكبــر فــي الزيــادة بيــن
األعــوام .2017- 2014
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أنشطة االتحاد السوري لشركات التأمين للعامين :2017- 2016
اســتطاع االتحــاد بخبرتــه الطويلــة وجهــود كــوادره والقائميــن عليــه البــدء بتحقيــق
رؤيتــه المســتقبلية واالحتفــاظ باالحتــراف والنجــاح والعمــل علــى تصويــب عمــل
التأميــن محليــ ًا والحفــاظ علــى ســمعته ومــوارده وتوطيــد عالقاتــه فــي الداخــل
وعلــى مســتوى الوطــن العربــي مــن خــال جهــود القائميــن عليــه والعامليــن فيــه،
بمــا يتناســب مــع تحســين واقــع العمــل ،والجديــر بالذكــر نقــاط القــوة التــي كانــت
أســاس االســتمرارية بالنجاحــات التــي حققهــا االتحــاد خــال عــام :2017
 العمل على زيادة إيرادات االتحاد من خالل ايجاد مشاريع تنمي عمل التأمين. اســتمرار العمــل التوعــوي والتعريفــي عــن التأميــن مــن خــال ورشــات عمــلتأمينيــة ودورات تحفيزيــة.
 العمــل علــى تحســين صــورة وســمعة االتحــاد ومــا واجهــه مــن مصاعب بالســنواتالســابقة وتحســين العالقــات محليـ ًا وعربيـ ًا وخاصــة مــع القطــاع الحكومــي الداعــم
األول لقطــاع التأميــن.
 اســتمرار العمــل بأنظمــة األتمتــة األمــر الــذي أدى إلــى زيــادة كفــاءة عمــل االداراتوتوفيــر الوقــت والجهــد والســعي لتقليــص عــدد األخطــاء.
 -الحصول على منعكسات مالية إيجابية مقارنة مع األعوام السابقة.
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ثالث ًا :الشؤون اإلعالمية في االتحاد:
 النــدوات والمؤتمــرات واالجتماعــات التــي تــم المشــاركة بهــا خــارج الجمهوريــةالعربيــة الســورية:
فــي عــام : 2016المؤتمــر العــام العربــي للتأميــن ،اجتمــاع لجنــة التأمينــات غيــر
البحــري ،تقــاص بيــن المكتــب الموحــد الســوري والعراقــي ،اجتمــاع لجنــة التأميــن
الصحــي ،اجتمــاع تأمينــات الســيارات والمكاتــب العربيــة الموحــدة.
فــي عــام  : 2017اجتمــاع اللجنــة المصغــرة للمكاتــب العربيــة الموحدة فــي المنامة -
اجتمــاع تقــاص بيــن المكتــب الموحــد الســوري واألردنــي فــي األردن  -اجتمــاع تقــاص
بيــن المكتــب الموحــد الســوري واللبنانــي فــي بيــروت -اجتمــاع لجنــة تأمينــات
الســيارات والمكاتــب العربيــة الموحــدة فــي بيــروت.
 رعاية وأنشطة :(رعايــة حفــل إذاعــة صــوت الشــباب ،رعايــة برنامــج تــداول ،رعايــة ملحــق صحيفــة
الوطــن ،يــوم المــرور العالمــي ،رعايــة ملتقــى التأميــن الوطنــي األول).
 المعارض التي تم المشاركة بها:(معــرض التعليــم الدولــي ،2معــرض دمشــق الدولــي ،معــرض التوظيــف والتدريــب،
مؤتمــر فــرص العمــل شــباب جــوب)
 اصدار بطاقات عضوية موظفي قطاع التأمين. اصــدار ثــاث اعــداد خــال عــام  2017مــن مجلــة التأميــن والمعرفــة -27 -26(28ربيــع صيــف وشــتاء .)2017
 تــم انتــاج عــدة افــام توعيــة تأمينيــة وعرضهــا خــال المعــارض المشــارك بهــاواالعــان المرئــي وصفحــات التواصــل االجتماعــي.
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 اللجان الفنية:تــم عقــد اجتماعــات للجــان الفنيــة المنبثقــة عــن االتحــاد الســوري لشــركات
التأميــن وهــي( :اجتمــاع رؤســاء اللجــان  -لجنــة تأمينــات العامــة و البحــري  -لجنــة
التأمينــات الصحــي و الحيــاة) ،وتمــت إعــادة هيكلــة اللجــان الفنيــة.
اللجان الفنية المنبثقة عن االتحاد السوري لشركات التأمين
اسم اللجنة

تاريخ االجتماع

اللجنة القانونية

2016/3/1

لجنة تأمينات الصحي

2016/4/19

لجنة تأمينات الصحي

2016/3/7

لجنة التأمينات العامة

2016/5/26

لجنة تأمينات الصحي

2016/8/11

لجنة تأمينات الحياة

2016/4/20

اللجنة القانونية

2016/3/15

اللجنة القانونية

2016/3/1

لجنة تأمينات الصحي و الحياة

2017/3/29

لجنة التأمينات العامة

2017/3/26

اجتماع لجنة تأمينات الحياة و الصحي في مقر هيئة
اإلشراف على التأمين

2017/4/24

لجنة تأمينات السيارات

2017/10/22

لجنة تامينات الصحي

2016/8/11

 التدريب والتطوير:جدول رقم ( )11الدورات المنفذة وورشات العمل المنفذة من قبل االتحاد في العام /2017/
دورة شهادة محاسب إداري معتمد CMA

دورة متلقي الخدمة

دورة المحاسبة المتوسطة IA

دورة لغة استعالم مهيكلة ( قسم المعلوماتية)

دورة برمجة لغوية عصبية

دورة تخصصية في إدارة التدقيق CIA

دورة مراسالت وكتابة التقارير

دورة تخصصية في التأمين (اعادة تشكيل فرق البيع )

دورة تخصصية في الموارد البشرية

دورة تخصصية في اللغة االنكليزية

دورة مبادئ الكترون

دورة تسويق وخدمة زبائن

دورة في التأمين من األلف الى الياء

دورة ICDL
Syrian Insurance Federation

30

التقرير السنوي 2017 - 2016

بطاقة تعريف باالتحاد السوري لشركات التأمين

رئيس مجلس اإلدارة :المهندس إياد زهراء
المدير العام :الدكتور محمد عباده المراد
الهاتـــــف+963 11 9413 :
فاكــــس+963 11 3168913 :
info@sif-sy.sy
www.sif-sy.sy
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لــم يلحــظ تغيــر كبيــر فــي ســوق التأميــن الســورية خــال الســنوات القليلــة الماضية
التــي تميــزت بانســحاب الكثيــر مــن معيــدي التأميــن واالعتمــاد علــى معيديــن
محدديــن وفــق اتفاقيــات وشــروط خاصــة.
كمــا اســتمرت شــركة االتحــاد العربــي إلعــادة التأميــن بالعمــل فــي الســوق الســورية
كشــركة ســورية وحيــدة إلعــادة التاميــن فــي الســوق.
 شركة االتحاد العربي إلعادة التأمين:شــركة االتحــاد العربــي إلعــادة التأميــن شــركة مســاهمة اتحاديــة تأسســت عــام
 1974بموجــب قــرار مجلــس رئاســة اتحــاد الجمهوريــات العربيــة بالقانــون رقــم /2/
 1974تتمتــع الشــركة بجنســية الجمهوريــة العربيــة الســورية مركزهــا الرئيســي
فـــي دمشــق وتمتلــك فرعـ ًا فــي ليبيــا الغــرض مــن إنشــاء الشــركة القيــام بعمليــات
إعــادة التأميــن ومــا يتعلــق بهــذه الصناعــة مــن أعمــال  .رأس مــال الشــركة المصرح
بــــه 50 :مليــون دوالر أمريكــي .
جدول رقم (  ) 12أهم نتائج شركة االتحاد العربي إلعادة التأمين لعام 2015
البيان

2015

إجمالي إيرادات الشركة من األعمال االستثمارية

392,337,128

إجمالي األقساط الواردة

730,085,704

إجمالي األقساط المحتفظ بها

639,793,791

إجمالي التعويضات

961,706,141

إجمالي إيرادات

5,925,713,698

إجمالي النفقات

126,207,538

صافي أرباح

5,776,937,971

لمزيد من المعلومات يمكن االطالع
على موقع االتحاد العربي إلعادة التأمين .www.arabunionre.sy
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أقساط إعادة التأمين للشركات الخاصة:
 -1شركات التأمين التقليدية:
جدول رقم (  ) 13أقساط إعادة التأمين في شركات التأمين الخاصة التقليدية 2017 - 2016
البيان

2016

2017

مبلغ التغير

نسبة التغير

أقساط التامين

8,472,811,002

8,979,350,895

506,539,893

5.98%

أقساط اعادة التامين

2,852,711,890

3,017,441,642

164,729,752

5.77%

نسبة اإلعادة

33.67%

33.60%

9.000.000.000
8.000.000.000
7.000.000.000
6.000.000.000
5.000.000.000
4.000.000.000
3.000.000.000
2.000.000.000
1.000.000.000
2017
أقساط إعادة التأمين

2016

0

أقساط التأمين
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جدول رقم (  ) 14حصة معيدي التأمين من تعويضات شركات التأمين الخاصة 2017- 2016
البيان

2016

2017

مبلغ التغير

نسبة التغير

المطالبات المدفوعة

4,153,776,255

4,127,092,370

-26,683,885

-0.64%

1,681,280,072

1,257,797,201

-423,482,871

-25.19%

40.48%

30.48%

حصة معيد التامين من
المطالبات المدفوعة
نسبة االعادة من المطالبات

يالحــظ انخفــاض فــي حجــم المطالبــات بيــن عامــي  2017 - 2016مــع انخفــاض فــي
حصــة معيــد التأميــن منهــا.
4.500.000.000
4.000.000.000
3.500.000.000
3.000.000.000
2.500.000.000
2.000.000.000
1.500.000.000
1.000.000.000
500.000.000
2017
حصة معيد التأمين من المطالبات المدفوعة
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 -2شركات التأمين اإلسالمية:
جدول رقم (  ) 15أقساط إعادة التامين في شركات التأمين الخاصة اإلسالمية 2017 - 2016
البيان

2016

2017

مبلغ التغير

نسبة التغير

أقساط التامين

1,037,816,856

943,709,062

-94,107,794

-9.07%

أقساط اعادة التامين

75,233,055

118,511,818

43,278,763

57.53%

نسبة اإلعادة

7.25%

12.56%

1.200.000.000
1.000.000.000
8.00.000.000
6.00.000.000
4.00.000.000
2.00.000.000

2017
أقساط إعادة التأمين

2016

0

أقساط التأمين
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جدول رقم (  ) 16حصة معيدي التأمين من
تعويضات شركات التأمين الخاصة اإلسالمية 2017- 2016
البيان

2016

2017

مبلغ التغير

نسبة التغير

المطالبات المدفوعة

293,631,599

450,011,413

156,379,814

53.26%

حصة معيد التامين من
المطالبات المدفوعة

3,435,505

8,192,813

4,757,308

138.47%

نسبة االعادة من المطالبات

1.17%

1.82%

5.00.000.000
4.50.000.000
4.00.000.000
3.50.000.000
3.00.000.000
2.50.000.000
2.00.000.000
1.50.000.000
1.00.000.000
00.000.000
2017
حصة معيد التأمين من المطالبات المدفوعة
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 - 3شركات التأمين الخاصة التقليدية واإلسالمية:
جدول رقم (  ) 17أقساط إعادة التأمين في شركات التأمين الخاصة 2017 - 2016
البيان

2016

2017

مبلغ التغير

نسبة التغير

أقساط التامين

9,510,627,858

9,923,059,957

412,432,099

4.34%

أقساط اعادة التامين

2,927,944,945

3,135,953,460

208,008,515

7.10%

نسبة اإلعادة

30.79%

31.60%

10.000.000.000
9.000.000.000
8.000.000.000
7.000.000.000
6.000.000.000
5.000.000.000
4.000.000.000
3.000.000.000
2.000.000.000
1.000.000.000
2017
أقساط إعادة التأمين
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0
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جدول رقم (  ) 18حصة معيدي التأمين
من تعويضات شركات التأمين الخاصة 2017- 2016
البيان

2016

2017

مبلغ التغير

نسبة التغير

المطالبات المدفوعة

4,447,407,854

4,577,103,783

129,695,929

2.92%

حصة معيد التامين من
المطالبات المدفوعة

1,684,715,577

1,265,990,014

-418,725,563

-24.85%

نسبة االعادة من المطالبات

37.88%

27.66%

5.000.000.000
4.500.000.000
4.000.000.000
3.500.000.000
3.000.000.000
2.500.000.000
2.000.000.000
1.500.000.000
1.000.000.000
500.000.000
2017
حصة معيد التأمين من المطالبات المدفوعة

2016

0

المطالبات المدفوعة

يالحــظ ثبــات كبيــر فــي نســب اإلعــادة لعامــي  2017 - 2016مــا يعكــس ثبــات االتفاقيــات
و طــرق وشــروط إعــادة التاميــن فــي الســوق مــع انخفــاض فــي حصــة معيــد التأميــن
مــن التعويضــات المدفوعــة
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في السوق السورية
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 -1مقدمة عامة:
أ -شركات التأمين العاملة في السوق السورية:
يبلــغ عــدد الشــركات العاملــة فــي الســوق الســورية  /13/شــركة واحــدة حكوميــة
وهــي الشــركة الســورية للتأميــن و  /12/شــركة خاصــة تتــوزع بيــن  /10/تقليديــة و/2/
إســامية جميعهــا تتخــذ شــكل شــركة مســاهمة بيــن منهــا  /5/شــركات مغلقــة و
 /7/شــركات مطروحــة لالكتتــاب.
جدول رقم (  )19شركات التأمين السورية العاملة في العام /2017/
اسم الشركة

رأسمال الشركة
(ل.س)

الشكل القانوني

تاريخ قرار الترخيص

تاريخ المزاولة

المؤسسة العامة السورية
للتأمين

2,000,000,000

حكومية

2006\08\07

_

الشركة المتحدة للتأمين

850,000,000

مساهمة مغفلة

2006\02\06

2006\06\04

الشركة السورية العربية
للتأمين -آروب

1,000,000,000

مساهمة مغفلة
مغلقة

2006\04\05

2006\06\21

الشركة السورية الدولية
للتأمين آروب

1,000,000,000

مساهمة مغفلة

2006\02\06

2006\07\06

الشركة السورية الوطنية
للتأمين

850,000,000

مساهمة مغفلة

2006\02\06

2006\08\06

شركة التأمين العربية  -سورية

1,050,000,000

مساهمة مغفلة
مغلقة

2006\06\12

2006\10\10

الشركة السورية الكويتية
للتأمين

850,000,000

مساهمة مغفلة

2006\02\06

2006\10\10

شركة الثقة السورية للتأمين

850,000,000

مساهمة مغفلة
مغلقة

2009\04\04

2006\10\19

شركة المشرق العربي للتأمين

850,000,000

مساهمة مغفلة

2006\04\05

2006\11\12

شركة أدونيس للتأمين  -أدير

1,250,000,000

مساهمة مغفلة
مغلقة

2007\07\21

2008\02\07

شركة االتحاد التعاوني للتأمين
سولدارتي

1,000,000,000

مساهمة مغفلة

2006\06\25

2008\02\13

شركة العقيلة للتأمين
التكافلي

2,000,000,000

مساهمة مغفلة

2006\12\28

2008\03\27

الشركة اإلسالمية السورية
للتأمين

1,000,000,000

مساهمة مغفلة
مغلقة

2007\12\27

2008\10\08
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حتــى عــام  2017تــم ادراج  6شــركات فــي ســوق دمشــق لــأوراق الماليــة منهــا 5
شــركات تقليديــة وشــركة واحــدة إســامية.

جدول رقم (  ) 20شركات التأمين المدرجة في سوق دمشق لألوراق المالية /2017/
اسم الشركة

الرمز

عدد االسهم

عام االدراج

الشركة المتحدة للتأمين

UIC

8,500,000

2009

الشركة السورية الدولية للتأمين آروب

AROP

10,000,000

2010

الشركة السورية الوطنية للتأمين

NIC

8,500,000

2010

الشركة السورية الكويتية للتأمين

SKIC

8,500,000

2012

شركة االتحاد التعاوني للتأمين
سولدارتي

SAIC

10,000,000

2011

شركة العقيلة للتأمين التكافلي

ATI

20,000,000

2010
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ب -أهم المؤشرات الخاصة بالقطاع التأميني:
 -1المؤسسة العامة السورية للتأمين:
تتمتــع المؤسســة العامــة الســورية للتأميــن بميــزات خاصــة عــن بقيــة الشــركات
كل الحجــم واالنتشــار وضخامــة حجــم االعمــال مقارنــة بباقــي الشــركات الخاصــة
ممــا يجعــل مــن المفيــد دراســة القيــم والنســب الخاصــة بهــا بشــكل مســتقل.
 األقساط التأمينية وتوزعها:جدول رقم (  ) 21إجمالي األقساط التأمينية لألعوام  2017- 2013بحسب نوع التأمين
نوع التأمين

2013

2014

2015

2016

2017

الطيران

9,513,802

10,033,666

13,494,461

15,659,861

10,323,283

السيارات

2,095,493,454

2,468,520,589

2,194,935,319

2,434,336,911

8,644,197,991

السرقة

147,098,259

15,575,547

198,788,736

357,621,899

441,111,857

تأمين شخصي

12,247,667

18,006,488

15,132,053

18,303,644

36,510,534

مسؤولية مدنية

68,456,479

24,278,533

135,723,651

156,213,452

165,665,801

حريق

621,652,018

880,138,164

898,835,402

1,058,183,373

1,132,566,403

نقل

645,107,983

196,845,964

285,416,705

357,530,112

993,761,519

هياكل سفن

2,517,500

2,217,500

3,102,915

4,258,424

9,288,269

هندسي

60,108,156

93,409,638

103,250,074

194,271,387

269,615,830

سفر

148,300

112,800

/

/

/

صحي

4,171,355,179

4,334,561,032

6,278,004,544

5,373,037,757

5,810,474,727

حياة

36,312,160

39,806,157

36,994,882

35,022,986

21,973,207

حماية االسرة

1,007,410

306,417

1,183,058

4,008,217

3,007,458

اجمالي االقساط

7,871,018,367

8,083,812,495

10,164,861,800

10,008,448,023

17,538,496,879
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إجمالي األقساط
18.000.000.000
16.000.000.000
14.000.000.000
12.000.000.000
10.000.000.000
8.000.000.000
6.000.000.000
4.000.000.000
2.000.000.000
2017

2016

2015

2014

0

2013

جدول رقم (  ) 22التحليل الهيكلي ألقساط المؤسسة لألعوام 2017- 2013
نوع التأمين

2013

2014

2015

2016

2017

الطيران

0.12%

0.12%

0.13%

0.16%

0.06%

السيارات

26.62%

30.54%

21.59%

24.32%

49.29%

السرقة

1.87%

0.19%

1.96%

3.57%

2.52%

تأمين شخصي

0.16%

0.22%

0.15%

0.18%

0.21%

مسؤولية مدنية

0.87%

0.30%

1.34%

1.56%

0.94%

حريق

7.90%

10.89%

8.84%

10.57%

6.46%

نقل

8.20%

2.44%

2.81%

3.57%

5.67%

هياكل سفن

0.03%

0.03%

0.03%

0.04%

0.05%

هندسي

0.76%

1.16%

1.02%

1.94%

1.54%

سفر

0.00%

0.00%

/

/

/

صحي

53.00%

53.62%

61.76%

53.69%

33.13%

حياة

0.46%

0.49%

0.36%

0.35%

0.13%

حماية االسرة

0.01%

0.00%

0.01%

0.04%

0.02%

اجمالي االقساط

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%
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شــكلت أقســاط الســيارات و الصحــي النســبة األكبــر مــن مجمــل األقســاط حيــث
بلغــت نســبة أقســاط الســيارات  % 49.29وأقســاط التأميــن الصحــي  %33.13مــن
مجمــل األقســاط باإلضافــة إلــى تغيــر تركيبــة نســبة باقــي األقســاط مــن المحفظــة
التأمينيــة .
جدول رقم (  ) 23نمو أقساط المؤسسة لألعوام 2017- 2016
نوع التأمين

2016

2017

معدل النمو
بالقيمة

نسبة النمو

الطيران

15,659,861

10,323,283

-5,336,578

-34.08%

السيارات

2,434,336,911

8,644,197,991

6,209,861,080

255.09%

السرقة

357,621,899

441,111,857

83,489,958

23.35%

تأمين شخصي

18,303,644

36,510,534

18,206,890

99.47%

مسؤولية مدنية

156,213,452

165,665,801

9,452,349

6.05%

حريق

1,058,183,373

1,132,566,403

74,383,030

7.03%

نقل

357,530,112

993,761,519

636,231,407

177.95%

هياكل سفن

4,258,424

9,288,269

5,029,845

118.12%

هندسي

194,271,387

269,615,830

75,344,443

38.78%

سفر

/

/

/

/

صحي

5,373,037,757

5,810,474,727

437,436,970

8.14%

حياة

35,022,986

21,973,207

-13,049,779

-37.26%

حماية االسرة

4,008,217

3,007,458

-1,000,759

-24.97%

اجمالي االقساط

10,008,448,023

17,538,496,879

7,530,048,856

75.24%

شــهدت األقســاط نمــواً واضحــ ًا فــي أغلــب أنــواع التأميــن حيــث تركــزت النســبة
األكبــر مــن النمــو فــي الســيارات و النقــل والهندســي و التأميــن الشــخصي مــع
انخفــاض فــي نمــو أقســاط الحيــاة والطيــران كمــا كانــت نســبة النمــو اإلجماليــة
لألقســاط  %75.24عــن الســنة الســابقة.
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توزع أقساط المؤسسة حسب النوع التأمين 2017- 2016
9.000.000.000
8.000.000.000
7.000.000.000
6.000.000.000
5.000.000.000
4.000.000.000
3.000.000.000
2.000.000.000
1.000.000.000
حماية
األسرة

صحي

حياة

هندسي

سفر

هياكل
سفن

نقل

حريق

مسؤوولية تأمين
مدنية
شخصي

0

السرقة السيارات الطيران

2016

2017

 التعويضات وتوزعها:جدول رقم (  ) 24توزع التعويضات حسب نوع التأمين 2017- 2013
نوع التأمين

2013

2014

2015

2016

2017

الطيران

0

0

0

0

0

السيارات

1,750,681,253

1,968,673,144

1,423,334,762

1,770,153,808

2,279,208,590

السرقة

2,241,421

6,040,623

5,717,573

10,551,214

1,028,615

تأمين شخصي

14,069,018

7,597,464

6,848,284

3,817,087

6,238,548

مسؤولية مدنية

333,575

876,055

39,035

889,203

15,752,455

حريق

56,698,759

155,488,951

59,202,970

58,582,731

197,908,226

نقل

4,756,889

5,567,912

18,528,417

6,084,996

35,267,722

هياكل سفن

0

0

0

770,207

314,870

هندسي

11,360,967

1,865,874

2,183,267

13,929,708

4,495,893

سفر

0

0

0

0

0

صحي

2,077,661,761

3,584,465,065

5,573,249,320

10,402,790,088

10,028,211,172

حياة

4,994,854

8,480,879

4,910,861

13,128,688

8,113,165

حماية االسرة

65,878

260,380

640,130

275,006

714,000

اجمالي التعويضات

3,922,864,375

5,739,316,347

7,094,654,619

12,280,972,736

12,577,253,256
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توزع التعويضات لألعوام /2017- 2013/
12.000.000.000
10.000.000.000
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4.000.000.000
2.000.000.000
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حماية
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حياة

صحي
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هياكل
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مسؤوولية تأمين
مدنية
شخصي

السرقة السيارات الطيران
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إجمالي التعويضات
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جدول رقم (  ) 25التحليل الهيكلي للتعويضات لألعوام 2017- 2013
نوع التأمين

2013

2014

2015

2016

2017

الطيران

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

السيارات

44.63%

34.30%

20.06%

14.41%

18.12%

السرقة

0.06%

0.11%

0.08%

0.09%

0.01%

تأمين شخصي

0.36%

0.13%

0.10%

0.03%

0.05%

مسؤولية مدنية

0.01%

0.02%

0.00%

0.01%

0.13%

حريق

1.45%

2.71%

0.83%

0.48%

1.57%

نقل

0.12%

0.10%

0.26%

0.05%

0.28%

هياكل سفن

0.00%

0.00%

0.00%

0.01%

0.00%

هندسي

0.29%

0.03%

0.03%

0.11%

0.04%

سفر

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

صحي

52.96%

62.45%

78.56%

84.71%

79.73%

حياة

0.13%

0.15%

0.07%

0.11%

0.06%

حماية االسرة

0.00%

0.00%

0.01%

0.00%

0.01%

اجمالي التعويضات

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%
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جدول رقم (  ) 26زيادة التعويضات 2017- 2016
نوع التأمين

2016

2017

قيمة الزيادة

نسبة الزيادة

الطيران

0

0

0

0.00%

السيارات

1,770,153,808

2,279,208,590

509,054,782

28.76%

السرقة

10,551,214

1,028,615

-9,522,599

-90.25%

تأمين شخصي

3,817,087

6,238,548

2,421,461

63.44%

مسؤولية مدنية

889,203

15,752,455

14,863,252

1671.53%

حريق

58,582,731

197,908,226

139,325,495

237.83%

نقل

6,084,996

35,267,722

29,182,726

479.58%

هياكل سفن

770,207

314,870

-455,337

-59.12%

هندسي

13,929,708

4,495,893

-9,433,815

-67.72%

سفر

0

0

0

0.00%

صحي

10,402,790,088

10,028,211,172

-374,578,916

-3.60%

حياة

13,128,688

8,113,165

-5,015,523

-38.20%

حماية االسرة

275,006

714,000

438,994

159.63%

اجمالي التعويضات

12,280,972,736

12,577,253,256

296,280,520

2.41%

تظهــر زيــادة قيمــة تعويضــات أنــواع التأميــن مثــل التأميــن والســيارات و الحريــق
وانخفــاض فــي التأميــن الصحــي و الهندســي إال أن الزيــادة فــي التعويضــات اإلجماليــة
بلغــت  % 2.41بيــن عامــي 2017 - 2016
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 -2شركات التأمين الخاصة:
أ -شركات التأمين االسالمية :
تعمــل فــي الســوق شــركتا تأميــن إســامي واحــدة مدرجــة واألخــرى مغلقــة وهمــا
شــركة العقيلــة للتأميــن التكافلــي والشــركة الســورية اإلســامية بدأتــا أعمالهمــا
فــي عــام  2008وحتــى اليــوم
 النسب المالية والتأمينية: إجمالي موجودات شركات التأمين اإلسالمي:جدول رقم (  :) 27إجمالي موجودات شركات التأمين االسالمي 2017 - 2013
الشركة

2013

2014

2015

2016

2017

شركة العقيلة للتأمين
التكافلي

3,752,005,762

3,949,644,530

4,372,223,863

5,447,405,527

7,608,777,288

الشركة اإلسالمية
السورية للتأمين

2,416,037,863

2,712,198,787

2,967,830,167

3,370,639,914

3,445,168,597

االجمالي

6,168,043,625

6,661,843,317

7,340,054,030

8,818,045,441

11,053,945,885

موجودات شركات التأمين اإلسالمي
12.000.000.000
10.000.000.000
8.000.000.000
6.000.000.000
4.000.000.000
2.000.000.000

2016

2017
اإلجمالي

2015
الشركة اإلسالمية
السورية للتأمين

2014

2013

0

شركة العقيلة للتأمين التكافلي
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جدول رقم (  ) 28نمو الموجودات لدى شركات التأمين اإلسالمي
2015-2014

2014-2013

2017-2016

2016-2015

الشركة

القيمة

النسبة

القيمة

النسبة

القيمة

النسبة

القيمة

النسبة

شركة العقيلة
للتأمين
التكافلي

197,638,768

5.27%

422,579,333

10.70%

1,075,181,664

24.59%

2,161,371,761

39.68%

الشركة
اإلسالمية
السورية للتأمين

296,160,924

12.26%

255,631,380

9.43%

402,809,747

13.57%

74,528,683

2.21%

االجمالي

493,799,692

8.01%

678,210,713

10.18%

1,477,991,411

20.14%

2,235,900,444

25.36%

حققــت شــركات التأميــن اإلســامي زيــادة واضحــة فــي الموجــودات حيــث ارتفعــت
نســبة النمــو بيــن أعــوام  2017- 2013مــن  6مليــار الــى  11مليــار ليــرة ســورية بالقيمــة
كمــا ارتفعــت نســبة النمــو مــن  %8الــى . %25
 إجمالي حقوق الملكية:جدول رقم (  )29حقوق الملكية في شركات التأمين اإلسالمي 2017 - 2013
الشركة

2013

2014

2015

2016

2017

شركة العقيلة للتأمين
التكافلي

2,204,361,310

2,347,666,016

2,811,944,819

3,469,508,550

5,362,006,392

الشركة اإلسالمية
السورية للتأمين

1,079,260,875

1,074,138,445

1,100,892,604

1,166,097,397

1,122,321,138

االجمالي

3,283,622,185

3,421,804,461

3,912,837,423

4,635,605,947

6,484,327,530

جدول رقم (  ) 30النسب الهيكلية لحقوق الملكية
في شركات التأمين اإلسالمي 2017 - 2013
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الشركة

2013

2014

2015

2016

2017

شركة العقيلة للتأمين
التكافلي

67.13%

68.61%

71.86%

74.84%

82.69%

الشركة اإلسالمية
السورية للتأمين

32.87%

31.39%

28.14%

25.16%

17.31%

االجمالي

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

االتحاد السوري لشركات التأمين
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حقوق الملكية في شركات التأمين اإلسالمي 2017 - 2013
7.000.000.000
6.000.000.000
5.000.000.000
4.000.000.000
3.000.000.000
2.000.000.000
1.000.000.000

2017

2016

2015
الشركة اإلسالمية
السورية للتأمين

اإلجمالي

2013

2014

0

شركة العقيلة للتأمين التكافلي

 الودائع الطويلة األجل:جدول رقم (  ) 31تطور الودائع الطويلة األجل
ألعوام  2017- 2013لشركات التأمين اإلسالمي
الشركة

2013

2014

2015

2016

2017

شركة العقيلة للتأمين
التكافلي

1,536,265,252

1,666,119,840

2,122,575,773

2,337,948,486

2,165,790,136

الشركة اإلسالمية
السورية للتأمين

1,195,501,657

1,377,656,000

1,140,944,000

796,969,942

536,480,430

االجمالي

2,731,766,909

3,043,775,840

3,263,519,773

3,134,918,428

2,702,270,566

Syrian Insurance Federation
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الودائع الطويلة األجل
3.500.000.000
3.000.000.000
2.500.000.000
2.000.000.000
1.500.000.000
شركة العقيلة للتأمين التكافلي

1.000.000.000
الشركة اإلسالمية
السورية للتأمين

500.000.000

اإلجمالي

2017

2016

2015

2014

2013

0

جدول رقم (  ) 32التحليل الهيكلي لودائع شركات التأمين اإلسالمي 2017- 2013
الشركة

2013

2014

2015

2016

2017

شركة العقيلة للتأمين التكافلي

56.24%

54.74%

65.04%

74.58%

80.15%

الشركة اإلسالمية السورية للتأمين

43.76%

45.26%

34.96%

25.42%

19.85%

االجمالي

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%
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 صافي التدفقات النقدية الناتجة عن األنشطة التشغيلية:جدول رقم (  ) 33صافي التدفقات النقدية
لألنشطة التشغيلية في شركات التأمين اإلسالمية 2017 - 2013
الشركة

2013

2014

2015

2016

2017

شركة العقيلة للتأمين
التكافلي

223,595,438

86,705,739

47,156,230

107,106,050

-418,093,561

الشركة اإلسالمية
السورية للتأمين

52,233,343

100,882,966

57,721,698

133,870,234

84,172,333

االجمالي

275,828,781

187,588,705

104,877,928

240,976,284

-333,921,228

صافي التدفقات النقدية لألنشطة التشغيلية
4.00.000.000
3.00.000.000
2.00.000.000
1.00.000.000

2017

2016

2015

2014

2013

0
-1.00.000.000
-2.00.000.000

شركة العقيلة للتأمين التكافلي

-3.00.000.000

الشركة اإلسالمية
السورية للتأمين

-4.00.000.000

اإلجمالي

-5.00.000.000

Syrian Insurance Federation
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 صافي األرباح أو الخسائر:جدول رقم (  ) 34صافي أرباح شركات التأمين اإلسالمي 2017 - 2013
الشركة

2013

2014

2015

2016

2017

شركة العقيلة
للتأمين التكافلي

160,131,710.00

189,705,111.00

417,644,887.00

446,306,140.00

1,833,554.00

الشركة اإلسالمية
السورية للتأمين

84,194,579.00

58,878,682.00

172,619,847.00

127,234,073.00

65,270,581.00

االجمالي

244,326,289

248,583,793

590,264,734

573,540,213

67,104,135

6.000.000.000
5.000.000.000
4.000.000.000
3.000.000.000
2.000.000.000
1.000.000.000

2016

2017

اإلجمالي
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2015
الشركة اإلسالمية
السورية للتأمين

2014

2013

شركة العقيلة للتأمين التكافلي

0
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جدول رقم (  ) 35نمو األرباح لدى شركات التأمين اإلسالمي
2015-2014

2014-2013

2017-2016

2016-2015

الشركة

القيمة

النسبة

القيمة

النسبة

القيمة

النسبة

القيمة

النسبة

شركة العقيلة
للتأمين
التكافلي

29,573,401

18%

227,939,776

120.15%

28,661,253

6.86%

-444,472,586

-99.59%

الشركة
اإلسالمية
السورية
للتأمين

-25,315,897

-30.07%

113,741,165

193.18%

-45,385,774

-26.29%

-61,963,492

-48.70%

االجمالي

4,257,504

1.74%

341,680,941

137.45%

-16,724,521

-2.83%

-506,436,078

-88.30%

 ربحية األسهم:جدول رقم (  ) 35نمو األرباح لدى شركات التأمين اإلسالمي
الشركة

2013

2014

2015

2016

2017

شركة العقيلة
للتأمين التكافلي

8.01

9.49

20.30

22.32

0.09

الشركة اإلسالمية
السورية للتأمين

3.20

4.65

7.13

12.72

6.53

Syrian Insurance Federation
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 األقساط المكتتبة:جدول رقم (  ) 37األقساط المكتتبة في شركات التأمين اإلسالمي لألعوام 2107 - 2013
الشركة

2013

2014

2015

2016

2017

شركة العقيلة
للتأمين التكافلي

362,170,866

357,212,795

451,297,832

568,567,357

558,147,234

الشركة اإلسالمية
السورية للتأمين

194,908,285

200,527,457

273,966,014

469,249,499

385,561,828

االجمالي

557,079,151

557,740,252

725,263,846

1,037,816,856

943,709,062

1.200.000.000
1.000.000.000
8.00.000.000
6.00.000.000
4.00.000.000
2.00.000.000

2016

2017

اإلجمالي

2014

2015
الشركة اإلسالمية
السورية للتأمين

0

2013

شركة العقيلة للتأمين التكافلي

جدول رقم (  ) 38نمو األقساط المكتتبة
في شركات التأمين اإلسالمي لألعوام 2107 - 2013
2014-2013

2015-2014

2016-2015

2017-2016

الشركة

القيمة

النسبة

القيمة

النسبة

القيمة

النسبة

القيمة

النسبة

شركة العقيلة
للتأمين
التكافلي

-4,958,071

-1.37%

94,085,037

26.34%

117,269,525

25.98%

-10,420,123

-1.83%
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الشركة
اإلسالمية
السورية
للتأمين

5,619,172

2.88%

73,438,557

36.62%

195,283,485

71.28%

-83,687,671

-17.83%

االجمالي

661,101

0.12%

167,523,594

30.04%

312,553,010

43.10%

-94,107,794

-9.07%

االتحاد السوري لشركات التأمين

Annual Report 2016 - 2017

 إجمالي التعويضات المدفوعة:جدول رقم (  ) 39التعويضات المدفوعة في شركات التأمين اإلسالمي لألعوام 2107 - 2014
الشركة

2014

2015

2016

2017

شركة العقيلة للتأمين
التكافلي

149,303,439

271,082,315

200,244,875

264,204,943

الشركة اإلسالمية
السورية للتأمين

70,250,527

145,325,352

93,386,724

185,806,470

االجمالي

219,553,966

416,407,667

293,631,599

450,011,413
500.000.000
450.000.000
400.000.000
350.000.000
300.000.000
250.000.000
200.000.000
150.000.000
100.000.000
50.000.000

2016

2017

الشركة اإلسالمية
السورية للتأمين

اإلجمالي

2014

2015

0

شركة العقيلة للتأمين

جدول رقم (  ) 40نمو زيادة التعويضات في شركات التأمين اإلسالمي لألعوام 2107 - 2014
2015-2014

2017-2016

2016-2015

الشركة

القيمة

النسبة

القيمة

النسبة

القيمة

النسبة

شركة العقيلة
للتأمين التكافلي

121,778,876

81.56%

-70,837,440

-26.13%

63,960,068

31.94%

الشركة اإلسالمية
السورية للتأمين

75,074,825

106.87%

-51,938,628

-35.74%

92,419,746

98.96%

االجمالي

196,853,701

89.66%

-122,776,068

-29.48%

156,379,814

53.26%

Syrian Insurance Federation
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شركات التأمين الخاصة التقليدية:
 إجمالي الموجودات في شركات التأمين التقليدية:جدول رقم ( ) 41إجمالي موجودات شركات التأمين التقليدية 2017 - 2013
الشركة

2013

2014

2015

2016

2017

المتحدة للتأمين

3,575,053,326

4,632,505,771

4,966,270,284

7,504,490,305

7,382,066,352

السورية العربية للتأمين

6,235,332,931

3,892,263,268

6,162,007,234

10,192,641,959

8,168,683,005

الشركة السورية الدولية
للتأمين  -أروب

3,320,673,631

3,372,157,849

3,787,346,265

4,318,557,504

4,596,859,854

الوطنية للتأمين

3,512,334,904

3,934,767,536

4,755,070,969

5,591,744,127

5,468,176,849

التأمين العربية -سورية

2,310,425,212

2,440,440,784

3773404666

4,589,482,838

4,374,669,004

السورية الكويتية
للتأمين

3,075,751,479

3,483,009,972

4261135946

5,800,511,141

5,812,897,963

الثقة السورية للتأمين

3,695,915,605

3,429,190,495

3,568,095,504

3,364,483,632

3,242,570,624

المشرق العربي للتأمين

2,645,274,386

2,770,427,269

3,002,282,228

3,353,715,029

3,393,531,225

ادونيس للتأمين  -أدير

1,860,130,721

1,836,046,704

1,888,866,494

204,638,4719

2,141,473,894

االتحاد التعاوني للتأمين

1,651,725,001

1,560,708,450

1,797,191,351

2,634,974,105

2,609,562,161

االجمالي

31,882,617,196

31,351,518,098

37,961,670,941

49,396,985,359

47,190,490,931
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جدول رقم (  ) 42النسب الهيكلية إلجمالي موجودات شركات التأمين التقليدية
الشركة

2013

2014

2015

2016

2017

المتحدة للتأمين

11.21%

14.78%

13.08%

15.19%

15.64%

السورية العربية للتأمين

19.56%

12.41%

16.23%

20.63%

17.31%

الشركة السورية الدولية
للتأمين  -أروب

10.42%

10.76%

9.98%

8.74%

9.74%

الوطنية للتأمين

11.02%

12.55%

12.53%

11.32%

11.59%

التأمين العربية -سورية

7.25%

7.78%

9.94%

9.29%

9.27%

السورية الكويتية
للتأمين

9.65%

11.11%

11.22%

11.74%

12.32%

الثقة السورية للتأمين

11.59%

10.94%

9.40%

6.81%

6.87%

المشرق العربي للتأمين

8.30%

8.84%

7.91%

6.79%

7.19%

ادونيس للتأمين  -أدير

5.83%

5.86%

4.98%

4.14%

4.54%

االتحاد التعاوني للتأمين

5.18%

4.98%

4.73%

5.33%

5.53%

االجمالي

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

إجمالي موجودات شركات التأمين التقليدية
50.000.000.000
45.000.000.000
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35.000.000.000
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االجمالي

االتحاد التعاوني
للتأمين

أدونيس للتأمين
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الثقة السورية
للتأمين

2016

السورية الكويتية التأمين العربية  -الوطنية للتأمين السورية الدولية السورية العربية المتحدة للتأمين
للتأمين
للتأمين
سورية
للتأمين
 -أروب

2015

2014

0

2013
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إجمالي حقوق الملكية لشركات التأمين التقليدية :
جدول رقم (  ) 43إجمالي حقوق الملكية في شركات التأمين التقليدية 2017 - 2013
الشركة

2013

2014

2015

2016

2017

الشركة المتحدة للتأمين

1,112,205,821

1,132,658,536

1,526,330,642

2,048,031,335

2,018,044,709

الشركة السورية العربية
للتأمين

1,396,051,694

1,580,591,783

2,414,476,590

3,359,974,530

3,042,467,762

الشركة السورية الدولية
للتأمين  -أروب

1,387,579,153

1,488,819,005

1,646,682,738

1,801,460,378

1,888,277,601

الشركة الوطنية للتأمين

1,330,052,114

1,608,589,812

2,043,530,986

2,457,491,458

2,378,664,622

الشركة العربية للتأمين

1,238,124,715

1,256,364,966

1,326,410,833

1,476,996,932

1,736,402,545

الشركة السورية الكويتية
للتأمين

1,133,889,355

1,422,459,827

2,226,050,511

3,500,315,064

3,669,228,828

شركة الثقة السورية
للتأمين

915,911,985

961,293,581

1,060,457,586

1,114,208,627

1,281,026,345

شركة المشرق العربي
للتأمين

1,124,564,924

1,143,164,875

1,396,446,427

1,489,295,506

1,411,424,167

شركة أدونيس للتأمين
 -أدير

1,435,292,968

1,482,710,089

1,515,719,758

1,597,007,298

1،615،986،099

شركة االتحاد التعاوني
للتأمين

1,049,637,767

1,062,636,131

1,183,370,771

1,267,844,798

1,216,574,364

االجمالي

12,123,310,496

13,139,288,605

16,339,476,842

20,112,625,926

30,258,097,042
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جدول رقم (  ) 44نمو إجمالي حقوق الملكية في شركات التأمين التقليدية 2017 - 2013
الشركة

2014-2013

2015-2014

2017-2016

2016-2015

القيمة

النسبة

القيمة

النسبة

القيمة

النسبة

القيمة

النسبة

المتحدة
للتأمين

20,452,715

1.84%

393,672,106

34.76%

521,700,693

34.18%

-29,986,626

-1.46%

السورية
العربية
للتأمين

184,540,089

13.22%

833,884,807

52.76%

945,497,940

39.16%

-317,506,768

-9.45%

الشركة
السورية
الدولية
للتأمين -
أروب

101,239,852

7.30%

157,863,733

10.60%

154,777,640

9.40%

86,817,223

4.82%

الوطنية
للتأمين

278,537,698

20.94%

434,941,174

27.04%

413,960,472

20.26%

-78,826,836

-3.21%

التأمين
العربية-
سورية

18,240,251

1.47%

70,045,867

5.58%

150,586,099

11.35%

259,405,613

17.56%

السورية
الكويتية
للتأمين

288,570,472

25.45%

803,590,684

56.49%

1,274,264,553

57.24%

168,913,764

4.83%

الثقة
السورية
للتأمين

45,381,596

4.95%

99,164,005

10.32%

53,751,041

5.07%

166,817,718

14.97%

المشرق
العربي
للتأمين

18,599,951

1.65%

253,281,552

22.16%

92,849,079

6.65%

-77,871,339

-5.23%

ادونيس
للتأمين -
أدير

47,417,121

3.30%

33,009,669

2.23%

81,287,540

5.36%

10,018,978,801

627.36%

االتحاد
التعاوني
للتأمين

12,998,364

1.24%

120,734,640

11.36%

84,474,027

7.14%

-51,270,434

-4.04%

االجمالي

1,015,978,109

8.38%

3,200,188,237

24.36%

3,773,149,084

23.09%

10,145,471,116

50.44%
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إجمالي موجودات شركات التأمين التقليدية
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 الودائع الطويلة األجل:جدول رقم (  ) 45الودائع الطويلة األجل من العام  2017- 2013لشركات التأمين التقليدية
الشركة

2013

2014

2015

2016

2017

الشركة المتحدة للتأمين

1,601,758,249

1,321,520,641

1,612,848,522

2,607,314,233

2,722,877,122

الشركة السورية العربية
للتأمين

1,059,379,886

633,412,511

442,784,524

1,359,849,652

916,149,944

الشركة السورية الدولية
للتأمين  -أروب

1,745,627,132

1,619,875,091

1,818,513,192

1,954,518,605

2,421,666,115

الشركة الوطنية للتأمين

2,176,756,265

2,287,000,005

1,794,312,591

2,108,314,826

2,220,273,062

الشركة العربية للتأمين

641,688,972

626,403,566

1,103,955,547

561,267,119

770,500,000

الشركة السورية الكويتية
للتأمين

1,184,900,899

1,404,927,277

2,142,260,617

3,178,072,815

2,594,172,530

شركة الثقة السورية
للتأمين

1,814,988,968

1,923,826,241

2,293,417,451

2,126,806,371

2,258,299,658

شركة المشرق العربي
للتأمين

1,825,000,000

1,910,000,000

1,960,000,000

2,141,855,888

2,248,913,795

شركة أدونيس للتأمين
 -أدير

1,293,188,560

1,327,941,505

1,113,085,485

1,194,751,386

1,308,337,610

شركة االتحاد التعاوني
للتأمين

446,193,669

795,811,277

884,372,274

1,037,455,214

1,091,709,603

االجمالي

13,789,482,600

13,850,718,114

15,165,550,203

18,270,206,109

18,552,899,439

63

االتحاد السوري لشركات التأمين

Annual Report 2016 - 2017

جدول رقم (  ) 46نمو الودائع الطويلة األجل لشركات التأمين التقليدية 2017 - 2013
الشركة

2014-2013

2015-2014

2016-2015

2017-2016

القيمة

النسبة

القيمة

النسبة

القيمة

النسبة

القيمة

النسبة

المتحدة
للتأمين

-280,237,608

-17.50%

291,327,881

22.04%

994,465,711

61.66%

115,562,889

4.43%

السورية
العربية
للتأمين

-425,967,375

-40.21%

-190,627,987

-30.10%

917,065,128

207.11%

-443,699,708

-32.63%

الشركة
السورية
الدولية
للتأمين -
أروب

-125,752,041

-7.20%

198,638,101

12.26%

136,005,413

7.48%

467,147,510

23.90%

الوطنية
للتأمين

110,243,740

5.06%

-492,687,414

-21.54%

314,002,235

17.50%

111,958,236

5.31%

التأمين
العربية-
سورية

-15,285,406

-2.38%

477,551,981

76.24%

-542,688,428

-49.16%

209,232,881

37.28%

السورية
الكويتية
للتأمين

220,026,378

18.57%

737,333,340

52.48%

1,035,812,198

48.35%

-583,900,285

-18.37%

الثقة
السورية
للتأمين

108,837,273

6.00%

369,591,210

19.21%

-166,611,080

-7.26%

131,493,287

6.18%

المشرق
العربي
للتأمين

85,000,000

4.66%

50,000,000

2.62%

181,855,888

9.28%

107,057,907

5.00%

ادونيس
للتأمين -
أدير

34,752,945

2.69%

-214,856,020

-16.18%

81,665,901

7.34%

113,586,224

9.51%

االتحاد
التعاوني
للتأمين

349,617,608

78.36%

88,560,997

11.13%

153,082,940

17.31%

54,254,389

5.23%

االجمالي

61,235,514

0.44%

1,314,832,089

9.49%

3,104,655,906

20.47%

282,693,330

1.55%
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الودائع الطويلة األجل
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السورية الكويتية التأمين العربية  -الوطنية للتأمين السورية الدولية السورية العربية المتحدة للتأمين
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0
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نمــت الودائــع بشــكل ملحــوظ حيــث ازدادت مــن  13مليــار فــي عــام  2013الــى  16مليــار
فــي عــام  2018وذلــك بنســب مختلفــة مــن شــركة الــى أخــرى حيــث كانــت أعلى نســبة
زيــادة فــي عــام .2016
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 صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:جدول رقم (  ) 47صافي التدفقات النقدية
التشغيلية لشركات التأمين التقليدية 2017 - 2013
الشركة

2013

2014

2015

2016

2017

الشركة المتحدة للتأمين

223,072,835

391,906,109

-343,222,705

431,315,578

675,445,387

الشركة السورية العربية
للتأمين

136,455,128

88,850,860

657,720,295

1,385,409,375

829,809,922

الشركة السورية الدولية
للتأمين  -آروب

226,686,819

206,780,536

134,943,082

314,297,911

109,885,361

الشركة الوطنية للتأمين

623,018,257

430,877,649

311,772,039

-226,107,344

500,957,702

الشركة العربية للتأمين

42,640,380

169,549,249

181,397,596

127,217,737

127,724,857

الشركة السورية الكويتية
للتأمين

-54,395,990

348,315,409

186,539,102

227,660,020

51,385,616

شركة الثقة السورية
للتأمين

159,519,119

-122,172,650

126,298,232

-342,099,237

-92,789,972

شركة المشرق العربي
للتأمين

353,592,563

90,066,462

-70,227,486

-107,783,054

16,826,696

شركة أدونيس للتأمين
 -أدير

77,969,668

-54,823,110

9,694,291

35,400,024

64,756,276

شركة االتحاد التعاوني
للتأمين

93,461,304

-6,079,243

74,679,625

206,724,025

19,542,051

االجمالي

1,882,020,083

1,543,271,271

1,269,594,071

2,052,035,035

2,303,543,896

صافي التدفقات النقدية التشغيلية
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 صافي أرباح شركات التأمين التقليدية:جدول رقم (  ) 48صافي ارباح شركات التأمين التقليدية 2017 - 2013
الشركة

2013

2014

2015

2016

2017

الشركة المتحدة للتأمين

83,905,442

88,452,715

457,788,616

637,138,858

50,036,937

الشركة السورية العربية
للتأمين

196,076,006

184,540,089

933,884,807

945,497,940

-277,506,768

الشركة السورية الدولية
للتأمين  -آروب

89,289,286

154,474,316

258,741,682

228,554,946

26,020,060

الشركة الوطنية للتأمين

391,556,012

416,537,696

665,041,174

596,760,472

113,097,301

الشركة العربية للتأمين

86,733,441

18,240,251

70,045,867

150,586,099

259,405,613

الشركة السورية الكويتية
للتأمين

170,837,593

315,472,779

810,214,681

1,252,925,753

-313,330,006

شركة الثقة السورية
للتأمين

-65,125,475

51,330,802

118,071,693

23,696,839

95,201,696

شركة المشرق العربي
للتأمين

71,061,580

132,839,951

323,406,552

250,609,079

41,128,661

شركة أدونيس للتأمين
 -أدير

127,557,455

129,802,923

120,509,669

143,787,540

81,478,801

شركة االتحاد التعاوني
للتأمين

6,906,109

12,998,364

120,734,640

84,474,027

-51,270,434

االجمالي

1,158,797,449

1,504,689,886

3,878,439,381

4,314,031,553

24,261,861
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جدول رقم (  ) 49نمو صافي أرباح شركات التأمين التقليدية 2017 - 2013
الشركة

2014-2013

2015-2014

2017-2016

2016-2015

القيمة

النسبة

القيمة

النسبة

القيمة

النسبة

القيمة

النسبة

المتحدة
للتأمين

4,547,273

5.42%

369,335,901

417.55%

179,350,242

39.18%

-587,101,921

-92.15%

السورية
العربية
للتأمين

-11,535,917

-5.88%

749,344,718

406.06%

11,613,133

1.24%

-1,223,004,708

-129.35%

السورية
الدولية
للتأمين -
آروب

65,185,030

73.00%

104,267,366

67.50%

-30,186,736

-11.67%

-202,534,886

-88.62%

الوطنية
للتأمين

24,981,684

6.38%

248,503,478

59.66%

-68,280,702

-10.27%

-483,663,171

-81.05%

التأمين
العربية-
سورية

-68,493,190

-78.97%

51,805,616

284.02%

80,540,232

114.98%

108,819,514

72.26%

السورية
الكويتية
للتأمين

144,635,186

84.66%

494,741,902

156.83%

442,711,072

54.64%

-1,566,255,759

-125.01%

الثقة
السورية
للتأمين

116,456,277

-178.82%

66,740,891

130.02%

-94,374,854

-79.93%

71,504,857

301.75%

المشرق
العربي
للتأمين

61,778,371

86.94%

190,566,601

143.46%

-72,797,473

-22.51%

-209,480,418

-83.59%

ادونيس
للتأمين -
أدير

2,245,468

1.76%

-9,293,254

-7.16%

23,277,871

19.32%

-62,308,739

-43.33%

االتحاد
التعاوني
للتأمين

6,092,255

88.22%

107,736,276

828.84%

-36,260,613

-30.03%

-135,744,461

-160.69%

االجمالي

345,892,437

29.85%

2,373,749,495

157.76%

435,592,172

11.23%

-4,289,769,692

-99.44%
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صافي أرباح شركات التأمين التقليدية
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السورية الكويتية التأمين العربية  -الوطنية للتأمين السورية الدولية السورية العربية المتحدة للتأمين
للتأمين
للتأمين
سورية
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 -أروب

2015

2013

2014

 ربحية االسهم:جدول رقم ( :)50ربحية االسهم في شركات التأمين التقليدية 2017 – 2013
الشركة

2013

2014

2015

2016

2017

الشركة المتحدة للتأمين

9.87

10.41

53.86

74.96

5.89

الشركة السورية العربية للتأمين

19.61

18.45

93.39

94.55

-27.75

الشركة السورية الدولية للتأمين
 -آروب

8.93

15.45

25.87

22.86

2.6

الشركة الوطنية للتأمين

46.07

49

78.24

70.21

13.31

الشركة العربية للتأمين

7.86

1.58

6.06

13.03

22.45

الشركة السورية الكويتية للتأمين

24.1

34.17

95.32

147.4

-36.86

شركة الثقة السورية للتأمين

-38

30.19

13.89

2.79

11.2

شركة المشرق العربي للتأمين

8.36

15.63

38.05

29.48

4.84

شركة أدونيس للتأمين  -أدير

51.02

51.92

9.64

11.5

6.52

شركة االتحاد التعاوني للتأمين

0.69

1.3

12.07

8.45

-5.13
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 إجمالي االقساط المكتتبة:جدول رقم (  ) 51إجمالي األقساط المكتتبة للشركات التقليدية 2017 - 2013
الشركة

2013

2014

2015

2016

2017

الشركة المتحدة للتأمين

482,414,114

455,999,301

550,462,138

771,843,794

1,102,998,925

الشركة السورية العربية
للتأمين

444,710,547

930,404,852

898,994,045

1,505,314,770

1,320,433,529

الشركة السورية الدولية
للتأمين  -آروب

495,824,847

566,950,456

584,903,469

752,772,323

981,293,138

الشركة الوطنية للتأمين

1,180,202,994

1,225,235,877

1,319,722,752

1,541,863,897

1,826,969,448

الشركة العربية للتأمين

471,532,992

606,210,006

658,123,296

882,020,746

1,022,781,799

الشركة السورية الكويتية
للتأمين

346,734,171

393,931,115

449,958,175

625,523,457

539,796,152

شركة الثقة السورية
للتأمين

756,655,848

527,672,210

398,822,900

389,575,703

227,499,675

شركة المشرق العربي
للتأمين

532,630,696

584,148,875

695,669,350

914,087,463

1,010,415,546

شركة أدونيس للتأمين
 -أدير

327,014,972

305,052,682

343,625,417

466,663,028

496,629,403

شركة االتحاد التعاوني
للتأمين

431,797,604

368,532,864

458,532,864

623,145,821

450,533,280

اإلجمالي

5,469,518,785

5,964,138,238

6,358,814,406

8,472,811,002

8,979,350,895
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جدول رقم (  ) 52نمو األقساط المكتتبة في شركات التأمين التقليدية
الشركة

2014-2013

2016-2015

2015-2014

2017-2016

القيمة

النسبة

القيمة

النسبة

القيمة

النسبة

القيمة

النسبة

المتحدة
للتأمين

-26,414,813

-5.48%

94,462,837

20.72%

221,381,656

40.22%

331,155,131

42.90%

السورية
العربية
للتأمين

485,694,305

109.22%

-31,410,807

-3.38%

606,320,725

67.44%

-184,881,241

-12.28%

السورية
الدولية
للتأمين -
آروب

71,125,609

14.34%

17,953,013

3.17%

167,868,854

28.70%

228,520,815

30.36%

الوطنية
للتأمين

45,032,883

3.82%

94,486,875

7.71%

222,141,145

16.83%

285,105,551

18.49%

التأمين
العربية-
سورية

134,677,014

28.56%

51,913,290

8.56%

223,897,450

34.02%

140,761,053

15.96%

السورية
الكويتية
للتأمين

47,196,944

13.61%

56,027,060

14.22%

175,565,282

39.02%

-85,727,305

-13.70%

الثقة
السورية
للتأمين

-228,983,638

-30.26%

-128,849,310

-24.42%

-9,247,197

-2.32%

-162,076,028

-41.60%

المشرق
العربي
للتأمين

51,518,179

9.67%

111,520,475

19.09%

218,418,113

31.40%

96,328,083

10.54%

ادونيس
للتأمين -
أدير

-21,962,290

-6.72%

38,572,735

12.64%

123,037,611

35.81%

29,966,375

6.42%

االتحاد
التعاوني
للتأمين

-63,264,740

-14.65%

90,000,000

24.42%

164,612,957

35.90%

-172,612,541

-27.70%

اإلجمالي

494,619,453

9.04%

394,676,168

6.62%

2,113,996,596

33.25%

506,539,893

5.98%
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إجمالي األقساط المكتتبة للشركات التقليدية
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إجمالي التعويضات المسددة:
جدول رقم (  ) 53إجمالي التعويضات المسددة 2017 - 2014
الشركة

2014

2015

2016

2017

الشركة المتحدة للتأمين

869,295,492

748,275,575

302,564,172

240,354,166

الشركة السورية العربية
للتأمين

633,706,949

1,857,564,571

219,380,397

891,529,015

الشركة السورية الدولية
للتأمين  -آروب

270,659,180

281,290,382

255,600,802

317,184,635

الشركة الوطنية للتأمين

667,360,799

654,366,049

1,131,265,916

953,545,562

الشركة العربية للتأمين

272,907,159

303,099,319

960,138,210

333,454,711

الشركة السورية الكويتية
للتأمين

324,305,729

253,430,076

208,468,838

219,945,098

شركة الثقة السورية للتأمين

347,868,215

318,228,747

173,403,077

227,977,341

شركة المشرق العربي للتأمين

369,928,477

288,908,792

608,070,942

583,066,567

شركة أدونيس للتأمين  -أدير

83,321,639

111,230,255

102,274,855

115,007,942

شركة االتحاد التعاوني للتأمين

213,000,143

140,261,847

192,609,046

245,027,333

اإلجمالي

4,052,353,782

4,956,655,613

4,153,776,255

4,127,092,370
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جدول رقم ( )54زيادة إجمالي التعويضات المسددة 2017 - 2014
2015-2014

الشركة

2017-2016

2016-2015

القيمة

النسبة

القيمة

النسبة

القيمة

النسبة

المتحدة للتأمين

-121,019,917

-13.92%

-445,711,403

-59.57%

-62,210,006

-20.56%

السورية العربية
للتأمين

1,223,857,622

193.13%

-1,638,184,174

-88.19%

672,148,618

306.38%

السورية الدولية
للتأمين  -آروب

10,631,202

3.93%

-25,689,580

-9.13%

61,583,833

24.09%

الوطنية للتأمين

-12,994,750

-1.95%

476,899,867

72.88%

-177,720,354

-15.71%

التأمين العربية-
سورية

30,192,160

11.06%

657,038,891

216.77%

-626,683,499

-65.27%

السورية الكويتية
للتأمين

-70,875,653

-21.85%

-44,961,238

-17.74%

11,476,260

5.51%

الثقة السورية
للتأمين

-29,639,468

-8.52%

-144,825,670

-45.51%

54,574,264

31.47%

المشرق العربي
للتأمين

-81,019,685

-21.90%

319,162,150

110.47%

-25,004,375

-4.11%

ادونيس للتأمين
 -أدير

27,908,616

33.50%

-8,955,400

-8.05%

12,733,087

12.45%

االتحاد التعاوني
للتأمين

-72,738,296

-34.15%

52,347,199

37.32%

52,418,287

27.21%

اإلجمالي

904,301,831

22.32%

-802,879,358

-16.20%

-26,683,885

-0.64%

إجمالي التعويضات المسددة 2017 - 2014
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المؤسسة العامة السورية للتأمين

رئيس مجلس اإلدارة :د .شهناز الخطيب
المدير العام :المهندس اياد زهراء
الهاتـــــف +963 11 9902 :
التلفاكــــس+963 11 2330331 :
sic@sic.sy
www.sic.sy

االتحاد العربي إلعادة التأمين

رئيس مجلس اإلدارة -المدير العام  :د .عزيز صقر
الهاتـــــف+963 11 6132592/3 :
التلفاكــــس+963 11 61249710 :
admin@arabunionre.sy
www.arabunionre.sy

شركة المتحدة للتأمين

رئيس مجلس اإلدارة :أ .مروان عفاكي
المدير العام المكلف :أ .يزن ديب
الهاتـــــف +963 11 5046 :
التلفاكــــس+963 11 3341934 :
info@uic.com.sy
www.uic.com.sy

الشركة السورية العربية للتأمين

رئيس مجلس اإلدارة :أ .سالم حنا
المدير العام :أ .باسل عبود
الهاتـــــف +963 11 9206 :
التلفاكــــس+963 11 6128933 :
contactus@sainsurance.co
www.sainsurance.co
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االتحاد التعاوني للتأمين (سولدارتي للتأمين)

رئيس مجلس اإلدارة :د .محمد عمر عرنوس
المدير العام :أ .معتز قولي
الهاتـــــف +963 11 3016 :
التلفاكــــس+963 11 3742415 :
info@solidarity-sy.com
www.solidarity-sy.com

السورية الدولية للتأمين  -آروب سورية

رئيس مجلس اإلدارة :أ .فاتح وجيه بكداش
المدير العام :د .ماهر عماري
الهاتـــــف+963 11 3348350 :
التلفاكــــس+963 11 3348144 :
			
info@aropesyria.com
www.aropesyria.com

الشركة الوطنية للتأمين

رئيس مجلس اإلدارة :أ .حسان العلي
المدير العام :أ .عبد القادر العلي
الهاتـــــف +963 11 9248 :
التلفاكــــس+963 11 3348690 :
info@natinsurance.com
www.natinsurance.com

التأمين العربية -سورية

رئيس مجلس اإلدارة :أ .نظريك يعقوبيان
الهاتـــــف +963 11 9405 :
التلفاكــــس+963 11 6128933 :
info@arabiasyria.com
www.arabiasyria.com
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الشركة السورية الكويتية للتأمين

رئيس مجلس اإلدارة :أ.خالد الحسن
المدير العام :سامر بكداش
الهاتـــــف +963 11 9276 :
التلفاكــــس+963 11 6645130 :
info@gig.com.sy
www.skicins.com

المشرق العربي للتأمين  -أورينت

رئيس مجلس اإلدارة :أ .صائب النحاس
المدير العام :أ .عزت اسطواني
الهاتـــــف+963 11 3352100 :
التلفاكــــس+963 11 3352110 :
info@orient-syria.com
www.insurancesyria.com

أدونيس للتأمين  -سورية (أدير)

رئيس مجلس اإلدارة :أ .رينيه خالط
المدير العام:د .باسل صقر
الهاتـــــف +963 11 3344177 :
التلفاكــــس+963 11 3344324 :
adirsyria@adirinsurance.com
www.adirinsurance-sy.com

العقيلة للتأمين التكافلي

رئيس مجلس اإلدارة :د .بديع دروبي
المدير العام :أ .مازن الصبان
الهاتـــــف +963 11 3328545 :
التلفاكــــس+963 11 3328546 :
info@atisyria.com
www.atisyria.com/www.al-aqeelahtakaful.com
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اإلسالمية السورية للتأمين

رئيس مجلس اإلدارة :د .عزيز صقر
المدير العام :أ .علي شرف
الهاتـــــف +963 11 3353350/1 :
التلفاكــــس+963 11 3353487 :
info@siic-insurance.com
www.siic-insurance.com

الثقة السورية للتأمين

رئيس مجلس اإلدارة :أ .خالد أبو النحل
الهاتـــــف+963 11 4472650 :
التلفاكــــس+963 11 4472652 :
mail@trustsyria.com
www.trustsyria.com
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ملحق  / 2 /األقساط والتعويضات
المدفوعة في السوق السورية
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جدول رقم (  )55إجمالي األقساط المكتتبة في السوق السورية 2017 - 2013
نوع القسط

2013

2014

2015

2016

2017

تامين السيارات

5,619,163,854

5,925,237,967

6,015,122,615

6,859,085,910

12,674,805,818

تأمين الحريق

1,180,764,240

1,611,508,403

1,421,898,159

1,877,447,300

2,059,808,833

تأمين النقل

1,144,115,835

686,731,530

818,036,162

1,067,995,659

1,606,544,021

تامين السفر

52,412,557

56,671,618

67,323,900

98,534,219

117,978,655

تأمين صحي

5,000,594,584

5,246,207,818

7,502,316,278

7,353,565,609

8,702,386,947

تأمين حياة

222,871,111

220,816,352

278,344,084

375,510,820

441,301,446

تامين الحوادث العامة

529,274,045

623,698,299

1,007,287,991

1,669,447,678

1,585,482,903

تأمين الطيران

9,513,802

10,033,666

13,494,461

15,659,861

10,323,283

تأمين هندسي

142,882,637

114,654,575

124,643,546

216,790,418

311,709,674

اإلجمالي

13,901,592,665

14,495,560,228

17,248,467,196

19,534,037,474

27,510,341,580
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جدول رقم (  ) 56التحليل الهيكلي لألقساط المكتتبة في السوق السورية 2017 - 2013
نوع القسط

2013

2014

2015

2016

2017

تامين السيارات

40.42%

40.88%

34.87%

35.11%

46.07%

تأمين الحريق

8.49%

11.12%

8.24%

9.61%

7.49%

تأمين النقل

8.23%

4.74%

4.74%

5.47%

5.84%

تامين السفر

0.38%

0.39%

0.39%

0.50%

0.43%

تأمين صحي

35.97%

36.19%

43.50%

37.64%

31.63%

تأمين حياة

1.60%

1.52%

1.61%

1.92%

1.60%

تامين الحوادث العامة

3.81%

4.30%

5.84%

8.55%

5.76%

تأمين الطيران

0.07%

0.07%

0.08%

0.08%

0.04%

تأمين هندسي

1.03%

0.79%

0.72%

1.11%

1.13%

اإلجمالي

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

إجمالي األقساط المكتتبة في السوق السورية 2017 - 2013
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جدول رقم (  ) 57اجمالي التعويضات المدفوعة في السوق السورية 2017 - 2013
نوع القسط

2013

2014

2015

2016

2017

تامين السيارات

3,634,111,718

3,717,562,580

3,434,929,300

3,342,357,130

4,024,415,168

تأمين الحريق

166,571,823

2,309,448,077

584,847,847

1,276,796,093

894,146,431

تأمين النقل

91,722,934

193,542,024

153,227,826

56,232,241

68,786,585

تامين السفر

90,160

15,375

199,272

127,801

6,290,637

تأمين صحي

2,886,761,485

3,697,895,964

7,345,125,882

11,916,851,006

12,054,025,882

تأمين حياة

45,611,429

35,982,810

33,878,040

92,648,941

54,242,506

تامين الحوادث العامة

249,970,262

668,902,259

998,175,402

61,581,272

43,916,755

تأمين هندسي

39,712,211

9,056,221

29,571,335

15,511,186

10,655,305

اإلجمالي

7,114,552,022

10,632,405,310

12,579,954,904

16,762,105,670

17,156,479,269
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جدول رقم (  ) 58التحليل الهيكلي للتعويضات المدفوعة
في السوق السورية 2017 - 2013
نوع القسط

2013

2014

2015

2016

2017

تامين السيارات

51.08%

34.96%

27.30%

17.81%

23.46%

تأمين الحريق

2.34%

21.72%

4.65%

6.81%

5.21%

تأمين النقل

1.29%

1.82%

1.22%

0.30%

0.40%

تامين السفر

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.04%

تأمين صحي

40.58%

34.78%

58.39%

63.52%

70.26%

تأمين حياة

0.64%

0.34%

0.27%

0.49%

0.32%

تامين الحوادث العامة

3.51%

6.29%

7.93%

0.33%

0.26%

تأمين هندسي

0.56%

0.09%

0.24%

0.08%

0.06%

اإلجمالي

100.00%

100.00%

100.00%

89.34%

100.00%

إجمالي التعويضات المدفوعة في السوق السورية 2017 - 2013
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