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 تأمينيئة اإلشراف على اله

اإلشراف على كافة  2004لعام  /68التشريعي /بموجب المرسوم والمحدثة  تأمينهيئة اإلشراف على ال تتولى
 تأمينهيئة اإلشراف على البه وكان من أهم ما قامت في الجمهورية العربية السورية،  تأمينمكونات قطاع ال

لبية المتطلبات الضرورية تو  السورية، تأمينسوق الة لعمل الناظم القراراتإنجاز  خالل السنوات المنصرمة
 وجميع الجهات األخرى التي تمارس أعماالا  تأمينشركات ال لعملالضوابط العامة  عبر تحديد الستمراريته

إعادة القرارات واألنظمة المختصة بأصدرت الهيئة العديد من حيث  ي،تأمينبالنشاط ال مساندةا أو ملحقة
دارة  المالءةو حوكمة أنظمة ال إلى، إضافة تأميناستثمار أموال شركات الوأسس  الفنيةواالحتياطيات  تأمينال وا 

 .يةتأمينالخدمات ال المخاطر وأسس عمل مقدمي

 
 :ومهامها أهداف الهيئة

واإلشراف عليه بما يكفل توفير المناخ المالئم لتطويره  تأمينوا عادة ال تأمينتنظيم قطاع ال إلىتهدف الهيئة 
، وكذلك اإلشراف على اص والممتلكات وتغطية المسؤولياتفي ضمان األشخ تأمينوتعزيز دور صناعة ال

مارها لدعم التنمية االقتصادية في ي وتنميتها واستثتأمينتجميع المدخرات الوطنية التي يتيحها النشاط ال
الجمهورية العربية السورية بما يضمن حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين والمستثمرين ويوفر األغطية 

 .ية لحماية هذه الحقوق تأمينال
 ةيتأمين أغطيةلضمان قدرتها على توفير  تأمينوا عادة ال تأمينمراقبة المالءة المالية لشركات الكما تعمل على 

قدرتها على تقديم خدمات و  وزيادة كفاءتها تأمينفي قطاع الالعمل على رفع أداء الجهات العاملة مناسبة، و 
متعلقة ي وا عداد الدراسات والبحوث التأمينلمشاركة بتنمية الوعي الا إلىإضافة  ،تأمينأفضل للمستفيدين من ال

 تلقي شكاوي المؤمنين ومتابعة معالجتها. تتولى الهيئة العمل على، و وتعميمها تأمينبأعمال ال
ضرار الجسدية الناجمة عن حوادث السير التي تسببها مركبات تدير الهيئة صندوقًا للتعويض عن األكما و 

 .لذلك ضامن تأمينال عدم وجود عقد مجهولة الهوية، في ح

أصيبوا في العمليات  وصندوق الرعاية االجتماعية الذي يقدم الدعم المادي للمصابين والجرحى الذين
  .2011اإلرهابية منذ عام 
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 :وإدارتها هيكلية الهيئة

 تتمتع الهيئة باالستقالل المالي واإلداري وترتبط بالسيد وزير المالية وتدار الهيئة وفق ما يلي:
 المدير العام -مجلس اإلدارة   ب -من:  أ ألفاإلدارة العليا، وتت

 المجلس من وزير المالية رئيساا وعضوية كل من : ألفيت
 .( المدير العام عضواا ونائباا للرئيس1  
 .( سبعة أعضاء على األقل من ذوي الخبرة واالختصاص يسميهم رئيس مجلس الوزراء2  
  

 :إدارة الهيئة مجلس

 1/11/2019( تاريخ 1774المشكل وفق قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم)السادة أعضاء المجلس 

 

 :الهيئة مديريات
مديرية مقدمي  -2 الشركات مديرية -1

 يةتأمينالخدمات ال

مديرية الدراسات  -3

 وإدارة المخاطر

مديرية الشؤون  -4

 اإلدارية والمالية

مديرية الشؤون  -5

 القانونية

مديرية الموارد  -6

 البشرية

مديرية مكتب  -7

 المدير العام

مكتب التدقيق  -8

 الداخلي

  

 رئيساً  وزير المالية يــــــــاغـــــي كـــــــنــــــــان الــــدكتــــــــور
 نائباا للرئيس هيئة اإلشراف على التأمين عاممدير  مـــحــمــــــد رافــــــــــــــد الـــدكتــــــــور

 عضواا  اإليرادات العامةمعاون وزير المالية لشؤون  الرؤوف عبـــد ريـــــاض الدكتـــور
 عضواا  نائب حاكم مصرف سورية المركزي  ةـــــهزيم عصام محمد ورـــــالدكت

 عضواا  المدير التنفيذي لسوق دمشق لألوراق المالية قاســـــم الـــرزاق عبــــد الدكتــــور
 عضواا  الوزراء للشؤون القانونيةمعاون األمين العام لرئاسة مجلس  الصـــالـح ـحـــــمـــودمـ الدكتــــور
 عضواا  خبير تأمين عبود اللطيف عبـــــد الدكتـــــــور
 عضواا  خبير تأمين صحي ـيديــــــوانـــ هـــــشـــــــام الـــــدكتــــــور
 عضواا  خبير في المصارف والتأمين محمد محمود عــلـــي الــــدكتــــــــور
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 يالسور تأمينقطاع ال

واتحاد  تأمين، االتحاد السوري لشركات التأمينهيئة اإلشراف على ال إلىالسوري إضافة  تأمينيضم قطاع ال
 .تأمينوكالء ووسطاء ال

جود شركة إعادة و  إلىتكافلي إضافة  تأمينمنها شركة واحدة حكومية وشركتي  تأمينشركة  13من  ألفويت
ومسوي  الء ووسطاءاآلخرين من وك الخدمات وعدد من مقدمي شركات إلدارة نفقات طبية، /8و/واحدة  تأمين

 خسائر وخبراء تقدير أضرار واكتواريين.
 

 تأمينال لشركاتاالتحاد السوري 

وتم إقرار إحداثه  2005لعام  43المرسوم التشريعي رقم موجب ب تأمينتأسس االتحاد السوري لشركات ال
يهدف ، تأمينوا عادة ال تأمينحيث يضم االتحاد شركات ال 29/11/2006تاريخ  61/100القرار رقم  بموجب

 تأمينرعاية مصالح أعضائه وتطبيق قواعد ممارسة المهنة وتمثيلهم لدى أي جهة فيما يتعلق بأعمال ال إلى
لىو  السورية وبما يتماشى مع أحكام  تأمينوا عادة ال تأمينتقوية الروابط وتعميق التعاون بين شركات ال ا 

 . /43المرسوم التشريعي /
 

للسيارات التابع لالتحاد المذكور، والذي اعتبر من  لزامياإل تأمينتم إحداث تجمع ال 2009وخالل العام 
البالغ  للسيارات، وقد انتشرت مكاتبه لزامياإل تأمينأكثر التجارب العربية نجاحاا في تنظيم إصدار وثائق ال

المحافظات السورية  معظمفي  مركز إصدار داخلي /49مراكز حدودية و/ /6/ 2019عددها حتى نهاية عام 
 إلىللمركبات الداخلة  لزامياإل تأمينفي تنظيم عملية إصدار وثائق ال الناجحة تجربته إلىإضافة حتى اآلن، 

 القطر عبر المعابر الحدودية  نيابة عن الشركات.
 

 :تأميناتحاد وكالء ووسطاء ال

 2005لعام  /43أحكام المرسوم التشريعي /ية وفق تأمينلعاملين في مهنة الوكالة الااتحاد  تم توفيق وضع
الصادر عن مجلس إدارة الهيئة فقد تم تعديل النظام األساسي  2/8/2005تاريخ  /5وعمالا بالقرار رقم/

رعاية مصالح العاملين  إلىالذي يهدف ، تأمينلالتحاد وتوفيق أوضاعه وتسميته باتحاد وكالء ووسطاء ال
المحافظة على األسس و  ،احي المادية والمعنوية والثقافيةسورية من النو  في تأمينفي مهنة وكالء ووسطاء ال

 قبة التي تستلزمها مصلحة االتحادالتي يقوم عليها االتحاد والقيام بالمرا
  وغيرها.



 

 

 

5 

 

 في سورية: تأمينشركات ال

 أموالهاؤوس ر خاصة بلغ مجموع  تأمينرة شركة اثنتي عشفي السوق السوري  تأمينيبلغ عدد شركات ال
وشركة االتحاد العربي إلعادة  تأمينالمؤسسة العامة السورية لل إلىإضافة مليار ليرة سورية  14,04حوالي 

 والجدول  التالي يوضح معلومات عن هذه الشركات: تأمينال

رأس المال  اسم الشركة
 تاريخ المزاولة تاريخ الترخيص الشكل القانوني )مليون ل.س(

 تأمينالسورية للالمؤسسة العامة 
2,000 

باسم الضمان السورية  1952تأسست عام  مؤسسة حكومية
إلى المؤسسة العامة السورية وتغيرت اسمها 
 1977عام  تأمينلل

 04/06/2006 06/02/2006 مساهمة عامة 1,593 تأمينالشركة المتحدة لل

 21/06/2006 05/04/2006 خاصة مساهمة 1,000 تأمينالشركة السورية العربية لل

 06/07/2006 06/02/2006 مساهمة عامة 1,210 آروب تأمينالشركة السورية الدولية لل

 06/08/2006 06/02/2006 مساهمة عامة 1,500 تأمينالشركة السورية الوطنية لل

 10/10/2006 12/06/2006 خاصة مساهمة 1,155 سورية -العربية تأمينشركة ال

 10/10/2006 06/02/2006 مساهمة عامة 1,062 تأمينالشركة السورية الكويتية لل

 19/10/2006 04/04/2006 خاصة مساهمة 850 تأمينشركة الثقة السورية لل

 12/11/2006 05/04/2006 مساهمة عامة 850 تأمينشركة المشرق العربي لل

 07/02/2008 21/07/2007 خاصة مساهمة 1,250 أدير – تأمينشركة أدونيس لل

 13/02/2008 25/06/2006 مساهمة عامة 1,000  تأميناالتحاد التعاوني للشركة 

 27/03/2008 28/12/2006 مساهمة عامة 3,000 التكافلي تأمينشركة العقيلة لل
 08/10/2008 27/12/2007 خاصة مساهمة 1,000 تأمينالسورية للاإلسالميةالشركة 

مليون  50 تأمينشركة االتحاد العربي إلعادة ال
 دوالر

 1974 
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 شركات إدارة النفقات الطبية

مجموع  Third Party Administration (TPAشركات إلدارة النفقات الطبية ) ثمانيةتعمل في سورية 
 .مليون ليرة سورية 816رؤوس أموالها 

 
 عن شركات إدارة النفقات الطبية:يتضمن الجدول التالي معلومات 

 اسم الشركة
رأس 
المال 
)مليون 
 ل.س(

 تاريخ المزاولة الشكل القانوني

 22/6/2006 محدودة المسؤولية 125 الصحية ميدكساإلدارة النفقات الشركة العربية 

 11/8/2006 خاصةمساهمة  85 )إيمبا( الطبية الخدماتإلدارة  الدولية شركةال

 1/3/2007 محدودة المسؤولية 100  التأمين الصحينفقات إلدارة  شركة الخدمات المميزة

 1/3/2007 خاصةمساهمة   200 سورية شركة غلوب مد

 30/10/2008 محدودة المسؤولية 50 شركة ميد سير إلدارة النفقات الطبية

 6/11/2008 محدودة المسؤولية 50 كيركارد بطاقة العناية الصحيةشركة 

 28/3/2013 محدودة المسؤولية 121 شركة الرعاية الطبية 

 9/1/2019 خاصةمساهمة  85 سيريا كير العناية السورية شركة
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 في سوق دمشق لألوراق المالية تأمينقطاع ال
 

يبلغ مجموع رؤوس أموال شركات شركات   6المدرجة في سوق األوراق المالية  تأمينبلغ عدد شركات ال
 .مليار ليرة سورية /9.360لمدرجة /ا تأمينال
 

 الخاصة في سوق األوراق المالية:ترتيب إدراج الشركات 
 تاريخ اإلدراج الشركة

 24/6/2009 تأمينالشركة المتحدة لل

 7/4/2010 آروب – تأمينالشركة السورية الدولية لل

 7/6/2010 تأمينالوطنية لل السورية الشركة

 22/8/2010 التكافلي تأمينشركة العقيلة لل

 27/7/2011  تأمينشركة االتحاد التعاوني لل

 13/5/2012 تأمينالشركة السورية الكويتية لل

 
 

توزع األسهم المدرجة حسب الجنسية وتوزع الملكية لدى شركات 

 :تأمينال
 جماليعدد األسهم اإل

93,662,500 

 %27 غير سورية %73   سورية

68,517,718 25,144,782 

 %78 اعتباري %22 طبيعي %26 اعتباري %74 طبيعي

50,875,614 17,642,104 5,442,210 19,702,572 
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 2020لعام  تأمينتحليل نتائج فروع ال

 الحياة : تأمينفرع 
 مليون ل.س /297ة /جمالياألقساط اإل -

أقساط السوق  إجمالينسبة أقساطه من  -
1.5 % 

 % 45نسبة نمو األقساط  -
 

 مليون ل.س /48ة /جماليالتعويضات اإل -

 %0.5 جماليإلى اإلالفرع تعويضات نسبة  -

 %16نسبة التعويضات إلى األقساط  -

 %97نسبة نمو التعويضات  -
 

 مليون ل.س /151حصة المعيد من أقساط الحياة لدى الشركات الخاصة بلغت / -

 %56 أقساط الشركات الخاصة فقطنسبة األقساط المسندة للمعيد إلى  -

 مليون ل.س /21حصة المعيد من تعويضات الحياة لدى الشركات الخاصة بلغت / -

 %50 من الشركات الخاصة فقطنسبة التعويضات المسددة من المعيد إلى التعويضات المسددة  -
 

 مليون ل.س /434التشغيلية لدى الشركات الخاصة / الخسارة -
 

 %24معدل التعويضات  إجمالي% 5صافي معدل التعويضات  -

 

 األقساط

 297,950,586 القيمة

 %1.5 أقساط السوق إجمالينسبة أقساط الفرع إلى 

 %45 نسبة النمو عن العام الماضي

 

 التعويضات

 48,670,463 القيمة

 %0.5 تعويضات السوق إجمالينسبة تعويضات الفرع إلى 

 %16 نسبة التعويضات إلى األقساط

 %97 نسبة النمو عن العام الماضي

 

 

 حصص المعيدين

 )شركات خاصة فقط(

 151,950,815 حصة المعيد من األقساط

 %56 نسبة اإلسناد

 %8 المسند من السوق إجمالينسبة إسناد الفرع إلى 

 21,532,035 حصة المعيد من التعويضات

 %50 النسبة إلى التعويضات

 %1.5 المسدد في السوق إجمالينسبة السداد في الفرع إلى 

 الربح التشغيلي

 )شركات خاصة فقط(

 434,517,438- القيمة

25- ربحية السوق إجمالينسبة ربحية الفرع إلى  % 

 معدل التعويضات

 )شركات خاصة فقط(

%5 صافي  

%24 إجمالي  

297,950,586

48,670,463

-100,000,000 100,000,000 300,000,000

أقساط 

تعويضات

ربح تشغيلي

فرع تأمين الحياة
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 : الصحي تأمينالفرع 
 

 ل.س مليار /8ة /جمالياألقساط اإل -

 % 39أقساط السوق  إجمالينسبة أقساطه من  -

 % 13نسبة نمو األقساط  -
 

 ل.س مليار /7.5ة /جماليالتعويضات اإل -

 %79 جماليإلى اإلالفرع تعويضات نسبة  -

 %93نسبة التعويضات إلى األقساط  -

 %7نسبة نمو التعويضات  -
 

 مليون ل.س /554لدى الشركات الخاصة بلغت / الفرعحصة المعيد من أقساط  -

 %22 أقساط الشركات الخاصة فقطإلى نسبة األقساط المسندة للمعيد  -

 مليون ل.س /372لدى الشركات الخاصة بلغت / الفرعحصة المعيد من تعويضات  -

 %18 لدى الشركات الخاصة نسبة التعويضات المسددة من المعيد إلى التعويضات المسددة -
 

 مليون ل.س /898األرباح التشغيلية لدى الشركات الخاصة / -
 

 %50معدل التعويضات  إجمالي% 52صافي معدل التعويضات  -

 

 األقساط

 8,008,079,760 القيمة

%39 أقساط السوق إجمالينسبة أقساط الفرع إلى   

%13 نسبة النمو عن العام الماضي  

 

 التعويضات

 7,459,237,790 القيمة

%79 تعويضات السوق إجمالينسبة تعويضات الفرع إلى   

%93 نسبة التعويضات إلى األقساط  

%7 نسبة النمو عن العام الماضي  

 

 

 حصص المعيدين

 فقط()شركات خاصة 

 554,354,748 حصة المعيد من األقساط

%22 نسبة اإلسناد  

%29 المسند من السوق إجمالينسبة إسناد الفرع إلى   

  372,374,671 حصة المعيد من التعويضات

%18 النسبة إلى التعويضات  

%29 المسدد في السوق إجمالينسبة السداد في الفرع إلى   

 الربح التشغيلي

 فقط()شركات خاصة 

 897,647,987 القيمة
 %51 ربحية السوق إجمالينسبة ربحية الفرع إلى 

 معدل التعويضات

 )شركات خاصة فقط(

%52 صافي  

%50 إجمالي  
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 : النقل تأمينفرع 
 

 ل.س مليار /1ة /جمالياألقساط اإل -

أقساط السوق  إجمالينسبة أقساطه من  -
5 % 

 % 0.9-نسبة نمو األقساط  -
 

 مليون ل.س /13ة /جماليالتعويضات اإل -

 جماليإلى اإلالفرع تعويضات نسبة  -
0.1% 

 %1.2نسبة التعويضات إلى األقساط  -

 %25-و التعويضات نسبة نم -

 
 مليون ل.س /196لدى الشركات الخاصة بلغت / الفرعحصة المعيد من أقساط  -

 %64 أقساط الشركات الخاصة فقطنسبة األقساط المسندة للمعيد إلى  -

 مليون ل.س /8من تعويضات الحياة لدى الشركات الخاصة بلغت /حصة المعيد  -

 %67لدى الشركات الخاصة  نسبة التعويضات المسددة من المعيد إلى التعويضات المسددة -
 

 مليون ل.س /66األرباح التشغيلية لدى الشركات الخاصة / -
 

 %167معدل التعويضات  إجمالي% 29صافي معدل التعويضات  -

 

 األقساط

 1,098,688,635 القيمة

 %5 أقساط السوق إجمالينسبة أقساط الفرع إلى 

%0.9 نسبة النمو عن العام الماضي  

 

 التعويضات

 13,003,290 القيمة

 %0.1 تعويضات السوق إجمالينسبة تعويضات الفرع إلى 

 %1.2 نسبة التعويضات إلى األقساط

25- نسبة النمو عن العام الماضي % 

 

 

 المعيدينحصص 

 )شركات خاصة فقط(

 196,854,677 حصة المعيد من األقساط

 %64 نسبة اإلسناد

 %10 المسند من السوق إجمالينسبة إسناد الفرع إلى 

  8,728,236    حصة المعيد من التعويضات

 %67 النسبة إلى التعويضات

 %0.5 المسدد في السوق إجمالينسبة السداد في الفرع إلى 

 الربح التشغيلي

 )شركات خاصة فقط(

 72,185,581 القيمة
 %4 ربحية السوق إجمالينسبة ربحية الفرع إلى 

 معدل التعويضات

 )شركات خاصة فقط(

%29 صافي  

%167 إجمالي  
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 : الحريق تأمينفرع 
 

 ل.س مليار /2ة /جمالياألقساط اإل -

 % 10أقساط السوق  إجمالينسبة أقساطه من  -

 % 25نسبة نمو األقساط  -
 

 ل.س مليار /90ة /جماليالتعويضات اإل -

 %0.9 جماليإلى اإلالفرع تعويضات نسبة  -

 %4نسبة التعويضات إلى األقساط  -

 %93-و التعويضات نسبة نم -
 

 مليون ل.س /470لدى الشركات الخاصة بلغت / الفرعحصة المعيد من أقساط  -

 %86 الشركات الخاصةأقساط نسبة األقساط المسندة للمعيد إلى  -

 ل.س مليار /56لدى الشركات الخاصة بلغت / الفرعحصة المعيد من تعويضات  -

 %78لدى الشركات الخاصة  نسبة التعويضات المسددة من المعيد إلى التعويضات المسددة -
 

 مليون ل.س /72األرباح التشغيلية لدى الشركات الخاصة / -
 

 %9معدل التعويضات  إجمالي% 28صافي معدل التعويضات  -

 

 األقساط

 2,066,182,270 القيمة

 %10 أقساط السوق إجمالينسبة أقساط الفرع إلى 

 %25 نسبة النمو عن العام الماضي

 

 التعويضات

 90,510,497 القيمة

%0.9 تعويضات السوق إجمالينسبة تعويضات الفرع إلى   

%4 نسبة التعويضات إلى األقساط  

%93- العام الماضي نسبة النمو عن  

 

 

 حصص المعيدين

 )شركات خاصة فقط(

 470,955,835 حصة المعيد من األقساط

%86 نسبة اإلسناد  

%25 المسند من السوق إجمالينسبة إسناد الفرع إلى   

  56,531,213 حصة المعيد من التعويضات

%78 النسبة إلى التعويضات  

 %2.6 المسدد في السوق إجمالينسبة السداد في الفرع إلى 

 الربح التشغيلي

 )شركات خاصة فقط(

 87,075,554 القيمة
 % 4 ربحية السوق إجمالينسبة ربحية الفرع إلى 

 معدل التعويضات

 )شركات خاصة فقط(

%28 صافي  

%9 إجمالي  
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 : الحوادث العامةفرع 
 

 ل.س مليون /701ة /جمالياألقساط اإل -

أقساط السوق  إجمالينسبة أقساطه من  -
3.4 % 

 % 6-نسبة نمو األقساط  -
 

 مليون ل.س /17ة /جماليالتعويضات اإل -

 %0.2 جماليإلى اإلالفرع تعويضات نسبة  -

 %2.5نسبة التعويضات إلى األقساط  -

 %62-و التعويضات نسبة نم -
 

 مليون ل.س /313لدى الشركات الخاصة بلغت / الفرعحصة المعيد من أقساط  -

 %77 أقساط الشركات الخاصةنسبة األقساط المسندة للمعيد إلى  -

 مليون ل.س /4لدى الشركات الخاصة بلغت /الفرع حصة المعيد من تعويضات  -

 %36 من الشركات الخاصة نسبة التعويضات المسددة من المعيد إلى التعويضات المسددة -
 

 مليون ل.س /90األرباح التشغيلية لدى الشركات الخاصة / -
 

 %597معدل التعويضات  إجمالي% 16صافي معدل التعويضات  -

 

 األقساط

 701,094,850 القيمة

%3.4 أقساط السوق إجمالينسبة أقساط الفرع إلى   

%6- نسبة النمو عن العام الماضي  

 

 التعويضات

 17,884,984 القيمة

%0.2 تعويضات السوق إجمالينسبة تعويضات الفرع إلى   

%2.5 إلى األقساط نسبة التعويضات  

%62- نسبة النمو عن العام الماضي  

 

 

 حصص المعيدين

 )شركات خاصة فقط(

 313,459,546 حصة المعيد من األقساط

%77 نسبة اإلسناد  

%17 المسند من السوق إجمالينسبة إسناد الفرع إلى   

 4,230,973 حصة المعيد من التعويضات

 %55 النسبة إلى التعويضات

 %1 المسدد في السوق إجمالينسبة السداد في الفرع إلى 

 الربح التشغيلي

 )شركات خاصة فقط(

 90,097,921 القيمة
%5 ربحية السوق إجمالينسبة ربحية الفرع إلى   

 معدل التعويضات

 )شركات خاصة فقط(

%16 صافي  

%597 إجمالي  
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 : الهندسي تأمينالفرع 
 

 ل.س مليون /202ة /جمالياألقساط اإل -

 % 1أقساط السوق  إجمالينسبة أقساطه من  -

 % 10-نسبة نمو األقساط  -
 

 مليون ل.س /1.9ة /جماليالتعويضات اإل -

 جماليإلى اإلالفرع تعويضات نسبة  -
0.02% 

 %0.99نسبة التعويضات إلى األقساط  -

 %11-و التعويضات نسبة نم -
 

 مليون ل.س /15/ حوالي لدى الشركات الخاصة بلغت الفرعحصة المعيد من أقساط  -

 %67 لدى الشركات الخاصة نسبة األقساط المسندة للمعيد إلى األقساط -

 مليون ل.س /1.2لدى الشركات الخاصة بلغت / الفرعحصة المعيد من تعويضات  -

 %93 لدى الشركات الخاصة نسبة التعويضات المسددة من المعيد إلى التعويضات المسددة -
 

 مليون ل.س /7شركات الخاصة /األرباح التشغيلية لدى ال -
 

 %17معدل التعويضات  إجمالي% 6صافي معدل التعويضات  -

 

 األقساط

 202,142,288 القيمة

%1 أقساط السوق إجمالينسبة أقساط الفرع إلى   

%10- نسبة النمو عن العام الماضي  

 

 التعويضات

 1,995,377 القيمة

%0.02 تعويضات السوق إجمالينسبة تعويضات الفرع إلى   

%0.99 نسبة التعويضات إلى األقساط  

%11- نسبة النمو عن العام الماضي  

 

 

 حصص المعيدين

 (شركات خاصة فقط)

 15,802,249 حصة المعيد من األقساط

%67 نسبة اإلسناد  

 %1 المسند من السوق إجمالينسبة إسناد الفرع إلى 

  1,233,066      حصة المعيد من التعويضات

 %93 النسبة إلى التعويضات

%0.3 المسدد في السوق إجمالينسبة السداد في الفرع إلى   

 الربح التشغيلي

 (شركات خاصة فقط)

 7,311,854 القيمة

%0.4 ربحية السوق إجمالينسبة ربحية الفرع إلى   

 معدل التعويضات

 شركات خاصة فقط()

%6 صافي  

%71 إجمالي  
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 : السفر تأمينفرع 
 

 ل.س مليون /36ة /جمالياألقساط اإل -

 % 0.2أقساط السوق  إجمالينسبة أقساطه من  -

 % 53-األقساط  انخفاضنسبة  -
 
 

 ل.س ألف /216ة /جماليالتعويضات اإل -
 
 

لدى الشركات  الفرعحصة المعيد من أقساط  -
 ل.س /0الخاصة بلغت /

 %77 الخاصةالشركات  نسبة األقساط المسندة للمعيد إلى أقساط -
 

 مليون ل.س /15األرباح التشغيلية لدى الشركات الخاصة / -
 

 %4.3معدل التعويضات  إجمالي% 4.2صافي معدل التعويضات  -

 

 األقساط

 36,113,465 القيمة

 %0.5 أقساط السوق إجمالينسبة أقساط الفرع إلى 

 %35 نسبة النمو عن العام الماضي

 

 التعويضات

 216,275 القيمة

 %0.02 تعويضات السوق إجمالينسبة تعويضات الفرع إلى 

%0.6 نسبة التعويضات إلى األقساط  

 %0.00 نسبة النمو عن العام الماضي

 

 

 حصص المعيدين

 )شركات خاصة فقط(

 27,761,126 حصة المعيد من األقساط

 %77 نسبة اإلسناد

 %1 المسند من السوق إجمالينسبة إسناد الفرع إلى 

   0 حصة المعيد من التعويضات

 - النسبة إلى التعويضات

 - المسدد في السوق إجمالينسبة السداد في الفرع إلى 

 الربح التشغيلي

 )شركات خاصة فقط(

 15,260,543 القيمة
 %1 ربحية السوق إجمالينسبة ربحية الفرع إلى 

 معدل التعويضات

 )شركات خاصة فقط(

%4.2 صافي  

%4.3 إجمالي  
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 : (إلزاميالسيارات )شامل+ تأمينفرع 
 

 ل.س مليار /7.9ة /جمالياألقساط اإل -

أقساط السوق  إجمالينسبة أقساطه من  -
39 % 

 % 4نسبة نمو األقساط  -
 

 ل.س مليار /1.7ة /جماليالتعويضات اإل -

 %19 جمالينسبة التعويضات إلى اإل -

 %22نسبة التعويضات إلى األقساط  -

 %8-و التعويضات نسبة نم -
 

 مليون ل.س /167قساط لدى الشركات الخاصة بلغت /األحصة المعيد من  -

 %10 أقساط الشركات الخاصةنسبة األقساط المسندة للمعيد إلى  -

 مليون ل.س /8لدى الشركات الخاصة بلغت /الفرعين حصة المعيد من تعويضات  -

 %1 الشركات الخاصةة من نسبة التعويضات المسددة من المعيد إلى التعويضات المسدد -
 

 ل.س مليون /758األرباح التشغيلية لدى الشركات الخاصة / -
 

 

 

 األقساط

 7,974,017,589 القيمة

 %39 أقساط السوق إجمالينسبة أقساط الفرع إلى 

 %4 نسبة النمو عن العام الماضي

 

 التعويضات

 1,788,045,923 القيمة

 %19 تعويضات السوق إجمالينسبة تعويضات الفرع إلى 

 %22 نسبة التعويضات إلى األقساط

 %8- نسبة النمو عن العام الماضي

 

 

 حصص المعيدين

 )شركات خاصة فقط(

 167,487,354 حصة المعيد من األقساط

 %10- نسبة اإلسناد

 %9 المسند من السوق إجمالينسبة إسناد الفرع إلى 

 8,979,604 حصة المعيد من التعويضات

 %1 النسبة إلى التعويضات

 %2 المسدد في السوق إجمالينسبة السداد في الفرع إلى 

 الربح التشغيلي

 )شركات خاصة فقط(

 758,833,876 القيمة

 %43 ربحية السوق إجمالينسبة ربحية الفرع إلى 
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 : )شركات خاصة فقط( لزامياإلالسيارات  تأمينفرع 
 

 مليون ل.س )تتضمن اإللزامي الداخلي والحدودي والبطاقة البرتقالية( /339األقساط اإلجمالية / -

 % 6نسبة أقساطه من إجمالي أقساط السوق  -

 % 55-نسبة انخفاض األقساط  -
 

 مليون ل.س /276التعويضات اإلجمالية / -

 %10نسبة تعويضات الفرع إلى اإلجمالي  -

 %82نسبة التعويضات إلى األقساط  -

 %38نسبة انخفاض التعويضات  -
 

 مليون ل.س /22حصة المعيد من أقساط الفرع لدى الشركات الخاصة بلغت / -

 % 7نسبة األقساط المسندة للمعيد إلى أقساط الشركات الخاصة  -

 مليون ل.س /1,8حصة المعيد من تعويضات الفرع لدى الشركات الخاصة بلغت / -

 %1الشركات الخاصة نسبة التعويضات المسددة من المعيد إلى التعويضات المسددة من  -
 

  مليون ل.س /371األرباح التشغيلية لدى الشركات الخاصة / -
 

 

 األقساط

  339,732,127 القيمة

 %6 أقساط السوق إجمالينسبة أقساط الفرع إلى 

55- نسبة النمو عن العام الماضي % 

 

 التعويضات

 276,969,751 القيمة

 %10 تعويضات السوق إجمالينسبة تعويضات الفرع إلى 

 %82 نسبة التعويضات إلى األقساط

 %38- نسبة النمو عن العام الماضي

 

 

 حصص المعيدين

 )شركات خاصة فقط(

 22,489,903 حصة المعيد من األقساط

 % 7 نسبة اإلسناد

المسند من السوق إجمالينسبة إسناد الفرع إلى   1% 

  1,890,484 حصة المعيد من التعويضات

 %1 النسبة إلى التعويضات

المسدد في السوق إجمالينسبة السداد في الفرع إلى   0.4% 

 الربح التشغيلي

 )شركات خاصة فقط(

  371,851,030 القيمة

ربحية السوق إجمالينسبة ربحية الفرع إلى   25% 

 معدل التعويضات

 )شركات خاصة فقط(

%11 صافي  

%40 إجمالي  
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 : )شركات خاصة( الشاملالسيارات  تأمينفرع 
 

 ل.س مليار /1,4ة /جمالياألقساط اإل -

 % 24أقساط السوق  إجمالينسبة أقساطه من  -

 % 39نسبة نمو األقساط  -
 

 مليون ل.س /313ة /جماليالتعويضات اإل -

 %11 جماليإلى اإلالفرع نسبة تعويضات  -

 %22نسبة التعويضات إلى األقساط  -

 %11و التعويضات نسبة نم -
 

 مليون ل.س /144لدى الشركات الخاصة بلغت / الفرعحصة المعيد من أقساط  -

 %10 أقساط الشركات الخاصةنسبة األقساط المسندة للمعيد إلى  -

 مليون ل.س /7لدى الشركات الخاصة بلغت / هذا الفرعحصة المعيد من تعويضات  -

 %2ات الخاصة فقط من الشركنسبة التعويضات المسددة من المعيد إلى التعويضات المسددة  -
 

 مليون ل.س /386األرباح التشغيلية لدى الشركات الخاصة / -
 

 %35معدل التعويضات  إجمالي% 38صافي معدل التعويضات  -

 

 األقساط

 1,406,878,146 القيمة

 %24 أقساط السوق إجمالينسبة أقساط الفرع إلى 

 %39 نسبة النمو عن العام الماضي

 

 التعويضات

 313,518,115 القيمة

 %11 تعويضات السوق إجمالينسبة تعويضات الفرع إلى 

 %22 نسبة التعويضات إلى األقساط

 %11 نسبة النمو عن العام الماضي

 

 

 حصص المعيدين

 )شركات خاصة فقط(

 144,997,451 حصة المعيد من األقساط

 %10 نسبة اإلسناد

 %8 المسند من السوق إجمالينسبة إسناد الفرع إلى 

  7,089,120       حصة المعيد من التعويضات

 %2 النسبة إلى التعويضات

 %1.5 المسدد في السوق إجمالينسبة السداد في الفرع إلى 

 الربح التشغيلي

 )شركات خاصة فقط(

  386,982,846     القيمة

 %26 ربحية السوق إجمالينسبة ربحية الفرع إلى 

 التعويضاتمعدل 

 )شركات خاصة فقط(

 %38 صافي

 %35 إجمالي
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 2020عام  النصف االول خالل تأمينشركات ال أقساط
 2020النصف األول من عام  خالل تأمينفي كافة فروع ال تأمينشركات الكافة التي حققتها   األقساط إجماليلغ ب
 الفترة المقابلة من العام الماضي أقساطحيث كانت % 9بنسبة  الماضيعن العام  بنمومليار ليرة سورية  /20,3/
 مليار ليرة سورية.  /18,7/

 /14/ حوالي بأقساط تأمينالقطاع أعمال  إجمالي%/ من 71/ تأمينلل لمؤسسة العامة السوريةا بلغت حصة
% من 29بنسبة مليار ليرة سورية  /5,9/التي حققتها الشركات الخاصة فقط  األقساط إجماليبلغ و  مليار ليرة

 .% عن العام الماضي6بنمو بنسبة و  جمالياإل
 

 )جميع الشركات( الفروعوفق  األقساط

 الحصص السوقية -1
  8/حيث بلغت أقساطه  جماليمن اإل% 39الحصة األكبر من السوق بنسبة  الصحي تأمينحقق فرع/ 

 .مليار ل.س
 أعمال السوق  إجمالي% من 26 أقساطه نسبةيث بلغت رتبة الثانية حمفي ال اإللزامي تأمينفرع ال يأتي

 .مليار ل.س /5,3/وحقق أقساطاا بلغت 
 مليار ل.س /2,6/% وبلغت أقساطه 13في المرتبة الثالثة حيث يشكل  شاملالسيارات ال تأمين.  
  مليار ل.س /2/بلغت أقساطه و أقساط السوق  إجمالي% من 10يشكل الحريق الذي  تأمينيليه.  
  مليار ل.س /1بأقساط/ جمالياإلمن  %5النقل ات تأمينوبلغت نسبة 
  ل.س مليون  /701بلغت أقساطها /و األقساط  إجمالي% من 3ات الحوادث العامة تأمينوشكلت. 
  لكل منهال.س مليون /200حوالي/بأقساط  جمالي% من اإل1ات الهندسي والحياة تأمينأقساط نسبة.  

 مليون ل.س 36وأقساط  %1السفر بأقل من  تأمينوأقل الحصص السوقية كانت ل. 
 

 النمو في األقساط -2

 نمواا في أقساطها مقارنة بأقساط العام الماضي وفق مايلي: تأمينفروع البعض  حققت

 عن العام الماضي.45وبلغت الحياة كانت في أقساط  تأمينأعلى نسبة نمو في فروع ال % 

  37نمواا بلغ الشامل  السيارات تأمينحقق%  

  13الصحي% 
  25تأمينات الحريق% 

 
 انخفاض األقساط: -3

  53%بنسبة  السفر تأمينانخفضت أقساط. 

 6ةلعامة بنسبا ت كل من أقساط اإللزامي والحوادثانخفض% 
  10تأمين الهندسي% 



 

 

 

19 

 

 :شركاتلا قساطأ
 

 :الحصص السوقية -1

  ل.سمليار  /14بأقساط بلغت / %71 للمؤسسة العامة السوريةبلغت الحصة السوقية 

  ل.س مليار /1وأقساط بلغت / جماليمن اإل% 5بنسبة  تأمينللالمتحدة شركة التليها 

 ل.س مليون  /859/ وأقساط بلغت جمالي% من اإل4.2بنسبة  ةالسورية العربي تليها شركة 

  ل.س مليون  /589وأقساط بلغت / جمالي% من اإل2.9بنسبة  العربية التأمينتليها 

  ل.س مليون  /570وأقساط بلغت / جمالي% من اإل2.8واالتحاد التعاوني بنسبة  

  وفق ما يلي: أقل جماليمساهمة من اإلتليها باقي الشركات بنسب 

  مليون ل.س 506% أقساطها 2.5المشرق  مليون ل.س 495% أقساطها 2.4 الوطنية 
 مليون ل.س 474% أقساطها 2.3 آروب   مليون 380بأقساط حوالي% 2الكويتيةوالعقيلة 
 مليون ل.س 246 % بأقساط1.2 اإلسالمية  مليون ل.س 235% وأقساط 1.2 أدير 
 مليون ل.س 151% أقساطها 0.7 الثقة  

 
 األقساط:نمو نسب  -2

 وفق ما يلي:نسب نمو في األقساط مقارنة مع أقساطها في العام الماضي  تأمينحققت معظم شركات ال
 81بلغت حوالي  العقيلةشركة  كانت لدى األقساطنسبة نمو في  أعلى % 

 52بنمو بنسبة  الكويتيةشركة ليها ت % 

  46نمو  ةالمتحدة بنسبثم.% 

 29 اإلسالمية% 

  9أدير% 
 24والثقة  العربية % 

  6المؤسسة %   
 14 السورية العربية% 

 2االتحاد التعاوني% 
  10 المشرق% 

 
 
 األقساط:انخفاض  -3

 22بنسبة  الوطنيةفي األقساط كان لدى شركة  أكبر انخفاض%.  
 العام الماضي. فيها أقساطبالمقارنة مع وذلك % 14بنسبة أقساط شركة آروب ت ضكما انخف 
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 تأمينشركة الفروع التي تميزت بها كل ( 1جدول )
 %11ق حري %35 إلزامي %38 صحي العامة المؤسسة

 %11 نقل %28 شامل سيارات %37 صحي الوطنية

 %11شامل  سيارات %28حياة  %50صحي  الثقة

 %10 شامل سيارات %16حريق  %40 صحي المتحدة

 %13 حريق %26 شامل سيارات %42 صحي العربية

 %7 إلزامي سيارات %19 شامل سيارات %58 صحي آروب

 %20 عامة حوادث %30  شامل %34 صحي عربية سورية

 %7 إلزامي سياراتنقل و %9 شامل سيارات %60 صحي الكويتية

 %8إلزامي سياراتحريق و %36 صحي %40 سيارت شامل المشرق

 %8 حياة %33 شامل سيارات %39 صحي التعاوني االتحاد

 %9 حياة %32صحي  %43 شامل سيارات أدير

 %6 نقل وحريق %7 إلزامي %73 صحي العقيلة

 %17 حريق %27 شامل سيارات %40 صحي اإلسالمية

 %13 شامل سيارات %26 سيارات إلزامي %29 صحي جمالياإل
الشركات  إجمالي

 الخاصة
 %9 حريق %24 شامل سيارات %44 صحي

 
 

 تأمينالشركات المتميزة في كل فرع من فروع ال( 2جدول )
االتحاد  حياةال

 التعاوني والثقة

14% 

 السورية العربية

11% 
 %8 الكويتية وآروب %9 العربية والمؤسسة

 %3 الكويتية %5 الوطنية  %9 المتحدة %72 المؤسسة نقلال

السيارات 

 لزامياإل
 %0.8المشرق  -الوطنية -ةالعربي      %0.9  المتحدة  %94 المؤسسة

 %7 اتحاد تعاوني %8 المشرق %10 السوريةالعربية %47 المؤسسة شاملالسيارات ال

 %3 آروب-العربية %4السورية  -العقيلة % 5المتحدة  %68 المؤسسة صحي

 %1.7 المشرق %2  وطنية %4متحدة  %88 المؤسسة هندسي

  المؤسسة عامة حوادث

42% 

 %4 آروب -احاد تعاوني %17متحدة  %25السورية العربية

 %3.7 العربية %4 السورية العربية %8 متحدة %73 المؤسسة حريق

  %7متحدة ال –العقيلة  %13 العربية -وطنية %49  المشرق سفر
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االتحاد  -العربية %4 السورية %5 المتحدة %71 المؤسسة جمالياإل

 %3التعاوني
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 2020عام  نصف أول تأمينأقساط شركات ال إجمالي( 3جدول )

 2019نصف أول  أسماء الشركات
نسبة الشركة إلى 

 إجمالي السوق
 2020نصف أول 

نسبة الشركة 

إلى إجمالي 

 السوق

 نسبة النمو

 %6.3 %71.0 14,465,666,101 %72.6 13,600,835,200 المؤسسة العامة السورية

 %46.3 %5.0 1,018,592,480 %3.7 695,984,675 الشركة المتحدة

 %14.4 %4.2 859,674,615 %4.0 751,424,636 الشركة السورية العربية

شركة التأمين العربية 

 سورية
475,484,992 2.5% 589,101,528 2.9% 23.8% 

 %2.0 %2.8 570,061,600 %3.0 558,525,923 شركة االتحاد التعاوني

 %10.0 %2.5 506,454,472 %2.5 460,411,619 شركة المشرق العربي

 %21.5- %2.4 495,983,014 %3.4 632,167,216 الشركة الوطنية

الشركة السورية الدولية 

 آروب
551,586,721 2.9% 474,995,299 2.3% -13.8% 

 %51.6 %1.9 390,506,504 %1.4 257,471,391 الشركة السورية الكويتية

 %80.5 %1.9 379,772,502 %1.1 210,379,002 شركة العقيلة

 %29.0 %1.2 246,833,041 %1.0 191,318,087 الشركة اإلسالمية

 %8.9 %1.2 235,472,336 %1.2 216,123,731 شركة أدير

 %23.6 %0.7 151,155,953 %0.7 122,219,226 شركة الثقة

 %8.8 %100.0 20,384,269,445 %100.0 18,723,932,419 المجموع

%6 %29 5,918,603,344 %27 5,123,097,219 الشركات الخاصة  

 

 الهيئة. إلىالواردة  حصائياتإلاوفق ما ورد في  تأمينالسورية للسة العامة المؤسبيانات * 
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 على السيارات: لزامياإل تأميندون أقساط ال تأمينالشركات أقساط 

 عاملول األنصف في ال لزاميالسيارات اإل تأميناألقساط التي حققتها كافة الشركات دون أقساط  إجماليبلغ  -
الفترة المقابلة من حيث كانت أقساط % 14.5مليار ل.س بارتفاع عن العام الماضي بنسبة  /15/ 2020

 مليار ل.س.  /13/ 2019عام 

مليار ليرة سورية  /5,5/ إلزامياألقساط التي حققتها الشركات الخاصة فقط بدون سيارات  إجماليبلغ  -
 .% عن العام الماضي28وبنسبة نمو  جمالي% من اإل37بنسبة 

 لزامياإل تأمينأعلى حصة سوقية من األقساط بدون أقساط ال تأمينحققت المؤسسة العامة السورية لل -
 .جمالي% من اإل63مليار أي ما نسبته  /9/وبلغت 

 .إلزاميدون  جمالي% من اإل6ة العربية بنسبة %  والسوري7بنسبة  المتحدةتليها  -

 % لكل منها  وباقي الشركات بنسب أقل.4 والتأمين العربيةاالتحاد التعاوني  -
 

 2020عام  نصف أول إلزاميسيارات دون  تأمينأقساط شركات ال إجمالي( 4جدول )

 2019نصف أول  أسماء الشركات
نسبة الشركة إلى 

 إجمالي السوق
 2020نصف أول 

نسبة الشركة إلى 

 إجمالي السوق

نسبة 

 النمو

المؤسسة العامة 

 السورية
8,763,927,449 67% 9,464,073,068 63% 8% 

 %61 %6.5 973,869,960 %4.6 605,073,129 الشركة المتحدة

 %15 %5.7 856,049,695 %5.7 743,650,386 الشركة السورية العربية

شركة التأمين العربية 

 سورية
383,181,264 2.9% 547,063,762 3.6% 43% 

 %10 %3.6 537,852,508 %3.7 487,006,814 شركة االتحاد التعاوني

 %28 %3.1 466,536,208 %2.8 364,741,199 شركة المشرق العربي

 %1- %3.0 453,025,421 %3.5 457,469,256 الشركة الوطنية

السورية الدولية  الشركة

 آروب
461,323,076 3.5% 439,836,435 2.9% -5% 

الشركة السورية 

 الكويتية
211,096,788 1.6% 360,065,111 2.4% 71% 

 %70 %2.4 354,412,229 %1.6 208,661,204 شركة العقيلة

 %47 %1.5 229,774,672 %1.2 156,555,559 الشركة اإلسالمية

 %19 %1.4 217,046,371 %1.4 181,993,355 شركة أدير

 %29 %1.0 143,338,845 %0.9 111,318,076 شركة الثقة

 %15 %100 15,042,944,285 %100 13,135,997,555 المجموع

 %28 %37 5,578,871,217 %33 4,372,070,106 مجموع شركات خاصة
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 :لزاميالسيارات اإل تأمينالصحي و تأمينالدون أقساط  تأمينالشركات أقساط 

 لزاميالسيارات اإل تأمينالصحي و تأمينال أقساط احتساب األقساط التي حققتها كافة الشركات دون إجماليبلغ  -
النصف حيث كانت أقساط % 19مليار ل.س بارتفاع عن العام الماضي بنسبة  /7/ 2020 خالل النصف األول

 مليار ل.س.  /5,9/ 2019األول 

 /3/ لزاميالسيارات اإل تأمينالصحي و تأمينال األقساط التي حققتها الشركات الخاصة فقط دون أقساط إجماليبلغ  -
 .% عن العام الماضي21وبنسبة نمو  جمالي% من اإل43مليار ليرة سورية بنسبة 

 والصحي لزامياإل تأمينأعلى حصة سوقية من األقساط بدون أقساط ال تأمينحققت المؤسسة العامة السورية لل -
 .جمالي% من اإل57مليار أي ما نسبته /4/وبلغت 

لكل  %4والعربية والمشرق والوطنية بنسبة ثم االتحاد التعاوني  %8بنسبة  والسورية العربية المتحدة شركتيتليها  -
 وباقي الشركات بنسب أقل.منهم 

 

 

 

 2020نصف أول لزاميدون أقساط الصحي والسيارات اإل تأمينأقساط شركات ال إجمالي( 5جدول )

 2019نصف  أول  أسماء الشركات

نسبة 

 الشركة

 جماليلإل

 2020نصف أول 

نسبة 

 الشركة

 جماليلإل

 نسبة النمو

 %17 %57 4,031,914,554 %58 3,445,901,504 السورية العامة المؤسسة

 %82 %8 564,809,501 %5 309,896,069 المتحدة الشركة

 %4- %8 563,501,302 %10 587,750,071 العربية السورية الشركة

 %28 %4 313,328,359 %4 244,518,239 التعاوني االتحاد شركة

 %26 %4 301,216,313 %4 239,636,468 سورية العربية التأمين شركة

 %38 %4 284,737,181 %3 206,978,050 العربي المشرق شركة

 %7- %4 267,767,098 %5 286,731,568 الوطنية الشركة

 %20- %2 165,655,430 %3 206,433,692 آروب الدولية السورية الشركة

 %18 %2 141,580,182 %2 119,681,938 أدير شركة

 %28 %2 130,574,503 %2 102,002,406 اإلسالمية الشركة

 %77 %2 124,850,518 %1 70,553,766 الكويتية السورية الشركة

 %50 %1 76,716,053 %1 51,060,456 العقيلة شركة

 %4 %1 68,213,531 %1 65,469,617 الثقة شركة

 %19 %100 7,034,864,525 %100 5,936,613,844 المجموع

 %21 %43 3,002,949,971 %42 2,490,712,340 مجموع شركات خاصة
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   تأمينلدى كافة شركات ال الفروع( أقساط 6جدول )

 إلىالنسبة  2019نصف أول  الفروع

 إلىالنسبة  2020نصف أول  جمالياإل

 نموالنسبة  جمالياإل

 %13 %39 8,008,079,760 %38 7,061,800,155 الصحي

 %7- %26 5,341,325,160 %31 5,725,518,420 السيارات الزامي

 %37 %13 2,632,692,429 %10 1,926,512,922 السيارات تكميلي

 %25 %10 2,066,182,270 %9 1,648,626,909 الحريق 

 %1- %5 1,098,688,635 %6 1,108,358,133 النقل

 %6- %3 701,094,852 %4 745,406,440 الحوادث العامة

 %45 %1.46 297,950,586 %1.1 205,551,918 الحياة 

 %10- %0.99 202,142,288 %1.2 224,780,047 الهندسي

 %53- %0.18 36,113,465 %0.4 77,377,475 السفر 

 %9 %100.00 20,384,269,445 %100 18,723,932,419 المجموع

 2020 عام نصف أول الخاصة تأمينال شركاتلدى  الفروعأقساط ( 7جدول )

 2019نصف أول  الفروع
 إلىالنسبة 

 جمالياإل
 2020نصف أول 

 إلىالنسبة 

 جمالياإل
 نموالنسبة 

 %37 %44 2,575,921,246 %37 1,881,357,766 الصحي

 %39 %24 1,406,878,146 %20 1,010,121,883 السيارات تكميلي

 %46 %9 550,794,527 %7 378,419,454 الحريق 

 %21- %7 404,982,422 %10 513,010,184 الحوادث العامة

 %55- %6 339,732,127 %15 751,027,113 السيارات الزامي

 %4 %5 309,904,553 %6 297,408,985 النقل

 %42 %5 270,773,951 %4 190,856,500 الحياة 

 %53- %0.61 36,113,465 %1.51 77,377,475 السفر 

 %0 %0.40 23,502,907 %0.46 23,517,859 الهندسي

 %16 %100.00 5,918,603,344 %100.00 5,123,097,219 المجموع
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 التعويضات المسددة

بنسبة  تأمينمليار ل.س موزعة على كافة شركات ال /9.4/ 2020بلغت التعويضات المسددة لعام  -
 مليار ل.س.  /10,3التي بلغت / 2019التعويضات المسددة في عام  إجمالي% عن 9 انخفاض

مليار أي ما نسبته حوالي  /6,6من التعويضات المدفوعة / تأمينبلغت حصة المؤسسة العامة السورية لل -
 % عن العام الماضي.5بنمو  التعويضات إجمالي% من 71

مليار  /2,7التعويضات حيث بلغت حوالي / إجمالي% من 29الخاصة  تأمينتشكل حصة شركات ال -
 % عن التعويضات المسددة في العام الماضي.32بانخفاض ليرة 

% بينما لدى 46.21 تأمينالمكتتبة  لدى كافة شركات البلغت نسبة التعويضات المسددة إلى األقساط  -
   %.46,61الشركات الخاصة كانت النسبة 

 :الفروعتعويضات 
 التعويضات إجماليالحصة من  -1

بلغت و  تأمينكافة شركات الالتعويضات المسددة من  إجماليالصحي الحصة األكبر من  تأمينكان لفرع ال -
 .ل.سمليار  /7,4بقيمة / جمالي% من اإل79

 .مليار /1,7/بقيمة جمالياإل% من 19بلغت ( معاا شاملوال لزامياإل)السيارات  تأميننسبة تعويضات  -
 .ل.س مليون  /90بقيمة / جمالي% من اإل1الحريق  تأمينبلغت نسبة تعويضات  -
 وفق ما يلي: جماليمن اإلوباقي الفروع كانت لها النسبة األقل  -

 %0.02الهندسي  - %0.14 النقل - %0.19الحوادث العامة  - %0.52 الحياة -
 النسبة لألقساط -2

 النسب وفق مايلي: كانت تأمينال بحسب فروعالمكتتبة  األقساطبمقارنة المطالبات المدفوعة مع 
 .% من أقساطه93بلغت  الصحي تأمينالفي نسبة  أعلى -
 .% من أقساطه22تعويضاته  نسبة بلغت )اإللزامي والشامل معاا( السيارات تأمينفرع و  -
 % من أقساطه.16الحياة  تأمينوكانت نسبة تعويضات فرع  -
 % من أقساطه.4ونسبة تعويضات فرع تأمين الحريق بلغت  -

 إلى أقساطها وفق ما يلي:فكانت نسبة تعويضاتها  قي الفروعأما با
 %0.60السفر  - %  1النقل والهندسي  - %3الحوادث العامة -

 

 النمو -3
 وفق ما يلي: 2020عام اا في انخفاض تأمينحققت معظم فروع ال

%، وذلك نتيجة 93ت بحوالي نخفضالحريق حيث اات تأمينفي التعويضات كانت في فرع  كبر انخفاضأ -
مليون  900(مليار ل.س سدد منها المعيد حوالي 1لدى السورية العربية بمبلغ ) 2019سداد حادث في 

 ليرة سورية.
%وأخيراا 11% ثم الهندسي 25تعويضات النقل ثم % 62حوادث العامة حوالي تعويضات التليها  -

 .%8تعويضات السيارات 
% كذلك تعويضات 97بلغت حوالي  2020الحياة فقد شهدت زيادة كبيرة خالل عام عويضات أما ت -

 %7الصحي ارتفعت 
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 الشركات:حسب تعويضات ال
 :التعويضات إجماليالحصة من  -1

مليار أي ما نسبته حوالي  /6.6من التعويضات المدفوعة / تأمينبلغت حصة المؤسسة العامة السورية لل -
 التعويضات. إجمالي% من 71

التعويضات المسددة من الشركات الخاصة وبلغت نسبتها  إجماليالحصة األكبر من ة الوطنيكان للشركة  -
 ل.س. ون ملي /716% بقيمة /8 جماليلإل

 ل.س ون ملي /283بقيمة / جمالي% من اإل3 تأمينة للمتحدال نسبة مطالبات شركة -
 مليون ل.س. /250ها /بلغت تعويضات جمالي% من اإل2.6بنسبة  آروبشركة تليها   -
 التعويضات وفق ما يلي: إجماليتليها باقي الشركات بنسب مساهمة أقل من  -

 مليون  239% تعويضاتها 2.5االتحادالتعاوني   مليون  230% تعويضاتها 2.4العقيلة   207% تعويضاتها 2.2 التأمين العربية 
 مليون 

 مليون  192% تعويضاتها 2 لمشرق ا  183% تعويضاتها 2 سورية الكويتيةال 
 مليون 

 178% تعويضاتها 1.9سورية العربية ال 
 مليون 

 مليون  116% تعويضاتها 1.2 سالميةاإل   مليون  90% تعويضاتها 1الثقة   مليون  68تعويضاتها    %0.7أدير 
 النسبة لألقساط -2

 كانت النسب وفق مايلي: تأمينالمطالبات المدفوعة مع األقساط المكتتبة لدى شركات البمقارنة 
 .ا% من أقساطه145  الوطنيةلدى شركة أعلى نسبة  -
 % من أقساطها. 60، والثقة ا% من أقساطه61 العقيلةوكانت نسبة تعويضات شركة  -
 نسب تعويضات باقي الشركات إلى أقساطها وفق ما يلي: كانتو  -

 53 آروب%   47الكويتية%  47 اإلسالمية%  46 المؤسسة% 
 42 االتحاد التعاوني%   38 المشرق%  35 العربية%  29 أدير% 
 28 المتحدة%   21السورية العربية%   
 النمو -3
 وفق ما يلي: مقارنة بالعام الماضي زيادة في التعويضات المسددة تأمينشركات ال معظم حققت

 % 74حيث ازدادت التعويضات بحوالي  المتحدةلدى شركة أعلى نسبة نمو في التعويضات كانت  -
 %28بنسبة  أديرارتفعت التعويضات لدى شركة  -
 %23آروب بنسبة ارتفعت تعويضات شركة  -
 وارتفعت تعويضات شركات أخرى بنسب أقل وفق ما يلي: -

 15ية طنو ال%  15ية الكويت%  5لمؤسسةالعامة ا%  4 الثقة% 
 نسب االنخفاض وفق ما يلي: التي انخفضت تعويضاتها عن العام الماضي فكانت الشركاتأما 
 لسورية ا

 %86لعربيةا
 لتأمين ا

 %62 ةلعربيا
  اإلسالمية

38% 
 لعقيلة ا

27% 
  4المشرق%  التعاوني التحادا

2% 
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 مدفوعة من شركات التأمين المطالبات المجموع 

 2019 نصف أول أسماء الشركات
النسبة إلى 

 األقساط
 2020 نصف أول

النسبة إلى 

 األقساط

النسبة 

 الجماليل

نسبة 

 النمو

 %5 %71 %46 6,660,897,505 %47 6,343,047,546 المؤسسة العامة السورية

 %15 %8 %145 716,978,093 %99 624,382,213 الشركة الوطنية

 %74 %3.0 %28 283,135,299 %23 162,260,157 الشركة المتحدة

 %23 %2.7 %53 250,787,846 %37 203,968,337 السورية الدولية آروبالشركة 

 %2- %2.5 %42 239,338,501 %44 244,962,748 شركة االتحاد التعاوني

 %27- %2.5 %61 230,889,522 %151 317,559,954 شركة العقيلة

 %62- %2.2 %35 207,243,275 %115 545,733,492 شركة التأمين العربية سورية

 %4- %2.0 %38 192,609,061 %44 200,862,994 شركة المشرق العربي

 %15 %2.0 %47 183,590,747 %62 160,136,154 الشركة السورية الكويتية

 %86- %1.9 %21 178,978,497 %168 1,260,608,348 الشركة السورية العربية

 %38- %1.2 %47 116,115,031 %97 186,512,721 الشركة اإلسالمية

 %4 %1.0 %60 90,377,548 %71 86,858,477 شركة الثقة

 %28 %0.7 %29 68,623,674 %25 53,777,997 شركة أدير

 %9- %100 %46 9,419,564,599 %55 10,390,671,138 المجموع

 %32- %29 %47 2,758,667,094 %9 4,047,623,592 خاصة
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  تأمينشركات الكافة لدى  الفروعتعويضات ( 9جدول )

2019 نصف أول الفرع  
النسبة 

 لألقساط
 2020نصف أول 

النسبة 

إلى 

 األقساط

إلى النسبة 

 االجمالي

نسبة 

 النمو

 %7 %79 %93 7,459,237,790 %99 6,974,409,723 الصحي

 %8- %19 %22 1,788,045,923 %25 1,937,835,694 السيارات

 %93- %1.0 %4 90,510,497 %84 1,387,253,685 الحريق 

 %97 %0.5 %16 48,670,463 %12 24,675,992 الحياة 

 %62- %0.2 %3 17,884,984 %6 46,985,509 الحوادث العامة

 %25- %0.1 %1 13,003,290 %1.56 17,275,992 النقل

 %11- %0.0 %1 1,995,377 %0.99 2,234,543 الهندسي

السفر   0 0.00% 216,275 1% 0.0% - 

 %9- %100 %46 9,419,564,599 %55.49 10,390,671,138 المجموع

 

 2020 نصف أول الخاصة تأمينلدى شركات ال الفروعتعويضات ( 10جدول )

 الفروع
النصف  تعويضات

2019األول   
النسبة إلى 

 األقساط

النسبة إلى 

إجمالي 

 التعويضات

النصف األول  تعويضات
2020 

النسبة إلى 

 األقساط

النسبة إلى 

إجمالي 

 التعويضات

 النمونسبة 

 %8 %73 %79 2,026,649,989 %46 %99 1,868,606,728 الصحي

 %11 %11 %22 313,518,115 %7 %28 283,585,153 السيارات تكميلي

لزاميإالسيارات   445,189,339 59% 11% 276,969,751 82% 10% -38% 

 %95- %3 %13 72,078,797 %34 %363 1,373,413,646 الحريق 

 %120 %2 %16 43,199,682 %0 %10 19,641,946 الحياة 

 %6- %0 %4 13,003,290 %0 %5 13,847,913 النقل

 %72- %0 %3 11,706,995 %1 %8 41,420,367 الحوادث العامة

 %31- %0 %6 1,324,200 %0 %8 1,918,500 الهندسي

السفر   0 0% 0% 216,275 1% 0% #DIV/0! 

 %32- %100 %47 2,758,667,094 %100 %79 4,047,623,592 المجموع
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 :تأمينعدد وثائق شركات ال
 

موزعة على كافة  تأمينوثيقة  ألف /48.4/ تأمينالصادرة عن شركات ال تأمينعدد وثائق ال إجماليبلغ  -
الوثائق الصادرة في العام الماضي، وقد جاء انخفاض % عن عدد 45بنسبة  انخفاضبالشركات الخاصة 

التأمين اإللزامي نتيجة لتوقف االتحاد السوري خالل فترة الكورونا عن توزيع حصص الشركات عدد وثائق 
 بالكامل.

 ألف /20/للسيارات  لزامياإل تأمينالصادرة عن الشركات بدون وثائق ال تأمينعدد وثائق ال إجماليبلغ  -
 %.15عن العام الماضي بنسبة  بانخفاضوثيقة 

 ألف /28.248/ للسيارات لزامياإل تأمينكان لفرع ال الفروعالصادرة موزعة على  تأمينأكبر عدد لوثائق ال -
 .عدد الوثائق إجمالي% من 58ويشكل  وثيقة

 .جمالي% لإل11بنسبة  وثيقة ألف /5.249/ شاملالسيارات ال تأمينيليه فرع  -

 .لإلجمالي%11 ألف وثيقة أيضاا بنسبة /5.112/ الصحي )فردي وجماعي( تأمينوال -

 وجاءت أعداد باقي الفروع وفق ما يلي: -

  6لف ويشكل أ 3النقل%    4ألف ويشكل  2.1الحريق%  4ف ويشكل أل 1.7 حياةال% 
 ألف يشكل  1.6وادث العامة الح

3% 
 

  3ألف يشكل  1.2السفر%   وثيقة بنسبة  143الهندسي  فقط
0% 

  تأمين( عدد الوثائق الصادرة عن شركات ال11جدول رقم )

 (الفروع)حسب  

 الفرع
  2020 نصف أول 2019 نصف أول

نسبة 

 النمو

النسبة  عدد الوثائق

 جماليلإل

النسبة  عدد الوثائق

 جماليلإل

 %56- %58 28,248 %73 64,576 لزاميالسيارات اإل

 %4 %11 5,249 %6 5,036 السيارات التكميلي

 %7 %11 5,112 %5 4,763 الصحي

 %9 %6 3036 %3 2795 النقل

 %11- %4 2,128 %3 2,380 الحريق

 %33- %4 1,705 %3 2,527 الحياة

 %11- %3 1,604 %2 1,795 الحوادث العامة

 %71- %3 1,229 %5 4,237 تأمين السفر

 %8- %0 143 %0 155 الهندسي

 %45- %100 48,454 %100 88,264 المجموع
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  تأمينشركات اللوثائق الصادرة عن ل جمالياإلعدد ( ال12جدول رقم  )

  2020نصف أول  2019نصف أول  الشركات

 جماليإللالنسبة  عدد الوثائق جماليإللالنسبة  عدد الوثائق نسبة النمو

 %37- %14 6,595 %12 10,541 شركة المتحدة

 %24 %12 5,605 %5 4,505 شركة االتحاد التعاوني

 %266 %12 5,583 %2 1,527 شركة التأمين العربية

 %0 %11 5,400 %6 5,419 شركة المشرق

 %56- %10 4,891 %13 11,169 شركة آروب

 %67- %8 3,718 %13 11,118 الشركة االسالمية

 %12- %7 3,610 %5 4,094 الشركة الوطنية

 %9 %7 3,494 %4 3,214 شركة العقيلة

 %76- %7 3,304 %16 13,791 شركة الكويتية

 %11 %6 2,727 %2.78 2457 شركة السورية العربية 

 %77- %5 2,456 %12 10,637 شركة أدير

 %89- %2 1,071 %11 9,792 شركة الثقة

 %45- %100.00 48,454 %100.00 88,264 المجموع
 

 (إلزامي)بدون  تأمين(عدد الوثائق الصادرة عن شركات ال13جدول رقم )

 الشركات

 2020نصف أول  2019نصف أول 

النسبة  الوثائقعدد  نسبة النمو

 جماليلإل

النسبة  عدد الوثائق

 جماليلإل

 %10 %16 3304 %13 3001 اإلسالمية

 %12- %13 2,648 %13 3009 الكويتية

 %38- %13 2633 %18 4280 أدير

 %3- %13 2,546 %11 2,616 العقيلة

 %12- %9 1,828 %9 2,079 الوطنية

 %1 %8 1,715 %7 1,692 أروب

 %9 %8 1,672 %6 1,527 المشرق

 %49- %5.96 1205 %9.99 2366 الثقة

 %1- %5 928 %4 933 المتحدة

 %2- %3 692 %3 704 السورية العربية

 %32- %3 690 %4 1,011 سولدارتي

 %27- %2 345 %2 470 العربية

 %15- %100.00  20,206 %100  23,688 المجموع
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 :أقساط الشركات الخاصة على المحافظات توزع
الرقة  محافظاتتوزعت أقساط شركات التأمين الخاصة على كافة فروع التأمين في معظم المحافظات السورية عدا 

وإدلب والقنيطرة، ونعرض فيما يلي نسب توزع األقساط لدى الشركات الخاصة على المحافظات وفق الفروع ووفق 

 كل شركة.

البيانات من الممكن أن تدل على فرع الشركة المصدر للبوليصة وال تعبر بشكل دقيق عن عائدية عقود علماً أن هذه 

التأمين الصادرة ألشخاص أو ممتلكات قائمة في المحافظات، حيث أن ذلك يختلف بحسب قيمة العقود والصالحيات 

 التي تمنحها الشركات لفروعها ومكاتبها في المحافظات.

 يمثل هذا الجدول نسب توزع األقساط في كل محافظة من المحافظات السورية على فروع التأمين (14الجدول رقم )

 الحسكة زورالدير درعا السويداء حماه  حمص طرطوس الالذقية حلب  دمشق الفروع    

 %0 %0 %53 %13 %22 %8 %5 %6 %23 %4 سيارات إلزامي

 %100 %100 %46 %64 %4 %34 %47 %37 %18 %22 سيارات تكميلي

 %0 %0 %0 %4 %0.2 %4 %5 %3 %4 %5 الحياة

 %0 %0 %0 %10 %52 %19 %29 %26 %34 %46 الصحي

 %0 %0 %0 %0 %13 %3 %3 %17 %7 %4 النقل

 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0.02 %0 %3 %0.3 الهندسي

 %0 %0 %0 %7 %7 %29 %10 %10 %7 %9 الحريق

 %0 %0 %0 %1 %0.3 %2 %0.4 %1 %1 %8 الحوادث العامة

 %0 %0 %1 %1 %1 %1 %1 %1 %2 %1 تأمين السفر

  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 ( يمثل هذا الجدول نسب توزع أقساط كل فرع من فروع التأمين على المحافظات السورية15الجدول رقم )
 

 المجموع الحسكة دير الزور درعا السويداء حماه  حمص طرطوس الالذقية حلب  دمشق الفروع    

 %100 %0 %0 %1 %1 %11 %2 %3 %6 %17 %59 سيارات إلزامي

 %100 %0.5 %0.1 %0.2 %1 %1 %2 %7 %9 %3 %76 سيارات تكميلي

 %100 %0 %0 %0 %0.2 %0.1 %1 %4 %4 %4 %87 الحياة

 %100 %0 %0 %0 %0.1 %3 %0.7 %2 %3 %3 %87 الصحي

 %100 %0 %0 %0 %0 %7 %1 %2 %18 %6 %66 النقل

 %100 %0 %0 %0 %0 %0 %1 %0.14 %0 %31 %67 الهندسي

 %100 %0 %0 %0 %0.20 %2 %5 %4 %6 %3 %79 الحريق

 %100 %0 %0 %0 %0.03 %0.1 %0.4 %0.2 %0.5 %1 %98 الحوادث العامة

 %100 %0.1 %0 %0.1 %1 %3 %2 %5 %5 %15 %70 تأمين السفر
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( يمثل هذا الجدول نسب توزع األقساط في كل محافظة من المحافظات السورية على شركات التأمين 16)الجدول 

 الخاصة

 الحسكة دير الزور درعا السويداء حماه  حمص طرطوس الالذقية حلب  دمشق الفروع    

 %100 %100 %69 %15 %1 %3 %14 %10 %3 %8 الوطنية

 %0 %0 %0 %0.2 %8 %2 %4 %2 %1 %2 الثقة

 %0 %0 %31 %16 %7 %25 %7 %28 %38 %16 المتحدة

 %0 %0 %0 %13 %8 %27 %31 %21 %14 %8 العربية

 %0 %0 %0 %0 %7 %2 %13 %8 %7 %8 اروب

 %0 %0 %0 %0 %0 %12 %8 %6 %9 %16 السورية العربية

 %0 %0 %0 %0 %0 %0.4 %7 %3 %11 %7 الكويتية

 %0 %0 %0 %57 %19 %6 %6 %10 %11 %8 المشرق

 %0 %0 %0 %0 %6 %22 %10 %10 %2 %10 االتحاد التعاوني

 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %5 ادير

 %0 %0 %0 %0 %44 %0 %0 %2 %4 %6 العقيلة 

  %0 %0 %0 %0 %0 %0.4 %2 %0.2 %0.02 %5 اإلسالمية
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 يمثل هذا الجدول نسب توزع أقساط كل شركة من شركات التأمين على المحافظات السورية( 17الجدول )

 المجموع الحسكة دير الزور درعا السويداء حماه  حمص طرطوس الالذقية حلب  دمشق الفروع    

 %100 %2 %0.15 %1 %0.5 %0.2 %1 %6 %7 %1 %82 الوطنية

 %100 %0 %0 %0 %0.02 %9 %1 %6 %5 %2 %77 الثقة

 %100 %0 %0 %0.1 %0.2 %1 %2 %1 %9 %9 %76 المتحدة

 %100 %0 %0 %0 %0.4 %2 %4 %11 %12 %6 %64 العربية

 %100 %0 %0 %0 %0 %3 %0.5 %6 %5 %4 %82 اروب

 %100 %0 %0 %0 %0 %0 %1 %2 %2 %3 %92 السورية العربية

 %100 %0 %0 %0 %0 %0 %0.1 %4 %2 %7 %87 الكويتية

 %100 %0 %0.0 %0 %2 %7 %1 %2 %7 %6 %76 المشرق

 %100 %0 %0 %0 %0 %2 %4 %4 %6 %1 %84 االتحاد التعاوني

 %100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %100 ادير

 %100 %0 %0 %0 %0 %20 %0.1 %0 %2 %3 %76 العقيلة 

 %100 %0 %0 %0 %0 %0 %0.2 %2 %0.3 %0.02 %98 اإلسالمية
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 لدى الشركات الخاصة والتعويضات األقساطحصص المعيدين من 

 :األقساطحصص المعيدين من 

النصف األول خالل الخاصة  تأمينشركات ال المكتتبة لدى األقساطمن  تأمينحصص معيدي ال إجمالي بلغ -

بنسبة حوالي  نموبالمكتتبة  األقساط% من 32 ما نسبتهمليار ليرة سورية أي  /1,8/ حوالي 2020 من عام

 .العام الماضي الفترة المقابلة من % عن16

 

 كانت وفق ما يلي:الخاصة  تأمينلدى شركات ال حصص المعيدين من األقساط موزعة على الفروع -

 الصحي الحصة األكبر من حصص المعيدين من األقساط حيث بلغت قيمة األقساط المسندة  تأمينكان لل

 % عن العام الماضي.36األقساط وبنمو  % من22مليون ل.س ما نسبته  /554/

  45% من أقساط هذا الفرع بنمو 86مليون ل.س ما نسبته  /470تم إسناد /الحريق  تأمينفي فرع.% 

  من أقساط هذا 77مليون ل.س وتشكل  /313/الحوادث العامة بلغت قيمة األقساط المسندة  تأمينفي %

 % عن العام الماضي.28بنسبة  بانخفاضالفرع 

  8% من أقساط هذا الفرع وانخفاض64مليون ل.س وتشكل  /196النقل بلغت / تأمينقيمة اإلسناد في.% 

  92% من أقساطه ونمو 56مليون ل.س تشكل  /151ات الحياة /تأمينقيمة اإلسناد في. % 

  79 نمو% من أقساطه ب10مليون ل.س يشكل  /144السيارات الشامل بلغ / تأمينقيمة اإلسناد في.% 

  51بانخفاض % من األقساط 77مليون ل.س وتشكل  /27السفر قيمة اإلسناد كانت / تأمينفي. % 

 12بنمو مليون ل.س /22/% من األقساط بقيمة 7نسبة اإلسناد  لزاميفي السيارات اإل.% 

 12وانخفاض مليون  15% من األقساط بقيمة حوالي 67الهندسي قيمة اإلسناد حوالي  تأمينفي ال.% 

 

 :تفاوتت نسب اإلسناد لدى الشركاتالشركات الخاصة: حصص المعيدين من األقساط موزعة على  -

  ل.س.مليون  /568/بقيمة  هاأقساط% من 66 السورية العربيةنسبة إسناد لدى الشركة  أعلىكانت 

 ل.س مليون 74بقيمة  %13 االتحاد التعاونيشركة دنى نسبة لدى وأ. 

  وفق ما يلي:قيم األقساط المسندة لدى باقي الشركات وكانت 

 من األقساط 33ل.س يشكل  مليون  331 المتحدة %   من األقساط50مليون ل.س يشكل  236آروب % 
 من األقساط34ل.س يشكل  مليون  171 لمشرق ا %   من األقساط21ل.س يشكل  مليون  122العربية % 
 األقساط% من 28ل.س يشكل  مليون  109 الكويتية  من األقساط20ل.س يشكل  مليون  97 الوطنية %  
  من األقساط14مليون ل.س يشكل  51العقيلة %  من األقساط21مليون ل.س يشكل  50 أدير % 
 األقساط من% 31 يشكل س.ل مليون  46 ثقةال   من األقساط16مليون ل.س يشكل 38اإلسالمية % 

 

  نمو في اإلسنادال -
 %868حيث بلغت نسبة النمو حوالي لثقة ا لدى شركةكان أكبر نمو في اإلسناد 

  117المتحدة%   83الكويتية%   27العقيلة%  21العربية تأمين ال% 

 19اإلسالمية %   8االتحاد التعاوني%   6السورية العربية%  2المشرق% 

 كان وفق ما يلي االنخفاض في اإلسنادأما  -

  26الوطنية%   26أدير%  13 آروب%  

 



 

 

 

39 

 :التعويضاتحصص المعيدين من 

النصف الخاصة خالل  تأمينلدى شركات الالتعويضات المدفوعة من  تأمينحصص معيدي ال إجماليبلغ  -

بنسبة  بانخفاض التعويضات المدفوعة% من 17أي ما نسبته  ل.س ونملي /473/ 2020 األول من عام

 .العام الماضي الفترة المقابلة من عن 72%

 

 كانت وفق ما يلي:الخاصة  تأمينلدى شركات ال موزعة على الفروع التعويضاتحصص المعيدين من  -

 التعويضات المدفوعة حيث بلغت قيمة الحصة األكبر من حصص المعيدين من صحي ال تأمينكان ل

 .%9 ن العام الماضيعوبنمو  التعويضات% من 18ل.س ما نسبته  ونملي /372/المسدد من المعيد 

  من المدفوع من الشركات 78مليون ل.س ما نسبته  /56/سدد المعيدين  الحريق تأمينفي فرع %

 % عن العام الماضي95بانخفاض الخاصة في هذا الفرع 

 من 50مليون ل.س وتشكل  /21بلغت /حياة ال تأمينمن تعويضات في  تأمينو المعيدا سدده قيمة م %

 %.415هذا الفرع ونمو  تعويضات

  17مليون ل.س بانخفاض  8% من إجمالي المسدد بقيمة 67في تأمينات النقل سدد المعيدون.% 

  198بنمو مليون ل.س  7% من تعويضات الفرع بقيمة 2سدد المعيدون  التكميليفي السيارات.% 

  88انخفاض بمليون ل.س 4% من التعويضات بقيمة 36ات الحوادث العامة سدد المعيدون تأمينفي.% 

  92بانخفاض التعويضات % من 1يشكل لمليون ل.س  /1.8لزامي /السيارات اإل فرع المعيد فيسدد.% 

 من التعويضات المسددة 93مليون ل.س مايمثل  1.2الهندسي سدد المعيدون  تأمينفي ال % 

 

 :لدى الشركات السدادتفاوتت نسب الشركات الخاصة: موزعة على  التعويضاتحصص المعيدين من  -

  بقيمة  تعويضاتها المدفوعة% من 56بلغت  آروبشركة لدى  سداد من التعويضاتكانت أعلى نسبة

 ل.س. ونملي /140/

  لدى باقي الشركات وفق ما يلي: التعويضات المسددة من المعيدينوكانت قيم 

 التعويضات% من 54مليون ل.س يشكل  104 مشرق ال   التعويضاتمن % 54مليون ل.س يشكل  96 السورية العربية 
 التعويضاتمن % 17مليون ل.س يشكل  31 الكويتية  من التعويضات% 4ل.س يشكل  مليون  30 الوطنية 
 من التعويضات% 30ل.س يشكل  مليون  25 أدير  من التعويضات% 10ل.س يشكل  مليون  20لتأمين العربية ا 
  من التعويضات% 6ل.س يشكل  مليون  17المتحدة  من التعويضات% 2ل.س يشكل  مليون  5 االتحاد التعاوني 
  من التعويضات% 0ل.س يشكل  مليون  العقيلة  / من التعويضات0.09ل.س تشكل ألف  /101اإلسالمية % 

 أما لدى شركة الثقة فلم يكن للمعيد حصة من التعويضات. 

  حصص المعيد من التعويضاتنمو في ال -

 %145حوالي  أديرالشركة كان لدى السداد من المعيد أكبر نمو في  -

  102المتحدة%   78آروب%  51ة لوطنيا%   

 كان وفق ما يلي حصص المعيدين من التعويضاتأما االنخفاض في  -

  93العربية%   91السورية العربية%   78اإلسالمية%    61العقيلة% 

  34الكويتية%   17المشرق%   9االتحادالتعاوني%  
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 *لدى الشركات الخاصة األقساطحصص المعيدين من ( 18جدول )

 أسماء الشركات
نصف أول حصة المعيد 

9201  
النسبة إلى 

 األقساط
 نصف أول حصة المعيد

2020 
النسبة إلى 

 األقساط
نسبة 
 النمو

 %6 %66 568,349,456 %71 535,888,573 الشركة السورية العربية

 %117 %33 331,212,593 %22 152,467,793 الشركة المتحدة

 %13- %50 236,938,341 %49 271,016,865 السورية الدولية آروبالشركة 

 %2 %34 171,068,863 %36 167,308,199 شركة المشرق العربي

 %21 %21 122,080,488 %21 100,747,273 شركة التأمين العربية سورية

 %83 %28 109,093,536 %23 59,637,938 الشركة السورية الكويتية

 %26- %20 97,983,532 %21 132,410,327 الشركة الوطنية

 %8 %13 74,859,652 %12 69,603,894 شركة االتحاد التعاوني

 %27 %14 51,774,174 %19 40,847,477 شركة العقيلة

 %26- %21 50,063,865 %31 68,011,421 شركة أدير

 %868 %31 46,364,387 %4 4,791,820 شركة الثقة

 %19 %16 38,837,463 %17 32,662,394 الشركة اإلسالمية

 %16 %32 1,898,626,351 %32 1,635,393,974 المجموع

 لدى كافة الشركات 2019في عام  اتفاقية فائض الخسارة أقساط مع األقساط* تم احتساب حصة المعيد من 
 

 الخاصة تأمينلدى شركات ال الفروعوفق  األقساطن من حصص معيدي (19)جدول 
 2019نصف أول  الفروع

ن  إلىبة سال
 األقساط

 2020نصف أول 
 إلىالنسبة 

 األقساط
نسبة 

 نمو ال
 %36 %22 554,354,748 %22 408,709,301 الصحي

 %45 %86 470,955,835 %86 324524597.2 الحريق 

 %28- %77 313,459,546 %84 432,398,562 الحوادث العامة

 %8- %64 196,854,677 %73 214,822,263 النقل

 %92 %56 151,950,815 %41 78,945,414 الحياة 

 %79 %10 144,997,451 %10 81,100,187 السيارات تكميلي

 %51- %77 27,761,126 %73 56,830,606 السفر 

 %12 %7 22,489,903 %3 20,117,351 السيارات الزامي

 %12- %67 15,802,249 %79 17,945,694 الهندسي

 %16 %32 1,898,626,351 %32 1,635,393,974 المجموع

 اتفاقية فائض الخسارة أقساط مع األقساط* تم احتساب حصة المعيد من 
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 حصص المعيدين من التعويضات لدى الشركات الخاصة( 20جدول )

الشركات أول  أسماء   2019نصف 
لى  إ النسبة 

بات  المطال
أول   2020نصف 

لى  إ النسبة 
بات  المطال

نسبة 
 النمو

 %78 %56 140,916,403 %39 79,314,802 الشركة السورية الدولية آروب

 %17- %54 104,862,093 %63 126,023,892 شركة المشرق العربي

 %91- %54 96,114,162 %85 1,068,525,761 الشركة السورية العربية

 %34- %17 31,892,729 %30 48,579,978 الشركة السورية الكويتية

 %51 %4 30,548,702 %3 20,228,491 الوطنية الشركة

 %145 %37 25,424,470 %19 10,358,710 شركة أدير

 %93- %10 20,141,225 %51 279,939,575 شركة التأمين العربية سورية

 %102 %6 17,075,418 %5 8,461,079 الشركة المتحدة

 %9- %2 5,437,453 %2 5,989,027 شركة االتحاد التعاوني

 %61- %0 1,095,362 %1 2,783,146 شركة العقيلة

 %78- %0.09 101,780 %0 466,712 السورية الشركة اإلسالمية

 %100- %0 0 %23 20,075,327 شركة الثقة

%41 1,670,746,500 المجموع  473,609,797 17%  -72% 

 

 الخاصة  تأمينلدى شركات ال الفروعمعيد من تعويضات الحصة ( 21جدول )

9201نصف أول  أسماء الشركات 2020نصف أول  التعويضاتالنسبة إلى    
النسبة إلى 

 التعويضات
 نسبة النمو

 %9 %18 372,374,671 %18 340,363,886 الصحي

 %95- %78 56,531,213 %91 1,254,989,261 الحريق 

 %415 %50 21,532,035 %21 4,179,111 الحياة 

 %17- %67 8,728,236 %76 10,514,801 النقل

 %198 %2 7,089,120 %0.84 2,382,792 السيارات تكميلي

 %88- %36.14 4,230,973 %83 34,253,814 الحوادث العامة

 %92- %1 1,890,484 %5 22,487,887 السيارات الزامي

 %22- %93 1,233,066 %82 1,574,948 الهندسي

 - %0 0 - 0 السفر 

 %72- %17 473,609,797 %41 1,670,746,500 المجموع
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 :الربح التشغيلي للشركات الخاصة

 الربح التشغيلي للفروع

النصف األول  في تأمينالخاصة في كافة فروع ال تأمينالربح التشغيلي الذي حققته شركات ال إجمالي بلغ -
 %44العام السابق بحوالي  الفترة المقابلة من عن بنموليرة سورية  مليار /1.4/ 2020 من عام

 

  ربح تشغيلي وفق ما يلي: تأمينفروع ال كافة: حققت الربح التشغيلي للفروع -
  والربح التشغيلي %545بنمو ليرة  مليون  /897الحصة األكبر من الربح التشغيلي / لصحيا تأمينحقق فرع ،

بسبب تعديل قرار االحتياطي الفني من قبل  2020المرتفع ظهر في هذا النصف وكذلك سيظهر في نهاية 
لغاء احتياطي حوادث حصلت ولم ُيبلغ عنها، حيث أن هذا التعديل 40% إلى 60الهيئة وتخفيضه من  % وا 

  النصف.خالل مليون  900سبب ربحاا تشغيلياا في فرع الصحي حوالي 
 / 19بنمو  /386في المرتبة الثانية تأمين السيارات الشامل بمقدار.% 
  32بانخفاض عن العام الماضي بنسبة مليون ل.س  /371ربح تشغيلي / السيارات اإللزامي تأمينحقق% 
 عن العام الماضي.25بانخفاض بنسبة مليون ل.س  /90الربح التشغيلي لفرع الحوادث العامة / بلغ % 
  1030مليون ل.س بنمو  /87التشغيلي لفرع الحريق بلغ /الربح% 
 11مليون ل.س بنمو  /72نقل /ال تأمينالربح التشغيلي ل% 
  عن العام الماضي.5 بنمومليون ل.س  /15ات السفر ربح تشغيلي بلغ /تأمينحققت % 
 73 نمومليون ل.س ب 7الهندسي حقق ربح تشغيلي بلغ  تأمينال% 
  عن العام 702ارة تشغيلية هو فرع الحياة حيث انخفض ربحه التشغيلي بنسبة خسالفرع الوحيد الذي حقق %

مليار  1,2مليون، حيث أن إجمالي األقساط غير المكتسبة في نهاية الفترة كان  (434)الماضي لتبلغ الخسارة 
 الخسارة.سبباا في هذه لدى الشركات كبير وقد كان حجز احتياطي مليون  700وكان في بداية الفترة 

 

 ربح تشغيلي وفق ما يلي: تأمينحققت كافة شركات ال :الربح التشغيلي للشركات الخاصة  -
 .% 67مليون ل.س بنمو  /437بقيمة / المتحدةشركة أعلى ربح تشغيلي كان لدى  -
 وفق ما يلي: الشركاتباقي  أرباحوجاءت  -

 / مليون ل.س /281العربية   مليون ل.س /215ة /عقيلال  مليون ل.س /171/ آروب 
  مليون ل.س /169/المشرق  مليون ل.س/150/السوريةالعربية  مليون ل.س /117/ الثقة 
 مليون ل.س /114/ أدير  / مليون ل.س /98الكويتية  / مليون ل.س /74الوطنية 
سببها خسارة في فرع تأمينات الحياة  مليون  (274شركة االتحاد التعاوني ) أكبر خسارة تشغيلية كانت لدى  -

 مليون. /61اإلسالمية /، تليها نتيجة احتجاز احتياطي أقساط كبير
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 الربح التشغيلي لدى الشركات الخاصة( 22جدول )
2019نصف أول  الشركة 2020نصف أول    نسبة النمو 

 %67 437,054,902 261,545,092 الشركة المتحدة

 %32 281,014,488 212,163,410 سورية العربية التأمين شركة

 %71 215,236,363 125,744,000 العقيلة شركة

 %161 171,155,326 65,508,278 آروب الدولية السورية الشركة

 %12 169,227,563 151,721,812 العربي المشرق شركة

 %265 150,571,925 41,270,412 العربية السورية الشركة

 %225 117,399,457 36,134,210 الثقة شركة

 %29 114,946,320 88,979,290 أدير شركة

 %551 98,452,689 15,118,188 الكويتية السورية الشركة

 %334 74,449,130 17,145,420 الوطنية الشركة

 %363- 61,185,718- 23,287,597 اإلسالمية الشركة

 %124118- 274,426,567- 220,923- التعاوني االتحاد شركة

 %44 1,493,895,878 1,038,396,786 المجموع
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 الخاصة  تأمينالربح التشغيلي للفروع لدى شركات ال( 23جدول )
2019نصف أول  الفروع 2020نصف أول    نسبة النمو 
 %545 897,647,987 201,645,127- الصحي

 %9- 386,982,846 423,679,923 السيارات تكميلي

 %32- 371,851,030 550,440,411 السيارات الزامي

 %25- 90,097,921 119,534,647 الحوادث العامة

 %1030 87,075,554 9,358,406- الحريق 

 %11 72,185,581 64,768,995 النقل

 %5 15,260,543 14,533,461 السفر 

 %73 7,311,854 4,220,015 الهندسي

 %702- 434,517,438- 72,222,868 الحياة 

 %44 1,493,895,878 1,038,992,375 المجموع
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 الخاصة تأمينأرباح شركات ال( 24جدول )
 نسبة النمو 2020نصف أول  2019نصف أول  الشركة

 %5041 5,126,138,649 103,755,398- الشركة السورية العربية

 %4375 4,487,977,842 104,991,348- الكويتية السورية الشركة

 %2053 2,651,108,230 123,133,862 المتحدة الشركة

 %2988 2,272,897,892 78,696,730- الوطنية الشركة

 %707 1,202,487,203 149,085,347 العقيلة شركة

 %976  748,236,415 69,555,091 العربي المشرق شركة

 %10566 653,558,394 6,127,653 آروب الدولية السورية الشركة

 %776 611,984,641 69,837,446 سورية العربية التأمين شركة

 %504 555,891,143 137,633,767- التعاوني االتحاد شركة

 %953 313,112,598 29,737,327 أدير شركة

 %222 82,581,861 25,628,364 الثقة شركة

 %494 34,878,918 5,869,235 اإلسالمية الشركة

 %34672 18,740,853,785 53,897,082 المجموع

  اآلخر شاملاحتساب الربح الصافي لكافة الشركات دون حساب الدخل التم 

 التكافلي هو الربح الوارد في بيان دخل المساهمين  تأمينلل اإلسالميةالربح الصافي لشركتي العقيلة و 

 

 
 

 علماا أن أرقام الربح الصافي ال تعبر عن حقيقة وضع الشركات، يوجد ضمن هذه األرباح مكاسب الفترة غير
، وكذلك ربحية السهم تأثرت بهذه األرباح فظهرت ربحية عالية المحققة الناتجة عن تغيرات أسعار الصرف

 .2019مقارنة مع 
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 ( أرباح شركات التأمين الخاصة بدون أسعار صرف غير محققة25جدول )

 الشركة
الربح الصافي 

30/6/2020 
فروق أسعار صرف 

 غير محققة
ربح بعد استبعاد ال

صرف فروق أسعار 

 غير المحققة

نسبة فروق أسعار 

صرف غير المحققة 

 إلى الربح الصافي

 %91  233,956,842  2,417,151,388  2,651,108,230 الشركة المتحدة

 %83  102,405,004  509,579,637  611,984,641 سوريةشركةالتأمين العربية

 %15  70,033,169  12,548,692  82,581,861 شركة الثقة

 %99  40,875,849  4,447,101,993  4,487,977,842 الشركة السورية الكويتية

 %95  39,291,649  708,944,766  748,236,415 شركة المشرق العربي

 %98  15,313,244  638,245,150  653,558,394 آروب الشركة السورية الدولية

 %100  6,197,492  2,266,700,400  2,272,897,892 الشركة الوطنية

 %102 (5,674,268)  318,786,866  313,112,598 شركة أدير

 %105 (63,885,046)  1,266,372,249  1,202,487,203 شركة العقيلة

 %101 (73,752,187)  5,199,890,836  5,126,138,649 الشركة السورية العربية

 %169 (380,975,288)  936,866,431  555,891,143 شركة االتحاد التعاوني

 %2474 (828,152,739)  863,031,657  34,878,918 الشركة اإلسالمية

 %105 (844,366,280)  19,585,220,065  18,740,853,785 المجموع
 

 ربحية السهم لدى الشركات الخاصة( 26جدول )

 النمونسبة  2020نصف أول  2019نصف أول  الشركة
 %5037 512.46 10.38- الشركة السورية العربية

 %5105 422.40 8.44- الكويتية السورية الشركة

 %2047 166.00 7.73 المتحدة الشركة

 %2992 151.53 5.24- الوطنية الشركة

 %976 88.03 8.18 العربي المشرق شركة

 %499 54.90 13.76- التعاوني االتحاد شركة

 %10490 54.01 0.51 آروب الدولية السورية الشركة

 %776 52.97 6.05 سورية العربية التأمين شركة

 %706 40.08 4.97 العقيلة شركة

 %953 25.05 2.38 أدير شركة

 %222 9.72 3.02 الثقة شركة

 %129 3.48 1.52 اإلسالمية الشركة
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 العموالت
 تأمينقبل معيدي الالتي تقبضها الشركات من العموالت المقبوضة هي العموالت 

  عموالت مقبوضة(27جدول )

2019نصف أول  الشركة 2020نصف أول    نسبة النمو 

نسبة العموالت 

المقبوضة إلى 

 األقساط المسندة

 %26 %17 147,443,155 126,174,109 الشركة السورية العربية

 %23 %80 75,920,552 42,080,375 الشركة المتحدة

 %18 %139 22,463,560 9,390,376 سوريةشركة التأمين العربية 

 %25 %97 18,464,273 9,374,532 شركة االتحاد التعاوني

 %16 %35- 15,586,099 23,967,410 الشركة الوطنية

 %14 %237 15,163,186 4,499,851 الشركة السورية الكويتية

 %8 %27 14,144,791 11,108,397 شركة المشرق العربي

 %24 %37- 12,203,292 19,508,381 شركة أدير

 %20 %15 10,356,490 8,967,107 شركة العقيلة

 %26 %15 10,085,895 8,735,885 الشركة اإلسالمية

 %16 %228 7,586,476 2,312,842 شركة الثقة

 %2 %42- 4,943,368 8,493,441 الشركة السورية الدولية آروب

 %19 %29 354,361,137 274,612,706 المجموع
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 نتاجإعموالت مدفوعة ومصاريف ( 28جدول )
2019نصف أول  الشركة 2020نصف أول    نسبة النمو 

 %49 106,107,250 71,170,780 شركة المشرق العربي

 %45 93,248,329 64,487,531 العربية السورية الشركة

 %71 91,895,292 53,848,722 التعاوني االتحاد شركة

 %54 62,383,375 40,620,304 المتحدة الشركة

 %81 55,871,235 30,829,718 الكويتية السورية الشركة

 %2 53,331,490 52,266,567 الوطنية الشركة

 %29 42,597,158 33,070,545 سورية العربية التأمين شركة

 %59 31,341,922 19,759,915 اإلسالمية الشركة

 %16 27,922,302 24,090,534 آروب الدولية السورية الشركة

 %0 19,908,838 19,989,135 العقيلة شركة

 %15- 10,785,804 12,700,040 أدير شركة

 %26- 4,526,353 6,099,481 الثقة شركة

 %40 599,919,348 428,933,272 المجموع

 )عموالت وكالء ، مندوبي مبيعات...( العموالت المدفوعة التي تسددها الشركات لتسويق أعمالها
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 الفنيةاالحتياطيات 

 * الفنية( التغير في االحتياطيات 29جدول )

31/12/2019 احتياطيات الشركات  نسبة النمو 30/6/2020  احتياطيات 

العربية سورية تأمينشركة ال  2,311,453,002 4,864,026,351 110% 

 %13- 2,152,664,104 2,481,282,794 الشركة الوطنية

 %34 1,774,183,107 1,322,942,605 شركة االتحاد التعاوني

 %5 1,577,621,937 1,496,657,097 الشركة المتحدة

 %13 1,548,046,378 1,368,143,550 الشركة السورية الكويتية

 %13- 1,469,171,473 1,690,643,167 الشركة السورية الدولية آروب

المشرقشركة   1,323,965,498 1,221,111,908 -8% 

االعقيلةشركة   1,306,544,926 1,200,628,911 -8% 

 %7- 1,181,004,813 1,270,954,477 شركة الثقة

 %1 1,172,046,609 1,158,419,625 الشركة السورية العربية

اإلسالميةالشركة   1,128,333,750 1,129,190,699 0% 

 %52 749,090,818 493,460,989 شركة أدير

 (IBNR+ احتياطي حسابي + احتياطي تعويضات قيد التسوية + احتياطي  األقساط) احتياطي  الفنيةاالحتياطيات * 
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 الموجودات وحقوق المساهمين

 مجموع حقوق المساهمين( 30جدول )
2019نصف أول  الشركة 2020نصف أول    نسبة النمو 

 %86 9,718,960,124 5,226,838,281 شركة العقيلة

 %135 8,176,018,478 3,476,316,913 الشركة السورية الكويتية

 %145 8,095,512,884 3,306,075,771 الشركة السورية العربية

 %97 5,338,778,981 2,707,326,460 الشركة المتحدة

 %89 4,501,562,131 2,384,688,505 الشركة الوطنية

 %23 2,905,072,670 2,356,191,794 شركة التأمين العربية سورية

 %36 2,688,293,358 1,971,737,248 الشركة السورية الدولية آروب

 %56 2,120,220,360 1,358,839,255 شركة المشرق العربي

 %21 1,955,377,194 1,620,604,082 شركة أدير

 %8 1,500,945,868 1,385,399,389 شركة الثقة

 %31 1,313,287,465 999,276,977 شركة االتحاد التعاوني

 %10 1,267,949,965 1,151,436,097 الشركة اإلسالمية

 %77 49,581,979,478 27,944,730,772 المجموع
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 الموجودات إجمالي( 31جدول )
2019نصف أول  الشركة 2020نصف أول    نسبة النمو 

 %88 13,183,258,052 7,026,230,621 شركة العقيلة

الكويتيةالشركة السورية   5,821,484,387 11,259,072,992 93% 

 %50 10,559,965,296 7,030,388,428 الشركة السورية العربية

 %53 8,815,048,784 5,749,349,118 شركة التأمين العربية سورية

 %59 8,260,243,157 5,194,833,965 الشركة المتحدة

 %17 7,621,218,646 6,491,927,034 الشركة الوطنية

 %20 5,831,381,444 4,857,744,457 الشركة السورية الدولية آروب

 %30 4,348,231,445 3,340,733,614 شركة المشرق العربي

 %23 4,020,173,932 3,267,545,351 الشركة اإلسالمية

 %24 3,924,038,714 3,156,542,937 شركة الثقة

 %31 3,619,677,574 2,768,453,981 شركة االتحاد التعاوني

 %46 3,168,726,136 2,164,886,938 شركة أدير

 %49 84,611,036,172 56,870,120,831 المجموع
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 النسب المالية

 معدل التعويضات
 المكتسبة األقساط إلىمعدل التعويضات يمثل نسبة التعويضات المتكبدة  

 = جمالياإلمعدل التعويضات 

 المكتسبة األقساطالمطالبات المتكبدة / 
 = الصافيمعدل التعويضات 

 المكتسبة األقساطحصة الشركة من المطالبات المتكبدة /حصة الشركة من 
 :المطالبات المتكبدة 

هي المطالبات المسددة خالل العام + التغير في احتياطي قيد التسوية 

 IBNRأول المدة( + التغير في احتياطي  –)أخر المدة 

 :المكتسبة األقساط

 (أول المدة األقساطأخر المدة + احتياطي  األقساطاحتياطي  –المكتتبة  األقساط)

 الخاصة تأمين( معدل التعويضات لدى شركات ال32جدول )
نصف  اإلجمالي الشركة

 2019 أول

نصف  اإلجمالي

 2020أول 

 نصف اول الصافي

2019 

 نصف اول الصافي

2020 

الشركة الوطنية   48% 86%  48% 77%  

%4 %68 شركة الثقة  63% 11%  

%34 %34 شركة المتحدة   52% 30%  

%457 %25 شركة العربية   52% 36%  

%26 %41 شركة آروب  27% 19%  

شركة السورية العربية    90% 24%  42% 50%  

%93 %42 شركة الكويتية   43% 46%  

%28 %35 شركة المشرق  22% 20%  

%262 %31 شركة االتحاد التعاوني  45% 5511%  

أديرشركة   62% 137%  28% 25%  

%44 %51 شركة العقيلة  54% 52%  

%40 %59 شركة اإلسالمية  64% 47%  
 

 الفروعالخاصة وفق  تأمين( معدل التعويضات لشركات ال33جدول )
 اإلجمالي نصف أول الفروع

2019 

نصف أول  اإلجمالي

2020 

 الصافي نصف اول

2019 

 الصافي نصف اول

2020 

%40 %11  لزاميالسيارات اإل  12% 11%  

%167 %1 نقلال  46% 28%  

%10 %32 حريقال  150% 22%  

%597 %15 عامةالحوادث ال  8% 16%  

%24 %12 حياةال  14% 5%  

%4 %2 سفرال  1% 4%  

%35 %32 شاملالسيارات ال  31% 38%  

%50 %78 صحيال  81% 52%  

%17 %12 هندسي ال  19% 6%  
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 حقوق المساهمين إلى األقساطنسبة ( 34جدول )
 30/6/2020 31/12/2019 الشركة

%11 %65 تأمينلل الوطنيةالشركة   

%10 %17 تأمينشركة الثقة السورية لل  

%19 %53 تأمينالشركة المتحدة لل  

%20 %42 العربية تأمينشركة ال  

%18 %48 أروب- تأمينالشركة السورية الدولية لل  

%11 %42 شركة السورية العربية    

%5 %16 الشركة السورية الكويتية  

%24 %71 تأمينشركة المشرق العربي لل  

%43 %147 االتحاد التعاونيشركة االتحاد التعاوني   

%12 %28 تأمينأدير لل -شركة أدونيس   

%4 %10 تأمينشركة العقيلة لل  

%19 %48 اإلسالميةالشركة السورية   
 
 

 الموجودات إجمالي إلىنسبة حقوق المساهمين  (35جدول )
 30/6/2020 31/12/2019 الشركة

%59 %49 تأمينلل الوطنيةالشركة   

%38 %43 تأمينشركة الثقة السورية لل  

%65 %50 تأمينالشركة المتحدة لل  

%33 %42 العربية تأمينشركة ال  

%46 %42 أروب- تأمينالشركة السورية الدولية لل  

%77 %55 شركة السورية العربية   

%73 %60 الشركة السورية الكويتية  

%49 %41 تأمينشركة المشرق العربي لل  

%36 %31 االتحاد التعاونيشركة االتحاد التعاوني   

%62 %68 تأمينأدير لل -شركة أدونيس   

%74 %79 تأمينشركة العقيلة لل  

%34 %36 اإلسالميةالشركة السورية   
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 2020 للنصف األوللدى الشركات الخاصة  ( معدالت الربحية36جدول رقم )

 الشركات
 

 العائد على األموال الخاصة العائد على االستثمار

%50 تأمينالشركة الوطنية لل  50%  

%8 تأمينشركة الثقة السورية لل  6%  

%51 تأمينالشركة المتحدة لل  50%  

%23 سورية -العربية تأمينشركة ال  21%  

%25 أروب- تأمينللالشركة السورية الدولية   25%  

%63 تأمينالشركة السورية العربية لل  63%  

%55 تأمينالشركة السورية الكويتية لل  55%  

%36 تأمينشركة المشرق العربي لل  35%  

%42 تأمينشركة االتحاد التعاوني لل  42%  

%16 تأمينلل أدير -شركة أدونيس   16%  

%12 تأمينشركة العقيلة لل  12%  

%65 اإلسالميةالشركة السورية   66%  

 

  صافي الربح  قبل الضريبة / حقوق المساهمين )رأس المال المستثمر(:حقوق المساهمينالعائد على 

  :صافي الربح بعد الضريبة / حقوق المساهمينالعائد على األموال الخاصة 
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 2020 للنصف األول ( معدالت السيولة37جدول رقم )

 التداول السيولة السريعة النقدية السيولة الشركات

 %234 %229 %91 تأمينالشركة الوطنية لل

 %154 %142 %53  تأمينشركة الثقة السورية لل

 %221 %210 %106 تأمينالشركة المتحدة لل

 %111 %103 %15 سورية -العربية تأمينشركة ال

 %161 %147 %60 أروب-تأمينالشركة السورية الدولية لل

 %385 %381 %297 تأمينالشركة السورية العربية لل 

 %332 %286 %150 تأمينالشركة السورية الكويتية لل 

 %192 %189 %50 تأمينشركة المشرق العربي لل

 %131 %112 %37 تأمينشركة االتحاد التعاوني لل

 %215 %214 %16 تأمينلل أدير -شركة أدونيس 

 %657 %359 %85 تأمينشركة العقيلة لل

 %184 %134 %25 اإلسالميةالشركة السورية 

 

 األصول المتداولة/ االلتزامات المتداولة( نسبة التداول( 

 النقد وما يعادله/االلتزامات المتداولة(  نسبة السيولة النقدية( 

 النقد وما يعادله والحسابات المدينة/ االلتزامات المتداولة( نسبة السيولة السريعة ( 
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تقرير عن أعمال شركات إدارة نفقات التأمين الصحي 
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 العاملون في القطاع:
، وبنسبة 2020عام  النصف األول خاللعامالً  596دارة نفقات التامين الصحي إبلغ عدد العاملين في شركات 

 المحافظات كما يلي:ن على موزعي 2019عام النصف األول % عن 2نمو 

 

 المحافظاتفروع ومكاتب الشركات في 

  الفروع الشركة

القامشلي -دير الزور-طرطوس -حلب -الالذقية -درعا -السويداء -حماه -حمص -دمشق ميدكسا   

  الرقة -الالذقية -الحسكة -دير الزور -طرطوس-حماة -حمص -حلب -دمشق إيمبا

حماه -الحسكة -درعا -حلب -الالذقية-دمشق غلوب مد  

حلب -طرطوس -الالذقية -دمشق الخدمات المميزة  

  القنيطرة -الحسكة -دمشق ميدسير

حلب -حماه -طرطوس -الالذقية -دمشق كير كارد  

الالذقية -حماة -حلب -حمص -دمشق الرعاية الطبية  

حماه-دمشق سيريا كير  
 

 2020 عامللنصف األول يانات العاملين في شركات إدارة نفقات التأمين الصحي ب

 المحافظة

 غلوب مد إيمبا ميدكسا
الخدمات 
 المميزة

 سيريا كير الرعاية الطبية كير كارد سير ميد
 إجمالي عدد 

 العاملين في المحافظات
 مندوبين موظفين مندوبين موظفين مندوبين موظفين مندوبين موظفين مندوبين موظفين مندوبين موظفين مندوبين موظفين مندوبين موظفين

 441  13 4 44 1 38  28 3 50 12 121  71  56 دمشق

 16  1  2 1 3 1     2 1 1  4 حماه

 25 1   2  3 1   2  3  11  2 لبح

 19 1   4     1  1 2  3 1 6 حمص

 18 1  1  2    1 6 1  1 1  4 طرطوس

 38 1   2  2   1 9 2 3 1 3 2 12 الالذقية

 10   1  1  1     2 1  1 3 درعا

 8     1    1  1  2   3 السويداء
دير 
 6   1         1  2 1 1 الزور

 10   1  1  1 1 1  1 1 2   1 الحسكة

 2       1      1    ادلب 

 3   1          2    الرقة

 4 14 9 54 7 46 5 29 8 67 18 135 11 92 5 92 اإلجمالي
596 

1/2020 97 103 153 75 34 53 63 18 

1/2019 100 100 148 78 31 49 61 18 585 

معدل 
 %2 %0 %3 %8 %10 %4- %3 %3 %3- التغير
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 توزع فروع شركات إدارة نفقات التأمين الصحي في المحافظات

 2020 عدد الفروع 2019عدد الفروع  الشركة

 10 10 ميدكسا 

 9 8 إيمبا

 6 5 غلوب مد

 4 4 الخدمات المميزة

 3 3 ميدسير

 5 5 كير كارد

 5 5 الرعاية الطبية

 2 1 سيريا كير

 44 42 اإلجمالي
 

 

 

 

 

في السوق السورية  نفقات التأمين الصحي إدارة أعمال شركات عن نقدم إحصائية وفيما يلي

 كما يلي:

 

 

 504  

 592  

 692  

 602  
 669  

 743   768   791  
 848   868   866  

نصف أول  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
2020 

 2010أعداد المؤمنين في التأمين الصحي منذ عام 
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 :تأمين صحي أعداد المؤمنين .1
لنصف خالل ا ( مؤمن866,476) ةصحي في سوريالتأمين ال في المؤمنين دعدإجمالي بلغ 

أكبر عدد مؤمنين لدى شركة ، إدارةشركات  ثمانيتوزعون على  ،2020عام من األول 

، مؤمن 1,053 سيريا كيرعدد مؤمنين لدى شركة  قلمؤمن، وأ 235,064 دغلوب م

 :التأمين الصحيعدد المؤمنين على شركات إدارة نفقات  والجدول أدناه يوضح توزع

 الشركة
 المؤمنينعدد 
 2019 األولالنصف 

 المؤمنينعدد 
 2020األولالنصف 

 النمو معدل
نسبة كل شركة 
من اجمالي 
  المؤمنين

 %27.1 %2 235,064 231,031 مد غلوب

 %16.2 %12 140,632 126,020 ميدكسا

 %15.0 %4 130,352 125,686 إيمبا

 %14.7 %1- 127791 128,766 الخدمات المميزة

 %13.7 %10 118,504 107,871 الطبية الرعاية

 %6.8 %5- 59,236 62,359 كير كارد

 %6.2 %10- 53,844 59,800 سير ميد

 %0.1 %230 1,053 319 سيريا كير

 %100 %3 866,476 841,852 المجموع

 

 

 ميدكسا 
16% 

 ايمبا 
15% 

 غلوب مد
27% 

 الخدمات المميزة 
15% 

 ميدسير 
6% 

 كير كارد
7% 

 الرعاية الطبية
14% 

 سيريا كير
0.1% 

 2020نسبة كل شركة من إجمالي عدد المؤمنين النصف األول عام 
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 إجمالي عدد المطالبات للمؤمنين: .2
النصف  خالل لكل مؤمنة ( مطالب2)بمعدل وسطي  ،( مطالبة1,715,794)بلغ إجمالي عدد المطالبات 

 :يلي وفق ما ،2020 عام من األول

  إجمالي عدد المطالبات

 الشركة
عدد 

المستفيدين 
1/2019 

عدد 
المستفيدين 

1/2020 

معدل 
 النمو

نسبة عدد 
المستفيدين 
إلى عدد 
 المؤمنين

عدد  جماليإ
 المطالبات

1/2019 

عدد  جماليإ
 المطالبات

1/2020 

معدل 
 النمو

المعدل 
الوسطي 
لعدد 

المطالبات 
لكل مؤمن 

()تقريبا    

 2.0 %19- 463,486 574,741 %53 %11- 123,754 138,936 مد غلوب

 2.3 %1 316,695 312,351 %58 % 8 82,060 75,680 ميدكسا

 1.4 %11- 182,988 204,571 %39 %1 50,941 50,393 إيمبا

 2.5 %14- 313,216 364,985 %63 %7- 80,609 86,295 الخدمات المميزة

 1.6 %11- 191,256 214,036 %45 %4 53,255 51,422 الطبية الرعاية

 2.7 %9- 162,102 177,851 %70 %17- 41,520 49,874 كير كارد

 1.6 %24- 84,649 111,062 %50 %16- 26,790 31,814 سير ميد

 1.3 %160 1,402 540 %32 %102 336 166 سيريا كير

 2.0 %12- 1,715,794 1,960,137 %53 %5- 459,265 484,580 اإلجمالي
 

 

 5   3   17   6   1   3   5   0   39  

312  
180  

447  
307  

84  
159  187  

1  

 1,677  

الخدمات  غلوب مد ايمبا ميدكسا
 المميزة

الرعاية   كير كارد  ميدسير 
 الطبية

المعدل  سيريا كير
 الوسطي

 إجمالي عدد المطالبات باآلالف

 عدد المطالبات خارج المشفى عدد المطالبات داخل المشفى
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 :د المؤمنين على القطاعاتاعدأتوزع  .3

 قطاعات المؤسسة العامة السورية للتأمين: 
 ( مؤمن،691,260) للتأمينجمالي عدد المؤمنين في جميع قطاعات المؤسسة العامة السورية إبلغ 

، متوزعين وفق ( ل.س5,157,203,125قيمتها ) ،( مطالبة1,439,217وإجمالي عدد المطالبات )

 ما يلي:
 التي تبلغت بها شركات إدارة نفقات التأمين الصحي*)مبالغ المطالبات الواردة ضمن التقرير عائدة للمطالبات  

 (.2020عام النصف األول خالل 

 

 

 2.3  

 1.4  
 2.0  

 2.5  

 1.6  

 2.7  

 1.6  
 1.3  

 2.0  

الخدمات  غلوب مد ايمبا ميدكسا
 المميزة

الرعاية   كير كارد  ميدسير 
 الطبية

المعدل  سيريا كير
 الوسطي

 2020المعدل الوسطي للمطالبات للنصف األول 

 691,260  

 594,736  

70,051 
 26,473  

 القطاع الخاص للمؤسسة القطاع االقتصادي القطاع اإلداري اإلجمالي

 2020توزع مؤمني المؤسسة العامة السورية للتامين النصف األول 

 القطاع اإلداري
86% 

 القطاع االقتصادي
10% 

 القطاع الخاص للمؤسسة
4% 

 نسبة كل قطاع من إجمالي مؤمني المؤسسة
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 العاملين في الدولة اإلداريقطاع ال(): 
المؤمنين في القطاع اإلداري  ددعبلغ ل.س((  (3,000( ل.س ويتحمل المؤمن )6,500) ))تقوم الدولة بتسديد

ل.س،  (3,929,451,827قيمتها ) ،( مطالبة1,178,996وبلغ إجمالي عدد المطالبات ) ،( مؤمن594,736)

 على الشركات كما يلي:  يتوزعون 

 المؤمنين في القطاع اإلداريعدد 

 الشركة
 عدد المؤمنين
النصف األول 

2019 

عدد المؤمنين 
النصف األول 

2020 

معدل 
 النمو

عدد 
المستفيدين 
النصف األول 

2019 

عدد 
المستفيدين 
النصف األول 

2020 

معدل 
 النمو

نسبة 
المستفيدين 
إلى عدد 
 المؤمنين

 %60 %0.5 71,095 70,727 %3 119,272 115,764 ميدكسا

 %50 %8- 53,808 58,245 %0.4- 108,445 108,886 غلوب مد

 %64 %5- 62,740 66,040 %0.4- 98,390 98,773 الخدمات المميزة

 %37 %13- 34,585 39,769 %11- 92,927 104,003 إيمبا

 %64 %8 40,447 37,444 %8 63,570 59,129 الرعاية الطبية

 %70 %17- 40,975 49,379 %5- 58,302 61,496 كير كارد

 %50 %16- 26,781 31,789 %10- 53,830 59,665 ميد سير

 %56 %7 330,431 353,393 %2- 594,736 607,716 اإلجمالي
 

 اإلداريالقطاع  مطالباتعدد 

 الشركة
جمالي عدد إ

النصف  المطالبات
 2019األول 

إجمالي عدد 
النصف المطالبات 
 2020األول 

معدل 
 النمو

المعدل الوسطي 
النصف للمطالبة 
 2020األول 

المعدل الوسطي 
النصف للتكلفة 
 2020األول 

إجمالي مبالغ المطالبات 
 2020النصف األول 

إجمالي المعدل 
الوسطي للتكلفة 
 للمؤمن الواحد 

 7,436 900,881,591 3.380 2.2 %8- 266,527 290,189 ميدكسا

 6,170 687,501,495 3,629 1.7 %17- 189,436 229,532 غلوب مد

 7,291 731,187,315 3,170 2.3 %13- 230,671 265,649 الخدمات المميزة

 4,336 393,410,474 3,336 1.3 %20- 117,940 147,109 إيمبا

 6,653 432,142,201 3,327 2.0 %11- 129,903 145,918 الرعاية الطبية

 8,842 523,672,612 3,275 2.7 %9- 159,908 175,914 كير كارد

 4,929 260,656,140 3,081 1.6 %24- 84,611 110,990 ميد سير

 6,666 3,929,451,827 3,333 2.0 %14- 1,178,996 1,365,301 اإلجمالي
 

 
 

 

 119,272   92,927   108,445   98,390   53,830   58,302   63,570  

 594,736  

الخدمات  غلوب مد ايمبا ميدكسا
 المميزة

 اإلجمالي الرعاية الطبية  كير كارد  ميدسير 

 2020عدد المؤمنين في القطاع اإلداري النصف األول 
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 :القطاع االقتصادي 
( مطالبة وقيمتها 189,372بلغ إجمالي عدد المطالبات ) مؤمن، (70,051) عدد المؤمنيناجمالي  بلغ

 يلي: الشركات كما يتوزعون على( ل.س، 810,641,288)

 عدد المؤمنين في القطاع االقتصادي

 الشركة

عدد 
 المؤمنين
النصف 
األول 
2019 

عدد 
المؤمنين 
النصف 
األول 
2020 

معدل 
 النمو

عدد 
المستفيدين 
النصف األول 

2019 

عدد 
المستفيدين 
النصف األول 

2020 

 معدل النمو

نسبة 
المستفيدين 

عدد إلى 
 المؤمنين

 %70 %19 19,591 16,496 %0.4 28,102 27,979 مد غلوب

 %50 %8 10,459 9,679 %20 20,718 17,256 إيمبا

 %66 %192 8,805 3,014 %195 13,347 4,528 ميدكسا

 %56 %7- 4,084 4,404 %6 7,290 6,878 الخدمات المميزة

 %65 - 197 - - 305 - كير كارد

 %80 - 232 - - 289 - سيريا كير

 %62 %20 40,447 33,593 %24 70,051 56,641 اإلجمالي
 

 االقتصاديالقطاع  مطالباتعدد 

 الشركة

اجمالي عدد 
 1 المطالبات

النصف األول 
2019 

إجمالي عدد 
النصف المطالبات 
 2020األول 

معدل 
 النمو

المعدل الوسطي 
النصف  للمطالبة
 2020األول 

المعدل الوسطي 
النصف  للتكلفة
 2020األول 

إجمالي مبالغ المطالبات 
 2020النصف األول 

إجمالي المعدل 
الوسطي للتكلفة 
 للمؤمن الواحد

 12,467 347,553,973 4,022 3.1 %6 86,423 81,549 مد غلوب

 10,774 226,794,158 5,387 2.0 %22- 42,100 54,128 إيمبا

 13,139 173,678,019 4,106 3.2 %175 42,298 15,379 ميدكسا

 7,638 55,431,691 3,321 2.3 %16- 16,691 19,823 الخدمات المميزة

 8,317 2,518,262 3,327 2.5 - 757 - كير كارد

 16,072 4,665,186 4,230 3.8 - 1.103 - سيريا كير

 11,558 810,641,288 4,281 2.7 %11 189,372 170,879 اإلجمالي
 

 

 13,347  

 20,718  

 28,102  

 7,290  
 305   289  

 70,051  

 اإلجمالي سيريا كير كير كارد  الخدمات المميزة غلوب مد ايمبا ميدكسا

 2020عدد المؤمنين في القطاع االقتصادي النصف األول عام 
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  للمؤسسة العامة السورية للتأمين:القطاع الخاص 
( مطالبة وقيمتها 70,849( مؤمن، بلغ إجمالي عدد المطالبات )26,473) جمالي عدد المؤمنينإبلغ 

 ( ل.س، يتوزعون على الشركات كما يلي:417,110,009)

 عدد المؤمنين في القطاع الخاص للمؤسسة العامة السورية للتأمين

 الشركة
عدد 

 المؤمنين
1/2019 

عدد 
 المؤمنين

1/2020 

معدل 
 النمو

عدد المستفيدين 
1/2019 

عدد المستفيدين 
1/2020 

 معدل النمو
نسبة 

المستفيدين إلى 
 عدد المؤمنين

 %87 %12- 10,097 11,464 %11- 11,640 13,143 الرعاية الطبية

 %26 %1 1,784 1,761 %36 6,901 5,062 ميدكسا

 %24 %95 1,496 769 %403 6,207 1,234 غلوب مد

 %60 %46 436 299 %62 724 446 الخدمات المميزة

 %37 %7 138 129 %45 376 260 إيمبا

 %9 %5100 52 1 %1034 601 53 سيريا كير

 %42 %100 10 5 %243 24 7 كير كارد

 %53 %3- 14,013 14,428 %31 26,473 20,205 اإلجمالي
 

 السورية للتأمينالخاص للمؤسسة العامة القطاع  مطالباتعدد 

 الشركة

اجمالي عدد 
 المطالبات

النصف األول 
2019 

اجمالي عدد 
 المطالبات

النصف األول 
2020 

معدل 
 النمو

المعدل الوسطي 
النصف  للمطالبة
 2020األول 

المعدل الوسطي 
النصف  للتكلفة
 2020األول 

إجمالي مبالغ 
النصف المطالبات 
 2020األول 

إجمالي المعدل 
الوسطي للتكلفة 
للمؤمن الواحد 
النصف األول 

2020 

 26,464 309,035,650 5,513 4.8 %11- 56,053 63,196 الرعاية الطبية

 5,201 34,440,321 5,201 1.0 %6 6,622 6,270 ميدكسا

 10,694 65,073,242 10,694 1.0 %110 6,085 2,901 غلوب مد

 7,346 5,337,732 3,498 2.1 %21 1,526 1,258 الخدمات المميزة

 4,778 1,833,166 4,344 1.1 %15 422 368 إيمبا

 2,308 1,154,009 11,540 0.2 %9900 100 1 سيريا كير

 9,781 235,890 5,753 1.7 %71 41 24 كير كارد

 15,896 417,110,009 5,887 2.7 %4- 70,849 74,018 اإلجمالي

المتقاعدين( عقود )العقود لدى الشركة ة طبيعسببه د لدى شركة الرعاية الطبية مرتفع، الوسطي لتكلفة المؤمن الواح*إن إجمالي المعدل 

 وما فوق. سنة 60األعمار من 

 

 6,901  

 376  
 6,207  

 724   24  

 11,640  

 601  

 26,473  

الخدمات  غلوب مد ايمبا ميدكسا
 المميزة

 اإلجمالي سيريا كير الرعاية الطبية  كير كارد 

 2020عدد المؤمنين في قطاع المؤسسة الخاص نصف أول عام 
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 { الخاصة:  التأمين قطاع شركات  
 12 علىمتوزعين  مؤمن (129,248)العاملة في السوق السوري الخاصة تأمين الشركات  لدىبلغ عدد المؤمنين 

يتوزعون على  ،ل.س (2,023,638,545) يمتهاق مطالبة (262,307) عدد المطالبات ت، وبلغشركة تأمين

 يلي: الشركات كما

 عدد المؤمنين في قطاع شركات التأمين الخاصة

 الشركة
 عدد المؤمنين
النصف األول 

2019 

عدد 
المؤمنين 
النصف األول 

2020 

معدل 
 النمو

عدد 
المستفيدين 

األول النصف 
2019 

عدد 
المستفيدين 
النصف األول 

2020 

معدل 
 النمو

نسبة 
المستفيدين 
إلى عدد 
 المؤمنين

 %53 %23- 47,443 61,813 %1- 89,636 90,494 غلوب مد

 %62 %14- 13,349 15,552 %6- 21,387 22,669 الخدمات المميزة

 %35 %606 5,759 816 %292 16,331 4,167 إيمبا

 %34 %111 376 178 %67 1,112 666 ميدكسا

 %56 %31- 338 490 %29- 605 856 كير كارد

 %32 %69- 52 165 %39- 163 266 سيريا كير

 %64 %64- 9 25 %90- 14 135 سير ميد

 %52 %15- 67,326 79,039 %8 129,248 119,253 اإلجمالي
 

 قطاع شركات التأمين الخاصة مطالباتعدد 

 الشركة

جمالي عدد إ
 المطالبات

النصف األول 
2019 

إجمالي عدد 
المطالبات 
النصف األول 

2020 

 معدل
 النمو

المعدل 
الوسطي 
 للمطالبة

النصف األول 
2020 

المعدل 
الوسطي 

النصف  للتكلفة

 2020األول 

إجمالي مبالغ 
المطالبات ل.س 

 2020النصف األول 

إجمالي المعدل 
الوسطي 
للتكلفة 

 للمؤمن الواحد 

 15,575 1,414,639,489 8,197 1.9 %31- 172,572 250,075 غلوب مد

 20,445 438,405,171 6,815 3.0 %18- 64,328 78,255 الخدمات المميزة

 8,862 142,587,651 6,330 1.4 %659 22,526 2,966 إيمبا

 9,922 11,256,903 9,020 1.1 %143 1,248 513 ميدكسا

 23,733 14,404,704 10,319 2.3 %27- 1,396 1,913 كير كارد

 11,310 1,875,541 9,425 1.2 %63- 199 539 سيريا كير

 33,330 469,086 12,344 2.7 %47- 38 72 ميد سير

 15,430 2,023,638,545 7,715 2.0 %22- 262,307 334,333 اإلجمالي
 

 

 1,112  
 16,331  

 89,636  

 21,387  
 14   605   163  

 129,248  

شركة الخدمات  شركة غلوب مد شركة ايمبا شركة ميدكسا
 المميزة

 اإلجمالي سيريا كير شركة كير كارد شركة ميدسير

 2020عدد المؤمنين في قطاع شركات التأمين الخاصة النصف األول عام 
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 الشركة

عدد 
 المؤمنين

النصف األول 
2020 

عدد 
 المستفيدين
النصف األول 

2020 

نسبة 
المستفيدين 
إلى عدد 
 المؤمنين

 %54 15,807 29,247 الوطنية

 %40 8,913 22,394 العقيلة

 %56 6,194 10,965 االتحاد التعاوني

 %50 5,307 10,559 المشرق

 %65 5,835 8,916 المتحدة

 %67 5,976 8,908 آروب

 %41 3,922 9,478 اإلسالمية

 %55 5,125 9,398 التأمين العربية

 %62 5,773 9,279 السورية العربية

 %36 1,980 5,560 الكويتية

 %48 1,418 2,974 أدير

 %69 1,076 1,570 الثقة

 %52 67,326 129,248 اإلجمالي
 

 الشركة

إجمالي عدد 
المطالبات 
النصف األول 

2020 

المعدل الوسطي 
النصف للمطالبة 

 2020األول 

المعدل 
الوسطي 

النصف للتكلفة 

 2020األول 

إجمالي مبالغ 
المطالبات ل.س 

 2020النصف األول 

إجمالي المعدل 
الوسطي 

للتكلفة للمؤمن 
 الواحد 

 17,311 514,906,679 6,924 2.5 74,363 الوطنية

 10,087 229,403,575 7,759 1.3 29,565 العقيلة

 14,251 155,221,218 7,917 1.8 19,605 االتحاد التعاوني

 12,967 134,522,955 7,204 1.8 18,674 المشرق

 18,607 165,295,853 7,753 2.4 21,321 المتحدة

 22,735 201,934,589 7,578 3.0 26,646 آروب

 12,691 122,647,046 7,932 1.6 15,463 اإلسالمية

 12,816 120,373,302 6,745 1.9 17,845 التأمين العربية

 14,960 141,105,170 5,754 2.6 24,523 السورية العربية

 27,270 151,972,999 27,270 1.0 5,573 الكويتية

 12,794 37,195,544 8,529 1.5 4,361 أدير

 31,448 49,059,615 11,232 2.8 4,368 الثقة

 15,430 2,023,638,545 7,715 2.0 262,307 اإلجمالي
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 ( قبل ويتم إداراتها مباشرًة من  اعتباريةصناديق ذاتية التمويل لجهات صناديق الرعاية
 شركات إدارة نفقات التأمين الصحي(: 

مطالبة قيمتها  (14,270، بلغ إجمالي عدد المطالبات )( مؤمن38,037بلغ عدد المؤمنين )

 يلي: إدارة كما تيشرك متوزعين على (ل.س،169,955,047)

 عدد المؤمنين في قطاع صناديق الرعاية

 الشركة

عدد 
 المؤمنين
النصف 
األول 
2019 

عدد 
المؤمنين 
النصف 
األول 
2020 

معدل 
 النمو

عدد 
 المستفيدين 
النصف األول 

2019 

عدد 
المستفيدين 
النصف األول 

2020 

 معدل النمو

نسبة 
المستفيدين 
إلى عدد 
 المؤمنين

 %6 %8 2,711 2,514 %22 43,294 35,599 الرعاية الطبية

 %53 %12- 1,416 1,613 %10 2,674 2,438 غلوب مد

 %9 - 4,127 4,127 %21 45,968 38,037 اإلجمالي
 

 صناديق الرعايةقطاع  مطالباتعدد 

 الشركة

جمالي عدد إ
  المطالبات

النصف األول 
2019 

إجمالي عدد 
المطالبات 
النصف األول 

2020 

 معدل النمو
المعدل الوسطي 

النصف  للمطالبة

 2020األول 

المعدل الوسطي 
النصف  للتكلفة

 2020األول 

إجمالي مبالغ 
النصف المطالبات 

 2020األول 

إجمالي المعدل 
الوسطي للتكلفة 
 للمؤمن الواحد 

 2,005 106,270,706 20,051 0.1 %8 5,300 4,922 الرعاية الطبية

 24,139 63,684,341 7,100 3.4 %16- 8,970 10,684 غلوب مد

 3,573 169,955,047 11,910 0.3 %9- 14,270 15,606 اإلجمالي

نخفض سببه أن سقف التغطيات محدود، ونسبة التحمل *إن إجمالي المعدل الوسطي لتكلفة المؤمن الواحد لدى شركة الرعاية الطبية م
 مرتفعة، واستهالك المؤمن لهم صحياً منخفض.

 

 9   9  
 29  

 9   9   6   11  
 2  

 22  
 11   3   9  

 2020في شركات التأمين الخاصة باآلالف النصف األول  عدد المؤمنين  129 

 2,674  

 43,294   45,968  

 اإلجمالي الرعاية الطبية  غلوب مد

 2020النصف األول عام   عدد المؤمنين في صناديق الرعاية
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 594,736  

 70,051   26,473  
 129,248  

45,968 

عدد المؤمنين القطاع 
 (حكومي)اإلداري 

عدد المؤمنين القطاع 
 (المؤسسة)االقتصادي 

عدد المؤمنين القطاع 
 (المؤسسة)الخاص 

عدد المؤمنين شركات 
 التأمين الخاصة

 (الرعاية الطبية)صناديق 

 2020توزع المؤمنين على القطاعا ت النصف األول عام 

القطاع 
 اإلداري

69% 

 القطاع االقتصادي
8% 

 القطاع الخاص للمؤسسة
3% 

 شركات التأمين الخاصة
15% 

 صناديق الرعاية
5% 

 نسبة كل قطاع من إجمالي عدد المؤمنين

 2020 عاملنصف األول ا ع المؤمنين على القطاعاتتوز

 الشركة

عدد المؤمنين 
القطاع في 

اإلداري 
 )حكومي(

نسبة توزيع 
مؤمني 
 القطاع

اإلداري على 
 كل شركة

عدد 
في المؤمنين 
القطاع 
 االقتصادي

نسبة توزيع 
 مؤمني القطاع
 االقتصادي

 على كل شركة

في  المؤمنين عدد

الخاص  القطاع

 للمؤسسة

 توزيع نسبة

القطاع مؤمني 

الخاص 

 على للمؤسسة

 شركة كل

عدد 
في  المؤمنين

شركات 
التأمين 
 الخاصة

نسبة 
توزيع 
 مؤمني
شركات 
 التأمين
على كل 
 شركة

عدد 
المؤمنين 

في 
صناديق 
 الرعاية 

نسبة 
توزيع 
مؤمني 
صناديق 
الرعاية 
على كل 
 شركة

 إجمالي
عدد 

 المؤمنين

 140,632 - - %0.9 1,112 %26.1 6,901 %19.1 13,347 %20.1 119,272 ميدكسا

 130,352 - - %12.6 16,331 %1.4 376 %29.6 20,718 %15.6 92,327 إيمبا

 235,064 %5.8 2,674 %69.4 89,636 %23.4 6,207 %40.1 28,102 %18.2 108,445 غلوب مد

 127,791 - - %16.5 21,387 %2.7 724 %10.4 7,290 %16.5 98,390 الخدمات المميزة

 53,844 - - %0.01 14 - - - - %9.1 53,830 ميدسير

 59,236 - - %0.5 605 %0.09 24 %0.4 305 %9.8 58,302 كير كارد

 118,504 %94.2 43,294 - - %44 11,640 - - %10.7 63,570 الرعاية الطبية

 1,053 - - %0.1 163 %2.3 601 %0.4 289 - - سيريا كير

 866,476 %100 45,968 %100 129,248 %100 26,473 %100 70,051 %100 594,736 اإلجمالي
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 توزع المؤمنين على المحافظات: .4

 المحافظاتعدد المؤمنين في 

 المحافظة

عدد 
 المؤمنين

النصف األول 
2019 

عدد 
المؤمنين 
النصف األول 

2020 

معدل 
 النمو

عدد 
المستفيدين 
النصف األول 

2019 

عدد 
المستفيدين 
النصف األول 

2020 

معدل 
 النمو

نسبة 
المستفيدين 
إلى عدد 
 المؤمنين

 %51 %6- 133,693 142,583 %4 263,027 254,059 دمشق  

 %43 %16- 21,959 26,247 %5 51,611 49,379 ريف دمشق  

 %41 %8- 28,694 31,267 %5- 70,284 74,279 حلب  

 %63 %1- 60,287 61,018 %6 95,308 89,691 الالذقية  

 %70 %1- 52,293 52,564 %6 74,546 70,579 طرطوس  

 %51 %2 41,744 41,077 %12 81,536 73,108 حمص  

 %68 %10- 47,613 53,190 %3 70,138 68,096 حماة  

 %48 %22- 9,698 12,451 %4- 20,308 21,233 ادلب  

 %66 %5 17,559 16,738 %11 26,537 24,009 السويداء  

 %25 %4 7,460 7,171 %5- 30,312 31,755 دير الزور  

 %40 %15- 13,246 15,578 %9- 33,168 36,325 الحسكة  

 %18 %12- 3,171 3,587 %1- 17,190 17,386 الرقة  

 %66 %8 14,542 13,403 %3 22,042 21,313 درعا

 %70 %6- 7,276 7,706 %2- 10,469 10,640 القنيطرة

 %53 %5- 459,265 484,580 %3 866,476 841,852 اإلجمالي
 

 

 263  

 52  
 95   75   70  

 20  

 82   70  
 22   27   10   30   33   17  

 866  

 134  

 22  
 60   52  

 29   10  
 42   48  

 15   18   7   7   13   3  

 459  

 توزع المؤمنين والمستفيدين على المحافظات باآلالف

 اجمالي عدد المستفيدين إجمالي عدد المؤمنين
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 على المحافظات: عدد المطالباتتوزع  .5

 الشركة

إجمالي عدد 
المطالبات 
النصف األول 

2020 

المعدل 
الوسطي 
للمطالبة 
النصف 
األول 
2020 

المعدل 
الوسطي 
للتكلفة 

النصف األول 
2020 

إجمالي مبالغ 
المطالبات ل.س 

 2020النصف األول 

إجمالي المعدل 
الوسطي للتكلفة 
 للمؤمن الواحد

 8,879 2,361,108,690 6.342 1.4 372,303 دمشق

 8,568 437,002,587 3,895 2.2 112,207 ريف دمشق

 5,574 400,135,538 3,484 1.6 114,853 حلب

 10,070 971,702,163 3,730 2.7 260,535 الالذقية

 9,975 755,466,594 3,562 2.8 212,066 طرطوس

 7,968 659,692,615 3,984 2.0 165,589 حمص

 11,469 802,973,015 3,700 3.1 217,046 حماة

 3,196 65,363,137 2,663 1.2 24,543 ادلب

 9,835 259,127,144 3,643 2.7 71,139 السويداء

 2,307 70,218,734 3,296 0.7 21,305 دير الزور

 4,917 158,634,008 3,278 1.5 48,394 الحسكة

 2,523 41,091,533 4,205 0.6 9,772 الرقة

 7,425 164,951,836 2,750 2.7 59,982 درعا

 7,557 77,896,095 3,023 2.5 25,770 القنيطرة

 - 125,433,028 432,528 - 290 لبنان

 8,568 7,350,796,717 4,284 2.0 1,715,794 اإلجمالي
 

ع أعداد المؤمنين في شركات إدارة نفقات التأمين الصحي على المحافظات توزنسب   .6

 السورية: 
  30مؤمن وتشكل نسبتهم  263,027محافظة دمشق: بلغ إجمالي عدد المؤمنين %

 من إجمالي عدد المؤمنين.
  6مؤمن وتشكل نسبتهم  51,611محافظة ريف دمشق: إجمالي عدد المؤمنين %

 من إجمالي عدد المؤمنين.
  من 11نسبتهم  تشكلمؤمن و 95,308محافظة الالذقية: إجمالي عدد المؤمنين %

 عدد المؤمنين.إجمالي 
  من % 9نسبتهم تشكل مؤمن و 74,546محافظة طرطوس: إجمالي عدد المؤمنين

 إجمالي عدد المؤمنين.
  من % 8مؤمن وتشكل نسبتهم  70,284محافظة حلب: بلغ إجمالي عدد المؤمنين

 إجمالي عدد المؤمنين.
  من 2وتشكل نسبتهم مؤمن  20,308محافظة إدلب: إجمالي عدد المؤمنين %

 إجمالي عدد المؤمنين.
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  من 9وتشكل نسبتهم مؤمن  81,536محافظة حمص: إجمالي عدد المؤمنين %

 إجمالي عدد المؤمنين.
 من 8وتشكل نسبتهم مؤمن  70,138حافظة حماة: إجمالي عدد المؤمنين م %

 إجمالي عدد المؤمنين.
  من 3وتشكل نسبتهم مؤمن  22,042محافظة درعا: إجمالي عدد المؤمنين %

 مالي عدد المؤمنين.إج
  من 3وتشكل نسبتهم  مؤمن 26,537محافظة السويداء: إجمالي عدد المؤمنين %

 إجمالي عدد المؤمنين.
  من 1وتشكل نسبتهم مؤمن  10,469محافظة القنيطرة: إجمالي عدد المؤمنين %

 إجمالي عدد المؤمنين.
  من 3تهم وتشكل نسبمؤمن  30,312محافظة دير الزور: إجمالي عدد المؤمنين %

 إجمالي عدد المؤمنين.
  من 4وتشكل نسبتهم مؤمن  33,168محافظة الحسكة: إجمالي عدد المؤمنين %

 إجمالي عدد المؤمنين.
  من 2وتشكل نسبتهم مؤمن  17,190محافظة الرقة: إجمالي عدد المؤمنين %

 إجمالي عدد المؤمنين.
 

 2020عام لنصف األول ا ع أعداد المؤمنين على المحافظات السوريةتوز

 المحافظة

 سيريا كير الرعاية الطبية كير كارد سير ميد الخدمات المميزة غلوب مد إيمبا ميدكسا

إجمالي عدد 
 المؤمنين

النسبة 
إلى 

اجمالي 
عدد 

 المؤمنين

عدد 
 المؤمنين

النسبة 
إلى 

اجمالي 
عدد 

 المؤمنين

عدد 
 المؤمنين

النسبة إلى 
اجمالي 
عدد 

 المؤمنين

عدد 
 المؤمنين

النسبة 
إلى 

اجمالي 
عدد 

 المؤمنين

عدد 
 المؤمنين

النسبة 
إلى 

اجمالي 
عدد 

 المؤمنين

عدد 
 المؤمنين

النسبة 
إلى 

اجمالي 
عدد 

 المؤمنين

عدد 
 المؤمنين

النسبة إلى 
اجمالي 
عدد 

 المؤمنين

عدد 
 المؤمنين

النسبة 
إلى 

اجمالي 
عدد 
 المؤمنين

عدد 
 المؤمنين

النسبة 
إلى 

اجمالي 
عدد 
 نينالمؤم

 %30 263,027 %17 184 %30 35,308 %6 3,679 %8 4,083 %29 37,315 %57 133,507 %19 25,196 %17 23,755 دمشق

 %6 51,611 - - %5 5,834 - - %9 4,761 %5 6,205 %3 8,029 %1 1,558 %18 25,224 ريف دمشق

 %11 96,308 %2 16 %5 5,569 %16 9,289 %1 377 %37 47,766 %7 16,057 %3 4,258 %9 11,976 الالذقية

 %9 74,546 %1.7 18 %3 4,122 %25 14,691 %0.2 125 %27 33,980 %6 13,685 %14 1,766 %4 6,159 طرطوس

 %8 70,284 %2 23 %6 6,817 %1 611 %1 786 %0.1 132 %3 6,495 %39 50,960 %3 4,460 حلب

 %2 20,308 - - %0.2 271 %0.03 19 %29 15,436 %0.1 179 %1 2,769 %0.9 1,212 %0.3 422 ادلب

 %9 81,536 %0.7 7 %38 44,996 %2 1,224 %1 414 %1 1,193 %6 14,751 %4 4,672 %10 14,279 حمص

 %8 70,138 %76 805 %8 9,331 %50 29,543 %0.5 271 %0.4 456 %5 12,907 %4 5,122 %8 11,703 حماة

 %3 22,042 - - %1 965 %0.002 1 %1 470 %0.1 171 %1 3,221 %0.5 638 %12 16,576 درعا

 %3 26,537 - - %1 1,095 %0.04 22 %1 512 %0.1 114 %2 5,179 %0.4 564 %14 19,051 السويداء

 %1 10,469 - - %1 1,074 %0.06 38 %12 6,695 %0.2 249 %0.4 994 %1 1,264 %0.1 155 القنيطرة

 %3 30,312 - - %0.8 893 %0.1 48 %0.1 54 - - %3 6,577 %14 18,856 %2.8 3,884 دير الزور

 %4 33,168 - - %1 1,271 %0.07 41 %37 19,800 - - %3 8,124 %1 1,469 %2 2,463 الحسكة

 %2 17,190 - - %0.8 958 %0.05 30 %0.1 60 %0.02 31 %1 2,769 %10 12,817 %0.4 525 الرقة

 1,053 %100 118,504 %100 59,236 %100 53,844 %100 127,791 %100 235,064 %100 130,352 %100 140,632 المجموع
100%
%% 

866,476 100% 
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 المؤمنين:عدد نسبة كل شركة من إجمالي  .7

% 3.1و  ،% في القطاع االقتصادي8.1 و ،%68.6في القطاع اإلداري  نسب المؤمنين بلغت

 %، 14.9وفي شركات التأمين الخاصة  القطاع الخاص للمؤسسة العامة السورية للتأمين في

 يلي: ويتوزعون على الشركات كما ،عدد المؤمنينمن إجمالي  %5.3وفي صناديق الرعاية 

 .%16.2 من إجمالي عدد المؤمنين ميدكساركة ش- 

 .%15.0بنسبة  من إجمالي عدد المؤمنين شركة إيمبا -

 .%27.1بنسبة من إجمالي عدد المؤمنين  غلوب مدشركة  -

 %14.7بنسبة من إجمالي عدد المؤمنين  الخدمات المميزةشركة  -

 .%6.2بنسبة من إجمالي عدد المؤمنين  سير ميدشركة -

 %6.8بنسبة من إجمالي عدد المؤمنين  كير كاردشركة -

 .%13.7بنسبة من إجمالي عدد المؤمنين شركة الرعاية الطبية -

 .%0.12 بنسبة من إجمالي عدد المؤمنين سيريا كيرشركة  -

 

 

 دمشق
30% 

 ريف دمشق
6% 

 الالذقية
 طرطوس 11%

9% 

 حلب 
8% 

 ادلب 
2% 

 حمص
9% 

 حماة
8% 

 درعا
3% 

 السويداء
3% 

 القنطيرة
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لكافة  على شركات إدارة النفقاتجميع شركات التأمين أعداد المؤمنين من  توزيعوتمثل  

 كما يلي: القطاعات

 (قطاع خاص -قطاع اقتصادي -قطاع إداري) المؤسسة العامة السورية للتأمين: 

  : ()العاملين لدى الدولة القطاع اإلداري -1
نسب أعداد  وتتوزع من إجمالي عدد المؤمنين لجميع الشركات% 68.6لغت نسبته ب

إجمالي من  %84.8بنسبة  ميدكساشركة يلي:  كماالمؤمنين على شركات إدارة النفقات 

 %46 1.بنسبة غلوب مدوشركة  ،إجمالي مؤمنيها من %71.3بنسبة  إيمبا وشركة مؤمنيها،

 ميدوشركة  ،إجمالي مؤمنيها من %77 بنسبة شركة الخدمات المميزة ،إجمالي مؤمنيهامن 

إجمالي من  %98.4كارد بنسبة  وشركة كير ،إجمالي مؤمنيهامن  %99.97بنسبة  سير

 .إجمالي مؤمنيهامن  %53.6وشركة الرعاية الطبية بنسبة  ،مؤمنيها

 
 

  :القطاع االقتصادي
وتتوزع نسب أعداد  ،من إجمالي عدد المؤمنين لجميع الشركات %8.1بلغت نسبته 

من إجمالي  %9.5بنسبة  ميدكساشركة  يلي: المؤمنين على شركات إدارة النفقات كما

من %  12بنسبة  غلوب مدشركة  ،إجمالي مؤمنيهامن  %15.9بنسبة  إيمباشركة  ،مؤمنيها

، وشركة كير إجمالي مؤمنيهامن  %5.7بنسبة  الخدمات المميزةوشركة إجمالي مؤمنيها، 

 % من إجمالي مؤمنيها.27.4% من إجمالي مؤمنيها، وشركة سيريا كير 0.5بنسبة كارد 
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 القطاع الخاص للمؤسسة العامة السورية للتأمين: -2
 أعداد نسب وتتوزع الشركات، لجميع المؤمنين عدد إجمالي من% 3.1 نسبته بلغت

 إجمالي من% 4.9 بنسبة ميدكسا شركة: يلي كما النفقات إدارة شركات على المؤمنين

 من% 2.6 بنسبة مد غلوب شركة مؤمنيها، إجمالي من% 0.3 بنسبة إيمبا شركة مؤمنيها،

شركة كير  مؤمنيها، إجمالي من% 0.6 بنسبة المميزة الخدمات وشركة مؤمنيها، إجمالي

 ،% من إجمالي مؤمنيها9.8شركة الرعاية الطبية % من إجمالي مؤمنيها، 0.04كارد 

 .من إجمالي مؤمنيها %57.1 سيريا كيرشركة 

 
 

 الخاصة: شركات التأمين 
شركة ، تتوزع عدد المؤمنين لجميع الشركات من إجمالي %14.9بلغت نسبته 

، % من إجمالي مؤمنيها12.5 إيمباشركة % من إجمالي مؤمنيها، 0.8ميدكسا 

 %16.7الخدمات المميزة ، شركة مؤمنيها إجمالي من %38.1 غلوب مدشركة 

كير شركة  ،مؤمنيها إجمالي من %0.03 سير ميد، شركة مؤمنيها إجمالي من

 .% من إجمالي مؤمنيها15.5 سيريا كيرشركة  ،من إجمالي مؤمنيها% 1 كارد
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 :صناديق الرعاية 
تتوزع على  ،الشركات لجميع المؤمنين عدد إجمالي من %5.3 تهوبلغت نسب 

% من 1.1، وشركة غلوب مد مؤمنيها إجمالي% من 36.5 شركة الرعاية الطبية

 إجمالي مؤمنيها.

 

 

  نسبة توزع المؤمنين على القطاعات 

 الشركة
القطاع ن في مؤمنيالنسبة  

اإلداري من إجمالي 
 لكل شركةالمؤمنين 

في القطاع نسبة المؤمنين  
من إجمالي  االقتصادي

 المؤمنين لكل شركة 

في القطاع نسبة المؤمنين 
إجمالي  الخاص للمؤسسة من

 المؤمنين لكل شركة 

نسبة المؤمنين شركات 
إجمالي الخاصة من التأمين 

 المؤمنين لكل شركة

نسبة المؤمنين صناديق  
الرعاية من إجمالي 
 المؤمنين لكل شركة  

نسبة كل شركة من جميع  
 القطاعات 

 %100 - %0.8 %4.9 %9.5 %84.8 ميدكسا

 %100 - %12.5 %0.3 %15.9 %71.3 إيمبا

 %100 %1.1 %38.1 %2.6 %12 %46.1 مد غلوب

 %100 - %16.7 %0.6 %5.7 %77 المميزة الخدمات

 %100 - %0.03 - - %99.97 سير ميد

 %100 - %1 %0.04 %0.5 %98.4 كارد كير

 %100 %36.5 - %9.8 - %53.6 الطبية الرعاية

 %100 - %15.5 %57.1 %27.4 - سيريا كير

 %100 %5.3 %14.9 %3.1 %8.1 %68.6 اإلجمالي
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  إجمالي مبالغ المطالبات: .8

مطالبات خارج وداخل المشفى لل ( ل.س7,350,796,717)بلغ إجمالي مبالغ المطالبات 

 بنسبةو المشفى داخل عالجاتلل ( ل.س2,668,545,310) توزعت، 2020النصف األول عام 

 على وتوزعت ،%64 بنسبة المشفى خارج الجعلل ل.س (4,682,251,407) ،36%

 :التالي بالنحو الشركات

 الشركة مطالبات قيمة من المشفى خارج% 69 المشفى داخل% 31 بنسبة: ميدكساشركة  . 1

 جماليإ من% 11و المشفى داخل المطالبات اجمالي من% 5 نسبتها وبلغت ،الخاصة بها

 .المشفى خارج المطالبات

 الشركة المطالبات قيمة من المشفى خارج% 67 المشفى، داخل% 33بنسبة : إيمباشركة   .2

 جماليإ من% 7 و المشفى داخل المطالبات اجمالي من% 3 نسبتها وبلغت بها، الخاصة

  .المشفى خارج المطالبات

 مطالبات قيمة من المشفى خارج% 57 المشفى، داخل% 43 بنسبة: غلوب مدشركة   .3

 من% 20 و المشفى داخل المطالبات اجمالي من% 15نسبتها  وبلغت بها، الخاصة الشركة

 .المشفى خارج المطالبات اجمالي

 قيمة من المشفى خارج% 67 المشفى، داخل% 33 بنسبة :الخدمات المميزةشركة   .4

% 11 و المشفى داخل المطالبات اجمالي من% 6نسبتها  وبلغت بها، الخاصة الشركة مطالبات

 .المشفى خارج المطالبات اجمالي من

 الشركة مطالبات قيمة من المشفى خارج% 77 المشفى، داخل% 23 بنسبة: سير ميدشركة  .5

 المطالبات اجمالي من% 3 و المشفى داخل المطالبات اجمالي من% 1 توبلغ بها، الخاصة

 .المشفى خارج

الشركة  مطالبات قيمة من المشفى خارج% 67 المشفى داخل% 33 بنسبة :كير كاردشركة   .6

 إجمالي من% 5و المشفى داخل المطالبات اجمالي من% 2 نسبتها وبلغت الخاصة بها،

 .المشفى خارج المطالبات

قيمة مطالبات  % خارج المشفى من63% داخل المشفى و37بنسبة . شركة الرعاية الطبية: 7

جمالي إ% من 7% من اجمالي المطالبات داخل المشفى و4 نسبتها ، وبلغتالشركة الخاصة بها

 .رج المشفىاالمطالبات خ

% خارج المشفى من قيمة مطالبات الشركة 58% داخل المشفى و42 بنسبة. شركة سيريا كير: 8

% من إجمالي 0.06% من اجمالي المطالبات داخل المشفى و0.04نسبتها الخاصة بها، وبلغت 

 .رج المشفىالمطالبات خا
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 2020 امعللنصف األول إجمالي مبالغ المطالبات  داخل وخارج المشفى  

 الشركة
اجمالي مبالغ المطالبات 

 )ل.س(
مبالغ مطالبات داخل 

 المشفى )ل.س(

مبالغ المطالبات 
خارج المشفى 

 )ل.س(

نسبة كل 
شركة من 
اجمالي 
المطالبات 
خارج 
 المشفى

نسبة كل 
شركة من 
اجمالي 
المطالبات 
داخل  
 المشفى

نسبة كل 
الشركة من 
اجمالي 
مطالبتها 
داخل 
 المشفى

نسبة كل 
الشركة من 
اجمالي 

مطالبتها خارج 
 المشفى

نسبة كل شركة 
من مطالبات 
داخل المشفى 
من إجمالي 
 المطالبات

نسبة كل 
شركة من 
مطالبات 
خارج 

المشفى من 
إجمالي 
 المطالبات

 %11 %5 %69 %31 %15 %16 772,388,905 347,867,929 1,120,256,833 ميدكسا

 %7 %3 %67 %33 %10 %11 509,163,019 255,462,429 764,625,449 إيمبا

 %20 %15 %57 %43 %35 %31 1,473,004,816 1,105,447,724 2,578,452,540 مد غلوب

 %11 %6 %67 %33 %17 %18 822,117,210 408,244,699 1,230,361,908 المميزة الخدمات

 %3 %1 %77 %23 %4 %4 201,201,696 59,923,530 261,125,226 سير ميد

 %5 %2 %67 %33 %7 %8 364,917,731 175,913,738 540,831,468 كارد كير

 %7 %4 %63 %37 %12 %11 535,002,444 312,446,113 847,448,557 الطبية الرعاية

 %0.06 %0.04 %58 %42 %0.1 %0.1 4,455,587 3,239,149 7,694,736 سيريا كير

 %64 %36 %64 %36 %100 %100 4,682,251,407 2,668,545,310 7,350,796,717 اإلجمالي

 

 7,350,796,717  

 2,668,545,310  

 4,682,251,407  

 (س.ل)مبالغ المطالبات خارج المشفى  (س.ل)مبالغ مطالبات داخل المشفى  (س.ل)اجمالي مبالغ المطالبات  

 2020إجمالي مبالغ المطالبات النصف األول 
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