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 دهاا اإل
 

إىل ِٓ امسو دًاء ًروش ًشفاء ًطاعرو غناء ... إىل اٌغشاج املنري صادة اخلٍك اٌعظُْ ... طـــة 

 ئيا ...اٌمٍــٌب ًدًائيا، ًعافْح األتذاْ ًشفائيا ... ًٌٔس األتصاس ًضْائيا، ًلٌخ األسًاح ًغزا
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  فاسلد ايحْاج ِنز اٌغنٌاخ األًىل تففٌٌيت ...اإلٔغاْ اٌعظُْ اٌيتإىل سًح 

 ًاٌذُ سمحو اهلل                                                                                                                                                              
 

عّشىا اٌغايل، ًعٍّرين صذليا ًٔثً أخالليا ... إىل  إىل اٌغْذج اٌفاضٍح اٌيت أسضعرين دثيا اٌفاىش ... ًغزذين

 ......ِٓ ّعجض اٌٍغاْ عٓ ًصفيا ًاٌمٍة عٓ شىشىا ... ًأمتنَ أْ ذنعُ يف سّاض اجلنح

 أِِ اٌغاٌْح                                                                                                                                                                       

إىل ِٓ ذمامسنا سغْف ....إىل ِٓ فشدريُ فشديت ًدضهنُ دِعيت...إىل ِٓ لامسٌِٔ روشّاخ اٌففٌٌح.

 ...ىٌوثحاًٌ اٌىٌوثني.إىل .اخلثض عٌّح

 ًفميُ اهلل ًأععذىُ خٌذِ أ                                                                                                                                  

إىل  ...ِٓ متنَ يلّ اخلريإىل  ...اجناص ىزا اٌعًّشجعين إل..إىل ِٓ  يف اهلل  ِٓ أدثين. إىل ..األِٓ ُِالرإىل   

 ...إىل ِٓ دضشِٔ اٌٌَْ...ّثخً عٍِ تشِء ًٌٌ وأد اترغاِح  ِٓ مل 

  ًألاستِ ًِعاسيف ًصِالئِأصذلائِ 

تنْح  املخٍص . ..... ًذزًٌْ اٌصعاب.. إىل وً ِٓ حياًي ذضّْذ اجلشاح ..أسضاً ًشعثاً جلشّخا اٌٌطٓ إىل 

 .. ٔا اٌغايلإىل تٍذ ............يف ىزا اٌٌطٓ.... إىل وً اٌششفاء ٌٌطنو... ًاحملة ألىٍو
 عٌسّح

 أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع
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 التقديرو رـكــشال
، ًأمتنَ أْ ّمذَ اٌفائذج املشجٌج إلمتاَ ىزا اٌثذث اٌعٍِّ املرٌاضعين ايحّذ هلل اٌعٍِ اٌعظُْ اٌزُ ًفم

......ًتعذ ّعررب اإلاجناص اٌعٍِّ، أّاً واْ، ّفٌق غريه يف ِذٍ ادرْاجاذو ٌآلخشّٓ، ًإْ ذعزس ايحصش يف ِنو

رتايف هلُ تصٌسج عاِح....فمذ ّىٌْ يف رٌه االعرتاف تاجلًّْ ٌٍجّْع، فعٍَ األلً أعجً شىشُ ًاع

ايحذ األدَٔ ِٓ ذثثْد أمهْريُ يف ىزا املماَ.....ًعٍَ اٌشغُ ِٓ أْ اإلٔغاْ ّعرتف تىً اجلًّْ اٌزُ 

أعذُ إٌْو إالّ أٔو ّثمَ عاجضاً عٓ اٌشىش هلزا اجلًّْ، ًٌىٓ مجًْ ِٓ اإلٔغاْ أْ ّعرتف هبزا اجلًّْ، ًاألمجً 

ًىنا ّرٌجة عٍْا أْ أروش أفضاي األعاذزج اٌزّٓ دسعٌِٔ يف وً ِشادً  ٌو ِا داَ دْاً. ِنو أْ ّثمَ دافظاً

حتصٍِْ اٌعٍِّ ًتذًْ اعرثناء، ًتصٌسج خاصح أروش اٌفضً ًاملغاعذج اٌفعٍْح ًاملغرّشج اٌيت ملغريا ِٓ 

ا، فمذ دورٌسُ املششف فؤاد إمساعًْ اٌزُ عاىُ يف ذزًٌْ ِعظُ اٌعمثاخ اٌيت وأد ذمف يف ًجين

وّا أذششف ترمذُّ اٌشىش  واْ ٌرٌجْياذو اٌعٍّْح األثش األورب يف إاجناص ىزا اٌثذث اٌعٍِّ.

 ٌؤلعاذزج سئْظ ًأعضاء جلنح املنالشح عٍَ ذىشِيُ تمثٌي لشاءج ىزه األطشًدح ًِنالشريا ًايحىُ عٍْيا.

ذٌِه ِٓ ِراتعح ًذشجْع وّا أذٌجو تاٌشىش اجلضًّ ألعاذزذِ يف وٍْح االلرصاد جباِعح دٍة عٍَ ِا ل

إىل صِالئِ املذسعني ًإىل أخٌذِ، ًًأذٌجو تاٌشىش اجلضًّ إىل أِِ ايحنٌٔح،  خالي ِشدٍح اٌذساعاخ اٌعٍْا.

ًأذٌجو تاٌشىش ًاالِرناْ اٌىثريّٓ ٌٍضِالء ًاألصذلاء  ، عضاءطاٌثاذِ األطالتِ ًًصِْالذِ املذسعاخ ً

                                                       .طشًدحد ىزه األاٌزّٓ ذفضٌٍا ترمذُّ ِغاعذاهتُ أثناء إعذا

ًاٌشىش ٌىً اٌناط اٌفْثني يف تٍذُ اٌغايل عٌسّح اجلشحيح يف ىزه األّاَ، فشعٌٌنا اٌىشُّ 

 حمّذ صٍَ اهلل عٍْو ًعٍُ لاي: تاسن اهلل يف شاِنا ًميننا.

 الباحث                                                                                                             
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 مقدمة البحث
عمى التعاون، حيث  ةقائم اوالييئة التي تقدمي اوصورى االتأمين أيًا كان نوعيصناعة عتبر ت

تتعاون الكثرة المعرضة لمخطر في تعويض القمة التي تحقق لدييا الخطر، وال يعدو دور الييئة التي 
ن القواعد والقوانين التي تكفل حيز الوجود في إطار م ىإال دور الوسيط الذي يظير ىذا التعاون إل اتقدمي

 حماية أطراف العقد. 
خدمة مستقبمية غير منظورة، تتمثل في التزام المؤمن ويقصد بو  االتأمين في حقيقتيصناعة و 

 ،الييئة المصدرة لمعقد بسداد المطالبات أو التعويضات لممستفيد من العقد عند تحقق الخطر المؤمن ضده
يذا وىو الشخص صاحب العقد بسداد األقساط المستحقة في مواعيدىا، وب وذلك مقابل التزام المؤمن لو

، وذلك من خالل تحمل األخطار في حياة الفرد والمجتمع التأمين دورًا حيويًا وىاماً صناعة ؤدي ت
 المعرضين ليا، ثم تجميع المدخرات وتوجيييا لخدمة الفرد واالقتصاد القومي. 

عمى الوعود من قبل طرفي العقد؛ وليذا فإنو يحتاج إلى  ةئمالتأمين عمى ىذا النحو قاصناعة و 
قدر كبير من الشفافية والوضوح في جميع مراحل العمل المختمفة، ابتداًء من صياغة الوثيقة والشروط 

صدار العقد وانتياًء بمعاينة الخسائر وتسوية المطالبات.   األساسية الواردة بيا، ثم تقدير األقساط وا 
 مشكمة البحث

تمعب دورًا أساسيًا في عممية  التي الماليةمن تمك القطاعات  واحداً  سوريةالتأمين في  عد قطاعي
  التنمية االقتصادية واالجتماعية.

ن سورية كغيرىا من الدول تسعى لألخذ التأمين صناعة و  بأسباب التطور في كافة قطاعاتيا، وا 
، حيث تم 2005مة السورية، وخصوصًا بعد عام من الحكو  اً واضح اً أحد ىذه القطاعات الذي شيد اىتمام

إدخال قطاع التأمين الخاص إلى سوق التأمين السوري، حتى يتاح لو العمل مع قطاع التأمين العام، بما 
  ومساىمتو في إطار القطاع المالي. يحقق ويعزز فعالية ىذا القطاع

 شكمة البحث بالتساؤالت التالية: وتتجمى م

ذا كان قد تأثر، إيجابًا سمبًا أم ة العامة لمتأمين ىل تأثر أداء المؤسس -1 بعد دخول القطاع الخاص، وا 
فماا ىاي االسااتراتيجيات التاي تام إتباعيااا فاي إطااار  توسايع المنتجاات والسياسااات الساعرية المناساابة 
لممحافظااة عماااى حصاااتيا الساااوقية، أم أنياااا ظمااات محتفظاااة بحصاااتيا الساااوقية اساااتنادًا إلاااى المفااااىيم 

 ة؟ االحتكاري
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 التأمين العام والخاص في سوق التأمين السورية؟ و قطاع صناعةبما ىو الدور الذي يمع -2

ما ىي شركات التأمين السورية التي تعمل بكفاءة نسبية تامة، وأي الشركات منيا ال تعمل بكفاءة نسبية  -3
، كفؤةاللمشركات  غير تامة، وما ىي األسباب الكامنة وراء عدم تحقيق الكفاءة النسبية التامة أو الكاممة 

التي تتحقق عندىا الكفاءة النسبية لمشركات، وكيف المثمى من المدخالت والمخرجات وما ىي الكميات 
  ؟كفؤةاليمكن تحسين كفاءة شركات التأمين السورية غير 

ىل استطاعت الجيود المبذولة من قبل الحكومة السورية خالل السنوات القميمة الماضية أن تعزز  -4
الالزمة، بما ييدف إلى  والقوانين التشريعات من خالل توفير)سواًء العام أو الخاص( لقطاع ا ىذا

تحقيق األىداف المرجوة من ىذا القطاع؛ ليكون فاعاًل بما يتناسب والرؤية المستقبمية ليذا القطاع 
 بالمقارنة مع الدول العربية؟

ة من الدول العربية، وفقًا لنتائج تطبيق التأمين في كل دول ىو مستوى الكفاءة النسبية لقطاعما  -5
 ؟أسموب تحميل مغمف البيانات

 في قطاع التي تتحقق عندىا الكفاءة النسبية ما ىي الكميات المثمى من المدخالت والمخرجات -6
 ؟التأمين في الدول العربية

 أهمية البحث
ل  الكثياااار ماااان التااااأمين وتطبيقاتااااو ماااان القضااااايا اليامااااة التااااي تشااااغصااااناعة لقااااد بااااات موضااااوع     

ومتخاااذي القااارار والبااااحثين، والتاااي تحتااااج إلاااى دراساااة دقيقاااة تكشاااف عااان وظائفاااو الحياتياااة  االقتصااااديين
جعمااو يرافااق حياااة  ، كمااا أنااو قااد بمااأ ماان الشااأن واألىميااة مبمغاااً واالجتماعيااة االقتصاااديةوأسسااو وتأثيراتااو 

خذ منو المرء في حياتو تدبيرًا لمصامحة ويت وفاتواإلنسان في معظم مسالكو، بل ويمد ظاللو إلى ما بعد 
)الصااناعة،  مختمفااةأساارتو بعااد وفاتااو، وقااد صااار اإلنسااان يحتاااج إلااى التااأمين فااي الكثياار ماان أنشااطتو ال

عماى كافاة الخسائر التي تخمف أضاراراً بميغاة  لمواجيةالمواصالت، النقل، المنزل، المسؤولية المدنية..( 
 (.تمعوالمج المستويات ) الفرد واالقتصاد

لاو تأثيراتاو  االقتصااديشكل جزءًا ويمثل قطاعًا ىاماً من قطاعات  سوريةوكون القطاع التأميني في  
والااذي يمعااب دورًا كبياارًا فااي العمميااة التنمويااة ومجابيااة األخطااار ومنااع وتخفيااف الخسااائر التااي قااد تمحااق 

ماان خااالل متابعااة أداء ىااذا و  ،والسياسااي االجتماااعي االسااتقراروتاانعكس ساامبًا عمااى  القااومي باالقتصاااد
 القطاع،  يالحظ أن مساىمتو في االقتصاد السوري ما زالت بعيدة عن مستوى الطموح.

مياو وخاصاًة بعاد وع ماعياة (،وقد يعزى ذلك إلى جممة من التحديات ) التشريعية، التنظيمية، واالجت 
نو من األىمياة بمكاان فإ ية،ن الخاص إلى سوق التأمين السور أعوام عمى دخول تجربة التأمي مرور عدة
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وقيااس الكفااءة النسابية فااي كال شاركة مان شااركات إجاراء دراساة تحميمياة ألداء شاركات التااأمين الساورية، 

 .، وفقًا ألسموب تحميل مغمف البياناتالتأمين السورية ومقارنتيا
 ف البحثاهدأ

 و عمى النحو اآلتي:انطالقًا من أىمية البحث وانسجامًا مع مشكمتو، فإنو يمكن تمخيص أىداف

دراسة تطور حجم أقساط التأمين ومعدالت نموىا السنوية في سوق التأمين السورية، والتعرف عمى  .1
 خصائص سوق التأمين السورية.

 مقارنة كفاءة صناعة  التأمين في سورية مع كفاءة صناعة التأمين في الدول العربية. .2

مقارنًة مع ج المحمي اإلجمالي في سورية بيان تأثير مساىمة تطور صناعة التأمين في النات .3
 مساىمتيا في الناتج المحمي اإلجمالي في بعض الدول العربية األخرى. 

توضيح مقدار حصة الفرد من أقساط التأمين في سورية مقارنًة مع حصة الفرد من أقساط التأمين في  .4
 .بعض الدول العربية األخرى

 .قبل وبعد دخول شركات التأمين الخاصةمين أمتل لمؤسسة العامة السوريةا يم أداءتقي .5

قياس الكفاءة النسبية ألداء المؤسسة العامة السورية لمتأمين، وفقًا الستخدام أقل قدر من المدخالت،  .6
ووفق نموذجي عوائد الحجم الثابتة وعوائد الحجم المتغيرة، ومن ثم تحديد الكمية المستيدفة من 

 اءة النسبية.المدخالت والمخرجات حتى تتحقق الكف

 .أدائيا وموقفيا التنافسيوالتعرف عمى ، الخاصة السوريةمين أأداء شركات الت يمتقي .7

 .سوق التأمين السوريةالخاصة بمحاولة وضع االستراتيجيات  .8

 فرضيات البحث
 تتجمى فرضيات البحث في النقاط التالية:         
قساط التأمين وتطور الناتج المحمي ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين تطور أ .1

 اإلجمالي في سورية.

 مقدار حصة الفردتطور و أقساط التأمين ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين تطور  .2
 في سورية. من أقساط التأمين

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أقساط التأمين في سورية، وأقساط التأمين في الدول  .3
 العربية.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين حصة الفرد من أقساط التأمين في سورية، وحصة الفرد  .4
 من أقساط التأمين في الدول العربية.
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مساىمة أقساط التأمين في الناتج المحمي اإلجمالي في  .5

 لي في الدول العربية.سورية، ومساىمة أقساط التأمين في الناتج المحمي اإلجما

ؤسسة العامة ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين تطور األقساط المكتتبة في الم .6
 يا.أرباحالسورية لمتأمين، و 

ؤسسة العامة ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين تطور النفقات اإلدارية في الم .7
 يا. أرباحالسورية لمتأمين، و 

قة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين تطور التعويضات )الحوادث المسددة( في ال توجد عال .8
  يا.أرباحؤسسة العامة السورية لمتأمين، و الم

 الدراسات السابقة 
 التأمين، وأىم ىذه الدراسات:صناعة ىناك بعض الدراسات في موضوع 

 الدراسات العربية ( أ

، أطروحة دكتوراه لعامة السورية لمتأمينقياس الربح في المؤسسة ا(، 2002طباخة محمد صالح) (1
 في االقتصاد، جامعة دمشق، كمية االقتصاد.

ىدف الباحث إلى إبراز أىمية التاأمين، وسابل تطاويره فاي ساورية، وأكاد عماى أىمياة ودور التحميال 
 المحاسبي وتوظيفو في عدة مجاالت لقياس األرباح.

ارة كبياارة نتيجااة جمااود قطاااع التااأمين فااي واسااتنتج الباحااث أن االقتصاااد السااوري يعاااني ماان خساا 
 سورية وعدم أخذ دوره االقتصادي واالجتماعي.

، تسويق التأمين في ظل المتغيرات االقتصادية العالمية(، 2003عبد السالم إبراىيم عزة ) (2
 الدوحة، قطر، المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية.

كات لتقوية المركز المالي والتنافسي لشر  وضع السياسات التسويقية المناسبة ىدفت الباحثة إلى
مناخ العولمة وصناعة التأمين العربية، وأساليب تنمية أسواق  التأمين العربية، حيث تناولت

 التأمين العربية، وتطوير أساليب تسويق التأمين.
 وتوصمت الباحثة إلى:

 ويات الدولية.الدول العربية من أنواع التأمين مقارنًة بالمستانخفاض نصيب الفرد في  .1

 محدودية أسواق التأمين العربية مقارنًة بعدد الشركات العاممة فييا. .2

 محدودية الوعي التأميني في معظم األسواق العربية. .3
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 النقص الشديد في البيانات واإلحصاءات الالزمة لمزاولة عمميات التأمين. .4

مجماة دراساات  ،نظررة عامرة -سوق التأمين في الجمهورية اليمنية، (2006عبد الكريم السياغي ) (3
 صنعاء. –(، الصادرة عن المؤتمر الشعبي العام 19، العدد )اقتصادية

وأنااو سااوق صااغير ، 2001التااأمين فااي الاايمن خااالل عااام عاان سااوق  ة دراسااتوتحاادث فااي خالصاا
تتمثاال فااي ) مااا ىااو دور القطاااع الخاااص فااي  دراسااتو يعاااني الكثياار ماان الصااعوبات وكاناات مشااكمة

ىااادف مااان خاللياااا إلاااى دراساااة الجواناااب المختمفاااة لساااوق . لتأمينياااة لألفاااراد والمجتماااعتقاااديم الحماياااة ا
، والتعارف عماى إمكانياة 2001شاركات التاأمين خاالل العاام  داءالتأمين في اليمن، وتحميل مساتوى أ

تمخصاات و  ،زيااادة حجاام وفعاليااة القطاااع الخاااص فااي تنميااة وتطااوير صااناعة التااأمين فااي المسااتقبل
ة فصول تناول أوالىا خمفية تاريخية تناولت طبيعاة وظاروف نشاأة التاامين فاي مياده الدراسة في ثالث

األصاامي، وفااي الاايمن، وتناااول الفصاال الثاااني المالمااح األساسااية لسااوق التااامين فااي الاايمن، وتناااول 
وقاد اعتماد الباحاث عماى قيااس مساتوى أداء شاركات التاامين مان  ،الفصل الثالث النتائج والتوصيات

ألقساط ) مجتمعة، ولدى كال شاركة (، وحجام التعويضاات المدفوعاة )مجتمعاة ، ولادى خالل حجم ا
  .(2001- 1997ق التأميني اليمني خالل الفترة )كل شركة( تم تناول معدل الخسارة في السو 

 االقتصاااديةوخمااص إلااى أن صااعوبات سااوق التااأمين فااي الاايمن تتمثاال فااي صااغر حجاام األنشااطة 
والتجارية، وغياب الوعي التأميني، وقمة رأس مال الشركات التي معظمياا عائمياة، وقصاور الجواناب 

 التشريعية وعدم تفعيل الموجود منيا.
( 3، مجمااااة المصااااارف اإلسااااالمية، العاااادد)لتكررررافمي العررررا ميالتررررأمين ا(، 2006أحمااااد باااادار) صااااالح (4

 .الصادرة عن بنك سبأ اإلسالمي، صنعاء
م التأمين التكافمي التعاوني الذي تقدمو الشركة اإلسالمية اليمنية لمتأمين، سواًء أقسا فيو تناول 

الشركات والمؤسسات الخاصة والعامة، أم فرديًا لسنة  يكان جماعيًا يشمل المجموعات وموظف
اد واحدة أو لعدة سنوات، ثم تناول فوائد التأمين التكافمي العائمي بنشر روح التعاون والتكافل بين أفر 

المجتمع وتوفير مبمأ من المال ألفراد عائمة المؤمن عميو والمساعدة في توفير العالجات لو، 
 وتوفير الطمأنينة وراحة البال لو وألفراد عائمتو والمساىمة في توفير األمن لممجتمع.

، قسااام العماااوم المالياااة أخالقيرررات صرررناعة الترررأمين فررري العرررالم العربررري(، 2006عباااد الجاااواد عمااار) (5
 صرفية، جامعة الزيتونة األردنية.والم

 إلى:هدف الباحث 
  .دراسة مفيوم وأىمية األخالق في صناعة التأمين 
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   والتي ظيرت في صناعة التأمين في  الالأخالقيةدراسة وتحميل بعض الممارسات السمبية      

 مراحل العمل المختمفة.    
   ،يمتزم بيا جميع العاممين والميتمين اقتراح نموذج لممعايير األخالقية في صناعة التأمين

 بصناعة التامين في العالم العربي. 

 وتوصل الباحث إلى: 
أن األخالق في التأمين تعني: حسن المقابمة، وصدق المعاممة، وتقديم النصيحة بمعرفة  أ.

 وأمانة، وتمبية احتياجات العميل في ضوء قدرتو عمي السداد، وتسوية مطالباتو بأسرع ما يمكن.
أىمية الحفاظ عمى مستوى أعمى من المعايير األخالقية في صناعة التامين بصفة خاصة،  ب.

 ويرجع ذلك إلى السمات المميزة والفريدة التي تتسم بيا صناعة التأمين ومنيا:
  أن التأمين منتج ضروري. -7

 أن التأمين منتج مالي. -8

 أن التأمين يتم اعتمادًا عمى الثقة. -9
ر التأمين المصرفي في ربحية شركات التأمين الخاصة "دراسة تأثي(، 2010شاعر ليال) (6

 ، رسالة ماجستير في العموم المالية والمصرفية، جامعة حمب، كمية االقتصاد.تطبيقية"

ىدفت الباحثة إلى: دراسة أثر التأمين المصرفي في ربحية شركات التأمين من خالل تحميل 
 ل ربحية ىذه الشركات.األنشطة االستثمارية لشركات التأمين، وتحمي

 وأىم ما توصمت إليو الباحثة: 
 نجاح التأمين المصرفي في سورية؛ بسبب النظرة الجديدة التي أولتيا المصارف لمتأمين. -

 قيام شركات التأمين بتحقيق التواصل مع عمالئيا عن طريق القنوات المصرفية. -

 ين عمى الحياة.وجود سوق تأمينية واسعة غير مستغمة، خصوصًا في قطاع التأم -
آلية التمويل وتوظيرف اممروال فري شرركات الترأمين ةدراسرة ميدانيرة عمر  (، 2011عيسى عشتار) (7

، رسااالة ماجسااتير فااي العمااوم الماليااة والمصاارفية، جامعااة حمااب، كميااة شررركات التررأمين فرري سررورية(
 االقتصاد.

ن، ومدى التأثر بمستوى ىدفت الباحثة إلى: تحميل آلية تمويل وتوظيف األموال في شركات التأمي
 الوعي التأميني عند أفراد المجتمع.
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 وأىم ما توصمت إليو الباحثة:

  .تعتبر أقساط التأمين عصب مصادر التمويل لدى شركات التأمين 

  .تتأثر حصيمة األقساط في شركات التأمين بمستوى الوعي التأميني لدى المواطنين 

  مويل المشروعات االستثمارية.إن صناعة التأمين تعد مصدرًا من مصادر ت 

، الممتقى الدولي السابع حول: واقع وآفاق صناعة التأمين في الصين(، 2012عطا اهلل عائشة) (8
الواقع العممي وآفاق التطوير، جامعة حسيبة، كمية العموم االقتصادية والتجارية -الصناعة التأمينية
 وعموم التسيير.

 ىدفت الباحثة إلى: 
 صناعة التأمين في الصين.التعرف عمى حقيقة  -

 التحقق من مدى ارتباط صناعة التأمين في الصين بالتطور االقتصادي. -

 وأىم ما توصمت إليو الباحثة:
 في الصين. مساىمة السياسات الحكومية الصينية بنمو صناعة التأمين -

 منحى النمو التصاعدي لصناعة التأمين الصينية، مع النمو االقتصادي الذي تشيد الصين. -

 الدراسات امجنبية ( ب
1- Manjo kumar(2001), Marketing and Distribution channels in 

Bancassurance, CPCU, Singaphore. 
ىدف الباحث إلى: دراسة العالقة بين المصارف وشركات التأمين من وجية نظر مصرفية، حيث قام 

د من دول العالم، وآلية عممو في الباحث بدراسة التأمين المصرفي من وجية نظر المصارف في العدي
الشرق األوسط وشرعيتو وكيفية دخول المصارف بيذه العمميات، موضحًا القنوات والخدمات الجديدة 
المطورة لتمبية حاجة المصارف، وعدد أىم أنواع القنوات الجديدة، ونماذج التوزيع وكيفية اعتمادىا عمى 

 تعدد الثقافات في السوق المالي واالجتماعي.
2- Chakraborty, K., Biswas, B. and Lewis, W. (2001), “Measurement of Technical 

Efficiency in Public Education: A Stochastic and Non-stochastic Production 

Function Approach.” Southern Economic Journal, 67, No. 4,pp. 889-905. 

 مج التعميمية في المدارس وأقسام الجامعات. تمكن الباحث من قياس كفاءة البرا
3- Murphy, D., Pearson, J. and Siferd, S. (1996): “Evaluating Performance of the 

Purchasing Department using Data Envelopment Analysis.” Journal of 

Business Logistics, 17, No. 2,pp. 77-91. 
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شركة من شركات البترول باستخدام تحميل مغمف  18س كفاءة قسم المشتريات في دراسة لقياتم إجراء ىذه ال
 أن أىداف المنظمة، ومسؤوليات األقسام، وأنواع المشتريات تؤثر عمى األداء. .Murphy et. alالبيانات، وجد 

عالية بمغت شركات من شركات القطاع ذات كفاءة  6وأوضح الباحثان أن تحميل مغمف البيانات استطاع تحديد  
أن ىذا األسموب يعاب عميو عدم إلى وتوصموا أيضًا % وصنفت عمى أنيا األفضل في القطاع الصناعي، 100

 تقديمو لطريقة لمتمييز بين الشركات ذات الكفاءة اإلدارية العالية في مثل ىذه الحاالت.
  من الدراسات السابقة: عن غيره هذا البحثما يميز 
 أمين في سورية، ومساىمتيا في الناتج المحمي اإلجمالي.التم أداء صناعة يتقي  -1

جااراقياااس الكفاااءة النساابية لصااناعة التااأمين فااي سااورية    -2 ء دراسااة باسااتخدام تحمياال مغمااف البيانااات، وا 
 نموذج تحميل مغمف البيانات في صناعة التأمين.تم استخدام  مقارنة مع الدول العربية، وألول مرة 

 منهج البحث
 ا البحث المنيجان التاليان: ستخدم في ىذا

 وذلك بتوضيح األسس واإلطار النظري لممفاىيم المرتبطة بالبحث.   ،تحميميالوصفي ال :المنهج امول
 تحميمي الختبار الفرضيات، وذلك باستخدام األدوات اإلحصائية المناسبة.الحصائي اإل :الثاني المنهج

 حدود البحث
 وتقسم إلى قسمين:

 : وتشمل حالة الجميورية العربية السورية ) شركات التأمين العامة والخاصة(.انيةالحدود المك -أ 
بالنسبة لممؤسسة العامة السورية  2010 – 2001خالل الفترة ث : الحدود الزمنية لمبحالحدود الزمنية -ب

 الباحاث ناو لام يساتطعأبالنسبة لشركات التأمين الخاصاة، ماع العمام  2010 -2006لمتامين، وخالل الفترة 
 ، نظرًا لمظروف الصعبة التي تمر فييا سورية.الحصول عمى أحدث من ىذه البيانات من شركات التأمين

 البحث إلى ثالثة فصول: وعمى ىذا األساس تم تقسيم
 لصناعة التأمين، ومن خاللو درس بدراسة األسس النظرية ، قام الباحثالفصل األولفي  -

، وأنواعيا التأمين وتطورىا، وخصائص صناعة التأمين ، ونشأة صناعةماىية صناعة التأمين
 والمبادئ األساسية لصناعة التأمين ومصادرىا وأىم اآلثار الناجمة عنيا.

عادة التأمين، من خالل في ىذا الفصل بدراسة  كما قام الباحث مفيوميا شركات التأمين وا 
 ، وأنواعيا.ووظائفيا ومصادر أمواليا
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، من حيث المفيوم، وأسباب التدني، وعوامل ةالتأميني الثقافة في ىذا الفصل أيضاً  ودرس

 .ااتساع نطاقي
 لخالصة مختصرة حولو. وفي نياية الفصل توصل الباحث

، ومن خاللو بدراسة تحميمية مقارنة لصناعة التأمين السورية قام الباحثفي الفصل الثاني،  -
ماىية صناعة التأمين في سورية، ، من حيث درسنا اإلطار النظري لصناعة التأمين في سورية

، وفروع التأمين في السوق السورية ونمو أقساط التأمين فييا، وكذلك شركات ونشأتيا وتطورىا
 في سورية. ةالتأميني ثقافة، والالتأمين في سورية وىيكميا التنظيمي

من ع الدول العربية، و في ىذا الفصل مؤشرات صناعة التأمين في سورية ومقارنتيا م كما درس
، وقياس أثر تطور أقساط تطور أقساط التأمين في سوق التأمين السورية خاللو درس الباحث

، وحصة الفرد من أقساط صناعة صناعة التأمين في الناتج المحمي اإلجمالي في سورية
، والحصة السوقية لصناعة التأمين في سورية من حجم سوق التأمين التأمين في سورية

 لفرضيات الخاصة بيذا الفصل.، وتم اختبار االعربي
مقارنة الكفاءة النسبية لصناعة التأمين السورية وصناعة في ىذا الفصل  كما درس الباحث

 مغمف البيانات الذي اعتمدفيو وبشكل موجز أسموب تحميل  ، ودرسالتأمين في الدول العربية
بتحديد المدخالت  بعد أن قام الباحث التي تخص الكفاءة عميو في الحصول عمى االستنتاجات

، وفعاًل تم الحصول عمى مؤشرات الكفاءة والمخرجات المناسبة والمتماثمة لمدول العربية
، ومعمومات كفؤة، ومصدر الكفاءة لكل وحدة غير كفؤةوالوحدات المرجعية لكل وحدة غير 

من  تتعمق بمستويات التخفيض المستيدفة من المدخالت ومستويات الزيادة المستيدفة
 ل تم التوصل لخالصة مختصرة حولو.وفي نياية الفص .كفؤةرجات لكل وحدة غير المخ

وآفاقو المستقبمية،  التأمين في سورية بتقييم واقع صناعة في الفصل الثالث، قام الباحث -
تقييم و  ،لمؤسسة العامة السورية لمتأمينأداء اتقييم واقع  فيو ، ودرسباستخدام نموذج إحصائي

 ، ومقارنتيا مع المؤسسة العامة السورية لمتأمين،الخاصةلتأمين السورية أداء شركات اواقع 
وفي نياية الفصل تم التوصل لخالصة مختصرة  .لصناعة التأمين السورية المستقبمية واآلفاق
 حولو.

في شرح وتحميل واقع وآفاق  ىماسالمتواضع قد كون في ىذا العمل العممي أن ي يأمل الباحث
، وفي وضع اليد عمى جوانب كثيرة في ىذا المجال، وفي تقديم سوريةصناعة التأمين في 

 التأمين في سورية.صناعة قطاع المقترحات والتوصيات المناسبة، بما يخدم 
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 الفصل األول
 لتأمينلصناعة ااألسس النظرية 

   تمييد
إاػػا  ف  يخضػػ ع كائناتػػنح كاإلػػن إاػػا تظرلػػن كابػػدكه  لبربػػي  بلػػ  كابتنهوػػلن هل ػػن  لت ػػن   لػػ دإف 

    ػنر إل نً  ذك كائ ف   وبخبفا كً ولد ا ن ئنف كإلتونف   ةخر  ف  أس كأل نل إث ئؿ  ت ن  ف  وناؿ ب  ت 
  إنضػػػر  يبػػػ هر اػػػ  كأل ػػػف  كاط أتلتػػػن هػػػ يابػػػكهإتػػػ  ك لئػػػؼ  ػػػف كاب ػػػنس كألوػػػ ني  كا إػػػث  ػػػف كا وػػػناؿ 

كابػأ لف  صػ ر  صػتن ن تظػنـ  هػياب  كا تش دة نكاتفس  كا نؿ   اقد  جد ض هي ف ئؿ  ن ل دد      وبق ب
 يه ػػػذك اػػػلس هػػػ  تػػػ إػػػ ؿ د ف بإقػػػؽ كاخطػػػر كا ػػػ  ف  بكابػػػأ لف ك  صػػػتن ن  الإظػػػن  ف  ػػػ   كا خببفػػػن
 وػ ي  ؛اإقػح  ػ  بػيخفؼ  ػف ثاػنر   ناتوػ ن اب ػ  ف اػ   ػف طرلػؽ بن لضػ   ػف كاخوػنرة كاب   ؿ ن قد ره

 .بإقؽ هذك كاخطر
ف ئنتصتن ن      بػا كألرض  إك  ف بنػنظـ   دء إلنبػ ان كإلتونف كا تش دة  تذ نض حكابأ لف   ك 

جنبػػح  ػػف قػػد  ػػف صػػت  لػػد    ي ك وػػل ن كابػػ   ايكاإػػن  قػػحكا يب ػػدد كألتفػػس  كأل ػػ كؿ هػػ يكا خػػنطر كابػػ
 يهػ ناذاؾ ئنتػح صػلنهب ؛ كابأ لف ضر رة قص ى اببخفلؼ  ف كآلانر كا برب ن  با هذ  كا خنطرصتن ن 

 .1ق كاي هتلن بند  ف كأل  ر كاإدلان تو لنً 
 ف كاف ػػـ كائن ػػؿ اصػػتن ن كابػػأ لف لقبضػػي اب نإػػث  هػػي ضػػ ء كك ب ػػنركح كاوػػن قن كاػػذئر  لبضػػ   

 هػػـ كألوػػس  إ ركز ػػ  ػػف ذاػػؾ لبجبػػا كا ػػدؼ     ػػنـئإطػػنر  ري  فصػػؿ هػػي هػػذك كافصػػؿ بقػػدلـ  ػػرض تظػػ
صػػػتن ن كابػػػأ لف    ػػػف اػػػـ كوػػػبتبنن بنرلػػػؼ شػػػن ؿ اصػػػتن ن  لػػػن اصػػػتن ن كاػػػػبأ لف   ػػػف إلػػػث  ف ػػػ ـكاتظر 

خصناص   ت كع     نظـ تقنط  ه لن صتن ن كابأ لف    نرهن   كابط ر كابنرلخي اصتن ن كابأ لفكابأ لف  
  صػػتن ن كابػػػأ لف    هػػػـ   ػػػندأ صػػػتن ن كابػػػأ لف   صػػػندرهن    تنقشػػػن كآلاػػػنر كإللجن لػػػن اصػػػتن ن كاػػػػبأ لف

ظ ػػنر ضػػنهن  نػػض ككلجن لػػنح   ك   ثالػػن   ب ػػن    ظناف ػػن هػػـ كاوػػب لنح  لضػػًن    نهلػػن شػػرئنح كابػػأ لف     ك 
  ن    ك ؿ كبونع تطنق ن.كابأ لف   هـ  ت ك  ن   كااقنهن كابأ لتلن   و ني بدتل  نهلن إ ندة 

 
 

                                                           
  جدة  كا  بئن كانر لن إدارة المخاطر: تحميل قضايا في الصناعة المالية اإلسالمية(  3004.  إ د إ لي  خنف طنرؽ كهلل )1

 .243كاون دلن  كا تؾ كإلوال ي اببت لن  ص
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 المبحث األول
 المحتوى والمضمونصناعة التأمين:  

                               
بنب ر صتن ن كابأ لف  ف  هـ كألد كح كابي ب ت  كأل نف  كاط أتلتن ألهركد كا جب    ئ ن  ت ن 

 ن  با بن ان كا دخركح بو ـ هي بإقلؽ ككوبقركر ككقبصندي  ككجب ن ي  إلث بون د هذ  كاصتن
 كوبا نرهن هي كاقطن نح ككقبصندلن كا خببفن  ئ ن  ت ن  ولبن ابج ل  ر  س كأل  كؿ    ت  كااقن 

 .  ف خالؿ كابأ لف  با كاض نتنح كا قد ن االاب نف اب شر  نح  رجنؿ كأل  نؿ كابجنرلن
   ح كابنالن:كافقرك بـ بقولـ كا  إث إاا   هي صدد  إب ى   ض  ف صتن ن كابأ لف

 صناعة التأمين فيومم -أولً 
لو ؽ كابن ؽ ن ألف بص ر  ي ظنهرة   نرهن  ف     صتن ن كابأ لف؛  ف  ـك د هي كا دكلن  ف  لنف   

 ببجبا كا ننتي كا خببفن اصتن ن كابأ لف هي كاتقنط كابنالن:هي دركوب ن  بإبلب ن    
 التأمين لغةً صناعة  -1

       تنً      نتًن    نتنً  ئور كا ل ػ   تنً . ّ ف ل ّ ف بأ لتًن    صب   ف   ف إف كابأ لف هي كابغن   
 ي كط أف  اـ لخؼ  ه   ث ف     لف     ف كا بد  كط أف هل   هب      ت   بل    ي  اؽ     قنؿ بنناا: 

 . 1)هؿ ث تئـ  بل  إّك ئ ن   تبئـ  با  خل   ف ق ؿ(
ئنف   لتًن   ث ف ل  ف إل نتًن  ي صدق   قنؿ بنناا: )  ن  تح  ػ   نتن   ي. ضـ كا لـ   جنء  ُ ف

نؿ:  ّ ف  با إلنب       با لق   . 3 ي قنؿ: ث لف   لقنؿ:  ّ ف  با د نا .  ي  صدؽ. 2    ف اتن(
 .   ولنرب  دكر 

    ط أتلتن كاتفس  وئ ت ن  ب هر  و ني كاط أتلتن    قدبإقلؽ كأل ف يه: اغنً  كابأ لفصتن ن ه  
 كابأ لف ه  كاذي لإن ؿ  ف لنطي كاط أتلتن  كأل نف ا ف لرلد   لئ ف طرهًن هل . 

 : بنددة كابأ لف هي كابغن كانر لن  شبؽ  ف كأل ف  ه  ط أتلتن كاتفس  ز كؿ كاخ ؼ.  ا   ننف  
ناا: إلث كوبن ب  كاقرثف كائرلـ هي هذك كا نتا ئالرًك  هقنؿ بن     اؿ بأ لف كاإريكأل نف ت ن إ طنء 

  .2 قنؿ بنناا: ) ...  ااؾ ا ـ كأل ف  هـ   بد ف(  1) ث ت ـ  ف خ ؼ(

                                                           
 .75  كآللن سورة يوسفكاقرثف كائرلـ    .1
 .28  كآللن ، سورة يوسفـكاقرثف كائرل .2

  ". مادة " أمن نجـ اونف كانري   كاقن  س كا إلط   كا نجـ كا ولط   3.
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 كابأ لف .   د كألاؼ    كابخفلؼ    قصرهن وبجيك ي   كابأ لف  با كاد نء  ه  ق ؿ ث لف   
كابأ لف كصطالح  ر ي لقن ؿ ككصطالح كافرتوي صتن ن     كانبـ( إ طنءكابنبلـ  إفكأل ف )ئ ن  إ طنء

(Assuranceكإلت   )ئ( بلزيInsurance لنتي بإقلؽ كأل نف  ) ( كأل نف  نافرتولن Sécurité )
  ف هذ  كألافنظ دخبح ئب ن )و ئرة(    )و ئربن ( إاا  نض كاب جنح   (Securityبلزلن )ئ  نإلت

صتن ن كا بنبقن   كافبن ى نض كائبي     تن لف    قد ظ رح  إلنتًن هي كانر ي كا طفهي كانن لن 
 . 3أ لف هي هذك كانصركاب

ه   كاتشنط كاذي لإصؿ هل  بأ لف كألهركد  ...  ف هتن جنء  نتن  هي كا صطب  كا ناي كا ننصر 
ف ئنف كشبقنقًن ك      ه    نتا جدلد   كاشرئنح  ف  نض  ن لخنه ف  ف كا ئنر   قن ؿ   ض  ناي

 صإلإًن  ف ئب ن   ف.

  التأمين اصطالحاً صناعة  -2

 دة  شخنص  نرضلف ألخطنر  بشن  ن   لده   كجب نع: نكابأ لف  أت ن ن صتؼ هتنؾ  ف  رّ  
ذك  ئؿ  ت ـ كشبركئًن  نلتًن   بخصص هذ  ككشبركئنح ألدكء كابن لض كا وبإؽ ا ف لصل   كاضرر   ك 

ذك تقصح زكدح ككشبركئنح  با  ن صرؼ  ف بن لض ئنف األ   ب ح  طنا نضنء إؽ كوبردكدهن   ك 
ف  ب ًن   تقصح كابن لضنح كا وبإقن  تو ن كانجز   نهي ابغطلن كانجز     نشبركؾ إض كأل ضنء

إاا بخفلؼ كاخونار كابي ببإؽ  نض  كاونير     ائف كاإاا بإقلؽ  الس كاوني كا دؼ  ف ذاؾ
 .4كأل ضنء  ه ـ لبننقد ف البنن ت ك  با بإ ؿ  صل ن قد بإؿ   نض ـ

هن لبن د طرؼ لو ا كا ّ  ف بجن  طرؼ   بلن   قبضن يكابأ لف هصتن ن  Besson إوي  
ثخر لو ا كا ّ  ف ا   قن ؿ قوط لدهن  هذك كألخلر ا   أف لن ض   ف كاخونرة كابي  اإقح    هي إنان 

 .5بإقلؽ كاخطر"
 

                                                                                                                                                                                     
 .5  كآللن سورة قريشكاقرثف كائرلـ   .1
 .93   كآللن سورة األنعامكاقرثف كائرلـ   .2
 .44  دكر كاقبـ  د شؽ  ص3  طفقو المعامالت المالية(  3006كا صري رهلؽ ). 3
 .3  كاون دلن   ط   نح دان كا رئن  صرؤية شرعية في شركة التأمين التعاونية ( 3004) خنادكاد لجي  .4

  رونان  نجوبلر هي ككقبصند  ئبلن كانبـ  دور نشاط التأمين في التنمية القتصادية دراسة حالة الجزائر(  3002)  قنوـ ت كؿ 5.
 .:4ككقبصندلن   بـ  كابوللر  ص



22 

 سس النظرية لصناعة التأميناأل                                                صناعة التأمين في سورية: واقع وآفاق
 التأمين من الناحية القانونيةصناعة  -3

نس تظنـ بننقدي لقـ   با  و" :نكابأ لف  ن ن  أت  صتن ن  ب نء كاقنت ف نض ؼ  رّ  
كا نن ضن  هنلب  كابنن ف  با بر لـ  ضركر كا خنطر كاطنران   كوطن هلانح  تظ ن بزك ؿ  ق د   ص رة 

 .1" هتلن قنا ن  با  وس  ق ك د إإصنالن
  " قد لبن د    ج   طرؼ  قن ؿ  جر  بن لض طرؼ ثخر  ف كاخونرة :ن أت  نه  هتنؾ  ف  رّ   

 .2إذك ئنف و   ن  ق ع إندث  إدد هي كانقد"
 قد  لف طرهلف  إده ن لو ا كا   ف ": ن لف  أت أكاب صتن ن كا صري ؼ كاقنت ف كا دتي  رّ  

 ف كا نؿ      كاانتي كا   ف ا  )   كا وبأ ف( لببـز هل  كا   ف  أف ل دي إاا كا   ف ا صبإب    بغنً 
 ذاؾ  قن ؿ   انقد    ي   ض  ناي ثخر هي إنان  ق ع إندث    بإقؽ خطر   لف هي ك  رب نً  إلركدكً 

  .3"قوط     لن دهنن  نالن  خرى ل دل ن كا   ف ا  اب   ف

 القانونية التأمين من الناحية الفقييةصناعة  -4

قنؿ     كاذي انؿ  ئارهن شل  ًن  ق  ًك كابنرلؼ   نكابأ لف بنددح بنرلفنب صتن ن ك جتنح  ف     
 ه  كا   ف ا  تظلر  لفن لإصؿ   قبضنهن  إد كاطره"  بل :ن أت  نه   إلث  رّ رىيما كافرتويكافقل  

ف كاطرؼ كآلخر  إنان بإقؽ خطر  نلف  هيده    بغ  نلف  ه  كاقوط   با بن د اصناإ     ابغلر 
 .4كا قنصن  لت ن  هقًن اق كتلف كإلإصنء" ي ن  ف كا خنطر لجر    لبإ ؿ  با  نبق   ج كاذي ه  كا   ف 

                                                           
 :ل ئف كارج ع إاا  ا زلد  ف كابفنصلؿ .1

  كا تؾ كإلوال ي اببت لن  كا  بئن كانر لن كاون دلن  جدة  التأمين اإلسالمي والتأمين التقميدي: ىل ىناك فروق(  3003) كائردي  إ د -
  .5ص

د  جبن جن نن كا بؾ     ىل التأمين اإلسالمي المركب تأمين تعاوني أم تجاري(  :300  د كاإ لد كاون نبي   دكارإلـ ) -
 .295  ص3  كاندد33  جدة  كا جبدكانزلز

دكر كاوالـ ابط ن ن  كاتشر  كاب زل   كابرج ن   إ ث إوال لن هن ن    حكم اإلسالم في التأمين(  2:88تنص   ب كف   د كهلل ) .2
 .5ص

 .3:0ص   جن نن إبي  ئبلن ككقبصند إدارة المؤسسات المالية(  3007) اإ د   صري  شلإن  ل فئتج  ئتج   ك .3
  رونان  نجوبلر هي قنت ف كأل  نؿ  جن نن كاجزكار  ئبلن كاإق ؽ التأمين البحري عمى السفينة(  3003 إ د   لف   ري ) .4

 .22 كانبـ  كإلدكرلن  ص
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صتن ن كابأ لف  أت ن:  قد لببـز   قبضن  كا   ف  ف ل دي إاا  ئ ن  ّرؼ  ب نء كافق  كا ضني 

كا   ف ا      إاا كا وبفلد كاذي كشبرط كابأ لف اصناإ    بغًن  ف كا نؿ      ي   ض  ناي ثخر  هي 
  .1إنان  ق ع كاخطر كا  لف هي كانقد   ذاؾ تظلر قوط      لن دهنن  نالن ل دل ن كا   ف ا  اب   ف

 تأمين من الناحية القتصاديةالصناعة  -5
   بئ لف ا نبنرض هي   كج ن  خببؼ كا خنطر كابي  با ككدخنر ـ ل ب د كإلتونف  تذ كاقدك 

ف ادل  ئ ّ ـ  ندخنر جزء  نلف  ف دخب   ذاؾ  صفن  تبظ ن     ذك كاشئؿ قنكإبلنطي ا ذك كاغرض  ه
 . رقن  االً كدث  خببفن ئناوض ا   ف إ  لوبخد    تد كاشلخ خن    كا رض    ا ن لبنر  نً  نلت نً   بغ

ف كا   و  هي   كج ن كألخطنر كا خببفن   لنب د  با تفبجنببجنء كإلتونف إاا  ولبن ككدخنر ك 
دخر   ف  صندر  كا نالن اإنجب  كا وبق بلن  إلث لجد  دخركب  كابي كدخرهن بإح بصره  ك كاإ كدث   ن 

ك بئ ف هننان   ون دة  ف كاغلر  هلر  ف  ولبن ككدخنر قدكاع كاخطر هبغتل   ف طبي كا ن تن    تد  ق  
 دل ن كاجد ى  ف كاتنإلن كان بلن  إلث  ف   كج ن كألخطنر بب قؼ  با  دى ئفنلن هي  نض كألإلنف   

لق  كاخطر ق ؿ قد    نإلضنهن إاا هذك نر    كابخفلؼ  ت ن  قدر كإل ئنفكا دخركح إلزكان ثانر هذ  كألخط
هي  اؿ هذ  كألإ كؿ لئ ف ككدخنر  ولبن     دخر  ن لئفي ا  كج ن هذك كاخطرنف قد ك ف لئ ف كإلتو

هلر  جدلن  ئذاؾ كاإنؿ  ناتو ن اب  وونح كائ لرة كابي بضطر إاا بندلؿ جزء  ف ر س  نا ن إذك 
 . كً الر اؾ هإف تطنؽ تشنط ن لبأار ئ ذ     كج  نب  كا ولبن ا  كج ن كألخطنر كابي ك ب دح هذ
دلن  ف شأت ن  ف ب هر ا   جونف هي طرلقن  خرى بئ ف  خنافن   هذك كألونس هئر كإلت با   
ض ا ن و كء هي شخص     هي  نا   هذ  كاطرلقن    كاض نف هي   كج ن كألخطنر كابي لبنر كأل ف   

لبئفؿ  إزكان كا خنطر كا   ف  ت ن  تد  ق   ن   نإلضنهن إاا  ت  لإنري  ذيكابأ لف كا يكا ولبن ه
  .ج لد ر  س كأل  كؿ كا دخرة   ل ج  ن إاا كافنادة كانن نب

" دكة ابقبلؿ  :نكابأ لف  ف كاتنإلن ككقبصندلن  أت  صتن ن  ف  ّرؼ هي ض ء  ن و ؽ هتنؾ 
 كاخطر كاذي ل كج   كافرد  ف طرلؽ بج ل   دد ئنٍؼ  ف كا إدكح كا بنرضن اتفس ذاؾ كاخطر)ئناولنرة

                                                           
موقف الشريعة اإلسالمية من: البنوك والمعامالت المصرفية والتأمين عمى األنفس (  3006. إنهظ   د كارإ ف  ر ضنف )1

 .2:3كاقنهرة  جن نن كألزهر  ص  وال،واألم
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اجنؿ كاخونار كابي لبنرض ا ن ئؿ هرد قن بن ابب ق   صفن ج ن لن    ف اـ  كا تزؿ  كا وب دع...كاخ( 

 .1ذاؾ كاخطر" إاال ئف ائؿ صنإي  إدة ككشبركؾ  تصلي  تو ي 
 ف كابأ لف لق ـ  با  ونس كقبصندي  إك  ت ـ كخببف ك إ ؿ  نلنر بإدلد هذك   هتنؾ  ف ر ى
خر لرجن ن إاا هئرة كاض نف   تبج  ف ذاؾ آلرجن ن إاا هئرة كاإنجن  كا نض ككألونس ه ت ـ  ف ل

 :2ظ  ر تظرلبنف

: لق ؿ  صإني هذ  كاتظرلن  ف كابأ لف   ر تنبج  ف كاإنجن ابإ نلن  كأل ف  الحاجةنظرية التأمين و  (  
 لن تفو     ببئنب   ف هذك كاخطر. ذاؾ  ف  ي خطر لإب ؿ كا ق ع هي كا وبق ؿ لده  كإلتونف إاا إ ن

ب بنز  ئ ت ن  فورة ابو ي كارالوي كشبركؾ كا   ف  بل ـ هي  نظـ  ت كع كابأ لف  ف هذ  كاتظرلن     
 كألضركر إلث ب جد كاإنجن ابإ نلن  ف خطر  نلف.

  ن وب لنح كاتظرلن هبب اؿ هي  ت ن هلر  نتنن  هلر جن نن  ه ي هلر  نتنن ألت ن ك ب ت  دخ ؿ  تظ ن 
إلث ب جد  نض  ت كع   ن ألت ن ك بإلط  ئؿ  ت كع كابأ لف خرى هي تطنق ن هلر كابأ لف   هلر جن ن

 كابأ لف ك لتط ؽ  بل ن  نلنر كاإنجن كاذي  تلح  بل  هذ  كاتظرلن.
 هي بب اؿ كقبصندي ض نف  دـ إنان اإلتونف لو ي كاخطر  ف  تصنرهن لرى: نظرية التأمين والضمان ( ب

  كا  دد. كا رئز ا ذك كاض نف كا ندلن كاتنإلن  ف قؽلإ كاذي ه   ككقبصندي   كابأ لف كا ناي ب دلد  رئز 
 ا ن بإقق  كان بلن كابأ لتلن  وبق اًل  ب ااًل هي كاض نف كا ندي.  ب بنز هذ  كاتظرلن  أت ن قد ح ب صلفنً 

 ببربي كابي ككقبصندلن كاتبناج ا لنف  ؿ كابأ لف  ا لنف  وس ببصدى ك كاتظرلن  ت ن هذ   با  ل خذ
 كاتبناج  ف تبلجن إك الس كاتظرلن  بل  بقـ  كاذي  نلنر كاض نف كان بلن     كاتنإلن  ف كابأ لف  با

ل ئف  ف تقلـ  بل   ف  ـ كابأ لف    ونونً  بصب  ك اـ   ف إ رك     ند كابأ لف كابي ببربي  با  قد
  ف د ف  نف كاض األهركد بإقؽ  خرى  تظ ن ب جد إلث  كابأ لف  با لقبصر ك  ف كاض نف  ف هضالً 
 .ككجب ن ي كاض نف    وونح كاب نداي ج نلنح ككاب نف  اؿ كابأ لف  صؼ  بل ن لصدؽ

                                                           
جن نن كا بؾ ون د  ئبلن كا جب    نارلنض  قوـ كانبـ   التأمين المعاصر في ميزان الشريعة اإلسالمية،(  :300) كاب لجري  بي .1

 .4صكإلدكرلن  
 طر إن   مكة العربية السعوديةأثر التحديات الميدانية عمى صناعة التأمين التكافمي بالمم(  3024 إ د  بي     شتي  نجد ). 2

 .4كألئندل لن كانر لن كا فب إن  نادكت نرؾ  صدئب رك  هي كإلدكرة  
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 ف ق ؿ شرئنح بأ لف بنن تلن هلر   صتن ن كابأ لف   نرة  ف كقبطنع جزء  ف دخؿ كا   تلف

رئنح   كاقلنـ هذ  ككقبطن نح  ف كألهركد  كاش   بج ل     شرئنح بأ لف بجنرلن هده ن كار   هندهن ابر  
   ف ه كء كا   تلف.  ب ظلف ن   بن لض  ف لصني  ضرر

كابأ لف هي كاقلنس  صتن ن نب د  بل ن ب نات كإي كارلنضلن كابي  خنصنً بنرلفًن  شاكل نره   ّ  
  ئ ن بإ ؿ كاشؾ    كاخ ؼ كابي بإ ؿ  دـ كانبـ إاا كانبـ 1بظاىرة األعداد الكبيرةبجبا ب نهلق ؿ  ت 
  ئلد.إاا كابأ
صتن ن كابأ لف  أت ن: "  ؿ  ف    نؿ كإلدكرة  كابتظلـ؛ ألت  لق ـ  بج ل    دكد Knight "نايت"   ّرؼ 

  .2ئنهلن  ف كاإنكح كا بشن  ن ابقبلؿ درجن  دـ كابأئد إاا  ي إد  ره ي هل 
 ف كاإنكح  صتن ن كابأ لف  ن هي إك بص لر ا  د  كوب نند  دـ كابأئد   ذاؾ  نابنن ؿ هي  ج   ن 

 . 3 دًك  ف كابنن ؿ هي إنكح  فردة"

                                                           
 .23كألردف    نف  ص التأمين: مبادئو وأنواعو،(  3009) . هالح  ز كادلف1

. ور  إف إلث  كائ لرة كأل دكدقنت ف  كإلإصنءظ ر ا ك كئبشنؼ  ن و ي هي  بـ بكا ننصرة  نابأ لف  ص رب ك اـ بئف صتن ن
 ف كاو كؿ: ئلؼ ل ئف  ف خالؿ بج ل  كا خنطر  با  وب ى  ج   ن  ف كألهركد ) ه    ؿ  كإلجن نكابأ لف لتئشؼ هي صتن ن 

إت  قنت ف كأل دكد كائ لرة  ؟شرئن كابأ لف( بقبلؿ كا خنطر كابي ل كج  ن ئؿ هرد  ف ببؾ كا ج   ن ) ه  هرض كا وبفلد  ف كابأ لف(
 دة قر ف  ضح  تد ن كإظ كارلنضل ف هي كاقرف كاون    شر هي   ر  ن  إااهذك كاقنت ف  كئبشنؼلن د و  ت ف كا ب وطنح()   قن
 ئب ن زكد  دد كا وجبلف هي كاقنا ن.   كابون ي إاا دد كا  با  ف كاذئ ر  كإلتنث  ف ئؿ  بد ل لؿ  إفاق كاـ كا هلنح  إ دكدهـ تد 

 و نهن قنت ف كأل دكد كائ لرة ا ن  دك ا   سيمون بواسان تد ن ئبي  ت ن   كإلإصنءرة جزءًك  ف  بـ  قد  ص إح دركون هذ  كاظنه
 قنت ف كأل دكد كائ لرة لبنبؽ  نوبقركر بئركر  نض كاإ كدث  تد  ج د  دد ئنٍؼ  ت ن      ت ن ب د   بش   ت ك لس كاط لنن.  ت ن ف 

 كإدة  با إدة.  انؿ ذاؾ  صل ن كا  ح ه ي ب د  خ ط  ش كء ك ل ئف كابت     ق   ن قنت ف إذك تظر إال ن ئؿ  لتظ  ن ش كالن ك 
 با و لؿ كا انؿ  إبي ف  دد كا هلنح كابي وبق  خالؿ كاننـ كاإناي هي  دلتن  بـ كاإدلثا  كا نإث   ر ي  ائف با هرد  نلت   

كاق ؿ   ف  هتنؾ  بـ  و ؽونرح كأل  ر  با ط لنب ن(.  إذكقلؽ )تب ق   دد كا هلنح  شئؿ د  ف - با كاخ رة كاون قن  تنءً  -أل ئف 
ذك   ف  بل ف   ر ك لق ؿ  ئار أف  إدًك اف ل  ح خالؿ كاننـ هي  دلتن لوئت ن  كائ كرث  كا صناي كانن ن  كابغلر  نءكوبات بـ  ك 

ئنف ادلتن  ددًك ئنهلًن  إذك  الرًك  ف كأل  كـ كاون قن دد كا هلنح هذك كاننـ اف لخببؼ ئ إف كألئ رف ككإب نؿ إه  كائ لر هي  دد كاوئنف
ف   هذك كاقنت ف ه  كألونس كاذي لقـ   بل  كابأ لف  . نً  ب وط نون قن توبخرن  ت     كـ ف  ككوبإنان كابي ب د  قطنلن  تد   ك 

هال ل ئف   ئنٍؼ  ف كاإ كدث كا شن  ن ب قن  ه   دد  إن ان بجري ئنف  ن إذك   ن لش   كالقلف إاا إن ان ب ق  إندان  نلتن بتقبي 
 شئؿ  ناغ كادقن ئـ  ل ئف كا نرهن  ائف  ألف ذاؾ هي  بـ كاغلي ؛ولبنرض اإندث كصطدكـ هي ولنرب      ر    ئنف زلد  إف  نرهن

كاوت كح كابي  با  ج د  دد ئنٍؼ  ف  ك ب ندكً خالؿ كاوتن كاقند ن   إبي دد كاتنس كاذلف ولبنرض ف اإ كدث كاولنركح هي  دلتن 
 كائ لرة. كأل دكد با قنت ف  ترلد  تنءً  توبتبج  ن  فتوبطل   ت ن 

 ن د كانبـ  ككقبصندلن  كابجنرلن   بـ    دور التأمين عمى الحياة في التنمية القتصادية(  3009تصلرة   انركس  ثخر ف ) .2
 .9  كاجزكار  صكابوللر

 .40كا ط   نح كاجن نلن  كاط نن كاانتلن  كإلوئتدرلن  ص  أصول التأمين(  3000.     كاون د ر ضنف )3
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 صناعة التأمين من الناحية الفنية -6
كابأ لف   بلن هتلن بزك ا ن هلان    ب ن ج   صتن ن " ف  رج  كابنرلفنح  ف كاتنإلن كافتلن  أف:  
كإلإصنء    ئف  ف كا خنطر كا بشن  ن  بإ ؿ ب نب ن  ف طرلؽ كا قنصن  لت ن ط قن اق كتلف د ئ ر  د

  ف  قبضا ذاؾ إص ؿ كا وبأ ف     ف لنلت  إنان بإقؽ كاخطر كا   ف ضد   با   ض  ناي 
 .1لدهن  كا   ف هي  قن ؿ  هنء كأل ؿ  نألقونط كا بفؽ  بل ن هي  القن كابأ لف"

 نض كابننرلؼ رئزح  با  ف كا دؼ  ف كابأ لف ه  بن لض كافرد  ف  ف   ف كا الإظ
ى  ف هده  ه  كابقبلؿ  ف ظنهرة  دـ كابأئد    ه ب ك كانالقنح كابنن تلن  كآلخر هر  كا نض نكاخونرة    

كاقنت تي  كا نض كآلخر كاجنتي كافتي   يكابي بر ط  ج   ن كا   ف ا ـ  ئ ن  ه ؿ كا نض كاجنت
 اذاؾ إن ؿ؛ هئؿ بنرلؼ  ف كابننرلؼ لنب ر تنقصًن هي  نض ج كت  نض كاجنتي ككقبصندي    كا

لق ـ  با ج   كا دخركح  ف كألهركد   تظـ كقبصندي وب ي  ن ت  با : التأمينصناعة ؼ نر  ل  ف ثكا نإ
لبن د   قبضن   إد كألطركؼ  ف لن ض كاطرؼ كآلخر  ف خونرة  لقـ   با كابنن ف     كوبا نرهن 
 لبنرض ا ن  قن ؿ  دكء  ف هذك كألخلر لو ا قوط كابأ لف.كإب نالن 

تشآح إاا ج نح  بخصصن تظلر ا ن كألهركد    كا نالن األخطنر كابي لبنرض  ي بإ لؿ كآلانر كا  
شئؿ  القن اتنالن  لت  ن ائنف ضر ًن  ف كا قن رة  كارهنف هلر  هيهلر  ف هذ  كانالقن ا  ئنتح   قن ؿ 

  ـ إلث لئ ف هتنؾ  دد هلر قبلؿ  ف كا   ف ا    اذاؾ لجي  ف ببندد  اؿ هذ  كانالقن  كاجناز قنت تنً 
إذك  قن  ن  با  إكّ    تأى  ف  خنطر كا ضنر ن هي لد  ف قلنـ هذ  كانالقنح كا بنددة ك بجنؿ كا   ف 

   وس هتلن  دركونح إإصنالن.
 لف( لق ـ  د ر كا ولط ابتظلـ كابنن ف هل ن  لف كا   ف ا ـ ألفبرض كابأ لف  ف كا   ف )شرئن كاب  

 . لبنرض ف ا ن يا  كج ن كا خنطر كاب
لص   كابأ لف ت  ًن  ف كا قن رة    كارهنف    كا ضنر ن هلر  إبا ك ؛كا   ف ا ـ   رًك ضر رلنً دد هبن

 ؿ كابأ لف ه    بلن   ببـ  لف شخصلف لتقؿ   قبضنهن  إده ن كاخطر إاا كآلخر يكا شر  ن كاب
 ار  كاشخص  ج ن لن بفبرض كابنن ف  لف كا   ف ا ـ ابشبلح كاخطر هل ن  لت ـ   با تإ  ك لبإ ؿ

  .بنرض ا   إد  يكاذ

                                                           
1
المنافسة التجارية بين شركات التأمين التكافمي والتأمين التقميدي وأثر ذلك عمى صناعة (  :300 إ  د كا نبي   د كاإ لد ) .

  .29  كادل كف كأل لري  كائ لح  صالتأمين التكافمي
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الحسابات لق ـ  نان بلن كابأ لتلن لإبنن إاا ككوبننتن    ندأ  بـ كإلإصنء ) ي ف كا   ف ائ شؾك   

 دد إنكح  ق     ي( اب ق ؼ  با  دى كإب نالن بإقؽ كاخطر كا ركد كابأ لف  ت    إلث لإصكتواريةاإل 
  . ئنٍف  ز نٍف  إددلف هي

ألت  إذك ئنتح  ؛ ف كابأ لف نً بإدلد قل ن كاقوط  با تإ  لإقؽ ا   ر نإلخ ا  إ ئنتلن   هذك كإلإصنء
 ؛تو ن بإقؽ كاخطر ئ لرة  هإف كا   ف قد لإجـ  ف بغطلن  اؿ هذك كاخطر كادركون كإلإصنالن بفلد  أف

  .بقنضنهن  ف كا   ف ا ـ إاا بغطلب  يألت  لبطبي  ت  ب جل   ج  ع كألقونط كاب
:  أف صتن ن كابأ لف هي كا ولبن كابي ل ئف   كوطب ن   كج ن كاخونار  لضنً جدر كإلشنرة إال     ن ب

 تظرًك ابط لنن   كألخطنر كا خببفن كابي لبنرض ا ن كإلتونف    كا  وونح كا نالن كابي ببربي  با
 بب اؿ هذ    لنكاخنصن ابخد ن كابي لقد  ن كاتشنط كابأ لتي  هإت  لخببؼ  ف  قلن كألتشطن ككقبصند

 ككخبالهنح هي كآلبي:
ألت ن بقدـ خد ن ثجبن  د ف ض نف     ؛بب ب  كا تشآح كابي بزك ؿ صتن ن كابأ لف  نااقن كا نالن .1

ضر رة كإلشركؼ  ي نإلضنهن إا  ه  ر س كا نؿ  ككإبلنطنح اذاؾ هناض نف كا إلد ؛رهف إنضر
    كا إنهظن  با كا دخركح كا طتلن.كاإئ  ي  با هذ  كا تشآح اإ نلن إق ؽ إ بن كا اناؽ

دكرة  تشآح  هذك لبطبي طرؽ خنصن هي بتظلـ     بب لز صتن ن كابأ لف  أت ن خد ن   جبن .2 ك 
 لضًن هي بص لـ  بتفلذ  بقللـ كاتظنـ  كإل الف     كابأ لف  خص صًن هي  جنؿ كابو لؽ  كاد نلن

 كا إنو ي.  

ت ن لبطبي بونلر كاخد ن كابأ لتلن ك بخض   وننر صتن ن كابأ لف اق كتلف كانرض  .3  كاطبي   ك 
 خ رة هتلن  رلنضلن خنصن  ن بلنح كابأ لف.

 هي   جنؿ كاتشنط كابأ لتي.  كابدخؿ كاإئ  ي  كض .4

تظرًك ابفبرة كاز تلن كابي ب بد خالا ن  ق د صتن ن كابأ لف  هإت  لصني  با كا إنو لف بإدلد  .5
كاإلنة  ب بد افبرة  انض كانق د  اؿ  اناؽ كابأ لف  بتبلجن كاتشنط كابأ لتي  شيء  ف كادقن. ه 

هي ت نلن  دة  ز تلن ط لبن    نابناي هتنؾ  ت كع  ف كا صر هنح ك ل ئف بإدلد قل ب ن  دقن إكّ 
 كانقد.

  با ذاؾ  هإف كألر نح كابي بإقق ن شرئنح كابأ لف بنب ر بقدلرلن  نئس كاإنؿ هي كا تشآح 
 ل ئف ا ن  ف بإدد تبناج    نا ن هي ت نلن كاوتن كا نالن.كابجنرلن كابي   كاصتن لن 
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و كء   شرئن كابأ لف بوبا ر كأل  كؿ كا بنإن ادل ن   ائف هي ض ء  ن ه   إدد هي كاقنت ف .6

 ناتو ن أل ج  ككوبا نر كا كجي ككوبا نر هل ن      ناتوي كابي لإددهن كاقنت ف ائؿ ت ع  ف 
  ت كع ككوبا نر. 

كاقنت تلن بإد  ف قدرة شرئن كابأ لف  با ككوبا نر هي  ت كع هلر  إددة هي   ي  ف كاقل د
 ج  كاتشنط ككقبصندي كا خببفن. كاقنت ف   نئس كاشرئنح كألخرى هي    

كاإلنة  كابأ لتنح  با  ا نظـ شرئنح كابأ لف بن ؿ هي هر ع كابأ لف كا خببفن  هر ع كاػبأ لف  ب .7
بب اؿ     ككابأ لف  با إ دكد ق كاـ  نالن ائؿ هرع  با إد كا  ببئنح  لج ر كاقنت ف شرئنح

   كاق كاـ كا نالن كا طب  ن هي:

 .كا لزكتلن 

 .قنا ن كادخؿ 

 بئ لف كأل  كؿ.دكح   صر هنح ابأ لتنح كألشخنص   قنا ن إلرك 

 كا و  النح.ح   صر هنح ابأ لتنح كا  ببئنح   قنا ن إلركدك 

 .قنا ن كابدهقنح كاتقدلن 

هال بند هذ  كا تشآح  لزكتلن    دلدة  ف كا تبجنح نً ث هي كا تشآح كاصتن لن كابي بتبج  ت ك  هذك ك لإد
  دلدة  ف كاخد نح. نً     لن ائؿ  تبج   ك لإدث  لضًن هي كا تشآح كاخد لن كابي بقدـ  ت ك 

 نشأة صناعة التأمين وتطورىا -ثانياً 
  ذاؾ ل ئف   هي ذاؾ ـأ لف   كخببفح ثرك هاقد بنددح ثركء كا  رخلف هي بإدلد تشأة صتن ن كاب

 ب رة  نض ببؾ كآلركء  با تإٍ  ل ئف  ف خالا  بئ لف ص رة  كضإن  ف  دكلن صتن ن كابأ لف  ئلفلن 
 بط رهن    كئ ب ن اببط ركح ككقبصندلن.

هقد  رهح كا جب ننح كا شرلن تظنـ صتن ن كابأ لف   تذ كانص ر كأل اا  ص رة  دكالن   الوح  
  إلث  ف كإلتونف هي كانص ر كأل اا  اـ لئف ل كج  ركهفكا كا قحناص رة كاإدلان كا نر هن هي  

 كاإنضر؛ تبلجن ابط ر كاإلنة كاصتن لن  كابجنرلن. كا قحهي  ببـ   كج ب نكا خنطر كابي 
  هنإلتونف هي كانص ر كأل اا ئنف لنلش إلنة  ولطن ك ببندى ود كإبلنجنب  كال  لن كاضر رلن 

 هقًن افئرة كابنن ف كا دكاي كاذي    هي هذك كإلطنر ئنتح كا جب ننح كا شرلن كأل اا ب هر كإبلنجنب ن
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ؼ   ضنء كاق لبن هي كاقلنـ  خد نح  نلتن     بن لض  خطنر ؼ ثتذكؾ   كاذي ئنف لب اؿ هي بئنب ر 

 اصنا  هرد     ج   ن  ف  هركد كاق لبن.
تظنـ صتن ن كابأ لف  هقد ئّ ت ك ج نلنح دهف كا  با    ؿ  ف  رؼ كافرك تن  ئنف كا صرل ف 

 غرض بإ ؿ  ركولـ كا هنة  كادهف  ف  تنء  بج لز ابق  ر  ئنهن كا وببز نح   قد بطبي ئؿ ذاؾ بئنالؼ 
 نهظن  جز  ف بإ ب ن  ن ن كألهركد  ه دكهـ بفئلرهـ اببغبي  با هذ  كا شئبن  إتشنء  اؿ هذ  

ت ع  ف كابنن ف  لف   ضنا ن   لقضي  بنن ف كائؿ هي بإ ؿ كاخونار كابي كاج نلنح   كابي بق ـ  با 
 . 1بإدث اب نض تبلجن بإقؽ خطر كا هنة

:  ف كألهركد ئنت ك لدخر ف  ف دخب ـ العصور األولى  ف ص ر صتن ن كابأ لف كابي  رهب ن  
ـ      ب ه ـ وف كاشلخ خن   جزه لإبنط ف   ن ابخونار كا نالن كابي قد بتشأ تبلجن ا رض ـ     نً   ناغ

هإذك  ن قرر كافرد كا نرض ابخطر بئ لف كإبلنطي خنص ا قن بن كاخونار  و ؼ لخفؼ   إاا هلر ذاؾ
(  ف كانري  ره ك بأ لتنح ابن خمدون ج د هذك ككإبلنطي  ف  طأة كاخونرة  قي إد ا ن  ئ ن ذئر )

نف   ضنء كاقنهبن لبفق ف هل ن  لت ـ  با كا  ببئنح هي  ئار  ف ص رة  هفي رإببي كاشبنء  كاصلؼ ئ
 لبـ ذاؾ  ف كألر نح كابي لإقق ن كافرد هي كارإبن     تو ن  ف   لض  ف لتفؽ ا  ج ؿ  اتنء كارإبن بن

ر س كا نؿ كاذي ل بئ  هي كارإبن  ئ ن ئنت ك لفنب ف ذاؾ هي كابجنرة كابي ب  ر  تد تف ؽ كاج ؿ   تفس 
 .2كاطرلقن
ئنت ك  كاذلف كابجنر  ج   نح بفنب  ئنتح  لضًن  ن صتن ن كابأ لفا  ص  كاق ؿكا شن   إف    ف  
  قد بنن تلن     ج نلن إتشنء  با  لت ـ هل ن لبفق ف ئنت ك إلث كا إنر   ركء  ف لصدر ف    لوب رد ف

 با  دهن ـ  قد ر س  نا   هي تقص    خونرة بصل    ف  بن لض كأل ضنء لقـ   ف  بل ن لبربي كبفنقل 

  ركإؿ  ف  رإبن  ي هي    كا ـ  دخ ا ـ ر  س بصلي قد كابي كألخطنر  ف إال  لبنرض ف ئنت ك  ن ذاؾ

  ن ـ لض ف تفو  كا قح هي  ه  كأل ضنء  ف  ج     كاض نف لطبي  ت ـ  ض  ئؿ هئنف وبن ـ  كتبقنؿ

 .3 خطنرهـ كا ج   ن   ضنء  ف اغلر 

                                                           
 .22  جن نن كا بؾ   د كانزلز   رئز   إنث ككقبصند كإلوال ي  صن منظور إسالميالتأمين م(  3008) . وند  كاجرؼ  إ د1
 .25  كاقنهرة  ص 3  دكر كاب هلؽ كات  ذجلن  طالتأمين اإلسالمي بين النظرية والتطبيق(   2:98. كا صري   د كاو ل  )2
  التكافمي في ضوء الفكر المحاسبي اإلسالمي إطار مقترح لنظام محاسبي لعمميات شركة التأمين(  3020) . إوف  فنتن  ن ر3

 .25رونان  نجوبلر هي كا إنو ن  كاب  لؿ  كاجن نن كإلوال لن  هزة  ص
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ف كاب نداي تبلجن ظ  ر هئرة كابنن ف  كاب ندؿ  لف : ظ ر  ن لو ا كابأ لالعصور الوسطى هي  

  هركد كا ج   ن كا كإدة  با بإ ؿ  ن لبإؽ  أي  ض   ف   ضنا ن  ف ضرر    خونرة. 
  ف ص ر كاب ندؿ كابي  رهح هي ذكؾ   ونس هئرة كابأ لف ج هر    بنب ر هئرة كاب ندؿ هذ   
لدهن ن كابي  ف طرلؽ هرض ككشبركئنح  رصلد  ناي  شبرؾ  بئ لف صغنر كا زكر لف قلنـكانصر  

بن لض ابنض  كا بضرر  ف ككشبركئنح   دؼكأل ضنء ا  كج ن  ن لبإؽ   ـ  ف ئ كرث  خونار   
 كابي بـ ج ن ن. 

ئ ن  ف كزدهنر كابجنرة  لف كا قنطننح  كا دف كا خببفن  خنصن هي  جنؿ كابجنرة كا إرلن   دى إاا 
ائف  خنطر كاقرصتن كا إرلن   هرؽ كاوفف كا إرلن     ري هي ببؾ كاإق نبجنكابأ لف كا بأ لف لش  ظ  ر 

إناح إاا كاإد  ف كزدهنر هذك كألخلر  هظ ر  ن لو ا  ناقرض كا إري اب إنهظن  با كزدهنر كابجنرة  
 قل ن  نً  ذاؾ هي كاقرف كارك    شر  با لد كار  نف   لب اؿ هي  ف لقدـ رجنؿ كا نؿ ا ناؾ كاوفلتن قرض

كد كاقرض   شرط  ف بصؿ كاوفلتن در  قن ؿ ه كاد  نهظن إاا جنتي كوب فلتن   ن  بل ن  ف كا ضنا  كاو
ن لضل  إتن ونا ن  ائف هي إنان  دـ  ص ؿ كاوفلتن    كاش1 كا ضن ن كابي بإ ب ن ونا ن إاا   نئت ن

ر ف كا وطا  تفس كألوب ي هي كاقكوب ر تظنـ كاقرض كا إري  ه كاد     رض قل ن كاقرض    با كا ق
 ب ن ـ كألو نف  كا ربغنال ف هي كاقرف   كتبشر  لف ونار كاد ؿ كأل ر  لن إبا   كخر كاقرف كااناث  شر  

كاخن س  شر إاا  ف  صؿ هذك كابأ لف ابص رة كابي ل جد  بل ن إدلاًن  صد ر قنت ف كابأ لف كا إري  
 لف كا إري هي د ؿ   ر  ن   نقي د ؿ    قد ب كاا  ند ذاؾ صد ر ق كتلف كابأ1661هي إتئببرك  نـ 

كانناـ   قن ح شرئنح  هلانح  بج ننح بأ لتلن   بح  با بط ر  كزدهنر صتن ن كابأ لف كا إري  إاا 
1966  ف صدر قنت ف كابأ لف كا إري كإلتئبلزي هي  نـ

2 . 
ئنف لطبي  ائف  ف كا  ئد  ف كابأ لف كا إري بـ ك بدك    ف ق ؿ كإل  ركط رلن كار  نتلن  إلث

 ف بجنر كألوبإن كا خنطرة  نوبا نر ر  س    كا ـ   ذاؾ  إرونؿ كألوبإن  إرًك ابز لد ق كح 
كإل  ركط رلن   ن  هئنتح كاد ان بض ف اببنجر  نا   إذك هقد كألوبإن  فنؿ كاند      خطنر كا إر  ئ ن  ف 

 . 3ذك كاتظنـ  تقؿ   بنب ـقن  ك  إب نع ه 1182كال  د كافرتوللف كاذلف طرد ك  ف هرتون  نـ 

                                                           
 .577 تش ركح كاإب ي كاإق قلن   لر ح  ص القانون المدني،(   3006 إ د إوف قنوـ ).  1
 .350 نلن   صر  ص"   كادكر كاجن"مبادئ التأمين(  2006.  إ ركهلـ  بي إ ركهلـ   د ر   )2
 .21 ئب ن ككقبصند كإلوال ي   صر  كاط نن كأل اا  ص التأمين بين الحل والتحريم،(  1978) .   د   لوا3
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 ار ئ لر هي زلندة  2777  ن  ناتو ن اببأ لف  با كاإرلؽ  هئنف اإرلؽ اتدف كاش لر  نـ  

ككهب نـ   ذك كافرع  ف هر ع كابأ لف    ند ذاؾ  أ  كـ قبلبن بـ كهببنح  ئنبي كابأ لف ضد كاإرلؽ هي 
ابأ لف هي كاد ؿ كأل ر لن  كا كلنح كا بإدة  ف ك  اـ لتب  كاقرف كاان ف  شر إبا كتبشر هذك كات ع  اتدف

 .1كأل رلئلن
  2694  ن  ناتو ن اببأ لف  با كاإلنة  هقد ظ رح  اناؽ كابأ لف  با كاإلنة هي  رلطنتلن  نـ 

أ لف إاا     ف اـ كتبشر هذك كات ع  ف كاب29742  بئ تح ا ن ج نلنح اب نرس هذك كات ع  ف كابأ لف  نـ
 فضؿ  ب نء كارلنضلنح كاذلف جد ا ك كا هلنح  با   كا كلنح كا بإدة كأل رلئلن ر  لن  ئنهن كاد ؿ كأل

  اـ ب نب ن 2898 وس  ب لن رلنضلن    ف اـ ظ رح   ؿ شرئن اببأ لف  با كاإلنة هي هرتون  نـ 
شر كقا هذك كا كلنح كا بإدة كأل رلئلن  اـ كتبقبح إاا  نقي د ؿ كانناـ  ائف هي ت نلن كاقرف كابنو   

  قن رة   ضنر ن  إلنة كإلتونف ككات ع  ف كابأ لف هج  ًن  تلفًن  ف  خببؼ كأل ونط  إلث بـ ك ب نر  
ببلؽ  ناخبؽ  كائرك ن  كآلدكي كانن ن  إبا  ت  صدر  رو ـ هرتوي قضا  إظر كابأ لف  با كاإلنة  

د ؿ كانناـ؛  و ي كاف كاد كاندلدة  هي  نظـ وب لنب ن   ص    ق  ًك       ر ر كاز ف  بط ر كاإلنة  ئنهن
كابي لنئو ن  با إلنة كإلتونف  خنصًن هي إنان بنرض  اب هنة     صن    جز     رض  قند   ف 

( New York Life Insurance Company) تل ل رؾ كان ؿ.......   هي كا قح كاإنضر بنب ر شرئن
 .3لث بق ـ  بج لز  اناؽ كابأ لف  با كاإلنة ف  ئ ر شرئنح كابأ لف  با كاإلنة هي كانناـ  إ

    هذ  كابط ركح  اد كابأ لف كابنن تي  بر رع  ف طرلؽ كا لانح كابنن تلن  اـ  ن ا ث  ف  
 . 4بط ر إاا بأ لف ب نداي بقـ     كاشرئنح كا بخصصن

 ع  خببفن  هتنؾ  ت كع  خرى اببأ لف  ه   بقدـ كاصتن ن   وناؿ كاتقؿ  بط ره ن ببن   ظ  ر هر 
 خرى ابػبأ لف  ئنابأ لف  با كاولنركح  كابأ لف  ف  خطنر كاطلركف  اـ ظ ر كابأ لف ككجب ن ي   دؼ 

 ي)خنصن كتقطنع كألجر كاذ إ نلن كاط قن كانن بن  ف كألخطنر كابي إف إداح ا ن بو ي خونرة  نالن

                                                           
  آلية التمويل وتوظيف األموال في شركات التأمين )دراسة ميدانية عمى شركات التأمين في سورية((  2011) .  لوا  شبنر1

 .25ن  كا صرهلن  جن نن إبي  ئبلن ككقبصند  صرونان  نجوبلر هي كانبـ  كا نال
2
.Tapen Sinha, (2005), An Analysis of the Evolution of Insurance in India, University of Nottingham, 

p.7. 
3
. Datamonitor(2010), New York Life Insurance Company, on www.datamonitor.com, p5. 

 .44 لر ح  ا تنف  دكر ك ف إـز  ص  التأمين وأحكامو(  2003. وبل نف اتلنف )4

http://www.datamonitor.com/
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( ئأخطنر 1 نلشب  كال  لن       ر إلنبلنب ر كا صدر كارالوي كاذي لنب د  بل  كانن ؿ هي بد لر 

صن نح كان ؿ  كابنطؿ  .كاشلخ خن  كانجز  كا هنة  كا رض  ك 
 كا صرهي /صلرهن كابأ لفالتأمين    ن بجدر كإلشنرة إال   ت  بـ ظ  ر   نرة 

Bancassurance/   ئنف كوبخدك  ن تون هي  طب  ا نتلنح كاقرف كانشرلفإلث بـ كوبخدك  ن هي هر   
  اناؽ بأ لتلن  خببفن  ف خالؿ كا صنرؼ كانن بن  هر   ن. لصؼ   بلن  ل 

 ائف هذ  كا  نرون اـ ب َؽ  تد هذك كاإد  ف كا ض ح  كا ونطن  ؿ بندح  بط رح   ن ا اح  ف  
 هي كا قح كاذي   خبقح  ننتي   و     نرونح  ش ؿ ابخبؽ إنان اقنهلن  قنت تلن  وب ئلن جدلدة

إبا ت نلن إّك  ت ن  قلح هي كا كلنح كا بإدة  إد دة   إص رة      ر ن بط رح هل  هي كاندلد  ف  تإنء

                                                           
1
.Charles Richmond Henderson(1909), American Academy of Political and Social Science. 

University of Chicago, p41. On: http://www.jstor.org/stable/1011562. 
 . دكلن ككهب نـ  ش  ف كان نؿ  ف  2989ابإرئنح كان نالن  كا  ندأ ككشبركئلن كابي وندح  ا نتلن كاغر لن  ز ن ن  نرئس  نـ بنزى 

 صدر  و نرؾ ق كتلف  29:2ق ؿ كاوبطنح كاإئ  لن  إلث شر ح  نض كاق كتلف كا تظ ن ألإ كا ـ  ش  ت ـ  اتنء كان ؿ  هفي  نـ 
صدر كاقنت ف كاخنص  بأ لتنح كاشلخ خن  29:9 ف كا رض  با   نؿ كا تنجـ   كا صنت     هي  نـ  كابأ لف ككجب ن ي كإلازك ي

 كانجز كادكاـ    تنًء  با ذاؾ  هإف كاتشنط كابأ لتي   خببؼ ص ر  بب ك  كآلف شرئنح كابأ لف  إلث لتإصر تشنط ن هي ببقي 
وبا نرلن  ض  تن    دؼ بد لر كأل  كؿ كاالز ن اب هنء  نابن لضنح كابي كألقونط  ف كا   ف ا ـ   كوبغالؿ هذ  كأل  كؿ هي   ج  ك

 ـ إنؿ  ق ع كألخطنر كا   ف ضدهن.بببـز هذ  كاشرئنح  أدكا ن إاا كا   ف ا 
 . لقصد  نابأ لف كا صرهي ب زل   نض كا تبجنح كابأ لتلن  ف خالؿ ب زل   نض كا تبجنح كا صرهلن.  لن د و ي تجنح كابأ لف

رهي هي كاد ؿ كابي كوبخد ب  إاا كاتظرة كاجدلدة كابي   اب ن كا صنرؼ اببأ لف  ذاؾ  ف  نرهب ن كاجلدة  نان لؿ  وفرح  ف كا ص
إصدكر  تبجنح ببوـ  نا ونطن  كاشفنهلن  ببالءـ    دخؿ كان لؿ   اقد كوبفندح كا صنرؼ  ف قدرب ن  با  ت  كاقر ض  اببر لج 

اقرض  إلث وّ قح "بأ لف كاولنرة"    "قرض كاولنرة"  ئ ن وّ قح "كابأ لف  با كا وئف"    كابوبلفنح ا تبجنح كابأ لف  تد إ طنء ك
"بأ لف  با كاإلنة" ئض نتن ابودلد كادلف هي إنؿ  هنة كا قبرض    إصن ب    كهن. إضنهن إاا ذاؾ  هرضح  القنكانقنرلن  إاا  ن و

بفن  قنرتن    كاطرؽ كألونولن كألخرى  إلث  ف  ل   تبجنح كابأ لف   ر كاقت كح  لنب ر كابأ لف كا صرهي  قؿ بئ  نانجز كائبي.
كا صرهلن  قؿ بئبفن     ًن  ف طرؽ كاب زل  كابقبلدلن  تظرًك اببئبفن كاطفلفن كابي بضنؼ  با إوني كا صنرؼ ادى ب ول  تطنؽ 

%  ت ن هي  وناؿ كاب زل  60ابئنالؼ   ر كا صرؼ  إ كاي  تبجنب ن كا صرهلن ابش ؿ  تبجنح كابأ لف كألونولن.  هي كا كق  بقؿ ك
 كألخرى.  لن د ذاؾ  شئؿ ئ لر إاا  لزة كاب هلر هي كا قح  تد  ل  كا تبجنح هي كا صنرؼ  هإوي كابقدلركح ل ضي  ولط   

% ابقدلـ 26   % إلب نـ   بلن كا ل 50% ابإص ؿ  با    د   26%  ف  قب  هي كا إث  ف ز  ف   40 تد ي كابأ لف زهنء 
كن كا نب  نح   فضؿ %  ف هذ  كان بلن   فضؿ قدرب ن  با كوبخر 56خد ن  ن  ند كا ل . هلر  ف كا صنرؼ  إ ئنت ن ب هلر اغنلن 

تأثير التأمين المصرفي في ربحية شركات التأمين (  3020) شن ر النؿ: ا زلد  ف كابفنصلؿ  ل ئف كارج ع إااش ئن هر   ن.   
 .جن نن إبي ئبلن ككقبصند   كانبـ  كا نالن  كا صرهلنهي   نجوبلررونان تطبيقية"، الخاصة "دراسة 
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 د ح كا كلنح كا بإدة كأل رلئلن  وف كاق كتلف  كألتظ ن كا نالن كا تنو ن  كاإدلان كابي   تدهن :::2 نـ 

 . 1 شئؿ هّننؿ كابأ لف طّ رح
  ف خنصن بإئـ   ؿ كا صنرؼئ ن اـ لو     ن  ص رة قنت تلن هي  دد  ف كا بدكف ا ج د ق كتل

 .2 بإد  ف قدرب ن  با   نرون    نؿ خنرن تطنؽ    نا ن كا صرهلن كا نبندة
: إف صتن ن كابأ لف قد جنءح  ظ رح   كئ ًن اببط ركح ككقبصندلن كابي  ر ي كا نإث  خالصن كاق ؿ

كابي بأبي بب لن اببؾ  أ لتلن تبجنح كاخد ن كاب  خبفح زلندة  بت ع هي كا خنطر    نابناي زلندة  بت ع هي
كابط ركح   ذاؾ كابت ع هي كا خنطر  كابي  با  ارهن بنددح  بزكلدح شرئنح كابأ لف  زكد كهب ن  ن 

كا تنخ كا الاـ   ذاؾ  ف  ئ لرًك هي  جنؿ كابأ لف    هرح ا طًن ر نح   اقد قطنح كاد ؿ كا بقد ن ش   نأل
 ئذاؾ بخصلص كائفنءكح كإلدكرلن  كافتلن كاالز ن ذكح   هلر ش ئن  نب  نح دكخبلن  خنرجلنخالؿ ب  

 كاخ رة كاننالن   بأ لف كاول ان كا نالن كا طب  ن   خص صًن  تد إد ث كضطركي  ناي. 
 هذك ئب  ون د  با كبجن  شرئنح كابأ لف كائ رى هي كانناـ ابنزلز   كقن ن هي و ؽ كابأ لف 

    ف خالؿ ككتد نن    كاشرئنح كألخرى   هذك  ن لجنب ن كاننا لن  و كء ئنف ذاؾ  زلندة ر و نا ن  
قندرة  با بقدلـ كاخد نح كابأ لتلن   وب ى  بط ر   أوننر  تنهون ابونلر  بغلركح كا لان ككقبصندلن 

 . 3كاجدلدة
هي كاتشنط كابأ لتي  لف  نً شنونًن هرقلجد كؿ كابأ لف  با كاصنلد كاننا ي  و  ناتو ن ا بب    إ  

كا بقد ن  كاد ؿ كاتن لن    نألخص كاد ؿ كانر لن هي ظؿ كابإ كح ككقبصندلن كاننا لن كابي  كاد ؿ
لش دهن كانناـ  ج     كابي بفرض  تطقًن خنصًن   ن )ئبإرلر خد نح كابجنرة كاننا لن(   ن هل ن كاخد نح 

 كا نالن  كا صرهلن   ت ن خد نح صتن ن كابأ لف.
 
 
 
 

                                                           
1
.Cummins David, (2002), deregulating property –liability insurance. Brookings institution press, 

Washington, P.3. 
   جبن  إ ث جن نن إبي  حية شركات التأمين: دراسة مقارنةتأثير التأمين المصرفي في رب(  3020) . كاقر نف هندي  شن ر النؿ2

 .78وبوبن كانبـ  كاقنت تلن  ككقبصندلن  كاندد
3.Sebastian Schich(2009), Insurance Companies and the Financial Crisis, OECD, p29. 
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 تأمينأهمية صناعة ال -ثالثاً 

 :كآلبلن كاق  ي  ناتقنط ككقبصند ببجبا  ه لن صتن ن كابأ لف هي     
؛   ن 1كا شر  نح ا ن ببنرض كابي كا خنطر  ف كوبا نركب ـ  با  كا قرضلف اب وبا رلف كاض نتنح ب هلر -2

 لق ـ    كاذي كاذكبي كابأ لف إاا كاإنجن  دـ تبلجن ككوبا نركح  زلندة إجـ كاب  لؿ بئبفن خفض لونهـ هي

 كابأ لف كابي شرئنح  اؿ ئنهلن  خ رة  د ف كا خببفن  كألخطنر كاطنران كاظر ؼ ا  كج ن كا وبا رلف  نض

 إددة  ائف  ف كا كض    قونط  قن ؿ اب شر  نح كا خببفن كا خنطر إلدكرة كا  هبن كائ كدر ادل ن لب كهر
 با و لؿ كا انؿ شرئنح  –ئفنءة  خ رة هتنؾ إنجن  نون هي شرئنح كابأ لف ا إنو ي كابأ لف كألئار 

 ف  جؿ بط لر كاقدرة  با إدكرة   -كابأ لف هي كا تد بننتي  ف تقص  إنو ي كابأ لف ذ ي كاخ رة
 .2كا خنطر  ئؿ  شئنا ن

كاجزاي   هذك  د ر  ل دي إاا   دة     كائبي ابببؼ بنرضح كابي كا شر  نح  إؿ  تبجن  شر  نح إإالؿ -3
إتبنجلن  ئار   وناؿ  كوبخدكـ  كك بئنر كاب و   با لإفز قلنوي؛   ن  قح هي ا وب كهن كإلتبنجلن كان بلن

بأ لف  ب هلر تبلجن ابنن بلف  ككجب ن ي كاتفوي االوبقركر  نإلضنهن كاإندث  تبلجن كابنافن إدكاًن  ف
 .3كا ننشنح  بأ لف كادخؿ  با  كابأ لف كا  تن    ركض كان ؿ إصن نح

  قونط كابأ لف خالؿ  ف ادل ن ببج   كابي كأل  كؿ  نوبغالؿ بقـ  كابي كابأ لف شرئنح الؿخ  ف ككوبا نر -4

 – ) شر  نح صتن لن ككقبصندلن كاجد ى ذكح ككقبصندلن كا شر  نح  إتشنء كا خببفن كابأ لف هر ع  ف

 إن بي  با لن د جلد كوبا نري  ناد بإقلؽ   دؼ ) قنركح – تقؿ – بأ لف –  ت ؾ – ولنإن – زرك لن

   ناغ ص رة كاإلنة هي بأ لتنح  اناؽ ألصإني كان كاد ببؾ كابأ لتلن   ب زل  كاخد ن بئبفن  بخفلض كا اناؽ

  جؿ ب اؿ ط لبن هبرة ز تلن  ند ابتق د كاشركالن كاق ة كتخفنض  ف ئبن لض كا القن  جؿ ت نلن هي إضنهلن

 كا جب   ألهركد كاإقلقلن هرص كان ؿ ازلندة ب دي كابأ لف حشرئن بتفذهن كابي ككوبا نركح ببؾ إف ئ ن كا القن 

 بغ  دد  3008كا طنان  هنبا و لؿ كا انؿ هي  نـ   ندؿ  لتخفض  نلشب ـ   وب ى دخ ا ـ  بزدكد
  ئ ن  بغ  دد   ظفي شرئن كابأ لف 4  ظفنً  78000  ظفي شرئن بأ لف  زكرع كاد ان هي   رلئن إ كاي 

                                                           
 .3 لر ح  ص   ا تنف واقع شركات التأمين في الوطن العربي(  :300) . ر  ؼ خبلؿ   د كاخناؽ1

2
.KAlamelu(2011), Evaluation of Financial Soundness of Life Insurance Companies in India, 

Alagappa University, p49. 
كا  ب ر كارك   اب صنرؼ  كا  وونح كا نالن  الفائض التأميني في شركات التأمين اإلسالمية،(  :300) .  إ د ص نغ  إ د3

 .3صكإلوال لن  د شؽ  
4
. datamonitor(2009), State Farm Insurance Companies, on www.datamonitor.com, p4. 

http://www.datamonitor.com/
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(Nationwide Mutual Insurance هي كا كلنح كا بإدة كأل رلئلن هي  نـ )43822إ كاي  :300 

 هي إك لتبشر  ب ًن  ف بأ لف كا طنان ك .2كا طنان  با كابأ لف خطط بط لؽ هي   ئ ن ل ئف كابفئلر1  ظفنً 

 بونهـ  انكاد هإف كابأ لف  هذك ل جد  إلا ن كاتن لن  كاد ؿ  ف  دد  إد د هي إكّ  ل جد هال كا بقد ن  كاد ؿ

( كربفنع صالبة األجورائف لبـ كتبقند بأ لف كا طنان  با  ت  لونهـ هي ) .3تظ    ف %86 هي ب  لؿ
 .4كألج ر   كاذي لتنئس  د ر   با زلندة بئنالؼ كا تبجنح

  ف كاط لنن بن ر كابي كا خببفن  ص رهن كاإلنة بأ لتنح تشنط خالؿ  ف كا طتلن كا دخركح  با كابأالر  -5

    كافرد  هنة تبلجن كادخؿ هقدكف ا خنطر كابأ لتلن كاإ نلن ل هر إلث كابأ لف  اتشنط صتن ن رلنككدخن
 .5ككجب ن ي ككوبقركر  ن لنئس  هذك األورة   ب هلر كدخنري   نء كا قح تفس إصن ب    هي

كإلتبنن    تد  ي خالؿ  ف كابأ لف شرئنح يه كإلتبنن قطنع ل دل ن كابي ب رز كارونان : هتنكا نإث   ر ي 
دركؾ   ي  ف كابأ لف قوط خالؿ  ف  نكدخنر ابن الء؛ إلقتن  ـ لون ف إلث  ككابزكـ إف ئ ن  بف ـ   ك 

 ك لجلز كاذي كابأ لف خالؿ إّك  ف بب كهر اف  هذ   لزكح  ككدخنر  ندة كافرد ادى لت ي قوط كابأ لف  ودكد

  نلتن. شر طإّك    بل   كا   ف ق ؿ  ف ببؾ كا دخركح وإي
  اؿ كا بقد ن كاد ؿ هي كاق  ي كادخؿ هي كابأ لف  بغح  ونه ن صتن ن كا ونه ن هي كادخؿ كاق  ي: اقد  -6

 .7%5 إد د  3009هي كا تد هي  نـ  كاتو ن ببؾ   بغح   6%26 ف  ئار  رلطنتلن
 كابغطلنح ب هلر خالؿ  ف  ذاؾ ككقبصندلن  كابت لن ألهركض ككاب نتلن كابو لالح  ت  هي كاب و  بلولر  -7

 ككاب نف األهركد  ف كا زلد  ت   با كا ت ؾ  ن لشج   هذك ككاب نف  ان بلنح كا تنو ن كابأ لتلن

                                                           
1
. datamonitor(2010), Nationwide Mutual Insurance Company, on www.datamonitor.com, p4. 

آثار األزمة المالية والقتصادية عمى البمدان العربية: أفكار بشأن استجابة (  :300) .  رلتح ئرلوبلتن  كاإؽ طنرؽ  ئن ؿ ت رك2
 .39   تظ ن كان ؿ كاد الن  كا ئبي كإلقبل ي ابد ؿ كانر لن  صسياسة الستخدام والحماية الجتماعية

ينات الجتماعية  وآثارىا القتصادية بعيدة المدى وارتباطيا  بالتأثير عمى القدرة حجم اشتراكات التأم(  3009) . تجلي ون ي3
 .45  صالشرائية لألفراد

4
. J. A. Estey(2011), Unemployment Insurance and Rigidity of Wages, University of North Carolina 

Press, p573. 
5

.
 
Peter.Birch.Sorensen(2009), Optimal Social Insurance with Linear Income Taxation, University 

of Copenhagen, p1.  
6
 .Swiss Re Company(2008),The World Insurance 2007. Sigma, Switzerland, No.3, p33. 

7
.K Alamelu(2011), Evaluation of Financial Soundnessof Life Insurance Companies in India, 

Alagappa University, p3.  

http://www.datamonitor.com/
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  ئ ن بونهـ هي إؿ كإلشئنالنح كا نالن كابي ببنرض ا ن كا ت ؾ هي إنكح كإلهالس 1 كا شر  نح

 .2 إلنتنً 
  ف خالؿ بأ لتلنً  كا غطنة كألخطنر بإقؽ  ف كاتنبجن ركاخونا ب  لؿ هي كاننا لن كابأ لف شرئنح  شنرئن   -8

  تنءً  ببؾ كاخونار ب  لؿ هي كاننا لن كابأ لف  ك  ندة كابأ لف شرئنح  شنرئن لبل    ن كابأ لف؛ إ ندة تشنط

 .3 ي بقـ   نض شرئنح كابأ لف  نوبا نركب ن هي كألو كؽ كا نالن  كاد الن . نلتن  وس  با

هضؿ  ف بق ـ شرئنح كابأ لف  نوبا نركب ن هي كألو كؽ كا إبلن  إلث بئ ف  قؿ   ر ي كا نإث:  ف كأل
  خنطرة   ئار   نتًن.....إاخ.

 بغطلن كا خنطر ألف  كاج ي؛ كا إري كابأ لف خالؿ  ف كا خببفن كانناـ د ؿ كاد الن  لف كابجنرة إجـ زلندة  -9

 كاوب   كاخد نح ئ لنح زلندة  با بون د نابخنر  كا صدرة    كاخنرن  ف كا كردة كاوب  ا ن ببنرض كابي

 كاشإف   بلنح خالؿ كا صدرة  كا كردة اب ضنا  كأل نف كا خببفن  إلث لبـ ب هلر كانناـ د ؿ  لف كا ب ندان

  ئ ن بونهـ خد نح كابأ لف هي زلندة 4كاطرقنح  با كاخطرة كا  كد  تقؿ كا ر ر  إ كدث  كابفرلغ
%  ف 3ئؿ خد نح كابأ لف  كاخد نح كا صرهلن  كا نالن إ كاي هنبا و لؿ كا انؿ بشكاصندركح  

 .5صندركح كاخد نح هي كا ب وط هي د ان  صر
كاإد  ف ظنهرة كابضخـ: بونهـ صتن ن كابأ لف هي ك بصنص كائببن كاتقدلن كافناضن   ئنهإن كا ل ؿ  -:

 .6ت لن ف خالؿ بج ل  كألقونط  ب جل  ن تإ  ككوبا نر  كاب نكابضخ ل نككوب الئل

 .7كا ونه ن هي د ـ كاقدركح كابتنهولن اب  وونح  كا تظ نح  با كا وب ى كا إبي  كاد اي -11

                                                           
1
. Lael Brainerd(2009), What is the role of insurance in economic development?, Zurich 

Government and Industry Affairs, p4. 
2
.The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank/ The International 

Monetary Fund(2005), Financial Sector Assessment, Library of Congress Cataloging, p123. 
3  .
 Sebastian Schich (2009), Insurance Companies and the Financial Crisis, OECD, p6. 

 .5اون دلن  ص  جدة  كا  بئن كانر لن كالتأمين ودوره القتصادي والجتماعي وتحدياتو(  3008) كابطلؼكاولد  إ د  إوف   د .4

5
  ئبلن ككقبصند  جن نن إبي   كانالقنح كاد الن   رونان دئب رك  هي ككقبصندتجربة اإلصالح  في مصر(  3020) رشلد  ر كف. 
  .428ص

   ن د كانبـ  ككقبصندلن  كابجنرلن   بـ  تأثير العولمة عمى قطاع التأمين: حالة الجزائر(  3008)  بي إلنة  ئشلدة هضلبن .6
 .76بوللر  كاجزكار  صكا
التأمين ودوره في دعم القدرات التنافسية لممؤسسة الصناعية وتحقيق متطمبات المنافسة  (  3022)  شتنقن طنرؽ إ  ؿ   إ د . 7

 . :جن نن  شنر  كاجزكار  ص الدولية والبيئية: مع اإلشارة لحالة الجزائر،
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كاذي بننتي  ت   نض هانح كا جب    ه ااًل بونهـ صتن ن كابأ لف  كا ونه ن هي كاإد  ف كافقر -11

 لف كاصإي؛ ائي بش ؿ هي كاإد  ف كافقر  ثانر  كاوب لن  با كافرد  كا جب     ف خالؿ  د  ظبن كابأ
 . 1هانح كألرك ؿ  كا ننالف

  تذ كاولنولن: اقد ظ ر هذك كات ع  ف كابأ لف هي كا كلنح كا بإدة كأل رلئلن كا خنطر  ف كابأ لف -12

  تإنء  بدًك هي  140  هي د كر  بلنر 73 زهنءً  ب بغ كا بإدة  قل ن كا كلنح كوبا نركح اد ـ  1971  نـ

 . 2ج لن ن كانناـ
 ب ًن  ت  لتدرن بإح هذك كات ع  ف كا خنطر  خطنر كابأ لـ  كا صندرة  كإلرهني  كاإري     نؿ كاشغي 
 كا لجنف كاشن ي  كإلضرك نح  كا صنرلؼ كاتنج ن  ف ككتبقنؿ كاقصري    كإلخالء  و ي قركركح 

 .3ولنولن
ـ  و ؽ كا فب إن  إلث لقبط لؽ ولنون كازلندة بونهـ صتن ن كابأ لف هي كاد ؿ كا بقد ن هي  -13

كا رئزي   ل     شركء   ركؽ كاإئ  ن )كاوتدكح(  ف طرلؽ كابنن ؿ    كا  وونح كا نالن  كا صرؼ
 .4  ت ن شرئنح كابأ لف

 .5 صنرؼكا  ف  قر ض كا   ان كانقنرلن اب شر  نح ب  لؿ حئنشر   إتشنء كا ونه ن -14
 
 
 
 

                                                           
.   با بإقلؽ كاإد كألدتا  ف  وب ى كا نلشن   ابفقر  دة   ج  بب اؿ هي:  دـ ئفنلن إدد كا تؾ كاد اي  ف ـ  كافقر  أت   دـ كاقدرة

  ل ئف ا زلد  ف كابفنصلؿ  كادخ ؿ   و ء كابغذلن   كتندكـ كا ص ؿ إاا كاض نف ككجب ن ي   كتندكـ كا ض  ككجب ن ي  كاولنوي. 
 .25اقنهرة   صر كانر لن ابتشر  كاب زل   ص  كإجراء محاربة الفقر في مصر(  3007) :  إوف ل وؼ  إ دكارج ع إاا

1
.Eilaithy Heba, Abu-IsmailKhalid(2005), Poverty in Syria: 1996-2004 Diagnosis and Pro-poor policy 

Considerations, Bureau of Development Policy, Beirut, p87. 
  رونان دئب رك  هي كانبـ  ككقبصندلن  في ظل العولمة القتصاديةالتجاىات الجديدة لمتجارة الدولية (  3007.  إ د إش ن ي )2

 .306ئبلن كانبـ  ككقبصندلن   بـ  كابوللر  جن نن كاجزكار  ص
  كا تؾ كابجنري كألردتي  كاوتن كارك نن  شر – جبن رونان كابأ لفة  تأمين األخطار السياسي(  3022. كاوفنرلتي   نء كادلف )3

 .3ص

 طر إن  (،2114–1991السياسة المالية ودورىا في تحقيق التوازن القتصادي: )حالة الجزائر: (  3006وي ).  ون د درك  4
 .355دئب رك  هي كانبـ  ككقبصندلن  ئبلن كانبـ  ككقبصندلن   بـ  كابوللر  جن نن كاجزكار  ص

 .94  كاد إن  قطر  صدية العالميةتسويق التأمين في ظل المتغيرات القتصا(  3004.   د كاوالـ إ ركهلـ  زة )5
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 خصائص صناعة التأمين  -رابعاً 

 ناص صتن ن كابأ لف هي كابناي:ببجبا  هـ خص
 التأمين خدمة غير ممموسةصناعة  .1
 كاخد نح كألخرى  إلث  ت  خد ن هلر  ب  ون  ئ ن إت  ك  نقيكابأ لف  ط لنب  لخببؼ  ف  

 ائف   لف  ف لبنرؼ  با تبلجب ن  قد نً ل ئف ابن لؿ كا ق ؿ  با شركء كابأ  ل ئف بجر ب ن    ف اـ ك
1 كأل نف كااقنبزلؿ كاشؾ  كاخ ؼ الإؿ  إب ن   نت لنكابأ لف خد ن 

. 
 التأمين خدمة مستقبمية. صناعة 2
 نأل نف  ائت ن  نئس  نظـ  كاتفويكاشن ر  هيب د  خد ن كابأ لف  ف  قح ب قل  كانقد  ب ابن  

ا هبرة  دكء كاخد ن كابأ لتلن ب بد إا  إلث  ف كإلجركءكح كا ندلن  نتب نء كابي بتب يكاخد نح كألخرى 
 يه كاإلنة  هبي كابأ لتنح كانن ن   قد بصؿ إاا  دى هيبصؿ إاا  نـ ئن ؿ   كابيت نلن  دة كابأ لف 

 .2كاإلنةبأ لتنح 
 دكء شرئن كابأ لف اخد ن كابأ لف ط كؿ هبرة ورلنف كا القن   قد ب بد  كوب ركرلبطبي   نذك  ه 

 بأ لف  كا إريالن  كابأ لف    لتنح كا وبأ  يه خنصنً    ند ذاؾ إاا  ف لبـ بقدلر  بو لن كابن لضنح
 كاولنركح  كاإرلؽ.

 ومتعددة التغطيات متنوعةالتأمين خدمة . صناعة 3
   كألشلنء كا   ف  بل ن      ناغ كابأ لف  هبرة  كا   تنببت ع خد ن كابأ لف  هقًن اط لنن كألخطنر  

 ألشلنء  اذكح كألخطنر  هبرة كابغطلن.    ذاؾ ببندد اتفس ك  ببض ت ن كا اناؽ كابيكاورلنف  كاشر ط 
  ن لصني كا فنضبن    كا قنرتن  لف بئنالؼ ئؿ  ؛ن هذك كابت ع لجنؿ  اناؽ كابأ لف هلر  بشن   
    كإل الف يإنان بإرلر بجنرة كاخد نح ابشرئنح ذكح كائفنءة ه هي ن لز  تو ل يلنط   نابناي   ت ن

برى  يكاد ان كاب ي   هبوفن  نض تظـ كإلشركؼ  كارقن ن هلبننرض   ه   ن  خ رة كا ئالء  كا تبجلف
 .3ة  وننر  هقًن اجدك ؿ  إدد ةإصدكر  اناؽ   إد

                                                           
 جبن  صر   التعامل مع الجات ـ التسويق ـ المنافسة ـ األسعار فيالتأمين العربي  استراتيجيات(  6::2. إوف  إ د إنهظ )1

 .23  ص68كاندد اببأ لف 
.2  B. Benjamin(1978), General Insurance, Heinemann: London, P1. 

صناعة التأمين في سورية، ومساىمتيا في الناتج المحمي اإلجمالي (  3023ه كد   إ د   د كارإ ف ) . كاقر نف هندي  إو ن لؿ3
 .4  كانددوبوبن كانبـ  كاقنت تلن  ككقبصندلن جبن  إ ث جن نن إبي    )دراسة تحميمية(
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 التأمين خدمة وسيطية التسويق. صناعة 4

 االوبننتن ببجأ شرئنح كابأ لف     نئف ب كجدهـ يبقدـ خد ن كابأ لف األهركد  كا تشآح كا خببفن ه 
؛ ائي  بجّور كافج ة   بلًن  لف هذ  كاشرئنح بو لؽ خد نح كابأ لف هيف  نا ئالء  كاو نورة  كا تبجل

 . 1 ز نات ن
 التأمين خدمة شديدة المنافسة. صناعة 5

ظؿ بإرلر بجنرة  يه خص صنً  - إف بخفلض كألوننر    ق  ؿ  خطنر ردلان تبلجن اب تنهون 
تظرًك ألف كاق كاـ كا نالن  ؛ لبنص رة خونار  نالن إك  ند وت كح ط هيلظ ر  ار   قد ك -كاخد نح

بظ ر  هذ  كاق كاـ  كأل ر  بندلؿ  ن هياإلدكرة  نإرئكاإرلن  يبنط كابي كابقدلرلنببض ف كائالر  ف كا ت د 
  ككإبلنطلنحئؿ ر  س كأل  كؿ آكألوننر  بكتخفنض  كوب ركرظؿ كا تنهون كائن بن إاا  يه يل د يكاذ

  .يل دد  صنا   إق ؽ إ بن كا اناؽ  ككقبصند كاق   بناي ناتفس كا قح     هياج ل  كاشرئنح 
ا ض  كألوننر  تد كاإد  ككبإندكحلبطبي كابدخؿ  ف جنتي ج نح كإلشركؼ  كارقن ن    هذك   

تفس كا قح  ف كا تنهون  هيكا ق  ؿ  كا ق ؼ  با كأل ضنع كا نالن كافنبلن ا ذ  كاشرئنح  إ نلب ن 
                                     .2كا د رة    هلر كا بئنهان

 المالية المالءةالتأمين خدمة حتمية . صناعة 6
 زك ان كاتشنط  بقدلـ كاخد ن كابأ لتلن لجي  ف لقبرف  هيكابأ لف صتن ن هلانح  كوب ركرإف  

 كؿ كا بج نن هنأل    نابنايكا وبق بلن بجن  إ بن كا اناؽ  اوت كح ورلنت ن    نابزك نب ن ناقدرة  با كا هنء 
 صدر كأل نف    كاخد ن كابأ لتلن  ئ ن  ف  بنب ر ن إون ل ن  خصصنح هتل كإبلنطلنحص رة  هيادل ن 

 كابي درجن كاض نف ا ن ج لن ن  قنللس ادرجن كأل نف  كوبا نرهنإجـ ببؾ كأل  كؿ    نئف ب كجدهن    ج  
  .3لإصؿ  بل ن كا   ف ا 

 
 

                                                           
1
. Vanmathy Anbarasan & Mehta Nikhil K.(2010), Quality of Working Life among Sales 

Professionals in Pharmaceuticals, Insurance, Banking & Finance Companies, The Indian Journal 

of Industrial Relations, Vol. 46, No1, p138. 

صناعة التأمين في سورية، ومساىمتيا في الناتج المحمي اإلجمالي (  3023. كاقر نف هندي  إو ن لؿ ه كد   إ د   د كارإ ف )2
 . رج  و ؽ ذئر   اسة تحميمية()در 

 .24 رج  و ؽ ذئر   ص ( 6::2إوف  إ د إنهظ ). 3
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 خبرةالتأمين خدمة عالية ال. صناعة 7

  كابو لن كابونلر  كابقدلر   ككئببنيبقدـ خد ن كابأ لف  ف خالؿ  ج   ن إجركءكح ئنافإص  
 بلن  ف بطبي  ف كاقنا لف  بل ن كا زن  لف كاخ رة كاشخصلن  كاخ رة كانب لن  كانل  هذكاببن لضنح  

كابأ لتلن  كألتشطن  حكابغطلن   ببت ع ببؾ كاخ رة  بت ع   بلنح كابأ لف   خالؿ تظنـ  نب  نح  بقدـ
  كتبقنء  كإل الف جنؿ كابو لؽ  يه خنصنً  نتو ل   لزة كا بقد نككقبصندلن  إلث بب ب  هل ن كاد ؿ 

ه ااًل شرئنح كابأ لف هي كا تد بصي كهب ن  ن  با كابط لر  كابإدلث هي  جنؿ   ب ن   -كان بلنح
 نً  ضن ف كً   ن لنئس  ار  ؛1ج ناي تفقنب ن%  ف إ60إلث  بغح تفقنب ن  با كألهركض كابط لرلن  إد د 

 كاد ؿ كألقؿ خ رة  تد بإرلر بجنرة كاخد نح.  هياغلر صنا  كاشرئنح 
 ف جنتي كاشرئنح  كاونيلبطبي  كاذي  كأل ر كافتلن ذاؾ  نارهـ  ف  إدة كألونالي  كاق ك د 

تبناج كأل  نؿ  ك ب ندلف   ن   وب ى كانن ب االربفنع كابدرلي كا وب ر  كافتلنكا إبلن ازلندة كاخ رة 
 . كا تنهون  با  ونس ب كهر هذ  كاخ ركح

 التوازن زمنيةالتأمين خدمو . صناعة 8
 هيبفبرض بإقلؽ كاب كزف  كابي كارلنضلن  كافتلنبنب د خد ن كابأ لف  با  ج   ن  ف كألوس  

 ابن بلنح. كاز تيل  كاب كزف كا دى كاط لؿ    ن لطبؽ  ب يبلنح كابأ لتلن ا لانح كابأ لف ه إنهظ كان 
 -بإرلر بجنرة كاخد نح كابأ لتلن  خص صنً  -ككتفبنح ككقبصندي كالـ  ظؿ ي ابإقلؽ هذك كاب كزف ه 

كا دى كاقصلر  هيكاالز ن اب هلر كاب كزف  كافتلن كا خصصنح   ككإبلنطلنحب كهر ر  س كأل  كؿ  ك د  ف
هذ  كا لانح  كوب ركرد ف كابأالر  با  كا تنهونظؿ  يناج هكاتب ي   ن لض ف   كج ن كابقب نح ه   لضنً 
بإدلد ر  س    كؿ  هي كاإئ  يص رة كابدخؿ  هي لتنئس ذاؾ   دلـ خد نح كابأ لف اإ بن كا اناؽبق هي

  .2 الءب ن كا نالن  كوب ركر كافتلن كا خصصنح  ككإبلنطلنحببؾ كاشرئنح   وس بئ لف 
 النتائج التأمين خدمو تقديرية. صناعة 9

  ئب ن ب دؼ هقط  كاخ رة كات نذن  كافتلن  هنألوس بقدلريلبـ إوني  قن ؿ خد ن كابأ لف  با  ونس 
 كابئبفن كافنبلن  ف ببؾ كا قدرة  كا إو ي  با  ونو ن كاقوط.  كتإركهنحإاا بقبلؿ 

                                                           
1
.K Alamelu(2011), Evaluation of Financial Soundness of Life Insurance Companies in India, 

Alagappa University, p48. 

مين في سورية، ومساىمتيا في الناتج المحمي اإلجمالي صناعة التأ(  3023. كاقر نف هندي  إو ن لؿ ه كد   إ د   د كارإ ف )2
 . رج  و ؽ ذئر   )دراسة تحميمية(
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ن اقل ن كألخرى  با كابقدلر و كء  ناتو  هي ص رهن كا خببفن بنب د  كافتلنئ ن  ف كا خصصنح 

 لبربي  با ذاؾ  ف كاندلد  ف  ت د   ط كاخطر  ف كا دة كا ب قلن   قو كا  بغن   ابخونار هلر  كابو لن
 .1بقدلرلن بئ فكاإون نح كاخبن لن خنصن إون نح كإللركدكح  كا صر هنح 

 ف  كا وناؿ كابقبلدلن اإلهصنح يبئف كابأ لتلن  قد ك كا تنهونحظؿ  ي هكال ـ  :  ر ي كا نإث  
 كإلئب كرلن ككوبشنرلن با كا ئنبي  كك ب ندلبطبي  زلدًك  ف هذك     ا ذ  كاشرئنح كاإقلقيكا  قؼ 

بب لز  ب كهرهن  ناد ؿ كا بقد ن  بفبقر إال ن كائالر  ف  ي  ئنبي كاخ رة  كابونلر  بو لن كابن لضنح  كاب
 كاد ؿ كاتن لن.

 التأمين خدمو محمية القوانين. صناعة 11
 لت ن لخض  تشنط     ض ع كابأ لف كاشيء ق د كابأ لف اق كتلف كاد ان كا  ج د   ن بخض   

 .كارالويهلانح كابأ لف اق كتلف كاد ان كا وجبن   ن   كا  ج د   ن  رئزهن 
)بتنزع  كاق كتلف  كاق ك د كزد كجلنكاشرئنح  بنددة كاجتولن و ؼ لخبؽ  هي ظؿ كتبشنر  بندد  

    با ذاؾ لبطبي كأل ر كا ص ؿ إاا صلغ  ق ك د  تظ   ابإدلد كاقنت ف ف(كاق كتلف  ف إلث كا ئن
وبتشأ  ف  كابيكاق ك د كاقنت تلن  كج ن كابط لؽ  هلرهن  ف كا شئالح  كخبالؼإنان  هيكا كجي كابط لؽ 

 .2  ض ع كابأ لف  كاشيء  طف ئؿ  ف كا   ف  كا   ف ا   كخبالؼ
 يد والتطور المستمرتبعية التجدخدمة التأمين  . صناعة11
 ببت ع  ببط ر  بط ر  بت ع كا خنطر  هناطبي لتشأ   ًك  اـ لبـ بقدلـ بخبؽ كاخد ن كابأ لتلن  إف 
 خبؽ كاطبي  بل ن. يبتبج  لونهـ كانرض ه كابي نئس كاخد نح  كاوب  كألخرى  كاخد ن

هنات      بل ن بخبؽ كاطبيهناشرئن بنرض كا اناؽ كات طلن       ج د  صإل   لضنً  كانئس  
كا تشآح كاصتن لن  كابجنرلن  كاخد لن  ببؾ ب كج  كا زلد  ف كا خنطر   هي زلندةلب ن   ككقبصندي

ببتنوي    درجن بط رهن  إجـ كأل  كؿ كا وبا رة  إجـ  كابيكابأ لتلن  كاخد نببقدـ اطبي    نابناي
 . 3ببنرض ا ن كابيجلن  كا خنطر كا وبخد ن  ط لنن كان بلن كإلتبن نكابئت ا جلكإلتبنن  ت  لن 

                                                           
1

 .25 رج  و ؽ ذئر   ص ( 6::2إوف  إ د إنهظ ). 
2

 .26المرجع السابق، ص. 
3.

اإلجمالي صناعة التأمين في سورية، ومساىمتيا في الناتج المحمي (  3023كاقر نف هندي  إو ن لؿ ه كد   إ د   د كارإ ف ) 
 . رج  و ؽ ذئر   )دراسة تحميمية(
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  هي كات نلن ك د  ف كإلشنرة إاا  ف خصناص صتن ن كابأ لف بخببؼ  ف خصناص  قد كابأ لف 

 . ص ر  كا خببفن
                                                           

 لبخذ  قد كابأ لف ص رًك  خببفن ب نًن ات ع كابأ لف  إلث لخببؼ  قد كابأ لف  با كاإلنة  ف  قد كابأ لف كا إري   ئؿ  ت ن لخببؼ .
ائلفلن  بإدلد  دة كابأ لف   ب ننً  ف  قد كابأ لف ضد كاإرلؽ   ناتو ن ائؿ ت ع  ف  ت كع كابأ لف  بخببؼ  ص رة  قد كابأ لف ب نًن ا

 ب نًن اغلر ذاؾ  ف كان ك ؿ كابي بر ط  ئؿ ت ع  ف  ت كع كابأ لف.بإدلد كألقونط  ئلفلن دهن ن    
  لف كاص ر كآلبلن  ف كانق د: ل ئف كاب للز  كابأ لف  با كاإلنة هإذك بـ  خذ 
 . عقود تدفع في حالة الحياة فقط، وتشمل:1
ل ئف  ف ئ ف كا   ف ا   با قلد كاإلنة     تد ن ل  لض ف ده    بغ  نلف هي ت نلن  دة  نلتن د ه   ق لبحتة:عقد الوقفية ا -1-1

 هنة كا   ف ا  ق ؿ ت نلن  دة كابأ لف. ندة كألقونط كا ده  ن هي إنان   لتص هذك كانقد  با  دـ إ
  ف ا  خالؿ هذ  كا دة. هي ببض ف ده    ناغ  إددة  صفن د رلن اب   عقود دفعات الحياة:  -1-2
 عقود تدفع مبالغ التأمين الخاصة بيا في حالة الوفاة فقط، وتشمل: .2
دهـ كا   ف ا  هي    كا وبفلدلف كاذلف لإد هيكا ب   ه   قد لض ف ده    بغ  نلف إاا  ران عقد التأمين مدى الحياة:  -2-1

 كانقد  إذك ب هي كاشخص   ض ع كابأ لف هي  ي  قح.
   كا وبفلدلف   تد ن بإدث كا هنة خالؿ  دة  نلتن  هيكا ب   ه   قد لض ف ده    بغ كابأ لف إاا  ران التأمين المؤقت: عقد  -2-2

  ذاؾ ك لده  كا   ف )شرئن كابأ لف(  ي شيء  إذك  نش كا   ف ا  إبا ت نلن كا دة كا إددة.رلخ كابننقد بو ا  دة كابأ لف     ف بن
   كا وبفلدلف  شرط  ك بإدث كا هنة  هي ه   قد لض ف ده    بغ كابأ لف إاا  ران كا ب  حياة المؤجل: عقد التأمين مدى ال -2-3

 لف   ر أخالؿ  دة  نلتن ببي بنرلخ كابننقد بو ا  دة كابأجلؿ    نتا  ف   بغ كابأ لف لده  هقط  ند  ب غ كاشخص   ض ع كاب
 ذك كان ر. تد إد ث كا هنة هي  ي بنرلخ  ند  ب ه  ه نلف    

   كا وبفلدلف  شرط  ف بإدث كا هنة  هيكا ب   ه   قد لض ف ده    بغ كابأ لف إاا  ران عقد التأمين المؤقت المؤجل:   -2-4
 خالؿ  دة  نلتن  ند  ص ؿ كا   ف ا  إاا   ر  نلف.

  بش ؿ: . عقود تدفع في حالة الوفاة أو الحياة، 3
إذك  نش كا   ف ا       ضنؼ هذك كا  بغذك إداح كا هنة خالؿ  دة  نلتن   إ   بغ  نلفلبض ف ده   عقد التأمين المختمط:  -3-1

 كاشخص   ض ع كابأ لف إبا ت نلن كا دة.
ش كا   ف ا  إذك  ن  ضنؼ هذك كا  بغذك إداح كا هنة خالؿ  دة  نلتن   إ  لبض ف ده    بغ  نلفعقد التأمين المضاعف:  -3-2

ئؿ  ف كانق د كاون قن ل ئف د ه  إوي ت ع كاخطر كا   ف ضد     ف ككخبالؼ  لف هذ  كانق   ا نإثكإظ كإبا ت نلن هذ  كا دة. 
 :  لف كاص ر كآلبلن هإذك بـ  خذ  ي  قد  ت ن  ل ئف كاب للز  اطرلقن ده  قوط كابأ لف  خببفن ب ننً   ف لبخذ ص ركً 

 هي اذاؾ  قوط  كإد.هقط    بئنالؼ كابأ لف  رة  كإدة  ق د لده    قبضنهن كا   ف ا  -3-2-1
لوب ر هل ن ا  نانق د ذكح كألقونط كاان بن    بو كابأ لف  با  قونط  صفن د رلن   بون لن      ق د بده    قبضنهن بئنالؼ -3-2-2

 ده  كألقونط ط كؿ  دة كابننقد.

لوب ر هل ن ده  ذكح كألقونط كا بغلرة     نانق د  بو ابغلرة    ائت ن  نهن بئنالؼ كابأ لف  صفن د رلن     ق د بده    قبض -3-2-3
 كألقونط ط كؿ  دة كابننقد.

 بو ا  نانق د ذكح كألقونط كاان بن  كا إد دة كاندد.كا بون لن خالؿ  دة  إددة هقط      ق د بده    قبضنهن كألقونط -3-2-4

ذك بـ  خذ كابأ لف كا إري  ل ئف  الإظن هي     ابأ لف إاا  ق د بأ لف كاوفلتنع ك ف كانق د ل ئف بقول  ن إوي كاشيء   ض    ك 
ندكب ن  و ي كاغرؽ    كانق د كابي بض ف بن لض  صإن  ن  ف كاخونار كابي ببإؽ   ـ تبلجن كألضركر كابي ببإؽ  ناوفلتن   

 كابصندـ. 
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ف   بب اؿ هي كآلبي: هـ خصناص  قد كابأ لف   ك 

    ف  ده  إف  قد كابأ لف  بـز اطرهل   هلببـز كا   َّف ا   ده  كألقونط إوي ككبفنؽ   لببـز كا .2
 .1كابأ لف  تد إص ؿ إندث  إب ؿ

 . 2إف  قد كابأ لف رضناي؛ ألت  ك لبـ إّك    كهقن إركدة طرهي كانقد .3
إف  قد كابأ لف  قد  نن ضن؛ ألف ئال كا بننقدلف لأخذ  قن اًل ا ن   طا  هنا    ف لنطي قوط  .4

 الوح كا نن ضن  قن ؿ   نف كابأ لف   كا   َّف ا  لنطي   بغ كابأ لف  تد بإقؽ  ن ل ج  . 
 .3 إض لإصؿ  بل  كا   ف

الوح ئؿ  ق د كابأ لف  ق د  نن ضن  هنق د كابأ لف  با كاإلنة الوح  ق د    ر ي كا نإث
 ؛ ألف كاإلنة ك بن ض. نن ضن

إف  قد كابأ لف كإب ناي؛ ألف ئؿ طرؼ ك لنرؼ ئـ ولده   ئـ ولنطا  با  ج  كابإدلد؛ ألف  .5
 . 4 ق ع كاخطر     دـ  ق   ذاؾ لب قؼ  با 

إف  قد كابأ لف بجنري ل دؼ كا    ف  ت  إاا كار    كافنادة  ف خالؿ كألقونط كا بج نن ادل       .6
 .5 قد بنن تي )ب نداي(

   هي  ت   قد إذ نف   ر ي كا نإث  ائف ك د  ف إضنهن خنصن وندون اخصناص  قد كابأ لف
ق ـ  إ الء شر ط كانقد  و قًن    ن  با كا   ف ا  إّك كاق  ؿ إلث كا   ف  ه  كاطرؼ كألق ى كاذي ل

  كاخض ع ا ذ  كاشر ط  ك  ركـ كانقد     رهض ن  نوباتنء كابأ لف كإلازك ي.
 أنواع صناعة التأمين -خامساً 

 صفن با  ص إح ك بتإصر هي ت ع  كإد   ببت ع ص ر صتن ن كابأ لف هي كا قح كاإنضر إ 
  إلث  ص إح  صتن ن كابأ لف ب بد إاا  جنكح اـ رلنن كابي لش دهن كانناـكابط ركح كاوخنصن    

كابأ لف  إلث بـ بقول  ن  صتن ن ت كع  هـ لئف ا ن هل ن  ي د ر هل ن  ضا   تبنرض هل ن لبي إاا 
 إاا  ت كع  دلدة  ف  ه  ن:

                                                           
 .5   ج   كافق  كإلوال ي  صعقد التأمين: نظرة فقيية موجزة ألبرز مسائمو(  3009) . ج لر هنتي1
 .6  جن نن إول ن  كاجزكار  صنظام التأمين بين الرؤية التقميدية والرؤية الشرعية(  :300) إن هالؽ   بي  بنز ز. صبل2
 .35  دكر كافئر كاجن ني  كإلوئتدرلن  صنظرية التأمين: المشكالت العممية والحمول اإلسالمية(  3008) .  إ د  إ د اطفي3
  كا ببقا كانب ي كاد اي  ئبلن اسة التأمين التكافمي كبديل لسياسة التأمين التقميديسي ( 2009. ون لن  نز ز   بنلد  نب ن )4

 .5وطلؼ  كاجزكار  ص-كانبـ  ككقبصندلن   بـ  كابوللر  جن نن هرإنح   نس
5
 .6المرجع السابق، ص .
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 من حيث الشكل .1
 إاا: كابأ لف هي هذ  كاإنان لتقوـ   
 )التجاري(التأمين بقسط ثابت -1-1

هذك كات ع  ف كابأ لف بب ك  شرئنح  بخصصن  هنا ًن  ن بأخذ شئؿ شرئنح كا ونه ن  إلث  
لئ ف كا دؼ كارالوي ا   ف قلنـ ببؾ كا لانح  ن بلنح كابأ لف ه  بإقلؽ كار   ألصإني كا شر  نح 

 ف د كر هي  نـ  بل 246.7 با و لؿ كا انؿ: إققح شرئن كاض نف ككجب ن ي كأل رلئلن صنهي  ر نح 
لببـز كا   ف  ه  شرئن كابأ لف  ده    بغ كابأ لف  تد بإقؽ ئ ن  ف هي هذك كات ع  ف كابأ لف   1(2667)

 .2كاخطر كا   ف  ت   قن ؿ  قونط ان بن لدهن ن كا   ف ا 
                                                           

1
. Datamonitor, (2008), American National Insurance Company, p4, on http://www.anico.com. 

 .8  كاجزكار  جن نن وند دإبي  كا بلدة  صمذكرة  دور التأمين في ترقية القتصاد الوطني(  3004خناد خبفي ) . 2
 .  :هتنؾ بإرلـ اببأ لف كابجنري؛  و ي 
 نح  نالػػن    ػػف كاغػػـر  ػػال جتنلػػن  قػػد كابػػأ لف كابجػػنري ضػػري  ػػف ضػػر ي كا قػػن رة؛ ا ػػن هلػػ   ػػف كا خػػنطرة هػػي  نن ضػػ 

ـ رَّ َغػل ن    ف كاغتـ  ال  قن ؿ     قن ؿ هلر  ئنهئ. هإف كا وبأَ ف قد لػده  قوػطًن  ػف كابػأ لف  اػـ لقػ  كاإػندث هلُ بو ي ه
ذك كوػػبإئ ح هلػػػ    قوػػػنطَ  فُ     َ ـ كاُ ػػتَ ْغػػكابػػأ لف   قػػد ك لقػػػ  كاخطػػر    ػػ  ذاػػػؾ لَ    بػػػغِ  ئػػؿَّ  فُ     َ كاُ ػػ كابػػأ لف  ػػال  قن ػػػؿ   ك 

َلنَ لُّ َػػػن كاَّػػػِذلَف ثَ ُتػػػ ك ِإتََّ ػػػن كْاَخْ ػػػُر َ كْاَ ْلِوػػػُر ي   ػػػـ  كات ػػػي  ػػػف كا لوػػػر هػػػي ق اػػػ  بنػػػناا: كاج ناػػػن ئػػػنف ق ػػػنرًك   دخػػػؿ هػػػ
ـْ بُْفِبُإػػػ َف) ػػػْلَطنِف هَػػػنْجَبِتُ  ُ  َاَنبَُّئػػػ ـُ ِرْجػػػٌس ِ ػػػْف َ َ ػػػِؿ كاشَّ ػػػْلَطنُف َ ْف ُل ِقػػػَ  َ ْلػػػَتئُ 0:َ كأْلَتَصػػػنُي َ كأْلَْزَك ـْ كْاَنػػػَدكَ َة (ِإتََّ ػػػن ُلِرلػػػُد كاشَّ

ـْ ُ تَبُ  فَ  اَلِة َهَ ْؿ َ ْتُب ـْ َ ْف ِذْئِر كابَِّ  َ َ ْف كاصَّ  [.2:-0:]كا نادة: َ كْاَ ْغَضنَء ِهي كْاَخْ ِر َ كْاَ ْلِوِر َ َلُصدَُّئ
  ِ لد  ئاػر   ػن ف    ا رابػ     اب وػبف قد كابأ لف كابجنري لشب ؿ  با ر ن كافضؿ  كاَتولان؛ هػإف كاشػرئن إذك دهنػح اب وػبأ

ذك دهنػح كاشػرئن اب وػبأ ِ ف لده  اب وبأ ِ دهن   ف كاتق د ا ن  ه   ر ن هضؿ   كا       ف  اػؿَ ف  ند  دة هلئ ف ر ن تولان   ك 
 ـ  ناتص  كإلج نع.رَّ إَ  ن دهن  ا ن لئ ف ر ن توأ هقط   ئاله ن  ُ 

  بػا كاغػرر كافػنإش؛ ألف كا وػبأ ف ك لوػبطل   قد كابأ لف كابجنري  ف  ق د كا نن ضػنح كا نالػن ككإب نالػن كا شػب بن 
نطػػي    لأخػػذ  هقػػد لػده  قوػػطًن    قوػػطلف  اػػـ بقػػ  كائنراػن  هلوػػبإؽ  ػػن كابػػـز  ػػ   ػن لُ   قػػدكرَ  – العقــد   وقــت   – ف لنػرؼ 

لنطػػي  ف   قػػد ك بقػػ  كائنراػػن  صػػاًل  هلػػده  ج لػػ  كألقوػػنط  ك لأخػػذ شػػلاًن   ئػػذاؾ كا ػػ  َّف ك لوػػبطل   ف لإػػدد  ػػنكا ػػ    
  ػي هرلػرة رضػي كهلل  تػ  قػنؿ ت ػا روػ ؿ كهلل صػبا َ ػِف  لأخذ  ناتو ن ائؿ  قد   فرد    قد  رد هي كاإدلث كاصإل  "

 كهلل  بل   وبـ  ف  ل  كاإصنة   ف  ل  كاغرر" ) خرج   وبـ(.
  ِ كاشػرع  ػف كارهػنف إك  ػن هلػ   قد كابأ لف كابجنري  ف كارهنف كا إرَّـ؛ ألف ئال  ت  ن هل  ج نان  هرر   قن رة   اـ ُل  

"َك َوَ َؽ ِإكَّ ِهي َتْصٍؿ َ ْ  ُخؼٍّ َ ْ  َإػنِهٍر"   هي االان   ق ا    ن ضٍ  كارهنفِ  رخصنَ  كات ي  رَ صَ تصرة اإلوالـ   قد إَ 
    هئنف  إرَّ ًن. نً ) خرج      دك  د   صإإ  كألا نتي هي صإل      دك  د(  الس كابأ لف  ف ذاؾ  ك ش ل 

  ـ؛ ادخ اػ  هػي  قد كابأ لف كابجنري هل   خذ  نؿ كاغلر  ال  قن ؿ   كألخذ  ال  قن ؿ هي  قػ د كا نن ضػنح كابجنرلػن  إػرَّ
ـْ ِ نْاَ نِطػػػػِؿ ِإكَّ َ ْف َبُئػػػػ َف ِبَجػػػػنَرًة َ ػػػػفْ   ػػػػـ  كات ػػػػي هػػػػي ق اػػػػ  بنػػػػناا:  ـْ َ ْلػػػػَتُئ بَػػػػَركٍض  َلنَ لُّ َػػػػن كاَّػػػػِذلَف ثَ ُتػػػػ ك َك بَػػػػْأُئُب ك َ ْ ػػػػَ كَاُئ

 [.:3]كاتونء:ِ ْتُئـْ 
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 :1  نخبصنر كابأ لف كابجنري

 . قد  نن ضن  نالن لوب دؼ كار    ف كابأ لف تفو  كابأ لف كابجنري -1-1-1
اناؽ  تصر خنرجي  ف شرئن كابأ لف   بق ـ شرئن كابأ لف هي كابأ لف كابجنري إ بن كا   -1-1-2

 كابجنري  نوبغالؿ    كؿ إ بن كا اناؽ   ن لن د  ناتف   بل ن  إدهن.

 بإقلؽ كألر نح  با إوني إ بن كا اناؽ. -1-1-3

 كافناض كابأ لتي  بؾ اشرئن كابأ لف كابجنري. -1-1-4

هان قبلبن ببإئـ هي  دخركح  رئنح خنصن بولطر  بل نل دي إاا ككإبئنر  إذ كا   ف ش -1-1-5
 كاتنس.

 هتنؾ بإرلـ قطني  نبفنؽ  ئار كا جن   كافق لن  كاغنا لن كانظ ا  ف كانب نء. -1-1-6

 ك بأ    ناإالؿ  كاإركـ  كا  ـ كار  . -1-1-7
 التأمين التبادلي أو التعاوني -1-2

 رك طن كا صبإن  لبنرض ف هي هذك كات ع  ف كابأ لف لق ـ  ج   ن  ف كألشخنص لرب ط ف  
اخطر  نلف  د ر كا   ف  كا   ف ا ـ هي إطنر ج نلن بنن تلن بج    لت ـ  بن لض كألضركر كابي ببإؽ 
 أإدهـ تبلجن كاخطر كا   ف  ت    لبـ ده  كا  بغ كا ركد بن لض   ف  ج   ن  ف ككشبركئنح كابي لببـز 

ابأ لف بجب   صفن كا   ف  كا   ف ا  هي ئؿ  ض  ئؿ  ض   ف كاج نلن  دهن ن   هي هذك كات ع  ف ك
 ف   ضنء كاج نلن هي تفس كا قح  إذ لق ـ كانض   د ر كا   ف هي إنان  دـ بنرض  ابخطر  إلث 
لب اا بن لض كاذلف بنرض ك ابخطر  ف كأل ضنء   ل نرس صفن كا   ف ا  هي إنان بنرض  ابخطر  

 . 2إلث لببقا كابن لض  ف صتد ؽ كاج نلن
لئ ف قن اًل اببغلر  ي   كانض     كا ونهـنابناي لب لز كابأ لف كابنن تي  أف ككشبركؾ كاذي لدهن    

   لقـ   با قن دة ض نف  دؼ الس كار  كاالوح  قونط ان بن  ئ ن لب لز  لضًن  نابضن ف  لف   ضنا  )
 . 3( الس  با  وننر هنادة  إددة  و قنً 

                                                           
1

  جن نن تجارب الدول-الصناعة التأمينية، الواقع العممي وآفاق التطوير(  3023 ن ر ق كدري هضلبن  كاإنن تننس خدلجن ). 
 .7  ئبلن كانبـ  ككقبصندلن  كابجنرلن   بـ  كابوللر  كا ببقا كاد اي كاون    صإول ن

  كاون دلن   رئز هقل  األ إنث التأمين ودوره القتصادي والجتماعي وتحدياتو(  8::2) . كاولد  إ د  إوف   د كابطلؼ2
 .6 كابط لر  ص

3
. Hale Abdul Kader, Mike Adams , Philip Hardwick(2010), The Cost Efficiency of Takaful 

Insurance Companies, The International Association for the Study of Insurance Economics, p163. 
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 ي ك ل دؼ هذك كات ع إاا بإقلؽ كار     ائف   ؼ كجب ن لن لق ـ كابأ لف هتن  با  ونس  هدك

ل دؼ إاا إ نلن كاط قنح كاضنلفن هي كا جب    ف  خطنر لبنرض ف ا ن   ك دخؿ إلركدكب ـ هي 
إد ا ن   ك قدرة ا ـ  با إ نلن  تفو ـ  ت ن؛ ألف هنلب  كابنن ف هي ده  كألخطنر  الس كار    كائوي 

 كا ندي.
 ف  ف لب اا إدكرة    كؿ  نن تي ك ل دؼ إاا كار    هبلس كا قص دف كابأ لف كاب  تد كاق ؿ   

كا وبأ تلف ك لونا إاا كار        ت  لأخذ  جرة كا اؿ د ف إ كهز إضنهلن  ه دلر كا نؿ شأت  شأف  ي 
 كشبركئنحجنرة(  با  ف لب اا إدكرة صتد ؽ  دلر  ناي لبـ كابننقد  ن   ف خالؿ  قد  نن ضن )إ

ت ن ُلركد  كا وبأ تلف   ه  لط ؽ هي إدكرب  ابصتد ؽ   ندأ كإلدكرة كا نالن هي ض ء كاض ك ط كاشر لن   ك 
ابر   هي  قن ؿ كاض نف    ن هي  قن ؿ كإلدكرة ه    نن ضن ئونار     ف كابأ لف كابنن تي ك ل دؼ 

  كا نن ضنح.
إلدكرة    ن شرئن كابأ لف كابنن تي هشرئن كابأ لف كابجنري بر    ف ج بلف: ج ن كاض نف  ج ن ك

هبر    ف ج ن كإلدكرة هقط   ا ذك كاو ي لقنؿ  ف كابأ لف كابنن تي ك ُلركد    كار    ي هي  قن ؿ 
ي  لضًن ئنف كاقوط هي كابأ لف كابجنري   با  ت    ا ذك كاو الس ألت  خنٍؿ  ف كار    طبقًن   كاض نف 

ان ك ؿ كألخرى   ذاؾ ألف كاقوط هي كأل ؿ لبض ف بئنالؼ كإلدكرة هي كابأ لف كابنن تي   فرض بون ي ك
  .كإلدكرة هقط  ن هي كابأ لف كابنن تي لبض ف بئنالؼ بئنالؼ كاض نف   لت

 :1   ن بجدر كإلشنرة إال   ف صتن ن كابأ لف كابنن تي بب زع  نا لًن ئ ن لبي
 % هي كاشرؽ كأل وط.56 -

 % هي جت ي  شرؽ ثولن.36 -

                                                           
 .    هذك كات ع  ف كابأ لف كابنن تي ُلطبؽ  بل  كابأ لف كا ولط  لئند لئ ف   ج دًك هي ئؿ كاإضنركح  كابج ننح كا شرلن  ص رة

 تذ خ ون  أخرى  إلث ُبشلر كادركونح إاا  ج د هذك كات ع  ف كابأ لف كابنن تي كا ولط هي ر  ن كاقدل ن  ادى كافلتلقللف  هي كاصلف 
كاخطر كا   ف  ت    قد صدر قركر     ن ئنف ت ع  كابأ لف جناز شر ًن  ال ش  نللف كانري   هذك كات ع  ف ثكؼ وتن   ادى كاجنهب

ـ    ف  ج   كافق  كإلوال ي كابن   ارك طن كانناـ كإلوال ي  نـ 2:76-هػ2496 ج كز   ف  ج   كا إ ث كإلوال لن  ناقنهرة  نـ 
   هتنؾ  لضًن كابأ لف كابنن تي كاُ رّئي  ه  كا ب اؿ هي شرئن  بخصصن خنصن  أ  نؿ كابأ لف كابنن تي   لئ ف 2:83-هػ24:3

  ج ل  كا وبأ تلف )إ بن كا اناؽ(  ونه لف هي هذ  كاشرئن  لبئ ف  ت ـ كاج نلن كان   لن  اـ  جبس كإلدكرة.
كف" )و رة كا نادة  كآللن ن ت ك  با كا ر  كابق ى  ك بنن ت ك  با كإلاـ  كاند  : " بنبنناا  ق ا كابنن تي  شر  لب   ف  لوب د كابأ لف

 ] بفؽ  بل [. ”كا   ف اب   ف ئنا تلنف لشد  نض   نضًن : ”و اتن كائرلـ صبا كهلل  بل   وبـق ؿ ر (    3/
. 4كاجزكار  ص جن نن  تطور صناعة التأمين التكافمي وآفاقيا المستقبمية(  3020.  ظ ر قتطقجي ون ر ) 1

http://www.kantakji.com                                                                                                                                                          

http://www.kantakji.com/
http://www.kantakji.com/


47 

 سس النظرية لصناعة التأميناأل                                                صناعة التأمين في سورية: واقع وآفاق
 لقلن.% هي  هر 7 -

 % هي  نقي  تنطؽ كانناـ.1 -

% هقط بتبشر هي  نقي كا تنطؽ   ت ن   ر  ن  كا كلنح كا بإدة  با 1 ف  ر ي كا نإث   ف كا الإظ 
 و لؿ كا انؿ؛ ألف ككتبشنر كا كو  هل ن اببأ لف كابجنري.

 التأمين اإلسالمي -1-3
    كا شبرئلف )إوني كابأ لف  ه  كبفنؽ  لف شرئن كابأ لف كإلوال ي  ن ب نرهن   ابن ا لان 

شخص ط لني    قنت تي(  با ق  ا   ض ًك هي هلان   لف كاركه لف هي كابأ لف )  أ لف(صتد ؽ كاب
) كاقوط(  با و لؿ كاب رع      ن كاد  اصنا  إوني كابأ لف  با  ف  كا شبرئلف  كابزك    ده    بغ  نبـ 

 .1 كألوس كافتلن  كاتظنـ كألونوي ابشرئن لده  ا   تد  ق ع كاخطر ط قًن ا القن كابأ لف
خطر ئنابجنر كا ه   ذاؾ لخببؼ  ف كابأ لف كابنن تي كاذي ئنف لخص هان  نلتن ببنرض إاا  
   تإ ه ن  ئ ن  ت  لخببؼ  ت  هي ككابزكـ  أإئنـ كاشرلنن   هي  نض كألوس كافتلن كابي  ة   كا إنر 

ف كابنن تي هي كا دكلن هلر  إددة   ائت ن هي كابأ لف بخص كألقونط  إلث ئنتح كألقونط هي كابأ ل
 كإلوال ي كا تظـ  ص إح  تظ ن؛  و ي كك ب ند  با كادركونح كإلإصنالن كادقلقن.

كإلوال ي لق ـ  با   د  كابنن ف  كاب رع  ائت  لخببؼ  ف  كانناـ كابأ لف كإلوال ي كاوناد هي 
 لئبن كإلدكرلن  كافتلن  إلث  ف كابأ لف كإلوال ي ُبشئؿ كابأ لف كابنن تي كا ولط  كا رئي  ف إلث كا

 . ن  با  ونس كا ئنان  د ف  جر    كا ئنان  أجرإهلئبب  كافتلن  كإلدكرلن 

                                                           
  رونان  نجوبلر هي كانبـ  زيع الفائض التأميني وأثره عمى التوسع في الخدمات التأمينية اإلسالميةتو (  3009) . كاإ صي إتنف1

 .33كانر لن ابنبـ  كا نالن  كا صرهلن  د شؽ   ص نكا نالن  كا صرهلن  كألئندل ل

. :ا زلد  ف كا نب  نح اب قنرتن  لف كابأ لف كابجنري  كابأ لف كإلوال ي  كتظر 
1. Hansman, H. (1996) The Ownership of Enterprise, Harvard University Press. 

 .38-3  شرئن كاركجإي كا صرهلن االوبا نر  صوقفات في قضية التأمين، مركز البحث والتطوير(  3003) . كاو لبـ ون ي3
 مين التجاري والتأمين اإلسالمي:أأهم الفروق بين التالباحث ورد يو 

 ف  شرئن كابأ لف كابقبلدلن كابي لتظ  ن  قد كابأ لف هي  القن   ندان  نالن كإب نالن  لف ككابزكـ  ف كانالقن  لف كا وبأ (1
كا وبأ ف  نألقونط  ككابزكـ  ف شرئن كابأ لف  نابن لضنح ) القن بقـ   با كا نن ضن(.  لتإصر إؽ كا وبأ ف هي 

ي كألقونط  د ف بدخؿ كا وبأ ف هي كوبا نرهن    كابن لضنح  تد  ج د كاو ي     إؽ شرئن كابأ لف كاُ طبؽ ه
 ذاؾ  ف   ككوبإقنؽ هي كافناض    ن هي كابأ لف كإلوال ي هإف  القن كا وبأ تلف  ناشرئن هي  القن بقـ   با كاب رع

طرلؽ إو نـ  شخنص    ناغ تقدلن بخصص ا ف لصل   ضرر  هي  القن بقـ   با كا ئنان  ف إلث كإلدكرة   ن  ف 
 كوبا نر ه ي  القن  ضنر ن     ئنان  نكوبا نر.إلث ك
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 :1 ببجبا  هـ   رركح كابأ لف كإلوال ي   ن لبي

 حماية المصالح -1-3-1
 كاإ كدث    كاخطر  نند كوب  بل ن  ككط اتنف  صناإ  إ نلن هي كافرد ره ن لبض ف كابأ لف  

 يه  ب ق  هلر  نر ؼ     شئؿ ب قلح  ال بإدث قد  كابي ار ة  هقدكف كاإظ    بإ ؿ و ء كابيكا إب بن 
 كا وبق ؿ.

 
 
 

                                                                                                                                                                                     

كاج ن هي كابأ لف كابجنري  ف إلث كا   ف  كا   ف ا  ج ن  تفئن  إذ ه ن طرهنف  وبقالف ل االف ج بلف  لت  ن  قد  (2
 . ن كاشرلؾ كا    ف ) هي كاشرئن( نن ضن  ج ن كا   ف ا  ) ه  كا شبرؾ(   ج

ـر  كاغرر ائؿ  ف طرهي كانقد   لت ن هي كابأ لف تـ  كاغُ قد  ف إلث د ركت   لف كاغُ هلب ج  إلتاذ كاتظر إاا هذك كان 
هإف كاج ن  بإدة  ه  ن طرهنف  بإدكف  بنن تنف     ف ا   ه  كا    ف تفو   هبلون طرهن  قد  نن ضن اج بلف   كابنن تي

 . ر ئؿ  ت ن  لف كاغتـ  كاغـر تفئبلف  هال لب ج  كاتظر إاا هذك  با  ت   قد  لف طرهلف  وبقبلف  لد

إف  إفظن كابأ لف الوح  وبقبن  ف    كؿ كاشرئن هي كابأ لف كابجنري   ج ل   ن لدهن  كا وبأ ت ف  ف  قونط كابأ لف  (3
بئ ف   ب ئن ابشرئن   خالؼ شرئنح كابئنهؿ  هإف  إفظن كابأ لف هل ن  تفصبن ب ن ًن  ف    كؿ كاشرئن   الوح   ب ئن 

 ا ن. 
د كابأ لف كابجنري  قد  نن ضن  لف كا وبأ ف  كاشرئن  لده  إن ؿ كا القن    ج    قونط كابأ لف إاا كاشرئن   بده  إف  ق (4

كاشرئن إال    ناغ كابأ لف   تد ب كهر كاشر ط   ف    كا ن كا  ب ئن ا ن    ن شرئنح كابأ لف كإلوال ي  هإف كا وبأ تلف 
 أ لف   هي بب رع إال ـ  نابن لضنح إوي شر ط ن.هل ن لب ر  ف  نألقونط إاا  إفظن كاب

ك إؽ كألر نح كاإنصبن  ف كوبا نر كألقونط ئب ن   ب ئن هي كابأ لف كابجنري ابشرئن  إئـ ئ ف كألقونط   ب ئن ا ن     (5
 . اب وبأ تلف هي هذ  كألر نح

ت ن لوبإق ت   إئـ  قد كابأ لف  ك  ف   ن  ن لوبإق ت   ف   ناغ كابأ لف    كابن لضنح  تد كألضركر كا   ف  بل ن  هإ
ت ن هي  إلث إت ـ  ونه  ف هي ككوبا نر   خالؼ شرئنح كابئنهؿ  هإف  ر نح كألقونط هل ن الوح   ب ئن ابشرئن   ك 

 .فظن كابأ لف كا  ب ئن اب وبأ تلف  ب ئن ا إ
 أور    ب ؾ ابشرئن   ه  كار   كا قص د ك لوبإؽ كا وبأ ت ف هي كابأ لف كابجنري  لن إصن هي كافناض كابأ لتي  هإت   (6

ا ن  ف  ركء   بلنح كابأ لف   ن هي شرئنح كابئنهؿ  هنافناض ئب    ب ؾ اب إفظن   ل زع ئب     جزء  ت   با 
 كا وبأ تلف.

كابي بق   ب نرس شرئنح كابأ لف كابجنري ئنهن  ت كع كابأ لف   لت ن ب نرس شرئنح كابأ لف كإلوال ي  ت كع كابأ لف كا شر  ن (7
 هي  جنؿ كاإالؿ كاطلي.

 ك بخض  شرئنح كابأ لف كابجنري ابرقن ن كاشر لن   لت ن بخض  شرئنح كابأ لف كإلوال لن ابرقن ن كاشر لن. (8
سورية: )شركة العقيمة لمتأمين  في الخاص التكافمي التأمين دراسة تحميمية ألداء صناعة(  3020) . كاقر نف هندي  شن ر النؿ1

 .وبوبن كانبـ  ككقبصندلن  كاقنت تلن   جبن  إ ث جن نن إبي أنموذجًا(،التكافمي 
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  التعاون -1-3-2

ك د  ج ن ي هنؿ  ي   ف  كا جب   كاننابن    تفس يكاتنس ه ج ل  هل ن لشبرؾ  ن ن كاره ن هذ   
 خطنرألك  صناإ ـ ضد بأ لف هي ره  ك ذكإ  إب لنً  كاتنس  لف    كابنن فلص  ت ن.  ا ذك لتشأ  ف

 كا الا ن. كا وبق ؿ هلر إدكث بإ ب ن  يكاب كا إب بن
ك ف خبد ف  شرإ ن يكاب هركدألك  لف كابنن ف إب لن    بب ناؿ كابأ لف  جنؿ هيكابنن ف   إب لن 

 نا شره  كان ؿ بقولـ  ئنوي  ركء  ت ن  ئد إلث  ضح   دة قر ف  تذ كازرك ن كاصتن ن     جنكح يه

 لإصؿ ائي ؛كآلخرلف    اببنن ف   وبندكً  ركه نً  ج ن ن ولئ ف هي  كإد كجب ن لن   ئؿ ئناتنح  ط لنب ـ

   تفو . كتفرد إذك  بل  كاإص ؿ ا  ك ل ئف  ن  با
 رشيدالسموك ال -1-3-3

 إلت ن  كاخونرة  وبق الً  كا إب بن    ثكاإ كد كاخنصن ضد كا صنا  بأ لف إ نلن    يه كاره ن  

    كجب ن ي إذر    وب ؾ  ف وب ؾ  ن رة بص   كا دؼ هذك ابإقلؽ كآلخرلف    ج ن ي هنؿ يه بب اؿ

 ونس رشلد.   با كابأ لف اذاؾ لقـ   ف ـ  ؛رشلدي  شر 
 يكاذي لنت أ لفكاب ا ف ـ  كازك لن إجر  ننً  ل االف ككجب ن ي  كابنن ف كارشلد كافردي كاوب ؾ فك     

  ي شخص    ل ببا ل ئف  ف  كاذي إد ا   كا  ئف كا ناي كانيء كا إب بن    كاخونرة  خنطر بإ لؿ

 كا ج   ن. تفس دكخؿ  ضنء ثخرلف  ااإ  ج   ن دكخؿ
 التكافل -1-3-4
 كا نض.  نض ـ لب ندا ك ض نف ئي  كاتنس  ف  ج   ن  لف كابنن ف يكابأ لف لنت  ف ـ  إف 
كا قح   ج  ان إ كدث  ق ع إنؿ هي كا نض  نض ـ  ون دة بإ ؿ  و  الن     لت ـ كابئنهؿ يت هذك لن 

  تفردًك. كا ج   ن   كج ب ن  ف اب كإد ل ئف     إدكث ك
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 من حيث الموضوع .2

  لتقوـ كابأ لف هي هذ  كاإنان إاا كألت كع كآلبلن:   
 التأمين البري والبحري والجوي  -2-1

ات ع  با  ونس ط لنن كا خنطر كا   ف  ت ن  هنابأ لف كا إري ل دؼ إاا بأ لف لق ـ هذك ك 
قؿ كاج ي كابي ببنرض ا ن  خنطر كاتقؿ كا إري هي كاوفف   ئذاؾ كابأ لف كاج ي إذ لغطي  خطنر كات

 .1  ببئنب كابي لبنرض ا ن كاشخص هي تفو         ن كا ري هلغطي كا خنطركاطنارة
 رار والتأمين عمى األشخاص التأمين من األض -2-2

لق ـ هذك كات ع  با  ونس بإقلؽ صفن كابن لض هي كابأ لف  هإذك ئنف كا دؼ  ف كابأ لف ه   
بن لض كألضركر كا نالن كابي ببإؽ  ناذ ن كا نالن اب   ف ا   ه تن كابأ لف لئ ف بأ لتًن  ف كألضركر    ن 

 غض كاتظر  ف إجـ هذك بإقلؽ كاخطر     بغ كابأ لف   جردإذك ئنف كا دؼ ه  كاإص ؿ  با  
 .2 ي  بنبقًن  نإلتونف هي إلنب   صإب   كاضرر  هإف كابأ لف هتن لئ ف بأ لتًن  با كألشخنص

   إلجنز ل ئف بقول  ن ئنآلبي:
 التأمين من األضرار  -2-2-1

ا الس  ب نؿ كا   ف ا    هي هذك كات ع  ف كابأ لف لئ ف كاخطر كا   ف  ت   تص ًن  با  
ل دؼ هذك كات ع إاا بن لض كا   ف ا    ن قد لبإق   ف ضرر جّركء  ق ع كاخطر كا   ف شخص     

 . 3 ت    ي ا  صفن بن لض 
 التأمين عمى األشياء  -2-2-2

هذك كات ع  ف كابأ لف ل دؼ إاا بن لض كا   ف ا   ف كاخونرة كابي ببإؽ  أ  كا   تد بإقؽ  
  ك لئ ف هي هذك كابأ لف و ى طرهلف ه ن كا   ف  كا   ف ا    ه  هي   نابناي هإت .كاضرر كا   ف  ت 

تفس كا قح كا وبفلد  ف كابأ لف   كابأ لف  با كألشلنء لش ؿ طنافن ئ لرة  ف  ت كع كابأ لف  ت ن خطر 
 بأ لف كأل  كؿ  ف كاورقن. بأ لف كا نشلن  ف خطر كا  ح     كاإرلؽ

 
                                                           

   ذئرة بخرن اتلؿ كابلونتس   ن د كانبـ  إسيام التأمين في النمو القتصادي: حالة الجزائر(  3009. ت لبن بنن  ثخر ف )1
 .24ككقبصندلن  كابجنرلن   بـ  كابوللر  كاجزكار  ص

 .30  كاجزكار   ط نن جرد  ص التأمينات الخاصة في التشريع الجزائري(   2:99) . خر ؼ   د كارزكؽ2
 .25(   رج  و ؽ ذئر   ص3009) . ت لبن بنن  ثخر ف3
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 التأمين عمى المسؤولية  -2-2-3

هذ  كاإنان ل دؼ كابأ لف إاا ض نف كا   ف ا  ضد رج ع كاغلر  بل ؛  و ي كألضركر كابي  هي 
ببإؽ   ذك كألخلر  ف خطأ لربئ   كا   ف ا    لو ي ا  ضررًك ل جي  و  الب   اؿ بأ لف كاشخص  ف 

ا بن لض ل بد إاا كاجلركف  هي هذ  كاإنان  هإف كابأ لف ل دؼ إااإرلؽ كاذي ل ئف  ف لصلي  لب     ك
 .1كاضرر كاذي اإؽ  ناغلر

  صالتأمين عمى األشخا -2-2-4

هذك كابأ لف لبنبؽ  ناشخص كا   ف ا   ل دؼ إاا ده    بغ كابأ لف  إذك  ق  خطر  نلف   
 لش ؿ هذك كابأ لف كا خنطر كابي لبنرض ا ن كإلتونف هي إلنب     وال ن جو    صإب    ف ص ر  

 .2ضد كاإ كدث كاجو نتلن    كا دتلن  كابأ لف ضد كا رض كابأ لف  با كاإلنة  كابأ لف
 التأمين عمى الحياة  -2-2-5

 ل دؼ هذك كابأ لف إاا   كج ن خطر كا  ح كاذي لبنرض ا  ئؿ إتونف هي ئؿ اإظن   ك شؾ  
 ف هذك كابأ لف لنب ر  ظ رًك  ف  ظنهر كاإلطن اب وبق ؿ  ئ ن  ت  لند  دكة  ف  د كح ككاب نف  ف 

خرلف  ض نف  القن بأ لف كاإلنة     إ رك    القن بأ لف  با كاإلنة اصناإ ـ  ئ ن  ف هذك كات ع  ولبن كآل
 با  وب ى كا جب    ئ ن لش ؿ  خببؼ  ت كع كابأ لتنح كا بنبقن  ر ف  وناؿ ككدخنر كافردي  ككدخن

  اؿ كابأ لف اإنان كا هنة.   إلنة كإلتونف
 اإلصابات و التأمين ضد الحوادث  -2-2-6

 أف لغطي إنداًن  نلتًن   ذاؾ  ف طرلؽ  – قن ؿ قوط  -هي هذك كات ع  ف كابأ لف لببـز كا   ف 
ده    بغ  ف كا نؿ ل دى إاا كا   ف ا     إاا كا وبفلد  اؿ كابأ لف  ف ك بدكء جو نتي لتشأ  ف هنؿ 

 .3طنرأ؛  و ي خنرجي  ه  لغطي كا  ح    كانجز كادكاـ    كا  قح
 التأمين من المرض  -2-2-7

 ه   قد لببـز   قبضن  كا   ف تظلر  قونط د رلن ل دل ن كا   ف ا   أف لده  ا    بغ  نلف  ف  
كا نؿ هي إنان إصن ن كا   ف ا    رض  اتنء  دة كابأ لف    ف لرد ا   صر هنح كانالن  كألد لن   هذك 

                                                           
1

 .22، معهد العلوم االقتصادية والتجارية والتسيير، صدور شركات الـتأمين في تنمية االقتصاد، الجزائر(، 3008) . محمد يرقي
2
. Barbara Nachtrieb Armstrong(1933), American Academy of Political and Social Science, Vo170, 

SocialInsurance, American Academy of Political and SocialScience, p1. 
3
.Datamonitor(2010), Company Spotlight: The Hanover Insurance Group Inc, on: 

www.datamonitor.com, p44. 

http://www.datamonitor.com/
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ذكب     شخص ثخر هلر    صفن خنصن  هركد  كابأ لف قد لئ ف بأ لتًن  با شخص  كإد  ه  كا   ف ا 

  نابن كا   ف ا .
 . من حيث اإلجبار والختيار 3

 لقوـ كابأ لف إاا ت  لف: 

 1التأمين الختياري -4-2
بإن ا اؿ  لش ؿ ئؿ  ت كع كابأ لف كابي لبننقد  بل ن كافرد    كا تشنة   إض كخبلنرهـ   ذاؾ ابإنجن كا  

 ي هي هذك كات ع بب هر إرلن ككخبلنر ئأونس هي كابننقد  لف شرئن كابأ لف  كافرد  لن كابأ لتلن.هذ  كابغط
    كا تشأة.  لش ؿ ئنهن  ت كع كابأ لف كابي لب هر هل ن  تصر ككخبلنر  اؿ كابأ لف  با كاإ كدث.

 2التأمين اإلجباري -4-3
ذاؾ شآح    ببز  ـ  نابننقد  بل ن     ت لش ؿ ئؿ  ت كع كابأ لف كابي بببـز كاد ان  ب هلرهن ألهركد    اب 

 ي  ف  تصر كإلازكـ    كإلج نر ه   ونس  .  دؼ كجب ن ي     ا صبإن ط قن ضنلفن هي كا جب  
 لش ؿ ئنهن هر ع كابأ لتنح ككجب ن لن ئنانجز  كا هنة.    كابننقد  ف ق ؿ كاد ان

 . من حيث طريقة تحديد الخسارة وبالتالي التعويض4

 :3ف  ف كابأ لفنت   ل جدكألونس  ط قًن ا ذك 

  التأمينات النقدية -4-1
 بش ؿ ئنهن  ت كع كابأ لف كابي لصني بقدلر كاخونرة كا ندلن كاتنبجن  ت ن   تد بإقؽ  و  نح  

 كألخطنر كا   ف  ت ن   ذاؾ ا ج د جنتي  نت ي تبلجن بإقؽ كاخطر.
بل ن كك ب نر كاون ؽ؛ اذاؾ  طبؽ  با  بند بأ لتنح كاإلنة  ف   رز كابأ لتنح كابي لتط ؽ   

 ي كابي بقدر هل ن قل ن كاخونرة كا ق  ن  ناتقد  قد ًن   كابي لجي   بأ لتنح كاإلنة  نابأ لتنح كاتقدلن
 بإ ب ن  نائن ؿ  تد بإقؽ كاخطر.

 
 

                                                           

 طر إن   أثر التحديات الميدانية عمى صناعة التأمين التكافمي بالمممكة العربية السعودية(  3024 إ د     شتي  نجد ). 1
 .5كألئندل لن كانر لن كا فب إن  نادكت نرؾ  صدئب رك  هي كإلدكرة  

 .362ا تنف  ص -  دكر كاتفناس   لر حربة في البورصةالدخار والستثمار والمضا(  9::2. كاجزكر جنفر )2
3

 .23(   رج  ون ؽ ذئر   ص3009) تصلرة   انركس  ثخر ف. 
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 تأمينات الخسائر -4-2     

اتنبجن  ف بإقؽ كافنبلن ك  بش ؿ ئنهن  ت كع كابأ لف كابي لو ؿ هل ن بإدلد كاخونرة كا ندلن 
هنابن لض هتن لبتنوي       لتط ؽ ذاؾ  با بأ لتنح كا  ببئنح  أت ك  ن كا خببفن كاخطر كا   ف  ت  

 كاخونرة كافنبلن    إد  قصا   بغ كابأ لف كا إدد هي  القن كابأ لف.إجـ 
 المبادئ األساسية لصناعة التأمين ومصادرىا واآلثار الناجمة عنيا -سادساً 
  المبادئ القانونية لصناعة التأمين -1

إبا ك بئ ف صتن ن كابأ لف  صدرًك ابئوي كاال شر ع  هقد تظ ح كاق كتلف  ددًك  ف كا  ندأ  
 : 1 هذ  كا  ندأ بب اؿ هي كآلبي  كابي بإئـ   بلن صتن ن كابأ لف   ق دهن

 المصمحة التأمينية (2

إرصًن  با  قنء كا تفنن كا ندلن  بجت ًن  ؛أ لف  ض ع كابج د  القن  لف كا   ف ا      بنتي     
كاذي لشبرط هل  ب هر كا صبإن لخببؼ  ف  قد آلخر هفي  ق د كا  ببئنح       كانبـ  ف كا قحابخونرة

 هلن  ن هي  دة ورلنف كانقد لتقضي  نتقضنء كابأ لف   لشبرط ب هرهن  تد إد ث كاإندث  بإقؽ كاخونرة
      كانقد لب جي ب هر كاب ق  ا ج د كا صبإن هقط.  ركـإ ي  تد  . ق ة كاقنت ف

 مبدأ منتيى حسن النية (3

ابقدلر  نح كابي ب ـ كا   ف با كا   ف ا  إ دكء ج ل  كا نب    ت  لب جيهإ ى هذك كا  د    
كا خنطر كابي لأخذهن  با  نبق    ذاؾ  تد كابننقد  خالؿ هبرة كابننقد  ئ ن  ف  با كا   ف  دـ 

 .2ا كا   ف ا    نب  نح ئنذ ن إلهركا   ناق  ؿ هي كابننقدكابضبلؿ  ب

 مبدأ السبب القريب (4

كاو ي كاقرلي ه  كاو ي كاذي لئ ف قندرًك  با ب الد وبوبن  ف كاإ كدث كابي ب دي هي ت نلب ن  
  ذاؾ لشبرط  ف بتص  القن كابأ لف   ض ح   إاا  ق ع كاخونرة  د ف بدخؿ  ي ق ة خنرجلن  وبقبن  خرى

خؿ ض ف كابغطلن   كابي ك بدخؿ با كاخطر كا   ف ضد    و  نح ذاؾ كاخطر كابي بد 
(.  هذك  ن لإدث هناًل هي  اناؽ كاشرئنح كابأ لتلن كا إبلن  إلث بتص  با ذاؾ  اناق ن )ككوباتنءكح

   ض ح.
                                                           

  كا  بئن كانر لن كاون دلن  كاشرئن كا طتلن اببأ لف كابنن تي  التأمين وحفظ الحقوق(  3022)  قلؿ كاخطلي   د كارإ ف. 1
 .22ص

 . 2:2  ص4ط  نف  كألردف    دكر  كاؿ ابتشر  إدارة البنوك(  3007)  ري   لدهالح    د كارإ ف كاد . إوف كاإولتي2



54 

 سس النظرية لصناعة التأميناأل                                                صناعة التأمين في سورية: واقع وآفاق
 مبدأ التعويض (5

 ن كاخونرة كافنبلن كابي  با كا   ف بن لض كا   ف ا    ن لنندؿ قل   لب جيلقضي هذك كا  د   ت  
إلث ك لئ ف  ولبن اإلاركء  لبجن ز   بغ كابن لض   بغ كابأ لف كا بفؽ  بل   اإقح    هقط   لشبرط  كّ 

 هي  اناؽ كاشرئنح كا إبلن تجد  ن   لف  ف كا قن رة  كارهنف أ هذك  ن ل لز صتن ن كاب  ألر نحا جتي 
 .1لتص  با ذاؾ

 مبدأ النسبية (6

قلن كا   ف ا  كاإص ؿ  با بن لض ئن ؿ ابخونرة كابي اإقح     ن اـ لئف لقضي  ندـ  إ 
   بغ كابأ لف لنندؿ    لزلد  ف قل ن كاشيء   ض ع  كابأ لف  تد  ق ع كاخطر كا   ف ضد .

 مبدأ المشاركة (6

لقضي هذك كا  د   ف كا   ف ا  إذك   َّف  با كاشيء   ض ع كابأ لف ادى  ئار  ف    ف  كإد  
كا قح  لشبرؾ كا   ت ف رو لًن هي ده  كابن لض كا وبإؽ  تد  ق ع كاخطر   ض ع كابأ لف   هي تفس

  شرط ب كهؽ كا اناؽ كابأ لتلن ج لن ن هي: إكّ    ك لتط ؽ   د  كا شنرئن
 .كا صبإن كابأ لتلن 
 .كاشيء   ض ع كابأ لف 

 .كاخطر   ض  كابأ لف 

 .كاشر ط كألخرى  اؿ كا دة 

 مبدأ الحمول (8

ي  أف لإؿ كا   ف  ند ودكد  قل ن كابن لض   قبضا  قد كابأ لف  إؿ كا   ف ا  هي ئنهن لقض   
 إق ق  ق ؿ كاغلر كا برب ن  با  ق ع كاإندث كا   ف  ت .

 مصادر عمميات صناعة التأمين - 2
إف تجنح صتن ن كابأ لف لب قؼ  با إجـ كان بلنح كابأ لتلن كابي بإصؿ  بل ن    ف  جؿ ذاؾ 

شرئن  ف شرئنح كابأ لف  با جذي كان الء  خنصًن هي ظؿ كا تنهون هي و ؽ كابأ لف   بإرص ئؿ
إلث بوبخدـ شرئنح كابأ لف إ الح إ التلن  خببفن  اؿ كإل التنح كا رالن  كا و   ن  كاجركاد 

  كا جالح   تظ ن كاشن ئن )ككتبرتح(  إضنهًن إاا بقدلـ  نض كا زكلن كابأ لتلن كا خببفن ابن الء.

                                                           
 .:2، صمرجع سبق ذكره(، 3003. محمد أمين مهري )1
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 :1 ب جد االث طركاؽ ابإقلؽ ككبصنؿ  لف كاشرئن  كا وبأ تلف   بب اؿ هي كآلبي

 اتصال المستأمنين المباشر بالشركة. 1
هي هذ  كاإنان ك ب جد إنجن اب ولط  إلث لبـ كابننقد  با  القن كابأ لف  لف كا وبأ تلف   

  كاشرئن هي  قر كاشرئن     إد هر   ن.

 أمنين عن طريق وسطاء )وكالء(اتصال الشركة بالمست. 2
   إلثو نورة( كابأ لف  ف خالؿ  قد  ئنان – تد  لف  –لبـ كابننقد     وطنء ) ئالء   

 لوبطل     ج   كا ئلؿ  ف ب الؿ كاشرئن  بو لؽ خد نب ن كابأ لتلن   ذاؾ اقنء    ان.
  كا وطنء ت  نف: 
نء بإصلؿ قل ن كألقونط  ف كا وبأ تلف  لإؽ ا  كء كا وط وسطاء مفوضون تفويضًا كاماًل: -2-1

 ك  ضنء  كوبخركن كإللصنكح كابي با ح ذاؾ   ك لبإ ؿ كا ئالء هي هذ  كاإنان  لن  و  الن تظلر بأخر 
 كا وبأ تلف  ف ودكد  نض كألقونط.

 هي هذ  كاإنان ك ب جد وبطن إجركء كابننقد  إت ن وسطاء مفوضون تفويضًا جزئيًا ) غير كامل(: -2-2
 هقط كوبجالي كا وبأ تلف.

 اتصال شركات التأمين األخرى بالشركة. 3
لإدث هذك كات ع  ف ككبصنؿ  تد قلنـ إإدى شرئنح كابأ لف ك ب نشر ت  ًن  نلتًن  ف كابأ لف   

  بإ لب ن إاا شرئن بقـ    ذك كات ع  ف كابأ لف كا طب ي. 
 آثار صناعة التأمين  -3

 صتن ن كابأ لف هل ن لبي:ببجبا كآلانر ككلجن لن ا  
 تكوين رؤوس األموال .1

خركح ف  ػػدابئػػ ّ  ؛ لػػبـ ذاػػؾ  ػػف خػػالؿ بن اػػن كا ػػدخركح كإلج نرلػػن كاضػػخ ن كابػػي ببشػػئؿ  جب نػػن
بػػدلرهن شػػرئنح كابػأ لف   لػػبـ ذاػػؾ  ػف خػػالؿ بج لػػ  كألقوػنط كاصػػغلرة  ناشػػئؿ كاػذي لإقػػؽ قػػنت ف ضػخ ن 

  .2كأل دكد كائ لرة
                                                           

  رونان  نجوبلر هي تحميل العوامل المؤدية إلى ضعف نمو قطاع التأمين واستثماراتو في فمسطين(  :300) . ج لؿ قز نط  ولؿ1
 .:2هزة  ص - لنككقبصند  كاجن نن كإلوال

 إطار مقترح لنظام محاسبي لعمميات شركات التأمين التكافمي  في ضوء الفكر المحاسبي اإلسالمي،(  3020) إوف  فنتن  ن ر .2
 .3هزة  ص -رونان  نجوبلر هي كا إنو ن  كاب  لؿ  كاجن نن كإلوال لن
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 اتقاء األخطار .2

هنبػػػا وػػػ لؿ كا اػػػنؿ  بغػػػح كألر ػػػنح  - ف شػػػرئنح كابػػػأ لف برهػػػي هػػػي بنظػػػلـ  ر نإ ػػػن  ـ ػػػف كا نبػػػ  
1 بلػ ف د كر 2657 إػد د  :300كاصنهلن اػدى شػرئن كاضػ نف ككجب ػن ي كأل رلئػي هػي  ػنـ 

  نابػناي  -
اب قنلػػن  ؛بإػرص شػػرئنح كابػأ لف  بػػا  ػدـ إػػد ث كألخطػنر    ػػذاؾ بقػـ   فػػرض شػر ط  بػػا كا ػ  ف اػػ 

ألخطػػنر  ئ ػػن  ت ػػن ب ػػ ؿ  بػػد ـ كادركوػػنح كابػػي بئبشػػؼ كا زلػػد  ػػف طػػرؽ كاوػػال ن   ئػػذاؾ  ػػف إػػد ث ك
كإلجركءكح كا قنالن كابي بقبص إد ث كألخطنر كابي ببخذهن كاد ان  هلرهن   ئ ن  ف شرئنح كابأ لف ببني 

ن   ذاػؾ لػػتنئس هػػي ب تػي  وػػناب  وػن دهـد رًك ئ لػرًك هػي تشػػر كاب  لػن كابأ لتلػػن اػدى كألهػػركد  كا  ووػنح  ب
 إلجن لًن  با كوب ركر كان ؿ   دـ ب قؼ كإلتبنن  إد ث كاخونار.

 نشر األمان وزوال الخوف  .3

إف كتبشنر كأل ف  كاط أتلتن  كاركإن  كا د ء ابج ل  لجنب ـ  ط اتلف إاا    نا ـ   تفو ـ   هذك 
نؿ كألهركد  ط اتلف إاا تبناج لنتي كوب ركر كاإرئن ككقبصندلن   دـ بنطب ن  ئ ن  ف صتن ن كابأ لف بج

   كا رلض    نا ـ  تجنإ ن  هنابنجر  ااًل  ط اف إاا وال ن  ضن ب    كانن ؿ ك لخشا كتقطنع دخب 
 .2كاد كء  با كاإص ؿ  با قندركً   لئ ف كا رض إنان هي هل  لبنناج   ئنتنً  كافقلر لجد

 مساعدة الدولة .4

ل ئف كاقلنـ  شنرل   ن ن ك ؛ إلتشنء بركض  ف شرئنح كابأ لف نكق     ي  تشأة خنصن  ندًة بق ـ كاد ان
   ن  د ف هذ  كاقر ض.

    كإلتشػنء بط رهن) رإبػن  ركإػؿ ئنهػن   ػر  كإلدكري اب  ووػنح كافتػي  كاػد ـ كا الاػـ كاب  لػؿ  ي بػ هلر 

 .3جدلد(  نا ن  ف إ ندة كاب و   ككتطالؽ 
 تنمية التجارة .5

ي بت لػػػػػن كابجػػػػػنرة كاد الػػػػػن  بط رهػػػػػن؛   ػػػػػن لنػػػػػزز كات ػػػػػ  ككقبصػػػػػندي بنػػػػػي كابػػػػػأ لف د رًك ئ لػػػػػرًك هػػػػػل
بقـ   بػا كابنن ػؿ  ناػدل ف    كاػدل ف  شػئؿ  ػنـ  – كادكخبلن ئذاؾ  – ككجب ن ي  ئ ن  ف كابجنرة كاد الن 

                                                           
1.Datamonitor, (2010), American National Insurance Company, p4, on http://www.datamonitor.com. 

  رونان  نجوبلر هي ككقبصند  ئبلن كانبـ  ككقبصندلن   بـ  إشكالية التنمية المستدامة في الجزائر(  3007) . لنو لتن زرت ح2
 .224كابوللر  كاجزكار  ص

  جن نن ية: دراسة حالة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائرإشكالية تمويل المؤسسات القتصاد(  3022) .كاننلي لنولف3
 .420 تب ري قوتطلتن  كاجزكار  ص

http://www/
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(  هإف كابػأ لف لن ػؿ  بػا كابخفلػؼ  ػف ببػؾ كا خػنطر  إف     ب  طؿ كا دلف  إهالو  نرضن اب خنطر )

 .1  إد ا ن  ض نف ببؾ كادل ف  كان ؿ  با كوبقركر كابنن ؿ   ناـ لئف ل ت
 تنمية الصناعة .6

اببأ لف د ر ئ لر  هنـ  با قطنع كاصتن ن  هنبا و لؿ كا انؿ بأ لف ب قؼ كألر نح  كاػذي هنا ػًن 
   ػػن لئػػ ف  بإقػػًن   القػػن بػػأ لف  خػػرى بغطػػي وػػ ي إػػد ث هػػذك كاب قػػؼ  ئػػأف لئػػ ف  بإقػػًن   القػػن كاإرلػػؽ

ي ب قؼ كألر نح كاتنبج  ف كاإرلؽ   هي هذ  كابغطلن بق ـ شرئنح كابأ لف  بن لض كا   ف ا   ػف  لغط
 .2كألر نح كابي ولخورهن هي إنؿ ب قؼ  تشأب   ف كان ؿ

 تنمية الزراعة .7

شػػػػجن   بػػػػا شػػػػركء كابئت ا جلػػػػن للوػػػػنهـ كابػػػػأ لف هػػػػي ط أتػػػػن كافػػػػالح  نػػػػدـ بإ بػػػػ   لػػػػن خوػػػػنرة؛   ػػػػن 
تإ  زرك ن كا إنصلؿ  د ف بردد   ئ ن لبني كابأ لف د رًك هن ًن هي ب جل  كافالإلف  كوبخدك  ن هي زرك ب 

 .3كازرك لن ككوبركبلجلن   هقًن اخطط كاد ان  ولنونب ن كازرك لن
 :ياصتن ن كابأ لف ه نإلجن ل نرااالان ثكا نإث  ضلؼل   
 ( المحافظة عمى عناصر اإلنتاج 1

بئػػػنح  زلػػػندة   رهػػػن كإلتبػػػنجي  ناشػػػئؿ كاػػػذي لػػػ دي إاػػػا  لػػػبـ ذاػػػؾ  ػػػف خػػػالؿ إطناػػػن   ػػػر كا  ب 
كوػػب ركر كان بلػػن كإلتبنجلػػن؛ ألتػػ  إذك بإقػػؽ كاخطػػر  بػػا كا  ببئػػنح قػػد لػػ دي إاػػا إبػػالؼ كا  ببئػػنح  
  نابناي لتنئس ذاؾ  با  ناؾ كا  ببئنح  ناخونرة   ئذاؾ  با كالد كانن بن  نا طنان    با كا جب   

 كا نت ي    با ككقبصند  نابضخـ  كتخفنض كادخ ؿ. نتقطنع كإلش نع كا ندي   
 ( التحكم في التوازن القتصادي2

ذاػػؾ هػػي إناػػن  ػػن لئػػ ف كانػػرض ك لب ػػي كاطبػػي كا بزكلػػد تبلجػػن  جػػ د كاوػػل ان ) كاتقػػ د( هػػي  لػػدي  
كألهركد )كا وب بئلف(؛    ن لإدث كضطرك ًن كقبصػندلًن لب اػؿ هػي كربفػنع كألوػننر  إلػث ببنػي صػتن ن 
كابػػػػأ لف د رًك هن ػػػػًن هػػػػي كاػػػػبخبص  ػػػػف ببػػػػؾ كا نضػػػػبن ككقبصػػػػندلن  ػػػػف طرلػػػػؽ كاب وػػػػ  هػػػػي كابأ لتػػػػنح 

                                                           
 .24  ص3ط  دكر كاب هلؽ كات  ذجلن  كاقنهرة  (،  التأمين اإلسالمي بين النظرية والتطبيق2:98) .كا صري   د كاو ل 1
   جبن جن نن بشرلف اب إ ث  كادركونح كانب لن  شاط القتصاديدور قطاع التأمين في الن(  3009.  إ د ركهد  شرلقي طرهن )2

 .270  ص5  كاندد40وبوبن كانبـ  ككقبصندلن  كاقنت تلن  كا جبد
3. Ripoll,J (2004) ,Contribution Of Agricultural Insurance Towards Economic Development, 

UNCTAD Reprint Series, No 7,  p3. 
 



58 

 سس النظرية لصناعة التأميناأل                                                صناعة التأمين في سورية: واقع وآفاق
كإلج نرلن  ف ج ن  كوبا نر كأل  كؿ إتبنجلًن  ف ج ن  خػرى؛ إبػا لصػؿ ككقبصػند إاػا إناػن كابػ كزف  

ن ػؿ؛   با كانئس ب ن ًن هي إنان كائوند  إلث لبـ هل  زلػندة  خصصػنح كا رضػا  كانػنطبلف  ػف كا
   ن لنتي زلندة كادخ ؿ كافردلن   نابناي كاقدرة كاشركالن.

 ( زيادة الئتمان3
لإبنن كافرد قرضًن  ف ثخر  هإت  ك د  ف لقدـ ا   ندًة ض نتًن قد لئ ف    كًك   ن لبـ ذاؾ  تد 

  قد لئ ف  قنرًك     تق كح    ف كا صبإن هتن  قنء كاض نف؛ ألف ضلن   ضلنع ابض نف   اذاؾ
 لإرص كألهركد  با بأ لف كاض نتنح ابإص ؿ  با كان ض كابأ لتي هي إنؿ ببف ن. 

لجن لػػنح لتظػػر إال ػػن كائالػػر ف  هػػإف ا ػػن وػػب لنح ك كا نإػػث   ػػر ي  : ئ ػػن اصػػتن ن كابػػأ لف ه كاػػد  ك 
  شػػرئنح كابػػأ لف هػػي إطفػػنء كإللجن لػػنح ضػػًن   ذاػػؾ ابػػد ر كائ لػػر كاػػذي بإرضػػلتظػػر إال ػػن كائالػػر  ل

خفػػػػن وػػػػنلًن  ت ػػػػن إاػػػػا ئوػػػػي كألهػػػػركد  كابضػػػػبلؿ  بػػػػل ـ كضػػػػطركرهـ هػػػػي بػػػػأ لف ذكب ػػػػـ  ؛ء كاوػػػػب لنح ك 
 قػد   ببئنب ـ  ئ ن  ف كألر نح كاخلنالػن كابػي بإقق ػن شػرئنح كابػأ لف ببنػي د رًك ئ لػرًك هػي ذاػؾ  إلػث 

  هلػ ءشػي  ػف  اػلس  إلجػن ي  ئبػ كابػأ لف  ف كا ضػن لف   كاإقػناؽ إدركؾ  ػف   لػت ـ   ػح  ػف لنبقد
  دى قد  كاتنه   ت  كاضنر  بج    كألخر    لأبي   ن كألخذ  ف ئ ن  إال ن  كاتظر  وب لب  ابإئـ لد  
 ككقبصػػندلن نةكاإلػػ هػػي كابجػػنري اببػػأ لف كاوػػب لن كآلاػػنر  كا ػػ افلف كائبػػني  ػػف كائالػػر  تنقشػػن  ػػدـ إاػػا

 :كآلبلن كأل  ر هي دة كا بند كائالرة  كا ون أ كاوب لنح ببؾ صلخ ككجب ن لن.  ل ئف بب
 اقتصادية خسارة التأمين 

  كابأ لف   بلن هي كاخنورة كاج ن ن هيالرة كائ كائارة ألف لنب ر كابأ لف  إلنتًن خونرة كقبصندلن؛
 إقلقي و ي د ف كابأ لف صتد ؽ هي ب ض  ئالرةً     ككً  ألف  ذاؾ  نإكارك  هي قبلبن قبن هتنؾ نا قن ؿ   

 . رؼصكاب كا ذ
   ناغ زلندة  تد  ذاؾ  كأل  كؿ بؾب  ف لوبفلد  ف هـ كاخطر ا ـ إدث  ف  كاقبلؿ فهإ ي  نابنا

كألقونط   ببؾ كوبا نر  نادكح  ف كابن لضنح بؾب ئنتح   نر     طهقدهن هن  كابي كألقونط  ف ضل  كابن
 كآلبلن:  كا نندان كوبخالص ل ئف   ذاؾ

 .التعويضات+  ريفيامصا+  الشركة أرباح=  ليم المؤمن يدفعو ما مجموع

 كا ب ابػػػن  أر ػػػنح شػػػرئنح كابػػػأ لف  كابػػػأ لفصػػػتن ن   بػػػا برب ػػػن كا كاخوػػػنرة إجػػػـ  نً لػػػجب  لبضػػػ   ػػػذاؾ
   صنرلف ن.
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 الناس من قمة أيدي في األموال تكدس 

 دي  ل  ن  ؛كافقركء  ف ئالرة  ط قن كألهتلنء  ف قبلبن ط قن إاا كا جب ننح كتقونـ هي ذاؾ ب اؿل   
 :بنناا  ق ا  اب نؿ كاب زل   دكان   د  هينلت ذاؾ  ف ئ ن  كائارة  صلر هي  بإئ  ـ كاقبن ؾبب بوبطإاا 

ـْ { }َئْي َك َلُئ َف ُد َاًن َ ْلَف كأْلَْهِتَلنء ِ تُئ
  ككوبن ندئ ن  ف ذاؾ لند بنطلاًل اب صنا    ولبن اببوبط   1

 . نا جب  
  واجية الحياةسمبيم القدرة عمى متخويف الناس والتغرير بيم و 

بوبغؿ شرئنح كابأ لف  خن ؼ كألهركد  ف كا وبق ؿ كا ج  ؿ   بق ـ  بجول  ن   ن  ـ  بنظل  ن هي 
 .إاا هر ي كألهركد  ف بإ ؿ  و  النب ـ كاإلنبلن   جن  ن  دتا كا خنطر ل دي  ن ، ـ  لت 

 البالد خارج بنزيفيا لاألموا إنياك 

 كابأ لف إ ندة شرئنح  ف ئ ن  كابأ لف  ف كألئ ردة فلبكا و هي اببأ لف كا صدرة كائ رى كاشرئنح إف
 كقبصندلن خونرة ب اؿ كألقونط بؾب  با  ه كاد    كح  قن ؿ إال ن كاننا لن كابأ لف طنو ق ب بص كابي
 كاخنرن إاا كا طتلن ؿكأل  ك رإلؿ هي بئ ف كاخونرة بؾب    كاخنرن إاا كا طتلن ؿكأل  ك ؿلإر  هية ئ لر 
 كاشرئنح    كح إاا ضنهن نإل  دهناك   ه كابأ لف إ ندة شرئنح  كح   تبلجن كألقونط ربفنع ك ج ن  ف

 دكخبلنً  كوبغالا ن ل ئف ئنف ئ لرة  خونرة االقبصند ئنً إت ن ل اؿ  ذاؾ ى  خر  ج ن  ف  نلف  صنر  كا إبلن
 .كاخنرن إاا كاصن ن الحبن ا تز إنً  ب اؿ  ت ن ئ ن  كا إبلن نحكاشرئ  ألدي  نا قن     نوبا نرهن

 التأمينية التكمفة بسبب القيام عن المشاريع بعض عجز 

 بؾبا بئدلونً  ل اؿ  ن كألخطنر ج ل   ف كا شر  نح بأ لف ب جي كابي كاصنر ن كاق كتلف ظؿ هي 
  ف هضالً  ذاؾ إدة  ف بزلد كا ربفنن كابأ لتلن كألقونط  ف  ن  ئكا شر ع  تنء هي كوبغالا ن  دؿ ؿكأل  ك

 .كابأ لف ندةإ 
 كثير من الجرائم التسبب في 

 إطنرهن هي بده  خطن كابأ لف شرئنح كألرجتبلف  ضنح بونهـ  بفنلؿ كارش ة  كا إو  لنح  هفي 

 كاخطن إاا هذ  هبإ اح كا بأخرة  كا طنا نح كابأ لف إل ندة إئ  لن شرئن اببنجلؿ  بودلد اب و  الف كارش ة

 .2كا و  الف لد  با  كا تظـ كاد ان  ضد كا  نرس كا ئش ؼ كاغش  ف تظنـ

                                                           
 .سورة الحشرلـ  . كاقرثف كائر 1
 .32   رتن ج كأل ـ كا بإدة كإلت ناي  تل ل رؾ  صالفساد والحكم الرشيد(  8::2.  ئبي كاولنون كإلت نالن )2
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 التأمين لألغنياء دون الفقراء 

 ؛لبرئ ف إنجنب ـ كاضر رلن  ؿ إت ـ قد  ء ده   قونط كابأ لفكلوبطل  كافقر  ذاؾ  تد ن ك  لإدث
كا بنبقن  إضنهن إاا  ف كافقركء هـ كألئار بنرضًن اب خنطر  ي  دـ قدرب ـ  با بئنالؼ كابأ لف و 

 ك    االً   أتفو ـلوبطلن ف ب هلر كانتنلن كاصإلن  ألت ـ ك ؛ ئذاؾ كا و  النح  ا  ببئنح ك  نألشخنص
  . كاوط  اال بدكءبنرضًن  كألئار هي ئذاؾ    كا ـ    ند  هنب ـ ألورهـ  ناغ  كدخنر
  اآلخرينإبطال حقوق 

الب ا ك كادهنع  ت ن شرئنح كابأ لف بوبخدـ  ش ر كا إن لف  قن ؿ   ناغ  نالن  نظـ  ف   ف كا كض 
ا   ار هي بقرلر كاإ كدث   لؿ كألط نء كا قررلف  قضنة كا إنئـ  ئؿ  فوبئ ن  ت ن ب   ناإؽ    كا نطؿ

 كا   ف ضدهن. األخطنركاذلف بنرض ك  األهركدوبإقن   قن ؿ كابخبص  ف ده  كابن لضنح كائ لرة كا
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 الثانيالمبحث 
عادة شركات التأمين  التأمين وا 

ف بق  نف  بج ل  لف  ك  ندة كابأ لف   صف  ن   ووبلف  نالبللبتن ؿ هذك كا  إث شرئنح كابأ  
كأل  كؿ  ف كا   ف ا ـ  اـ إ ندة كوبا نرهن  ص رة   نشرة    هلر   نشرة   هي  ذاؾ بو ـ هي ب  لؿ 

  ب هلر ككإبلنجنح كا نالن ا خببؼ كأل  نؿ.
 شركات التأمين -أولً 

رس شرئنح كابأ لف صتن ن كابأ لف كابي بقـ    ظلفن ككإبلنط اب وبق ؿ  كابوب  ضد خطر ب ن  
كاخونار كا ندلن كابي بو   ن كائ كرث كابي بق  اإلتونف هي كا وبق ؿ و كء هي كا  ببئنح     كابي بق  

  با كإلتونف تفو .
 مفيوم شركات التأمين -1

هإاا جنتي قلن  ن  بقدلـ    نالن ا ن د ر  زد ن اقد بـ بنرلؼ شرئنح كابأ لف  أت ن:   وونح 
خد ن كابأ لف ا ف لطب  ن  ه ي بببقا كأل  كؿ  ف كا   ف ا ـ   هي ئذاؾ بن ؿ ئ ولط لق ؿ كأل  كؿ 
كابي بب اؿ هي كألقونط كابي لقد  ن كا   ف ا ـ اـ بنلد كوبا نرهن تلن ن  ت ـ  قن ؿ  ناد  شأت ن هي ذاؾ 

 . 1شأف كا صنرؼ كابجنرلن
 هتنؾ  ف  ّره ن  أت ن:   وون  نالن بق ـ  ب هلر كابأ لف األهركد  كا شر  نح  ف كا خنطر  

 .2 كاخونار كابي ل ئف  ف لبنرض ك ا ن  دكه  كابن لضنح كا نالن ا ذ  كاج نح كا بضررة
 وظائف شركات التأمين -2

 :3ببجبا  ظناؼ شرئنح كابأ لف هي كابناي
 وظيفة التسعير -2-1

ب بـ هذ  كا ظلفن  بإدلد كاقوط كا كجي ككوبلفنء  ف كا   ف ا  تظلر خطر  نلف   ذاؾ ائؿ 
كا خببفن   ن لبتنوي    درجن  كإب نؿ بإقؽ كاخطر  ئ ن  لبتنوي      بغ ت ع  ف  ت كع كابأ لتنح 

                                                           

 .433 -422  ص وئتدرلن ابئبني   صر   رئز كإلاألسواق والمؤسسات المالية  (:::2)   د كاغفنر إتفي  رو لن قرلنقص 1.
   ذئرة هي  ن د كانبـ  ككقبصندلن  كابوللر دور شركات التأمين في تنمية القتصاد الوطني  (3008.  إ د لرقي  ج نؿ لرقي )2

 .84 كابجنرة  جن نن كاجزكار  ص

 . 157  دكر كاإن د  كاط نن كأل اا  صكألردف  إدارة الخطر والتأمين(  2007.  ز ي والـ  ون ن  ت ري   وا شقلري )3
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 ندؿ  كابأ لف     كاظر ؼ كا إلطن  ناشيء     كاخطر كا   ف ضد   ئ ن لبتنوي  ص رة  ئولن   

  .كافنادة
 كتتابوظيفة ال  -2-2

ل دؼ ككئببني إاا بج ل   إفظن هر لن  ف  اناؽ كابأ لف كا خببفن    نابناي بق ـ كاشرئن  ف 
خالؿ هذ  كا ظلفن  ق  ؿ طب نح إصدكر كا اناؽ   كا ب ق   ف بإصؿ  با  ر نح  برهض كاطب نح 

قـ    ذ  كا   ن كإلدكرة كانبلن  ناشرئن  ف خالؿ كا ب ق   ف لتبج  ت ن خونار    ك بئ ف  جدلن   ب
ولنون  كضإن بب نشا     هدكؼ كاشرئن   قد بئ ف هذ  كاولنون كاإص ؿ  با  ج   ن ئ لرة  ف 
 اناؽ كابأ لف كا خببفن كابي بنطي ر إًن  تخفضًن     بئ ف ولنون كاشرئن كاإص ؿ  با  دد قبلؿ  ف 

فنًن    ندًة  ن بق ـ كاشرئن  إصدكر دالؿ ب لف هل   ت كع كابأ لتنح كابي كابي بنطي ر إًن  رب اناؽ كابأ لف 
بق ب ن  كألخطنر كابي بق ب ن  كا تنطؽ كاجغركهلن كابي بن ؿ   ن  كألخطنر كاخنصن كابي لجي  خذ كا  كهقن 

  بل ن  و قًن  هلر ذاؾ  ف كأل  ر.
 وظيفة تسوية المطالبات -2-3
بغ كابأ لف    ده  كابن لضنح كا وبإقن اب   ف ا ـ هي إنان  ق ع ببنبؽ هذ  كا ظلفن  ده      

هي شرئنح كابأ لف ج ن  بخصصن  دركون كا طنا نح كا قد ن   بإدلد ب جد كاخطر كا   ف ضد     
  قدكر كابن لض كا وبإؽ  ف خالؿ بو لن كاخونار   هتنؾ االان  وس هي بو لن كا طنا نح   هي:

 ا قد ن.كابإقؽ  ف صإن كا طنا ن ك (2

 كإلتصنؼ  كاور ن هي بودلد كا طنا نح. (3

 بقدلـ كا ون دة اب   ف ا ـ. (3
 وظيفة اإلنتاج -2-4
 ب اؿ هذ  كا ظلفن كا  لننح )كاخد ن كابأ لتلن(   كاتشنطنح كابو لقلن كابي بق ـ   ن شرئنح   

بط لر هبوفن كابأ لف  إلث بق ـ شرئنح كابأ لف   ج   ن  كونن  ف كاتشنطنح كابو لقلن  ف ض ت ن 
كابو لؽ   بأهلؿ هرلؽ هّننؿ  ف   ظفي كا  لننح    ض  خطط بقدلـ كاخد نح كابأ لتلن قصلرة  ط لبن 

                                                           
 .كإلإصنء  إلث لرك ي  ف    ه  شخص ا  دركلن   بـ هي كارلنضلنح ئب كري نكأ لف لد ا إف كاشخص كاذي لإدد  وننر كاب 

   ئنهلًن ابغطلن كاخطر كا   ف ضد   لدر  نض كألر نح.  لئ ف ونر كابأ لف  تنهوًن  ف ج ن
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جركء كأل إنث كابو لقلن  بط لر  رك ج بأ لتلن جدلدة ابب لن إنجنح كاز ناف  إضنهًن إاا كإل الف  كألجؿ   ك 

 فن. ف كا رك ج كابأ لتلن كاجدلدة هي  وناؿ كإل الـ كا خبب
 ستثماروظيفة ال -2-5

تبلجن بج ل   قونط كابػأ لف هػي  دكلػن كان بلػن  هقػد لبػ كهر اػدى شػرئنح كابػأ لف   ػناغ  ف كا نب ـ 
بببـز شرئن كابأ لف  ػأف بنب ػد ولنوػن كوػبا نرلن  نبتػن  شػفنهن   كا إنهظػن ضخ ن ل ئف كوبا نرهن  إلث 

لًن   بفقًن     إئنـ كاقػ كتلف  كألتظ ػن كاتنهػذة    صػ رة  با  الءة كاشرئن    قنء  ضن ن كا ناي وبل ًن  ق  
ُلرك ا  تد  ض  كاولنوػن ككوػبا نرلن ابشػرئن     رة  ف هلان كإلشركؼ  با كابأ لفخنصن كألتظ ن كاصند

كابزك نب ػػػن كاتنشػػػان  ػػػف   بلػػػنح ككئببػػػني كابػػػي ب نروػػػ ن   ك  ئنتلػػػن تشػػػ ء  طنا ػػػن  بن لضػػػنح جوػػػل ن    
 د كح ككوػػبا نر كافنبػػي  بجتػػي برئزهػػن هػػي  لػػن ج ػػن    ف بئػػ ف كاشػػرئن قػػندرة  بػػا   بركئ ػػن   ػػ  بت لػػ 

 .1كا هنء  نابزك نب ن هي ئؿ  قح  ف كأل قنح د ف بنرض ن ألي إر نؾ
 وظيفة إعادة التأمين -2-6

إ ندة كابأ لف؛  ف  جؿ تقؿ جزء  ف كاخطر إاا  نحد    شرئ  ببجأ شرئنح كابأ لف إاا إ ركـ  ق  
إ ندة كابأ لف كابي بئ ف  قدر  با بإ ؿ هذك كاخطر   ب ًن  ت  ل ئف اطرهي كانقد  تنقشن شر ط شرئن 

 ) ي لخببؼ  ف  قد كابأ لف هي هلني صفن كإلذ نف هل (.  كانقد  بندلب ن إوي  ن لر ت   تنو نً 
 مصادر أموال شركات التأمين -3

 :2صدرلفل ئف بقولـ كا صندر كارالولن أل  كؿ شرئنح كابأ لف إاا  

: بب اؿ هي ر س كا نؿ كا ده ع  نإلضنهن إاا ككإبلنطلنح كا خببفن كاتنشان مصادر تمويل داخمية (1
 ف بركئ نح كألر نح كا إبجزة؛ ابد لـ  رئزهن كا ناي هي   كج ن كاظر ؼ كاطنران   بنب ر هذ  

  كأل  كؿ تو ن كأل  كؿ هن ش   نف اإ بن كا اناؽ ابإص ؿ  با  وبإقنب ـ كابأ لتلن   ب اؿ هذ
 ضالبن  ف كأل  كؿ كا وبا رة هي شرئنح كابأ لف.

:  هي كأل  كؿ كا بج نن  ف بإصلؿ  قونط كابأ لف   بتقوـ هذ  كأل  كؿ مصادر تمويل خارجية  (2
 إاا  ج   بلف:

                                                           
1

 ركح جن نن إبي  ئبلن    تشإدارة المخاطر المالية والمصرفية(  3023) خناد  إ دهندي  إز ري إوف   ت د  إ د كاقر نف . 
 .208ككقبصند  ص

 .342رو لن قرلنقص   رج  و ؽ ذئر   ص  -.   د كاغفنر إتفي2
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إق ؽ إ بن  اناؽ بأ لتنح كاإلنة   لطبؽ  بل ن كا خصصنح كافتلن ان بلنح كاإلنة  بئ لف  -2-1

 إب ي  با  خصصنح هتلن.كأل  كؿ  ب
 لنب ر هذك كا خصص  ف  هـ  صندر    كؿ كابأ لف  با كاإلنة   ه   خصص ط لؿ كألجؿ  

 اط ؿ  دد  اناؽ هذك كات ع  ف كابأ لف.
 ببزكلد    كؿ هذك كا خصص  ف  نـ آلخر ئب ن زكدح كإلصدكركح كاجدلدة هي  اناؽ كابأ لف  

 لض بإح كابو لن  كا خصص كإلضنهي. با كاإلنة   هتنؾ  لضًن  خصصنح اببن  

 خصص      كؿ كابأ لتنح كانن ن  بب اؿ  هـ  صندرهن هي  خصص كألخطنر كاونرلن   -2-2
  خصص كابقب نح هي  ندكح كاخونرة.  كابن لضنح بإح كابو لن  

 :  ت ن  هتنؾ  نض كا صندر هلر  رب طن  ناتشنط كابأ لتي
 رأس مال الشركة -أولً 

 ف كأل  كؿ كابي لخصص ن  ناؾ     نائ  كا شر ع ا دء  زك ان كألتشطن ككقبصندلن  ف  لن ر ر س كا نؿ
 . 1 جؿ بإقلؽ كألهركض كابي قنـ  بل ن كا شر ع

  شئؿ  نـ لجي  ف لئ ف ر و نؿ  ي شرئن ئنهلًن ابإقلؽ  هركض كاشرئن    كألخذ  نلف كك ب نر 
ر  ب و  هي كا وبق ؿ  إلث لنب ر ئفنلن ر س ئؿ كأل  ر  كاظر ؼ كابي قد بصندؼ كاشرئن  ف بط  

كوب ركرلن  ي تشنط   ل ئف كا نؿ  تد  دكلن بأولس كا شر ع  ف كأل  ر كألونولن  كارئناز كا ن ن اتجنح   
  لف: كاب للز
 ه  ر س كا نؿ كاذي صدر  قركر كابرخلص  ه  كاإد كأل با ار س   رأس المال المصرح بو: .  

 كهقن  ف كا زكرة كا خبصن.كا نؿ د ف كاإنجن إاا كا   
 ه   ج  ع ر س  نؿ كاشرئن كا صرح    هي تظن  ن كادكخبي كألونوي  رأس المال المصدر: . ي

 كاذي لإؽ ا ن إصدكر   كاإص ؿ  بل   ناشئؿ كاذي لفي  إنجنب ن و كء  تد كابأولس    كاب و  
 هي    نا ن.

                                                           
   دلرلن كائبي  كا ط   نح كاجن نلن   تش ركح جن نن إبي  ئبلن المدخل إلى المحاسبة(  2004 الء كادلف     ري خناد ). ج ؿ 1

 .65ككقبصند  ص
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 أف  شركؼ  كارقن ن ب دؼ إاا كابأئلدا ن شر ط  نالن بضن ن ق كتلف كإل الحد األدنى لرأس المال: . ح

ي  بل ن  ف جركء قلن  ن  ن ب ن  ج با كا هنء  نابزك نب ن كابي بب دكا نً  بئ ف شرئن كابأ لف قندرة
 .1ئ   ف    ئ نلد بأ لف   ذاؾ ق ؿ   نشرب ن ذاؾ كان ؿ

ف  لجي   ح    كاشرئن    نا ن كابجنرلن   لقصد    ر س كا نؿ كا ئببي    كاذي  د 
لئ ف ئنهلًن  ف كاتنإلن كا نالن إلقالع كاشرئن   شر   ن  ككوب ركر هي    نا ن    ن لبطب   ذاؾ 
 ف تفقنح إدكرلن  ن ن بقبضل ن  رإبن كابأولس   كا دء  نان ؿ  نإلضنهن إاا ضر رة كألخذ 
 ناإو نف كإب نؿ إص ؿ خونار كئببن ل      دكلنح   ؿ كاشرئن  كإب نؿ وق ط قل ن 

  نركب ن.كوبا

ظ رح إدكرة كاخطر ئ ف  ـ  وبقؿ هي كاخ ولتنح  ف كاقرف رأس المال عمى أساس الخطر:  . ث
كا نضي هي كا كلنح كا بإدة كأل رلئلن   بط ر هذك كا ف  ـ هي كا  وونح ككقبصندلن كابي 
ئنتح بشبري كابأ لف   بإن ؿ  ف بصؿ إاا بإدلد قلـ    إد د  ندلن ا وب لنح كألخطنر كابي 

  ذاؾ بـ كابط ر هي كافئر كافتي اشرئنح كابأ لف  ناجزء  ،بنرض ا ن  بقنرف ذاؾ  ئبفن كابأ لفب
كاخنص  ر س كا نؿ هي كا كلنح كا بإدة كأل رلئلن هظ ر ر س كا نؿ  با  ونس كاخطر اقلنس 

 .2كا الءة كا نالن اشرئنح كابأ لف

 قسط التأمين -ثانياً 

ؿ  كا كض   ناتو ن  اشرئنح كابأ لف  إلث  ف إجـ قوط لنب ر قوط كابأ لف ه  كا صدر كأل  
كابأ لف ل ار  با كاولنون ككوبا نرلن ابشرئن.   نارهـ  ف  ف خد ن كابأ لف بنب ر خد ن ثجبن ك ل ئف 
 نرهن كابئبفن ا ن إك هي ت نلن  دة  قد كابأ لف؛ اذاؾ بخببؼ  وس بونلر خد ن كابأ لف  ف  وس 

إلث  ت   تد بونلر كاوبنن بئ ف كابئبفن كائبلن ابوبنن  نر هن  و قًن   ح كألخرىبونلر كاوب     كاخد ن
 ر.جـ كابزك نب  إك  ند  ق ع كاخطق ؿ كا ل     ن  ناتو ن اخد ن كابأ لف  هإف كا   ف ك لنرؼ  و قًن إ

اب   ف هي   نابناي هإف قوط كابأ لف كا ده ع  ف ق ؿ كا   ف ا  لئ ف   ان ن  ج ؿ كار    ناتو ن  
إنؿ  دـ بإقؽ كار     قد لبإقؽ كاخطر  لق ـ كا   ف  ده    بغ كابأ لف كاذي لئ ف  نانندة  ئ ر  ئالر 
 ف قوط كابأ لف كاذي إصؿ  بل ؛ اذاؾ  تد بونلر خد ن كابأ لف تإن ؿ كاب صؿ إاا كابئبفن كا ب قنن 

                                                           
1

 .11  ص25  كاندد  جبن كابأ لف  كابت لن  ت اإلشراف عمى التأمينىيئا  (2004)  د كابطلؼ    د . 

2
 .12  ص6  كاندد جبن كابأ لف  كابت لن  إدارة الخطر والتأمين: األصل والفرع(  2003 نوؿ    د ) .
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ت ن  با  وس   ض  لن وبل ن   كاتنبجن  ف كاخ ركح كاون قن  هال لئ ف إوني كاقوط ك ب نطلًن   ك 

 . 1 نك ب ند  با كألوس كارلنضلن  كإلإصنالن
 :2 كاشر ط كابي لجي ب هُّرهن   رك نب ن  تد بإدلد  قونط كابأ لف

 ف لئ ف كاقوط ئنهلًن ابغطلن كاخونرة كا ب ق  إد ا ن  و ي كاخطر كا   ف ضد    كا صر هنح  -1
كابأ لف هي و لؿ قلن  ن  ن ب ن   ر إًن  نق ًك لبإدد  هقًن كإلدكرلن  كان  ان كابي ببإ ب ن شرئن 

 األإ كؿ كابي بو د كاتشنط ككقبصندي هي  ج    .

 ف لئ ف كاقوط  بتنوقًن   ندًك    نتا  ف لبتنوي  ن لدهن  كا   ف  بل     كاخطر كا   ف  -2
 ضد . 

هقًن ابن ك ؿ كاون قن  با  ف لون د كاقوط كاذي بإدد  كاشرئن ائؿ خطر  ائؿ هان  ف هانب      -3
كا تنهون    كاشرئنح كألخرى   ذاؾ إبا بوبطل  كجبذكي  ئ ر قدر  ف كان الء الزلد  ددهـ  
 ذاؾ لئ ف  ن اًل  ف   ك ؿ ككط اتنف ابشرئن إاا كبجن  ككإب نكح كاخنصن  نألخطنر 

ألخطنر هلر كاشخصلن تإ   ف ببفؽ    كا ب ق  ا ن   كبجن   ندكح كاخونار كاخنصن  ن
  كاشخصلن تإ  كاب كهؽ    كا ب ق  ا ن.

  لقوـ قوط كابأ لف إاا ت  لف: 
.   ف  جؿ 3ه  ذاؾ كاقوط كاذي لئفي ابغطلن كاخونار كافنبلن هي إنؿ إد ا نالقسط الصافي:   -1

اا كان ك ؿ كألخرى   هي   بغ  بإدلد كاقوط كاصنهي لبـ كاتظر هي كا دكلن إاا  ن ؿ كاخطر  ك 
   دب   ونر كافنادة.كابأ لف 

 عامل الخطر -1-1
ه  كانتصر كألونوي كاذي لب قؼ  بل   قدكر كاقوط كا كجي دهن    كاقوط لبإدد  ناتظر إاا  

  ئذاؾ  دى جون ب .   كإب نؿ بإقؽ كاخطر كا ركد كابأ لف ضد 
 .1هنتد بإدلد  قدكر كاقوط ُلْدخؿ كاخ ركء هي كك ب نر هرص بإقؽ كائنران

                                                           
1
 .109 ز ي وال ن  ون ن  ت ري   وا شقلري   رج  و ؽ ذئر   ص  .

رونان  نجوبلر هي كانبـ  في ربحية شركات التأمين الخاصة "دراسة تطبيقية"،  تأثير التأمين المصرفي(  3020شن ر النؿ ) .2
 .:2  صكا نالن  كا صرهلن  ئبلن ككقبصند  جن نن إبي

3
 .110   رج  و ؽ ذئر   ص شقلري ت ري   وا ون ن   ز ي وال ن  .
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ن كاقوط إف هتنؾ  القن طردلن  لف كاخطر  ف ج ن   قل   ر ي كا نإث: اق ؿ  نخبصنر ل ئف ك

 بغللر قل ن كاقوط    بغللر كاخطر كا ذئ ر. لب جي ف ج ن  خرى.   ذاؾ 
 العوامل األخرى التي تؤثر في تحديد القسط -1-2

 بإدلد كاقوط   هي: هي نؾ ج بن  ف كان ك ؿ كابي ب ارهت
كا كجي دهن  اب   ف  بل  ) كا بضرر ( ُ جَي زلندة كاقوط : ئب ن زكد كا  بغ مبمغ التأمين -1-2-1

كاالـز دهن  اب    ف ) كاشرئن (.  ي ُلتظر إاا ذاؾ كاخطر  نألخذ  نلف كك ب نر كا إدة 
 كاتقدلن كابي وببخذ  ونوًن ابإوني.

إّف  قدكر كاقوط لب قؼ  با  دة كابأ لف؛ ألف  قد كابأ لف ه   ف كانق د  مدة التأمين: -1-2-2
ي ب بد هي كاز نف  ه ف كاط لني  ف ل خذ  نلف كك ب نر هبرة كابأ لف  و كء  ئنتح كاب

 اش ر  ـ وتن     طلبن  دة تقؿ كا ضن ن    طنا ن  ت ن هي كاإقؿ     طلبن  دة كارإبن.

 قد لإصؿ كابأ لف ا دة ون نح  إد دة  ئ ن هي إنان كابأ لف ضد كأل طنر هي إفبن  
 ن بئ ف  دة  قد كابأ لف اوتن  كإدة  هلر  ف ككبفنؽ  لف رلنضلن    هتلن.   ندة 

 كاطرهلف قد لجنب ن  ئار     قؿ.
ُبْدَه  كألقونط  و قًن إاا شرئن كابأ لف  ق ؿ  ق ع كاخطر كا   ف  بل ؛ سعر الفائدة:  -1-2-3

اذاؾ  با كاشرئن  ف بأخذ  نلف كك ب نر ونر كافنادة كابي ولإصؿ  بل  كا   ف  بل  
    نوبغالؿ هذ  كأل  كؿ كابي ولدهن ن إاا شرئن كابأ لف ابإقلؽ إلركد  ف هي إنؿ قلن

كا  ئف  ف لون د  هي   كج ن  صر هنح  ن ن   إلث لخّفُؼ كانيء  ت ؛ اذاؾ  با 
شرئن كابأ لف  ف بق ـ  نإبوني  ن ل ئف  ف لإصؿ  بل   ف ه كاد تظلر كوبغالا  ا ذ  

ط   قدكر هذ  كاف كاد   ي  تو ن كازلندة كابي لتبظر كأل  كؿ    بل ن  ف بق ـ  بخفلض كاقو
 كاإص ؿ  بل ن  هل ن ا  قنـ  ب ظلؼ هذ  كأل  كؿ.

 ه  كاقوط كاصنهي  ضنهًن إال   ال ة كاقوط كابي ببإدد  ػ:القسط التجاري:  -2
 اذاؾ هإف   ني كانق د:  شئؿ  نـ ك ُلْقِدـ كألهركد  با كابأ لف  ف ببقنء  تفو ـب صنرلؼ كئب -2-1

 اشرئن بإن ؿ كا ص ؿ إال ـ  ف طرلؽ قلنـ  وطنء لجب  ف كان الء إال ن.ك

                                                                                                                                                                                     
1

 ـ كانر لن ابط ن ن  كاتشر   لر ح دكر كانب    ) دراسة مقارنة ( :التأمين من الخطر  (1992 دتنف ) ضتن ي   دلننهالللتي . 
 .99 -91ا تنف  ص
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  صنرلؼ بإصلؿ كألقونط. -2-2

  صنرلؼ كإلدكرة:  هي ئنهن كا صنرلؼ كابي ببإ ب ن كاشرئن هي و لؿ كاقلنـ  ن ب ن. -2-3

كاضركاي:  تد ن بُْفًرض  با كاشرئن  نض كاضركاي بق ـ  بإ لب ن إاا كا ض  ف   كوطن  -2-4
 كاقوط.إضنهب ن إاا 

 لف هي   وونح خنصن بجنرلن ب دؼ إاا كار    هإت ن أ ر نح كاشرئن:   ن  ف شرئنح كاب -2-5
ُبْدخؿ هي ك ب نرهن  تد بإدلد كألقونط كابي لببـز   ن كان الء ضر رة كاإص ؿ  با  قدكر 

  ف كار  . 

  هنا ًن  ن ُبظ ر شرئنح كابأ لف هي  لزكتلب ن كاوت لن  ن إققب   ف  ر نح.

 المخصصات أو الحتياطيات -ثالثاً 

 :1لئ ف بئ لف كا خصصنح هي شرئنح كابأ لف ألهركض  بت  ن  ت ن
  خصصنح ا  كج ن تقص كألص ؿ. -
  خصصنح ا  كج ن كابزك نح هلر   ئدة  هلر  إددة كا قدكر  دقن.  -

  خصصنح ا  كج ن كابزك نح  إب بن. -

 .  خصصنح اإ نلن إق ؽ كا   ف ا ـ   بو ا  خصصنح هتلن -

 مصادر تمويل أخرى -رابعاً 

 نإلضنهن إاا  قونط كابأ لف كابي بإصؿ  بل ن شرئنح كابأ لف  ف كا بننقدلف  هتنؾ  صندر  خرى 
 :2  ف  ه  ن  بإصؿ  بل ن  ف خالؿ   نرون تشنط ن كابأ لتي ازلندة  ر نإ ن  ق ب ن كا نالن

    كح إ ندة كابأ لف كاصندرة. -1
 ح  خرى.   كح  ونطن كابأ لف    شرئن -2

 ه كاد كأل  كؿ كا  د ن ادى كا صنرؼ.  -3

 ه كاد كاقر ض كا قد ن  ت ن  ض نتنح  قنرلن   اناؽ بأ لتنح كاإلنة هقط. -4

                                                           
 .33كألردف  ص      وون كا ركؽ    نفالمحاسبة في شركات التأمين  (1999)تضنؿ هنرس كانر لد . 1
 .ن لقصد  نا خصصنح كافتلن اشرئنح كابأ لف ذاؾ كات ع  ف كا خصصنح كاذي لرب ط  ط لنن   بلنح كابأ لف  كاخصناص كافتل

 كابي ب لزهن   لقبصر هذك كات ع  ف كا خصصنح  با شرئنح كابأ لف د ف هلرهن.
  رونان دئب رك   جن نن ) دراسة تطبيقية ( :قياس الربح في المؤسسة العامة السورية لمتأمين  (2002) إ د صنا  . ط نخن 2

 .100ص ئبلن ككقبصند  د شؽ 
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  ر نح ككوبا نركح هي كأل ركؽ كا نالن كا بت  ن. -5

   كاد ككوبا نركح هي كأل ركؽ كا نالن كا بت  ن. -6

 بن لضنح كإل ندة كابأ لتلن كا بت  ن. -7

 ح كانقنرلن كاننادة ا ن. دكح كإللجنرك -8

  نزؿ  ت ن إاا طرؼ ثخر  هلرهنكابأ لف     بجدلدهن     كابت  اناؽإلركدكح  خرى: ئرو ـ إاغنء  -9
  قن ؿ  ن ببإ ب  كاشرئن  ف  صر هنح  ج د تبلجن إ دكد كا اناؽ  تد إصدكرهن  بندلب ن.

 إعادة التأمين  شركات  -ثانياً 
ائت ن وبغلي ب ن ًن هي  اشرئنح إ ندة كابأ لف دركون تظرلن هي ض ء كادركون كاتظرلن  ك د  ف 

 :    نابناي ولبتن ؿ كا نإث   إلجنزكادركون كان بلن  اندـ  ج د شرئنح إ ندة بأ لف هي و رلن

 ( مفيوم إعادة التأمين2
ي بنب ر إ ندة كابأ لف  ولبن  ف كا وناؿ كابي ببجأ إال ن شرئنح كابأ لف ابب هلؽ  لف ره نب ن ه 

بإقلؽ كألر نح    لف إنجب ن إاا ض نف كاول ان  كأل نف؛ إبا بوبطل  كا هنء  نابزك نب ن   تد ن بقدـ ا ن 
 كا طنا نح كا خببفن  تبلجن  ق ع كألخطنر كابي بئ ف   ض ع كابأ لف هي كانق د كاخنصن   ن. 
ن إاا ب زل     نتا ثخر بتشأ كاره ن ادى شرئنح كابأ لف هي إ ندة كابأ لف؛  و ي إنجب 
 .1كألخطنر كا   تن ادل ن  با  دة    تلف    ذاؾ بص   هذ  كألخطنر هلر  رئزة  بل ن  إدهن

 ل ئف إجركء   بلن إ ندة كابأ لف  با  ونس تو ي     با  ونس هلر تو ي   بئ ف  إ ندة كابأ لف  
 تصلي ا ن  ببرؾ اب   ف تو لن  إذك ب ح بجزان   بغ كابأ لف ر ولًن  ي بإبفظ شرئن إ ندة كابأ لف 

كألصبي تصل     بئ ف إ ندة كابأ لف هلر تو لن  إذك ب ح بجزان   بغ كابأ لف  هقلًن  إلث بببـز شرئن 
إ ندة كابأ لف  نابن لض  ف كاخونرة كابي بزلد  ف   بغ  نلف   بو ا كاطرلقن كأل اا هي بتظلـ إ ندة 

 ف كألصبي اشرئن إ ندة كابأ لف  ف إصن  نلتن  ف كابأ لف  طرلقن كقبونـ كاخطر  إلث لبتنزؿ كا   
  بغ كابأ لف   هي  قن ؿ ذاؾ لبتنزؿ  ف تو ن   نابن  اقوط كابأ لف    ن كاطرلقن كاانتلن هبو ا  طرلقن 
إ ندة كابأ لف كازكاد  ف إد  نلف    قبضا هذك كات ع   ف ككبفنؽ لإدد كا   ف كألصبي كاإد كألدتا 

 .2 ف خونرة  ق  كاخطر   ض ع كابأ لفاب  بغ كاذي لبإ ب  

                                                           
 .25   ئبي كاخد نح كاط ن لن  د شؽ  صالتأمينمدخل إلى إعادة (  2:96.    د   د كابطلؼ ) 1
 .35(   رج  و ؽ ذئر   ص3009. ت لبن بنن  ثخر ف )2
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 ( أىمية إعادة التأمين2

لف إاا شرئنح بأ لف ببجبا  ه لن إ ندة كابأ لف هي تقؿ كا خنطر  ككابزك نح  ف شرئن بأ  
 : 1هل ن لبي ل ئف إلجنزهن خرى    

كا إققن هي  لون د قنت ف كأل دكد كائ لرة  با دقن  بقنري كاتبناج كا ب قنن    كاتبناج كافنبلن     -2-1
شرئنح كابأ لف    نابناي بوبقر كألقونط  كابن لضنح  تبناج شرئن كابأ لف     بلن إ ندة 
كابأ لف بإقؽ قنت ف كأل دكد كائ لرة  إلث ل ئف اشرئن كابأ لف بج ل   ئ ر  دد   ئف  ف 

    إبا إذك ئنتح  نض هذ  كا إدكح  ربفنن كاخط رة  اـ بنلد ب زل  كا خنطر   إدكح كاخطر
 لف  خرى. تقب ن  لت ن   لف شرئنح كابأ 

بإقلؽ كاب كزف هي  إفظن شرئنح كابأ لف     ج د بشن   هي  إدكح كألخطنر كا   تن  درجن  -2-2
كابن لض ا ن  هذك كاب كزف لإدث  تد ن ببئ ف  إفظن شرئن كابأ لف  ف  ت كع  بنددة  ف  ق د 

د ل دي بإقؽ كاخطر  ناتو ن ا ن إاا إصن ن كابأ لف  ك ببرئز هي ت ع     ت كع  ذكب ن  إلث ق
  دًك  ف ذاؾ ببجأ كاشرئن إل ندة بأ لف  نض  ت كع كا خنطر     .ئ لرةكاشرئن  خونار 

 شرئنح كابأ لف كألخرى  شرئنح إ ندة كابأ لف إللجند بت ع هي  إفظن كابأ لف.
فن   ببنالن   دًك  ف برئزهن إف إ ندة كابأ لف ب دي إاا ب زل  كاخونار  نتبظنـ  با هبركح  خبب  -2-3

 هي بنرلخ  كإد.

 خلر  انؿ  با   ابخنرن كاصن ن كان الح بوري  ت    نابناي  نألقونط  ككإبفنظ طنقن زلندة   -2-4
   زك ان ا ن  كا صرح كابأ لف شرئنح ج ل   با إازكـ كا صري اببأ لف كاقنت ف  بل   ذاؾ  ن تص

 و ؽ  ف كا ق  ان   بلنب ن ج ل  %  ف36 لتن ن تو ن بنلد  ف  ضر رة  صر  تشنط ن هي

 .2إل ندة كابأ لف كا صرلن كاشرئن ادى  كا صري كابأ لف

 
 
 

                                                           
 .75   إدركؾ ابط ن ن  كاتشر  كاب زل     صر  ص محاسبة شركات التأمين(  3003.  إ د طن لن  اتنء )1

  جن نن الزمنية السالسل باستخدام المصري التأمين سوق في باألقساط الحتفاظ بمعدل التنبؤ(  3020. ر ل    لف وبل نف  ون ن )2
 . 22  ص9  كاندد  جبن كا نإثكاجزكار   - رقبن   ر نح قنصدي
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 ( أنواع إعادة التأمين3

 هتنؾ  دة  ت كع إل ندة كابأ لف  ف  ه  ن:   
 إعادة التأمين الختيارية -3-1

كء  ناتو ن ابخطر كاذي برهي بئ ف شرئن كابأ لف إرة هي قركرهن  ناتو ن إل ندة كابأ لف   ذاؾ و   
هي إ ندة كابأ لف ضد     هي بإدلد كاجزء  ف   بغ كابأ لف كاذي بطبي إ ندة كابأ لف  ناتو ن ا     هي 
بإدلد شرئن إ ندة كابأ لف كابي برهي هي كابننقد  ن ن؛ اذاؾ لبطبي  تد إب نع هذ  كاطرلقن كبخنذ 

ة كابأ لف   هي إجركءكح بش   إاا إد ئ لر كإلجركءكح إجركءكح  نلتن إبا لبـ كابننقد    شرئن إ ند
كابي لجي كبخنذهن إلب نـ كابننقد  لف كا   ف ا   شرئن إ ندة كابأ لف  با كاقصنصن كابي ببض ف 
كا لنتنح كا خببفن  ف كان بلن كابأ لتلن   ض ع كابننقد    قد لئفي ك ب نر كانرض  ق  ًك  ف شرئن إ ندة 

 .1ن اـ بجي  نارهض خالؿ  دة  نلتنكابأ لف  طنا ن  ت 
  :2  ندة لبـ كابج ء إاا إ ندة كابأ لف ككخبلنرلن  ف ق ؿ كاشرئن كا وتدة هي كاإنكح كابنالن 
  دـ ب هر كبفنقلن إ ندة بأ لف  ند ابشرئن كا وتدة. -3-1-1
بي ك بو   ب هلر طنقن كوبلنن لن إضنهلن ابشرئن كا وتدة ا ن لخص كألخطنر كائ لرة كا -3-1-2

 كابو لالح كا بنإن كبفنقلنح إ ندة كابأ لف ادل ن  نوبلنن  ن ئن بن.
 بجتلي كبفنقلن إ ندة كابأ لف كا  ر ن خطرًك  نلتًن  و ي ط لنب . -3-1-3
كا   ف  بل  خنرن تطنؽ بغطلنح كبفنقلنح إ ندة كابأ لف كا بنإن    هي قنا ن  ق ع كاخطر  -3-1-4

 بفنقلنح.ككوباتنءكح ا ذ  كك
 كئبوني كاخ رة  كا نرهن كافتلن هي    ر  نلتن  ندًة  ن بئ ف  ب هرة ادى  نلد كابأ لف. -3-1-5
زلندة كاقدرة كابتنهولن هي كاو ؽ كابي بن ؿ هل ن كاشرئن كا وتدة    هي  ي و ؽ بت ي دخ ا   -3-1-6

  كان ؿ هل .
 إعادة التأمين التعاقدية -3-2

  نشرة  كاشرئن كا نلدة بقـ     ج   كاشرئن كألخلرة  إ ندة بأ لف ئنهن  ن ه  كبفنؽ  لف كاشرئن كا 
لزلد  ف كإبفنظ كاشرئن كا  نشرة هي إقؿ  نلف  ف إق ؿ كابأ لف ئأف ببن د كاشرئن كا نلدة  قد ًن  إ ندة 

                                                           
 .36. ت لبن بنن  ثخر ف   رج  و ؽ ذئر   ص 1

 .40  ص6كانددد شؽ    جبن كابأ لف  كا نرهن   إعادة التأمين الختيارية(  3020.   ند كادلف خبلفن  إ د )2
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د كابأ لف كازكاد  ف إد ككإبفنظ هي ئؿ   بلن بأ لف إرلؽ برد  با كاشرئن كا  نشرة  هب  ئنف إ

ؿ.س  ف ئؿ   نرة ب  ف  بل ن ضد كاإرلؽ  ااًل  هإف كاشرئن 1666666ككإبفنظ ابشرئن كا  نشرة 
كا نلدة بببـز  طرلقن ثالن  إ ندة بأ لف ئؿ   نرة    تن ادى كاشرئن كا  نشرة  كابي بزلد قل ب ن  ف 

 .1  ناط   لئ ف   بغ إ ندة كابأ لف ه   ن لزلد  ف كا  بغ كا ذئ ر  ؿ.س1666666

 إعادة التأمين الختيارية من جانب واحد  -3-3
بنب ر  وط  لف كاطرلقبلف كاون قبلف  إلث  ت ن بخببؼ  ف كاطرلقن ككخبلنرلن هي  ف شرئن  

كابأ لف  بز ن  ناق  ؿ    جي ككبفنقلن كا  ر ن  ئ ن  ت ن بخببؼ  ف كاطرلقن كإلج نرلن  إلث ك بئ ف 
 لنتي ذاؾ  ت    قبضا   لف ئؿ   بلن  ف كان بلنح كابي بش ب ن ككبفنقلنشرئن كابأ لف  بز ن  إ ندة بأ 

هذ  كاطرلقن ببفؽ شرئن كابأ لف    إإدى شرئنح إ ندة كابأ لف  با  ف لئ ف ا ن كاإؽ هي إ ندة 
ن  ف إلث ت ع كاخطر كا   ف كابأ لف ادل ن   ذاؾ  ناتو ن ات ع  نلف  ف كان بلنح كابي بإددهن ككبفنقل

 لف  ي   بلن أاشرئن كابأ لف كاإرلن هي إ ندة ب ف إلث كا  بغ كا طب ي بغطلب    با  ف بئ ف   ضد  
 ف كان بلنح كابي بش ب ن ككبفنقلن د ف  ف لتقص ذاؾ  ف إق ن هي  دـ إ ندة بأ لف  ي   بلن    شرط 

 . 2  جي ككبفنقلن ف بئ ف هلان إ ندة كابأ لف  بز ن  ق  ؿ إ ندة بأ لف كان بلنح كابي بقدـ ا ن  
 إعادة التأمين المشتركة  -3-4
  ئ ن ه  بإدث  خطنر  نلتن  با تطنؽ  كو  ببجأ شرئنح كابأ لف إاا هذ  كاطرلقن  تد  ن  

كازكزؿ  إلث لبـ  ق ع كاخونرة   ندكح  ربفنن     قبضا هذ  كاطرلقن ببفؽ كاإنؿ هي إنان كاإر ي   
كان بلنح كابأ لتلن كابي ببننقد  بل ن    كا   ف ا ـ    نتا  شرئنح كابأ لف  با إوني  شبرؾ لش ؿ

 ف ئؿ   بلن بأ لف بنقدهن إإدى كاشرئنح  ك  د  ف بدخؿ ض ف هذك كاإوني   قد ل زع هذك كاإوني 
كا شبرؾ  با كاشرئنح كادكخبن هل   نابون ي   قد ل زع  بل ن ب نًن اتوي  نلتن بإددهن ككبفنقلن هل ن 

 .3 لت ن
 
 
 
 

                                                           
 .36ن بنن  ثخر ف   رج  و ؽ ذئر   ص. ت لب 1

 .37  صن ؽوكا رج  . كا 2

 .37. كا رج  كاون ؽ  ص 3



73 

 سس النظرية لصناعة التأميناأل                                                صناعة التأمين في سورية: واقع وآفاق

 المبحث الثالث
 ينيةــة التأمــــافــالثق

  رك ج  لند كان ؿ كابأ لتي   اًل دقلقًن   ب لزًك   لإبنن  ف كانتصر كا شري إاا  ج  دكح ئ لرة 
 ا ن لبي: بـ كابنرض   نااقنهن كابأ لتلنهل ن لبنبؽ      ب لن  بط رة    وب ى  تنوي  ف كا  ي كابأ لتي

 مفيوم الثقافة التأمينية  (1

كااقنهن كابأ لتلن بنتي: كإلدركؾ كائن ؿ األخطنر كا إلطن  إلنة كإلتونف    ببئنب   ككقبتنع  إف
 ضر رة   كج ن هذ  كألخطنر   كاف ـ  أف كابأ لف ه   توي  ولبن هي هذ  كاإنان؛ اذاؾ لجي  ف لبإ ؿ 

    أف لبـ  ف خالؿ ك بنرؼ إد د       دك   كقبتن إب ؿ بئبفن قبلبن  نجبن  دًك  ف   كج ن خطر 
 . 1تظنـ بنن تي لفلد كافرد  كا جب  

 أسباب تدني الثقافة التأمينية (2

بننتي  نظـ كا جب ننح  ف بدتي كااقنهن كابأ لتلن ادى  هركدهن  هنبا و لؿ كا انؿ  ظ رح دركون 
 لتلن هلر % لفضب ف كا تنه  كابأ لتلن كابقبلدلن   تو ن ضالبن جدًك بفضؿ كا تنه  كابأ86إدلان  أف 

 :3   هتنؾ كاندلد  ف كألو ني ب دي إاا  دـ كتبشنر كا  ي كابأ لتي    ف  ه  ن2كابقبلدلن )كاإدلان(
 دـ  ض ح كاإئـ كاشر ي اببأ لف  إلث هتنؾ  قلدة لإ ب ن  نظـ  هركد كا جب ننح  كابي بإّرـ  -2-1

 ف هئرة كابأ لف كإلازك ي   بجنهبلف كابأ لف  ئنهن  شئنا   إبا إت ـ لفضب ف ا  كوبطن  ك  ف لبخبص ك 
 ؿ لخفؼ  ف ثانر  كائنرالن  إلنتًن كابي بف ؽ   ذاؾ  ف كابأ لف  ئنهن  شئنا  ك ل ت   ف  ق ع كاخطر 

  طنقن كإلتونف  با بإ ب ن.

كاخ ؼ  ف  دـ ككوبفندة  ف  القن كابأ لف؛ ألف ككوبفندة ك ببـ إّك  بإقؽ كاخطر كا إب ؿ  -2-2
 كا ق ع.

                                                           
  جن نن التأمين التكافمي كحل لمشكمة غياب ثقافة التأمين في الوطن العربي بالرجوع إلى حالة الجزائر(  3022. زرلؽ ئ نؿ )1

 .5)كاجزكار(  ئبلن ككقبصند  ص كا بلدة
2
. Mark L. Power, Tahira K. Hira(2010), Insurance Company Employees, Financial Expertise and 

Practices; Implications on Benefit Participation and Satisf Action, Iowa StateUniversity,p3. 
 .5. زرلؽ ئ نؿ   رج  و ؽ ذئر   ص3
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ك بشدد كارقن ن  با ثالنح   ؿ شرئنح ب نـ  نض كاإئ  نح  قطنع كابأ لف  إلث كه دـ  -2-3

.   نابناي بتندـ كااقن كابأ لف ا ت  كاغش  كابدالس  با كا  كطتلف كاذلف ك ل بئ ف كاخ رة كائنهلن
  لف كا  كطتلف  شرئنح كابأ لف.

 اؿ طن نح إتبنجلن بقبلدلن ب  إلث لبـ كك ب ند  با قهي  نض كاد ؿ ضنؼ كا تا ككقبصندلن -2-4
كا  رد كارالوي ابدخؿ كاق  ي  ئ ن بننتي هذ  كاد ؿ  ف  لان كقبصندلن  إد دة ك بو    إقن ن 

إ ؿ ذكح  خنطر  نالن   ئنتح هذ  كا شنرل   إص رة  ناجنتي كاإئ  ي كاقندر  با ب شنرل  
 نابأ لف. ن لتجـ  ف كألخطنر كا إب بن.   نابناي كك بنند  ف كابفئلر  

إنان كا  وون كانن ن كاو رلن اببأ لف هي ـ شرئنح كابأ لف  بط لر  تبجنب ن  ه ااًل  دـ كهب ن -2-5
ولطرب ن  كإبئنرهن كابنـ او ؽ كابأ لف كاو رلن هي كأل  كـ و رلن كابي ئنتح رك إن د  ًن؛  و ي 

ت ن  إنجن ابط لر تبلجن كابأ لف كإلازك ي هل ن  هإت ن اـ بئف بنب ر     ئذاؾ 2666ق ؿ  نـ 
  تبجنب ن  خد نب ن.

و نف كا فنهلـ كابو لقلن كاإدلان    دـ قدرب ن  با بص لـ  دـ  خذ شرئنح كابأ لف هي كاإ -2-6
كادخ ؿ  بالاـ كاقدركح كا ندلن ائنهن  وب لنح كادخؿ    نابناي  دـ كاو نح اذ ي تبجنح بأ لتلن 

 كا تخفضن  با كابفئلر  نابأ لف.

ف ل جد  تنهج   إلث  ف كا فبرض  نبل لن  كا ننهد كاخنصن  نابأ لفكاب  دـ ب هر كا تنهج -2-7
  . با  وب ى كاجن ننح بخصصنح دقلقن  صتن ن كابأ لف  خنصن

ألف كا  كطف لجي  ف لئ ف   تلف  كإلجركءكح  ف ق ؿ كا  كطتلف   هذ   شئبن إقلقلنكاج ؿ  ناق ك -2-8
 ولئ ف كإد طرهي  قد كابأ لف.لث  ت   با دركلن  ناج كتي كاقنت تلن كاخنصن  نابأ لف  إ

تشر  د ر كإل الـ هي   نابناي لبـ كهبقند  دـ ب هر  وناؿ كإل الـ كا تنو ن اتشر كااقنهن كابأ لتلن. -2-9
هتنؾ  القن ق لن  لف كإل الـ  بت لن كا  ي كابأ لتي ادى  كا  ي كابأ لتي   ئ ن ه   نر ؼ

 .كا  كطتلف

إلث ك ل ببئ ف كاخ رة كائنهلن  كا  هالح كا طب  ن أ لف  هي  و كؽ كاب ضنؼ  دكء كانن بلف  -2-16
 إلقتنع كاز  ف  ف تنإلن   إللجند كا تبج كابأ لتي كا الاـ ا .
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 ةالتأميني عوامل اتساع نطاق الثقافة (3

     ف  ه  ن:نكابأ لتل اقنهن ك ؿ بونهـ هي زلندة كتبشنر كاهتنؾ كاندلد  ف كان
 ر اإليجابي لإلعالمالدو  .  

لنب ر كإل الـ  ف كاإنجنح كألونولن اب شر كابي  و  ح هي بط ر كا شرلن   ر كابنرلخ  إلث   
  وناب  كاإدلان ئناببفنز  -اإلعالم الجماىيري-بط ر كإل الـ   ر كابنرلخ الصؿ إاا شئب  كاإناي 

  كاولت ن  كاركدل   كاصإؼ  ككتبرتح. 
  ككبصنؿ الس ألف كإل الـ ككبصنؿ   كإل الـ كاإنضر ه   صر ركانص    ن ك شؾ هل   ف 

 ن   كضإنقل   ثانر كا وناؿ كاإدلان اإل الـ  قد  ص إح  ؿ ألف  ظنهرة جدلدة هي بنرلخ كا شرلن
إنجز كاز نف   ن   اغح كإل الـ هي  صرتن كاإنضر  بط رح ادرجن  ذهبن   وناؿ هقد بنددح  نل ق  

ا جب     هنهي بئ لف ككبجنهنح  كا نبقدكح رهن كائ لر اي  ف  وناؿ كإل الـ ا ن   ن  ف شؾ ه   كا ئنف
 . 1ك لوبطل  كاإلنة د ف كبصنؿ كإلتونتي

 لند د ر كإل الـ هي تشر كا  ي كابأ لتي د رًك ئ لرًك  إلث هتنؾ  القن ق لن  لف كإل الـ  بت لن  
نب د شرئنح كابػأ لف  با كاإلنة كاو لورلن  كألا نتلن كا  ي كابأ لتي ادى كا  كطتلف  هنبا و لؿ كا انؿ ب

 .2هي كابنرلؼ  خد نب ن   ئذاؾ ب زلن ن  با تظنـ كاشن ئن )ككتبرتلح(  شئؿ ئ لر
:  ف كإل الـ ك لزكؿ خج ًك  اـ لأخذ د ر  كا طب ي   خص صًن هي كاد ؿ كانر لن  ائف  ر ي كا نإث  

 ب ي كاصإل . إلث  ت  لننتي  ف  شئبن كابط لؽ كان
 دور الحكومة . ب

بقـ  كاإئ  ن  ذاؾ  ف خالؿ  ج زة كإلشركؼ  كارقن ن  با كابأ لف   ف خالؿ كبإندكح كابأ لف   
 ئذاؾ  ف خالؿ ك ب ندهن  با شرئنح كابأ لف   وطنء كابأ لف  خ ركء بو لن كاخونار  ئؿ  ف ا  

ادك  ن هي  جنؿ تشر كا  ي كابأ لتي بنن ؿ هي  جنؿ صتن ن كابأ لف  إلث بئ ف كاإئ  ن كاإنضتن  ك
 كبونع تطنق    خص صًن بدخؿ كاإئ  ن هي هرض بشرلننح إازك لن كابأ لف هي كا دى كاقصلر  با 
كألقؿ؛  ف  جؿ ككربقنء  نا  ي كابأ لتي إاا كا وب ى كا طب ي   هذك  ن بـ بط لق  هي كالن نف هي  جنؿ 

                                                           
رونان  نجوبلر هي  أيمول تجاه المنطقة العربية، 11أحداث  إستراتيجية اإلعالم األمريكي بعد(  3022) . إ د صالح كادلف1

 .35كانالقنح كاد الن  جن نن إبي  ئبلن ككقبصند  ص
2
 . datamonitor(2010), Swiss Life Insurance and Pension Company, on www.datamonitor.com, p6. 

http://www.datamonitor.com/
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   ئذاؾ  ف خالؿ بط لر بقتلنح كا نب  نح انرض 81::2 كابأ لف كاط ي ككجب ن ي ك ب نرًك  ف  نـ

خد نح كاز ناف كا بف قن  كا بط رة   هذك  ن ط قب   نظـ شرئنح كابأ لف هي كا كلنح كا بإدة كأل رلئلن 
 .2اببأ لف (AIG)اببأ لف  كا ج   ن كاد الن كأل رلئلن  شركة نشين وأيد خص صًن 

كاقلنـ  إ بن د نلن ئ لرة بنّرؼ كا  كطتلف  د ر ي كانناـ :  با إئ  ن  ي د ان ه  ر ي كا نإث 
  ه لن صتن ن كابأ لف   بإن ؿ إزكان كاص رة كاوب لن كابي كربو ح هي  خلبن كاتنس  ت ن  ئ ن لجي 
زلندة كأل  كؿ كا خصصن اب إ ث   ذؿ  زلد  ف كاج د هي كاجن ننح  كا ننهد كا إالن  ف  جؿ كاب صؿ 

  ن ازلندة كا  ي كابأ لتي.إاا بئت ا جلن  تنو 
 ي ك د  ف  ض   رك ج  دلدة هي و لؿ تشر كا  ي كابأ لتي   و ةً  هي كا كلنح كا بإدة كأل رلئلن   

إلث ئنف بط ر كابأ لف ككجب ن ي ادل ن  ف خالؿ  رك ج  بت  ن   اؿ  رك ج بأ لف كا طنان  كاشلخ خن  
 .   3 كألهـ  رتن ج  نق ف  با قلد كاإلنة

 دور وكالء التأمين  ج.
هي ظؿ كابط ركح كابي لش دهن كانناـ كالـ   هإف كا تنهون هي قطنع صتن ن كابأ لف ب صبح هي  

   اذاؾ ك ب دح شرئنح كابأ لف  با  ئالء اببأ لف ادل ن هي 4 جنؿ كابونلر إاا درجن كتندكـ كألر نح
كأل رلئلن  نشين وأيدبأ لف هي شرئن ظؿ  ج كء هذ  كا تنهونح  هنبا و لؿ كا انؿ  بغ  دد  ئالء كا

 . 30205 ئلاًل هي ت نلن  نـ  70000إ كاي 
فايمس  لنب ر كا ئالء هي قطنع صتن ن كابأ لف ه زة كا صؿ  لف كان لؿ  شرئن كابأ لف   لشلر   

ر  ن ل دي د رًك إوتًن هي ر نلن  صناإ ـ   كخبلن إاا  ف هنا لن كألهركد لر ف  ف  ئلب ـ كاخنص دكا نً 
كاذي  تشأ كائبلن كأل رلئلن اببأ لف  ف  ىيبنر د. سولومونكألهضؿ اإ نلن  ر كإ ـ    ببئنب ـ   لرى  

                                                           
1
.Atsushi Yoshida, Shingo Takagi(2002), Effects of the Reform of the social MedicalL Insurance 

System in Japan, the Japanese Economic Review Vol. 53, No4, December, p444. 
2
. datamonitor(2010), New York Life Insurance Company, on www.datamonitor.com, p8. 

3
.Robert J. Myers(1960), American Risk and Insurance Association, The Journal of Insurance, Vol. 

27, No1, p 11. 
4
.Giovanni Millo, Giacomo Pasini(2010), Does Social Capital Reduce Moral Hazard?A Network 

Model for Non-Life InsuranceDemand, University of Trieste, FISCAL STUDIES, vol. 31, no, p361. 
5
. datamonitor(2011), Nationwide Mutual Insurance Company, on www.datamonitor.com, p5.  

http://www.datamonitor.com/
http://www.datamonitor.com/


77 

 سس النظرية لصناعة التأميناأل                                                صناعة التأمين في سورية: واقع وآفاق
كانالقن كا  تلن  لف  ئلؿ كابأ لف  كان لؿ لجي  ف بنب د  با   ندأ  خالقلن جلدة    ف تجنح صتن ن 

  .1ك هتا ألي  ت  ن  ف كألخر كابأ لف لنب د  نادرجن كأل اا  با  هركد ادل ـ كا نرهن  كألخالؽ  إلث
كاجلدة دكا ًن    ن بجدر كإلشنرة إال :  ف كألخالؽ كاجلدة بصت     نًك جلدة    ف ككابزكـ  نألخالؽ  

 ائف هي  نض كألإلنف لتب ج  ئالء كابأ لف  تشطن إجرك لن  تنهلن األخالؽ   هل ن  ن لت    ف كاق ن  
كابي لتب ج ن  ئالء كابأ لف   كابي ل ئف  ف لبربي  بل ن  ق  نح لبي  نض كات نذن األتشطن كإلجرك لن 

 :2إجرك لن
 ئأ(  التمثيل السي

 إقناؽ ج هرلن   لقوـ إاا:  لب اؿ هي كا لنف كاخنطئ    هلر كادقلؽ ابإقناؽ    إذؼ    
 التمثيل السيئ غير المتعمد  -أ-أ  
 ق  نح  دتلن   اؿ   كارقن ن  با كابأ لف    ق ؿ هلان كإلشركؼ  هذك قد ل دي إاا إجركء إدكري  ف  

كإلاإنح  ف ق ؿ  نض كا تبجلف كابن نلف ابشرئن  با كان الء إلصدكر كا اناؽ    دـ  ب جل  كاتصلإن 
كابي بتنوي كإبلنجنح كان لؿ كابأ لتلن    كإلرشند  ف ق ؿ كا تبجلف  أ نتن   نرهن ابن الء  نخبلنر كا القن

كاإلنة   كخبلنر كا القن ذكح كاقوط كأل با  كابي بدر  ونط خنصن هي كابأ لف  با قدرب   بي ودكد كألق
 ا     ان  ئ ر.

 التمثيل السيئ المتعمد -ب-أ
هي ص ر  دلدة  ت ن: كإلصدكركح كا ه لن  كابي    طرلقن إجرك لن  هذك   ر  خببؼ ل ئف بتفلذ  إدكرلنً   

 نض كان الء خنصن هلر بضبلؿ  ت ـ      نن كا طب  نلبجأ إال ن  نض كا تبجلف كوبئ نؿ خطط كإلتب
كا اقفلف  ت ـ   نض كاإق ؽ كا برب ن  با كا القن هي بأ لتنح كاإلنة    ناغًن هل ن  اؿ ككقبركض  ض نف 

  بغ كابأ لف   قلنـ  نض كا تبجلف  إقتنع كان الء  بصفلن كا اناؽ  كا القن ه ر إصدكرهن     بغ لنندؿ
 دـ  الء ب ن كإبلنجنب ـ  اـ كوبخدكـ قلـ كابصفلن كاخنصن   ذ  كا اناؽ  إ زب ـ  ز ـ كا صدرة كابي هي
 ئقوط   ؿ ا القن جدلدة.    ت ن  ودكدهن    جزء 

 
 

                                                           
  كانبـ  كا نالن  كا صرهلن  جن نن كازلب تن في العالم العربيأخالقيات صناعة التأمين (  3007) .   د كاج كد   د كانزلز   ر1

 .22كألردتلن  ص
2

 .38. المرجع السابق، ص
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 ب( تزوير التوقيعات 

 با كا وبتدكح كارو لن كا قد ن اشرئن  خرث ف شخص  لإدث هذك  تد ن لبجأ كا ئلؿ إاا كاب قل  تلن ن
 كابأ لف.

 ديل طمبات التغطيةج( تع

 نب  نح ككئببني ابإص ؿ  با  ندؿ  ئ ر  ألهركض كإبلنالن   ت ن بندلؿ   لبـ بندلؿ طب نح كابغطلن 
 بإ لؿ ت ع كا القن؛ ئي لإصؿ  با    ان   با. ابقوط  هي بأ لتنح كاإلنة لئ ف كابندلؿ   دؼ

 د( التداول غير الصحيح لألموال 
 ؿ   ألقونط  ف كان الء إاا ككإبفنظ   ن  ك لق ـ  بوبل  ن اشرئن كابأ لف  ئلؿ  تد كوبال   اكا لبجأ قد

ابشرئن ه ر  قد لضلف ن اإون   كاشخصي   ذاؾ  تد ن ك لئ ف كا ئلؿ  طنا ًن  ب صلؿ كألقونط 
 بإصلب ن.

 عدم اللتزام بمتطمبات الترخيصى( 

كألبنني  ككوبشنركح     كاب دلؿ   ب كا   اؿ كان ؿ  د ف كاإص ؿ  با بصرل  إقن ن     دـ ككابزكـ   
 هي  اناؽ بأ لتنح كاإلنة.

  و( الخصم 
 كردة  نا القن     كابتنزؿ  ف جزء  ف كان  ان  لإدث هذك  تد ن لبجأ كا ئلؿ إاا  رض  زكلن  ه لن هلر

  .لند  خنافن إجرك لن ئإنهز ابن لؿ اشركء كا القن  كأل ر كاذي
ئالء كابأ لف بفندي كاوب لنح كاون قن كاذئر  ف خالؿ كإلدركؾ كاجلد : لجي  با     ر ي كا نإث 

  كا  ي ا خببؼ كاق كتلف  كاب كا  كابي بتظـ صتن ن كابأ لف هي  ي  جب    كان ؿ  ككابزكـ   ن.
  د. دور شركات التأمين 

 ن هي و ؽ ك د  ف ب د  شرئنح كابأ لف  دركون كاشر ط كانن ن انق د كابأ لف كا خببفن ق ؿ طرإ 
كابأ لف  ف كات كإي كافتلن كا خببفن   جنؿ كابغطلنح كابأ لتلن كا  ت إن ابن الء هضاًل  ف كات كإي 

  ه ف كاضر رة   ئنف بتقل  كاقنت تلن كابي هنا ًن  ن بئ ف هي صنا  شرئنح كابأ لف هي   كج ن   الا ن
ضن  هلر كا ف   ن هي  ئار كألإلنف  كاشر ط كانن ن ا اناؽ كابأ لف  ف كا فردكح  كا صطبإنح كاغن 

  ن بإب ل   ف ضنؼ  كض  هي كاصلنهن  اتنء كابرج ن  ف كابغنح كألجت لن إاا كابغن كانر لن  كابئركر 
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كاج  د  كأل قنح  ضنء هي  إن ان بفولرهن  بضل   ن هلر كا طب ي اب نض  ت ن  كأل ر كاذي لج د كاق

  .1 كاإق ؽ
 لئ ف  ف لجي اذاؾ  تفو ن؛ كابأ لف شرئنح دكخؿ  ف كابأ لتي كا  ي رلظ   ف ك د :كا نإث   ر ي 

  ف هلانح ئؿ د ر إاا  نإلضنهن كا  كطف  ادى كابأ لتي كا  ي اتشر روالً  كاصتن ن هذ  هي ج ل  كانن بلف

 ف بق ـ شرئنح كابأ لف  نكبصنؿ   لجي كابأ لتي  كا  ي  اجنف كابأ لف  كبإندكح كابأ لف  با كارقن ن
كاشخصي  ن الا ن   بن ؿ  با بتشلط  شبرلنح كألهركد ابخد نح كابأ لتلن  ف خالؿ كاونر كانندؿ 
 كاقوط كا تنوي  كا الاـ كقبصندلًن    إن ان كاشرئن  ف لئ ف اإ بن كا اناؽ كاد ر كابو لقي ابخد نح 

  ـ.كابأ لتلن ا ننره ـ   قر نا ـ؛ اإا ـ  با شركء كا اناؽ كابأ لتلن كا تنو ن ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .52  ص رج  و ؽ ذئر (  3022) .  لوا  شبنر1
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 خالصة الفصل

صتن ن  هـ كألوس كاتظرلن اصتن ن كاػبأ لف   ف إلث  نهلن  بـ هي هذك كافصؿ كوبنركضاقد  
  ف اـ كوبتبنن   هقًن اببقول نح كاون قن كاذئر  كابأ لف  هبـ ذئر  هـ كا فنهلـ كألونولن اصتن ن كابأ لف 

   كابط ر كابنرلخي اصتن ن نظـ تقنط  ه لن صتن ن كابأ لفبنرلؼ شن ؿ اصتن ن كابأ لف  ئ ن بـ ذئر  
لف   صندرهن   ب ح كابأ لف    ت كع  خصناص صتن ن كابأ لف   بـ كابطرؽ ألهـ   ندأ صتن ن كابأ 

  هـ    هـ كاوب لنح  لضًن   بـ ذئر  نهلن إ ندة كابأ لف    تنقشن كآلانر كإللجن لن اصتن ن كاػبأ لف
 .  و ني بدتل ن    ك ؿ كبونع تطنق ن  كابأ لتلن ت ك  ن   كااقنهن 
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 الثانيالفصل 
 التأمين السورية لصناعة مقارنة دراسة تحميمية

   تمهيد

المناخ  التأميف, ووفرت لوصناعة في مجاؿ  ًا وممحوظاً كبير  تقدماً الدوؿ المتقدمة  حققتلقد 
فاءات اإلدارية والفنية وذلؾ مف خالؿ توفير شبكة معمومات داخميًا وخارجيًا, وكذلؾ تخصيص الك ,المالئـ

 الالزمة ذات الخبرة العالية, وتأميف السيولة المالية المطموبة. 
التأميف الكبرى في العالـ لتعزيز مواقعيا في سوؽ صناعة وىذا كمو ساعد عمى اتجاه شركات 

ىذا ما التأميف العالمية, سواء كاف ذلؾ بزيادة رأسماليا, أو مف خالؿ االندماج مع الشركات األخرى, و 
متغيرات االقتصادية الوبأسعار منافسة لتساير  جعميا قادرة عمى تقديـ الخدمات التأمينية بمستوى راؽ  

 الجديدة.العالمية 
, وبعد التي طرأت عمييا االستراتيجيةيرات نتيجة التغوفيما يتعمؽ بصناعة التأميف في سورية, و  

يؿ استطاعت الجيود المبذولة مف قبؿ لخاصة, فيف امرور أكثر مف سبع سنوات عمى دخوؿ شركات التأم
 والقوانيف التشريعات القطاع مف خالؿ توفير ىذا تمؾ السنوات أف تعزز الثقة فيالحكومة السورية خالؿ 

الالزمة, بما ييدؼ إلى تحقيؽ األىداؼ المرجوة مف ىذا القطاع, السيما تمؾ المتمثمة في النمو المتزايد 
وىؿ حقؽ  ,لفرد مف ىذه األقساط, ونسبة المساىمة في الناتج المحمي اإلجماليألقساط التأميف, وحصة ا

 قطاع صناعة التأميف في سورية الكفاءة النسبية, مقارنًة مع الدوؿ العربية؟
   :ةالسابق تتحاوؿ اإلجابة عف التساؤال ةاآلتي احثالمبو  

 .سورية في التأميف صناعةاإلطار النظري ل: المبحث األول
 مؤشرات صناعة التأميف في سورية ومقارنتيا مع الدوؿ العربية. :الثاني المبحث
 .: مقارنة الكفاءة النسبية لصناعة التأميف السورية وصناعة التأميف في الدوؿ العربيةالثالثالمبحث 

 خالصة الفصل.
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 المبحث األول
 سوريةصناعة التأمين في ل اإلطار النظري

عمى ماىية صناعة التأميف في سورية, ونشأتيا, وفروعيا, التعرؼ  ييدؼ ىذا المبحث إلى  
 ـ ىذا المبحث لمفقرات التالية:س  وشركاتيا, ومستوى الوعي التأميني في سورية, حيث ق  

 صناعة التأمين في سورية مفهوم ونشأةأواًل_ 
رفة صناعة التأميف في سورية؛ ألف تصور أي ظاىرة ومعونشأة  فيوـالبد في البداية مف بياف م

 ( يسبؽ التعمؽ في دراستيا وتحميميا.مجتمع الدراسةماىيتيا في أي بمد  )
 فً سورٌة ( مفهوم صناعة التأمين1

 س المفيوـ االقتصادي الموجود, فيو نففيما يتعمؽ بمفيـو صناعة التأميف مف الناحية االقتصادية 
 في الفصؿ األوؿ.

عقد بيف طرفيف أحدىما يسمى المؤمف ": ابأنيميف أالت صناعةالمدني السوري  ؼ القانوفعر  لقد و 
مف الماؿ أو  والثاني المؤمف لو )أو المستأمف( يمتـز فيو المؤمف بأف يؤدي إلى المؤمف لمصمحتو مبمغاً 

وذلؾ مقابؿ  ,أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع حادث أو تحقؽ خطر مبيف في العقد مرتباً  إيراداً 
 .1"دييا المؤمف لو لممؤمفقسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤ 

 أف عقد التأميف: الحظومف خالؿ التعريؼ, ي   
 عقد معاوضة مالية. -

 ممـز لمطرفيف. -

 ليس عقد تبرع؛ ألف نية التبرع معدومة تمامًا. -

 يقوـ عمى المصمحة الفردية, دوف مصمحة اآلخريف. -

 
 
 
 

                                                           
                                واقع أداء المؤسسة العامة السورية لمتأمين: دراسة تحميمية(, 2102القرعاف فادي, إسماعيؿ فؤاد, محمد عبد الرحمف ). 1
 .4ص ,3العددتصادية, نونية واالق, سمسمة العمـو القامجمة بحوث جامعة حمب ,



84 

 دراسة تحميمية مقارنة لصناعة التأمين السورية                                 صناعة التأمين في سورية: واقع وآفاق
 نشأة صناعة التأمين في سورية وتطورها ( 2

بداية صناعة التأميف وكيفية تطورىا ومواكبتيا لمتطورات االقتصادية,  تكويف صورة واضحة عف يمكف
 :1حيث مرت صناعة التأميف في سورية بعدة مراحؿ أىميا

 فترة االنتداب الفرنسي .0

وفي ىذه الفترة دخؿ التأميف إلى سورية عف طريؽ وكاالت الشركات األجنبية لمتأميف, وذلؾ عقب   
, حيػث 20/1/1926تػاري  و  / 96دور قرار المفػوض السػامي بػرقـ /الحرب العالمية األولى, وبعد ص

تػػـ بموجبػػو تنظػػػيـ أعمػػاؿ التػػأميف وحصػػػر تسػػجيؿ شػػركات التػػػأميف فػػي المفوضػػية العميػػػا فػػي بيػػػروت 
خضاعيا إلى دفع كفالة مالية بمغت  ؿ.س عف كؿ فرع مف فػروع التػأميف التػي تمارسػيا ىػذه  7500وا 
ت بأعمػػاؿ التػػأميف فػػي سػػورية خػػالؿ فتػػرة االنتػػداب الفرنسػػي, وقػػد الشػػركات, وىكػػذا قامػػت تمػػؾ الوكػػاال

(, ولكػف أخػذت األحػواؿ تميػؿ 1931 - 1929كاف نشاطيا ضعيفًا أباف األزمة االقتصادية العالميػة )
 إلى االنفراج بعد تمؾ األزمة االقتصادية حتى تـ االستقالؿ. 

 فترة ما بعد االستقالل .2

نظـ مسألة التأميف في سورية, وذلؾ بموجب المرسـو التشريعي بعد االستقالؿ صدر أوؿ تشريع ي 
 , وقد تضمف المبادئ التالية:1949حزيراف  8/ تاري  112رقـ/

أف يكوف لكؿ شركة تأميف ترغب في ممارسة العمؿ في سورية مركز مستقؿ فييا لممارسة  -2-1
 سورية.نشاطيا التأميني, وأف يكوف ليا ممثؿ مف جنسيتيا أو مف الجنسية ال

ؿ.س عف كؿ فرع مف فروع النقؿ والحريؽ  10,000أف تودع الشركة ضمانة مصرفية بمبمغ  -2-2
 ؿ.س عف كؿ مف فرعي الحياة واالدخار. 25,000والطوارئ و

شركة عربية وأجنبية  60وقد سجؿ في سورية باالستناد إلى المرسـو المشار إليو أعاله أكثر مف 
بينيا شركة الضماف السورية المساىمة المغفمة التي رخص ليا تمارس مختمؼ فروع التأميف مف 

ؿ.س لمقياـ بجميع   750,000وبرأسماؿ قدره 7/8/1952/ تاري  226بالعمؿ بموجب المرسوـ رقـ /
عادة الضماف.  معامالت الضماف وا 

 

                                                           
الجميورية العربية السورية, ىيئة تخطيط , المؤسسة العامة السورية لمتأمين بين الواقع والتطوير(, 2118. رشيد جواد ماجد )1

 .00-8صدمشؽ, الدولة, معيد التخطيط لمتنمية االقتصادية واالجتماعية, 
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 بين سورية ومصر فترة عهد الوحدة .3

د المشػروع األخيػر لقػانوف ىيئػات التػأميف في بداية عيد الوحدة وبعد عدة دراسات متعددة, تـ إعدا  
 1949حزيػراف  8/ تػاري  112, والػذي يمغػي المرسػـو التشػريعي رقػـ/1959/ لعاـ 195وصدر برقـ /

فػػػػي سػػػػورية, وقػػػػد حصػػػػر القػػػػرار المػػػػذكور عمػػػػؿ التػػػػأميف فػػػػي الشػػػػركات التػػػػي تكػػػػوف ممموكػػػػة بكامميػػػػا 
ـ الػػػوطني ألوؿ مػػػرة فػػػوؽ تمػػػؾ الشػػػركات لمسػػػاىميف يتمتعػػػوف بجنسػػػية الػػػبالد, وبيػػػذا القػػػرار رفػػػع العمػػػ

والوكاالت األجنبية التي كانت تمارس التأميف في إقميمي الجميوريػة العربيػة المتحػدة وداـ األمػر عمػى 
, حيػث صػدر قػرار رئػيس الجميوريػة العربيػة المتحػدة 1961ىذا النحػو حتػى النصػؼ الثػاني مػف عػاـ 

يـ جميع البنوؾ وشركات التأميف العاممة فػي إقميمػي , وبموجبو تـ تأم1961/ لعاـ 117بالقانوف رقـ /
 الجميورية وآلت ممكيتيا إلى الدولة.

وقػػد جػػاء فػػي قػػانوف التػػأميـ المػػذكور أعػػاله أنػػو قػػد تػػـ حصػػر القيػػاـ بأنشػػطة التػػأميف فػػي اإلقمػػيـ   
 . الشمالي بشركة الضماف السورية كشركة وحيدة تقـو بالمياـ التأمينية في مختمؼ فروع التأميف

/ شػركة أجنبيػة وعربيػة مػف 77وعند صدور ىذا القانوف كاف يعمؿ في سػورية فػي قطػاع التػأميف /
جنسيات مختمفػة وكانػت مراكزىػا الرئيسػية خػارج سػورية وتمػارس أعمػاؿ التػأميف محميػًا بواسػطة وكػالء 

ألعماليػا,  ليا يعمموف لحسابيا, وقد قامت ىذه الشركات بسػحب كفاالتيػا المودعػة بعػد التػأميـ ضػماناً 
 / شركة مرقنة القيد مف سجؿ شركات التأميف في سورية.46/ 1970وبمغ عددىا حتى غاية 

التأميف عمى الحياة الصادرة قبػؿ التػأميـ,  فبعضيا ظؿ مستمرًا في خدمة وثائؽ أما بقية الشركات  
السػورية عمػى  مثؿ الشركة األمريكية لمتأميف عمى الحياة, كما اتفقت شركات أخرى مع شركة الضػماف

تحويؿ محفظة أعماليا إلييا, كما ىو الحاؿ بالنسبة لشركتي التأميف  العربية المحدودة وشركة االتحاد 
الوطني المبنانيتيف وشركة األونيػوف الفرنسػية, أمػا بالنسػبة لشػركات التػأميف المصػرية, فقػد تػـ التوصػؿ 

عمػػػى تصػػػفية التزامػػػات ىػػػذه  29/4/1969إلػػػى اتفػػػاؽ مػػػع المؤسسػػػة المصػػػرية العامػػػة لمتػػػأميف بتػػػاري  
الشركات فيما يتعمؽ بفروع التأميف العامة وتحويؿ محافظ الحيػاة إلػى شػركة الضػماف السػورية بموجػب 

 المصرية. اتفاقيات خاصة عقدت بيف شركة الضماف السورية والمراكز الرئيسية لشركات التأميف
 1963فترة ما بعد قيام ثورة الثامن من آذار .4

وبعػػػد قيػػػاـ الثػػػورة بعػػػاميف صػػػدر بػػػالغ عػػػف نائػػػب رئػػػيس مجمػػػس الػػػوزراء بػػػرقـ  1965فػػػي عػػػاـ   
وجػػب بمقتضػػاه عمػػى كافػػة اإلدارات والمؤسسػػات العامػػة والمصػػالم الرسػػمية التػػأميف أ 728/15/ب/15
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لى الخارج لدى شركة الضػماف السػورية ماعػدا بعػض الحػاالت التػي  عمى مستورداتيا وصادراتيا مف وا 

التػػأميف مثػؿ اسػتيراد الػػدواجف والنمػاذج التػي تشػحف بالطػػائرة شػريطة الحصػوؿ عمػػى  يتعػذر فييػا إجػراء
 موافقة مسبقة مف وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية.

وىناؾ بعض الحاالت التي يعفى فييا المستورد مػف شػرط التػأميف المحمػي نصػت عمييػا تعميمػات  
الشػحف والبضػائع  وثػائؽالبضائع المسػتوردة ضػد وزارة االقتصاد مثؿ البضائع المستوردة بدوف تأميف و 

التػػػي تػػػرد بػػػدوف قيمػػػة تجاريػػػة )كالنمػػػاذج( والبضػػػائع المسػػػتوردة مػػػف قبػػػؿ الشػػػركات األجنبيػػػة المتعيػػػدة 
 لمشاريع حكومية في سورية.

/ والذي يقضي بوجوب التأميف اإللزامي 95صدر المرسوـ التشريعي رقـ / 19/7/1967وبتاري    
مدنية الناشئة عف استعماؿ السيارة اتجاه الغير, ولكف ىذا المرسـو لـ ينفذ حتى عػاـ عمى المسؤولية ال

/ منػػو 204/ و/203والػػذي قضػػى بالمػػادتيف / 1974, حيػػث صػػدر قػػانوف السػػير السػػوري لعػػاـ 1974
بوجػػػوب التػػػأميف عمػػػى كافػػػة المركبػػػات السػػػورية المسػػػجمة فػػػي دوائػػػر ومػػػديريات النقػػػؿ وعمػػػى المركبػػػات 

بغػػرض المكػػوث المؤقػػت ضػػد األضػػرار الجسػػدية التػػي تحػػدثيا  اأو الداخمػػة إلييػػ عػػابرة لمدولػػةاألجنبيػػة ال
ىػذه المركبػػات لافػػراد فػػي سػػورية, وقػػد وضػػعت مؤسسػػة الضػػماف السػػورية ىػػاتيف المػػادتيف فػػي موضػػع 

 . 1974التطبيؽ اعتبارًا مف بداية الشير العاشر مف عاـ 
ية لمتػأميف بتوسػع التػأميف اإللزامػي ليشػمؿ األضػرار قامت المؤسسة العامػة السػور  1991وفي عاـ  

الماديػػة التػػي تحػػدثيا السػػيارات السػػياحية السػػورية أو المركبػػات األجنبيػػة الداخمػػة عمػػى سػػورية عبػػورًا أو 
بأغراض المكوث المؤقت حماية لممتمكات السػورييف مػف حػوادث سػير تتسػبب بيػا المركبػات السػياحية 

 ية.أو المركبات األجنبية في سور 
 2004/ لعام 68رقم /عمى التأمين بعد صدور مرسوم إحداث هيئة اإلشراف فترة ما  .5

عمػػى اإلشػػراؼ الرقابػػة و ىيئػػة والقاضػػي بدحػػداث  2004/ لعػػاـ 68رقػػـ /صػػدر المرسػػـو التشػػريعي 
عادة التأميف وتشرؼ عمييما التأميف , ثـ تال ذلػؾ المرسػـو التشػريعي رقػـ 1التي تنظـ قطاع التأميف وا 

                                                           
 والذي حددت  2004/ لعاـ 68المرسـو التشريعي / ة مستقمة أ حدثت بموجبىيئة حكومية سوري :الرقابة واإلشراؼ عمى التأميف. ىيئة

عادة التأميف واإلشراؼ عميو بما يكفؿ توفير المناخ / منو ىدؼ الييئة3المادة / المالئـ لتطويره وتعزيز دور  بتنظيـ قطاع التأميف وا 
شراؼ عمى تجميع المدخرات الوطنية التي يتيحيا اإل كذلؾ, وتغطية المسؤوليات صناعة التأميف في ضماف األشخاص والممتمكات

يضمف حماية حقوؽ المؤمف ليـ  واستثمارىا لدعـ التنمية االقتصادية في الجميورية العربية السورية, بما النشاط التأميني وتنميتيا
 .التأمينية لحماية ىذه الحقوؽ والمستفيديف والمستثمريف ويوفر األغطية
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/43/  الػػذي سػػمم بػػالترخيص لشػػركات التػػأميف الخاصػػة لمزاولػػة أعماليػػا التأمينيػػة, حيػػث  2005لعػاـ

الخاصػة,  يوـ البدء باستقباؿ طمبات الترخيص لتأسيس شركات التػأميف 17/7/2005تاري   تـ تحديد
كافػة  والعمميػة التأمينيػة مػف ثـ تال ذلؾ إصػدار العديػد مػف القػوانيف والنصػوص الناظمػة لسػوؽ التػأميف

/ فػػي 6وقػػانوف وسػػيط التػػأميف رقػػـ / 2/8/2005 / فػػي5جوانبيػػا, فصػػدر قػػانوف وكيػػؿ التػػأميف رقػػـ /
 9/12/2005/ تػػػاري  9رقػػػـ /( TPA) نفقػػػات التػػػأميف الصػػػحي , ثػػػـ نظػػػاـ شػػػركات إدارة2/8/2005

اتػػػو الخاصػػػة بالييئػػػة كنظػػػاـ العػػػامميف فػػػي الييئػػػة وتعميم باإلضػػػافة إلػػػى العديػػػد مػػػف األنظمػػػة الداخميػػػة
  .المالي الخاص بالييئة التنفيذية والنظاـ

وقػػد بمػػغ عػػدد الشػػركات التأمينيػػة الخاصػػة التػػي تمػػارس أعماليػػا فػػي سػػوؽ التػػأميف السػػورية حتػػى 
/ شػػركة مػػف مختمػػؼ الجنسػػيات العربيػػة واألجنبيػػة, كمػػا أنػػو صػػدر المرسػػـو التشػػريعي 03/ 2100عػػاـ

وريػػػػة والمتضػػػػمف اعتبػػػػار المؤسسػػػػة العامػػػػة عػػػػف السػػػػيد رئػػػػيس الجمي 30/8/2007/ تػػػػاري  46رقػػػػـ /
بالشخصػػية االعتباريػػة واالسػػتقالؿ المػػالي  عالسػػورية لمتػػأميف مؤسسػػة عامػػة ذات طػػابع اقتصػػادي تتمتػػ

 واإلداري. 
وبيػػذا المرسػػـو فقػػد أصػػبم لممؤسسػػة الحريػػة فػػي إبػػراـ اتفاقيػػات إعػػادة التػػأميف مػػع شػػركات إعػػادة 

 لمية بناًء عمى اقتراح مجمس إدارة المؤسسة وموافقة وزير المالية. التأميف ووساطة التأميف العربية والعا
كمػػا سػػمم لممؤسسػػة وفػػؽ ىػػذا المرسػػـو اسػػتثمار أمػػواؿ االحتياطيػػات الموجػػودة لػػدييا ضػػمف قنػػوات 

أمواؿ مؤسسات وشركات تتشابو في طبيعة عمميا مع أعماؿ  ساستثمارية مدروسة والمشاركة في رؤو 
اقتػػراح مجمػػس إدارة المؤسسػػة وموافقػػة وزيػػر الماليػػة, وأ جيػػز ليػػا بقػػرار مػػف  المؤسسػػة, وذلػػؾ بنػػاًء عمػػى

رئػػيس مجمػػس الػػوزراء وبنػػاًء عمػػى اقتػػراح وزيػػر الماليػػة وعمػػى دراسػػة جػػدوى اقتصػػادية, االسػػتثمار فػػي 
 قنوات استثمارية مختمفة أخرى.

 أهمية صناعة التأمين في سورية -ثانياً 
ألنيا لـ  ئة وحديثة الوالدة, ولـ تأخذ الدور المطموب منيا,تعتبر صناعة التأميف في سورية ناش 

, 5002عاـ الأي بعد , االىتماـ الكافي في مجاؿ تطوير صناعة التأميف, إال  خالؿ السنوات األخيرة تبد
دخوؿ سوؽ التأميف؛  لذلؾ فدف أىميتيا في االقتصاد القومي ندما افسحت في المجاؿ لمقطاع الخاص لع

                                                                                                                                                                                     
1. General Arab Insurance Federation(2011),   Arab Insurance Data Bank, INSURABIA, p1. 

 . / الحقًا إلى حماية حقوؽ المؤمف ليـ والمستثمريف وتعميماتو التنفيذية التي صدرت  2005/ لعاـ 43ييدؼ المرسـو التشريعي رقـ
 نية بأسعار مقبولة مف خالؿ المنافسة العادلة والسعي لتطوير قطاع التأميف وتوطيد استقراره.وتوفير الخدمات التأمي

http://www.gaif-1.org/
http://www.gaif-1.org/
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إلى األىمية التي حققتيا صناعات التأميف في الدوؿ المتقدمة, حيث اقتصرت أىميتيا  السوري لـ ترؽ

1عمى
: 

 واستثمارها صناعة التأمين وسيمة لتجميع رؤوس األموال -1
إف تراكـ أقساط التأميف لدى شركات التاميف يؤدي إلى تراكـ رؤوس األمواؿ لدييا, حيث تقـو  

 ادية في المجتمع السوري.باستثمارىا لتدعيـ التنمية االقتص
 صناعة التأمين وسيمة لتوفير األمان والحماية -2

فس أو توفر صناعة التأميف األماف لممؤمف ليـ ضد أخطار معينة قد يتعرضوف ليا في األن 
 .األمواؿ أو مف يعنييـ أمره

 صناعة التأمين وسيمة لزيادة الثقة التجارية -3
الحظ ف خالؿ التأميف عمى الضمانات المقدمة لالئتماف, حيث ي  تؤدي صناعة التأميف دورًا ىامًا م 

 أف المصارؼ ال توافؽ عمى إقراض المشروعات أو رجاؿ األعماؿ إال  بوجود تأميف عمى ممتمكاتيـ.
 مساهمتها فً الناتج المحلً اإلجمالً -4

ما تزاؿ  تساىـ صناعة التأميف في الناتج المحمي اإلجمالي, لكف نسبة المساىمة في سورية
ضئيمة جدًا بالمقارنة بمساىمتيا في الدوؿ األخرى, وىذا ما سنراه بشكؿ  مفصؿ  في المبحث الثاني مف 

 ىذا الفصؿ. 
 فيهانمو أقساط التأمين فروع التأمين في السوق السورية و  -اً لثثا

رات كب التطو بما يوا ,تقسـ فروع التأميف في سوؽ التأميف السورية إلى العديد مف الفروع 
 االقتصادية في سورية.

 ميف السورية خالؿ الفترةأ( يوضم أقساط التأميف في كؿ فرع مف فروع التأميف في سوؽ الت0) والجدوؿ 
(2116 – 2101.) 
 
 
 
 

                                                           
1
 .24, تقرير خاص, دمشؽ, صالتأمين في سورية ........ بين الواقع وآفاق المستقبل(, 2117المركز االقتصادي السوري ) . 
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 (1الجدول رقم )

 )األرقام بماليين الميرات السورية( التأمين في سورية فروع أقساط 
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 (2010-2006المصدر: إعداد الباحث باالعتماد على بٌانات هٌئة اإلشراف والرقابة على التأمٌن فً سورٌة، التقارٌر السنوٌة.) 

 :ما يمي الحظ( ي  0ى بيانات الجدوؿ السابؽ رقـ )بالنظر إل
بمغ  نمو معدؿفيما يتعمؽ بأقساط التأميف عمى الحياة, فقد شيدت خالؿ ىذه الفترة  -

حوالي  5050مميوف, وأصبحت بعاـ  25بحدود  5002%, حيث كانت في عاـ 2.75
وخصوصًا مف خالؿ  ,مميوف, وىذا يعود في معظمو إلى تطور التأمينات عمى الحياة 522

قناع بشرعية التأميف عمى الحياة, والعالقة االعتمادية بيف المصارؼ وشركات اإلمحاوالت 
بحيث أف أغمب  ,ة المصرؼ في تسويؽ ىذا النوع مف التأميناتمساىمالتأميف مف خالؿ 

 التأميف عمى الحياة. رفية تتطمب مف ضمف وثائقيا وثيقةالقروض المص
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حظي , حيث بالنسبة ألقساط التأميف عمى السيارات, فقد تـ تقسيميا إلى إلزامي وشامؿ -

% مف 34 والبالغةعمى أعمى نسبة مف أقساط التأميف  2010التأميف اإللزامي في عاـ 
فإجمالي أقساط التأميف وىي أعمى نسبة ميف اإللزامي عمى السيارات ىو الذي حقؽ أالت , وا 

لى تعديؿ  ,إلى انتشار السيارات بشكؿ كبير مف جيةسبب ذلؾ يعود , و أكبر معدؿ نمو وا 
% 6..1بينما الشامؿ حوالي , ىيئة اإلشراؼ عمى التأميف مف جية أخرى  التعرفة مف قبؿ

وخصوصًا  ,شركات التأميف أف سياسةإلى ىنا  الباحث شيروي, ف إجمالي األقساطم
اإللزامي السيارات )تأميف الخاصة المحدثة تأخذ بعيف االعتبار مراعاة عدـ ازدياد أقساط 

( عف نصؼ زيادة األقساط اإلجمالي, بحيث أف ىذيف النوعيف مف األقساط يمثالف والشامؿ
 فييا المطالبات.ة االزدياد؛ ألنيما مف أكثر األنواع التي تكثر عمى الشركة في حال اً خطر 

%, حيث 156بمغ  معدؿ نموبالنسبة ألقساط التأميف الصحي, فقد شيدت في ىذه الفترة  -
مميوف,  3536تقريبًا  2010مميوف, وأصبحت في عاـ  22بحدود  2006كانت في عاـ 

ئات المواطنيف, وخصوصًا وىذا يعزى إلى تطور التأميف الصحي وشمولو لمعظـ ف
ميـ والتي أخذت الموظفيف, فمثاًل شركة إيمبا الدوائية لمتأميف الصحي في قطاع التربية والتع

ؿ.س شيريًا مف دخؿ كؿ معمـ  250يتـ اقتطاع  , حيثالتأميف الصحي اإللزاميشكؿ 
ؤمف بعض األمراض التي تالتعويض عف ومعممة ومدرس ومدرسة إجباريًا, وذلؾ لقاء 

طبيب متعاقد مع إيمبا الدوائية, يث إذا أصيب الشخص بأي مرض وذىب إلى عمييا, بح
% تتحمميا شركة إيمبا الدوائية لمتأميف لقاء 0., ومف التكمفة فقط %10يتحمؿ إال  فدنو ال

المقابالت تبيف لو مف خالؿ  يًا. ولكف برأي الباحث وحسب مااألقساط التي يدفعيا شير 
ونو مدرسًا ومتعاقدًا درسيف والمدرسات في محافظة حمب وريفيا, وكالشخصية مع بعض الم

تغطي إال بعض أنواع األدوية, وفي حاؿ الذىاب لمصيدليات  الشركة  إنياتبيف لو و معيا, 
لعدـ وجود شبكة وفي اآلونة األخيرة معظـ القميمة المتعاقدة, فدف الصيدليات تعتذر 

؛ لعدـ وفائيا بالتزاماتيا اقد مع شركة إيمبا الدوائيةالصيدليات واألطباء قاموا بدلغاء التع
  معيـ....

وفيما يتعمؽ بباقي أقساط فروع التأميف األخرى, فيناؾ معدالت نمو واضحة أيضًا في  -
التأميف, قد تعزى إلى  طإال  أف معدالت النمو المرتفعة ألقسا أقساط التأميف مف عاـ آلخر
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ض القطاعات والتي مف شأنيا رفع حجـ األقساط الزيادة في إلزامية التأميف عمى بع

في تطور وتقدـ قطاع التأميف بشكؿ غير مباشر, خصوصًا بعد صدور القرار  والمساىمة
, وتعميماتو التنفيذية المتعمقة بدلزامية التأميف لممؤسسات .200( في أواخر عاـ .4رقـ )

الصيدليات ومراكز األشعة ودور الصناعية والمصانع والمخابز واألفراف والمشافي والمخابر و 
 الحضانة ورياض األطفاؿ والمدارس والمعاىد والجامعات....

 شركات التأمين في سورية وهيكمها التنظيمي -رابعاً 
 شركات التأمين السورية -0

في عاـ  ىا, حيث بمغ عددمف شركة عامة واحدة والباقي خاصةتتألؼ سوؽ التأميف السورية 
وصؿ مجموع رأسماؿ شركات التأميف العاممة في سوؽ التأميف في  ثحي, ثالث عشرة شركة 5050

 (.5رقـ ) ؿ.س, كما ىو موضم في الجدوؿمميار  52.55إلى  5050سورية لغاية عاـ 
 (2الجدول رقم )

 رأسمال شركات التأمين في سوق التأمين السورية

 شركح انرأيٍٍ
 رأسًال انشركح 

 )األرلاو تًالٌٍٍ انهٍرج انسٕرٌح(

 رأسًال كم شركح يٍ اإلخًانً َسثح

% 

 06.22 6000 انًؤسسح انعايح انسٕرٌح نهرأيٍٍ

 5.22 250 انشركح انًرحذج نهرأيٍٍ

 2.22 0000 انشركح انسٕرٌح انعرتٍح نهرأيٍٍ

 5.22 250 انشركح انسٕرٌح انٕطٍُح نهرأيٍٍ

 2.22 0000 شركح أرٔب انسٕرٌح

 2.60 0050 شركح انرأيٍٍ انعرتٍح

 5.22 250 ح انسٕرٌح انكٌٕرٍح نهرأيٍٍانشرك

 5.22 250 شركح انثمح انسٕرٌح

 5.22 250 شركح انًشرق انعرتً نهرأيٍٍ

 2.52 0650 شركح أدٌر نهرأيٍٍ

 06.22 6000 شركح انعمٍهح نهرأيٍٍ انركافهً

 2.22 0000 انشركح اإلساليٍح انسٕرٌح نهرأيٍٍ

 2.22 0000 شركح االذحاد انرعأًَ

 000 02550 ٕع انًدً

 - 0002.66 انٕسط انحساتً

 المصدر: إعداد الباحث باالعتماد عمى بيانات هيئة اإلشراف والرقابة عمى التأمين. 
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الحظ أف مجموع رؤوس أمواؿ شركات التأميف في سوؽ إلى بيانات الجدوؿ السابؽ: ي  بالنظر 

ىذه الشركات ط الحسابي لرأسماؿ حيث بمغ المتوس مميوف ليرة سورية, 04551التأميف السورية بمغ 
% 03174وبنسبة  مميوف ليرة سورية 2111 مميوف ليرة سورية, وكانت أعمى قيمة لرأس الماؿ 0009123

في المؤسسة العامة السورية لمتأميف التي تمثؿ قطاع التأميف  , وىي موجودةمف إجمالي رأسماؿ الشركات
تكافمي التي تعد خطة استراتيجية واضحة مف قبؿ الحكومة العاـ في سورية, وفي شركة العقيمة لمتأميف ال

وخصوصًا الوجيات اإلسالمية, أما  ,السورية لتطوير قطاع التأميف, حيث يشمؿ معظـ شرائم المجتمع
, وىي %مف إجمالي رأسماؿ الشركات5184 وبنسبة مميوف ليرة سورية 851أدنى قيمة لرأس الماؿ بمغت 

ومف المالحظ عدـ وجود تشتت عف المتوسط, وأف الشركات  .الحديثة ةفي بعض شركات التأميف الخاص
 .متقاربة إلى حد ما في رأسماليا

 الهيكل التنظيمي لشركات التأمين السورية -2
 :1يتوزع الييكؿ التنظيمي في شركات التأميف السورية, كما يمي 
 وتشمؿ عددًا مف المديريات والفروع. اإلدارة:

 ف الدوائر أو الشعب.وتشمؿ عددًا م المديرية:
 ويشمؿ عددًا مف الدوائر والشعب والمكاتب والمراكز الحدودية. الفرع:
 وتشمؿ عددًا مف الشعب. الدائرة:
يقومػوف بعمػؿ  ونػة مػف مجموعػة مػف العػامميف الػذيفىي وحدة عمؿ إداري أو إنتاجي أو خدمي مك الشعبة:

 متجانس أو متكامؿ يجري توزيعو حسب شروط العمؿ.
نتاجي وخدمي يرتبط بالفرع.ىو وحدة عمؿ إد ب:المكت  اري وا 

  تقسـ إلى: المديريات التنفيذية:
تتػػولى مػػف خػػالؿ مكتػػب أمػػيف السػػر مجمػػس اإلدارة كػػؿ مػػا يتعمػػؽ بأعمػػاؿ  مديريةةة أمانةةة السةةر العةةام: .1

مجمػػس اإلدارة ومػػا يصػػدر عنػػو, وتتػػولى مػػف خػػالؿ دائػػرة أمانػػة السػػر وشػػعبيا كػػؿ مػػا يتعمػػؽ بمقػػاءات 
ومتابعػػة كػػؿ مػػا يتعمػػػؽ  ,وكػػؿ مػػا يتعمػػؽ بػػالمؤتمرات واالجتماعػػات والمجػػاف ,صػػاالت المػػدير العػػاـوات

 بوسائؿ االتصاؿ اإلداري الداخمية والخارجية ويتبع ليا:

                                                           
ات التأميف, وخصوصًا في سجالت المؤسسة العامة السورية سجالت التأميف في شرك , يمكف الرجوع إلىلمزيد مف التفاصيؿ. 1

 لمتأميف.
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: الػػذي يقػػـو بكافػػة األعمػػاؿ التػػي تتعمػػؽ بمجمػػس اإلدارة مػػف وظيفةةة أمةةين سةةر مجمةةس اإلدارة -1 -0

 محاضر الجمسات ومتابعة قراراتو. االنعقاد إلى جدوؿ األعماؿ إلى تدويف

 شعبة الترجمة. –شعبة المتابعة –شعبة أمانة سر المدير العاـ دائرة أمانة السر: -1-2

وعمميػػات  لقضػػايا واألعمػػاؿ اإلداريػػة لمشػػركةتقػػـو بكػػؿ الميػػاـ المتعمقػػة با مديريةةة الشةةؤون اإلداريةةة: .2
واألنظمػة بالشػكؿ األمثػؿ, وكػؿ مػا يتعمػؽ  االتصاؿ الداخمية والخارجية, وتتػولى حسػف تطبيػؽ القػوانيف

, وما يتعمؽ بعمؿ اآلليات مف خالؿ المرآب, وفؽ األنظمة والقوانيف مف التعييف بشريةبوضع الموارد ال
لمعػػامميف والنظافػػة والتدفئػػة والنقػػؿ والخدمػػة الطبيػػة, ويػػتـ ىػػذا مػػف خػػالؿ دوائرىػػا المقسػػمة إلػػى شػػعب 

 المرآب.   -دائرة الخدمة الطبية -دائرة الشؤوف اإلدارية -وىي: دائرة شؤوف العامميف ,مختمفة

وتقػوـ بمتابعػة األعمػاؿ المتعمقػة بكػؿ القضػايا والشػؤوف الحقوقيػة  مديرية القضايا والشؤون القانونية: .3
عػػداد مشػػاريع القػػ لشػػركة,والػػدعاوى المقامػػة مػػف وعمػػى ا وانيف  والمراسػػيـ وتشػػارؾ فػػي دراسػػة وتػػدقيؽ وا 

لقػػػرارات وكػػػذلؾ مشػػػاريع العقػػػود المبرمػػػة معيػػػا وتقػػػديـ الدراسػػػات واالستشػػػارات فػػػي وا الخاصػػة بالشػػػركة
ؿ المحػػاميف فعمميػػا استشػػاري قػػانوني وتػػوثيقي وىػػي تتػػابع وتشػػرؼ عمػػى عمػػ العائػػدة لمشػػركة,القضػػايا 

 وتتبع ليا: المتعاقديف مع الشركة,

وصياغة مشػاريع العقػود مػف  لشركةلعمؿ ا ةتتولى تدقيؽ األمور القانوني الدائرة القانونية: -3-1
 الناحية القانونية.

: تتػػولى متابعػػة كافػػة الػػدعاوي واألحكػػاـ الصػػادرة بيػػا والمصػػالحات وتوجيػػو دائةةرة القضةةايا -3-2
حصاء الدعاوي التي تقاـ عمى ا  .لشركةالمحاميف وا 

الماليػة : تتولى متابعة دعػاوي المالحقػة لمسػببي الحػوادث السػترداد المبػالغ دائرة المالحقة -3-3
وتوجيػو بشكؿ يتناسب مع مسؤولية مسبب الحادث, ومتابعة األحكاـ الصػادرة  لشركةالتي دفعتيا ا

حصاء دعاوي المالحقة.  المحاميف وا 

, وكػذلؾ الشػركةتتػولى الميػاـ واالختصاصػات المتعمقػة بػاألمور الماليػة فػي  مديرية الشةؤون الماليةة: .4
ويكػػوف ذلػػؾ مػػف خػػالؿ  ,ةمسػػتودعات الشػػرك أبنيػػةاإلشػػراؼ عمػػى أعمػػاؿ وصػػيانة وتجييػػز عقػػارات و 

داريػػػة وتعنػػػى ىػػػذه المديريػػػة بكػػػؿ مػػػا يتعمػػػؽ بموازنػػػة النفقػػػات اإل ,دائرتػػػي الصػػػرفيات والمػػػواـز واألبنيػػػة
 دائرة المواـز واألبنية. -ف: دائرة الصرفياتوالتأسيسية ضمف خطة الشركة المالية, ويتبع ليا دائرتا



94 

 دراسة تحميمية مقارنة لصناعة التأمين السورية                                 صناعة التأمين في سورية: واقع وآفاق
بنػػػود الخطػػػة الماليػػػة السػػػنوية, ومسػػػؾ القيػػػود والسػػػجالت المحاسػػػبية تتػػػولى تنفيػػػذ  مديريةةةة الحسةةةابات: .5

عػػػداد الخطػػػة االسػػػتثمارية بالتعػػػاوف مػػػع مديريػػػة  المنصػػػوص عمييػػػا فػػػي القػػػوانيف واألنظمػػػة النافػػػذة, وا 
عداد وتنظيـ التقريػر السػنوي والميزانيػة العموميػة وحسػابات األربػاح والخسػائر وتنفيػذ أوامػر  التخطيط وا 

دائػػػػرة الحسػػػػابات الجاريػػػػة  -وىػػػػي تضػػػػـ الػػػػدوائر التاليػػػػة: دائػػػػرة المحاسػػػػبة العامػػػػة ,الصػػػػرؼ والقػػػػبض
 وشعبيما.

تتػػػولى جميػػػػع األعمػػػػاؿ ذات الصػػػػمة باإلحصػػػػاء والتخطػػػػيط والتػػػػدريب مديريةةةةة التخطةةةةيط واإلحصةةةةاء:  .6
قػػة والدراسػػات االقتصػػادية والتأمينيػػة لػػدى المؤسسػػة ومتابعػػة حسػػف تنفيػػذ البػػرامج, كمػػا أنيػػا تػػنظـ عال

بمختمؼ أجيزة اإلحصاء والجيات الوصائية مف الدولة والمنظمات العربيػة والدوليػة, وتزويػدىا  كةالشر 
ىـ فػػي بالبيانػػات الالزمػػة واالطػػالع عمػػى الدراسػػات مػػف مختمػػؼ المنظمػػات العربيػػة والدوليػػة, كمػػا تسػػا

راسػػات الالزمػػة , وتقػػديـ الدالموازنػػات التقديريػػة لمشػػركة , مػػف خػػالؿ إعػػدادرسػػـ السياسػػة العامػػة لمشػػركة
فػػي  ة الشػركةعػف أسػواؽ التػأميف وشػركات إعػادة التػأميف, وكػؿ مػػا مػف شػانو توسػيع أو تحسػيف مطالبػ

ىػػذيف المجػػاليف, باإلضػػافة إلػػى تنظػػيـ الػػدورات التدريبيػػة والتثقيفيػػة لمعػػامميف, ويتبػػع ليػػا ثػػالث دوائػػر 
 حصاء. دائرة اإل -دائرة التسويؽ -وىي: دائرة التخطيط والتدريب والدراسات

وكػؿ مػا  ,تقػـو بميػاـ إعػداد وتنفيػذ الرقابػة المعتمػد, والتحقيػؽ فػي المخالفػات مديرية الرقابة الداخميةة: .7
ومتابعػػة تنفيػػذ تقػػارير ىيئػػات الرقابػػة ومػػؤازرة عمميػػا والكشػػؼ عػػف مػػواطف الخمػػؿ واليػػدر  ,يحػػاؿ إلييػػا

اإلدارة أو الييئػػة المركزيػػة  ودواعػػي عػػدـ تنفيػػذ الخطػػط والتحقيػػؽ فػػي المواضػػيع التػػي تحػػاؿ إلييػػا مػػف
لمرقابػػػة والتفتػػػيش أو الجيػػػاز المركػػػزي لمرقابػػػة الماليػػػة أو شػػػكاوي المػػػواطنيف والعػػػامميف والمشػػػاركة فػػػي 

 دائرة التحقيؽ. -ويتبع ليا الدوائر التالية: دائرة الرقابة ,إعداد الخطط وتتبع تنفيذىا

جييػػػزات الماديػػػة الحاسػػػوبية والبرمجيػػػات, تتػػػولى تشػػػغيؿ وصػػػيانة الت مديريةةةة المعموماتيةةةة والتقانةةةة: .8
ويتبع ليا الدوائر  ,واستثمار وصيانة الشبكة ونظاـ المعمومات لتأميف األداء األمثؿ لمشبكة والتجييزات

 التالية:

مياميػػػا برمجيػػة كبرمجػػػة تعػػديالت النظػػػاـ وصػػيانة برمجيػػػات األجيػػػزة  :دائةةرة البرمجيةةةات -8-1
 .ارىا مف قبؿ كافة مديريات الشركةة وتأميف حسف استثمشركراح البرامج المناسبة لعمؿ الواقت
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يػػا عمػػؿ المنظومػػة الماديػػة وتقيػػيـ أدائ: تخػػتص باإلشػػراؼ عمػػى حسػػف سػػير دائةةرة الصةةيانة -8-2

بشكؿ دوري ودراسة إمكانية تحديثيا مع توفير الدعـ الفني المستمر والصػيانات الدوريػة لتجييػزات 
 الحاسوب العاممة بكافة مرفقاتيا.

: تقػـو باإلشػراؼ عمػػى تشػغيؿ واسػتثمار الشػػبكة الكميػة وصػيانتيا وحمايتيػػا دائةرة الشةةبكات -8-3
وضػػماف اسػػتقرارىا واالرتبػػاط بمسػػؤولي الشػػبكات فػػي الفػػروع, وتحقيػػؽ االرتبػػاط بػػدوائر المعموماتيػػة 

 في الفروع.
 وتتولى القياـ باألعباء 2008ىذه المديرية تـ إحداثيا مؤخرًا مع بداية عاـ مديرية التسويق واإلعالم:  .9

 .قعياة التي تمكنيا مف الحفاظ عمى مو التسويقية لمشرك

 وتقسـ إلى: المديريات الفنية )اإلنتاجية(:

تتػػولى ميػػاـ تنظػػيـ وتنفيػػذ أعمػػاؿ إعػػادة  مديريةةة إعةةادة التةةأمين والطيةةران وأجسةةام السةةفن: -1
عداد نصوص االتفاقيػات مػع معيػدي التػأميف وحسػاباتيا و  االحتياطػات الفنيػة والحسػابية التأميف وا 

وحسػػابات األربػػاح والخسػػائر لشػػركات اإلعػػادة وفػػؽ االتفاقيػػات, وتتػػولى تػػأميف األسػػطوؿ الجػػوي 
 السوري وكذلؾ البحري, وىي تضـ الدوائر التالية:

: تقػػػـو بدعػػػداد دراسػػػة حػػػوؿ حاجػػػة المؤسسػػػة مػػػف أغطيػػػة إعػػػادة التػػػأميف دائةةةرة االتفاقيةةةات -0-0
عداد نصوص االتفا  قيات مع معيدي التأميف.وا 

صػػػدار الحسػػػابات الربعيػػػة التػػػي تبػػػيف  دائةةةرة الحسةةةابات: -1-2 تقػػػوـ بتنفيػػػذ أعمػػػاؿ االتفاقيػػػات وا 
أرصػػػدة الشػػػركات المشػػػاركة باتفاقيػػػات اإلعػػػادة لكػػػؿ فػػػرع وتتضػػػمف بػػػدالت وعمػػػوالت واحتياطيػػػات 

لربعية وتحويػؿ مػا ىػو المحررة والحوادث المسددة ومتابعة األرصدة ا توفوائد عمى كؿ االحتياطيا
 دائف إلى شركات إعادة التأميف ومطالبة الشركات ذات األرصدة المدينة.

: تقػػػـو بتػػػأميف الطػػػائرات المدنيػػػة والعسػػػكرية والزراعيػػػة دائةةةرة الطيةةةران وأجسةةةام السةةةفن  -1-3
والركػػػػػاب والمسػػػػػؤولية المدنيػػػػػة, وتػػػػػأميف أجسػػػػػاـ السػػػػػفف ضػػػػػد أخطػػػػػار البحػػػػػر والحريػػػػػؽ والجنػػػػػوح 

وغيرىػػػػا ودفػػػػع التعويضػػػػات المترتبػػػػة عمػػػػى الحػػػػوادث بعػػػػد اسػػػػتكماؿ كافػػػػة المسػػػػتندات  واالصػػػػطداـ
  المتعمقة بيا.

مميػوف, ولمحريػػؽ  150مميػػوف, ولممشػاريع اليندسػية فػػوؽ  75تػتـ اإلعػادة لمبضػػائع المنقولػة فػوؽ و 
 مميوف. 250فوؽ 
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ًا وجػوًا مػف خػالؿ وبحػر تتولى ميػاـ التػأميف عمػى البضػائع المنقولػة بػرًا  مديرية تأمين النقل: -2

ة, حيػػػث تشػػػرؼ وتتػػػابع عمػػػؿ الفػػػروع إداريػػػا وفنيػػػًا وتقػػػوـ بتػػػدقيؽ العقػػػود والمالحػػػؽ فػػػروع الشػػػرك
وكػػؿ مػػا  ,وكػػذلؾ الحػوادث التػػي تفػوؽ صػػالحياتيا, ومعالجػة حػػوادث الغػرؽ ,المحولػة مػػف الفػروع

 يتعمؽ بيا, ويتبع ليا:

 : تتأكد مف عدد العقود وصحتيا.دائرة إنتاج العقود -2-0

 لمتعويض عف األضرار الحاصمة لمبضائع. دائرة التعويضات: -2-2

 تقػػػـو ىػػػذه المديريػػػة بميػػػاـ التػػػأميف عمػػػى السػػػيارات كافػػػة, مديريةةةة التةةةأمين عمةةةى السةةةيارات: -3
صػػدار البطاقػػة العربيػػة الموحػػدة لسػػير المركبػػا ف خػػالؿ فػػروع ومكاتػػب مػػ ت عبػػر الػػدوؿ العربيػػةوا 

واإلشػػػراؼ عمػػػى عمميػػػا, وصػػػرؼ الحػػػوادث التػػػي تفػػػوؽ وتقػػػوـ بميمػػػة المراقبػػػة  ,ةومراكػػػز الشػػػرك
 ويتبع ليا: ,صالحيات الفروع

تقػػػػـو بدعػػػداد عقػػػػود تػػػػأميف السػػػيارات بكافػػػػة أنواعػػػػو اإللزامػػػػي  دائةةةةرة اإلنتةةةةاج والتسةةةةويق: -3-1
 والتكميمي والحدودي مع مالحقيا.

 يا.: تقـو بدجراء الكشوؼ عمى حوادث السيارات والتعويض عميدائرة التعويضات -3-2

 : إلحصاء العقود والحوادث.شعبة اإلحصاء -3-3

تقـو بتنفيذ بنود اتفاقية البطاقػة العربيػة الموحػدة لسػير المركبػات  شعبة البطاقة البرتقالية: -3-4
ثػػـ  ,وتقػػوـ بػػالتعويض عػػف حػػوادث سػػيارات البطاقػػة البرتقاليػػة ضػػمف سػػورية ,عبػػر الػػبالد العربيػػة

 العربية. دوؿال التقاص عمى الحوادث مع المكاتب في
تتػػػولى التػػػأميف المؤقػػػت الجمػػػاعي والفػػػردي والتػػػأميف  مديريةةةة التةةةأمين عمةةةى الحيةةةاة واالدخةةةار:-4

 ,التقاعػػدي والتػػػأميف المخػػػتمط وتػػأميف السػػػفر والتػػػأميف الصػػػحي والتػػأميف الشخصػػػي ضػػػد الحػػػوادث
شػػػفاء وكػػػذلؾ كافػػػة أنػػػواع التأمينػػػات اإلضػػػافية مػػػف عجػػػز كمػػػي وجزئػػػي دائمػػػيف وعجػػػز مؤقػػػت واست

بدصدار العقود الالزمة ليا وصرؼ التعويضات المستحقة والحوادث التي تفػوؽ صػالحيات الفػروع 
ويتبػػػع ليػػػا  ,وتػػػدرس واقػػػع السػػػوؽ التػػػأميني وتحػػػدد احتياجاتػػػو التأمينيػػػة فػػػي مجػػػاؿ تأمينػػػات الحيػػػاة

 الدوائر التالية:

متابعة العقود المنتجػة مػف : إلنتاج العقود فوؽ صالحيات الفروع و دائرة اإلنتاج والمتابعة -4-1
 قبؿ الفروع.



97 

 دراسة تحميمية مقارنة لصناعة التأمين السورية                                 صناعة التأمين في سورية: واقع وآفاق
 لمتعويض عف العقود التي تفوؽ صالحية الفروع. دائرة التعويضات: -4-2

: تػػػدرس عقػػػود التػػػأميف الحاليػػػة والبػػػرامج التأمينيػػػة فػػػي السػػػوؽ دائةةةرة التسةةةويق والدراسةةةات -4-3
ؿ واألداء اسػتنادًا إلػى المحمية واألسواؽ الخارجية وتقديـ االقتراحات الالزمة لتطػوير وتحسػيف العمػ

 الدراسات واإلحصائيات واالىتماـ بالدعاية واإلعالف.

: تقوـ بمراسمة شركات التأميف بشأف األخطار غير العادية عف طريؽ دائرة إعادة التأمين -4-4
 مديرية إعادة التأميف.

التػأميف ضػد تتولى ىػذه المديريػة ميػاـ مديرية تأمين الحريق والهندسي واألخطار المختمفة:  -5
أخطار الحريؽ والسرقة والحوادث الشخصية والمسؤولية المدنية, وحماية األسرة والتػأميف اليندسػي 
مػػف خػػالؿ اإلشػػراؼ والمتابعػػة والتػػدقيؽ فػػي عمػػؿ فػػروع المؤسسػػة وتقػػـو بدنتػػاج العقػػود التػػي تفػػوؽ 

اح تسػػويقيا صػػالحيات الفػػروع وكػػذلؾ دراسػػة الحػػوادث التػػي تتجػػاوز صػػالحيات ىػػذه الفػػروع واقتػػر 
 ويتبع ليا الدوائر التالية: ,وتسعير األخطار غير الموجودة في تعرفة الحريؽ واليندسي

 لتدقيؽ جميع أنواع العقود.  دائرة العقود: -5-1

 : لمتعويض عف الحوادث التي تفوؽ صالحية الفروع لكؿ أنواع العقود.دائرة التعويضات -5-2

بػػالغ مػػدير اإلعػػادة بكػػؿ : إلعػػادة تػػأميف الدائةةرة اإلعةةادة -5-3 عقػػود التػػي تحتػػاج إلػػى إعػػادة وا 
 حادث يصيب غطاء اإلعادة.

: تقػػوـ بػػدجراء الكشػػؼ األولػػي عمػػى األخطػػار المػػراد تأمينيػػا والكشػػؼ عمػػى دائةةرة الكشةةف -5-4
 الحوادث واالستعانة بخبراء عند الحاجة.

 في سورية ةالتأميني ثقافةال -خامساً 
وأسباب ىذا القصور وعوامؿ اتساع نطاقو في  اوقصورى اوأىميتي ةيالتأمين تـ التحدث عف الثقافة

ي في سورية الت ةالتأميني ولت الثقافةالفصؿ األوؿ, واآلف فيما يخص سورية....فيناؾ بعض الدراسات تنا
ث ترافؽ التأميف في سورية, حيصناعة ىـ المشكالت التي تعترض سبيؿ النيوض بقطاع مف أتدنييا يعد 

المستوى المعيشي لممواطف, ومشكمة تحميؿ وتحريـ صناعة التأميف مع انخفاض  ةالتأميني ةقصور الثقاف
 الذي تنادي بو فئة كثيرة مف المواطنيف.



98 

 دراسة تحميمية مقارنة لصناعة التأمين السورية                                 صناعة التأمين في سورية: واقع وآفاق
 :1في سورية, ومف أىميا ةالتأميني األسباب التي ساىمت في قصور الثقافةوىناؾ العديد مف 

التػػأميف والتػػي تحػػر ـ  ,ع السػػوريحمميػػا نسػػبة ليسػػت بالقميمػػة مػف أفػػراد المجتمػػالعقيػدة التػػي ت .0
 بكافة أشكالو.

الطبيعة السموكية ألفراد المجتمع السوري التي تتصؼ بالمشاركة العائمية في حالػة حػدوث  .2
 د لمبحػػث عػػف تغطيػػة تأمينيػػةاألسػػرة, األمػػر الػػذي ال يػػدفع الفػػر خطػػر أو كارثػػة ألحػػد أفػػراد 

 لممخاطر, وبالتالي االبتعاد عف التأميف ومضمونو.

 ة المشاريع الصغيرة في سورية والتي ال تنطوي عمى جانب كبير مف المخاطر.طبيع .3

 ضعؼ الدخوؿ الفردية. .4

عػػػدـ شػػػعور المؤسسػػػة العامػػػة السػػػورية لمتػػػأميف التػػػي كانػػػت رابحػػػة دومػػػًا, بسػػػبب التػػػأميف  .5
% مف حجـ نشاطاتيا, أنيا بحاجػة لنشػر الػوعي التػأميني 91اإللزامي الذي بمغ أكثر مف 

ف كػػاف ليػػا ب عػػض اإلعالنػػات فػػي التمفػػاز وبعػػض وسػػائؿ اإلعػػالـ األخػػرى, حيػػث كانػػت وا 
تقوـ بذلؾ مف باب تنفيذ بند مف بنود ميزانيتيا, كما أنيػا كانػت محكومػة بجيػات وصػائية 
ورقابيػػة وبقػػوانيف تحػػد مػػف ممارسػػتيا لمنشػػاط التسػػويقي الػػذي يعتبػػر االسػػتراتيجية األساسػػية 

 لنشر الوعي التأميني.  

ف الحكومػػػػة السػػػػورية أدركػػػػت مػػػػؤخرًا الخمػػػػؿ الواضػػػػم فػػػػي سػػػػوؽ إ: بػػػػرأي الباحػػػػث ؿوخالصػػػػة القػػػػو 
التأميني, فأصػدرت العديػد مػف القػوانيف التػي تخػدـ صػناعة التػأميف  تأميف, وخصوصًا فيما يتعمؽ بالثقافةال

يػة ماـ الشركات المرخص ليا باالعتماد عمى كوادر أجنبب, فعمى سبيؿ المثاؿ فتم المجاؿ أبالشكؿ المناس
% مف نسبة عماليا, عمػى أف تأخػذ موافقػة ىيئػة اإلشػراؼ والرقابػة عمػى التػأميف؛ ممػا 41بنسبة ال تتجاوز 

 يفسم المجاؿ أماـ الكوادر السورية لزيادة خبرتيا وكفاءتيا بالعمؿ.
تأمينيػة تػتالءـ مػع اإلمكانيػات  التأميني مف خالؿ طػرح خػدمات الثقافةضرورة نشر  ويرى الباحث

سػبة, كػذلؾ األمػر مػف لمتاحة لممواطنيف, حيث يمكنيـ ذلؾ مػف الحصػوؿ عمػى تغطيػة تأمينيػة مناالمادية ا
خالؿ المشاريع االستثمارية الضخمة التي تنطوي عمى مخاطر كثيرة تستوجب التأميف, وفسم المجاؿ أماـ 

   شركات التأميف اإلسالمي التي تناسب الشريحة األعظـ مف المواطنيف في سورية.
 

                                                           
1

مجلة جامعة تشرٌن للبحوث ، سبل تفعٌل صناعة التأمٌن والوعً التأمٌنً فً سورٌة(، 2119فراس ، جودت ناصر محمد) . األشقر

 .0، العدد30المجلد  والدراسات العلمٌة،
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 الثانيث المبح
 مؤشرات صناعة التأمين في سورية ومقارنتها مع الدول العربية

نظرًا ألىمية صناعة التأميف ودورىا في التنمية االقتصادية في سورية, فدف ىذا المبحث ييدؼ  
سوؽ التأميف السورية قبؿ وبعد دخوؿ القطاع الخاص مف جية, ومف جية  وتحميؿ تطور حجـإلى دراسة 

صناعة التأميف في سورية في الناتج المحمي اإلجمالي مقارنًة مع أقساط ة مساىمة نسبأخرى دراسة 
, ومقارنة األخرىالعربية صناعة التأميف في الناتج المحمي اإلجمالي في بعض الدوؿ أقساط مساىمة 

 حصة الفرد مف أقساط التأميف في سورية مع الدوؿ العربية األخرى.
 رات التالية.الفقإلى ىذا المبحث  وتـ تقسيـ 

 تطور أقساط التأمين في سوق التأمين السورية -أوالً 
 –2110مف خالؿ تتبع نشاط صناعة التأميف وتحميؿ معدؿ نمو حجـ أقساط التأميف خالؿ الفترة )

ساط, كما ىو الحظ وجود عالقة قوية وواضحة بيف عدد شركات التأميف وزيادة حجـ األق(, ي  2101
 (.3رقـ ) موضم في الجدوؿ

(6الجدول رقم )  

ماليين الميرة السورية(األرقام بتطور حجم أقساط سوق التأمين السورية )   

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 العام

 18822 14306 12502 9290 7442 6742 6562 5314 5220 4654 حجم السوق

  - معدل النمو السنوي )%(
1222 

128 2325 227 1023 24.8 3426 1424 3126 

 06 06 06 2 2 0 0 0 0 0 عذد انشركاخ

  هيئة اإلشراف والرقابة عمى التأمينالمصدر: إعداد الباحث باالعتماد عمى بيانات. 

قيمػة أقسػاط التػأميف مػا قبػؿ دخػوؿ التػأميف  الحػظ أفي  ( 3بالنظر إلى بيانػات الجػدوؿ السػابؽ رقػـ )
بمعػػػدؿ نمػػػو سػػػنوي  2112, وازدادت فػػػي عػػػاـ 2110ي عػػػاـ / مميػػػوف ؿ.س فػػػ4654/ بمغػػػت الخػػػاص

% 018بمعػدؿ نمػو سػنوي قميػؿ جػدًا  2113/ مميػوف ؿ.س, ثػـ ازدادت فػي عػاـ 5221% لتبمغ /0212
/ 6562%  لتبمػػغ /2315بمعػػدؿ نمػػو سػػنوي  2114/ مميػػوف ؿ.س, ثػػـ ازدادت فػػي عػػاـ 5304لتبمػػغ /

مػػنم التسػػػييالت ليػػذه المؤسسػػػة والػػػدعـ مميػػوف ؿ.س, وىػػػذه الزيػػادة الممحوظػػػة تعػػود فػػػي معظميػػا إلػػػى 
, ثػػـ ازدادت فػػي عػػاـ 2114لعػػاـ  46والقيػػاـ بدعػػادة التػػأميف مػػف خػػالؿ صػػدور المرسػػـو التشػػريعي رقػػـ 
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/ مميػػػوف ؿ.س, حيػػػث كػػػاف عػػػدد الشػػػركات التأمينيػػػة 6742%  لتبمػػػغ /217بمعػػػدؿ نمػػػو سػػػنوي  2115

 03, وعندما استقر السوؽ عند مميوف ؿ.س 7442, صار حجـ السوؽ 2116شركة واحدة, وفي عاـ 
 مميوف ؿ.س.  08822وصمت قيمة األقساط إلى , 2101شركة في عاـ 

إذًا ىنػػػاؾ معػػػدالت نمػػػو واضػػػحة فػػػي أقسػػػاط التػػػأميف ناتجػػػة عػػػف التطػػػور االقتصػػػادي فػػػي سػػػورية, 
وخصوصًا تطور القطاع المصػرفي ودخػوؿ المصػارؼ الخاصػة التػي تبيػع منتجػات التػأميف عبػر شػبكة 

حيػث تتضػمف ىػذه المنتجػات "التأمينػات الشخصػية عمػى غيػر الحيػاة" و" التػأميف عمػى الحيػاة"  فروعيا,
 و"التوفير واالدخار", حيث يعتبر التأميف المصرفي أقؿ تكمفة مقارنة مع الطرؽ األخرى. 

% 63وتعود الحصة األكبر في أقساط التأميف إلى التأميف اإللزامي عمى السيارات وبنسػبة تتجػاوز 
ف أنػػواع التػػأميف الثالثػػة )السػػيارات, الحريػػؽ, النقػػؿ( سػػيطرت عمػػى مػػف أ قسػػاط التػػأميف خػػالؿ الفتػػرة, وا 

% مف حجـ السوؽ, ولكف عمػى الػرغـ مػف معػدالت النمػو الواضػحة فػي حجػـ السػوؽ, إال  81أكثر مف 
اـ انػػزاح عػػف الػػوتيرة التػػي كػػاف يمػػر بيػػا فػػي بػػاقي السػػنوات, حيػػث لػػـ تػػزداد عػػف عػػ 2119أنػػو فػػي عػػاـ 

% فقػط, وىػػو مؤشػر ذو داللػػة غيػر جيػػدة, 0414مميػػار ؿ.س وبمعػدؿ نمػػو  018إال  فػي حػدود  ,2118
حيث وصؿ عدد الشركات العاممة في السوؽ إلى الذروة, وقد يعزى إلى تراجع التػأميف عمػى الحيػاة مػف 
جية, ومف جية أخرى انخفاض حجـ أعماؿ بعض الشركات الخاصػة, وخصوصػًا تراجػع حجػـ أعمػاؿ 

 . 2118عف العاـ  تقريباً  مميار ؿ.س ة الوطنية لمتأميف بمقدارلشركا
قػػد تعػػزى فػػي الجػػزء  بػػرأي الباحػث 2101التػأميف  فػػي عػػاـ  طإال  أف معػدالت النمػػو المرتفعػػة ألقسػػا

األكبر منيا إلى الزيػادة فػي إلزاميػة التػأميف عمػى بعػض القطاعػات والتػي مػف شػأنيا رفػع حجػـ األقسػاط 
تػػؤدي إلػػى زيػػادة فػػي تطػػور وتقػػدـ قطػػاع التػػأميف التػػي ادة الػػوعي والثقافػػة التأمينيػػة, و والمسػػاىمة فػػي زيػػ

, وتعميماتػو التنفيذيػة 2119( فػي أواخػر عػاـ 49بشكؿ غير مباشر, خصوصًا بعػد صػدور القػرار رقػـ )
المتعمقػػػػػة بدلزاميػػػػػة التػػػػػأميف لممؤسسػػػػػات الصػػػػػناعية والمصػػػػػانع والمخػػػػػابز واألفػػػػػراف والمشػػػػػافي والمخػػػػػابر 

لصػػػػػػيدليات ومراكػػػػػػز األشػػػػػػعة ودور الحضػػػػػػانة وريػػػػػػاض األطفػػػػػػاؿ والمػػػػػػدارس والمعاىػػػػػػد والجامعػػػػػػات, وا
عػاـ التػأميف الصػحي فػي سػورية؛ نتيجػة اشػتمالو  2101وخصوصًا التأميف الصحي, حيػث يعتبػر عػاـ 
% مػف مجمػوع أقسػاط التػأميف 6215تحممػت مػا نسػبتو  ةلمعظـ العامميف, عممًا أف الخزينػة العامػة لمدولػ

 % مف قسط التأميف. 3715صحي ودفع العامؿ في الدولة فقط ال



101 

 دراسة تحميمية مقارنة لصناعة التأمين السورية                                 صناعة التأمين في سورية: واقع وآفاق
مميػوف ؿ.س فػي  85217كما أف شركات التػأميف الخاصػة حققػت أقسػاطًا لمتػأميف الصػحي وصػمت 

 . %5215وبمعدؿ نمو سنوي  2119مميوف ؿ.س في عاـ  55910مقابؿ  2101عاـ 
جػػـ أقسػػاط التػػأميف فػػي سػػوؽ وخالصػة القػػوؿ ىنػػاؾ تػػأثير واضػػم لشػػركات التػػأميف الخاصػػة عمػػى ح

 التأميف السورية, والذي تجمى في تحقيؽ معدالت نمو سنوية واضحة.
 قياس أثر تطور أقساط صناعة التأمين في الناتج المحمي اإلجمالي في سورية -ثانياً 

مف المعمـو إف الناتج المحمي اإلجمالي عبارة عف مجموع قيـ السمع النيائية والخدمات التي ينتجيا 
 قتصاد خالؿ فترة زمنية معينة, تكوف عادة سنة واحدة. اال

( كانت قيمة الناتج المحمي اإلجمالي بسعر السوؽ في سورية, 2101 – 2110وخالؿ فترة الدراسة )
 (.4كما ىو موضم في الجدوؿ رقـ )

 (4الجدول رقم )
 (2010-2001خالل الفترة ) الجاريةاألسعار اتج المحمي اإلجمالي بقيمة الن 

 (السورية اتاألرقام بماليين المير ) 
 يعذل انًُٕ انسُٕي )%( انُاذح انًحهً اإلخًانً انعاو

5005 958674 - 

5005 1012726 272 

5002 1018708 072 

5002 1089027 . 

5002 1156714 275 

5002 1215082 2 

500. 1284035 272 

5002 1341516 272 

5002 1420833 272 

5050 1469703 272 

 :(.2010-2001إعداد الباحث باالعتماد عمى بيانات المجموعات اإلحصائية خالل الفترة ) المصدر  

 اإلجمالي السوري بمغت في  ف قيمة الناتج المحميالحظ: أ( ي  4رقـ ) بالنظر إلى بيانات الجدوؿ
, حيث بمغت  2112/ مميوف ؿ.س, ومف ثـ ازدادت في عاـ 958674حوالي  / 2110عاـ 

                                                           
 - ٌر الصادرة عن هٌئة اإلشراف والرقابة على التأمٌن.التقار لمزٌد من التفاصٌل ٌمكن الرجوع إلى 
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ازدادت, حيث بمغت  2113%, وفي عاـ 516/ مميوف ؿ.س وبمعدؿ نمو سنوي /1012726

/ /1089027لتبمغ   2114%, وارتفعت في عاـ 116/ مميوف ؿ.س وبمعدؿ نمو سنوي 1018708/
/ مميوف ؿ.س,  1156714بمغت حوالي /  2115%, وفي عاـ 7وبمعدؿ نمو سنوي  ,مميوف ؿ.س

%, ومف ثـ ازدادت في 5وبمعدؿ نمو سنوي  ,/ مميوف ؿ.س  1215082لتبمغ / 2116وارتفعت في عاـ 
 2118%, وفي عاـ 516وبمعدؿ نمو سنوي  ,/ مميوف ؿ.س/ 1284035 , حيث بمغت  2117عاـ 

 2009%, وارتفعت في عاـ 415وبمعدؿ نمو سنوي  ,/ مميوف ؿ.س 1339286ازدادت, حيث بمغت / 
 .%519سنوي وبمعدؿ نمو  ,مميوف ؿ.س / 1420833لتبمغ  / 
حوالي  2101وظمت قيمة الناتج المحمي اإلجمالي السوري بتحسف, حيث بمغت قيمتيا في عاـ  

%, عممًا أنو متأثر بقيمة مكوناتو )إجمالي 315/ مميوف ؿ.س, وبمعدؿ نمو سنوي 1469703/
جمالي االستثمارا  المحمية, وصافي التعامؿ الخارجي(.  تاالستيالؾ, وا 

خمو األمر مف  ضعؼ كفاءة المؤسسات العامة وانخفاض كفاءة االستثمار ال ي الباحث وبرأي
لى استثمارات ال تؤدي إلى آثار مباشرة في النمو  وتوجو معظـ اإلنفاؽ العاـ إلى االستبداؿ والتجديد وا 

ف اعتماد االقتصاد السوري عمى  ,االقتصادي عمى المدى القصير مثؿ اإلنفاؽ عمى الصحة والتعميـ وا 
؛ بسبب تأثرىا بنموىا بشكؿ مناسب ات الريعية يؤدي إلى عدـ قابمية معدالت النمو لالستمرارالقطاع

بعوامؿ خارجية ) األمطار وأسعار النفط(, وبما أف القطاع الزراعي يستحوذ عمى نسبة كبيرة مف بيف 
ي يعتمد بمعظمو القطاعات األخرى, فيذا يفس ر تذبذب معدالت النمو نتيجًة لتذبذب اإلنتاج الزراعي الذ

 عمى األمطار.
مف المالحظ وجود تبايف في معدالت النمو االقتصادي والذي يعود إلى الظروؼ التي مر ت بيا و  

سورية والمنطقة بشكؿ  عاـ ) مثؿ سوء العالقات مع بعض الدوؿ والذي انعكس عمى المساعدات 
لتي أدت إلى تراجع اإلنتاج الزراعي الخارجية سمبيًا, وتراجع إنتاج النفط, وسنوات القحط والجفاؼ ا

 ....إل ( ومنيا ما يتصؿ باألداء االقتصادي السوري2010و 2009خصوصًا بيف عامي 
المختمفة )شركات تأميف, صندوؽ التقاعد  اإلنتاجيةفي البمداف المتقدمة يمعب قطاع التأميف بوحداتو و 

وتمثؿ أحد أىـ مكونات البنية  مو االقتصاديالنالمدني, ىيئات التأميف االجتماعي( دورًا متناميًا في 
 مف أىميا:حيث تناط بو جممة مف المياـ والواجبات االقتصادية واالجتماعية التي  ,االقتصادية لمدولة
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وذلؾ مف خالؿ دوره في تقميؿ  ,تشجيع قرارات االستثمار والحد مف ظروؼ عدـ التأكد المصاحبة ليا -

 قيؽ أي مف المخاطر المحتممة في مراحؿ االستثمار كافة. الخسائر المحتممة الناجمة عف تح
(  أو رجاؿ اإلدارة بحسب األحواؿ آمف ومستقر يمارس فيو كؿ مف أصحاب األعماؿ ) توفير مناخ -

 في عمميات اإلنتاج بصورة تنعكس عمى تحسيف اإلنتاجية وزيادتيا. المناسبة والعامميف أدوارىـ 
حيث إف  ,تمويؿ التي تحتاج إليو )االئتماف( مف المصادر الخارجيةتيسير حصوؿ المشاريع عمى ال -

 مجرد التأميف عمى عمميات ىذه المشاريع يمنحيا مصداقية لدى البنوؾ وغيرىا مف مؤسسات التمويؿ. 
تاحتو  - , حيث يعتبر قطاع التأميف بما لالستثمارتجميع المدخرات مف قطاع األعماؿ والقطاع العائمي وا 

 مف فوائض متراكمة مصدرًا ميمًا جدًا لتمويؿ خطط التنمية االقتصادية في كثير مف الدوؿ.  يتولد لديو
صناعة التأميف في سورية في الناتج المحمي اإلجمالي خالؿ أقساط نسبة مساىمة ل عرض وفيما يأتي 

 يوضم ذلؾ. وات الدراسة, والجدوؿ اآلتيسن
 (5الجدول رقم )

 باألسعار الجاريةمين في سورية في  الناتج المحمي اإلجمالي صناعة التأ أقساط نسبة مساهمة
 السورية ( ات) واألرقام بماليين المير 

 َسثح انًساًْح )%( انُاذح انًحهً اإلخًانً لساط انرأيٍٍأ انعاو

6000 2252 958674 0.5 

6006 5660 1012726 0.5 

6006 5602 1018708 0.5 

6002 2526 1089027 0.2 

6005 2226 1156714 0.2 

6002 2226 1215082 0.2 

6002 2620 1284035 0.2 

6002 06506 1341516 0.2 

6002 02602 1420833 0 

6000 02266 1469703 0.6 

 :الجدولين السابقين.إعداد الباحث باالعتماد عمى بيانات  المصدر  
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صناعة أقساط ساىمة في نسبة م وجود نمو ضئيؿ الحظ:( ي  5رقـ ) بالنظر إلى بيانات الجدوؿ

 0.5حوالي  2001التأميف في الناتج المحمي اإلجمالي في سورية, حيث كانت نسبة المساىمة في عاـ 
 , وقد تعزى ىذه الزيادة إلى:2010% في عاـ 1.3%, ثـ ازدادت إلى 

 نمو أقساط التأميف الناتجة عف التأمينات اإللزامية المتمثمة بتأميف السيارات والتأميف الصحي -
 وبعض أنواع التأميف اليندسي والبحري.

دخالو لبعض أنواع التأميف  - مباشرة التأميف الخاص لعممو في سوؽ التأميف السورية, وا 
 كالتأميف الصحي وبعض أنواع تأمينات الحياة.

االتفاقيات المعقودة بيف شركات التأميف والمصارؼ بيدؼ تسويؽ التأميف, خاصًة مف خالؿ  -
 ض مصرفية مقابؿ التأميف الشامؿ عمى تمؾ السيارات.شراء السيارات بقرو 

تطوير أساليب التسويؽ وجعميا أكثر فاعمية في سوؽ التأميف السورية؛ نتيجة المنافسة بيف  -
 شركات التأميف.

% مف الوثائؽ المصدرة ىي 60عودة أقساط التأميف التي كانت تجري في الخارج, حيث أف  -
 .1ت تحرر في الخارجوثائؽ عائدة إلى سورية بعد أف كان

رغـ كؿ الجيود المبذولة لتطوير ىذه الصناعة في سورية سواء مف الدولة )التعديالت و 
أف مساىمتيا في الناتج المحمي  إال   ,( أو الشركات2005التنظيمية والتشريعية التي طرأت بعد عاـ 

 اإلجمالي مازالت قميمة وضعيفة, عند مقارنتيا ببعض الدوؿ األخرى. 
 .صناعة التأميف في الناتج المحمي اإلجمالي ليذه الدوؿأقساط يوضم نسبة مساىمة  وؿ اآلتيوالجد

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 -مجمة جامعة تشريف لمبحوث والدراسات العممية دور قطاع التأمين في النشاط االقتصادي، (,2118) محمد رافد, شريقي طرفة. 1

 .068, ص4, العدد31سمسمة العمـو االقتصادية والقانونية, المجمد 
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 (6الجدول رقم )

 .2007في عام  صناعة التأمين في  الناتج المحمي اإلجمالي لبعض الدولأقساط نسبة مساهمة  

 انذٔنح
صُاعح انرأيٍٍ ألساط َسثح يساًْح 

 )%( فً  انُاذح انًحهً اإلخًانً
 انذٔنح

صُاعح انرأيٍٍ ألساط َسثح يساًْح 

 )%( فً  انُاذح انًحهً اإلخًانً

 2 كُذا 05.2 ترٌطاٍَا

 2.2 نًاٍَاأ 05.6 خُٕب أفرٌمٍا

 2 إٌطانٍا 06 كٕرٌا اندُٕتٍح

 2.5 سثاٍَاا 00.5 سٌٕسرا

 2.5 يانٍسٌا 00 فرَسا

 6.5 نثُاٌ 2.2 انٍاتاٌ

 6 انثرازٌم 2 انٕالٌاخ انًرحذج

 0.2 اإلياراخ 6.2 انصٍٍ

 0.2 ذركٍا 6.2 األردٌ

 0.2 يصر 6.2 رٔسٍا

سٕرٌح


 0.2   

 Swiss Re Company. The World Insurance 2007. Sigma, Switzerland, No.3, 2008, 33-42. 

المركز األوؿ مف حيث نسبة مساىمة  تحتؿ بريطانيا الحظ: أفي  ( 6رقـ ) بالنظر إلى بيانات الجدوؿ
صناعة التأميف في الناتج المحمي اإلجمالي, بينما فرنسا تحتؿ المركز الخامس والواليات المتحدة ساط أق

صناعة التأميف أقساط ث بمغت مساىمة , حيحتؿ موقعًا ممحوظاً اضم أف لبناف يالمركز السابع, ومف الو 
ة ودوؿ الشرؽ األوسط؛ % متفوقة في ذلؾ عمى جميع الدوؿ العربي3.5في الناتج المحمي اإلجمالي  فيو

 نتيجة تطور الوعي التأميني والخدمات التأمينية, حيث بات حاجة ضرورية لدى المواطف المبناني. 
في  %0.7صناعة التأميف في الناتج المحمي اإلجمالي أقساط أما في سورية لـ تتعد نسبة مساىمة 

ة التأميف في الناتج المحمي , وىي نسبة ضئيمة جدًا بالمقارنة مع نسبة مساىمة صناع2007عاـ 
 اإلجمالي في الدوؿ األخرى.

                                                           
(.5رقـ ) وىي موضحة في الجدوؿ  ,لباحث. النسبة في سورية حسبت مف قبؿ ا 



106 

 دراسة تحميمية مقارنة لصناعة التأمين السورية                                 صناعة التأمين في سورية: واقع وآفاق
 ت التأميف في دوؿ الجوار بالمقارنة مع قطاعا ضئيالً  سوريةالتأميف في صناعة يزاؿ قطاع أي ال  

نسبة إذا ما قورنت ب اإلجمالي والعديد مف الدوؿ النامية فيو يسيـ بنسبة ضئيمة ال تذكر مف الناتج المحمي
 األخرى.  وؿفي الد تومساىم
غيرىا مف الدوؿ النامية وفي  سوريةفي  نمو االقتصاديالتأميف بالصناعة أف عالقة  يرى الباحثو 

بحاجة إلى مزيد مف الدراسة والتحميؿ لما ليذه العالقة مف أثر عمى رسـ السياسات االقتصادية لمدولة مف 
ر التنموي المباشر لنظاـ التأميف في التنمية ناحية وسياسة التأميف مف ناحية ثانية, انطالقًا مف حقيقة الدو 

االقتصادية المتمثؿ في تراكـ رأس الماؿ والقدرة عمى توظيفو واستثماره, وطبيعة الحساسية الشديدة التي 
يتصؼ بيا قطاع التأميف إزاء المتغيرات االقتصادية واالجتماعية والسياسية واألمنية التي ليا آثار سمبية 

 ني وحجمو داخؿ ىذا البمد أو ذاؾ.عمى النشاط التأمي
 حصة الفرد من أقساط صناعة التأمين في سورية -ثالثاً 

جية  يعتمد ىذا المؤشر عمى تطور عدد السكاف مف جية, وعمى تطور حجـ أقساط التأميف مف
الحظ: أف حصة الفرد مف أقساط التأميف قد حققت ي   أدناه (7رقـ ) بالنظر إلى بيانات الجدوؿو أخرى. 

دالت نمو واضحة )لكنيا ليس عمى المستوى المطموب( مف عاـ آلخر خالؿ فترة الدراسة؛ متأثرًة مع
بأقساط التأميف مف جية, ومف جية أخرى بالنمو السكاني الواضم عمى الرغـ مف توجو الحكومة السورية 

 يوضم ذلؾ.والجدوؿ اآلتي  نحو تنظيـ النمو السكاني في سورية.
 (7الجدول رقم )

 عدد السكان، وأقساط التأمين، وحصة الفرد من أقساط التأمين في سورية. تطور 

 انعاو
 عذد انسكاٌ

 )يهٌٍٕ َسًح(

 ألساط انرأيٍٍ

)يالٌٍٍ انهٍراخ 

 انسٕرٌح(

حصح انفرد يٍ ألساط 

 انرأيٍٍ 

 )تانذٔالر األيرٌكً(

حصح انفرد يٍ ألساط 

 انرأيٍٍ 

تانهٍرج انسٕرٌح


 

6000 02.26 2252 4.3 215 

6006 02.06 5660 5 250 

6006 02.55 5602 5.8 290 

6002 02.26 2526 6.3 315 

6005 02.62 2226 7.5 375 

6002 02.20 2226 7.9 395 

                                                           
 . ؿ.س. 50حسبت مف قبؿ الباحث بفرض سعر الصرؼ الرسمي 
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6002 02.20 2620 9.5 475 

6002 02.22 06506 13.7 685 

6002 60.62 02602 15.2 760 

6000 66.22 02266 19.6 980 

 هيئة اإلشراف والرقابة عمى  المجموعات اإلحصائية السورية فيما يتعمق بعدد السكان، وعمى بياناتيانات إعداد الباحث باالعتماد عمى ب
التأمين في سورية فيما يتعمق بأقساط التأمين، وعمى بيانات االتحاد العام العربي لمتأمين فيما يتعمق بحصة الفرد من أقساط التأمين 

 (.2010 – 2001خالل الفترة )

 لحصة السوقية لصناعة التأمين في سورية من حجم سوق التأمين العربيا -رابعاً 
يعد قطاع التأميف في الوطف  , حيثفي البداية البد مف معرفة المالمم العامة ألسواؽ التأميف العربية

العربي واحدًا مف القطاعات المكونة لمقطاع المالي والذي يحتاج لمزيد مف الدراسات لوضع حموؿ ابتكارية 
, وتجعمو قادرًا عمى مواجية التحديات العالمية, وخاصة أف تحرير تجارة 1دي إلى نمو ىذا القطاعتؤ 

الخدمات الدولية ييدد بتقمص قطاعات خدمية أساسية في بعض الدوؿ العربية ما لـ تتعاوف بشكؿ مباشر 
نيا في ذلؾ, شأف وتتصؼ أسواؽ التأميف في المنطقة العربية, شأ ,وفعاؿ لمواجية المنافسة األجنبية

أسواؽ التأميف في الدوؿ النامية, ببعض مالمم الضعؼ وعدـ التطور, كما يتبيف مف الحقائؽ  غالبية
 :2الرئيسية التالية

ضخامة عدد شركات التأميف بالقياس إلى حجـ السوؽ,  عمى الرغـ مفالتأميف  أقساطحجـ تدني  -1
رات ولبناف, المغرب والسعودية واإلماأسواؽ التأميف في كؿ مف وىذا واضم بصفة أساسية في 

س بو في عدد أنموًا ال بأقساط التأميف  (, حيث سجمت8رقـ ) و في الجدوؿتالحظتتـ موىذا ما س
% في 31.6مف الدوؿ العربية خالؿ السنوات األخيرة, فبمغت معدالت النمو عمى سبيؿ المثاؿ

% في 11.7عودية, وس% في ال12.2و% في لبناف, 12.8و ,% في فمسطيف13.5سورية و
 األردف. 
ات في شركة ومجموع الشرك 52أف مجموع الشركات الوطنية واألجنبية في البحريف الحظ ي  بينما 
 تواضع أقساط التأميف في معظـ بمداف المنطقة العربية. وبدقة. وىذا ما يؤكد 51لبناف 

                                                           
 ن التقميدي إلى التأمين اإلسالمي،قطاع التأمين في السودان: تقوم تجربة التحول من نظام التأمي (,2004)أحمد عثماف بابكر . 1

 .9, ص2جدة, السعودية, ط البنؾ اإلسالمي لمتنمية,  المعيد اإلسالمي لمتنمية,
سمسمة أوراؽ , القطاع المالي في المنطقة العربية: الوضع العام ومتطمبات التقوية والتطوير ,(2002اتحاد المصارؼ العربية ) . 2

 .25-23(, لبناف, بيروت, ص1)2002مركزة لمعاـ 
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ة الحجـ, فالتأميف الحظ غياب األخطار متوسطفروع شركات التأميف, حيث ي   عدـ التوازف في -2

أف تأميف األخطار النفطية  % مف أقساط التأميف, كما33.7الي عمى السيارات يشكؿ حو 
% مف حجـ السوؽ, وحالة عدـ التوازف 55والمشروعات الكبرى والطيراف يشكؿ ىو اآلخر حوالي 

, كما ىذه تجعؿ شركات التأميف أقؿ قدرة عمى مواجية االنحرافات في معدالت الخسائر مف جية
 تؤدي مف جية أخرى إلى انخفاض أقساط التاميف المحتفظ بيا. 

ولقد أدى ىذا الوضع إلى أف يصؿ معدؿ أقساط إعادة التأميف المسندة مف شركات المنطقة إلى 
ذا تـ استبعاداألقساط اإلجمالية % مف58حوالي  أعماؿ تأميف السيارات, فدف ىذه النسبة  , وا 

 .1%75ترتفع إلى ما يقارب 
ضعؼ القاعدة المالية لشركات التأميف الوطنية, حيث تشير المعمومات المتاحة إلى أف عددًا مف  -3

 الشركات يقؿ رأسماليا عف عشرة مالييف دوالر أمريكي.
تركيز جيد شركات التأميف عمى تسويؽ المنتجات التأمينية التقميدية وعنصر المنافسة السعرية  -4

ت ضمف األطر العالمية الحديثة, واالىتماـ بمفاىيـ قياسات دوف االتجاه نحو تطوير ىذه المنتجا
اتجاىات المستيمكيف, وأساليب إرضاء العمالء, وتكامؿ مراحؿ الخدمة التأمينية والتي ترتبط 

 بأساليب التسويؽ الحديثة.
ضآلة الدور الذي تمعبو التأمينات التي تمس االحتياجات الفردية كالتأمينات عمى الحياة ففي عاـ  -5

%( والرعاية الطبية 9.2%( والحوادث الشخصية والمعاشات )18.9مثاًل بمغت) 2007
 .2% مف حجـ أقساط التأميف في العالـ60%( في حيف أنيا تمثؿ نحو 12.1)

ميف بنشر الوعي التأميني لدى الجميور, وتوعية األفراد بحقوقيـ التأمينية إلى ألـ تيتـ شركات الت -6
ا أف أساليب تعامؿ شركات التأميف مع الجميور المؤمف عمييـ قد الدرجة التي يمكف القوؿ معي

 .3تركت انطباعات وردود أفعاؿ غير مواتية أو مشجعة تجاه صناعة التأميف ذاتيا

                                                           
الحمقة العممية:  العالقة التبادلية بيت التأمين واقع  شركات التأمين في الوطن العربي.  (,2009عبد الخالؽ ) رؤوؼ خميؿ.  1

 .13, القاىرة, ص األمانة العامة -م.  االتحاد العربي لمتامين2009/ 5/ 20-16والحوادث المرورية(، خالل الفترة 
2

اه في , أطروحة دكتور اقتصادية عربية مستدامة دور المؤسسات المالية العربية في تحقيق تنمية (, 2013الخمؼ معروؼ ). 
 .214, جامعة حمب, كمية االقتصاد, صاالقتصاد

 
3
تارٌخ التصفح  org-sy-WWW.sif: عمى موقع االتحاد السورية لشركات التأميف متاح عمى الموقعالرابع  يالممتقى التأمين .

21/2/2100 

http://www.sif-sy-org/
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تواضع أنظمة المعمومات المستخدمة في العديد مف الشركات بكافو أحجاميا, واألثر السمبي  -7

 ت اإلدارية والفنية واالقتصادية.القرار المترتب عمى ذلؾ مف جية ترشيد عممية اتخاذ ا
مة التشريعات أو النظـ الرقابية المتبعة في مجاالت األشراؼ والرقابة المنظمة ءضعؼ وعدـ مال -8

لصناعة التأميف مف حيث ضرورة كفاية رأس الماؿ, واالحتياجات والرقابة عمى اليسر المالي, 
 ء الخدمة التأمينية في كافة مراحميا.يـ أدايبالمفاىيـ المحاسبية وأساليب تق واالرتقاء

الزيادة غير المبررة في حجـ العمالة ) ظيور البطالة المقنعة( في أسواؽ التاميف العربية بشكؿ  -9
عاـ, وعمى وجو الخصوص في األسواؽ التي تخضع لإلشراؼ الحكومي الشامؿ, األمر الذي 

التشغيؿ دوف مردود اقتصادي  أدى إلى وجود مشكالت إدارية متعددة رافقيا ارتفاع تكاليؼ
 حقيقي.

يع نتيجة الفتقار الشركات إلى القدر الكافي مف رأس الماؿ واالحتياطات المالية, فدنيا ال تستط -10
ا, بينما الجزء األكبر االحتفاظ بجزء يسير مف األقساط التي تكتتبيقبوؿ تغطية المخاطر الكبيرة و 

 .1قساط يجد طريقو إلى السوؽ الدوليةمف ىذه األ
مثؿ العراؽ وسورية تتمتع معظـ الشركات بشكؿ أو بآخر مف أشكاؿ الحماية في بعض البمداف  -11

سمم فييا بالعمؿ لمشركات األجنبية السيما في بعض ما ىناؾ بمداف أخرى ال ي  نيبومصر وغيرىا, 
دوؿ الخميج, وبسب ىذه الحماية, فدف معظـ شركات التأميف الوطنية تخشى منافسة الشركات 

جنبية في أسواقيا المحمية, عممًا بأف الشركات األجنبية تمتمؾ إمكانيات وموارد كبرى باإلضافة األ
إلى قدرتيا عمى العمؿ بتكاليؼ تنافسية منخفضة مستندة في ذلؾ عمى قدرتيا البحثية واإلنتاجية 

ية تكوف الحظ أف معظـ أسواؽ التأميف في الدوؿ العربي  دمة في تطوير خدمات جديدة. لذلؾ المتق
عادة التأميف.  شركات ممموكة لمدوؿ بممارسة جميع عمميات التأميف وا 

( شركة تأميف موزعة في جميع الدوؿ العربية تتنوع بيف 2.0يضـ سوؽ التأميف العربي نحو )و 
 شركات عربية وأخرى أجنبية تمارس أعماؿ التأميف بنوعيو التجاري )التقميدي( والتأميف التكافمي. 

 يوضم ذلؾ. الي والجدوؿ الت
 

                                                           
1
, مجمة شيرية خاصة تصدر في مجمة التأميف والتنمية ,في عممية التنميةالدور االقتصادي لمتأمين  (,2003)كماؿ مصباح  . 

 .20دمشؽ, تموز/ آب, دمشؽ, ص
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(2الجدول رقم )  

توزع شركات التأمين العربية، وحجم أقساط التأمين، وحصة الفرد من أقساط التأمين، ونسبة مساهمة أقساط  
6000في عام  التأمين في الناتج المحمي اإلجمالي  

 انذٔنح

 شركاخ انرأيٍٍ حسة انُظاو شركاخ انرأيٍٍ حسة اندُسٍح
ألساط انرأيٍٍ 

 ر()يهٌٍٕ دٔال

حصح انفرد يٍ ألساط 

 انرأيٍٍ 

 ) تانذٔالر األيرٌكً(

َسثح انًساًْح فً 

انُاذح انًحهً اإلخًانً 

)%( 

 انًدًٕع ذكافهً انرداري انًدًٕع أخُثٍح عرتٍح

 2.2 94.2 522 28 3 25 28 1 27 األردٌ

 59 27 32 اإلياراخ
   

2006 726.5 2 

 2.55 451.8 552 52 7 45 52 11 41 انثحرٌٍ

 22 2 20 ذَٕس
   

265 79.2 1.89 

 اندسائر
  

16 14 2 16 0026 32.4 0.72 

 انسعٕدٌح
  

34 
 

34 34 2622 158.7 0.98 

 انسٕداٌ
  

14 
 

14 14 - - - 

 سٕرٌح
  

06 
   

205 19.6 0.62 

 انصٕيال
  

1 
   

- - - 

 29 1 28 انعراق
   

- - - 

 22 11 11 عًاٌ
   

256 191 1.03 

 فهسطٍٍ
  

10 9 1 10 062 33 1.56 

 لطر
  

9 
   

266 549.2 0.73 

 0.52 150 225 32 11 21 32 10 22 انكٌٕد

 نثُاٌ
  

51 
   

0622 267.3 2.85 

 نٍثٍا
  

10 9 1 10 - - - 

 يصر
  

29 21 8 29 6022 27.8 1 

 انًغرب
  

18 15 3 18 6526 81.1 2.83 

 يٕرٌراٍَا
  

9 
   

- - - 

 انًٍٍ
  

11 
   

- - - 

 -  66206 243 84 159 470 63 181 دًٕعانً

 :(، بنك معمومات التأمين العربي6000العربي لمتأمين)العام صادرة عن االتحاد الإعداد الباحث باالعتماد عمى البيانات  المصدر. 

 
                                                           

 . عدد الشركات في بعض الدوؿ لـ يتـ  عمييا مف االتحاد العاـ العربي لمتأميف, فمنيا وخصوصاً بالنسبة لمبيانات, فتـ الحصوؿ
  , سواء حسب الجنسية أو حسب النظاـ.توضيم عددىا
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  ما يمي: الحظ( ي  2رقـ ) بالنظر إلى بيانات الجدوؿ

شركة في  470مف أصؿ  2010كة في عاـ شر  13فيما يتعمؽ بعدد شركات التأميف في سورية, فيي  -
ويعزى  لعربية, وىي نسبة ضئيمة جدًا,% مف عدد شركات التأميف ا2.7نسبة أي الالوطف العربي. 
صناعة التأميف في سورية كانت محتكرة مف قبؿ القطاع العاـ )المؤسسة العامة السورية  السبب إلى أف

شركات التأميف الخاصة إلى سوؽ التأميف السوري  , حيث تـ السماح لدخوؿ2005لمتأميف( لغاية عاـ 
 الذي مازاؿ يعد في طور التكويف والنمو.

مميوف دوالر  22413مميوف دوالر مف أصؿ  405فيما يتعمؽ بحجـ أقساط التأميف في سورية, فيي  -
 كبير في حجـ , وىذا تدف  % مف مجموع األقساط في الدوؿ العربية1.8نسبة أي وبفي الوطف العربي. 

وضعؼ الدخؿ  ,إلى: قصور الوعي التأميني برأي الباحث أقساط التأميف السورية, والذي قد يعزى
 الفردي, وأجواء المنافسة في سوؽ تأميف خاـ.

صناعة التأميف في الناتج المحمي اإلجمالي في سورية, لـ تتعد نسبة أقساط فيما يتعمؽ بنسبة مساىمة  -
%, وىي نسبة ضئيمة جدًا بالمقارنة 1.28تج المحمي اإلجمالي صناعة التأميف في الناأقساط مساىمة 

صناعة التأميف في الناتج المحمي اإلجمالي في بعض الدوؿ العربية األخرى أقساط مع نسبة مساىمة 
حققت أعمى نسبة لمساىمة صناعة التأميف في الناتج المحمي اإلجمالي والتي بمغت  الذي مثؿ لبناف

2.85% . 
بالمقارنة مع قطاعات التأميف في دوؿ الجوار  ضعيفاً  سوريةالتأميف في صناعة ع يزاؿ قطاأي ال 

إذا ما  ,اإلجمالي المتقدمة والعديد مف الدوؿ النامية فيو يسيـ بنسبة ضئيمة ال تذكر مف الناتج المحمي
 األخرى. العربية  في الدوؿ في الناتج المحمي اإلجمالي تومساىمنسبة قورنت ب
ف سبب االنخفاض السابؽ الذكر فيما يتعمؽ بنسبة مساىمة صناعة التأميف في إ يرى الباحثو 

 الناتج المحمي اإلجمالي في سورية, يعود لمعديد مف العوامؿ التي مف أىميا:
تشػير التقػديرات كمػا و  ,الػدوؿ العربيػة مػع , بالمقارنػةانخفاض الدخؿ الفردي لػدى المػواطف السػوري .1

لجميػػع الػػدوؿ جمػػالي باألسػػعار الجاريػػة قػػد تحسػػف ج المحمػػي اإلأف متوسػػط نصػػيب الفػػرد مػػف النػػات
المغػػرب التػػي تراجػػع فييػػا نصػػيب الفػػرد مػػف النػػاتج بمعػػدؿ دولػػة باسػػتثناء  2010العربيػػة فػػي عػػاـ 

%, وارتفػػع متوسػػط نصػػيب الفػػرد مػػف النػػاتج باألسػػعار الجاريػػة فػػي الػػدوؿ 0.3طفيػػؼ بمػػغ حػػوالي 
, 2010فػػي عػػاـ   5708إلػػى حػػوالي  2009ي عػػاـ  دوالر لمفػػرد  فػػ 5035العربيػػة مػػف حػػوالي 
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 2009دوالر عاـ  5.035إلى حوالي  2008دوالر في عاـ  6.002عممًا بأنو تراجع مف حوالي 

رد مػػػف النػػػاتج وىػػػو أوؿ تراجػػػع لمتوسػػػط نصػػػيب الفػػػ %,16مسػػػجاًل بػػػذلؾ انكماشػػػًا نسػػػبتو حػػػوالي 
الدوؿ العربية المصدرة لمنفط  وبصفة عامة سجمت جميع %.44.5نسبة بمغت ب المحمي اإلجمالي

بالمقارنػػػػة مػػػػع عػػػػػاـ  2009تراجعػػػػًا فػػػػي نصػػػػيب الفػػػػػرد مػػػػف النػػػػاتج المحمػػػػػي اإلجمػػػػالي فػػػػي عػػػػػاـ 
وفػػػي مجموعػػػة الػػدوؿ العربيػػػة غيػػر النفطيػػػة انخفػػػض عمػػى خمفيػػػة تراجػػع عوائػػػدىا النفطيػػة. 2008

نمػػػو فػػػي وسػػػجؿ أعمػػػى  ,%16.5وموريتانيػػػا بنسػػػبة  %4النػػػاتج لمفػػػرد فػػػي كػػػؿ مػػػف تػػػونس بنسػػػبة 
وحققػت  ,% عمػى التػوالي12.3% و13نصيب الفرد مف الناتج في مصر ولبناف بمعػدالت بمغػت 

% فػػػي 0.5بقيػػػة الػػػدوؿ معػػػدالت نمػػػو لنصػػػيب الفػػػرد مػػػف النػػػاتج باألسػػػعار الجاريػػػة  تراوحػػػت بػػػيف
أي تغييػػػر جػػػوىري عمػػػى ترتيػػػب  يحػػػدثولػػػـ  ,فػػػي جيبػػػوتي %9و ,% فػػػي األردف5.7و ,المغػػػرب

, إال أف والدوؿ العربية األقؿ دخػالً صة بالنسبة لمدوؿ األعمى دخاًل في الترتيب, الدوؿ العربية, خا
ضػعفًا فػي  65إلػى  2008ضػعفًا فػي عػاـ  69نسبة أعمػى إلػى أدنػى دخػؿ انخفضػت مػف حػوالي 

سجؿ معدؿ نمو نصيب الفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي نموًا بمغ  2010, وفي عاـ 2009عاـ 
. وسجمت قطر أعمى معدؿ نمو في 2009% عاـ 16.4 اش بمغ حوالي% مقارنة مع انكم13.4

, متبوعػػًا بعمػػاف والعػػراؽ والسػػوداف 2010% فػػي عػػاـ 26.2متوسػػط نصػػيب الفػػرد مػػف النػػاتج بمػػغ 
عمػػى التػػوالي ويعػزى ذلػػؾ إلػى الزيػػادة اليامػػة % 19.7% و19.8% و25.3بمعػدالت نمػػو بمغػت 

% فػي 16.9وؿ  العربية معدالت نمػو تراوحػت بػيف في عوائد الصادرات النفطية, وحققت بقية الد
 .يوضم ذلؾ تاليوالجدوؿ ال % في تونس.0.6موريتانيا و
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 -2000 العربية باألسعار الجارية خالل الفترة متوسط دخل الفرد من الناتج المحمي اإلجمالي في الدول

 ()األرقام بالدوالر األمريكي 2010

 6000 6002 6002 6002 6002 6005 6002 6006 6000 انذٔنح

 25.222 52.226 22.252 22.622 52.006 22.502 20.255 66.252 28.925 لطر

 62.002 66.222 56.252 25.566 20.066 66.620 62.622 62.202 23.366 اإلياراخ

 62.225 60.622 26.622 62.262 66.626 62.026 66.260 02.620 02.262 انكٌٕد

 02.222 02.260 60.222 02.252 02.506 05.020 06.205 02.062 06.526 حرٌٍانث

 02.502 02.225 60.202 05.020 02.626 06.602 00.022 2.602 2.062 عًاٌ

 02.625 02.062 02.056 05.222 05.020 06.220 00.022 2.220 2.622 انسعٕدٌح

 2.220 2.222 00.220 2.226 2.006 2.022 5.602 2.662 2.060 نٍثٍا

 2505 2.222 2.222 2.556 5.262 5.202 5.265 5.665 2.525 نثُاٌ

 2.502 6.260 2.622 6.200 6.622 6.602 6.225 6.562 6.622 ذَٕس

 2.660 6.222 2.205 6.220 6.506 6.066 6.262 6.060 0.200 اندسائر

 2.022 2.022 6.260 6.220 6.202 6.600 6.060 0.222 0.226 األردٌ

 6.266 6.060 6.522 6.500 0.220 0.622 200 206 220 انعراق

 6226 6.220 6.252 6.262 6.056 0.226 0.226 0.255 0.622 انًغرب

 6.252 6.220 6.505 6.002 0.220 0.520 0.626 0.662 0.052 سٕرٌح

 6.222 6.250 6.020 0.220 0.505 0.622 0.622 0.605 0.526 يصر

 0.262 0.256 0.522 0.502 0.656 222 220 265 260 انسٕداٌ

 0.625 0.650 0.622 0.600 0.020 265 220 205 266 انًٍٍ

 0.606 0.062 0.060 0.002 226 225 222 262 206 خٍثٕذً

 0.020 262 0.005 206 222 266 202 256 205 يٕرٌراٍَا

 5.202 5.065 2.006 2.222 2.602 6.205 6.265 6.526 6.520 يرٕسط انذٔل 

 أعذاد يرفرلح. ،رٌر االقتصادي العربً الموحدتقالإعداد الباحث باالعتماد على : المصدر

ولـ يطرأ أي تغيير يذكر عمى ترتيب الدوؿ العربية مف حيث متوسط نصيب الفرد مف الناتج باألسعار 
مف موريتانيا  الجارية, حيث حافظت قطر واإلمارات والكويت عمى المراتب الثالثة األولى, وحافظت كؿ

 .بيف الدوؿ العربيةوجيبوتي واليمف عمى المراتب الثالثة األخيرة 
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, ليحقؽ واحدة وسطياً  تأمينية ومما تجدر اإلشارة إليو أنو كي يحصؿ المواطف السوري عمى خدمة

دوالر, في  76أقساط التأميف حوالي يترتب أف تكوف حصتو مف  ,المستوى المتوسط بيف الدوؿ العربية
دوالر  8لـ تتجاوز  2007في عاـ  التأميف وثائؽت أف حصة المواطف السوري مف تشير االحصاءا حيف

 .1دوالر 6000وروبا دوالر وفي أ 200إلمارات العربية فقط, بينما بمغ ىذا الرقـ في ا
 عدـ القناعة بشرعية التأميف. .2
 عدـ اىتماـ شركات التأميف بالشكؿ المناسب بنشر الوعي التأميني. .3
 اىتماـ شركات التأميف بتطوير المنتج التأميني. عدـ .4
 عدـ اىتماـ شركات التأميف بمفاىيـ إرضاء العميؿ. .5
 ضعؼ الكوادر البشرية في شركات التأميف. .6

في عاـ  دوالرًا أمريكياً  19.6فيما يتعمؽ بحصة الفرد مف أقساط التأميف في سورية, لـ تتجاوز  -
, وىذا مؤشر 2010في عاـ  يًا في بعض الدوؿ العربيةدوالرًا أمريك 726.5, في حيف بمغت 2010

 آخر عمى حجـ اليوة التأمينية بيف سورية وبعض الدوؿ العربية.
 اختبار الفرضيات -خامساً 

 اختبار الفرضيات التالية: , البد مفالمبحث في ظؿ الوصوؿ لمنتائج المناسبة مف ىذا
عالقػة  تبػار  الفرضػية التػي تػنص عمػى عػدـ وجػودتيػدؼ ىػذه الفقػرة إلػى اخ: اختبار الفرضية األولةى -1

وسػوؼ  ,ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف تطور الناتج المحمي اإلجمالي وتطور أقساط التأميف في سورية
 يتـ التحميؿ مف خالؿ دراسة العالقة بيف متغيريف مف خالؿ عالقة دالية تأخذ الشكؿ التالي:

)(XfY   

أدخؿ متغير وقد عمى أساس تأثره في المتغير اآلخر, ف خالليا تحديد التغير في أحد المتغيريف والتي يمكف م
دراسة ومف خالؿ  (.Y) كمتغير تابع, وأدخؿ الناتج المحمي اإلجمالي (X)مستقؿ كمتغير أقساط التأميفحجـ 

 ؿ التالي:الشك عمى تـ الحصوؿ أقساط التأميف مع الناتج المحمي اإلجماليحجـ  رانتشا شكؿ

                                                           
 .18, دمشؽ, صالتأمين في سورية بين الواقع وآفاق المستقبل(, 2007. المركز االقتصادي السوري )1
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 2010 - 2001التأمين خالل الفترة نقاط انتشار الناتج المحمي اإلجمالي مع أقساط  :(1الشكل رقم )

 تمية مف الشكؿيلوغار الحظ مف شكؿ االنتشار أف العالقة بيف المتغير التابع والمتغير المستقؿ ىي عالقة ي  
 ln(x) Y = الي: الت

معادلة االنحدار بيف تطور الناتج المحمي اإلجمالي )المتغير التابع( وتطور أقساط صناعة التأميف وبالتالي 
 في سورية)المتغير المستقؿ(

 2169000)ln(37364  XY  
 
عمى النتائج  تـ الحصوؿ ,ؿ تقدير المعامالت في المعادالتمف أج  Spss .18استخداـ برنامجوب

 .التالية سوبيةالحا

Model Summary 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

.924 .854 .835 .061 

The independent variable is x. 

 

 

 

                                                           
- Y :،)تطور الناتج المحلً اإلجمالً فً سورٌة( المتغٌر التابع  X  :.)المتغٌر المستقل )معدل النمو السنوي ألقساط التأمٌن 
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ANOVA 

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Regression .172 1 .172 46.660 .000 

Residual .030 8 .004   

Total .202 9    

The independent variable is x. 

 

Coefficients 

 Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

x 1.000 .000 .397 230991.619 .000 

(Constant) 1.104E-6 .000  22.843 .000 

The dependent variable is ln(GDP). 

 الحظ ما يمي:, ي  خالؿ التحميؿ اإلحصائي السابؽمف  
/ وىو ارتباط قوي بيف تطور أقساط التأميف وتطور الناتج المحمي اإلجمالي في 924./إف معامؿ االرتباط  (1

 سورية.
/ وىو عبارة عف قيمة ما فس ره تطور أقساط صناعة التأميف مف تطور الناتج 854.إف معامؿ التحديد / (2

 .خالؿ سنوات الدراسة سورية المحمي اإلجمالي في
فالعالقة التي تربط كال المتغيريف )المستقؿ والتابع( معنوية  0.05 مف/  وىي أصغر Sig /.000إف قيمة  (3

 وذات داللة إحصائية, ويوجد تأثير قوي لممتغير المستقؿ عمى المتغير التابع.
 0.05/  وىي أصغر مف Sig /.000قيمة  أي أفعند اختبار الفرضية.  / وىي تفيدF  /46.660إف قيمة  (4

بيف تطور الناتج المحمي اإلجمالي وتطور أقساط وبالتالي: توجد عالقة إحصائية ذات داللة معنوية 
ال توجد عالقة إحصائية ذات داللة رفض فرضية العدـ )ت  خالؿ فترة الدراسة. و  صناعة التأميف في سورية

 (.أقساط صناعة التأميف في سوريةمعنوية بيف تطور الناتج المحمي اإلجمالي وتطور 
عدـ  وجود عالقة : تيدؼ ىذه الفقرة إلى اختبار الفرضية التي تنص عمى اختبار الفرضية الثانية - 2

إحصائية ذات داللة معنوية بيف تطور أقساط التأميف وتطور مقدار حصة الفرد مف أقساط التأميف في 
 .سورية

 حصة الفرد مف أقساط التأميف في سوريةأقساط التأميف مع  رومف خالؿ دراسة شكؿ اتجاه نقاط انتشا 
 الموضم في الشكؿ التالي:
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S 391.965

R-Sq 99.4%

R-Sq(adj) 99.3%

Fitted Line Plot
Y =  334.7 + 923.1 X

 
 2010 - 2001مع أقساط التأمين خالل الفترة  حصة الفرد من أقساط التأميننقاط انتشار  :(2الشكل رقم )

 غير المستقؿ ىي عالقة خطية مف الشكؿ:الحظ مف الشكؿ أف العالقة بيف المتغير التابع والمتي  

bxaYt  

Y = 334.7 + 923.1x 

عمػػى النتػػائج  أجػػؿ تقػػدير ثوابػػت المعادلػػة, فػػتـ الحصػػوؿمػػف Mini tab. 14 اسػػتخداـ برنػػامج  تػػـوقػػد 
  الحاسوبية التالية:

Regression Analysis: Y versus X  

The regression equation is 

S = 391.965   R-Sq = 99.4%   R-Sq(adj) = 99.3% 

Analysis of Variance 

Source      DF         SS         MS        F      P 

Regression   1  195903883  195903883  1275.11  0.000 

Error        8    1229094     153637 

Total        9  197132976 
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 الحظ ما يمي:ي   ,ؽمف خالؿ التحميؿ اإلحصائي الساب

/ وىو ارتباط قوي بيف تطور أقساط التأميف وتطور حصة الفرد مف 988.إف معامؿ االرتباط   / (1
 أقساط التأميف في سورية.

وىو عبارة عف قيمة ما فس ره تطور أقساط صناعة التأميف مف تطور  /994./إف معامؿ التحديد  (2
 الدراسة. حصة الفرد مف أقساط التأميف في سورية خالؿ سنوات

 مف معامؿ التحديد. دقة وىو يعد أكثر /993./المعدؿ  إف قيمة معامؿ التحديد (3
( والتابع المستقؿ) المتغيريف كال ربطت لتيا فالعالقة 0.05وىي أصغر مف   /Sig /.000 قيمةإف  (4

 .التابع المتغير عمى المستقؿ لممتغير تأثير قوي يوجدة وذات داللة إحصائية, و معنوي
بيف تطور حصة الفرد مف أقساط التأميف ذات داللة إحصائية  ي: توجد عالقة خطيةوبالتال 

ال توجد رفض فرضية العدـ )خالؿ فترة الدراسة. وت   وتطور أقساط صناعة التأميف في سورية
عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف تطور حصة الفرد مف أقساط التأميف وتطور أقساط 

 (.يةصناعة التأميف في سور 
مميوف ليرة ) زيادة أقساط التأميف بمقدار وحدة واحدةمف المعادلة السابقة أف  االستنتاجويمكف 
 .اً دوالر  923بمقدار  حصة الفرد مف أقساط التأميفي  زيادة فيؤثر سورية( 

عدـ وجود فروؽ ذات عمى تيدؼ ىذه الفقرة إلى اختبار الفرضية التي تنص  اختبار الفرضية الثالثة: -3
  لة إحصائية بيف أقساط التأميف في سورية, وأقساط التأميف في الدوؿ العربية.دال

 الجدوؿ التالي: عمى تـ الحصوؿ spssمف خالؿ التحميؿ اإلحصائي باستخداـ برنامج 
  (00اندذٔل رلى )

ذح انًحهً اإلخًانً تانُسثح أللساط انرأيٍٍ ٔحصح انفرد يُٓا ٔيساًْرٓا فً انُا االَحراف انًعٍاري ٔانًرٕسط انحساتً

 فً سٕرٌح ٔفً انذٔل انعرتٍح.

 يساًْح ألساط انرأيٍٍ حصح انفرد ألساط انرأيٍٍ 

N 14 14 14 انمٍى انفعهٍح 

 1.5814 204.4143 1600.9286 انٕسط انحساتً نهذٔل انعرتٍح

 1.28 19.6 405 انٕسط انحساتً نسٕرٌح

 0.80614 219.99800 1691.07533 االَحراف انًعٍاري

 0.650 48399.120 2859735.764 انرثاٌٍ

بالنسبة ألقساط  وسط الحسابيمتأف قيـ االنحراؼ المعياري وال :(01رقـ )يتضم مف الجدوؿ    
 :Tتوزيع ستيودنت  وبتطبيؽ عالقة (405 ،1691.07533،1600.9286 ) عمى التوالي: كانت التأميف

 

 (6.02)وىي  المطمقة أكبر مف القيمة الجدولية, يمةالمحسوبة بالق T: أف قيمة مف العالقة السابقة
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 .03حرية  ودرجة %5عند مستوى معنوية 

األمر الذي يدؿ عمى وجود فروؽ إحصائية ذات داللة معنوية بيف أقساط التأميف في سورية, 
ـ بعدرفض فرضية العدـ القائمة: )تبالتالي و %. 5وأقساط التأميف في الدوؿ العربية عند مستوى داللة 

عند  (فروؽ ذات داللة إحصائية بيف أقساط التأميف في سورية, وأقساط التأميف في الدوؿ العربيةوجود 
 .%5مستوى داللة 

عدـ وجود فروؽ ذات تيدؼ ىذه الفقرة إلى اختبار الفرضية التي تنص عمى  اختبار الفرضية الرابعة: -4
وحصة الفرد مف أقساط التأميف في داللة إحصائية بيف حصة الفرد مف أقساط التأميف في سورية, 

 الدوؿ العربية. 
بالنسبة لحصة  وسط الحسابيمتقيـ االنحراؼ المعياري وال :أف الحظي   (01) رقـ الجدوؿبالعودة إلى 

توزيع  وبتطبيؽ عالقة (19.6، ، 219.998) عمى التوالي: كانت الفرد مف أقساط التأميف
 :Tستيودنت 

 

وىي  لجدولية,المحسوبة بالقيمة المطمقة أكبر مف القيمة ا T: أف قيمة القة السابقةمف العي الحظ 
 .03ودرجة حرية  %5عند مستوى معنوية ( 6.02)

 حصة الفرد مف أقساط التأميفاألمر الذي يدؿ عمى وجود فروؽ إحصائية ذات داللة معنوية بيف 
 %. 5بية عند مستوى داللة في الدوؿ العر  حصة الفرد مف أقساط التأميففي سورية, و 

حصة الفرد مف فروؽ ذات داللة إحصائية بيف بعدـ وجود  )القائمة: رفض فرضية العدـتبالتالي و 
 .%5عند مستوى داللة  (أقساط التأميف في سورية, وحصة الفرد مف أقساط التأميف في الدوؿ العربية

وجود  فروؽ عدـ  ضية التي تنص عمى تيدؼ ىذه الفقرة إلى اختبار الفر  اختبار الفرضية الخامسة: -5
ذات داللة إحصائية بيف مساىمة أقساط التأميف في الناتج المحمي اإلجمالي في سورية, ومساىمة 

 أقساط التأميف في الناتج المحمي اإلجمالي في الدوؿ العربية. 

بالنسبة لنسبة أف قيـ االنحراؼ المعياري والمتوسط الحسابي  الحظ( ي  50دة إلى الجدوؿ رقـ )بالعو 
, 0.80614)مساىمة أقساط التأميف في الناتج المحمي اإلجمالي, كانت عمى التوالي: 

 :Tوبتطبيؽ عالقة توزيع ستيودنت  (1.5814,1.28

 

, المطمقة أصغر مف القيمة الجدولية المحسوبة بالقيمة T: أف قيمة مف العالقة السابقة ي الحظ
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 .52رجة حرية% ود2عند مستوى معنوية ( 5752)وىي 

أقساط التأميف  مساىمةاألمر الذي يدؿ عمى عدـ وجود فروؽ إحصائية ذات داللة معنوية بيف 
الدوؿ العربية الناتج المحمي اإلجمالي أقساط التأميف في  مساىمةفي سورية, و في الناتج المحمي اإلجمالي 

عدـ وجود فروؽ ذات داللة رفض فرضية العدـ القائمة: ب%. وبالتالي ال يمكف 2وى داللة عند مست
إحصائية بيف مساىمة أقساط التأميف في الناتج المحمي اإلجمالي في سورية, ومساىمة أقساط التأميف في 

 الناتج المحمي اإلجمالي في الدوؿ العربية مقابؿ رفض الفرضية البديمة.
 : برأي الباحث وخالصة القوؿ

ي الناتج المحمي اإلجمالي في سورية, حيث في نسبة مساىمة صناعة التأميف ف ضئيؿوجود نمو  -
 .2010% في عاـ 1.3%, ثـ ازدادت إلى  0.5حوالي  2001كانت نسبة المساىمة في عاـ 

بالمقارنة مع قطاعات التأميف في دوؿ الجوار  ضئيالً  سوريةالتأميف في صناعة يزاؿ قطاع أي ال 
إذا  اإلجمالي ة ال تذكر مف الناتج المحميالمتقدمة والعديد مف الدوؿ النامية فيو يسيـ بنسبة ضئيم

 األخرى. في الدوؿ تومساىمنسبة ما قورنت ب

بيف تطور الناتج المحمي اإلجمالي وتطور أقساط د عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية و وج -
 خالؿ فترة الدراسة. صناعة التأميف في سورية

لفرد مف أقساط التأميف وتطور أقساط بيف تطور حصة اد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية و وج -
 خالؿ فترة الدراسة. صناعة التأميف في سورية

أقساط التأميف في سورية, وأقساط التأميف في الدوؿ بيف د فروؽ إحصائية ذات داللة معنوية و جو  -
 . العربية

أقساط التأميف في سورية, وحصة بيف حصة الفرد مف توجد فروؽ إحصائية ذات داللة معنوية  -
 .فرد مف أقساط التأميف في الدوؿ العربيةال

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف مساىمة أقساط التأميف في الناتج المحمي اإلجمالي في  -
 سورية, ومساىمة أقساط التأميف في الناتج المحمي اإلجمالي في الدوؿ العربية.
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 الثالثالمبحث 
 لسورية وصناعة التأمين في الدول العربيةمقارنة الكفاءة النسبية لصناعة التأمين ا

 تمهيد
طرأت  بعد أف 2101لصناعة التأميف السورية في عاـ  النسبية كفاءةالقياس  إلى بحثمال ىذا ييدؼ

 سنوات عمى دخوؿ شركات التأميف الخاصة عدةعمى صناعة التأميف في سورية, وبعد مرور تغيرات استراتيجية 
في الدوؿ العربية, وذلؾ مقارنًة مع كفاءة صناعة التأميف  -عشرة شركة اثنتا 2101التي بمغ عددىا في عاـ 

؛ وتـ استخداـ نموذج عوائد الحجـ الثابتة ونموذج عوائد الحجـ المتغيرة  ,مغمؼ البياناتتحميؿ أسموب باستخداـ  
كمدخالت  ت التأميفعدد شركاو  ,أقساط التأميف وتـ استخداـ  ,خراجيشرات الكفاءة ذات التوجو اإلإليجاد مؤ 
 .كمخرج لمنموذج حصة الفرد مف أقساط التأميفلمنموذج, و 

 :إلىوتـ تقسيـ ىذا المبحث 
 أسموب تحميل مغمف لمبيانات لمحة موجزة عن الجانب النظري:  (1

تعبر عف  3أو تظريؼ البيانات  2أو تحميؿ مغمؼ البيانات 1مصطمحات التحميؿ التطويقي لمبياناتإف 
(, Envelopmentاب حوؿ ترجمة كممة )الكت  ف مصدر االختالؼ نابع مف خالؼ موضوع واحد, وا  

ويالحظ أف الخالؼ لغوي ال يصؿ إلى بناء الموضوع عمى اإلطالؽ, فجميع مف كتب عف الموضوع 
"  Data Envelopment Analysis( DEA: )4سموب عمى أنواأل بالمغة العربية أو اإلنكميزية يعرفوف

ة الخطية لتحديد المزيج األمثؿ لمجموعة مدخالت ومجموعة مخرجات لوحدات إدارية البرمج أداة تستخدـ
(DMUs )Decision Making Units  ًعمى  متماثمة األىداؼ, أو لنفس الوحدة لعدة فترات زمنية, وذلؾ بناء

 األداء الفعمي ليذه الوحدات.
 والقيود عمى أساليب التحميؿ تطبيقيًا يقمؿ مف الحاجة إلى الفروضويعد ىذا األسموب أسموبًا  

التقميدي لقياسات الكفاءة, وقد تـ استخداـ األسموب أساسًا لقياس الكفاءة لموحدات التي ال تيدؼ إلى 
                                                           

 .8, المعيد العربي لمتخطيط, الكويت, العددمجمة جسر التنمية, مؤشرات األرقام القياسية (, 2112. بابكر مصطفى )1
دراسة كفاءة البنوك باستخدام تحميل مغمف البيانات: دراسة تطبيقية ألحد  (,0997)الشدوخي ىند ناصر, محمد باىرمز أسماء  .2

 .239 -217, جامعة الزقازيؽ, ص مجمة البحوث التجارية البنوك السعودية،

 ,جامعة الزقازيؽ, مجمة البحوث المحاسبية, استخدام تظريف البيانات في إدارة األداء (,2000)  بف سميماف. العزاز عبد اهلل3
 .1العدد

قياس الكفاءة النسبية لقطاع صناعة السكر في االباكستان باستخدام أسموب تحميل مغمف  (,2118) حمادي الدليمي فريم. 4
 .04نتس العالمية, ص, أطروحة دكتوراه, جامعة سانت كممالبيانات
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الربم والوحدات الحكومية, ومنذ إدخاؿ األسموب تـ تطويره وتوسيع استخدامو ليشمؿ الكثير مف الوحدات 

 الربم.التي تيدؼ إلى الربم, والتي ال تيدؼ إلى 
الذي كاف يعمؿ عمى  Edwardo Rhodesوكانت بداية ىذا األسموب مع طالب الدكتوراه  

برنامج تعميمي في الواليات المتحدة األمريكية لمقارنة أداء مجموعة مف طالب األقميات )السود واألسباف( 
احث يتمثؿ في تقدير الكفاءة المتعثريف دراسيًا في المناطؽ التعميمية المتماثمة, وكاف التحدي الذي واجو الب

الفنية لممدارس التي تشمؿ مجموعة مف المدخالت ومجموعة مف المخرجات بدوف توفر معمومات عف 
 أسعارىا. 

عرؼ فيما بعد ه بصياغة نموذج ومشرفو  Edwardo Rhodes ولمتغمب عمى ىذه المشكمة قاـ 
بالنسبة ألفضؿ الوحدات, أو ما  , حيث يعتمد ىذا األسموب عمى أساس تقييـ كؿ وحدةCCRبنموذج 

, وعمى الرغـ مف أف تحميؿ تطويؽ البيانات ليس أفضؿ Best practice1يطمؽ عميو األداء األفضؿ 
فدف لو الكثير مف المزايا في بعض الحاالت, ويفترض تحميؿ تطويؽ البيانات  ,الحموؿ في كافة األحواؿ

رات, حيث يقدـ تحميؿ تطويؽ البيانات تقييمًا موضوعيًا بأنو ال يوجد ىناؾ أخطاء في عممية القياس لممتغي
لمكفاءة لعدد مف الوحدات المتماثمة األىداؼ إلى بعضيا البعض, ويتـ اشتقاؽ الكفاءة مف خالؿ عدد مف 

, تالذي يطوؽ كؿ المشاىدا Performance frontierالوحدات التي تشكؿ سوية المنحني الحدودي 
نتاج  حيث تتمتع الوحدات التي تقع عمى المنحنى الحدودي بالكفاءة في عممية توزيع مدخالتيا وا 

 . كفؤةمخرجاتيا, بينما تعد الوحدات التي ال تقع عمى المنحنى الحدودي غير 
ومما تجدر اإلشارة إليو: أف الوحدات التي تقع عمى المنحنى الحدودي تمثؿ األداء المحقؽ وليس 

ري, ومف ثـ فدف الوحدات التي تقع عمى المنحنى الحدودي بمفيومو النظ Optimal)األداء األمثؿ )
تعكس األنماط الفعمية لعممية توزيع الموارد واإلنتاج وليس األنماط النظرية المثالية, باإلضافة إلى تقديمو 

 مقياسًا لمكفاءة النسبية لكؿ وحدة وفي توجيو ىذه الوحدات لتحسيف أدائيا.
لكؿ وحدة  Peer)لمبيانات أنو يقدـ مفيـو وحدات مناظرة ) والميزة الخاصة لمتحميؿ التطويقي 

, والتي مف كفؤةيمكف أف تكوف مفيدة في تحديد أنماط التشغيؿ ال كفؤةومثؿ ىذه الوحدات ال كفؤةغير 
 لتحسيف أدائيا.  كفؤةخالؿ كشفيا لكؿ الوحدات غير ال

                                                           
1
. Charnes, A., Cooper, W.W. and Rhodes, E. (1978), “Measuring the Efficiency of Decision-making Units.” 

European Journal of Operations Research, 2, No. 6, 429-444.  
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أف أفضؿ أداء بيف  ويتـ تصنيؼ الوحدات عمى أساس مستويات الكفاءة المحققة عمى أساس

(, أما الوحدات األقؿ كفاءة فتحصؿ عمى قيـ 0٪ أو )011مفردات المجموعة يحصؿ عمى قياس يساوي 
 أقؿ, وىكذا كمما انخفض القياس المحسوب لموحدة, كمما انخفضت كفاءتيا والعكس صحيم.

ض أنو لدينا (, حيث نفتر 4ولتوضيم مفيوـ التحميؿ التطويقي لمبيانات, نستعيف بالشكؿ رقـ ) 
: يمثؿ Y: يمثؿ المدخالت, وXسبع وحدات تستخدـ ىذه الوحدات مدخالت ومخرجات متشابية 

 لكؿ وحدة اقتصادية بالمقارنة مع تحسب الكفاءة النسبية DEAالمخرجات لجميع الوحدات, وحسب مفيوـ 
تقع عمى  ؤةكفىي وحدات  P1 ,P2,P3, P4كؿ الوحدات األخرى في المجموعة, ونالحظ أف الوحدات 

سطم المنحني الحدودي لاداء الذي يطوؽ أو يغمؼ البيانات )المدخالت / المخرجات(, أما الوحدات 
استخدمت مدخالت أكثر إلنتاج نفس مخرجات  كفؤةالتي تقع أسفؿ المنحني الحدودي, فتعد وحدات غير 

 الوحدات األخرى.

DMUs X Y

P1 2 2

P2 3 5

P3 6 7

P4 9 8

P5 5 3

P6 4 1

P7 10 7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1'

P4'

0

2

4

6

8

0 2 4 6 8 10 12

Y

X
 

 مغمف البيانات يوضح مفهوم (3الشكل رقم )

 ,ويات التحسيف المطموبة )المدخالتىي إمكانية تحديد مست DEAإف الخاصية الميمة ألسموب 
وحدة غير   كؿ وىذا يتـ مف خالؿ إسقاط   ,كفؤةالمخرجات( وتحديد الوحدات المرجعية في الوحدات غير ال

يص في المدخالت أو الزيادة في يمكف تحديد مستويات التقمومف ثـ   ,عمى منحني الكفاءة الحدودي كفؤة
 كما تبيف مف الشكؿ السابؽ., مستويات المخرجات لتحقيؽ الكفاءة الكاممة
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 Paretoويعتمد أسموب التحميؿ التطويقي لمبيانات في جوىره عمى مبدأ أمثمية باريتو 

Optimality رى أو إذا استطاعت وحدة أخ ,"أي وحدة اتخاذ قرار تكوف غير كؼء :والذي ينص عمى أف
مزيج مف الوحدات اإلدارية األخرى إنتاج نفس الكمية مف المخرجات بكمية مدخالت أقؿ وبدوف زيادة في 

 .1أي مورد آخر"

 Relativeوتحسب الكفاءة النسبية  ,وتكوف الوحدة اإلدارية ليا كفاءة باريتو إذا تحقؽ العكس 
efficiency  حسب مفيـو وع المدخالت الموزونة, بديجاد معدؿ مجموع المخرجات الموزونة إلى مجمو

DEA  يمكف حساب الكفاءة لػn  مف وحدات اتخاذ القرار التي ليا مدخؿ واحد ومخرج واحد وفؽ الصورة
 : 2اآلتية

 الكفاءة =
 Jالمخرج للوحدة 

 Jالمدخل للوحدة 

ؿ تمث m2تمثؿ المدخالت و m1وإليجاد الكفاءة لمجموعة مف المدخالت والمخرجات, نفرض أف 
  :3وفؽ اآلتي , المخرجات, وسيكوف متجو المدخالت والمخرجات

j = 1,2 …n                                     




































21

1

..,..

ym

y

x

x

x

j

j
j

m

j

i y 

1121ىي المدخالت والمخرجات لوحدة اتخاذ القرار ولنفرض  Yj ,Xiحيث:  ....,,... mm   تمثؿ األوزاف أو
 ت عمى التوالي. المضاعفات لممدخالت والمخرجا
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 :يكوف كاآلتي  أما نموذج البرمجة الخطية الرياضي إليجاد مؤشر الكفاءة

                                                           
1
. Charnes, A. Cooper, W. Golany, B., Seiford, L. and Stutz, J. (1985), “Foundations of Data Envelopment 

Analysis for Pareto-Koopmans Efficient Empirical Production Functions.” Journal of Econometrics, 30, No. 

1-2,p: 91-290.  
 .221, ص7, جامعة الجزائر, العددمجمة الباحث, تحميل األسس النظرية لمفهوم األداء(, 2010. الداوي الشي  )2

3
. Farrell, M.J. (1957) , “The Measurement of Productive Efficiency.” Journal of the Royal Statistical Society, 

Series A, 120, No. 3,p: 253-290.  
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).(

).(
*

*

j

j

x

y
Max




 

Subject to                                                                                  

j = 1,2 …n                       1
).(

).(
*

*


j

j

x
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  يكوف وفؽ الصيغة اآلتية:تحويمو إلى نموذج برمجة خطية, و  إف النموذج السابؽ ىو نموذج برمجة كسرية يمكف

).( *jyMax   

  toS.  

 ).6().( ** jj yx       0                   : j = 1,2 …n                               

 :1نموذجاف أساسياف ىما تحميؿ مغمؼ البياناتوبشكؿ عـا يوجد ألسموب 
أو ما يسمى  مؤشرات الكفاءة الفنية إليجادويستخدـ   contestant return scale:نموذج العوائد الثابتة  .0

وىو يصاغ وفؽ توجييف  Charnes-Cooper-Rhodesوىو كما ذكر سابقًا ينسب إلى , CCRبنموذج 
والتوجو اإلخراجي )تعظيـ المخرجات   ىما التوجو اإلدخالي )تقميؿ المدخالت مع بقاء المخرجات نفسيا(,

/ اإلخراجي اإلدخاليباستخداـ نموذج التوجو  *j وحسب مؤشر الكفاءة لموحدةمع بقاء المدخالت نفسيا(, 
  :ةتياآللة البرمجة الخطية أتحؿ مس

 التوجو اإلدخالي: يكوف الشكؿ الرياضي لو كالتالي:   -0-0

.0,

:1).(

:....1,0).().(

..

).min(

*

*













j

jj

j

y

njyx

ts

x

 

  *jف نمػػوذج  البرمجػػة الخطيػػة لنمػػوذج التوجيػػو اإلدخػػالي ييػػدؼ إلػػى تقمػػيص متجػػو المػػدخالت لموحػػدةإ
 .قؿ حد ممكف مع اإلبقاء عمى نفس مستوى المخرجاتأإلى  تناسبياً 

 

 

  
                                                           

1
ين قياس الكفاءة النسبية ألداء المؤسسة العامة السورية لمتأم  (,2013)محمد عبدالرحمف  القرعاف فادي, إسماعيؿ فؤاد, .

 .9, كانوف الثاني, ص5, سمسمة العمـو االقتصادية, جامعة حمب, العددمجمة بحوث جامعة حمب, باستخدام نموذج مغمف البيانات
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 ؿ الرياضي لو كالتالي:التوجو اإلخراجي: يكوف الشك -0-2

.0,

:1).(

:....1,0).().(

..

).max(

*

*
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jj

j

x

njxy

ts
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* jيػػػدؼ إلػػػى تعظػػػيـ متجػػػو المخرجػػػات لموحػػػدة يف نمػػػوذج البرمجػػػة الخطيػػػة لنمػػػوذج التوجيػػػو اإلخراجػػػي إ
   .مع اإلبقاء عمى نفس مستوى المدخالت تناسباً 

أو مػػا  ,لحجميػػةا ةمؤشػػرات الكفػػاء إليجػػاديسػػتخدـ  :Variation return scale 1نمػػوذج العوائػػد المتغيػػرة  .2
, )عػػػاـ Banker, Charnes, & Cooper(: وينسػػب ىػػذا النمػػوذج إلػػى كػػؿ مػػف (BCCيسػػمى بنمػػوذج 

)النسػػبة بػػيف المخرجػػات إلػػى المػػدخالت(  Technical Efficiency(, وىػػو يفػػرؽ بػػيف الكفػػاءة الفنيػػة 0984
 .Scale Efficiencyوالكفاءة المرتبطة بحجـ معيف مف العمميات 

 غتو وفؽ توجييف:وأيضًا تتـ صيا
 التوجو اإلدخالي ويكوف الشكؿ الرياضي لو كالتالي:  -2-0

.0,

:1).(

:....1,0).().(

..

).min(

*

*
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قػػؿ حػػد أإلػػى   *jييػػدؼ إلػػى تقمػػيص متجػػو المػػدخالت لموحػػدة ف نمػػوذج البرمجػػة الخطيػػة لنمػػوذج التوجيػػو اإلدخػػاليإ
  .ممكف مع اإلبقاء عمى نفس مستوى المخرجات

 كوف الشكؿ الرياضي لو كالتالي:التوجو اإلخراجي وي -2-2

.0,

:1).(

:....1,0).().(

..

).max(
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1
. Banker, R.D., Charnes, A. and Cooper, W. (1984), “Some Models for Estimating Technical and Scale 

Inefficiencies in Data Envelopment Analysis.” Management Science, 30, No. 9,p: 1078-1092. 
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* مػػع jيػػدؼ إلػى تعظػػيـ متجػو المخرجػػات لموحػدة يف نمػوذج البرمجػة الخطيػػة لنمػوذج التوجػػو اإلخراجػي إ

 .اإلبقاء عمى نفس مستوى المدخالت
 :1منيا عديدة استخدامات في البيانات مغمؼ تحميؿ تقنيات تعميـ تـ ولقد

 .متعددة زمنية عمى فترات مخرجات عنيا ينتج كبيرة مدخالت تتضمف التي التالحا كيةيدينام .0

  الكفاءة مستوى التبايف عف حد إلدراؾ الكفاءة؛ توزيع تحميؿ فييا يتـ التي العشوائية الحاالت .2
 .الوسيط أو المتوسط

 مىع تحتوي لكي مغمؼ البيانات؛ تحميؿ لنموذج الموضوعية الوظيفة تمتد حيث اليدؼ, برمجة .3

 مف االعتبار في تكف لـ األىداؼ وىذه لممدير, أو الثانوية الكبرى األىداؼ عمى المتفاوتة األوزاف

 .قبؿ

 عندما ,والمخرجات عف المدخالت السعر معمومة تتضمف التي الجودة ومناطؽ الموزعة الكفاءة حالة .4

 اتخاذ وحدات فضمياتأ تعكس لكي النيائية؛ عمى المضاعفات إضافية قيوداً  أيضًا يضـ ذلؾ يتوفر

 .القرار
 :2وىي األسموب, تطبيؽ ىذا عند االعتبار بعيف تؤخذ أف يجب القيود التي  بعض وىناؾ

 متجانسة(. وحدات) معينة عينة عمى كوفت األسموب ىذا تطبيؽ نتائج .0

 العينة في متطرفة  نقاط كاف ىناؾ إذا خصوصاً  بالغة, أىمية ذات مشاكؿ في يتسبب قد القياس خطأ .2

 .لمختارةا

 بينيا, المقارنة تمت الممارسات التي أفضؿ يبيف فيو مطمقة, وليست نسبية التحميؿ ىذا نتائج  .3

 .اإلطالؽ عمى أفضميا وليست

 .صعوبة اإلحصائية فيو الفرضية فتحديد معممي, ال البيانات مغمؼ أسموب تحميؿ .4
عاـ فدف وحدة  , وبشكؿDMU القرار اتخاذ بوحدة كفاءتيا قياس المراد ممنشأةل DEAأسموب  ويسمى

و أدائ تقييـ يمكف والذي مخرجات, إلى المدخالت تحويؿ عف مسؤوؿ : ىي كؿ كياف(DMU)اتخاذ القرار 
الشركات, و المركزية,  األسواؽو  المخازف, أقساـ, و المصارؼ أف تتضمف: التي يمكفو  وقياس كفاءتو,

                                                           
1

 7 Sarafidis, V. (2002), An Assessment of Comparative Efficiency Measurement Techniques, Europe Economics, Office 

of Water Services, UK7 
صناعة التأمين في أسواق التأمين العربية باستخدام قياس الكفاءة النسبية ألداء (, 2014. إسماعيؿ فؤاد, محمد عبد الرحمف )2

 .42, العددمجمة جامعة  صنعاء, نموذج تحميل مغمف البيانات
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 واسع, القرار اتخاذ مفيـو وحدةفدف بالتالي  , وإل ... مراكز الرعاية الصحيةو الجامعات, و  المستشفيات,و 

 . 1القرارات اتخاذ في اإلدارية الحرية مف معينة درجة DMUكؿ  تمتمؾ أف بشرط
 بالنسبة المباشر لمتطبيؽ قابمة واقعية تحسينات تقديـ أساسيا ناجحة, كفاءة تقويـ عممية وإلجراء

 : 2ىي أساسية  ميمة طشرو  ثالثة توفر يتعيف  كفؤةغير ال لشركات التأميف
 شروط المثاؿ سبيؿ لشركات التأميف عمى أف ىذا الشرط وأساس المتماثمة: الوحدات اختيار -1

 االختيار يمكف كذلؾ, متساوية ومخرجات الحصوؿ عمييا يمكف متساوية وموارد نشاطيا تحكـ وقوانيف

 .المؤسسات مف لغيرىا يتوفر ال ما وىو إنتاجيا, في
 والمخرجات, المدخالت بيف الطردية العالقة توفر أي والمخرجات: المدخالت بين طيةالخ العالقة -2

 انخفاض أف أي .صحيم والعكس المخرجات, في زيادة إلى المدخالت زيادة تساىـ أف يجب أي نظرياً 

 .المدخالت النخفاض نتيجة يكوف أف المخرجات يجب
المقيمة,  الوحدات عدد مف أقؿ المتغيرات عدد يكوف أف يجب العينة: بحجم المتغيرات عالقة -3

 :3التالية ةاعدالق تحقؽ يجب DEAأسموب  استعماؿ لنجاح أنو عمى 2006سنة  جرت دراسة وتشير
ال عدد المخرجات, في المدخالت عدد ضرب حاصؿ مف أكبر العينة حجـ يكوف أف يجب  سيفقد وا 

 .كفؤةال يرغ والوحدات  كفؤةال الوحدات بيف التمييزية قوتو النموذج
SS ≥ I*O                                                     

 :حيث
:SS القرار) اتخاذ وحدات(DMU . 

  :I  .المدخالت 
 :O .المخرجات 

عمى بيانات صناعة التأميف في سورية وصناعة التأميف  DEAإف تطبيؽ أسموب : تطبيقيالجانب ال (5
 طوات التالية:في الدوؿ العربية, يتطمب األخذ بالخ

       

                                                           
1
 W. W. Cooper, L. M. Seiford, Kaoru Ton, (2007), Data Envelopment Analysis, 2end ed. Springer Science + 

Business Media, USA. p. 22. 
رسالة ماجستير في اإلحصاء,  دراسة الكفاءة النسبية لمراكز الرعاية الصحية األولية باستخدام تحميل مغمف البيانات،(, 2012العبيد عبداهلل ) .2

                        .68كمية االقتصاد, جامعة حمب, ص
3
.  A. Manzoni, S.M.N. Islam, 2009, Performance Measurement in Corporate Governance, Physica-Verlag 

Heidelberg,. 
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 التي يتم تطبيقها DEAنماذج  .0

)نمػػوذج  CCRمػػف بػػيف نمػػاذج أسػػموب التحميػػؿ التطػػويقي لمبيانػػات األربعػػة, تػػـ اسػػتخداـ نمػػوذجي 
صػناعة التػأميف داء )نموذج عوائد الحجـ المتغيرة( لقياس الكفاءة النسبية أل BCCعوائد الحجـ الثابتة(, و

 .5050اعة التأميف في الدوؿ العربية في عاـ في سورية مقارنًة مع أداء صن
 تحديد المدخالت والمخرجات .6

ىامػػًا فػػي تطبيػػؽ أسػػموب التحميػػؿ  يعتبػػر االختيػػار األمثػػؿ لمجموعػػة المػػدخالت والمخرجػػات مرتكػػزاً 
إلػػى أف ىنػػاؾ قواعػػد عامػػة  Bowlin (5222) , ويشػػير1التطػػويقي لمبيانػػات؛ ألف ذلػػؾ يػػؤثر عمػػى النتػػائج

 : 2ت والمخرجات الصحيحة لتحميؿ مغمؼ البيانات, منيالتحديد المدخال
األولى: ال بد أف يكوف ىناؾ أساس لالعتقاد بوجود عالقة تربط بيف المدخالت والمخرجات, عمى 

 سبيؿ المثاؿ أف زيادة احد المدخالت, سيترتب عميو زيادة واحد أو أكثر مف المخرجات. 
, بمعنى أف Comprehensiveات تتسـ بالشمولية والثانية: أف يكوف كؿ مف المدخالت والمخرج

 يكوف لدييا القدرة عمى أف تعكس أنشطة المنظمة التي يتـ تقويـ أدائيا.
والثالثػػة: أف تكػػوف البيانػػات الخاصػػة بتمػػؾ المتغيػػرات مراقبػػة بشػػكؿ شػػامؿ, مػػف خػػالؿ المػػراجعيف, 

العػػب, إذ يمكػػف أف تتػػأثر قياسػػات وعمميػػات إعػػادة التقػػويـ المسػػتمر, بحيػػث ال تكػػوف البيانػػات عرضػػة لمت
 الكفاءة إذا كانت البيانات غير دقيقة.

 :ومخرج واحد مدخميفوتـ تحديد 
 .حصة الفرد مف أقساط التأميف( المخرجات: اقتصرت عمى مخرج واحد, ىو 5
 .(.عدد شركات التأميف -5أقساط التأميف.  -5) المدخالت:( 5

رجات التي تـ االعتماد عمييا في دراسة الكفاءة النسبية, وتـ تحديد مجموعة المدخالت ومجموعة المخ
, ومف خالؿ ىذه المدخالت والمخرجات التي تـ اختيارىا استبعدنا جميع الدوؿ التي تحتوي عمى متغيرات صفرية

 وحسب رأي ,ومخرجاتيا؛ ألف المتغيرات الصفرية في المدخالت والمخرجات مدخالتيا فيأو ال يوجد بيانات 

                                                           
1
. Lewin, A1Y1, Morey, R1C1 and Cook, T1J1 (0982), “Evaluating the Administrative Efficiency of Courts1” OMEGA, 

10,p: 401-411  
2

7 Bowlin, W. E. (1998) “Measuring Performance: An Introduction to Data Envelopment Analysis (DEA)” 

Journal of Cost Analysis (Fall), pp. 3-27. 
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1Cooper, Seiford, Tone (2003)   تسيـ في تضميؿ النتائج في أسموب تحميؿ مغمؼ البيانات, وعميو تـ

 الدوؿ العربية. مف تطبيؽ البحث عمى مجموعة
 ((2 SISTEMA INTEGRADO DE APOIO A DECISÃO(SIAD)وتـ استخداـ برنامج 

 ((ISYDS – INTEGRATED SYSTEM FOR DECISION SUPPORTأو ما يسمى 
,  وفي ىذا الخصوص ىناؾ العديد مف النتائج عمى الحصوؿ رنامج )النظـ المتكاممة في دعـ القرار( فيب أو 

في حؿ نماذج أسموب تحميؿ مغمؼ البيانات, يمكف ذكر بعض ىذه  ت ستْخدـحـز البرامج األخرى التي 
, بحيث يتضمف )اسـ البرنامج وموقعو اإللكتروني  أىـ  –برنامج  التي يحميا كؿ DEAنماذج  –الحـز

 المزايا لكؿ برنامج, وىؿ يتوفر بنس  مجانية أـ نس  تجارية(, والجدوؿ التالي يوضم ذلؾ.
 (00رقم ) الجدول

 في حل نماذج أسموب تحميل مغمف البيانات بعض حزم البرامج التي ُتستْخدم  
 

 اسى انثرَايح ٔيٕلعّ اإلنكررًَٔ انرً ٌحهٓا DEA ًَارج  يساٌاِ
Good graphic interface. The weights 

are not available. 

Data entry through editor or Excel. 

Commercial software. 

CCR and BCC models. Frontier Analyst 

(http://www.banxia.com/ 

famain.html) 

 

Windows interface. Calculates 

Malmquist indexes, but other widely 

used model (such us weight 

restrictions) are not available. Free 

software. 

 

CCR and BCC models Allocative 

and overall efficiency models 

Malmquist index 

DEAP 

(http://www.uq.edu.au/ 

economics/cepa/deap.htm) 

Weight restrictions only for 

Assurance Regions I, although often 

the results are different from those 

obtained running each LPP 

individually. Data entry only using 

Excell or ASCII. This package uses 

the interior point model for solving 

LPPs. Calculates Malmquist indexes. 

Free software. 

CCR and BCC models, 

Super efficiency, Non-

discretionary variable models, 

Weight restrictions, Free Disposal 

Hull, Non-increasing and Non-

decreasing return to 

scale models. 

EMS 

(http://www.wiso.unidortmun

d. 

de/lsfg/or/scheel/ems/) 

 

Weight restrictions only for 

Assurance Regions I. The software 

requires input in the form of an 

ASCII file containing the 

input/output levels of the unit 

assessed. Commercial software. 

CCR and BCC models 

Exogenous variable 

models, Weight restrictions, 

Super efficiency, non 

discretionary variables 

for BCC. 

WARWICK DEA 

(http://research.abs.aston.ac.u

k/ mgtsc1/dea_software.html) 

 

Data entry trough Editor. 

Commercial software. 

CCR, BCC, Additive and 

Multiplicative models 

( Arquimedian and 

IDEAS 6.1 

(http://www.ideas2000.com) 

                                                           
1
. Cooper, Seiford, Tone (2003),Data Envelopment Analysis: A comprehensive Text with Models, Applications, 

References and DEA-Solver Software, Kluwer Academic Publishers Group, Norwell, Massachusetts 02061 USA. 
2
.  SIAD v.3.0 - Sistema Integrado de Apoio à Decis.o v.3.0, En Ligne sur: http://www.uff.br/decisao. 

http://www.uff.br/decisao
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Non-arquimedian models), 

Super efficiency, 

Non-discretionary and 

categorical variables 

models, Weight restrictions 

(Assurance Regions I). 

Visual tool for tridimensional 

problems. Free software 

. 

CCR and BCC models. IDEAL – Interactive Data 

Envelopment Analysis 

Laboratory 

(http://pepserv.pep.ufrj.br/~de

a/ 

download/Downloads.html) 

Without weight restrictions of any 

kind. It has an option for showing the 

individual LPP for each DMU. It is 

add-in for Microsoft Excell and needs 

this software to be installed in the 

computer in order to run. 

Free software. 

CCR and BCC models 

Cross Evaluation. 
DEAxl 

(http://pepserv.pep.ufrj.br/~de

a/ 

download/Downloads.html) 

Uses Excel Solver and does not set 

any limits on the number of DMUs, 

inputs or outputs. 

Free software. 

CCR and BCC models, 

Input and Output oriented. 
DEAFrontier/DEA Excel 

Solver 

(http://www.deafrontier.com/ 

software.html) 

Was developed by the originators of 

the Malmquist productivity index. 

Simulation capability and Malmquist 

productivity, including 

decomposition 

into efficiency and technical change. 

Commercial software. 

CCR and BCC models, 

Input and Output oriented, 

Malmquist productivity 

indexes, Strong and weak 

disposability. 

OnFront 

(http://www.emq.com/ 

software.html) 

Weight restrictions available for 

assurance regions (with or without 

previous normalization) and virtual 

weights. 

Data entry through editor or ASCII 

file. No graphics available. Cut, copy 

and paste options are not available. 

Free software. 

CCR and BCC models, 

Input and Output oriented, 

Inverted Frontier, Weight 

Restrictions. 

SIAD 

(http://www.uff.br/decisao) 

  http://www.uff.br/decisao Sistema Integrado de Apoio à Decis.o v.3.0, En Ligne sur: -SIAD v.3.0المصدر: 
 

 

 

البيانات الذي  المستخدـ في حؿ نماذج أسموب تحميؿ مغمؼ SIADواألشكاؿ التالية توضم نوافذ برنامج 
 استخدمو الباحث في دراستو.

http://www.uff.br/decisao
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Figure 1 – SIAD’s open window. 

 

 

Figure 2 – Editing window. 
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Figure 3 – Weight restrictions window. 

 

 

 

 
Figure 4 – Efficiency results window of ISYDS (SIAD). 
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ميف فػػي سػػورية وصػػناعة التػػأميف فػػي صػػناعة التػػأيبػػيف مػػدخالت ومخرجػػات ( 12رقػػـ ) والجػػدوؿ

 .5050في عاـ  الدوؿ العربية
 (06الجدول رقم )

 .6000صناعة التأمين في سورية وصناعة التأمين في الدول العربية في عام مدخالت ومخرجات 

 ذٔنحنــــــــــــا

 انًخرخاخ انًذخالخ

 األلساط

 )يهٌٍٕ دٔالر(
 عذد انشركاخ

 حصح انفرد يٍ األلساط

 ر()دٔال

 األردٌ
 94.2 28 522 األردٌ    

 726.5 59 2006 اإلياراخ

 451.8 52 552 انثحرٌٍ

 79.2 22 265 ذَٕس

 32.4 16 0026 اندسائر

 158.7 34 2622 انسعٕدٌح

 - 14 - انسٕداٌ

 19.6 06 205 سٕرٌح

 - 1 - انصٕيال

 - 29 - انعراق

 191 22 256 عًاٌ

 33 10 062 فهسطٍٍ

 549.2 9 266 لطر

 150 32 225 انكٌٕد

 267.3 51 0622 نثُاٌ

 - 10 - نٍثٍا

 27.8 29 6022 يصر

 81.1 18 6526 انًغرب

 - 9 - يٕرٌراٍَا

 - 11 - انًٍٍ

  470 66206 انًدًٕع

  لمتأمين بيانات االتحاد العربيالمصدر: إعداد الباحث باالعتماد عمى.  

 

 تحميل النتائج .6

ؿ التطويقي لمبيانات يوفر العديد مف المعمومات التفصيمية التي تفيد إف استخداـ أسموب التحمي
 اإلدارة في اتخاذىا لمعديد مف القرارات المتعمقة بالوحدات اإلدارية محؿ التقييـ, وىي:

 كفؤةدات المرجعية لكل وحدة غير معمومات تتعمق بمؤشرات الكفاءة والوح -6-0
 , وتػػػـ اسػػػتخداـ برنػػػامجDEAألسػػػموب  خراجػػػيتػػػـ حسػػػاب مؤشػػػرات الكفػػػاءة حسػػػب التوجػػػو اإل

IDEAS, Software by I Consulting, Inc. Version 5.1, 1995. . 
لنمػػاذج عوائػػد  خراجػػي( يبػػيف نتػػائج مؤشػػرات الكفػػاءة النسػػبية حسػػب التوجػػو اإل13رقػػـ ) والجػػدوؿ
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رية وصػػناعة صػػناعة التػػأميف فػػي سػػو الحجػػـ الثابتػػة وعوائػػد الحجػػـ المتغيػػرة, وذلػػؾ بػػالتطبيؽ عمػػى بيانػػات 

 الموضحة في الجدوؿ السابؽ..5050التأميف في الدوؿ العربية في عاـ 
 (13) الجدول رقم

 .6000لصناعة التأمين في سورية وصناعة التأمين في الدول العربية في عام قياس الكفاءة النسبية 

 نذٔنحا
يؤشر انكفاءج حسة 

 CRSًَٕرج 

 انًدًٕعح انًرخعٍح

 CRSحسة ًَٕرج 

ءج حسة ًَٕرج يؤشر انكفا

VRS 

 انًدًٕعح انًرخعٍح

 VRSحسة ًَٕرج 

 لطر -فهسطٍٍ  –انثحرٌٍ  0.240042 لطر -انثحرٌٍ ا 0.230927 األردٌ

 - 1 لطر -انثحرٌٍ ا 0.20543 اإلياراخ

 - 1 - 1 انثحرٌٍ

 0.149884 ذَٕس
 لطر - انثحرٌٍ

 لطر –انثحرٌٍ  0.151218

 0.046507 اندسائر
 لطر - انثحرٌٍ

 لطر –اإلياراخ  0.058147

 لطر  -اإلياراخ 0.248805 لطر 0.076491 انسعٕدٌح

 0.074679 سٕرٌح
 لطر - انثحرٌٍ

 لطر –فهسطٍٍ  –انثحرٌٍ  0.088023

 0.448438 عًاٌ
 لطر - انثحرٌٍ

 لطر –فهسطٍٍ  –انثحرٌٍ  0.463055

 0.338772 فهسطٍٍ
 لطر - انثحرٌٍ

1 - 

 - 1 - 1 لطر

 0.334915 انكٌٕد
 لطر - ثحرٌٍان

 لطر –فهسطٍٍ  –انثحرٌٍ  0.340273

 0.29417 نثُاٌ
 لطر - انثحرٌٍ

0.473414 
 لطر –اإلياراخ 

 0.02124 يصر
 لطر - انثحرٌٍ

0.046873 
 لطر –اإلياراخ 

 0.13956 لطر 0.073835 انًغرب
 لطر –اإلياراخ 

  عمى مخرجات برنامج المصدر: إعداد الباحث باالعتمادIDEAS. 

 

 كفؤةعدم الكفاءة  لكل وحدة غير ت تتعمق بمصدر معموما -2-5

)عوائػد الحجػـ الثابتػة( التوجػو  CRSأو  CCRمف خالؿ المقارنة بيف مؤشر الكفاءة وفؽ نمػوذج 
)عوائد الحجػـ المتغيػرة( التوجػو اإلخراجػي )مؤشػر  VRS أو BCCاإلدخالي, ومؤشر الكفاءة وفؽ نموذج 
ف أقػؿ مػف الواحػد الصػحيم, در عػدـ الكفػاءة, فػدذا كػاف المؤشػراد مصػالكفاءة اإلنتاجية الداخمية(, يتـ تحديػ

فيذا يعني أف سبب عدـ الكفاءة خارجي يتعمؽ بالظروؼ والبيئة الخارجية, وكذلؾ داخمي يتعمؽ بالعمميات 
)عوائػد الحجػـ الثابتػة( التوجػو  CRSأو   CCRالداخميػة لػإلدارة, أمػا إذا كػاف مؤشػر الكفػاءة وفػؽ نمػوذج 

)عوائػػػد الحجػػػـ المتغيػػػرة( التوجػػػو VRSأو BCC ي أقػػػؿ مػػػف الواحػػػد ومؤشػػػر الكفػػػاءة وفػػػؽ نمػػػوذج اإلدخػػػال
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)مؤشر الكفاءة اإلنتاجية الداخمية( يساوي الواحد, فيذا يعني أف سبب عدـ الكفاءة خارجي يعػود  اإلخراجي

  .1فقط العوامؿ الخارجية والبيئيةإلى 
لنمػػاذج عوائػػد  خراجػػيالنسػػبية حسػػب التوجػػو اإل ( يبػػيف نتػػائج مؤشػػرات الكفػػاءة14رقػػـ ) الجػػدوؿو 

 , وسبب عدـ الكفاءة في حالة عدـ تحققيا.الحجـ الثابتة وعوائد الحجـ المتغيرة
 الكفاءة  في حالة عدم تحققها  مصدر عدميوضح  (14الجدول )

 انذٔنح
 CRSيؤشر انكفاءج حسة ًَٕرج 

(CCR) 

 VRSيؤشر انكفاءج حسة ًَٕرج 

(BCC) 
 اءجسثة عذو انكف

 ، د خ 0.240042 0.230927 األردٌ

 خ 1 0.20543 اإلياراخ

 ال ٌٕخذ 1 1 انثحرٌٍ

 خ ، د 0.151218 0.149884 ذَٕس

 خ ، د 0.058147 0.046507 اندسائر

 خ ، د 0.248805 0.076491 انسعٕدٌح

 خ ، د 0.088023 0.074679 سٕرٌح

 خ ، د 0.463055 0.448438 عًاٌ

 خ 1 0.338772 فهسطٍٍ

 ال ٌٕخذ 1 1 لطر

 خ ، د 0.340273 0.334915 انكٌٕد

 خ ، د 0.473414 0.29417 نثُاٌ

 خ ، د 0.046873 0.02124 يصر

 خ ، د 0.13956 0.073835 انًغرب

  :باالعتماد عمى مخرجات برنامجإعداد الباحث المصدرIDEAS . 
 :السبب ىو العمميات الداخمية, خ: السبب ىو البيئة الخارجية *د. 

 أنو يمكف تقسيـ الدوؿ العربية إلى ثالث مجموعات:(: 52( و )52) ليفمف الجدو  الحظي
  (: وتشمؿ ىذه المجموعة دولتيف ىمػا: البحػريف كفؤةالمجموعة األولى )دوؿ عربية ذات صناعة تأمينية

 وقطر؛ ألف مؤشر الكفاءة النسبية في كال الدولتيف يساوي الواحد الصحيم.

  ألسػػباب داخميػػة وخارجيػػة(: وتشػػمؿ ىػػذه  كفػػؤة)دوؿ عربيػػة ذات صػػناعة تأمينيػػة غيػػر المجموعػػة الثانيػػة
المجموعػػة الػػدوؿ التاليػػة: األردف, تػػونس, الجزائػػر, السػػعودية, سػػورية, عمػػاف, الكويػػت, لبنػػاف, مصػػر, 

 المغرب.

  ألسػػػباب خارجيػػػة فقػػػط(: وتشػػػمؿ ىػػػذه  كفػػػؤةالمجموعػػػة الثالثػػػة )دوؿ عربيػػػة ذات صػػػناعة تأمينيػػػة غيػػػر
 لمجموعة الدولتيف التاليتيف: اإلمارات, وفمسطيف.ا

                                                           
1
ى مجمة جامعة أـ القر  قياس الكفاءة النسبية لمجامعات الحكومية بالمممكة العربية السعودية،(, 2009بياء الديف محمد شامؿ ) .

 .296, ص 1, العدد1المجمد لمعمـو التربوية والنفسية,
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  عدـ تولد عند البحث باألسباب الخارجية, تبيف أف مف أىميا: ضعؼ الوعي التأميني لدى المواطنيف, و

انخفػػػاض الػػػدخوؿ الفرديػػػة لػػػػدى شػػػريحة كبيػػػرة مػػػػف , و ميفأقناعػػػة لػػػدى الكثيػػػر مػػػػف األفػػػراد بشػػػرعية التػػػػ
واقتصػػار ذلػػؾ عمػػى فئػػات  ,دـ قػػدرتيـ عمػػى شػػراء وثػػائؽ التػػأميفالمػػواطنيف, األمػػر الػػذي يػػؤدي إلػػى عػػ
, والتشػػػػريعات القانونيػػػػػة غيػػػػر المالئمػػػػػة, وعػػػػدـ وجػػػػػود المناخػػػػػات التجػػػػار وأصػػػػػحاب الػػػػدخوؿ المرتفعػػػػػة

  االستثمارية المناسبة....

معمومات تتعمق بمستويات التخفيض المستهدفة من المدخالت ومستويات الزيادة المستهدفة  -6-6
 كفؤةمخرجات لكل وحدة غير من ال

 كفػػؤةغيػػر ال مػػدوؿ العربيػػة( يبػػيف مسػػتويات الزيػػادة المسػػتيدفة مػػف المخرجػػات ل52رقػػـ) الجػػدوؿإف 
 :  خراجيوفؽ نموذج التوجو اإل VRSوالمتغيرة   CRSنسبيًا في حالة عوائد الحجـ الثابتة

 (15الجدول )
نسبيًا في حالة عوائد الحجم  كفؤةغير ال ةالعربي لمدولالزيادة المستهدفة من المخرجات مستويات  

 .لصناعة التأمين في الدول العربية خراجيوفق نموذج التوجه اإل VRSوالمتغيرة   CRSالثابتة
 Efficient Output Target CRS Efficient Output Target VRS 

DMU Name  حصح انفرد يٍ األلساط حصح انفرد يٍ األلساط 

 626.5660 307.726597  األردٌ

 - 2809.99  اإلياراخ

 444.5461 449.209771  ذَٕس

 524.8082 664.274236  اندسائر

 479.15 1916.06  انسعٕدٌح

 203.0695 242.857498  سٕرٌح

 221.4779 234.922523  عًاٌ

 - 64.410567  فهسطٍٍ

 290.8219 297.875445  انكٌٕد

 297.322 641.357484  نثُاٌ

 565.2879 1281.03  يصر

 500.014 1017.3  انًغرب

 المصدر: إعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات برنامجIDEAS . 

يمكػف تحسػيف كفػاءة صػناعة التػأميف فػي الػدوؿ أنػو الحػظ: ي  بالنظر إلى معمومات الجدوؿ السػابؽ 
غيػر  دوؿ العربيػةمػمستويات الزيادة المستيدفة مف المخرجات ل, ومنيا سورية مف خالؿ كفؤةالعربية غير ال

خراجػػي, وفقػػًا وفػػؽ نمػػوذج التوجػػو اإل CRSوالثابتػػة   VRSة نسػػبيًا فػػي حالػػة عوائػػد الحجػػـ المتغيػػر  كفػػؤةال
 لمتحسينات الموضحة في الجدوؿ.
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 وخالصة القوؿ:

ألسموب التحميؿ التطويقي لمبيانات إليجاد , وفقًا 2010العربية في عاـ  إف صناعة التأميف في الدوؿ -
فقط  كفؤة, كانت لكفاءة ذات التوجو اإلخراجي في حالتي عوائد الحجـ الثابتة وعوائد الحجـ المتغيرةمؤشرات ا

في معظـ الدوؿ العربية األخرى, وذلؾ يعود ألسباب  كفؤةفي دولتي قطر والبحريف, بينما كانت غير 
 داخمية وخارجية.

لنموذج عوائد الحجـ الثابتة, في مصر  بمغت أدنى قيمة لمستوى الكفاءة النسبية لصناعة التأميف وفقاً  -
 .1, وأعمى قيمة في دولتي قطر والبحريف بقيمة 0.02124وبقيمة 

بمغت أدنى قيمة لمستوى الكفاءة النسبية لصناعة التأميف, وفقًا لنموذج عوائد الحجـ المتغيرة, في  -
 .1لبحريف وبقيمة وأعمى قيمة في كؿ مف دولة اإلمارات وفمسطيف وقطر وا 0.046873مصر وبقيمة 
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 خالصة الفصل

مف حيث  بشكؿ مفصؿ سورية في التأميف صناعةمحتوى ومضموف  ىذا الفصؿ لقد تناوؿ  
والييكؿ التنظيمي لشركات  المفيوـ والنشأة واألىمية والفروع التأمينية ونمو أقساط التأميف في كؿ فرع

دراسة تحميمية لمؤشرات صناعة التأميف في  تـ إجراءثـ  ,التأميف السورية والثقافة التأمينية في سورية
مف حيث تطور أقساط التأميف ومساىمتيا في الناتج المحمي  مع الدوؿ العربية ورية وتمت مقارنتياس

مقارنة الكفاءة النسبية لصناعة التأميف السورية  ت, كما تماإلجمالي وحصة الفرد مف أقساط التأميف
 .إلى العديد مف االستنتاجات وتـ الوصوؿ ,DEAباستخداـ أسموب  ؿ العربيةتأميف في الدو وصناعة ال

تـ استخدامو في سورية في الفصؿ الثالث, حيث  واقع أداء صناعة التأميفيستخدـ ىذا األسموب لتقييـ وس
ورية واقع أداء المؤسسة العامة السورية لمتأميف, ومف ثـ في تقييـ واقع أداء شركات التأميف السفي تقييـ 

 الخاصة ومقارنتيا مع أداء المؤسسة العامة السورية لمتأميف.
 



140 

 ، باستخدام نموذج إحصائي.المستقبمية اوآفاقهتقييم واقع أداء صناعة التأمين في سورية،              صناعة التأمين في سورية: واقع وآفاق

 

 

                  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثالثالفصل ال

التأهني يف  صناعةأداء تقيين واقع 

ستخذام ، بااملستقبلية اسىرية وآفاقه

 منىرج إحصائي.
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 الفصل الثالث
، باستخدام نموذج المستقبمية اوآفاقه التأمين في سورية صناعةأداء تقييم واقع  

  إحصائي
 تمهيد

في ظل دراسة واقع وآفاق صناعة التأمين في سورية، البد من دراسة تحميمية لشركات التأمين 
ن ثم دراسة إحصائية مناسبة، وفي هذا الصدد تم استخدام نموذج العامة والخاصة والمقارنة فيما بينها، وم

تحميل مغمف البيانات لقياس الكفاءة النسبية لشركات التأمين في سوق التأمين السورية؛ لموصول إلى 
 جممة تقديم إلى أهداف البحث وعرض النتائج التي تّم الوصول إليها من خالل الدراسة التطبيقية وصوالً 

 البحث والتي تمثل بحد ذاتها آفاقًا مستقبمية لصناعة التأمين في سورية. المتعمقة بموضوع التوصيات من
 :ةاآلتي حثاالمب يتألف هذا الفصل من  و 

 المؤسسة العامة السورية لمتأمين. تقييم واقع أداء: المبحث األول
مع أداء المؤسسة العامة  ، ومقارنتهاشركات التأمين السورية الخاصة تقييم واقع أداء: المبحث الثاني
 .السورية لمتأمين
 : اآلفاق المستقبمية لصناعة التأمين السورية.المبحث الثالث

 خالصة الفصل.
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 المبحث األول
 .سورية لمتأمينتقييم واقع أداء المؤسسة العامة ال

  تمهيد
-1002ل الفترة لمؤسسة العامة السورية لمتأمين خالدراسة واقع أداء اإلى بحث مال هذا يهدف

سنوات عمى  عدةعمى صناعة التأمين في سورية، وبعد مرور تغيرات استراتيجية طرأت ، حيث 1020
عشرة شركة، والتي استحوذت عمى  اثنتا 1020التي بمغ عددها في عام  دخول شركات التأمين الخاصة

ع ذلك بقيت المؤسسة % من حجم سوق التأمين السورية، وم54تقريبًا  1020بمغت في عام حصة سوقية 
يثار التساؤل عن ، وبالتالي العامة السورية لمتأمين محتفظة بالحصة األكبر من سوق التأمين السورية

المؤسسة العامة أداء  كفاءة في محاولة لدراسة مدى تأثر المؤسسة العامة السورية لمتأمينأداء  كفاءة
أسموب التحميل التطويقي كون ذلك باستخدام ويبدخول القطاع الخاص كعامل خارجي،  السورية لمتأمين

إليجاد مؤشرات ؛ تم استخدام نموذج عوائد الحجم الثابتة ونموذج عوائد الحجم المتغيرةسيو  ،لمبيانات
( كمدخالت التعويضاتو  ،النفقات اإلداريةو  ،أقساط التأمين) استخدامو ، الكفاءة ذات التوجه اإلدخالي

 المستقبمية. ومن ثم وضع الرؤية ،وذج( كمخرج لمنماألرباحلمنموذج، و)
 وتم تقسيم هذا المبحث إلى الفقرات التالية:

 1وفروعها التأمينية المؤسسة العامة السورية لمتأمين (1
تحت اسم شركة الضمان السورية  1952بدأت المؤسسة العامة السورية لمتأمين عممها منذ عام 

/ لعام 117ته، وبموجب قانون التأميم رقم /وتعديال 1952/ لعام 226بموجب مرسوم إحداثها رقم /
تم آلت ممكية شركة الضمان السورية إلى الدولة، واحتكرت وحدها أعمال التأمين في سورية، ثم  1961

 ،1977/ لعام1650المؤسسة العامة السورية لمتأمين بموجب المرسوم / صبحتعديل اسمها، حيث أ
قل مقر المؤسسة )اإلدارة المركزية( من دمشق إلى تم ن 19/5/2002تاريخ  /155وبموجب المرسوم/

 .حمص
 2005/ لعام 43وبقيت هي مؤسسة التأمين الوحيدة في سورية لحين صدور المرسوم التشريعي /

عادة التأمين والتأمين التكافمي، وتبع ذلك المرسوم التشريعي   الذي سمح بتأسيس شركات خاصة لمتأمين وا 
لمتضمن اعتبار المؤسسة العامة السورية لمتأمين مؤسسة عامة ذات وا 30/8/2007/ تاريخ 46رقم /

وبهذا المرسوم فقد أصبح  ،طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل المالي واإلداري

                                                           
، هيئة تخطيط الدولة، معهد التخطيط لمتنمية المؤسسة العامة السورية لمتأمين بين الواقع والتطوير (،1002) رشيد جواد ماجد. 1

 .21ص دمشق، سورية، االقتصادية واالجتماعية،
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لممؤسسة الحرية في إبرام اتفاقيات إعادة التأمين مع شركات إعادة التأمين ووساطة التأمين العربية 
كما سمح لممؤسسة وفق هذا  ،المالية ًء عمى اقتراح مجمس إدارة المؤسسة وموافقة وزيروالعالمية بنا

المرسوم استثمار أموال االحتياطيات الموجودة لديها ضمن قنوات استثمارية مدروسة والمشاركة في رؤوس 
جمس أموال مؤسسات وشركات تتشابه في طبيعة عممها مع أعمال المؤسسة، وذلك بناًء عمى اقتراح م

وُأجيز لها بقرار من رئيس مجمس الوزراء وبناًء عمى اقتراح وزير  ،إدارة المؤسسة وموافقة وزير المالية
تتبع المؤسسة إداريًا و المالية وعمى دراسة جدوى اقتصادية االستثمار في قنوات استثمارية مختمفة أخرى. 

( 1بمغ رأسمال المؤسسة المدفوع )و  ،إلى السيد وزير المالية عن طريق مكتب شؤون المصارف والتأمين
 2007/ لعام 46/ من المرسوم التشريعي رقم /4، وبحسب المادة /2007مميار ليرة سورية حتى عام 

  1.   ( مميار ليرة سورية2أصبح رأسمال المؤسسة )
 :احها باختصار بالشكل التاليالتأمين في المؤسسة العامة السورية لمتأمين، فيمكن إيض أما أنواع

 

  العامة السورية لمتأمين ةالتأمين في المؤسس (: أنواع4الشكل رقم )               
                                                           

الصادر عن هيئة اإلشراف والرقابة عمى التأمين في  2010التقرير السنوي لمتأمين لعام  ، يمكن الرجوع إلىالتفاصيللمزيد من . 1
 سورية، موقع االتحاد السوري لمتأمين.

 .( واقع التأمين في سورية..بين الواقع وآفاق المستق2007إعداد الباحث باالعتماد عمى تقرير المركز االقتصادي السوري ،) ،بل
 .5دمشق، ص
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 تحميل النشاط التأميني في المؤسسة العامة السورية لمتأمين (2

التأمين في سورية، حيث أن التغيرات  قطاع مستوى عمى استراتيجيًا هاماً  تحوالً  2005 شهد العام لقد
  متطورة تأمينية سوق جادة من قبل الحكومة السورية نحو تمثل انطالقة  التي طرأت عمى هذا القطاع

واالستثمار بما يتالءم مع الرؤية  االدخار من خالل تدعيم عمميات التنمية مسارات في رفد دورًا فاعالً  تؤدي
  .االستراتيجية لهذا القطاع

 كالتالي:  ويمكن دراسة النشاط التأميني في المؤسسة العامة السورية لمتأمين
 األقساط المكتتبة  -أولا 

 ( نبين قيمة األقساط المكتتبة لخمس سنوات قبل دخول التأمين الخاص. 26رقم ) في الجدول 
 (، وقيمة األقساط المكتتبة لخمس سنوات بعد دخول التأمين الخاص.1002-1002أي خالل الفترة )

 واألرقام بماليين الميرات السورية.(، والتطور الحاصل فيها، 1020 -1006أي خالل الفترة ) 
 (16الجدول رقم )

 قيمة األقساط المكتتبة في المؤسسة العامة السورية لمتأمين ومعدل نموها 

 ما بعد دخول التأمين الخاص ما قبل دخول التأمين الخاص البيان

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 السنة

 8658 6866 6250 6503 2992 2476 6562 5314 5220 4653 األقساط 

8.3- -7 3.8 2.7 23.5 1.8 12.2 - معدل النمو السنوي )%(  9.8 26 

المتوسط الحسابي 
 ألقساطا

5698.2 7054.6 

 23.8 - معدل النمو )%(

 ( 2010-2001الل الفترة )، التقارير السنوية خالمصدر: إعداد الباحث بالعتماد عمى بيانات المؤسسة العامة السورية لمتأمين 

 قيمااة األقساااط المكتتبااة قباال دخااول التااأمين الخاااصالحااظ أن ( يُ 26رقاام )بااالنظر إلااى بيانااات الجاادول 
% لتبمااغ 2121بمعاادل نمااو ساانوي  1001، وازدادت فااي عاام 1002/ مميااون ل.س فااي عااام 3624/ بمغات

/ 2423% لتبماااغ /222دًا بمعااادل نماااو سااانوي قميااال جااا 1004/ ممياااون ل.س، ثااام ازدادت فاااي عاااام 2110/
/ مميااون ل.س، وهااذ  6261لتبمااغ /% 1422بمعاادل نمااو ساانوي  1003عااام  مميااون ل.س، ثاام ازدادت فااي

الزيادة الممحوظة تعاود فاي معظمهاا إلاى مانح التساهيالت لهاذ  المؤسساة والادعم والقياام بمعاادة التاأمين مان 
بمعااادل نماااو سااانوي  1002فاااي عاااام ، ثااام ازدادت 1003لعاااام  36خاااالل صااادور المرساااوم التشاااريعي رقااام 

قيمااة الباادالت الصااافية مااا بعااد دخااول التااأمين الخاااص  بمغاات/ مميااون ل.س،  بينمااا 6131%  لتبمااغ /121

                                                                                                                                                                                     
 



145 

 ، باستخدام نموذج إحصائي.المستقبمية اوآفاقهتقييم واقع أداء صناعة التأمين في سورية،              صناعة التأمين في سورية: واقع وآفاق

%، حيث شركات التأمين الخاصة ما زالات 422، بمعدل نمو سنوي 1006/ مميون ل.س في عام 6336/
/ ممياون ل.س، 6503لتبماغ /  %1-بمعادل نماو سانوي  1001في طور التأسيس، ثام انخفضات فاي عاام 

 .1002ثم انخفضت أيضًا في عام 
وذلك قد يعزى إلى تخفيض أسعار التأمين المفروضة من قبل المؤسسة؛ نتيجة ظهور منافساة القطااع  

الخاااص، إضااافًة إلااى إلغاااء باادل قاادم الساافينة وتبااديل الساافينة المااذين كاناات تسااتوفيهما المؤسسااة فااي تااأمين 
 ن كانا يعودان عمى المؤسسة بمبالغ ضخمة. النقل البحري والمذي

كماااا أن قماااة المنتجاااات التأمينياااة لهاااا دور باااارز فاااي ذلاااك، فمااان المعاااروف أن تناااوع المنتجاااات التأمينياااة 
)األردن الخاصة بصناعة التأمين في سورية مازال محدودًا مقارنة ماع ماا وصامت إلياه دول أخارى مجااورة 

كبيار  عاددمميار ليرة سورية كأقساط مكتتباة وهاو  21ً حققت حوالي فاألردن مثال. دول الخليج( –لبنان  –
 .1لحجم السوق األردنية جداً  بالنسبة

 / مميااون ل.س، ثاام ازدادت فااي عااام6866%  لتبمااغ /322بمعاادل نمااو ساانوي  1003وازدادت فااي عااام 
لمتاأمين ماا  / مميون ل.س. أي إن المؤسسة العامة السورية8658%  لتبمغ /16بمعدل نمو سنوي  1020

زالت محتفظاة بنشااطها التاأميني فاي ساوق التاأمين، عماى الارام مان منافساة شاركات التاأمين الخاصاة لهاا، 
الجانب القانوني يصب في مصامحة المؤسساة العاماة الساورية لمتاأمين مان خاالل العقاود التاي ياتم أن حيث 

صاحي فاي ساورية؛ بسابب اشاتماله العاام التاأمين  1020أمين الصحي، حياث يعتبار عاام إبرامها، فمثاًل الت
 العاممين في مؤسسات الدولة، إضافًة إلى التأمين اإللزامي عمى السيارات وتأمين الحريق. لمعظم
 الحصة السوقية -ثانياا 

مكانياة المنافساة فاي        تعتبر الحصة السوقية مؤشرًا اقتصاديًا هامًا لمحكم عمى فعالية اساتثمار الماال وا 
باار عاان نساابة أقساااط التااأمين فااي المؤسسااة العامااة السااورية لمتااأمين إلااى إجمااالي أقساااط السااوق، والتااي تع

  التأمين في سوق التأمين السورية.
باين مقادار الحصاة الساوقية لممؤسساة العاماة الساورية لمتاأمين مان حجام ساوق ي( 21رقم ) الجدولو 

 التأمين السورية لخمس سنوات قبل دخول التأمين الخاص. 

                                                           
مجمة بحوث ، تحميل أداء شركات التأمين في سورية: بين آفاق التنمية والتحديات المعاصرة (،1020) . القرعان فادي، شاعر ليال1

 .62، العددجامعة حمب، سمسمة العموم االقتصادية والقانونية
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(، ومقدار الحصاة الساوقية لهاا لخماس سانوات بعاد دخاول التاأمين 1002-1002ترة )أي خالل الف
  (، والتطور الحاصل فيها.1020-1006الخاص. أي خالل الفترة )

 (17الجدول رقم )
 الحصة السوقية لممؤسسة العامة السورية لمتأمين ومعدل نموها  

نخاصما بعذ دخول انتأميه ا ما قبم دخول انتأميه انخاص انبيان  

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 السنة

 46.8 48 64 70 94 100 100 100 100 100 )%( الحصة السوقية

المتوسط الحسابي 
 لمحصص السوقية

011%  %64.5 

 (.2010-2001الفترة ) المصدر: إعداد الباحث بالعتماد عمى بيانات المؤسسة العامة السورية لمتأمين، التقارير السنوية خالل 

ن الحصة السوقية لممؤسسة العامة السورية لمتأمين بقيت الحظ أ( يُ 21رقم ) الجدولبالنظر إلى بيانات 
، وبعااادها تااام إدخاااال 1002% أي فاااي حالاااة احتكاااار تاااام لساااوق التاااأمين الساااورية لنهاياااة عاااام 200بنسااابة 

مى جزء مان الحصاة الساوقية، وبالتاالي فاي شركات التأمين الخاصة لسوق التأمين السورية،  فاستحوذت ع
%/ ماان سااوق 33/ بمغااتانخفضاات الحصااة السااوقية لممؤسساة العامااة السااورية لمتااأمين، حياث  1006عاام 

 %،6مساااتأثرًة بحصاااة ساااوقية  1006شاااركات تاااأمين خاصاااة فاااي عاااام  2نتيجاااة دخاااول التاااأمين الساااورية؛ 
%/ من سوق التاأمين 3622بحدود / 1020وانخفضت هذ  الحصة في باقي األعوام، حتى بمغت في عام 

 شركة.  21السورية، حيث صار عدد شركات التأمين الخاصة 
وبمغ متوسط الحصة السوقية لممؤسسة العامة السورية لمتاأمين خاالل السانوات التاي تمات دخاول التاأمين 

لحصاة % مان حجام ساوق التاأمين الساورية، وبقيات حصاتها ا6322الخاص لسوق التاأمين الساورية حاوالي 
األعمااى وسااطيًا فااي سااوق التااأمين السااورية؛ ألنهااا الشااركة صاااحبة الخباارة األعمااى فااي مجااال التااأمين بااين 
الشااركات األخاارى؛ نظاارًا لساايطرتها عمااى سااوق التااأمين قباال دخااول شااركات التااأمين الخاصااة، وأنهااا كاناات 

لاى القاوانين والتشاريعات ، باإلضاافة إ2005/ لعاام 43الشركة الوحيدة قبل صدور المرسوم التشريعي رقام /
      التي تكون ممزمة من خالل عقود اإلذعان لمتعامل مع المؤسسة العامة السورية لمتأمين.

 التعويضات )الحوادث المسددة( -لثاا ثا
( نبين قيمة التعويضات في المؤسسة العامة السورية لمتأمين لخمس سنوات 22رقم ) في الجدول 

(، وقيمة التعويضات فيها لخمس سنوات بعد 1002-1002خالل الفترة )قبل دخول التأمين الخاص. أي 
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(، والتطور الحاصل فيها، واألرقام بماليين 1020 -1006دخول التأمين الخاص. أي خالل الفترة )
 الميرات السورية.

 (18الجدول رقم )
 قيمة التعويضات في المؤسسة العامة السورية لمتأمين ومعدل نموها 

دخول انتأميه انخاص ما قبم انبيان  ما بعذ دخول انتأميه انخاص 

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 انسىت

 3470 3455 3433 3322 3494 2789 2157 2280 1802 1889 انتعويضاث 

انمتوسظ انحسابي 

 نهتعويضاث
2183.4 3434.8 

 57.3 - معذل انىمو )%(

 (.2010-2001تماد عمى بيانات المؤسسة العامة السورية لمتأمين، التقارير السنوية لمتأمين خالل الفترة)المصدر: إعداد الباحث بالع 

قيمة المتوسط الحساابي لمتعويضاات المدفوعاة فاي  الحظ أن( يُ 22رقم ) بالنظر إلى بيانات الجدول
ن ل.س، ثاام ازدادت / مميااو 122423/ بمغااتمتااأمين قباال دخااول التااأمين الخاااص المؤسسااة العامااة السااورية ل

 %2124/ مميون ل.س. أي بزيادة قدرها 434322/ دخول التأمين الخاص، حيث بمغت هذ  القيمة ما بعد
وهاااذ  الزياااادة فاااي التعويضاااات ناتجاااة عااان التطاااور الجاااذري الحاصااال فاااي ساااوق التاااأمين الساااورية والمتمثااال 

عامااة السااورية لمتااأمين الااذي وهااو منااافس قااوي لممؤسسااة ال 1006باادخول قطاااع التااأمين الخاااص بعااد عااام 
فرض عميها تقديم الخدمات المناسبة وباألساعار المناسابة لتحاافظ عماى بقائهاا فاي الساوق،  وكاذلك التاأمين 

، ويعااود الجاازء األكباار ماان التعويضااات إلااى زيااادة الحااوادث 1020الصااحي وتطوراتااه وخصوصااًا فااي عااام 
 العمل.المسددة من قبل المؤسسة نتيجة ارتفاع حوادث السير و 

 والعمومية النفقات اإلدارية -رابعاا 
في المؤسسة العامة السورية لمتأمين والعمومية  ة( نبين قيمة النفقات اإلداري23رقم ) في الجدول

 لخمس سنوات قبل دخول التأمين الخاص. 
فيها لخمس سنوات بعد  والعمومية (، وقيمة النفقات اإلدارية1002-1002أي خالل الفترة )

(، والتطور الحاصل فيها، واألرقام بماليين 1020-1006تأمين الخاص. أي خالل الفترة )دخول ال
 الميرات السورية.
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 (19الجدول رقم )
 في المؤسسة العامة السورية لمتأمين ومعدل نموها السنويوالعمومية قيمة النفقات اإلدارية  

اصما بعذ دخول انتأميه انخ ما قبم دخول انتأميه انخاص انبيان  

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 انسىت

 335 324 315 278 285 234 225 220 215 210 انىفقاث اإلداريت

معذل انىمو انسىوي 

)%( 
- 2.3 2.3 2.3 4 21.8 -7.4  13.3 2.8 3.3 

انمتوسظ انحسابي 

 نهىفقاث 
220.8 307.4 

 39.2 - معذل انىمو )%(

  (.2010-2001الباحث بالعتماد عمى بيانات المؤسسة العامة السورية لمتأمين، التقارير السنوية خالل الفترة )المصدر: إعداد 

 : ما يمي الحظ( يُ 23رقم ) بالنظر إلى بيانات الجدول
/ مميون ل.س، 11022قيمة المتوسط الحسابي لمنفقات اإلدارية ما قبل دخول التأمين الخاص / بمغت

 مميون ل.س ما بعد دخول التأمين الخاص.  40123%؛ لتصبح 4321 بمغنمو ثم ازدادت بمعدل 
، وهاذ  الزياادة ناجماة عان التطاور والعمومياة أي حصل تطور كبير جدًا في زيادة قيمة النفقاات اإلدارياة

التقنااي والتكنولااوجي، حيااث تاام شااراء تجهياازات حاسااوبية وتجهياازات إداريااة ومكتبيااة جدياادة فااي ظاال التصاادي 
 شركات التأمين الخاصة. لمنافسة
 األرباح -خامساا 
تعتبر األرباح ) خاصة من وجهة نظر المساهمين( مؤشرًا لمحكم عمى فعالية استثمار المال وتحقيق       

بين قيمة األرباح قبل اقتطاع الضريبة في المؤسسة ( ي10رقم ) الجدولو   أكبر عائد ممكن بأقل المخاطر.
(، 1002-1002سااانوات قبااال دخاااول التاااأمين الخااااص. أي خاااالل الفتااارة ) العاماااة الساااورية لمتاااأمين لخماااس

(، والتطاور الحاصال 1020 -1006وقيمتها لخمس سنوات بعد دخول التاأمين الخااص. أي خاالل الفتارة )
 فيها، واألرقام بماليين الميرات السورية.
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 (02الجدول رقم )
  عدل نموهاقيمة األرباح في المؤسسة العامة السورية لمتأمين وم

 ما بعذ دخول انتأميه انخاص ما قبم دخول انتأميه انخاص انبيان

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 انسىت

 1695 1000 696 1516 1818 2472 2893 2422 2265 1707 األرباح 

انمتوسظ انحسابي 

 نألرباح
2352 1345 

 -42.8 - معذل انىمو )%(

 (.2010-2001داد الباحث بالعتماد عمى بيانات المؤسسة العامة السورية لمتأمين، التقارير السنوية خالل الفترة )المصدر: إع 

 :ما يمي الحظ( يُ 10) نظر إلى بيانات الجدول رقمبال
قيمة متوسط األرباح في المؤسسة العامة السورية لمتأمين ما قبل دخول التأمين الخاص  بمغت 

/ مميون ل.س. أي 2432/ بمغت، وانخفضت ما بعد دخول التأمين الخاص، حيث / مميون ل.س1421/
ؤسسة ، في ظل ظهور شركات التأمين الخاصة، حيث باتت منافسًا قويًا لمم% 42.8انخفضت بنسبة 

% من 36حصة سوقية بمغت  1002احتمت شركات التأمين الخاصة في عام العامة السورية لمتأمين، و 
 . 1% لممؤسسة العامة السورية لمتأمين63، وأبقت سوق التأمين السوري

 :يعود إلىوالسبب األساسي لتراجع األرباح 
 انخفاض األقساط المكتتبة. 

 زيادة التعويضات المدفوعة. 

  .زيادة النفقات اإلدارية 

  ،مان أجال تقادير ثوابات المعادلاة SPSSاساتخدام برناامج صائي التالي يوضح ذلاك، حياث تام والتحميل اإلح
 ضها من خالل اختبار فرضيات البحث.استعر التالية، والتي سوف يتم ا عمى النتائج الحاسوبية م الحصولوت

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .972(a) .946 .919 194.628 

a  Predictors: (Constant), اإلداريةالنفقات   , ةتباألقساط المكت  التعويضات ,

 

 

                                                           
، مجمة بحوث جامعة حمب، ي سورية: دراسة تحميمية(تقييم أداء المؤسسات المالية )صناعة التأمين ف (،2011) فادي القرعان. 1

 .77سمسمة العموم االقتصادية والقانونية، العدد
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ANOVA(b) 

Model  

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3958105.539 3 1319368.513 34.830 .000(a) 

Residual 227280.861 6 37880.144   

Total 4185386.400 9    

a  Predictors: (Constant), اإلداريةالنفقات   , ةاألقساط المكتتب اتالتعويض ,  

b  Dependent Variable: األرباح 

 

Coefficients(a) 

Model 

 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
T 

Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3461.083 436.360  7.932 .000 

المكتتبة األقساط   .591 .090 .978 6.539 .001 

 603. 549.- 135.- 236. 130.- التعويضات

 002. 5.452- 1.363- 3.485 19.000- النفقات

a  Dependent Variable: األرباح 

بة وتطور األقساط المكتت( التابع المتغير)تطور األرباح  بين المتعدد الخطي االنحدار معادلةوبالتالي 
العامة السورية لمتأمين  في المؤسسة (ةالمستقم اتالمتغير )والتعويضات والنفقات اإلدارية والعمومية 
 خالل سنوات الدراسة، تأخذ الشكل التالي:

 319213.0159.008.3461 xxxY   
من المعادلة أنه من أجل زيادة قيمة األرباح في المؤسسة العامة السورية لمتأمين بنسبة  ستنتجويُ 

نقاص قيمة التعويضات بنسبة 0.59%، يجب زيادة قيمة األقساط المكتتبة بنسبة 1 %، 0.13%، وا 
نقاص النفقات اإلدارية بنسبة   %.19وا 

 الفرضيات التالية:ختبار وتهدف هذ  الفقرة إلى ا
عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين تطور األقساط التي تنص عمى  اختبار الفرضية األولى (2

  (.1020-1002المكتتبة في المؤسسة العامة السورية لمتأمين، واألرباح خالل سنوات الدراسة )

 الحظ ما يمي:ن خالل التحميل اإلحصائي السابق يُ وم
                                                           

-Y ( األرباح: المتغير التابع ،) و x1 ،األقساط المكتتبة :x2  ،التعويضات :x3 والعمومية : النفقات اإلدارية. 
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 المستقل) المتغيرين كال ربطت لتيا فالعالقة 0.05/  وهي أصغر من  Sig   /.001 قيمةإن   -
 رفض فرضية العدم.ذات داللة إحصائية، وتُ ( والتابع

طور عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين تالتي تنص عمى  اختبار الفرضية الثانية  (1
(. 1020-1002التعويضات في المؤسسة العامة السورية لمتأمين، واألرباح خالل سنوات الدراسة )

 الحظ ما يمي:اإلحصائي السابق يُ  من خالل التحميلو 
 المستقل) المتغيرين كال ربطت لتيا فالعالقة 0.05/  وهي أكبر من  Sig   /.603 قيمةإن   -

 رفض فرضية العدم. تذات داللة إحصائية، وال ليست (والتابع
عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين تطور النفقات التي تنص عمى  اختبار الفرضية الثالثة (4

ن م(. و 1020-1002اإلدارية في المؤسسة العامة السورية لمتأمين، واألرباح خالل سنوات الدراسة )
 الحظ ما يمي:خالل التحميل اإلحصائي السابق يُ 

 المستقل) المتغيرين كال ربطت لتيا فالعالقة 0.05/  وهي أصغر من  Sig   /.002 قيمةإن   -
 رفض فرضية العدم.ذات داللة إحصائية، وت (والتابع

حدوث تغيير جوهري عمى المتغيرات محل البحث  :لمباحث تبينيفي ضوء ما تقدم و 
وق التأمين بالنسبة ألداء المؤسسة العامة السورية لمتأمين بعد دخول القطاع الخاص إلى س

 والذي تمثل باآلتي: السورية،

 6336قيمة أقساط التأمين ما بعد دخول التأمين الخاص / بمغت: انخفاض أقساط التأمين /
شركات التأمين الخاصة أن %، حيث 422، بمعدل نمو سنوي 1006مميون ل.س في عام 

لتبمغ %  1-بمعدل نمو سنوي  1001التأسيس، ثم انخفضت في عام  ما زالت في طور
  .1002.س، ثم انخفضت أيضًا في عام / مميون ل6503/

أي هناك نزيف واضح من قبل المؤسسة العامة السورية لمتأمين بالنسبة ألقساط التأمين 
  المتاحة في السوق لصالح الشركات الخاصة.

 ت قيمة المتوسط الحسابي لمتعويضات المدفوعة في المؤسسة بمغ: زيادة التعويضات المدفوعة
/ مميون ل.س، ثم ازدادت 122423لعامة السورية لمتأمين ما قبل دخول التأمين الخاص /ا

/ مميون ل.س. أي بزيادة 434322/ بمغتهذ  القيمة ما بعد دخول التأمين الخاص، حيث 
 .%2124قدرها 
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 دارية ما قبل دخولقيمة المتوسط الحسابي لمنفقات اإل بمغت :والعمومية زيادة النفقات اإلدارية 
؛ لتصبح %4321ثم ازدادت بمعدل نمو سنوي  / مميون ل.س،11022/التأمين الخاص

مميون ل.س ما بعد دخول التأمين الخاص. أي حصل تطور كبير جدًا في زيادة  40123
 .والعمومية قيمة النفقات اإلدارية

  وسطيًا قبل دخول التأمين الخاص، ثم أصبح 200انخفاض الحصة السوقية: كانت بنسبة %
% ما بعد دخول التأمين الخاص، لكن الحصة السوقية لممؤسسة 6322لمتوسط الحسابي لها ا

 العامة السورية لمتأمين بقيت الحصة األكبر في سوق التأمين السورية.

 مميون ل.س. 2432/ مميون ل.س، ثم أصبحت /1421وسطيًا / األرباح: بمغت انخفاض /
ي لظهور شركات التأمين الخاصة عمى . أي هناك تأثير سمب%42.8أي انخفضت بنسبة 

 المؤسسة العامة السورية لمتأمين تمثل في انخفاض األرباح. 

  وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين تطور األقساط المكتتبة في المؤسسة العامة السورية
 .0.05(، وذلك عند مستوى معنوية 1020-1002لمتأمين، واألرباح خالل سنوات الدراسة )

 في المؤسسة العامة  والعمومية قة ذات داللة إحصائية بين تطور النفقات اإلداريةوجود عال
(، وذلك عند مستوى معنوية 1020-1002السورية لمتأمين، واألرباح خالل سنوات الدراسة )

0.05. 

  عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين تطور التعويضات في المؤسسة العامة السورية
  .0.05(، وذلك عند مستوى معنوية 1020-1002خالل سنوات الدراسة ) لمتأمين، واألرباح

 قياس الكفاءة النسبية لممؤسسة العامة السورية لمتأمين (3

عماى بياناات المؤسساة العاماة الساورية لمتاأمين، يتطماب األخاذ باالخطوات  DEAإن تطبيق أساموب 
 التالية:

 التي يتم تطبيقها DEAنماذج  .1

)نماوذج عوائاد الحجام  CCRميال التطاويقي لمبياناات األربعاة، تام اساتخدام نماوذجي من بين نمااذج أساموب التح
)نماوذج عوائاد الحجام المتغيارة( لقيااس الكفااءة النسابية ألداء المؤسساة العاماة الساورية لمتاأمين  BCCالثابتة(، و

 خالل سنوات الدراسة.
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 تحديد المدخالت والمخرجات .2
هامااًا فااي تطبيااق أسااموب التحمياال  الت والمخرجااات مرتكاازاً يعتباار االختيااار األمثاال لمجموعااة الماادخ
 ، وتم تحديد ثالثة مدخالت ومخرج واحد.1التطويقي لمبيانات؛ ألن ذلك يؤثر عمى النتائج

 ( المخرجات: اقتصرت عمى مخرج واحد، هو األرباح.2
 التعويضات(. -4. والعمومية النفقات اإلدارية -1أقساط التأمين.  -2) المدخالت:( 1

يبااين ماادخالت ومخرجااات المؤسسااة العامااة السااورية لمتااأمين التااي تاام اختيارهااا ( 12رقاام ) والجاادول
 (.1020 -1002خالل الفترة )

 (21الجدول رقم )
 )األرقام بماليين الميرات السورية( مدخالت ومخرجات المؤسسة العامة السورية لمتأمين 

 العام
 المخرجات المدخالت

 األرباح التعويضات والعمومية ريةالنفقات اإلدا األقساط

1002 4653 210 1889 1707 

1001 5220 215 1802 2265 

1004 5314 220 2280 2422 

1003 6562 225 2157 2893 

1002 6131 234 2789 2472 

1006 6336 285 3494 1818 

1001 6503 278 3322 1516 

1002 6250 315 3433 696 
1003 6866 324 3455 1000 

1020 8658 335 3470 1695 

 ( 2010-2001المصدر: إعداد الباحث بالعتماد عمى بيانات المؤسسة العامة السورية لمتأمين خالل الفترة.) 

 تحميل النتائج .3

إن اسااتخدام أسااموب التحمياال التطااويقي لمبيانااات يااوفر العديااد ماان المعمومااات التفصاايمية التااي تفيااد 
 لقرارات المتعمقة بالوحدات اإلدارية محل التقييم، وهي:اإلدارة في اتخاذها لمعديد من ا

 :كفؤةمعمومات تتعمق بمؤشرات الكفاءة والوحدات المرجعية لكل وحدة غير  -3-1
 ,IDEAS ، وتم اساتخدام برناامجDEAتم حساب مؤشرات الكفاءة حسب التوجه اإلدخالي ألسموب 

Software by I Consulting, Inc. Version 5.1, 1995.. 
( يبااين نتااائج مؤشاارات الكفاااءة النساابية حسااب التوجااه اإلدخااالي لنماااذج عوائااد 11رقاام ) جاادولوال 

الحجااام الثابتاااة وعوائاااد الحجااام المتغيااارة، وذلاااك باااالتطبيق عماااى بياناااات المؤسساااة العاماااة الساااورية لمتاااأمين 
                                                           

1
.  Lewin, A2Y2, Morey, R2C2 and Cook, T2J2 (2321), “Evaluating the Administrative Efficiency of Courts2” OMEGA, 

10,p: 401-411. 
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 الموضحة في الجدول السابق.
 (22الجدول رقم)

 لسورية لمتأمينقياس الكفاءة النسبية في المؤسسة العامة ا 

 العام

مؤشر الكفاءة 
حسب نموذج 

CRS 

 المجموعة المرجعية

 CRSحسب نموذج 

مؤشر الكفاءة 
حسب نموذج 

VRS 

 المجموعة المرجعية

 VRSحسب نموذج 

1002 0.811012 2003-2004 1 - 

1001 0.978764 2003-2004 1 - 

1004 1 - 1 - 

1003 1 - 1 - 

1002 0.830008 2003-2004 0.854476 2004 

1006 0.571895 2003-2004 0.628413 2004 

1001 0.511485 2003 0.528088 2003-2004 

1002 0.24433 2003 0.250788 2003-2004 

1003 0.319554 2003 0.345662 2004 

1020 0.434951 2003-2004 0.585897 2004 

  المصدر: إعداد الباحث بالعتماد عمى مخرجات برنامجIDEAS. 

 كفؤةمومات تتعمق بمصدر عدم الكفاءة  لكل وحدة غير مع -4-1

( يبااين نتااائج مؤشاارات الكفاااءة النساابية حسااب التوجااه اإلدخااالي لنماااذج عوائااد 14رقاام ) الجاادولإن 
، وسبب عدم الكفاءة في حالة عدم تحققها، حيث تكون أحيانًا داخمياة، الحجم الثابتة وعوائد الحجم المتغيرة

 تم اختيارها......وأحيانًا خارجية تعود لعوامل اير المتغيرات التي تم اختيارها. أي تعود لممتغيرات التي
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 (23الجدول )
 مصدر عدم الكفاءة  في حالة عدم تحققها في المؤسسة العامة السورية لمتأمين 

 سبب عذو انكفاءة VRS (BCC)مؤشر انكفاءة حسب ومورج  CRS (CCR)مؤشر انكفاءة حسب ومورج  انعاو

 خ 1 0.811012 6110

 خ 1 0.978764 6116

 ال يوجذ 1 1 6118

 ال يوجذ 1 1 6117

 خ , د 0.854476 0.830008 6114

 خ , د 0.628413 0.571895 6112

 خ , د 0.528088 0.511485 6114

 خ , د 0.250788 0.24433 6113

 خ , د 0.345662 0.319554 6119

 خ , د 0.585897 0.434951 6101

 بالعتماد عمى مخرجات برنامجإعداد الباحث مصدر: الIDEAS . 
 :السبب هو العمميات الداخمية لممؤسسة، خ: السبب هو البيئة الخارجية لممؤسسة. *د 

 : ما يمي من الجدولين السابقين الحظيُ 
، وذلاااك يعااازى ألساااباب كفاااؤة ايااار 1001و 1002عاااامي تعتبااار المؤسساااة العاماااة الساااورية لمتاااأمين فاااي  -

عادم تولاد قناعاة لادى الكثيار ة فقط، ومن أهمها ضاعف الاوعي التاأميني لادى الماواطن الساوري، و خارجي
انخفاااض الاادخول الفرديااة لاادى شااريحة كبياارة ماان المااواطنين، األماار الااذي ، و مينأماان األفااراد بشاارعية التاا

خول واقتصااار ذلااك عمااى فئااات التجااار وأصااحاب الااد ،ياؤدي إلااى عاادم قاادرتهم عمااى شااراء وثااائق التاأمين
 المرتفعة. 

 نساابيًا؛ ألن مؤشاار الكفاااءة النساابية فااي كااال العااامين يساااوي  كفااؤةفكاناات  1003و 1002فااي عااام  أمااا
 الواحد الصحيح.

  وداخميااة... فمااان أهاام األساااباب ، وذلاااك يعاازى ألسااباب خارجياااة كفااؤةفكاناات ايااار  1002أمااا بعااد عاااام
/ لعااام 43رسااوم التشااريعي رقاام /الخارجيااة ظهااور شااركات التااأمين الخاصااة، خصوصااًا بعااد صاادور الم

المؤسسة عدم اهتمام الذي سمح بالترخيص لشركات التأمين الخاصة لمزاولة أعمالها التأمينية، و  2005
بتطوير أي منتجات تأمينية جديدة، ومن المالحظ أن االبية التغطيات الموجودة  العامة السورية لمتأمين

 وبسيطة. هي تغطيات تقميدية تماماً 
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ومات تتعمق بمستتويات التخفتيض المستتهدفة متن المتدخالت ومستتويات الزيتادة المستتهدفة معم -3-3
 كفؤةمن المخرجات لكل وحدة غير 

( يبااااين مسااااتويات التخفاااايض المسااااتهدفة ماااان الماااادخالت ومسااااتويات الزيااااادة 13رقاااام) الجاااادولإن 
وفق نماوذج التوجاه   CRSابتةنسبيًا في حالة عوائد الحجم الث الكفؤةالمستهدفة من المخرجات لألعوام اير 

 اإلدخالي.
 (24الجدول )

 الكفؤةمستويات التخفيض المستهدفة من المدخالت ومستويات الزيادة المستهدفة من المخرجات لألعوام غير 
 لممؤسسة العامة السورية لمتأمين. وفق نموذج التوجه اإلدخالي  CRSنسبياا في حالة عوائد الحجم الثابتة

 Efficient Input Target CRS Efficient Output Target CRS 

 األرباح انتعويضاث  انىفقاث األقساط انعاو

6110 3,773.64 1,532.00 041.14497 1,707.00 

6116 5,109.15 1,763.73 181.1587 2,265.00 

6114 5,595.91 1,872.56 194.2219 2,472.00 

6112 4,000.98 1,679.24 162.9902 1,818.00 

6114 3,326.19 1,427.12 137.7044 1,516.00 

6113 1,527.06 655.1941 63.22048 696 

6119 2,194.05 941.3708 90.83402 1,000.00 

6101 3,765.81 1,471.88 145.7087 1,695.00 

 المصدر: إعداد الباحث بالعتماد عمى مخرجات برنامجIDEAS . 

لمسااااتهدفة ماااان الماااادخالت ومسااااتويات الزيااااادة ( يبااااين مسااااتويات التخفاااايض ا25رقاااام ) والجاااادول 
وفااق نمااوذج  VRS نساابيًا فااي حالااة عوائااد الحجاام المتغياار الكفااؤةالمسااتهدفة ماان المخرجااات لألعااوام اياار 

 التوجه اإلدخالي.
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 (25الجدول )
نسبياا  ؤةالكفمستويات التخفيض المستهدفة من المدخالت ومستويات الزيادة المستهدفة من المخرجات لألعوام غير  

 لممؤسسة العامة السورية لمتأمين. وفق نموذج التوجه اإلدخالي  VRSفي حالة عوائد الحجم الثابتة

 Efficient Input Target VRS Efficient Output Target VRS 

 األرباح انتعويضاث  انىفقاث األقساط انعاو

6114 5,662.35 1,919.01 218.2962 2,472.00 

6112 4,765.79 1,871.69 210.9946 1,818.00 

6114 4,653.00 1,889.00 210 1,707.00 

6113 4,653.00 1,889.00 210 1,707.00 

6119 4,653.00 1,889.00 210 1,707.00 

6101 4,653.00 1,889.00 210 1,707.00 

 المصدر: إعداد الباحث بالعتماد عمى مخرجات برنامجIDEAS . 

 :ما يمي الحظحصول عميها في الجداول السابقة، يُ تم البالنظر إلى المعطيات التي 
ألسموب التحميل التطويقي لمبيانات إليجاد مؤشرات الكفاءة ذات إن المؤسسة العامة السورية لمتأمين، وفقًا  .2

 1002في عامي  كفؤةاير ، كانت التوجه اإلدخالي في حالتي عوائد الحجم الثابتة وعوائد الحجم المتغيرة
 ك يعود ألسباب داخمية فقط، حيث كانت هي الشركة الوحيدة في سوق التأمين السورية.، وذل1001و

سموب التحميل التطويقي لمبيانات إليجاد مؤشرات الكفاءة ذات ألإن المؤسسة العامة السورية لمتأمين، وفقًا  .1
 1004قط في عامي ف كفؤة، كانت التوجه اإلدخالي في حالتي عوائد الحجم الثابتة وعوائد الحجم المتغيرة

 .1003و

ألسموب التحميل التطويقي لمبيانات إليجاد مؤشرات الكفاءة ذات المؤسسة العامة السورية لمتأمين، وفقًا إن  .4
، 1002بعد عام  كفؤةاير ، كانت التوجه اإلدخالي في حالتي عوائد الحجم الثابتة وعوائد الحجم المتغيرة

التي بمغت ة في مقدمتها دخول شركات التأمين الخاصة وذلك يعزى ألسباب داخمية، وأسباب خارجي
 شركة.( 21) 1020في عام 

مستويات التخفيض المستهدفة من يمكن تحسين كفاءة المؤسسة العامة السورية لمتأمين من خالل  .3
نسبيًا في حالة عوائد   الكفؤةومستويات الزيادة المستهدفة من المخرجات لألعوام اير  ،المدخالت
 .، كما في الجدولين السابقينوفق نموذج التوجه اإلدخالي CRSوالثابتة  VRSة تغير الحجم الم
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 المبحث الثاني
لسورية الخاصة ومقارنتها مع أداء المؤسسة العامة السورية تقييم واقع أداء شركات التأمين ا

 .لمتأمين
   تمهيد

، حيث 2010ة في عامشركات التأمين السورية الخاص دراسة واقع أداءإلى بحث مال هذا يهدف
هذ  سنوات عمى دخول  عدةعمى صناعة التأمين في سورية، وبعد مرور تغيرات استراتيجية طرأت 

عشرة شركة، والتي استحوذت عمى حصة سوقية  اثنتا 1020التي بمغ عددها في عام  الخاصةشركات ال
 .% من حجم سوق التأمين السورية20أكثر من تقريبًا  1020بمغت في عام 

شركات التأمين السورية الخاصة في ضوء أحدث البيانات أداء  يثار التساؤل عن كفاءةالتالي وب
أسموب التحميل التطويقي استخدام من خالل  المؤسسة العامة السورية لمتأمين ومقارنتها مع أداء ،المتاحة
إليجاد مؤشرات ؛ غيرةتم استخدام نموذج عوائد الحجم الثابتة ونموذج عوائد الحجم المتحيث  ،لمبيانات

 التعويضاتو  ،والعمومية النفقات اإلداريةو  ،أقساط التأمين وتم استخدام، دخاليالكفاءة ذات التوجه اإل
 .كمخرج لمنموذج األرباحكمدخالت لمنموذج، و 

 وتم تقسيم هذا المبحث إلى الفقرات التالية:
 وفروعها التأمينية أهم شركات التأمين السورية الخاصة (1

 شركات التأمين السورية الخاصة العاممة في سوق التأمين السورية: إن أهم
: وهي شركة مساهمة مغفمة حصمت عمى الترخيص بموجب قرار شركة التحاد التعاوني لمتأمين -2-2

مميار ل.س، وتسعى لتطوير  2، وبمغ رأس مالها 1002عام  21رئاسة مجمس الوزراء رقم 
من لهم، وتقدم مجموعة من الخدمات التأمينية، إضافًة إلى منتجاتها التأمينية وفقًا لحاجات المؤ 

جامعات(، وتمارس نشاطها في أربع محافظات هي  -مدارس -الجماعية )شركات وثائقخدمة ال
دمشق، وحمب، وحمص، والالذقية، وتعد هذ  الشركة أول شركة تأمين تأسس فيها قسم لممخاطر، 

رارات هيئة اإلشراف عمى التأمين، حيث يمكن وتحتفظ الشركة باحتياطي أقساط مناسب حسب ق
 هذا االحتياطي من األقساط الشركة من االلتزام بمطالبتها في حال حصولها.

                                                           
وذلك بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها شركة 12ركات تأمين خاصة من أصل . لقد تم الحصول عمى بيانات سبع ش ،

 سورية...
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وهي شركة مساهمة مغفمة حصمت عمى الترخيص بموجب قرار رئاسة  الشركة الوطنية لمتأمين: -2-1
فروعها في معظم  مميار ل.س، وتتوزع 2مالها ، حيث بمغ رأس 1006عام  3راء رقم مجمس الوز 

المحافظات السورية، وتعتمد عمى خدماتها الفنية المتميزة وسياسة االكتتاب المدروسة المنتقاة 
والمحافظة عمى األسعار مع مراعاة الحالة التنافسية في سوق التأمين، كما اكتسبت هذ  الشركة 

تقديمها الخدمة األفضل  السمعة الممتازة في السوق السوري واألجنبي )المحمي والخارجي(؛ نتيجة
ثبات مصداقيتها مع شركات إعادة  لممتعاممين معها وتعاونها التام مع الشركات المحمية القائمة، وا 

المبنانية، حيث انعكس هذا  arab reالسويسرية، وشركة  swiss reالتأمين العالمية مثل شركة 
 . 1إيجابًا عمى حجم األقساط المتحققة

: وهي شركة مساهمة مغفمة حصمت عمى الترخيص بموجب قرار رئاسة نالشركة المتحدة لمتأمي -2-4
، وتعد الشركة 2مميون ل.س 220، حيث بمغ رأس مالها 1006عام  22مجمس الوزراء رقم 

األولى ذات الممكية الخاصة في سوق التأمين السوري، والمساهمان فيها هما الشركة المتحدة 
عودية، مركز نشاطها الرئيسي في دمشق ولها العديد من لمتأمين في لبنان والمممكة العربية الس

 .3الفروع في باقي المحافظات

عام  في: وهي شركة مساهمة مغفمة حصمت عمى الترخيص الشركة السورية الكويتية لمتأمين -1-4
مميون ل.س، وهذ  الشركة لم تمتزم بقرارات وأنظمة هيئة  220، حيث بمغ رأس مالها 1006

التأمين االلزامي عمى السيارات، حيث  وثائقاإلشراف والرقابة عمى التأمين المتعمقة بنسبة قيم 
% من 32هو  وثائقعمى أن الحد األعمى المسموح به عمى هذ  ال  242 -200نص القرار رقم 

 .4المصدرة من قبل الشركة خالل الفترة وثائقمالي أقساط الإج

 2، وبرأسمال قدر  1006تأسست الشركة عام الشركة السورية الدولية لمتأمين )آروب سورية(:  -2-2
مميار ل.س، ومن أبرز المساهمين فيها شركة آروب لبنان، بنك لبنان والمهجر، بنك سورية 

                                                           
1

مينات العامة لشركات التأمين السورية دور معدل هامش ربح الكتتاب في تقييم محفظة التأ(، 2012)وآخرونالحميدي نور . 
 .81، مجمة بحوث جامعة حمب، سمسمة العموم االقتصادية، العددالخاصة

2
استخدام معدل الحتفاظ ونسبة الطاقة الستيعابية المستغمة في تحميل أخطار المحفظة (، 2012الحميدي نور، حسين حساني). 

 .6ية والتجارية وعموم التسيير، صجامعة حسيبة، كمية العموم االقتصاد التأمينية،

 .36(، ص2010. تقرير الهيئة العامة العادية لمشركة المتحدة لمتأمين )3
 .3(، ص2010التقرير السنوي لمشركة السورية الكويتية لمتأمين ). 4
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تأمين األموال بأنواعه، والتأمين الهندسي، والعديد من  والمهجر، ومن أهم الخدمات التي تقدمها
 .1أنواع التأمين األخرى

،  وبمغ رأس 1006: وهي شركة مساهمة مغفمة، تأسست في عام شركة المشرق العربي لمتأمين -2-6
مميون ل.س، وتقوم بتقديم كافة أنواع التأمين القصيرة والطويمة األجل والتي تغطي  220مالها 

والحريق والحوادث واألخطار البحرية وأية أخطار أخرى، كما أنها تستثمر رأس أخطار الحياة 
 .2المال والممتمكات في مختمف مجاالت االستثمار المالي والعقاري

: وهي شركة مساهمة مغفمة حصمت عمى الترخيص بموجب قرار شركة العقيمة لمتأمين التكافمي -2-1
نشاط  سل.س، وتمار  مميار 1س مالها ، وبمغ رأ1006عام  26رئاسة مجمس الوزراء رقم 

 .3التأمين التكافمي بأساليب ووسائل ال تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية

 قياس الكفاءة النسبية لمؤسسات التأمين الخاصة (2

 عمى بيانات مؤسسات التأمين الخاصة، يتطمب األخذ بالخطوات التالية: DEAإن تطبيق أسموب 
 االتي يتم تطبيقه DEAنماذج  .1

)نماوذج عوائاد الحجام  CCRمن بين نمااذج أساموب التحميال التطاويقي لمبياناات األربعاة، تام اساتخدام نماوذجي 
)نموذج عوائد الحجم المتغيرة( لقيااس الكفااءة النسابية ألداء مؤسساات التاأمين الخاصاة خاالل  BCCالثابتة(، و

 .1020عام 
 تحديد المدخالت والمخرجات .2

هامااًا فااي تطبيااق أسااموب التحمياال  موعااة الماادخالت والمخرجااات مرتكاازاً يعتباار االختيااار األمثاال لمج
 التطويقي لمبيانات؛ ألن ذلك يؤثر عمى النتائج. وتم تحديد ثالثة مدخالت ومخرج واحد.

 ( المخرجات: اقتصرت عمى مخرج واحد، هو األرباح.2
 تعويضات(.ال -4. والعمومية النفقات اإلدارية -1أقساط التأمين.  -2) المدخالت:( 1

يبااين ماادخالت ومخرجااات مؤسسااات التااأمين الخاصااة التااي تاام اختيارهااا خااالل ( 16رقاام ) والجاادول
 (.1020العام )

                                                           
1

، مجمة ية لمتأمينالتحميل اإلحصائي لمعدل الخسارة بفرع التأمين الصحي في شركة آروب سور (، 2012)وآخرونالحميدي نور . 
 .2بحوث جامعة حمب، سمسمة العموم االقتصادية، العدد

2
 .7(، ص2009لمتأمين ) مشرق العربيالتقرير السنوي لشركة ال. 

3
 .9(، ص2010) العقيمة لمتأمين التكافميالتقرير السنوي لشركة . 
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 (26الجدول رقم )
 مدخالت ومخرجات مؤسسات التأمين الخاصة )األرقام بماليين الميرات السورية(

 المؤسسة

 المخرجات المدخالت

 األرباح لتعويضاتا النفقات اإلدارية والعمومية األقساط

 12 2035 1432 13935 شركة التحاد التعاوني لمتأمين

 59 567 52 978 الشركة الوطنية لمتأمين

 102 285 6133 834 الشركة المتحدة لمتأمين

 25 243 112 355 الشركة السورية الكويتية لمتأمين

 الشركة السورية الدولية لمتأمين

 )آروب سورية( 

820 40 166 130 

 147 44 145 847 شركة المشرق العربي لمتأمين

 109 113 104 580 شركة العقيمة لمتأمين التكافمي

  2010مؤسسات التأمين السورية الخاصة لعام المصدر: إعداد الباحث بالعتماد عمى بيانات. 
 

 تحميل النتائج .3

التفصاايمية التااي تفيااد إن اسااتخدام أسااموب التحمياال التطااويقي لمبيانااات يااوفر العديااد ماان المعمومااات 
 اإلدارة في اتخاذها لمعديد من القرارات المتعمقة بالوحدات اإلدارية محل التقييم، وهي:

 كفؤةمعمومات تتعمق بمؤشرات الكفاءة والوحدات المرجعية لكل وحدة غير  -3-3
 ,IDEAS ، وتم اساتخدام برناامجDEAتم حساب مؤشرات الكفاءة حسب التوجه اإلدخالي ألسموب 

Software by I Consulting, Inc. Version 5.1, 1995.. 
( يبااين نتااائج مؤشاارات الكفاااءة النساابية حسااب التوجااه اإلدخااالي لنماااذج عوائااد 11رقاام ) والجاادول 

الحجااام الثابتاااة وعوائاااد الحجااام المتغيااارة، وذلاااك باااالتطبيق عماااى بياناااات مؤسساااات التاااأمين الساااورية الخاصاااة 
 الموضحة في الجدول السابق.
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 (27الجدول رقم)  
 وتحديد المجموعات المرجعية قياس الكفاءة النسبية في شركات التأمين السورية الخاصة

 الشركة

مؤشر الكفاءة 
حسب نموذج 

CRS 

 المجموعة المرجعية
 CRSحسب نموذج 

مؤشر الكفاءة 
حسب نموذج 

VRS 

 المجموعة المرجعية
 VRSحسب نموذج 

 شركة التحاد التعاوني لمتأمين
0.518552 

 الشركة السورية الدولية لمتأمين
وشركة ، )آروب سورية( 

 1 .المشرق العربي لمتأمين
- 

 الشركة الوطنية لمتأمين

0.378168 

 الشركة السورية الدولية لمتأمين
 .)آروب سورية( 

0.470698 

، شركة التحاد التعاوني لمتأمين
 الشركة السورية الدولية لمتأمينو 

 .)آروب سورية( 

 كة المتحدة لمتأمينالشر 

0.745274 

 الشركة السورية الدولية لمتأمين
 .)آروب سورية( 

0.762823 

، شركة التحاد التعاوني لمتأمين
 الشركة السورية الدولية لمتأمينو 
شركة العقيمة ، و )آروب سورية( 

 لمتأمين التكافمي.

 الشركة السورية الكويتية لمتأمين
0.374725 

 ل يوجد
0.559257 

 ،التحاد التعاوني لمتأمين شركة
 شركة العقيمة لمتأمين التكافمي.و 

 الشركة السورية الدولية لمتأمين
 1 )آروب سورية( 

- 
1 

- 

 - 1 - 1 شركة المشرق العربي لمتأمين

 - 1 - 1 شركة العقيمة لمتأمين التكافمي

  المصدر: إعداد الباحث بالعتماد عمى مخرجات برنامجIDEAS. 

 

 كفؤةعدم الكفاءة  لكل وحدة غير عمق بمصدر معمومات تت -4-3

( يبااين نتااائج مؤشاارات الكفاااءة النساابية حسااب التوجااه اإلدخااالي لنماااذج عوائااد 12رقاام ) الجاادولإن 
، وسبب عدم الكفاءة في حالة عدم تحققها، حيث تكون أحيانًا داخمياة، الحجم الثابتة وعوائد الحجم المتغيرة

 ارها......وأحيانًا خارجية تعود لعوامل اير المتغيرات التي تم اختيارها.أي تعود لممتغيرات التي تم اختي
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 (28الجدول )
 مصدر عدم الكفاءة  في حالة عدم تحققها في شركات التأمين السورية الخاصة 

 CRS (CCR)مؤشر الكفاءة حسب نموذج  الشركة
 VRSمؤشر الكفاءة حسب نموذج 

(BCC) 
 سبب عدم الكفاءة

 خ 1 0.518552 حاد التعاوني لمتأمينشركة الت
 خ ، د 0.470698 0.378168 الشركة الوطنية لمتأمين

 خ ، د 0.762823 0.745274 الشركة المتحدة لمتأمين

 خ ، د 0.559257 0.374725 الشركة السورية الكويتية لمتأمين
 الشركة السورية الدولية لمتأمين

 1 1 )آروب سورية( 
 ل يوجد

 ل يوجد 1 1 ق العربي لمتأمينشركة المشر

 ل يوجد 1 1 شركة العقيمة لمتأمين التكافمي

  :بالعتماد عمى مخرجات برنامجإعداد الباحث المصدرIDEAS . 
 :السبب هو العمميات الداخمية لممؤسسة، خ: السبب هو البيئة الخارجية لممؤسسة. *د 

 : ما يمي من الجدولين السابقين الحظيُ 
، وذلاك يعازى ألساباب خارجياة فقاط، ومان أهمهاا حداثاة كفاؤة تحاد التعاوني لمتأمين ايرشركة االتعتبر  -

هذ  الشركة، حيث تحتاج لفترة زمنية مناسابة لتساويق خادماتها التأمينياة، كاذلك هاذ  الشاركة تجارياة ولام 
ني لاادى تتولااد قناعااة لاادى الكثياار ماان األفااراد السااوريين بشاارعية التااأمين التجاااري، وضااعف الااوعي التااأمي

انخفاااض الادخول الفرديااة لاادى شااريحة كبيارة ماان المااواطنين، األمار الااذي يااؤدي إلااى الماواطن السااوري، و 
 واقتصار ذلك عمى فئات التجار وأصحاب الدخول المرتفعة.  ،عدم قدرتهم عمى شراء وثائق التأمين

ية الكويتياة لمتاأمين ايار تعتبر كل من الشاركة الوطنياة لمتاأمين والشاركة المتحادة لمتاأمين والشاركة الساور  -
، وذلك يعزى ألسباب داخمية وخارجية ومن أهمها: ارتفاع النفقات اإلدارية والعمومية وكونها حديثة كفؤة

النشأة في ظل المنافسة في سوق التأمين السورية، ونظرًا لسيطرة المؤسسة العامة السورية لمتاأمين عماى 
 % من الحصة السوقية.40ما يزيد عن 

أمين وشااركة تااماان الشااركة السااورية الدوليااة لمتااأمين )آروب سااورية( وشااركة المشاارق العربااي لم تعتباار كاال -
، ويعااود ذلااك لمعديااد ماان العواماال التااي ماان أهمهااا: كفاااءة أجهاازة االكتتاااب كفااؤةالعقيمااة لمتااأمين التكااافمي 

ءة اإلدارة فاي والتسعير والتحصيل فاي هاذ  الشاركات، والتوزياع الزمناي المناساب لموثاائق المصادرة، وكفاا
متابعة استرداد حقوق الشركات لدى الغير، وكاذلك النشار لماوعي التاأميني المناساب، وخصوصاًا العقيماة 
لمتاأمين التكاافمي، حياث معظام شاارائح المجتماع الساوري يميماون لمتااأمين التكاافمي اعتقاادًا مانهم بحرمانيااة 
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ا األهميااة األكباار بااين فااروع التااأمين بهااذ  التااأمين التجاااري، كمااا أن التااأمين عمااى الساايارات كااان الفاارع ذ
الشركات وهذا ساعد عمى زيادة أقساط التأمين لاديها، فماثاًل اساتحوذ فارع التاأمين عماى السايارات بشاركة 

 . 1ل.س 774308128% من نشاطها التأميني وبقيمة قدرها 68.25آروب سورية 

 كفؤةت لكل وحدة غير معمومات تتعمق بمستويات التخفيض المستهدفة من المدخال -3-3
 الكفاااؤة( يباااين مساااتويات التخفااايض المساااتهدفة مااان المااادخالت لمشاااركات ايااار 13رقااام) الجااادولإن 

 وفق نموذج التوجه اإلدخالي:    CRSنسبيًا في حالة عوائد الحجم الثابتة
 (29الجدول )

  CRSئد الحجم الثابتةنسبياا في حالة عوا الكفؤةغير  لمشركاتمستويات التخفيض المستهدفة من المدخالت  
 .وفق نموذج التوجه اإلدخالي

 Efficient Input Target CRS 

DMU Name التعويضات  النفقات األقساط 

 10.63032 7.363443 72.33805 شركة التحاد التعاوني لمتأمين

 74.777 19.66472 369.848 الشركة الوطنية لمتأمين
 

 الشركة المتحدة لمتأمين
621.5589 

 

45.68532 
 

124.9318 

 

 الشركة السورية الكويتية لمتأمين
133.0275 

 
23.85321 

 
25.91743 

 

 المصدر: إعداد الباحث بالعتماد عمى مخرجات برنامجIDEAS . 

نسابيًا  الكفاؤة( يبين مستويات التخفيض المستهدفة من المدخالت لمشاركات ايار 30رقم ) والجدول
 وفق نموذج التوجه اإلدخالي. VRS في حالة عوائد الحجم المتغير

 
 
 
 
 
 

                                                           
1

 .1020. التقرير السنوي لشركة آروب سورية للتأمين لعام 
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 (30الجدول )
وفق   VRSمتغيرةنسبياا في حالة عوائد الحجم ال الكفؤةغير  لمشركاتمستويات التخفيض المستهدفة من المدخالت 

 .نموذج التوجه اإلدخالي
 Efficient Input Target VRS 

DMU Name التعويضات  النفقات األقساط 

 78.45339 24.47627 410.5466 نالشركة الوطنية لمتأمي

 126.3835 46.76105 636.1944 الشركة المتحدة لمتأمين

 32.89691 26.23505 198.5361 الشركة السورية الكويتية لمتأمين

 المصدر: إعداد الباحث بالعتماد عمى مخرجات برنامجIDEAS . 

 :ما يمي الحظ، يُ حصول عميها في الجداول السابقةبالنظر إلى المعطيات التي تم ال
 يمكن تقسيم شركات التأمين السورية الخاصة إلى ثالث مجموعات: .2

  (: وتشاامل هااذ  المجموعااة كفااؤةالمجموعااة األولااى )شااركات تااأمين سااورية خاصااة ذات صااناعة تأمينيااة
أمين تااالشااركة السااورية الدوليااة لمتااأمين )آروب سااورية( وشااركة المشاارق العربااي لمثااالث شااركات، وهااي: 

 ؛ ألن مؤشر الكفاءة النسبية فيها يساوي الواحد الصحيح.عقيمة لمتأمين التكافميوشركة ال

  ألسااااباب داخميااااة  كفااااؤةالمجموعااااة الثانيااااة )شااااركات تااااأمين سااااورية خاصااااة ذات صااااناعة تأمينيااااة اياااار
الشااركة الوطنيااة لمتااأمين والشااركة المتحاادة لمتااأمين وخارجيااة(: وتشاامل هااذ  المجموعااة الشااركات التاليااة: 

 .ة السورية الكويتية لمتأمينوالشرك

  ألساباب خارجياة فقاط(:  كفاؤةالمجموعة الثالثة )شركات تأمين سورية خاصة ذات صاناعة تأمينياة ايار
 .شركة االتحاد التعاوني لمتأمينوتشمل هذ  المجموعة 

مساااتويات نسااابيًا مااان خاااالل  الكفاااؤةيمكااان تحساااين كفااااءة شاااركات التاااأمين الساااورية الخاصاااة ايااار  .1
وفااق  CRSوالثابتااة   VRSة مسااتهدفة ماان الماادخالت فااي حالااة عوائااد الحجاام المتغياار التخفاايض ال

 .ما في الجدولين السابقين، كنموذج التوجه اإلدخالي

 تتجمى بالتالي: الكفؤةلشركات التأمين الخاصة اير إن المجموعات المرجعية  .4

وليااة لمتااأمين )آروب الشااركة السااورية الدهااي  CRSحسااب نمااوذج لشااركة االتحاااد التعاااوني لمتااأمين  -
 سورية(، وشركة المشرق العربي لمتأمين.
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، هااي الشااركة السااورية الدوليااة لمتااأمين )آروب سااورية( CRSحسااب نمااوذج لمشااركة الوطنيااة لمتااأمين  -
هااي الشاركة الساورية الدوليااة لمتاأمين )آروب ساورية(، وشااركة المشارق العربااي  VRSوحساب نماوذج 

 لمتأمين.

 ،هااي الشااركة السااورية الدوليااة لمتااأمين )آروب سااورية( CRSحسااب نمااوذج  لمشااركة المتحاادة لمتااأمين -
هااي الشاركة الساورية الدوليااة لمتاأمين )آروب ساورية(، وشااركة المشارق العربااي  VRSوحساب نماوذج 

 ، وشركة العقيمة لمتأمين التكافمي.لمتأمين

شااركة هااي  VRSوحسااب نمااوذج ، ال يوجااد CRSحسااب نمااوذج  لمشااركة السااورية الكويتيااة لمتااأمين  -
 ، وشركة العقيمة لمتأمين التكافمي.االتحاد التعاوني لمتأمين

الكفتتاءة النستتبية ومقارنتهتتا متتع  شتتركات التتتأمين الستتورية الخاصتتةل قيتتاس الكفتتاءة النستتبية (3
 ممؤسسة العامة السورية لمتأمينل

وات ، يتطمب األخذ باالخطوالعامة عمى بيانات مؤسسات التأمين الخاصة DEAإن تطبيق أسموب 
 التالية:
 التي يتم تطبيقها DEAنماذج  .1

)نمااوذج عوائااد  CCRماان بااين نماااذج أسااموب التحمياال التطااويقي لمبيانااات األربعااة، تاام اسااتخدام نمااوذجي 
سابية ألداء مؤسساات التاأمين الساورية )نموذج عوائد الحجام المتغيارة( لقيااس الكفااءة الن BCCالحجم الثابتة(، و
 .1020خالل عام  العامة والخاصة

 تحديد المدخالت والمخرجات .2
هامااًا فااي تطبيااق أسااموب التحمياال  يعتباار االختيااار األمثاال لمجموعااة الماادخالت والمخرجااات مرتكاازاً 

 التطويقي لمبيانات؛ ألن ذلك يؤثر عمى النتائج. 
 وتم تحديد ثالثة مدخالت ومخرج واحد.

 ( المخرجات: اقتصرت عمى مخرج واحد، هو األرباح.2
 التعويضات(. -4. والعمومية النفقات اإلدارية -1أقساط التأمين.  -2) المدخالت:( 1

الخاصاة التاي تام اختيارهاا العاماة و يبين مدخالت ومخرجات مؤسساات التاأمين ( 42رقم ) والجدول
 (.1020خالل العام )
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 (31الجدول رقم )
 لميرات السورية(الخاصة )األرقام بماليين االسورية العامة و مدخالت ومخرجات مؤسسات التأمين 

 المؤسسة
 المخرجات المدخالت

 األرباح التعويضات النفقات اإلدارية والعمومية األقساط

 12 2035 1432 13935 شركة التحاد التعاوني لمتأمين
 59 567 52 978 الشركة الوطنية لمتأمين

 102 285 6133 834 الشركة المتحدة لمتأمين

 25 243 112 355 ينالشركة السورية الكويتية لمتأم

 الشركة السورية الدولية لمتأمين
 )آروب سورية( 

820 40 166 130 

 147 44 145 847 شركة المشرق العربي لمتأمين

 109 113 104 580 شركة العقيمة لمتأمين التكافمي

 1695 3470 335 8658 المؤسسة العامة السورية لمتأمين

  2010الخاصة لعام و  العامة  مؤسسات التأمين السوريةبيانات المصدر: إعداد الباحث بالعتماد عمى. 
 

 تحميل النتائج .3

إن اسااتخدام أسااموب التحمياال التطااويقي لمبيانااات يااوفر العديااد ماان المعمومااات التفصاايمية التااي تفيااد 
 اإلدارة في اتخاذها لمعديد من القرارات المتعمقة بالوحدات اإلدارية محل التقييم، وهي:

 كفؤةبمؤشرات الكفاءة والوحدات المرجعية لكل وحدة غير  معمومات تتعمق -3-1
 ,IDEAS ، وتم اساتخدام برناامجDEAتم حساب مؤشرات الكفاءة حسب التوجه اإلدخالي ألسموب 

Software by I Consulting, Inc. Version 5.1, 1995.. 
لنماااذج عوائااد  ( يبااين نتااائج مؤشاارات الكفاااءة النساابية حسااب التوجااه اإلدخااالي41رقاام ) والجاادول 

العاماااة الحجااام الثابتاااة وعوائاااد الحجااام المتغيااارة، وذلاااك باااالتطبيق عماااى بياناااات مؤسساااات التاااأمين الساااورية 
 الخاصة الموضحة في الجدول السابق.و 
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 (32الجدول رقم)  
 وتحديد المجموعات المرجعية الخاصةالعامة و قياس الكفاءة النسبية في شركات التأمين السورية 

 الشركة

ؤشر الكفاءة م
حسب نموذج 

CRS 

 المجموعة المرجعية
 CRSحسب نموذج 

مؤشر الكفاءة 
حسب نموذج 

VRS 

 المجموعة المرجعية
 VRSحسب نموذج 

 0.514963 شركة التحاد التعاوني لمتأمين

 الشركة السورية الدولية لمتأمين
وشركة المشرق ، )آروب سورية( 

 .العربي لمتأمين

1 - 

 0.445361 ل توجد لها أية شركة مرجعية 0.308149 مينالشركة الوطنية لمتأ

، شركة التحاد التعاوني لمتأمين
 مؤسسة العامة السورية لمتأمين.الو 

 

 0.6335 الشركة المتحدة لمتأمين
، شركة المشرق العربي لمتأمين

 0.703485 شركة العقيمة لمتأمين التكافميو 

، شركة التحاد التعاوني لمتأمين
 مة لمتأمين التكافمي،شركة العقيو 
 مؤسسة العامة السورية لمتأمين.الو 

 0.559257 ل توجد لها أية شركة مرجعية 0.359716 الشركة السورية الكويتية لمتأمين
 ، شركة التحاد التعاوني لمتأمين

 شركة العقيمة لمتأمين التكافمي.و 
 الشركة السورية الدولية لمتأمين

 )آروب سورية( 
1 - 1 - 

 - 1 - 1 المشرق العربي لمتأمين شركة

 - 1 - 1 شركة العقيمة لمتأمين التكافمي

 - 1 - 1 المؤسسة العامة السورية لمتأمين

  المصدر: إعداد الباحث بالعتماد عمى مخرجات برنامجIDEAS. 
 

 كفؤةعدم الكفاءة  لكل وحدة غير معمومات تتعمق بمصدر  -4-1

الكفاااءة النساابية حسااب التوجااه اإلدخااالي لنماااذج عوائااد ( يبااين نتااائج مؤشاارات 44رقاام ) الجاادولإن 
، وسبب عدم الكفاءة في حالة عدم تحققها، حيث تكون أحيانًا داخمياة، الحجم الثابتة وعوائد الحجم المتغيرة

 أي تعود لممتغيرات التي تم اختيارها......وأحيانًا خارجية تعود لعوامل اير المتغيرات التي تم اختيارها.
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 (33دول )الج
 الخاصةالعامة و مصدر عدم الكفاءة  في حالة عدم تحققها في شركات التأمين السورية  

 سبب عدم الكفاءة VRS (BCC)مؤشر الكفاءة حسب نموذج  CRS (CCR)مؤشر الكفاءة حسب نموذج  الشركة

 شركة التحاد التعاوني لمتأمين
0.514963 1 

 خ

 الشركة الوطنية لمتأمين
0.308149 0.445361 

 خ ، د

 الشركة المتحدة لمتأمين
0.6335 0.703485 

 خ ، د

 الشركة السورية الكويتية لمتأمين
0.359716 0.559257 

 خ ، د

 الشركة السورية الدولية لمتأمين
 )آروب سورية( 

1 1 
 ل يوجد

 شركة المشرق العربي لمتأمين
1 1 

 ل يوجد

 ل يوجد 1 1 شركة العقيمة لمتأمين التكافمي

 ل يوجد 1 1 المؤسسة العامة السورية لمتأمين

  :بالعتماد عمى مخرجات برنامجإعداد الباحث المصدرIDEAS . 
 :السبب هو العمميات الداخمية لممؤسسة، خ: السبب هو البيئة الخارجية لممؤسسة. *د 

 : ما يمي من الجدولين السابقين الحظيُ 
 .، وذلك يعزى ألسباب خارجية فقطفؤةك شركة االتحاد التعاوني لمتأمين ايرتعتبر  -

تعتبر كل من الشاركة الوطنياة لمتاأمين والشاركة المتحادة لمتاأمين والشاركة الساورية الكويتياة لمتاأمين ايار  -
  وذلك يعزى ألسباب داخمية وخارجية.، كفؤة

ركة أمين وشااتااتعتباار كاال ماان الشااركة السااورية الدوليااة لمتااأمين )آروب سااورية( وشااركة المشاارق العربااي لم -
 .كفؤةالعقيمة لمتأمين التكافمي 

، مقارنااة بباااقي شااركات التااأمين السااورية الخاصااة؛ بساابب كفااؤةتعتباار المؤسسااة العامااة السااورية لمتااأمين  -
نظرًا لسيطرة المؤسسة العامة الساورية سيطرتها تقريبًا عمى سوق التأمين السورية، ولها الحصة األكبر؛ 

 كونها المؤسسة التأمينية العامة الوحيدة. ة السوقية؛% من الحص40ا يزيد عن لمتأمين عمى م

 كفؤةمعمومات تتعمق بمستويات التخفيض المستهدفة من المدخالت لكل وحدة غير  -3-3
 الكفاااؤة( يباااين مساااتويات التخفااايض المساااتهدفة مااان المااادخالت لمشاااركات ايااار 43رقااام) الجااادولإن 

 التوجه اإلدخالي:  وفق نموذج   CRSنسبيًا في حالة عوائد الحجم الثابتة
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 (34الجدول )
  CRSنسبياا في حالة عوائد الحجم الثابتة الكفؤةغير  لمشركاتمستويات التخفيض المستهدفة من المدخالت  

 .وفق نموذج التوجه اإلدخالي
 Efficient Input Target CRS 

DMU Name التعويضات  النفقات األقساط 
 10.55675 7.312477 71.83736 شركة التحاد التعاوني لمتأمين

 174.7206 16.02376 301.3699 الشركة الوطنية لمتأمين
 180.5476 38.83358 528.3393 الشركة المتحدة لمتأمين

 87.41094 40.28817 127.6991 الشركة السورية الكويتية لمتأمين
 المصدر: إعداد الباحث بالعتماد عمى مخرجات برنامجIDEAS . 

نسبيًا في حالة  الكفؤة( يبين مستويات التخفيض المستهدفة من المدخالت لمشركات اير 35رقم ) والجدول
 وفق نموذج التوجه اإلدخالي. VRS ةعوائد الحجم المتغير 

 (35الجدول )
وفق   VRSلمتغيرةنسبياا في حالة عوائد الحجم ا الكفؤةغير  لمشركاتمستويات التخفيض المستهدفة من المدخالت 

 .اإلدخالي نموذج التوجه
 Efficient Input Target VRS 

DMU Name التعويضات  النفقات األقساط 

 116.8318 23.15876 377.3904 الشركة الوطنية لمتأمين
 187.4203 43.12362 586.7064 الشركة المتحدة لمتأمين

 32.89691 26.23505 198.5361 الشركة السورية الكويتية لمتأمين

 احث بالعتماد عمى مخرجات برنامجالمصدر: إعداد البIDEAS . 

 :ما يمي الحظحصول عميها في الجداول السابقة، يُ بالنظر إلى المعطيات التي تم ال
 إلى ثالث مجموعات: سيم شركات التأمين السوريةيمكن تق .2

 (: وتشااامل هاااذ  المجموعاااة أرباااعكفاااؤةذات صاااناعة تأمينياااة  ة األولاااى )شاااركات تاااأمين ساااوريةالمجموعااا 
الشاااركة الساااورية الدولياااة لمتاااأمين )آروب ساااورية( المؤسساااة العاماااة الساااورية لمتاااأمين، و وهاااي:  شاااركات،

؛ ألن مؤشار الكفااءة النسابية فيهاا يسااوي أمين وشركة العقيمة لمتأمين التكاافميتوشركة المشرق العربي لم
 الواحد الصحيح.



171 

 ، باستخدام نموذج إحصائي.المستقبمية اوآفاقهتقييم واقع أداء صناعة التأمين في سورية،              صناعة التأمين في سورية: واقع وآفاق

 ألسااباب داخميااة وخارجيااة(:  ةكفااؤ ذات صااناعة تأمينيااة اياار  الثانيااة )شااركات تااأمين سااورية  المجموعااة
الشاااركة الوطنياااة لمتاااأمين والشاااركة المتحااادة لمتاااأمين والشاااركة وتشااامل هاااذ  المجموعاااة الشاااركات التالياااة: 

 .السورية الكويتية لمتأمين

 ألسباب خارجية فقط(: وتشامل  كفؤةذات صناعة تأمينية اير  الثالثة )شركات تأمين سورية  المجموعة
 .اد التعاوني لمتأمينشركة االتحهذ  المجموعة 

مسااتويات التخفاايض نساابيًا ماان خااالل  الكفااؤةاياار  السااورية يمكاان تحسااين كفاااءة شااركات التااأمين .1
وفاق نماوذج التوجاه  CRSوالثابتاة   VRSة المستهدفة من المدخالت في حالاة عوائاد الحجام المتغيار 

 .ما في الجدولين السابقين، كاإلدخالي

 تتجمى بالتالي: الكفؤةاير  أمين السوريةلشركات التإن المجموعات المرجعية  .4

 :CRSحسب نموذج  -4-2

هااااي الشااااركة السااااورية الدوليااااة لمتااااأمين )آروب سااااورية(، وشااااركة تحاااااد التعاااااوني لمتااااأمين لشااااركة اال -
 المشرق العربي لمتأمين.

 ، وشركة العقيمة لمتأمين التكافمي.شركة المشرق العربي لمتأمينهي  لمشركة المتحدة لمتأمين -

 :VRSج حسب نموذ -4-1

 ، والمؤسسة العامة السورية لمتأمين.لمشركة الوطنية لمتأمين هي شركة االتحاد التعاوني لمتأمين -

شاااركة االتحااااد التعااااوني لمتاااأمين، وشاااركة العقيماااة لمتاااأمين التكاااافمي، لمشاااركة المتحااادة لمتاااأمين هاااي  -
 .والمؤسسة العامة السورية لمتأمين

ركة االتحااااد التعااااوني لمتاااأمين، وشاااركة العقيماااة لمتاااأمين لمشاااركة الساااورية الكويتياااة لمتاااأمين هاااي شااا  -
 التكافمي.
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 المبحث الثالث
 اآلفاق المستقبمية لصناعة التأمين السورية.

صناعة التأمين في التي تم الحصول عميها حول في ضوء نتائج الدراستين النظرية والتطبيقية 
 :يمكن طرح الرؤى المستقبمية التاليةسورية، 
  في  اً زيادة وتنوع لمواكبة التطورات االقتصادية التي تخمفالسورية  صناعة التأمين ريتطو

المخاطر، وبالتالي زيادة وتنوع في التأمينات التي تأتي تمبية لتمك التطورات، وذلك التنوع في 
ل الدو  اد اهتمامها باألرباح، مع العمم أندز يشركات التأمين و  طر والتي عمى أثرها تتزايدالمخا

 .المناخ المالئم صناعة التأمين، ووفرت لهفي مجال  قطعت شوطًا كبيراً المتقدمة 

 ومكاتب الخبرة والتسعير وتسوية التعويضات  اإلكتوارية االستشاريةعمى المكاتب  بكثافة االعتماد
 لك في، وذومنها سورية الكثير من الدول الناميةتتميز بتوافرها بالدول المتقدمة وتفتقر إليها  يوالت

لهذ   الحقيقيالوسائل التقميدية لإلفصاح عن الموقف  حيث باتتالتأمينية،  المنافساتظل 
 اير كافية. الشركات

  عدم وضوح الحكم المتمثمة في عدم انتشار الوعي التأميني  جاد لمعالجة أسبابظهور سعي
م التأمين بكافة الشرعي لمتأمين، حيث هناك عقيدة يحممها معظم أفراد المجتمعات والتي تحرّ 

أشكاله، حتى إنهم يفضمون لو استطاعوا أن يتخمصوا من فكرة التأمين اإللزامي، متجاهمين بذلك 
تي تفوق أن التأمين بكافة أشكاله ال يمنع من وقوع الخطر، بل يخفف من آثار  الكارثية أحيانًا ال

ن، حيث ال تشدد الرقابة عدم اهتمام بعض الحكومات بقطاع التأميطاقة اإلنسان عمى تحممها، و 
عمى آليات عمل شركات التأمين لمنع الغش والتدليس عمى المواطنين الذين ال يممكون الخبرة 

م شركات التأمين بتطوير عدم اهتماو قة بين المواطنين وشركات التأمين، الكافية. وبالتالي تنعدم الث
التسويقية الحديثة، وعدم قدرتها أخذ شركات التأمين في الحسبان المفاهيم حيث لم تمنتجاتها، 

عمى تصميم منتجات تأمينية تالئم القدرات المادية لكافة مستويات الدخل، وبالتالي عدم السماح 
 لذوي الدخول المنخفضة عمى التفكير بالتأمين.

  تأمينية تتالءم مع اإلمكانيات  الوعي التأميني من خالل طرح خدماتنشر لضرورة ستكون هناك
متاحة لممواطنين، حيث يمكنهم ذلك من الحصول عمى تغطية تأمينية مناسبة، كذلك المادية ال

األمر من خالل المشاريع االستثمارية الضخمة التي تنطوي عمى مخاطر كثيرة تستوجب التأمين، 
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وفسح المجال أمام شركات التأمين اإلسالمي التي تناسب الشريحة األعظم من المواطنين في 
 سورية.  

  وهذا ما خالل المرحمة القادمة النمو االقتصاديالتأمين في  صناعةدور لتعزيز  سوريةبسيكون ،
وتوفير الضوابط والضمانات  اوربحيته اوتطوره التعزيز نموه الصناعة  يستدعي إعادة هيكمة هذ

 لجذب االستثمارات المحمية والخارجية إليه أسوة بعممية إعادة الهيكمة الواسعة النطاق التي افيه
بصفة دائمة مع العمم بأن صناعة  السوريةحكومة الوالتي تسعى إليها  السورييشهدها االقتصاد 

التأمين تعود إلى القطاع الخاص ويعيش قطاع التأمين حاليًا أجواء ترقب لتعديالت جديدة في 
باتجا   قوانينه.. ومراقبة أعمال التأمين قد يفرض زيادة كبيرة عمى رأس مال الشركات ويعطيها دفعاً 

الدمج في محاولة جديدة إلعادة تنظيم القطاع وفق القواعد الفنية والعممية وعمى أساس تعزيز 
 إليه. إضافيةالربحية الكفيمة وحدها باجتذاب رساميل واستثمارات 

  استنادًا إلى دراسات عممية وافية السورية  شركات التأمينمتكاممة تتبناها  استراتيجيةستكون هناك
 اترصد حركة السوق وتحدد أفضل السبل االستثمارية المتاحة مع أهمية التزام الشركودقيقة ت

بالمحافظة عمى مالءة مالية قوية تغطي المخاطر وااللتزامات المتوقعة، وااللتزام بالمعايير 
  االستثمارية المتعارف عميها عالميًا التي تشدد عمى تنوع المحافظ االستثمارية وتوزيع المخاطر.

 تج المحمي اإلجمالي في سوريةواضح في نسبة مساهمة صناعة التأمين في الناالنمو مرار الاست 
% في 2.1ازدادت إلى %، ثم  0.0حوالي  1002في عام  ، والتي كانتخالل السنوات القادمة

نمو أقساط التأمين الناتجة عن التأمينات اإللزامية المتمثمة بتأمين إلى  ، والتي تعزى1020عام 
مباشرة التأمين الخاص لعممه و  ،ارات والتأمين الصحي وبعض أنواع التأمين الهندسي والبحريالسي

دخاله لبعض أنواع التأمين كالتأمين  الصحي وبعض أنواع تأمينات في سوق التأمين السورية، وا 
االتفاقيات المعقودة بين شركات التأمين والمصارف بهدف تسويق التأمين، خاصًة من و  الحياة،
تطوير أساليب و  ،ل شراء السيارات بقروض مصرفية مقابل التأمين الشامل عمى تمك السياراتخال

 ..التسويق وجعمها أكثر فاعمية في سوق التأمين السورية؛ نتيجة المنافسة بين شركات التأمين

  ي تم والقيم المقترحة ومستويات التحسين في المدخالت والمخرجات الت االستفادة من مؤشرات الكفاءة
، الحصول عميها من خالل التوجه اإلخراجي، وفي حالتي عوائد الحجم الثابتة وعوائد الحجم المتغيرة

تستوجب إعادة النظر في توليفة المدخالت مع المخرجات من قبل الجهات المتخذة لمقرار في بحيث 
حصول عمى مدخالت، وال؛ من أجل تحقيق أفضل استخدام لمالحكومات العربية وخصوصًا السورية
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تحسين الكفاءة النسبية لصناعة السورية بالمقارنة مع صناعة التأمين  مخرجات مثمى، فمن أجل
دوالر، وفق  242.857498في الدول العربية في ظل تحسين حصة الفرد من أقساط التأمين بحدود 

يمكنها االستفادة من صناعة التأمين في دولتي قطر والبحرين كمجموعات  (CCR)نموذج 
 (BCC)دوالر، وفق نموذج  203.0695رجعية، وتحسين حصة الفرد من أقساط التأمين بحدود م

 يمكنها االستفادة من صناعة التأمين في قطر والبحرين وفمسطين كمجموعات مرجعية.
  مستويات نسبيًا من خالل  الكفؤةيمكن تحسين كفاءة شركات التأمين السورية الخاصة اير

وفق  CRSوالثابتة   VRSة لمدخالت في حالة عوائد الحجم المتغير التخفيض المستهدفة من ا
 ما يمي:، كنموذج التوجه اإلدخالي

 Efficient Input Target CRS Efficient Input Target VRS 

 التعويضات  النفقات األقساط التعويضات  النفقات األقساط الكفؤةالشركة غير 

 - - - 10.63032 7.363443 72.33805 شركة التحاد التعاوني لمتأمين

 78.45339 24.47627 410.5466 74.777 19.66472 369.848 الشركة الوطنية لمتأمين

 126.3835 46.76105 636.1944 124.9318 45.68532 621.5589 الشركة المتحدة لمتأمين

 32.89691 26.23505 198.5361 25.91743 23.85321 133.0275 الشركة السورية الكويتية لمتأمين

  المجموعااات  نساابيًا ماان خااالل الكفااؤةيمكاان تحسااين كفاااءة شااركات التااأمين السااورية الخاصااة اياار
 تتجمى بالتالي: لكل منها والتيالمرجعية 

هااي الشااركة السااورية الدوليااة لمتااأمين )آروب  CRSلشااركة االتحاااد التعاااوني لمتااأمين حسااب نمااوذج  -
 سورية(، وشركة المشرق العربي لمتأمين.

، هااي الشااركة السااورية الدوليااة لمتااأمين )آروب سااورية( CRSحسااب نمااوذج مشااركة الوطنيااة لمتااأمين ل -
هااي الشاركة الساورية الدوليااة لمتاأمين )آروب ساورية(، وشااركة المشارق العربااي  VRSوحساب نماوذج 

 لمتأمين.

، ية(هااي الشااركة السااورية الدوليااة لمتااأمين )آروب سااور  CRSحسااب نمااوذج  لمشااركة المتحاادة لمتااأمين -
هااي الشاركة الساورية الدوليااة لمتاأمين )آروب ساورية(، وشااركة المشارق العربااي  VRSوحساب نماوذج 

 ، وشركة العقيمة لمتأمين التكافمي.لمتأمين

شااركة هااي  VRSوحسااب نمااوذج ال يوجااد،  CRSحسااب نمااوذج  لمشااركة السااورية الكويتيااة لمتااأمين  -
 التكافمي.االتحاد التعاوني لمتأمين، وشركة العقيمة لمتأمين 
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 مستويات التخفيض نسبيًا من خالل  الكفؤةاير اءة شركات التأمين السورية يمكن تحسين كف
وفق نموذج التوجه  CRSوالثابتة   VRSة المستهدفة من المدخالت في حالة عوائد الحجم المتغير 

 ما يمي:، كاإلدخالي
 Efficient Input Target CRS Efficient Input Target VRS 

 التعويضات  النفقات األقساط التعويضات  النفقات األقساط الكفؤةكة غير الشر 

 - - - 10.55675 7.312477 71.83736 شركة التحاد التعاوني لمتأمين

 116.8318 23.15876 377.3904 174.7206 16.02376 301.3699 الشركة الوطنية لمتأمين

 187.4203 43.12362 586.7064 180.5476 38.83358 528.3393 الشركة المتحدة لمتأمين

 32.89691 26.23505 198.5361 87.41094 40.28817 127.6991 الشركة السورية الكويتية لمتأمين

 المجموعااات المرجعيااة  نساابيًا ماان خااالل الكفااؤةاياار  اءة شااركات التااأمين السااوريةيمكاان تحسااين كفاا
 :تتجمى بالتالي لكل منها والتي

 :CRSحسب نموذج  -2

هااااي الشااااركة السااااورية الدوليااااة لمتااااأمين )آروب سااااورية(، وشااااركة تحاااااد التعاااااوني لمتااااأمين اللشااااركة ا -
 المشرق العربي لمتأمين.

 ، وشركة العقيمة لمتأمين التكافمي.هي شركة المشرق العربي لمتأمين لمشركة المتحدة لمتأمين -

 :VRSحسب نموذج  -1

 ن، والمؤسسة العامة السورية لمتأمين.لمشركة الوطنية لمتأمين هي شركة االتحاد التعاوني لمتأمي -

شاااركة االتحااااد التعااااوني لمتاااأمين، وشاااركة العقيماااة لمتاااأمين التكاااافمي، لمشاااركة المتحااادة لمتاااأمين هاااي  -
 والمؤسسة العامة السورية لمتأمين.

لمشاااركة الساااورية الكويتياااة لمتاااأمين هاااي شاااركة االتحااااد التعااااوني لمتاااأمين، وشاااركة العقيماااة لمتاااأمين   -
 التكافمي.
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 خالصة الفصل
مان خاالل لمحاة  لواقاع أداء المؤسساة العاماة الساورية لمتاأمين اً لقد تناول هذا الفصل تقييما

وكيفيااة تطورهااا وتحمياال النشاااط التااأميني فيهااا نظريااة مااوجزة عاان المؤسسااة العامااة السااورية لمتااأمين 
يااة والعموميااة واألرباااح والحصااة السااوقية والتعويضااات والنفقااات اإلدار  والمتمثاال باألقساااط المكتتبااة

وكاااذلك تمااات ، DEAومااان ثااام قيااااس الكفااااءة النسااابية لممؤسساااة العاماااة الساااورية لمتاااأمين باساااتخدام 
دراسااة شاااركات التااأمين الساااورية الخاصاااة ماان خاااالل لمحاااة نظريااة ماااوجزة عااان كاال شاااركة وقيااااس 

 لساااورية لمتاااأمينالكفااااءة النسااابية لهاااذ  الشاااركات ومقارنتهاااا ماااع الكفااااءة النسااابية لممؤسساااة العاماااة ا
 مستقبمية لصناعة التأمين السورية. ، وكذلك تم وضع آفاقDEAباستخدام 
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 والتوصيات االستنتاجات

 االستنتاجات -أوالا 
ً:يميًبما ًاالستنتاجاتًتمخيص يمكن ،التطبيقية الدراسة نتائج عمى وبناءًًً،البحث أهداف من انطالقاًً

فيًنسبةًمساهمةًصناعةًالتأمينًفيًالناتجًالمحميًاإلجماليًفيًسورية،ًحيثًًوجودًنموًضئيل .7
 .1070%ًفيًعام7.1ً%،ًثمًازدادتًإلى0.0ًًحوالي1007ًًةًالمساهمةًفيًعامًكانتًنسب

مميونًدوالر11571ًًمميونًدوالرًمنًأصل500ًًفيماًيتعمقًبحجمًأقساطًالتأمينًفيًسورية،ًفهيً .1
قساطًفيًالدولًالعربية،ًوهذاً%ًمنًمجموعًاأل7.3.ًأيًبنسبة1070ًفيًالوطنًالعربيًفيًعامً

ًأقسكبًتدنً  ًفيًحجم ًير ًبينما ًالسورية، ًالتأمين ًفيًاط ًالتأمين ًأقساط ًمن ًالفرد ًيتعمقًبحصة فيما
ًتتجاوزً ًلم 74.1ًًسورية، ًفيًعام ًأمريكيًا ًفيًحينًبمغت1070ًدوالرًا ًفي211.0ًً، ًأمريكيًا دوالرًا

 بعضًالدولًالعربية،ًوهذاًمؤشرًآخرًعمىًحجمًالهوةًالتأمينيةًبينًسوريةًوبعضًالدولًالعربية.

ارتباطيةًذاتًداللةًإحصائيةًبينًتطورًحصةًالفردًمنًأقساطًالتأمينًوتطورًأقساطًهناكًعالقةً .1
 التأمينًفيًسورية.

هناكًعالقةًارتباطيةًذاتًداللةًإحصائيةًبينًتطورًالناتجًالمحميًاإلجماليًوتطورًأقساطًصناعةً .5
 التأمينًفيًسورية.

 أقساطًالتأمينًفيًالدولًالعربية.توجدًفروقًذاتًداللةًإحصائيةًبينًأقساطًالتأمينًفيًسورية،ًًو .0

ًالفردًمنً .1 ًالفردًمنًأقساطًالتأمينًفيًسورية،ًوحصة توجدًفروقًذاتًداللةًإحصائيةًبينًحصة
 أقساطًالتأمينًفيًالدولًالعربية.

ًفيً .2 ًاإلجمالي ًالمحمي ًالناتج ًفي ًالتأمين ًأقساط ًمساهمة ًبين ًإحصائية ًذاتًداللة ًفروق ًتوجد ال
 أمينًفيًالناتجًالمحميًاإلجماليًفيًالدولًالعربية.سورية،ًومساهمةًأقساطًالت

ألسموبًالتحميلًالتطويقيًلمبياناتًإليجادً،ًوفقًا0202ًإنًصناعةًالتأمينًفيًالدولًالعربيةًفيًعامً .3
ًكفؤة،ًكانتًمؤشراتًالكفاءةًذاتًالتوجهًاإلخراجيًفيًحالتيًعوائدًالحجمًالثابتةًوعوائدًالحجمًالمتغيرة

ًكانتًغيرًفقطًفيًدولتيًقطرً ًبينما ًالدولًالعربيةًاألخرى،ًوذلكًيعودًًكفؤةوالبحرين، فيًمعظم
 ألسبابًداخميةًوخارجية.

بمغتًأدنىًقيمةًلمستوىًالكفاءةًالنسبيةًلصناعةًالتأمينًوفقًاًلنموذجًعوائدًالحجمًالثابتة،ًفيًمصرً .4
أدنىًقيمةًلمستوىًبمغتً،ًبينما0ًةًفيًدولتيًقطرًوالبحرينًبقيمةً،ًوأعمىًقيم2.20000وبقيمةً



724 

 صناعة التأمين في سورية: واقع وآفاق                                                                   االستنتاجات والتوصيات
ًلنموذجًعوائدًالحجمًالمتغيرة،ًفيًمصرًوبقيمةً 0.046873ًالكفاءةًالنسبيةًلصناعةًالتأمين،ًوفقًا

 .0وأعمىًقيمةًفيًكلًمنًدولةًاإلماراتًوفمسطينًوقطرًوالبحرينًوبقيمةً

تأمين،ًوجودًعالقةًذاتًداللةًإحصائيةًبينًتطورًاألقساطًالمكتتبةًفيًالمؤسسةًالعامةًالسوريةًلم .70
 .0.05(،ًوذلكًعندًمستوىًمعنوية1070ً-1007واألرباحًخاللًسنواتًالدراسةً)

وجودًعالقةًذاتًداللةًإحصائيةًبينًتطورًالنفقاتًاإلداريةًوالعموميةًفيًالمؤسسةًالعامةًالسوريةً .77
 .0.05(،ًوذلكًعندًمستوىًمعنوية1070ً-1007لمتأمين،ًواألرباحًخاللًسنواتًالدراسةً)

قةًذاتًداللةًإحصائيةًبينًتطورًالتعويضاتًفيًالمؤسسةًالعامةًالسوريةًلمتأمين،ًعدمًوجودًعال .71
 .0.05(،ًوذلكًعندًمستوىًمعنوية1070ً-1007واألرباحًخاللًسنواتًالدراسةً)

،ًوذلكًيعززىًألسزبابًكفؤةًغير1001ًو1002ًعاميًالمؤسسةًالعامةًالسوريةًلمتأمينًفيًًكانت
نسبيًا؛ًألنًمؤشرًالكفاءةًالنسبيةًفزيًكزالًًكفؤةفكانت1003ًًو1002ًفيًعامًًأماًوخارجيةًفقط،ً

،ًوذلززكًيعزززىًألسززبابًكفززؤةفكانززتًغيززر1000ًًأمززاًبعززدًعززامًًوًحيح،العززامينًيسززاويًالواحززدًالصزز
ًوداخمية...ًخارجيةً

،ًوذلزكًيعززىًكفزؤةًشزركةًاالتحزادًالتعزاونيًلمتزأمينًغيزرتعتبرًًفيماًيتعمقًبقطاعًالتأمينًالخاص، .22
تعتبززرًكززلًمززنًالشززركةًالوطنيززةًلمتززأمينًوالشززركةًالمتحززدةًلمتززأمينًً،ًكمززاةًفقززطألسززبابًخارجيزز

تعتبرًوذلكًيعزىًألسبابًداخميةًوخارجية،ًبينماً،ًكفؤةوالشركةًالسوريةًالكويتيةًلمتأمينًغيرً
أمينًوشزركةًتزكلًمنًالشركةًالسوريةًالدوليةًلمتأمينً)آروبًسورية(ًوشركةًالمشرقًالعربزيًلم

 كفؤة.نًالتكافميًالعقيمةًلمتأمي

 تتجمىًبالتالي:ًكفؤةالخاصةًغيرًالالسوريةًإنًالمجموعاتًالمرجعيةًلشركاتًالتأمينً .75

هززيًالشززركةًالسززوريةًالدوليززةًلمتززأمينً)آروبCRSًًلشززركةًاالتحززادًالتعززاونيًلمتززأمينًحسززبًنمززوذجً -
 سورية(،ًوشركةًالمشرقًالعربيًلمتأمين.

،ًالشززركةًالسززوريةًالدوليززةًلمتززأمينً)آروبًسززورية(ًهززيCRSًحسززبًنمززوذجًلمشززركةًالوطنيززةًلمتززأمينً -
هززيًالشزركةًالسزوريةًالدوليززةًلمتزأمينً)آروبًسزورية(،ًوشززركةًالمشزرقًالعربززيVRSًًوحسزبًنمزوذجً

 لمتأمين.
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،ًهززيًالشززركةًالسززوريةًالدوليززةًلمتززأمينً)آروبًسززورية(CRSًحسززبًنمززوذجًًلمشززركةًالمتحززدةًلمتززأمين -

الدوليززةًلمتزأمينً)آروبًسزورية(،ًوشززركةًالمشزرقًالعربززيًهززيًالشزركةًالسزوريةVRSًًوحسزبًنمزوذجً
 ،ًوشركةًالعقيمةًلمتأمينًالتكافمي.لمتأمين

شززركةًهززيVRSًًوحسززبًنمززوذجًالًيوجززد،CRSًًحسززبًنمززوذجًًلمشززركةًالسززوريةًالكويتيززةًلمتززأمينً -
 االتحادًالتعاونيًلمتأمين،ًوشركةًالعقيمةًلمتأمينًالتكافمي.

ًإلىًثالثًمجموعات:ًالخاصةًوالعامةًوريةسيمًشركاتًالتأمينًالسيمكنًتق .70
 (:ًوتشزززملًهزززذمًالمجموعزززةًأربززز كفزززؤةذاتًصزززناعةًتأمينيزززةًًةًاألولزززىً)شزززركاتًتزززأمينًسزززوريةالمجموعزززً

الشزززركةًالسزززوريةًالدوليزززةًلمتزززأمينً)آروبًسزززورية(ًالمؤسسزززةًالعامزززةًالسزززوريةًلمتزززأمين،ًًوشزززركات،ًوهزززي:ً
 .أمينًالتكافميأمينًوشركةًالعقيمةًلمتتوشركةًالمشرقًالعربيًلم

 ألسززبابًداخميززةًوخارجيززة(:ًًكفززؤةذاتًصززناعةًتأمينيززةًغيززرًًالثانيززةً)شززركاتًتززأمينًسززوريةًًالمجموعززة
الشزززركةًالوطنيزززةًلمتزززأمينًوالشزززركةًالمتحزززدةًلمتزززأمينًوالشزززركةًوتشزززملًهزززذمًالمجموعزززةًالشزززركاتًالتاليزززة:ً

 .السوريةًالكويتيةًلمتأمين

 ألسبابًخارجيةًفقط(:ًوتشزملًًكفؤةذاتًصناعةًتأمينيةًغيرًًالثالثةً)شركاتًتأمينًسوريةًًالمجموعة
 .شركةًاالتحادًالتعاونيًلمتأمينهذمًالمجموعةً

 تتجمىًبالتالي:ًكفؤةلشركاتًالتأمينًالسوريةًغيرًالإنًالمجموعاتًالمرجعيةً .71

 :CRSحسبًنموذجً -71-7

ورية(،ًوشززززركةًهززززيًالشززززركةًالسززززوريةًالدوليززززةًلمتززززأمينً)آروبًسززززتحززززادًالتعززززاونيًلمتززززأمينًلشززززركةًاال -
 المشرقًالعربيًلمتأمين.

 ،ًوشركةًالعقيمةًلمتأمينًالتكافمي.هيًشركةًالمشرقًالعربيًلمتأمينًلمشركةًالمتحدةًلمتأمين -

 :VRSحسبًنموذجً -71-1

 لمشركةًالوطنيةًلمتأمينًهيًشركةًاالتحادًالتعاونيًلمتأمين،ًوالمؤسسةًالعامةًالسوريةًلمتأمين. -

ةًاالتحزززادًالتعزززاونيًلمتزززأمين،ًوشزززركةًالعقيمزززةًلمتزززأمينًالتكزززافمي،ًشزززركلمشزززركةًالمتحزززدةًلمتزززأمينًهزززيً -
ًوالمؤسسةًالعامةًالسوريةًلمتأمين.

لمشزززركةًالسزززوريةًالكويتيزززةًلمتزززأمينًهزززيًشزززركةًاالتحزززادًالتعزززاونيًلمتزززأمين،ًوشزززركةًالعقيمزززةًلمتزززأمينًً -
ًالتكافمي.

ً
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 التوصيات  -ثانياا 
 الموجزةًفيًاآلتي:ًالتوصيات من جممة يقدمًالباحث ،الدراسة نتائج عمى بناءًً

7. ً ًوهيكمة ًتنظيم ًاالتأمينًوخمقًكيًصناعةإعادة ًعمىًالمنافسة ًكبرىًقادرة والدولية،ًًاإلقميميةناتًتأمينية
ًبينً ًما ًالعممية ًتحصلًهذم ًما ًعنًطريقًالبي ًوغالبًا ًأما ًالتنظيم، ًأشكالًمحتممةًإلعادة وهناكًعدة

،ًبهدفًزيادةًالمحفظةًالتأمينيةًأوًاالندماجًبينًشركتينًأوًالشركاتًأوًالمؤسساتًغيرًالمتوازيةًحجماًً
أكثرًبغرضًزيادةًرأسًالمالًوتوس ًالمحفظةًالتأمينيةًوتنوعهاًوالًشكًأنًتطبيقًذلكًسيؤديًإلىًتقميلً

وبالتاليًزيادةًقاعدةًالعمالءًوتقميلًالكمفةًالتشغيمية،ًإضافةًإلىًتحصينًالسوقًً،عددًالشركاتًالعاممة
أوًمنًخاللًتحالفاتًبعضًشركاتً،ًواالستعدادًبثقةًتامةًوأكبرًلمواجهةًاالستحقاقاتًالقادمةالمحميةً

ًوزباًالسوريةالتأمينًوالمصارفً ًالمصارفًبتسويقًبرامجًالتأمينًلعمالئها ًهذم مماًً،نهائعمىًأنًتقوم
ركاتًالتأمينًيؤديًإلىًتوس ًكبيرًفيًحجمًاألقساطًمنًخاللًتشكيلًمنتجاتًوبرامجًادخاريةًتقدمهاًش

لعمالئهاًوزبائنهاًعبرًالمصارفًوتمثلًقاعدةًنموًلمتأمينًطويلًاألجل.ًفالمرحمةًالقادمةًمرحمةًالغربمةً
ًلقيامًشركاتًكبيرةً ًحتمية ًلألقوىًوهيًضرورة وتحصينًالمواق ًفيًعالمًالمنافسةًوسيكونًالبقاءًفيها

األجنبيةًالتيًقدًتكونًعمىًمستوىًعالًمنًمتطورةًاألداءًوقادرةًعمىًالمنافسةًم ًالشركاتًالعربيةًًو
سواًءًكانواًًالسوريالتطورًوالخبرة،ًبحيثًتتزامنًهذمًاإلجراءاتًم ًزيادةًالوعيًالتأمينيًلدىًالمجتم ً

 أفرادًاًأوًمؤسساتًماليةًأوًمصرفيةًأوًشركاتًولمصمحةًاالقتصادياتًالوطنيةًوبقيةًاألطراف.

ونظمًالتأمينًفيًالنموًاالقتصاديًةًدراسةًوتحميلًالعالقةًبينًتتضاعفًأهميًيجبًأنًفيًالوقتًالراهن .1
لموصولًإلىًرؤيةًمشتركةًلتطويرًعالقاتهماًالتبادليةًعمىًقاعدةًمنًاألسسًواألهدافًالمشتركة،ًًسورية

وظروفًومتطمباتًًوتتالءمتنمويةًتمتمكًعناصرًاالستمراريةًواالستقرارًوالنمو،ًًاستراتيجيةووض ًرؤيةً
ً ًومتغيراتها ًالمعقد ًبتركيبها ًالمتسمة ًواالقتصادية ًاالجتماعية ًالحادًالمتصارعةالبيئة ًالتنافسي ً،وطابعها

ًفيًأيًمجالًمنًالمجاالتًالتنموية،ً ًوسموكها ًأبعادها وتعزيزًالدورًالتنمويًلشركاتًالتأمين،ًوتحديد
ملًفيهاًهذمًالشركاتًومعرفةًتفاعالتهماًالبينيةًسمبًاًيقتضيًبالضرورةًدراسةًالبيئةًالوطنيةًالتيًتعوهذاً

يجابًاًومنًثمةًمعرفةًالنتائجًالمتولدةًعنًهذاًالتفاعل.  وا 

1. ً ًدور ًًصناعةتعزيز ًفي ًاالقتصاديالتأمين ًهذًالنمو ًهيكمة ًإعادة ًيستدعي ًالقادمة ًالمرحمة ًمخالل
لجذبًاالستثماراتًالمحميةًًاتًفيهوتوفيرًالضوابطًوالضماناًاوربحيتهًاوتطورهًالتعزيزًنموهًالصناعة

والتيًتسعىًإليهاًًالسوريوالخارجيةًإليهًأسوةًبعمميةًإعادةًالهيكمةًالواسعةًالنطاقًالتيًيشهدهاًاالقتصادً
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ًال ًالخاصًويعيشًقطاعًًالسوريةحكومة ًالقطاع ًإلى ًتعود ًالتأمين ًصناعة ًبأن ًالعمم ًم  ًدائمة بصفة

ديدةًفيًقوانينه..ًومراقبةًأعمالًالتأمينًقدًيفرضًزيادةًكبيرةًعمىًالتأمينًحاليًاًأجواءًترقبًلتعديالتًج
رأسًمالًالشركاتًويعطيهاًدفعًاًباتجامًالدمجًفيًمحاولةًجديدةًإلعادةًتنظيمًالقطاعًوفقًالقواعدًالفنيةً

 إليه.ًإضافيةوالعمميةًوعمىًأساسًتعزيزًالربحيةًالكفيمةًوحدهاًباجتذابًرساميلًواستثماراتً

 ًأداءًصناعةًالتأمينًفيًالدولًالعربيةًالتيًتمًذكرها،ًفانًأداءًهذمًالصناعةًفيًسوريةًمازالًمقارنةًم .5
الًيرتقيًإلىًمستوىًالطموحًواألهدافًالمرجوةًمنًتعزيزًهذمًالصناعةًمنًأجلًالمساهمةًالفّعالةًفيً

 سورية.ًعمميةًالتنميةًاالقتصادية،ًوهذاًيعكسًأهمًالتحدياتًالتيًتواجهًهذمًالصناعةًفيً

ًقترحًاآلتي:ًةًلمحدًمنًهذمًالتحديات،ًفإنًالباحثًيوفيًمحاول
 عمىًمستوىًشركاتًالتأمين 

7- ً ًاالعتمادًعمىًالخبرة ًبحيثًيتم ًالحديثةًًالكافيةتطويرًأساليبًاإلدارة ًوأدواتًالتكنولوجيا والمتفوقة
 لضمانًتطويرًاألعمالًورف ًمستوىًاإلنتاجية.

1- ً ًعنًسياسية ًبماًبيًاإلغراقاالبتعاد ًالمنتجاتًوالخدماتًالتيًتقدمها ًبجودة ًواالهتمام نًالشركات،
ًلمشركاتًويحققًالنموً ًالتنافسية ًالقدرة ًيرف  ًما ًوهو ًلمعميل، يحققًأعمىًالمستوياتًمنًاإلرضاء

 المستمرًوالمتزايدًلها.ً

 استكشافًسبلًجديدةًلزيادةًالطمبًعمىًالتأمين. -1

بارمًأحدًالفروعًالهامةًالتيًتمبيًرغباتًشريحةًمهمةًمنًالتوس ًفيًاستخدامًالتأمينًالتكافميًباعت -5
 جمهورًالعمالء.

ضرورةًإعادةًالنظرًفيًالتسويقًخاصةًبالنسبةًلموسطاء،ًحيثًأنًعمميةًالتسويقًلمتغطيةًالتأمينيةً -0
تمثلًالعمودًالفقريًالذيًتقومًعميهًهذمًالصناعة،ًباإلضافةًإلىًتنميةًالمواردًالبشريةًخاصةًالعاممةً

دارةًمحافظًاالستثمار.فيً  مجاالتًدراسةًاألخطارًوقبولهاًوتسعيرهاًوالتحميلًالماليًوا 

ًمنًشيكاتًتوزي ًالمصارفًفيً -1 إقامةًنوعًمنًالتعاونًبينًشركاتًالتأمينًوالمصارفًواالستفادة
 تسويقًالمنتجاتًالتأمينيةًوتحصيلًاألقساط.

2- ً ًوجود ًًاستراتيجيةضرورة ًتتبناها ًالتأمينمتكاممة ًودقيقةًًشركات ًوافية ًدراساتًعممية ًإلى استنادًا
ًالشرك ًالتزام ًأهمية ًم  ًالمتاحة ًأفضلًالسبلًاالستثمارية ًالسوقًوتحدد ًحركة بالمحافظةًًاتترصد
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عمىًمالءةًماليةًقويةًتغطيًالمخاطرًوااللتزاماتًالمتوقعة،ًوااللتزامًبالمعاييرًاالستثماريةًالمتعارفً

 المحافظًاالستثماريةًوتوزي ًالمخاطر.عميهاًعالميًاًالتيًتشددًعمىًتنوعً

 ًعمىًالمستوىًالحكومي
ًالرقابية؛ .7 حتىًتتمكنًًاستمرارًتطويرًأنظمةًاإلشرافًوالرقابةًعمىًسوقًالتأمينًودعمًاألجهزة

ًسوقًالتأمين ًلتنظيم ًالتشريعية ًالبنية ًالتأمينًوتطوير ًأنشطة ًتحرير ًلممعاييرًً،منًمواكبة وفقًا
 الخصوصًوبماًيكفل:والضوابطًالعالميةًفيًهذاً

نًتكونًالمهمةًالرئيسيةًلمرقابةًهيًحمايةًحقوقًحممةًالوثائقًوالمساهمينًمنًخاللًأ -7-7
ًاستخدامًأدواتًحديثةًتساعدهاًعمىًاالكتشافًالمبكرًلممخاطر.

 .يًلمشركاتًوتعامالتهاًداخلًالسوقالمراقبةًالدقيقةًلألداءًالمال -7-1

فيًذلكًاعتباراتًالتسعيرًًمراعيةًًرًعادلةًنًتعنىًهيئاتًالرقابةًبأنًتكونًاألسعاأيجبً -7-1
فيًظلًًوخاصةًًً،منً)التعويضات،ًالمصروفات،ًتكمفةًرأسًالمال،ًعائدًاالستثمارات(

 تحريرًأسعارًالتأمين.

 .بحيثًتصبحًمشجعةًلكافةًفروعًالتأمينً،معالجةًالسياساتًالضريبية .1

ةًوفنيةًتمكنهاًمنًالمنافسةًبقوةًفيًتشجي ًعمميةًاالندماجًلتكوينًكياناتًكبيرةًتتمت ًبقواعدًمالي .1
 ظلًآلياتًالسوقًومنحًحوافزًلمكياناتًالمندمجة.

ًتمً .0 ًالتي ًوالمخرجات ًالمدخالت ًفي ًالتحسين ًومستويات ًالمقترحة ًوالقيم ًالكفاءة ًمؤشرات ًمن االستفادة
،ًبحيثًغيرةالحصولًعميهاًمنًخاللًالتوجهًاإلخراجي،ًوفيًحالتيًعوائدًالحجمًالثابتةًوعوائدًالحجمًالمت

تستوجبًإعادةًالنظرًفيًتوليفةًالمدخالتًم ًالمخرجاتًمنًقبلًالجهاتًالمتخذةًلمقرارًفيًالحكوماتً
ًالسوريةً،العربية ًعمىًمخرجاتًوخصوصًا ًوالحصول ًلممدخالت، ًاستخدام ًأفضل ًتحقيق ًأجل ًمن ؛
 ًمثمى.

1. ًً ًدون ًتحول ًالتي ًاألسباب ًالعدراسة ًبعضًالدول ًفي ًالنسبية ًالكفاءة ًمواطنًًربية؛تحقق لمعرفة
ًلًالتمكنًحتىًيتمً،الضعفًفيًالمدخالتًوالمخرجات ًالمتاحة ًالموارد ًالصناعةمنًاستغالل ًهذم

ًمستوياتً)المدخالتبشكلًجيد ًوذلكًمنًخاللًمقارنة ًبهً/، ًالخاصة م ًمستوياتًًاالمخرجات(
 .ةالتيًحققتًكفاءةًنسبيًبالدولًالعربيةًالمرجعيةالمخرجات(ًالخاصةًً/)المدخالت
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يتوجبًعمىًالمؤسسةًالعامةًالسوريةًلمتأمينًإعادةًالنظرًبأسعارها؛ًلتكونًهذمًاألسعارًمتناسبةًم ً .2

ًًو ًالتأمينية ًمنتجاتها ًتطوير ًسيما ًال ًالسوق، ًاعتمادًًتعزيزحاجات ًخالل ًمن ًالتنافسية قدرتها
 استراتيجياتًتسعيرًمناسبة.

ينًصناعةًالتأمينًمنًجهةًوالمصارفًمنًجهةًالبدًمنًضوابطًناظمةًلمعالقةًاالعتماديةًالمتبادلةًب .3
الكفيمةًبإطالقًالتأمينًعبرًًأخرىًفيًظلًضعفًالوعيًالتأميني،ًًوذلكًبعدًصياغةًالنظمًوالقوانين

 المصارف.ً

ًاسترات .9 ًتفعيل ًمن ًالمعموماتًيالبد ًعمى ًالحصول ًوتسهيل ًالكترونيًا ًالتأمين ًمنتجات ًتسويق جيات
ًبوسطاء ًواالهتمام ًبالسوق ًالسوقًًالخاصة ًداخل ًاالستيعابية ًلمطاقات ًاألمثل ًواالستخدام التأمين

 السورية،ًثمًالسوقًالعربيةًقبلًالمجوءًلألسواقًالعالمية.

ًالتأمين .20 ًشركات ًعمى ًالمختمفةً-يتوجب ًنشاطاتها ًوتوسي  ًرأسمالها ًتعزيز ًتمجأًً-وبهدف أن
ًجهة ًمن ًالخاصة ًالتأمين ًشركات ًبين ً)السيما ًكاالندماج ًالمؤسسةًلسياساتًجديدة ًوبين ًوبينها ،

العامةًالسوريةًلمتأمينًمنًجهةًأخرى(؛ًألنًذلكًسيؤديًإلىًزيادةًعددًالعمالءًوتخفيضًالتكاليفً
 التشغيمية.

االستفادةًمنًمؤشراتًالكفاءةًوالقيمًالمقترحةًومستوياتًالتحسينًفيًالمدخالتًوالمخرجاتًالتزيً .22
التيًعوائدًالحجمًالثابتةًوعوائدًالحجمًالمتغيرة،ًتمًالحصولًعميهاًمنًخاللًالتوجهًاإلدخالي،ًوفيًح

بحيثًتستوجبًإعادةًالنظرًفيًتوليفةًالمدخالتًمز ًالمخرجزاتًمزنًقبزلًالجهزاتًالمتخزذةًلمقزرارًفزيً
؛ًمززنًأجززلًتحقيززقًأفضززلًكفززؤةوفززيًشززركاتًالتززأمينًالخاصززةًغيززرًالًالمؤسسززةًالعامززةًالسززوريةًلمتززأمين

 تًمثمى.استخدامًلممدخالت،ًوالحصولًعمىًمخرجا

لمعرفةًمواطنًالضعفًًتحققًالكفاءةًالنسبيةًفيًبعضًاألعوام؛دراسةًاألسبابًالتيًتحولًدونًً .21
ممؤسسززةًالعامززةًالسززوريةًمززنًاسززتغاللًالمززواردًالمتاحززةًلًالززتمكنًحتززىًيززتمً،فززيًالمززدخالتًوالمخرجززات

مززز ًًابهزززالمخرجزززات(ًالخاصزززةًً/،ًوذلزززكًمزززنًخزززاللًمقارنزززةًمسزززتوياتً)المزززدخالتأمثزززلبشزززكلًًلمتزززأمين
 .المرجعيةًالتيًحققتًكفاءةًنسبيةًباألعوامالمخرجات(ًالخاصةًً/مستوياتً)المدخالت

ًًقًالكفاءةًالنسبيةًفيًبعضًشركاتًالتزأمينًالسزوريةًالخاصزةتحقدراسةًاألسبابًالتيًتحولًدونً .22
دًمزنًاسزتغاللًالمزواًرًالتمكنًحتىًيتمً،لمعرفةًمواطنًالضعفًفيًالمدخالتًوالمخرجاتً؛كفؤةغيرًال

المخرجززززات(ًً/،ًوذلززززكًمززززنًخززززاللًمقارنززززةًمسززززتوياتً)المززززدخالتأمثززززلبشززززكلًًلهززززذمًالشززززركاتالمتاحززززةً
والعامزةًبشركاتًالتأمينًالسوريةًالخاصةًالمخرجات(ًالخاصةًً/م ًمستوياتً)المدخالتًاالخاصةًبه

 .المرجعيةًالتيًحققتًكفاءةًنسبية
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ربي. الحمقة العممية:  واقع  شركات التأمين في الوطن الع(، 2009عبد الخالق ) رؤوف خميل .10

م.  التحاد 2002/ 5/ 20-11العالقة التبادلية بيت التأمين والحوادث المرورية(، خالل الفترة 
 ، القاىرة.األمانة العامة -العربي لمتامين
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 .7العدد

 المصري التأمين سوق في باألقساط الحتفاظ بمعدل التنبؤ(، 2010مان أسامة )ربيع أمين سمي .12
 . 8، العدد مجمة الباحثالجزائر،  -ورقمة  مرباح ، جامعة قاصديالزمنية السالسل باستخدام

 سجالت التأمين في شركات التأمين، وخصوصًا في سجالت المؤسسة العامة السورية لمتأمين. .13
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 .67ة، العدد، سمسمة العموم القانونية واالقتصاديمجمة بحوث جامعة حمب، مقارنة
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 الرسائل العممية -ثالثاً 
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http://www.sif-sy-org/
http://www.sif-sy-org/
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 (1الممحق رقم )
 SIADنتائج تحميل البيانات الخاصة بالسمسمة الزمنية لممؤسسة العامة السورية لمتأمين عمى برنامج 

 BCCوفق نموذج 

 
                                 
Eficiências          

 
 

 ----------------  
 

DMU Padrمo Invertida Composta Composta* 
 2001 1 0.626866 0.686567 1.010989 
 2002 1 0.641791 0.679104 1 
 2003 1 0.657045 0.671477 0.988769 
 2004 1 0.757912 0.621044 0.914505 
 2005 0.93289 0.802875 0.565007 0.831989 
 2006 0.740332 1 0.370166 0.54508 
 2007 0.755396 0.954707 0.400344 0.589518 
 2008 0.74448 1 0.37224 0.548134 
 2009 0.677687 1 0.338844 0.498956 
 2010 0.626866 1 0.313433 0.461538 
 

      

    
*Eficiêncianormalizada 

 

      Pesos das Variلveis  
     ------------------------------ 
     

DMU 
Peso 

Input_1 
Peso 

Input_2 
Peso 

Input_3 Peso Output_1 u0 

2001 0 0 0.004762 4.27E-05 0.927163 

2002 0.000158 9.79E-05 0 0.000393 0.11099 

2003 0.000188 0 0 0.000413 0 

2004 0 0.000464 0 0.000346 0 

2005 0 0 0.004274 6.81E-05 0.764671 

2006 0 0 0.003509 3.14E-05 0.683173 

2007 0 0 0.003597 0 0.755396 

2008 0.00016 0 0 0 0.74448 

2009 0.000146 0 0 0 0.677687 

2010 0 0 0.002985 0 0.626866 
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Alvos 
    

 -------- 
    

 
     

 2001   
(eficiência:1.000000  )     

 
     

 Variلvel Atual Radial Folga Alvo 

 Input_1 4,653.00 4,653.00 0 4,653.00 

 Input_2 1,889.00 1,889.00 0 1,889.00 

 Input_3 210 210 0 210 

 Output_1 1,707.00 1,707.00 0 1,707.00 

 
     

 2002   
(eficiência:1.000000  ) 

     

      Variلvel Atual Radial Folga Alvo 
 Input_1 5,220.00 5,220.00 0 5,220.00 
 Input_2 1,802.00 1,802.00 0 1,802.00 
 Input_3 215 215 0 215 
 Output_1 2,265.00 2,265.00 0 2,265.00 
 

      2003   
(eficiência:1.000000  ) 

     

      Variلvel Atual Radial Folga Alvo 
 Input_1 5,314.00 5,314.00 0 5,314.00 
 Input_2 2,280.00 2,280.00 0 2,280.00 
 Input_3 220 220 0 220 
 Output_1 2,422.00 2,422.00 0 2,422.00 
 

      2004   
(eficiência:1.000000  ) 

     

      Variلvel Atual Radial Folga Alvo 
 Input_1 6,562.00 6,562.00 0 6,562.00 
 Input_2 2,157.00 2,157.00 0 2,157.00 
 Input_3 225 225 0 225 
 Output_1 2,893.00 2,893.00 0 2,893.00 
 

      2005   
(eficiência:0.932890  ) 

     

      Variلvel Atual Radial Folga Alvo 
 Input_1 6,742.00 6,289.54 627.1949 5,662.35 
 Input_2 2,789.00 2,601.83 682.8149 1,919.01 
 Input_3 234 218.2962 0 218.2962 
 Output_1 2,472.00 2,472.00 0 2,472.00 
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2006   
(eficiência:0.740332  ) 

     

      Variلvel Atual Radial Folga Alvo 
 Input_1 6,996.00 5,179.36 413.5724 4,765.79 
 Input_2 3,494.00 2,586.72 715.0265 1,871.69 
 Input_3 285 210.9946 0 210.9946 
 Output_1 1,818.00 1,818.00 0 1,818.00 
 

      2007   
(eficiência:0.755396  ) 

     

      Variلvel Atual Radial Folga Alvo 
 Input_1 6,503.00 4,912.34 259.3381 4,653.00 
 Input_2 3,322.00 2,509.42 620.4245 1,889.00 
 Input_3 278 210 0 210 
 Output_1 1,516.00 1,516.00 191 1,707.00 
 

      2008   
(eficiência:0.744480  ) 

     

      Variلvel Atual Radial Folga Alvo 
 Input_1 6,250.00 4,653.00 0 4,653.00 
 Input_2 3,433.00 2,555.80 666.7998 1,889.00 
 Input_3 315 234.5112 24.5112 210 
 Output_1 696 696 1,011.00 1,707.00 
 

      2009   
(eficiência:0.677687  ) 

     

      Variلvel Atual Radial Folga Alvo 
 Input_1 6,866.00 4,653.00 0 4,653.00 
 Input_2 3,455.00 2,341.41 452.4091 1,889.00 
 Input_3 324 219.5706 9.570638 210 
 Output_1 1,000.00 1,000.00 707 1,707.00 
 

      2010   
(eficiência:0.626866  ) 

     

      Variلvel Atual Radial Folga Alvo 
 Input_1 8,658.00 5,427.40 774.403 4,653.00 
 Input_2 3,470.00 2,175.22 286.2239 1,889.00 
 Input_3 335 210 0 210 
 Output_1 1,695.00 1,695.00 12 1,707.00 
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Benchmarks  
     ------------------ 
     

      DMU 2001 2002 2003 2004 
 2001 1 0 0 0 
 2002 0 1 0 0 
 2003 0 0 1 0 
 2004 0 0 0 1 
 2005 0 0.670382 0 0.329618 
 2006 0.801075 0.198925 0 0 
 2007 1 0 0 0 
 2008 1 0 0 0 
 2009 1 0 0 0 
 2010 1 0 0 0 
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 (2الممحق رقم )
 SIADنتائج تحميل البيانات الخاصة بالسمسمة الزمنية لممؤسسة العامة السورية لمتأمين عمى برنامج 

 CCRوفق نموذج 

    

 
 
Eficiências 

DMU Padrمo Invertida Composta Composta* 

2001 0.811012 0.303549 0.753731 0.858625 

2002 0.978764 0.256644 0.86106 0.98089 

2003 1 0.24433 0.877835 1 

2004 1 0.252591 0.873705 0.995295 

2005 0.830008 0.303717 0.763145 0.869349 

2006 0.571895 0.428534 0.571681 0.651239 

2007 0.511485 0.477687 0.516899 0.588834 

2008 0.24433 1 0.122165 0.139166 

2009 0.319554 0.764598 0.277478 0.316093 

2010 0.434951 0.568823 0.433064 0.493332 

     

    

*Eficiência 
normalizada 

     Pesos das Variلveis  
    ------------------------------ 
    DMU Peso Input_1 Peso Input_2 Peso Input_3 Peso Output_1 

2001 0.000186 7.06E-05 0 0.000475 

2002 0.000169 6.42E-05 0 0.000432 

2003 0.000188 0 0 0.000413 

2004 0 0.000464 0 0.000346 

2005 0.000124 0 0.000704 0.000336 

2006 0.000116 0 0.000659 0.000315 

2007 0.000154 0 0 0.000337 

2008 0.00016 0 0 0.000351 

2009 0.000146 0 0 0.00032 

2010 9.47E-05 0 0.000538 0.000257 

     Alvos  
    -------- 
    

     2001   
(eficiência:0.811012  ) 

    

     Variلvel Atual Radial Folga Alvo 

Input_1 4,653.00 3,773.64 0 3,773.64 

Input_2 1,889.00 1,532.00 0 1,532.00 

Input_3 210 170.3125 20.25651 150.0559 

Output_1 1,707.00 1,707.00 0 1,707.00 
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2002   
(eficiência:0.978764  ) 

    

     Variلvel Atual Radial Folga Alvo 

Input_1 5,220.00 5,109.15 0 5,109.15 

Input_2 1,802.00 1,763.73 0 1,763.73 

Input_3 215 210.4342 29.27544 181.1587 

Output_1 2,265.00 2,265.00 0 2,265.00 

     2003   
(eficiência:1.000000  ) 

    

     Variلvel Atual Radial Folga Alvo 

Input_1 5,314.00 5,314.00 0 5,314.00 

Input_2 2,280.00 2,280.00 0 2,280.00 

Input_3 220 220 0 220 

Output_1 2,422.00 2,422.00 0 2,422.00 

     2004   
(eficiência:1.000000  ) 

    

     Variلvel Atual Radial Folga Alvo 

Input_1 6,562.00 6,562.00 0 6,562.00 

Input_2 2,157.00 2,157.00 0 2,157.00 

Input_3 225 225 0 225 

Output_1 2,893.00 2,893.00 0 2,893.00 

     2005   
(eficiência:0.830008  ) 

    

     Variلvel Atual Radial Folga Alvo 

Input_1 6,742.00 5,595.91 0 5,595.91 

Input_2 2,789.00 2,314.89 442.3349 1,872.56 

Input_3 234 194.2219 0 194.2219 

Output_1 2,472.00 2,472.00 0 2,472.00 

     2006   
(eficiência:0.571895  ) 

    

     Variلvel Atual Radial Folga Alvo 

Input_1 6,996.00 4,000.98 0 4,000.98 

Input_2 3,494.00 1,998.20 318.9611 1,679.24 

Input_3 285 162.9902 0 162.9902 

Output_1 1,818.00 1,818.00 0 1,818.00 
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2007   
(eficiência:0.511485  ) 

    

     Variلvel Atual Radial Folga Alvo 

Input_1 6,503.00 3,326.19 0 3,326.19 

Input_2 3,322.00 1,699.15 272.0349 1,427.12 

Input_3 278 142.1928 4.488439 137.7044 

Output_1 1,516.00 1,516.00 0 1,516.00 

     2008   
(eficiência:0.244330  ) 

    

     Variلvel Atual Radial Folga Alvo 

Input_1 6,250.00 1,527.06 0 1,527.06 

Input_2 3,433.00 838.7846 183.5905 655.1941 

Input_3 315 76.96392 13.74344 63.22048 

Output_1 696 696 0 696 

     2009   
(eficiência:0.319554  ) 

    

     Variلvel Atual Radial Folga Alvo 

Input_1 6,866.00 2,194.05 0 2,194.05 

Input_2 3,455.00 1,104.06 162.6867 941.3708 

Input_3 324 103.5353 12.70132 90.83402 

Output_1 1,000.00 1,000.00 0 1,000.00 

     2010   
(eficiência:0.434951  ) 

    

     Variلvel Atual Radial Folga Alvo 

Input_1 8,658.00 3,765.81 0 3,765.81 

Input_2 3,470.00 1,509.28 37.40419 1,471.88 

Input_3 335 145.7087 0 145.7087 

Output_1 1,695.00 1,695.00 0 1,695.00 
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Benchmarks 
    ------------------ 
    

     DMU 2003 2004 
  2001 0.546791 0.132275 
  2002 0.158094 0.650569 
  2003 1 0 
  2004 0 1 
  2005 0.062113 0.802476 
  2006 0.682774 0.0568 
  2007 0.625929 0 
  2008 0.287366 0 
  2009 0.412882 0 
  2010 0.438863 0.218484 
  

      
 

    

     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  http://www.uff.br/decisao Sistema Integrado de Apoio à Decis.o v.3.0, En Ligne sur: -SIAD v.3.0المصدر: 

http://www.uff.br/decisao
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 (3الممحق رقم )
وفق نموذج  SIADالسورية الخاصة لمتأمين عمى برنامج  بالشركات لخاصةنتائج تحميل البيانات ا

BCC 
Eficiências 

   DMU Padrمo Invertida Composta Composta* 

 DMU_1 1 1 0.5 0.839226 

 DMU_2 0.470698 1 0.235349 0.395022 

 DMU_3 0.762823 0.875481 0.443671 0.744681 

 DMU_4 0.559257 1 0.279628 0.469343 

 DMU_5 1 0.838446 0.580777 0.974807 

 DMU_6 1 1 0.5 0.839226 

 DMU_7 1 0.808426 0.595787 1 

 

      *Eficiência 
normalizad
a 

    

      Pesos das Variلveis  
    ------------------------------ 

   
DMU 

Peso 
Input_1 

Peso 
Input_2 

Peso 
Input_3 

Peso 
Output_1 u0 

DMU_1 0.005246 0.011198 0.005327 0.039269 0.528774 

DMU_2 0 0.019231 0 0.004205 0.222621 

DMU_3 0.001064 0.001844 0 0.006536 0.096104 

DMU_4 0.002817 0 0 0.012792 0.239451 

DMU_5 0.001159 0.001237 0 0.009479 -0.23228 

DMU_6 0.001145 0 0.000685 0.006803 0 

DMU_7 0.001724 0 0 0.009174 0 

      Alvos  
     -------- 
     

      DMU_1   (eficiência:1.000000  ) 
   

      Variلvel Atual Radial Folga Alvo 
 Input_1 139.5 139.5 0 139.5 
 Input_2 14.2 14.2 0 14.2 
 Input_3 20.5 20.5 0 20.5 
 Output_1 12 12 0 12 
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DMU_2   (eficiência:0.470698  ) 
   

      Variلvel Atual Radial Folga Alvo 

 Input_1 978 460.3422 49.79557 410.5466 

 Input_2 52 24.47627 0 24.47627 

 Input_3 567 266.8855 188.4321 78.45339 

 Output_1 59 59 0 59 

 

      DMU_3   (eficiência:0.762823  ) 
   

      Variلvel Atual Radial Folga Alvo 

 Input_1 834 636.1944 0 636.1944 

 Input_2 61.3 46.76105 0 46.76105 

 Input_3 285 217.4045 91.02109 126.3835 

 Output_1 102 102 0 102 

 

      DMU_4   (eficiência:0.559257  ) 
   

      Variلvel Atual Radial Folga Alvo 

 Input_1 355 198.5361 0 198.5361 

 Input_2 112 62.63674 36.40168 26.23505 

 Input_3 243 135.8993 103.0024 32.89691 

 Output_1 25 25 0 25 

 

      DMU_5   (eficiência:1.000000  ) 
   

      Variلvel Atual Radial Folga Alvo 

 Input_1 820 820 0 820 

 Input_2 40 40 0 40 

 Input_3 166 166 0 166 

 Output_1 130 130 0 130 

 

      DMU_6   (eficiência:1.000000  ) 
   

      Variلvel Atual Radial Folga Alvo 

 Input_1 847 847 0 847 

 Input_2 145 145 0 145 

 Input_3 44 44 0 44 

 Output_1 147 147 0 147 

 DMU_7   (eficiência:1.000000  ) 
   

      Variلvel Atual Radial Folga Alvo 
 Input_1 580 580 0 580 
 Input_2 104 104 0 104 
 Input_3 113 113 0 113 
 Output_1 109 109 0 109 
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      Benchmarks  
    ------------------ 
    

      DMU DMU_1 DMU_5 DMU_6 DMU_7 

 DMU_1 1 0 0 0 

 DMU_2 0.601695 0.398305 0 0 

 DMU_3 0.203862 0.608315 0 0.187823 

 DMU_4 0.865979 0 0 0.134021 

 DMU_5 0 1 0 0 

 DMU_6 0 0 1 0 

 DMU_7 0 0 0 1 
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 (4الممحق رقم )
وفق نموذج  SIADل البيانات الخاصة بالشركات السورية الخاصة لمتأمين عمى برنامج نتائج تحمي

CCR 
Eficiências 

     ---------------- 
     DMU Padrمo Invertida Composta Composta* 

DMU_1 0.518552 0.723056 0.397748 0.481197 

DMU_2 0.378168 1 0.189084 0.228754 

DMU_3 0.745274 0.499661 0.622807 0.753473 

DMU_4 0.374725 1 0.187363 0.226672 

DMU_5 1 0.380525 0.809737 0.979622 

DMU_6 1 0.37377 0.813115 0.983709 

DMU_7 1 0.346838 0.826581 1 

     *Eficiência 
normalizada 

    

     Pesos das Variلveis  
    ------------------------------ 
    

DMU Peso Input_1 Peso Input_2 
Peso 

Input_3 Peso Output_1 

DMU_1 0.0056 0.009952 0.003783 0.04321269 

DMU_2 0.000946 0.001443 0 0.00640962 

DMU_3 0.001078 0.001645 0 0.00730661 

DMU_4 0.002817 0 0 0.01498902 

DMU_5 0.001135 0.001732 0 0.00769231 

DMU_6 0.001145 0 0.000685 0.00680272 

DMU_7 0.001724 0 0 0.00917431 

     Alvos  
    -------- 
    

     DMU_1   
(eficiência:0.518552  ) 

    

     Variلvel Atual Radial Folga Alvo 

Input_1 139.5 72.33805 0 72.338049 

Input_2 14.2 7.363443 0 7.363443 

Input_3 20.5 10.63032 0 10.630323 

Output_1 12 12 0 12 
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DMU_2   
(eficiência:0.378168  ) 

    

     Variلvel Atual Radial Folga Alvo 

Input_1 978 369.848 0 369.847953 

Input_2 52 19.66472 0 19.664717 

Input_3 567 214.4211 139.6441 74.776998 

Output_1 59 59 0 59 

     DMU_3   
(eficiência:0.745274  ) 

    

     Variلvel Atual Radial Folga Alvo 

Input_1 834 621.5589 0 621.558865 

Input_2 61.3 45.68532 0 45.685322 

Input_3 285 212.4032 87.47142 124.931787 

Output_1 102 102 0 102 

     DMU_4   
(eficiência:0.374725  ) 

    

     Variلvel Atual Radial Folga Alvo 

Input_1 355 133.0275 0 133.027523 

Input_2 112 41.96925 18.11604 23.853211 

Input_3 243 91.05828 65.14085 25.917431 

Output_1 25 25 0 25 

     DMU_5   
(eficiência:1.000000  ) 

    

     Variلvel Atual Radial Folga Alvo 

Input_1 820 820 0 820 

Input_2 40 40 0 40 

Input_3 166 166 0 166 

Output_1 130 130 0 130 

     DMU_6   
(eficiência:1.000000  ) 

    

     Variلvel Atual Radial Folga Alvo 

Input_1 847 847 0 847 

Input_2 145 145 0 145 

Input_3 44 44 0 44 

Output_1 147 147 0 147 
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DMU_7   
(eficiência:1.000000  ) 

    

     Variلvel Atual Radial Folga Alvo 

Input_1 580 580 0 580 

Input_2 104 104 0 104 

Input_3 113 113 0 113 

Output_1 109 109 0 109 

     Benchmarks  
    ------------------ 
    

     DMU DMU_5 DMU_6 DMU_7 
 DMU_1 0.050385 0.031215 0 
 DMU_2 0.435867 0 0 
 DMU_3 0.614443 0 0 
 DMU_4 0 0 0 
 DMU_5 1 0 0 
 DMU_6 0 1 0 
 DMU_7 0 0 0 
  

 

 



Insurance industry in Syria: Reality and Prospects         Abstract 

 i 

Abstract 
 

The insurance industry in Syria Witnessed a remarkable 

development, especially after the issuance of Legislative Decree No. /43/ 

2005, which allowed the licensing of private insurance companies to work; 

to contribute with the public  insurance industry to achieve economic 

growth, given the importance of insurance and its role in economic 

development. 

- This developments allowed the licensing of private insurance companies to 

operate insurance, in order to allow them working together with the general 

insurance sector and contributing in achieving economic growth. Analysis 

of the insurance sector is the concern of this research with its contributions 

to the GDP. Also, this research compares insurance market premiums 

between private and public sectors. the main research results can be 

summarized as follows: the insurance industry in Syria is far away of the 

expectations compared with the insurance industry in other countries. It 

contributions to the GDP is not exceed 1.3%. 

- Given this developments that have allowed the licensing of private 

insurance companies to operate insurance, so as to allow her to work 

with the sector general insurance. Note that it has reached the number 

of insurance companies in the Syrian insurance market in 2006 six 

companies, and in 2010, accordingly, 12 companies was entered to the 

Syrian market of the insurance industry. 

-  this research is an attempt to analyze the performance of the 

insurance companies using the indicators underlying this research. 

Further, the research explores the impacts of the private insurance 

companies on the performance of Syrian General Insurance Company. 

However, the analysis shown the performance of the Syrian General 

Insurance Company remains better than the private companies. 

Finally, results of this research was outlined and suggestions of this 

research was addressed.    
- this research aims to research and analyze the premiums of insurance in 

Syrian on hand, on the other hand the research the individual's share of  

insurance premium in Syria compare with other Arab countries, and to 

research the contribution of the insurance industry in Syria in the gross 

production compare with other Arab countries. 

Research was found many of important conclusions:  

1- the size of insurance premiums in Syria are $ 405 million out of 22,413 



 ii 

million dollars in the Arab world. An increase of 1.8% of total premiums in 

the Arab countries.  

2- With respect to the insurance industry with a contribution to the GDP in 

Syria, did not exceed the contribution of the insurance industry in GDP 

1.28%, which is very low compared with the contribution of the insurance 

industry in the gross domestic product in some other Arab countries such as 

Lebanon.  

3- individual's share of insurance premiums in Syria, did not exceed U.S. 

19.6$, while the value of U.S. 726.5$ in other Arab countries, and this is 

another indicator of the size of the gap insurance between Syria and other 

Arab countries. 

- This research measures the relative efficiency of the insurance industry in 

the Arab countries and compares them. By using the method of data 

envelopment analysis, the samples of fixed size returns model and changing 

size returns were used to find indicators of efficiency-oriented excretory. 

(Insurance premiums, the number of insurance companies in every market) 

were used as inputs to this model, and the (individual's share of insurance 

premiums) was used as an output for the model. Moreover, many important 

results were concluded, among the most important is: the insurance industry. 

According to the data envelopment  analysis method to find indicators of 

efficiency-oriented excretory in the cases of fixed size returns and changing 

size returns, the model was only efficient in the States of Qatar and Bahrain. 

- This research measures the relative efficiency of the Syrian Insurance 

Establishment during the period 2001-2010, where changes of strategy 

occurred on the insurance industry in Syria, and several years after the entry 

of private insurance companies, which numbered in 2010 thirteen 

companies, which accounted for a market share reached in 2010 almost 54% 

of the size of the insurance Syrian market, however the Syrian General 

Insurance Establishment remained the largest share of the Syrian insurance 

market, and thus raised questions about the efficiency of the Syrian General 

Insurance Establishment, in an attempt to research the impact of  entering 

the private sector as an external factor on the efficiency of  the Syrian 

General Insurance Establishment using the method of  Data envelopment 

analysis 

- This research measures the relative efficiency of the Syrian Insurance 

Establishment during the 2010,and compares with the relative efficiency of 

the private insurance companies, where changes of strategy occurred on the 

insurance industry in Syria. 
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