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 الممخص

دارة الخطر في المنظمات السورية  العالقة التفاعمية بين صناعة التامين وا 

 (نموذج مقترح )

مع التطورات االقتصادية التي شيدىا االقتصاد السوري في شتى المجاالت وتوسع االستثمارات 
وظيور المشاريع الضخمة والذي ترافق مع التطورات التشريعية في قطاع التامين برزت اىمية 

 .العالقة بين صناعة التامين وادارة الخطر في المنظمات السورية  

ىدفت ىذه الدراسة الى توضيح العالقة بين صناعة التامين وادارة الخطر في كال االتجاىين  اي  
تحديد مساىمة شركات التامين في تحقيق اىداف ادارة الخطر في المنظمات السورية وكذلك 

ايضا توضيح مدى مساىمة ادارة الخطر في تحقيق اىداف شركات التامين وبناء نماذج رياضية 
 .توضح المتغيرات المؤثرة في تمك العالقة وكال االتجاىين

وباستخدام المنيج الوصفي التحميمي والرياضي وباالعتماد عمى االستبانة كاداة لجمع البيانات 
 :خمص الباحث الى العديد من النتائج كان من اىميا 

إن متغيرات إدارة الخطر في منظمات األعمال السورية المؤثرة في تحقيق أىداف شركات . 1
 :التأمين السورية وتبعًا لدرجة تأثيرىا ىي

 .أىمية إدارة الخطر في الفكر واألداء المؤسساتي لممنظمات السورية - أ
مستوى الوضوح والشفافية وحسن النية في تعامالت منظمات األعمال مع شركات - ب

 . التأمين السورية 
 . إدراك إدارة الخطر في المنظمات ألىمية التأمين كإحدى وسائل إدارة الخطر - ت
 . إدراك إدارة الخطر ألىمية التغطيات التأمينية التي توفرىا شركات التأمين السورية- ث

إن متغيرات خدمات شركات التأمين السورية المؤثرة في تحقيق أىداف إدارات الخطر في . 2
 : المنظمات السورية وتبعًا لدرجة تأثيرىا ىي

 .الوفاء بااللتزامات بأقصى سرعة وفقًا لشروط التعاقد - أ
 .تقديم النصح والمشورة واالستشارة الفنية المالئمة - ب
 . مراعاة األسس العممية والفنية لصناعة التأمين عند تحديد القسط - ت

 



 خ
 

 :وقدم الباحث مجموعة من التوصيات كان من أىميا 

 :  التوصيات الخاصة بإدارات الخطر في منظمات األعمال السورية –أواًل 
يوصي الباحث  منظمات األعمال السورية بضرورة إعطاء وظيفة الخطر األىمية التي 

 :تستحق وذلك من خالل مايمي 
تضمين البنية التنظيمية لمنظمات األعمال وحدة تنظيمية مركزية عمى مستوى كل منظمة 

تكون ميمتيا العمل عمى رسم وتنفيذ السياسات واإلجراءات المتعمقة بوظيفة الخطر و العمل 
عمى رسم سياسات مناسبة توضح الخطوط العريضة التي يتم عمى أساسيا المفاضمة بين 
طرق مواجية الخطر سواء من حيث التمييز بين طرق التأثير وطرق التمويل، وبين طرق 
التمويل الداخمي وطرق التمويل الخارجي ومسح البيئة الداخمية والخارجية لممنظمة بيدف 

عطاء طريقة معالجة الخطر بواسطة أسموب التأمين األىمية التي  تحديد األخطار المحتممة وا 
تستحق واإلطالع عمى التغطيات التأمينية التي توفرىا شركات التأمين السورية والتعامل 

بأقصى درجات الشفافية والوضوح وحسن النية مع شركات التأمين السورية وذلك من خالل 
االلتزام بتقديم معمومات شاممة وواضحة وغير متحيزة في مرحمة إبرام العقد ، والقيام بكل 

متطمبات الوقاية والمنع ، وتجنب إحداث أية خسائر متعمدة ، وتجنب المطالبة بتعويضات 
 .  غير واقعية مبالغ فييا 

 :  التوصيات الخاصة بشركات التأمين السورية –ثانيًا 
 يوصي الباحث  شركات التأمين السورية بضرورة توفير متطمبات التفاعل مع إدارات 

 :الخطر في المنظمات السورية  وذلك من خالل مايمي 
ضرورة وفاء شركات التأمين السورية بالتزاماتيا التعاقدية وعدم القيام بكل ما من شأنو اإليحاء 
بأنيا تحاول المماطمة أو التيرب والعمل عمى تسوية المطالبات بأقصى سرعة ممكنة ومساعدة 

العمالء عمى اختيار التغطية التأمينية المناسبة واالمتناع عن كل ما من شأنو اإليحاء بأنيا 
تحاول بيع الوثائق التأمينية بأساليب تعتمد عمى االحتيال وشرح بنود الوثيقة لمعمالء وخصوصًا 

فيما يتعمق بحدود التغطية والتحمل والحدود الزمنية والمكانية ومراعاة األسس العممية والفنية 
لصناعة التأمين عند تحديد األقساط ودفع التعويضات ومراعاة مبدأ عدم جواز اإلثراء من غير 

سبب مشروع وضرورة رفع مستوى الكادر العامل في شركات التأمين والعمل عمى تعيين 
األخصائيين في مجال التأمين واالبتعاد عن المعايير الشخصية والذاتية في اختيار ىذا الكادر 
وتوفير التغطيات التأمينية المناسبة في القطاعات الزراعية والتجارية والخدمية وبناء إستراتيجية 

تسويقية تساعد عمى نشر الوعي التأميني لدى المسؤولين عن إدارات الخطر في منظمات 
 . األعمال ، سواًء من حيث الترويج والتوزيع سيما أن التأمين خدمة تباع وال تشترى 
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 :مقدمة 

تعتبر منظمات األعماؿ أنظمة نصؼ مفتكحة تتألؼ مف مدخبلت كعمميات ك مخرجات كآلية ضبط 
كتحكـ ىي اإلدارة حيث تقكـ تمؾ المنظمات بالحصكؿ عمى المكارد اإلدارية مف أفراد ك أمكاؿ ك معدات 
كمكاد كمعمكمات مف البيئة المحيطة ، كتجرم عمييا مجمكعة مف األنشطة الفكرية كالعضمية اإلدارية ك 
التنفيذية فتحكليا إلى مخرجات تعيدىا إلى البيئة المحيطة عمى شكؿ سمع كخدمات كأمكاؿ ك مخمفات 

كفي إطار عمميا تتعدد الجيات المؤثرة ك المتأثرة بأنشطتيا مف عماؿ مف أرباب عمؿ ك عماؿ ,إنتاج 
كىي تتعرض , كزبائف كمكرديف كدائنيف كمنافسيف كأنظمة حقكقية كقانكنية عمى مستكل المجتمع ككؿ 

ألحداث بعضيا غير مرغكبة قد تؤثر سمبان عمى أحد عناصر بيئتيا الداخمية أك الخارجية ، مما قد يساىـ 
في ىبلؾ مكجكداتيا كميان أك جزئيان أك يعرض مكاردىا المالية لبلنقطاع أك يؤثر صحيان عمى أفرادىا كيرتب 

مسؤكلية قانكنية عمييا قد تؤدم لعجزىا عف الكفاء بالتزاماتيا مما قد يعرضيا لئلفبلس ك يؤدم إلنياء 
كىي تمجأ إلى العديد مف السياسات كالكسائؿ كالطرائؽ كاإلجراءات لمتخفيؼ مف , كجكدىا المادم كالقانكني

بكاسطة  (إدارة الخطر)اآلثار السمبية لؤلحداث غير المرغكبة مف خبلؿ نشاط متميز يسمى كظيفة الخطر 
كحدة تنظيمية متخصصة أك بدكنيا كمف تمؾ الطرائؽ المستخدمة في إدارة الخطر طريقة التأميف لدل 

 .منظمات متخصصة في إدارة أخطار اآلخريف ىي شركات التأميف

تسعى شركات التأميف كغيرىا مف المنظمات اإلنسانية إلى غاية أساسية ىي خدمة العميؿ مف خبلؿ 
أنشطتيا األساسية المتمثمة في تقديـ التغطية التأمينية كصكالن إلى تحقيؽ ىدفيا األساسي كالمحكرم أال 

كىك الربح ، كفي سبيؿ ذلؾ تسعى لتحقيؽ مجمكعة مف األىداؼ الفرعية كضماف السيكلة كتحقيؽ التكازف 
بيف المصادر كاالستخدامات كتطكير منتجاتيا التأمينية كرفع كفاءة العنصر البشرم العامؿ لدييا كزيادة 

 .حجـ مبيعاتيا كحصتيا السكقية 

شيد القطر العربي السكرم خبلؿ العقديف األكؿ كالثاني مف القرف الكاحد كالعشريف تحكالت جذرية في شتى 
نكاحي الحياة االقتصادية الصناعية كالتجارية كالمصرفية كالتأمينية ، حيث صدرت العديد مف المراسيـ 

التي أدت إلى إلغاء حصرية ممارسة الدكلة لمعديد مف األنشطة كالسماح لمقطاع الخاص بالدخكؿ إلييا ، 
 الذم سمح 2005 لعاـ 43كمف ىذه األنشطة نشاط التأميف ، حيث صدر المرسكـ التشريعي رقـ 

 .بالترخيص إلنشاء شركات تأميف مساىمة خاصة في الجميكرية العربية السكرية

يتكقع جميع الميتميف أف يساىـ التطكر التشريعي في قطاع التأميف مف جية كالتطكر كالنمك في القطاعات 
االقتصادية األخرل مف جية ثانية ، إلى قياـ عبلقة تفاعمية بيف صناعة التأميف كمنظمات األعماؿ تساىـ 

في تحقيؽ أىداؼ إدارات الخطر في منظمات األعماؿ كالتخفيؼ مف اآلثار السمبية لؤلحداث غير 
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المرغكبة  كتحقيؽ أىداؼ شركات التأميف السكرية مف خبلؿ قياـ طرفي العبلقة بتكفير متطمبات التفاعؿ 
فيما بينيما ، كسنحاكؿ في ىذه الدراسة تسميط الضكء عمى كاقع إدارات الخطر في منظمات األعماؿ 
كعبلقتيا بتحقيؽ أىداؼ شركات التأميف السكرية ، كاإلضاءة أيضان عمى كاقع شركات التأميف السكرية 

كدكرىا في تحقيؽ أىداؼ إدارات الخطر في منظمات األعماؿ السكرية ، كبياف نكاحي الخمؿ كالقصكر في 
ىذه العبلقة كتقديـ مقترحات متكاضعة لئلسياـ في تبلفييا أك تجاكزىا بما يساىـ في تطكير صناعة 

 .التأميف السكرية كالحفاظ عمى كجكد كنمك كاستمرار ككفاءة منظمات األعماؿ السكرية 

 :مشكمة الدراسة 

تتمثؿ مشكمة الدراسة في تحديد مدل مساىمة شركات التأميف لسكرية بتحقيؽ أىداؼ إدارات الخطر في 
منظمات األعماؿ السكرية كبياف مدل مساىمة إدارات الخطر في منظمات األعماؿ السكرية في تحقيؽ 
يجاد نماذج رياضية تعبر عف طبيعة تمؾ العبلقة في كبل االتجاىيف  .أىداؼ شركات التأميف السكرية ، كا 

 :كبالتالي فإف مشكمة البحث تتحدد في التساؤالت التالية 

ما ىي السياسات ك اإلجراءات كاألنشطة التي تؤدييا إدارات الخطر في المنظمات السكرية ك تؤثر - 1
 .في تحقيؽ أىداؼ شركات التأميف السكرية 

ما ىي األنشطة كالخدمات التي تقدميا شركات التأميف السكرية كتؤثر في تحقيؽ أىداؼ إدارات - 2
 .الخطر في منظمات األعماؿ السكرية 

ىؿ ىناؾ عبلقة بيف أنشطة إدارات الخطر في المنظمات السكرية ك تحقيؽ أىداؼ شركات التأميف - 3
 .السكرية

ما ىك النمكذج الرياضي المعبر عف طبيعة العبلقة بيف أنشطة إدارات الخطر في المنظمات السكرية - 4
 .كأىداؼ شركات التأميف السكرية 

ىؿ ىناؾ عبلقة بيف أنشطة كخدمات شركات التأميف كتحقيؽ أىداؼ إدارات الخطر في المنظمات - 5
 . السكرية

ما ىك النمكذج الرياضي المعبر عف العبلقة بيف أنشطة كخدمات شركات التأميف السكرية كتحقيؽ - 6
 .أىداؼ إدارات الخطر في منظمات األعماؿ السكرية

 :أىداف الدراسة 
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 :تيدؼ ىذه الدراسة لتحقيؽ األمكر التالية 

 .بياف دكر إدارات الخطر في منظمات األعماؿ في تحقيؽ أىداؼ شركات التأميف السكرية- 1

 .بياف دكر شركات التأميف السكرية في تحقيؽ أىداؼ إدارات الخطر في منظمات األعماؿ السكرية - 2

بناء نمكذج رياضي يعبر عف طبيعة العبلقة بيف إدارات الخطر في المنظمات السكرية كتحقيؽ أىداؼ - 3
 .شركات التأميف السكرية 

بناء نمكذج رياضي يعبر عف طبيعة العبلقة  بيف شركات التأميف السكرية ك تحقيؽ أىداؼ منظمات - 4
 .األعماؿ السكرية 

 .أبراز أىمية كظيفة الخطر كإحدل كظائؼ منظمات األعماؿ شأنيا شأف التمكيؿ كالتسكيؽ - 5

محاكلة التكفيؽ بيف المصطمحات المستخدمة مف قبؿ رجاؿ التأميف كبيف مصطمحات عمـ اإلدارة ك - 6
 .المساىمة في تطكير كقع إدارات الخطر كصناعة التأميف في آف معان في القطر العربي السكرم 

 :أىمية الدراسة 

 :  تستمد ىذه الدراسة أىميتيا مف

أىمية المكضكع المطركح كىك إدارة الخطر في منظمات األعماؿ كدكرىا في الحفاظ عمى كجكد - 1
 .المنظمة كاستمرارىا في إدارة أعماليا كقدرتيا عمى الكفاء بالتزاماتيا 

 .أىمية صناعة التأميف عمى الصعد الفردية كالمؤسساتية كعمى صعيد االقتصاد الكمي - 2

تزامف إجراء ىذه الدراسة مع االنطبلقة الجديدة لصناعة التأميف السكرية كالمتمثمة بإلغاء حصرية - 3
 .الدكلة كتشريع باب ىذا القطاع أماـ شركات التأميف الخاصة 

 .عمؿ ىذه الدراسة عمى تحديد مساىمة إدارة الخطر في تحقيؽ أىداؼ شركات التأميف السكرية - 4

عمؿ ىذه الدراسة عمى تحديد مساىمة شركات التأميف في تحقيؽ أىداؼ إدارات الخطر في المنظمات - 5
 .السكرية

عمؿ ىذه الدراسة عمى إخضاع الكثير مف المصطمحات التأمينية لمنطؽ عمـ اإلدارة بما يتكافؽ مع - 6
 .دراسة ىذا المكضكع ضمف قسـ اإلدارة في كمية االقتصاد 
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دارة الخطر في - 7 إيجاد نماذج رياضية قياسية تكضح طبيعة العبلقة التفاعمية بيف صناعة التأميف كا 
 .المنظمات السكرية كفي كبل االتجاىيف 

 :مصطمحات الدراسة  – 

كىي مجمكعة األنشطة اإلدارية كالتنفيذية اليادفة لمتخفيؼ مف اآلثار السمبية لؤلحداث : إدارة الخطر -
 .الغير مرغكبة 

 43مجمكعة شركات التأميف السكرية العاممة بمكجب المرسكـ التشريعي رقـ : صناعة التأميف السكرية -
 . 2005لعاـ 

حالة معنكية سمبية تصاحب متخذ القرار نتيجة لعدـ التأكد مف النتائج المستقبمية لمقرارات : الخطر- 
استنادان ألحداث الماضي التي يحتمؿ أف تتكرر مستقببلن عمى شكؿ خسائر معنكية أك مادية في الدخؿ 
كالممتمكات يمكف قياسيا معنكيان بمقياس درجة الخطر كماديان إف أمكف بمقياسيف مادييف ىما احتماؿ 

 .الخسارة كحجـ الخسارة المحتممة كصكالن لمتكقيع الرياضي لمخسارة 

 :فرضيات الدراسة 

 :تتضمف ىذه الدراسة الفرضيات التالية 

ال تكجد عبلقة ذات داللة معنكية بيف درجة االىتماـ بإدارة الخطر في منظمات األعماؿ السكرية - 1
كمتغير مستقؿ كتحقيؽ أىداؼ شركات التأميف السكرية كمتغير تابع مف كجية نظر شركات التأميف 

 .السكرية 

ال تكجد عبلقة ذات داللة معنكية بيف درجة االىتماـ بإدارات الخطر في منظمات األعماؿ السكرية - 2
كمتغير مستقؿ كتحقيؽ أىداؼ شركات التأميف السكرية كمتغير تابع مف كجية نظر منظمات األعماؿ 

 .السكرية 

ال تكجد عبلقة ذات داللة معنكية بيف درجة االىتماـ بإدارات الخطر في منظمات األعماؿ السكرية - 3
كمتغير مستقؿ كتحقيؽ أىداؼ شركات التأميف السكرية كمتغير تابع مف كجية نظر منظمات األعماؿ ك 

 .شركات التأميف السكريتيف معان 

ال تكجد فركؽ ذات داللة معنكية بيف نظرة منظمات األعماؿ كنظرة شركات التأميف لدرجة االىتماـ - 4
 .بإدارات الخطر في منظمات األعماؿ السكرية 
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ال تكجد عبلقة ذات داللة معنكية بيف مستكل الخدمات التي تقدميا شركات التأميف السكرية كمتغير - 5
مستقؿ ك تحقيؽ أىداؼ إدارات الخطر في منظمات األعماؿ السكرية كمتغير تابع مف كجية نظر شركات 

 .التأميف السكرية 

ال تكجد عبلقة ذات داللة معنكية بيف مستكل الخدمات التي تقدميا شركات التأميف السكرية كتحقيؽ - 6
أىداؼ إدارات الخطر في منظمات األعماؿ السكرية كمتغير تابع مف كجية نظر منظمات األعماؿ 

 .السكرية 

ال تكجد عبلقة ذات داللة معنكية بيف مستكل الخدمات التي تقدميا شركات التأميف السكرية كمتغير - 7
مستقؿ كتحقيؽ أىداؼ إدارات الخطر في منظمات األعماؿ السكرية كمتغير تابع مف كجية نظر منظمات 

 .األعماؿ ك شركات التأميف السكريتيف  معان 

ال تكجد فركؽ ذات داللة معنكية بيف نظرة منظمات األعماؿ كنظرة شركات التأميف السكريتيف لمستكل - 8
 .الخدمات التي تقدميا شركات التأميف السكرية 
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 :منيجية الدراسة 

  منيج الدراسة – 1

اعتمد الباحث عمى األسمكب الكصفي التحميمي كالرياضي لبحث كاقع إدارة الخطر في منظمات األعماؿ 
السكرية ككاقع خدمات التأميف في شركات التأميف السكرية كبناء النماذج التي تعبر عف العبلقة التفاعمية 

 :كالذم تمثؿ في قسميف ىما 

جراءات كطرؽ :القسم النظري *  ىك الذم تـ مف خبللو تجيمع البيانات كتحميميا كصكالن لتحديد سياسات كا 
كأىداؼ إدارة الخطر ، كتحديد مفاىيـ التأميف كخدماتو كأىدافو كذلؾ باالعتماد عمى الكتب كالمراجع 

 .كالدكريات كالمجبلت العممية كالرسائؿ الجامعية كالمكاقع االلكتركنية 

 كيستند إلى بناء استبانة تضـ مجمكعة مف العبارات مكجية إلى عينة الدراسة كتحميؿ :القسم الميداني *
 كالذم يعتمد عمى جمع البيانات اإلحصائية مف العينة التي spssنتائجيا باستخداـ البرنامج اإلحصائي 

 .تمثؿ المجتمع كتحميميا كالربط فيما بينيا كصكالن إلى تحديد النتائج كاالستناد إلييا في تقديـ المقترحات 

 :مجتمع الدراسة  – 2

 .يتككف مجتمع الدراسة مف جميع شركات التأميف السكرية كجميع المنظمات السكرية األخرل 

 :عينة البحث – 3

يتألؼ مجتمع البحث مف جميع العامميف في منظمات األعماؿ كشركات التاميف في سكرية كالبالغ 
 كفقان إلحصائّيات المكتب المركزم لئلحصاء في سكرية بناء عمى المسح الميداني 5054458عددىـ 

ـّ اعتماد , 2012 كالكاردة في المجمكعة اإلحصائية السكرية لمعاـ 2011لمقكل العاممة في العاـ  كقد ت
ـّ تكزيع   . باأللؼ مف إجمالي المجتمع0.23 استبانة كنسبة 1200أسمكب المعاينة العنقكدية  حيث ت

 :أداة الدراسة  – 4

قاـ الباحث بتصميـ استبانة استقصاء مكجية إلى العامميف في شركات التأميف السكرية كمنظمات األعماؿ 
السكرية لمعرفة درجة تأثير العبلقة التفاعمية بيف إدارات الخطر في منظمات األعماؿ كشركات التأميف 
جراء المقاببلت  السكرية في تحقيؽ أىداؼ كبل الطرفيف ، كذلؾ بعد االطبلع عمى المراجع ك الدراسات كا 

مع العامميف في المنظمات السكرية كشركات التأميف كقد تـ تقسيـ االستبانة إلى خمسة محاكر رئيسية كفؽ 
 :ما يمي 
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عبارة عف بطاقة تعريؼ بالشخص منو الجنس ، العمر ، المستكل العممي ، / المتغيرات الديمكغرافية -
الخبرة الكظيفية ، المستكل الكظيفي ، المسمى الكظيفي ، القطاع االقتصادم الذم تنتمي إليو الشركة ، 

 .المحافظة التي تعمؿ بيا الشركة أك فرعيا 

مستكل خدمات شركات التأميف السكرية كقد تضمف ىذا / المحكر األكؿ الذم يقيس المتغير المستقؿ -
 المحكر المحاكر الفرعية التالية 

 { .15 حتى 1}مدل تكفر المنتجات كالكثائؽ التأمينية كيقاس مف خبلؿ العبارات مف  – 1

 { .21حتى 16}تقديـ النصح كالمشكرة كاالستشارة الفنية المبلئمة ك يقاس مف خبلؿ العبارات مف  – 2

 {.25حتى22}األسس العممية كالفنية العادلة عند تحديد األقساط كتقاس مف خبلؿ العبارات  – 3

 { .28حتى26}الكفاء بااللتزامات بأقصى سرعة كفقان لشركط التعاقد ك يقاس مف خبلؿ العبارات  – 4

مستكل تحقيؽ أىداؼ شركات التأميف السكرية كقد تضمف : المحكر الثاني الذم يقيس المتغير التابع  -
 :المحاكر الفرعية التالية 

  { .33 حتى 29}حجـ األعماؿ كاألرباح كيقاس مف خبلؿ العبارات  – 1

 { .36 حتى 24}السيكلة كيقاس مف خبلؿ العبارات  – 2

 { .42 حتى 37}محفظة تأمينية متكازنة كيقاس مف خبلؿ العبارات  – 3

 { .46حتى43}تطكير منتجات تأمينية جديدة كيقاس مف خبلؿ العبارات  – 4

مستكل االىتماـ بإدارة الخطر في المنظمات السكرية : المحكر الثالث الذم يقيس المتغير المستقؿ -
 :كيتضمف المحاكر الفرعية التالية 

 {.67حتى47}أىمية إدارة الخطر في الفكر كاألداء المؤسساتي ك يقاس مف خبلؿ العبارات  –1

 {.77حتى68}إدراؾ أىمية التأميف كإحدل كسائؿ إدارة الخطر كيقاس مف خبلؿ العبارات  – 2

إدراؾ أىمية التغطيات التأمينية التي تكفرىا شركات التأميف السكرية كيقاس مف خبلؿ العبارات  – 3
 { .80حتى78}

 .درجة إقباؿ منظمات األعماؿ عمى خدمات شركات التأميف السكرية - 4
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 .مستكل الكضكح كالشفافية في تعامؿ منظمات األعماؿ مع شركات التاميف السكرية - 5

مستكل تحقيؽ أىداؼ إدارة الخطر في منظمات األعماؿ : المحكر الرابع الذم يقيس المتغير التابع -
 :السكرية كيتضمف المحاكر الفرعية التالية 

 { .105حتى97}التخفيؼ مف اآلثار السمبية عمى األرباح كيقاس مف خبلؿ العبارات  – 1

التخفيؼ مف اآلثار السمبية عمى بقاء المنظمة كاستمرارىا في أداء أنشطتيا كيقاس مف خبلؿ العبارات  – 2
 { .110حتى106}مف 

التخفيؼ مف اآلثار السمبية عمى  قدرة المنظمة في الكفاء بالتزاماتيا كيقاس مف خبلؿ العبارات مف  – 3
 { .115حتى111}

 :أساليب التحميل اإلحصائي  – 5

تمت معالجة بيانات الدراسة مف خبلؿ بعض األساليب اإلحصائية التي تكفرىا مجمكعة البرامج 
  .spssاإلحصائية لمعمكـ االجتماعية 

 :محددات الدراسة  – 6

كتمثمت في جانبي العبلقة التفاعمية كىـ شركات التأميف السكرية كالمنظمات : الحدكد المكانية كالزمانية (1
السكرية األخرل كالصعكبات التي عانى منيا الباحث في تكزيع أداة الدراسة خارج محافظات دمشؽ 

 .كالبلذقية كطرطكس مما استمـز كقتا كبيرا أدل الى إطالة زمف الدراسة

الصعكبات االصطبلحية كالمتمثمة في اختبلؼ المصطمحات النظرية عف المصطمحات التي يستخدميا  (2
 .العاممكف في الممارسة العممية مما دعى إلعادة صياغة أداة الدراسة مرات عديدة 

 

 

 : الدراسات السابقة 

 :الدراسات بالمغة العربية - أ
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بعنكاف األسس العممية كالعممية لتقييـ األداء في شركات التأميف  (1998حمكدة، )دراسة : الدراسة األكلى 
 .، قسـ التأميف ، جامعة اإلسكندرية 

ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد األسس العممية كالعممية لتقييـ األداء في شركات التأميف كمعرفة االتجاىات 
كالتطكرات الحديثة في ىذا المجاؿ ، حيث قاـ الباحث باستخداـ العديد مف المؤشرات لتقييـ أداء شركات 

 :التأميف المصرية ، كقد تكصمت ىذه الدراسة إلى العديد مف الناتج كاف مف أىميا 

إف أىـ المعايير كاألسس العامة النظرية لتقييـ أداء شركات التأميف ىي الخدمة الجيدة لمعمبلء  – 1
 .كالسرعة في دفع التعكيضات ، كقياميا بإجراء بحكث تطكير اإلنتاج ، كاالىتماـ بالككادر العاممة كتدريبيا

إف مف أىـ المعايير العممية لتقييـ أداء شركات التأميف ىي المؤشرات المالية مثؿ مدل نمك األقساط  – 2
 .، كتطكر عمميات االكتتاب ، كالمبلءة المالية 

دراسة )، بعنكاف قياس الربح في المؤسسة العامة السكرية لمتأميف  (2000طباخة،)دراسة : الدراسة الثانية 
 .، رسالة دكتكراه ، جامعة دمشؽ  (مقارنة

ىدفت ىذه الدراسة إلى بياف أىمية التأميف كالبحث عف كسائؿ تطكره كتقدمو في الجميكرية العربية السكرية 
 :كقد تكصمت إلى العديد مف النتائج كاف مف أىميا 

 .ضعؼ الكعي التأميني في المجتمع السكرم بسبب ضعؼ الدخؿ ، كبسبب عكائؽ دينية كاجتماعية (1

ينظر المجتمع السكرم إلى التأميف كنظرتو إلى الضرائب التي تفرضيا الدكلة ، مما خفؼ مف اإلقباؿ (2
 .عمى الخدمات التأمينية 

 .ضعؼ القدرة التسكيقية لقطاع التأميف السكرم كانخفاض قدرتو عمى جذب العمبلء(3

بعنكاف مدل رضا منظمات األعماؿ عف خدمات شركات التأميف  (2008حداد ،)دراسة : الدراسة الثالثة 
 .في منطقة عماف الكبرل ، دراسة ميدانية ، دراسة محكمة ، المجمة األردنية لمعمـك التطبيقية

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة مدل رضا منظمات األعماؿ عف خدمات شركات التأميف في منطقة عماف 
الكبرل حيث قاـ الباحث بالتعرؼ عمى أسباب اختيار كتغيير شركة التأميف ، كالمتكسط الزمني لمتعامؿ مع 
نفس الشركة ، كبياف مستكل الرضا عف المزيج التسكيقي الخدمي لشركات التأميف األردنية ، كقد تكصمت 

 :ىذه الدراسة إلى العديد مف النتائج كاف مف أىميا 

 .أف الجكدة كالسعر كالعبلقة الشخصية كانت مف أىـ أسباب اختيار كتغيير شركات التأميف-1
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 .المعدؿ العاـ لتعامؿ منظمات األعماؿ مع نفس شركة التأميف أقؿ مف خمس سنكات-2

حصمت متغيرات الخدمات التأمينية كعمميات االتصاؿ ككضكح مفردات كثائؽ التأميف عمى درجة رضا -3
 .مقبكؿ

 .كانت المتغيرات المتعمقة بالدليؿ المادم أقؿ المتغيرات حصكالن عمى الرضا مف قبؿ منظمات األعماؿ -4

عادة التأميف كالدكر المزدكج في سكؽ  (2009صقر،)دراسة : الدراسة الرابعة  ، بعنكاف شركات التأميف كا 
 .الماؿ بيف النشاط االستثمارم كالتغطية التأمينية ، رسالة دكتكراه، جامعة دمشؽ 

عادة التأميف ، كبيف سكؽ رأس الماؿ ،  ىدفت ىذه الدراسة إلى بياف طبيعة العبلقة بيف شركات التأميف كا 
كتكضيح دكر ىيئة اإلشراؼ عمى التأميف في كضع ضكابط كمحددات تقيد األنشطة االستثمارية لشركات 

 :التأميف السكرية ، كقد تكصمت ىذه الدراسة إلى العديد مف النتائج كاف مف أىميا 

 .إف كجكد سكؽ لرأس الماؿ يعد شرطان ضركريان كمحفزان لقياـ شركات التأميف باستثمار فكائضيا المالية -1

يعد التكازف بيف عكامؿ األماف كالسيكلة كالربحية العامؿ األساس في المفاضمة بيف المجاالت -2
 .االستثمارية المتاحة لشركات التأميف كاختيار مجاؿ دكف آخر 

بعنكاف سبؿ تفعيؿ صناعة التأميف كالكعي التأميني في  (2009األشقر ، )دراسة : الدراسة الخامسة 
 .سكرية ، دراسة محكمة ، مجمة جامعة تشريف لمبحكث كالدراسات العممية 

براز أىمية قطاع التأميف  ىدفت ىذه الدراسة إلى تسميط الضكء عمى كاقع صناعة التأميف السكرية ، كا 
الخاص في العممية التأمينية إلى جانب المؤسسة العامة السكرية لمتأميف ، كبياف جدكل كجكد سمطة 

إشرافية رقابية تتمثؿ بييئة اإلشراؼ عمى التأميف ، كقد تكصمت ىذه الدراسة إلى العديد مف النتائج كاف 
 :مف أىميا 

كجكد العديد مف المشاكؿ التي يعاني منيا سكؽ التأميف السكرم نتيجة لحصر أنشطة التأميف بالدكلة -1
 .لفترة زمنية طكيمة 

 .قصكر الكعي التأميني لممكاطف السكرم -2

 .انعداـ االىتماـ بعممية التسكيؽ لفترة طكيمة بسبب عدـ كجكد المنافسة نتيجة لسياسة الحصر الحككمي-3

ارتباط العديد مف أصحاب الفعاليات االقتصادية العريقة بعقكد تأميف خارجية كاستمرار كالئيـ لممؤمف -4
 .الخارجي 
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تحتاج سكؽ التأميف السكرية لبذؿ المزيد مف الجيكد كعمى كافة المستكيات اإلدارية كالتنظيمية كعمى -5
 .مستكل الكادر التأميني ، إذا  أريد نقمو إلى مستكيات أكثر رقيان في المستقبؿ 

بعنكاف كاقع تسكيؽ خدمات التأميف في الجميكرية العربية  (2010األشقر ، )دراسة : الدراسة السادسة 
 .السكرية ك آفاقو المستقبمية في ظؿ أحداث شركات تأميف خاصة ، رسالة دكتكراه ، جامعة دمشؽ 

ىدفت ىذه الدراسة إلى تسميط الضكء عمى كاقع صناعة التأميف في الجميكرية العربية السكرية ، كتحديد 
أسباب قصكر الكعي التأميني ، كتكضيح دكر شركات التأميف الخاصة في تطكير آليات عمؿ سكؽ ، 
براز أىمية التسكيؽ في الصناعة التأمينية السكرية ، كقد تكصمت ىذه الدراسة إلى  التأميف السكرية ، كا 

 :العديد مف النتائج كاف مف أىميا 

كجكد عبلقة طردية بيف تطكر صناعة التأميف السكرية كبيف كؿ مف عكامؿ الكعي التأميني ، التطكر -1
االقتصادم ، كاالجتماعي ، االىتماـ باألنشطة التسكيقية في شركات التأميف ، عمؿ شركات التأميف 

 .الخاصة 

كجكد العديد مف العكامؿ التي تحد مف تطكر صناعة التأميف السكرية مف أىميا  انخفاض الدخكؿ ، -2
نقص المعمكمات التأمينية عند الزبائف ، العامؿ الديني ، قصكر األنشطة التسكيقية لشركات التأميف 

 .السكرية ، كجكد أنظمة بديمة عف التأميف يمجأ إلييا المكاطف السكرم 

بعنكاف استراتيجية إدارة المخاطر في شركات التأميف التعاكني  (2012محمكد،)دراسة : الدراسة السابعة 
 .اإلسبلمي ، مجمة جامعة المدينة العالمية 

ىدفت ىذه الدراسة بشكؿ رئيسي إلى المساىمة في تطكير استراتيجية كاضحة إلدارة المخاطر في شركات 
التأميف التكافمي ، بيدؼ تعزيز القدرة التنافسية ليذه الشركات في بيئة الماؿ كاألعماؿ الدكلية ، كقد 

 :تكصمت ىذه الدراسة إلى العديد مف النتائج كاف مف أىميا 

إف معظـ المخاطر التي تتعرض ليا شركات التأميف التكافمي تتعمؽ بالسيكلة كالمبلءة المالية كالتي -1
 .ينتج عنيا العجز عف دفع قيمة المطالبات 

تعتمد إدارة المخاطر عمى أساليب استخداـ الفائض التأميني لحساب حممة الكثائؽ أك أسمكب القرض -2
 .الحسف مف حساب المساىميف في تجاكز صعكبات العجز عف دفع قيمة المطالبات 
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بعنكاف الدكر االستراتيجي لمجكدة كأداة تسكيقية لخدمات  (2012بك حركد ، )دراسة : الدراسة الثامنة 
التأميف دراسة تقييمة مف منظكر العمبلء لجكدة الخدمة بالشركة الجزائرية لمتأمينات ، دراسة محكمة ، 

 .مجمة العمـك االقتصادية كعمـك التيسير ، جامعة سطيؼ 

ىدفت ىذه الدراسة إلى إبراز الدكر االستراتيجي لتبني مفيـك الجكدة كأداة تسكيقية لمخدمات التأمينية في 
تحسيف القدرات التنافسية ، كىدفت أيضان إلى التعرؼ عمى إبعاد الجكدة كتحديد األساليب التسكيقية التي 

 :تساىـ في رفع مستكل الجكدة ، كقد تكصمت ىذه الدراسة إلى مجمكع مف النتائج كاف مف أىميا 

 .تعتبر صناعة التأميف الجزائرية صناعة ناشئة كغير قادرة عمى المنافسة في السكؽ الدكلية-1

ضعؼ الكعي التأميني كاقتصار ممارسة التأميف لدل فئة محدكدة مف المجتمع الجزائرم كاعتماده -2
بشكؿ كبير عمى التأمينات اإللزامية كضعؼ االىتماـ بتأىيؿ االختصاصييف مف قبؿ الجامعات كالمعاىد 

 .في الجزائر 

ضركرة ايبلء عامؿ الجكدة األىمية التي تستحؽ كاالرتقاء بمستكل الجكدة في شركات التأميف الجزائرية -3
. 
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 :الدراسات األجنبية - ب 

بعنكاف االىتماـ بالتأميف متناىي الصغر ، دراسة أجرتيا  (Munich ، 2006)دراسة : الدراسة األكلى 
عادة التأميف   .شركة ميكنيخ العالمية لمتأميف كا 

ىدفت ىذه الدراسة إليجاد حؿ لمطبقات الفقيرة التي ال تستطيع شراء كثائؽ التأميف ، حيث كحدت الدراسة 
 مميار إنساف حكؿ العالـ ال يستطيعكف االستفادة مف خدمات التأميف كتكصمت إلى نتيجة 4أف أكثر مف 

مفادىا أف الحؿ في إصدار كثائؽ متناىية الصغر ذات شركط مخففة كذات قيـ منخفضة تناسب تمؾ 
 .الشريحة الكاسعة مف البشر 

التي قامت بيا ىذه الشركة مف أجؿ معرفة مكقعيا في أذىاف  (Ferrai ،2006  )دراسة : الدراسة الثانية 
 :المتعامميف معيا مف عمبلء ككسطاء ، كقد تكصمت ىذه الدراسة إلى العديد مف النتائج كاف مف أىميا 

عدـ كجكد أخصائييف في مجاؿ التأميف يعطكف العمبلء استشارة تأمينية فنية دقيقة ، كىـ يتنقمكف مف -1
 .شخص آلخر قبؿ أف يحصمكا عمى االستشارة المناسبة

يفضؿ العمبلء التعامؿ مع مركز كاحد لتقديـ الخدمات التأمينية ، كال يفضمكف مراجعة أكثر مف جية -2
 .في مناطؽ جغرافية متعددة 

يكجد انطباع لدل العمبلء بأف مكظفي الشركة ال يقكمكف بإببلغيـ عف التطكرات كالتغيرات كالتحسينات -3
 .التي تطرأ عمى آليات عمؿ الشركة 

  (2007 ، كآخركف ، Calandro)دراسة : الدراسة الثالثة 

 في Geico الكتساب عمبلء تأميف جدد ، دراسة تطبيقية عمى شركة (G et D)بعنكاف استخداـ نمكذج 
 .الكاليات المتحدة 

ىدفت ىذه الدراسة إلى بياف مدل مبلئمة بيئة الشركة لتطبيؽ ذاؾ النمكذج ، كقد تكصمت ىذه الدراسة إلى 
 :العديد مف النتائج كاف مف أىميا 

 .يجب عمى الشركة أف تعيد ىيكمة أنشطتيا كطرؽ عمميا كي تصبح مبلئمة لتطبيؽ ىذا النمكذج -1

 .يجب عمى الشركة أف تسعى بشكؿ مستمر لمحفاظ عمى سمعة جيدة في أذىاف العمبلء -2
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يجب عمى الشركة أف تقـك باستمرار بتقديـ خدمات متطكرة إضافية كأف تبتكر أساليب عمؿ جديدة كي - 3
 .تستطيع أف تظير في مكقع متميز عف غيرىا مف الشركات األخرل 

بعنكاف العبلقة بيف تطبيؽ نظاـ الجكدة الشاممة بتطكير  (Gorije ، 2011)دراسة : الدراسة الرابعة 
 Australian journal of كتحسيف جكدة الخدمة التأمينية في شركات التأميف اإليرانية ، دراسة محكمة ،

and applied sciences 

ىدفت ىذه الدراسة إلى اختبار مدل تكافر متطمبات تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة في صناعة التأميف 
اإليرانية ، كبياف أثر تطبيقيا عمى جكدة الخدمة التأمينية ، مف خبلؿ التركيز عمى إبعاد خمسة ىي 

إرضاء الزبكف ، كالتحسيف المستمر ، كاالتصاؿ بالزبكف ، كالعمميات كاألداء التنظيمي ، كقد تكصمت ىذه 
 :الدراسة إلى العديد مف النتائج كاف مف أىميا 

 .تتكافر متطمبات تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة في صناعة التأميف اإليرانية -1

 .يختمؼ مدل تكافر متطمبات تطبيؽ إدارة الجكدة ، الشاممة بيف شركة تأميف أخرل-2

ساىـ تطبيؽ نظاـ إدارة الجكدة الشاكمة في رفع مستكل جكدة الخدمات التأمينية في شركات التأميف - 3
 ,اإليرانية

العبلقة فيما بيف تطبيؽ مفيـك إدارة الجكدة  (2012 ، كآخركف ، Dizgah)دراسة : الدراسة الخامسة 
 الشاممة كبيف تطكر األداء في مؤسسات التأميف اإليرانية مجمة 

Australian journal of and applied sciences 

ىدفت ىذه الدراسة إلى بياف أثر تطبيؽ نظاـ إدارة الجكدة الشاممة عمى تطكر األداء التنظيمي لشركات 
التأميف اإليرانية في مقاطعة ككالف ، كقد تكصمت ىذه الدراسة إلى نتيجة مفادىا أف تطبيؽ نظاـ إدارة 

 .الجكدة الشاممة يؤثر إيجابان عمى جميع جكانب األداء باستثناء عامؿ كاحد يتأثر سمبان 

دارة الخطر في المنظمات  إف ما يميز ىذه الدراسة المتعمقة بالعبلقة التفاعمية بيف صناعة التأميف كا 
 :السكرية  عف غيرىا مف الدراسات السابقة يتجمى بما يمي 

 بينت أف إدارة الخطر مكضكع إدارم مؤسسانتي قبؿ أف يككف مكضكعان تأمينيان -1

جراءاتو كأطره -2 أبرزت أىمية إدارة الخطر كنشاط كظيفي ضمف منظمات األعماؿ لو أىدافو كسياساتو كا 
 .التنظيمية اإلدارية كالتنفيذية 
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قامت بتكييؼ المفاىيـ التأمينية بما يتكافؽ مع المفاىيـ اإلدارية سكاء فيما يتعمؽ بالمصطمحات أك -3
 .كحدة المعايير التي يتـ عمى أساسيا التمييز بيف المفاىيـ التأمينية

 .أبرزت أىمية نظرية النظـ في التفكير االستراتيجي إلدارة الخطر في منظمات األعماؿ - 4

تعتبر أكؿ دراسة ربطت بيف النشاط التأميني كتحقيؽ أىداؼ إدارة الخطر في منظمات األعماؿ في -5
 .الحفاظ عمى مكاردىا اإلدارية مف أفراد ك أمكاؿ كآالت كمكاد كمعمكمات 

 .تعتبر أكؿ دراسة تربط بيف أنشطة إدارة الخطر في منظمات األعماؿ كتحقيؽ أىداؼ شركات التأميف -6

قدمت نماذج رياضية متعددة تعبر ف طبيعة العبلقة بيف شركات التأميف كمنظمات األعماؿ كحددت -7
 .العكامؿ المحددة ليذه العبلقة كفي كبل االتجاىيف 
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دارتو في منظمات األعمال  الخطر وا 
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 المبحث األول

 المفيوم الشامل لمخطر وحمقاتو وصفاتو

 :مفيوم الخطر : أوال

كقد اختمؼ , الخطر يدؿ عمى قضية سمبية قد تككف حالة معنكية ، كاقعة مادية أك خسارة مالية 
المختصكف في تحديد المفيكـ االصطبلحي لو ، كذلؾ تبعان الختبلؼ اختصاصاتيـ ، كعمماء نفس 

حصائييف كرياضييف كاقتصادييف كأخصائييف بالتأميف منظريف كممارسيف ، فعمماء النفس اىتمكا باإلطار  كا 
كاىتـ عمماء اإلحصاء بالجانب ,  بينما اىتـ عمماء الرياضيات بالتعبير عف الظاىرة كميان 1المعنكم

بينما اىتـ االقتصاديكف بالجانب المادم لمخسارة ، كاىتـ التأمينيكف بالجانب المادم , االحتمالي لمظاىرة
االحتمالي لمخسارة ، إال أف دراسة ىذه الظاىرة مف زاكية إدارية يدفعنا لبلىتماـ بما يمكف تسميتو اإلطار 

التكاممي الذم يضـ األطر السابقة بشكؿ متكامؿ متناغـ سيما أف اإلدارة تتعامؿ مع المكارد المادية 
كالمعنكية كتستخدـ المؤشرات المعنكية كالكمية كالنماذج الرياضية كاإلحصائية كالتنبؤ العممي المكضكعي 

ف ىدفان أساسيان مف أىداؼ اإلدارة الحفاظ عمى مكجكدات المنظمة كعمى كادرىا الفني  بالمستقبؿ ، كا 
تباع كافة الكسائؿ كمختمؼ األساليب في سبيؿ ذلؾ، كفي ظؿ ىذا االختبلؼ فإف الباحث  كاإلدارم كا 

سيستعرض جميع كجيات نظر تمؾ الجيات في محاكلة إليجاد مفيكـ قد يتسع ليا جميعان ، يسد نقصيا 
 : كيمغي تناقضاتيا 

ظاىرة أك حالة معنكية تبلـز الشخص، عند اتخاذ القرارات أثناء  ))عرؼ سبلمة عبد اهلل الخطر بأنو -
 2((حياتو اليكمية، مما يترتب عميو حالة عدـ التأكد مف نتائج تمؾ القرارات التي يتخذىا ىذا الشخص

 :مف ىذا التعريؼ يستطيع الباحث أف يقدـ التحميؿ التالي 

 .الخطر حالة معنكية . 1

 .يصيب األشخاص كطالما أنو معنكم فحكمان ىـ طبيعيكف كليسكا اعتبارييف . 2

 .يترافؽ الخطر باتخاذ القرارات الحياتية اليكمية أم لـ يشر لمقرارات المؤسساتية . 3

                                      
1- 

Hill .  Walter  C . Mentioned    in  Michelbacher , " Casualty   Insurance  Principles " Mc  

Graw – Hill   Book .Co  1942  p . 382                                                                                            
 19 ص 1970 –سبلمي ، الخطر كالتأميف ، دار النيضة العربية ، الجيزة : عبد اهلل . د - 2
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ينتج عف الخطر حالة عدـ التأكد مف نتائج القرارات أم أف الخطر متغير مستقؿ كعدـ التأكد متغير . 4
 .تابع دكف اإلشارة لطبيعة العبلقة بينيما طردية أـ عكسية 

 .لـ يكضح التعريؼ طبيعة الحالة المعنكية تفاؤلية تشاؤمية  قمؽ اطمئناف . 5

مف أبسط المفاىيـ في الفكر اإلدارم إف عدـ التأكد ظاىرة مرتبطة بالقرارات كمتصمة بالمدة الزمنية . 6
 .لمقرار كبطبيعة القرار كشخصية متخذ القرار كليس بحالة نفسية عابرة عند متخذ القرار 

الخطر في إطاره المعنكم مرتبط بعدـ قدرة اإلنساف عمى  ))1كفي المنحى ذاتو يقكؿ سامي عفيؼ حاتـ
معرفة نتائج القرارات التي يتخذىا مقدمان ، كىك ما يترتب عميو صعكبة التنبؤ بالمتغيرات المستقبمية المترتبة 

عمى اتخاذ القرارات ، لذلؾ كاف منطقيان أف يراجع نفسو أكثر مف مرة قبؿ اتخاذ قرار ما تحسبان لما قد 
كالمنطقي أف يتعرض اإلنساف لسمسمة مف التردد كالخكؼ تصاحب عممية . يترتب عميو مف نتائج سمبية 

 ( .(اتخاذ القرار 

 :مف خبلؿ التعريفيف السابقيف يمكف أف نستنتج ما يمي 

يعتبر حاتـ عدـ المعرفة المسبقة لنتائج القرارات متغيران مستقبلن كحالة التردد كالخكؼ متغيران تابعان ، . 1
بينما عبد اهلل اعتبر الخطر الذم ىك حالة معنكية متغيران مستقبلن كعدـ التأكد متغيران تابعان ، كالشيء 

المشترؾ ىك أنو حالة معنكية نفسية ينتج عنيا حالة معنكية نفسية فعدـ المعرفة حالة معنكية كالتردد كالقمؽ 
 .حالة معنكية كذلؾ الخطر كعدـ التأكد ، أم أف التفكير ينحصر في اإلطار النفسي المعنكم 

إذا ما قبمنا بأف عدـ معرفة نتائج القرارات عبارة مرادفة لعبارة عدـ التأكد بما قد يسمح لنا بالقكؿ بأف . 2
 (التي لـ يشرحيا عبد اهلل  )حاتـ يخالؼ عبد اهلل باعتباره عدـ التأكد متغيران مستقبلن كالحالة المعنكية 

 .المبلزمة كالتي ىي التردد كالخكؼ متغيران تابعان 

ظاىرة أك حالة معنكية أك نفسية تبلـز الشخص عند  ))إال أف حاتـ في مكضع آخر عرؼ الخطر بأنو . 3
اتخاذ القرارات أثناء حياتو اليكمية ، كما يترتب عميو مف ظيكر حاالت الشؾ أك الخكؼ أك عدـ التأكد مف 

   2((نتائج القرارات 

متغيران مستقبلن كعدـ  ((حالة معنكية  ))يرل الباحث أف حاتـ عاد ليتفؽ مع عبد اهلل حكؿ ككف الخطر 
 .متغيران تابعان  ((خكؼ ك قمؽ ك شؾ  ))التأكد 

                                      
 24 ص 1988سامي  عفيؼ ، التأميف الدكلي ، الدار المصرية المبنانية ، القاىرة , حاتـ. د-  1
  اإلسكندرية –أسامة مقدمة في الخطر كالتأميف : عبد العزيز . د-  2
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إف الباحث يميؿ لبلعتقاد بأف سبب  ىذا التقمب ىك عدـ التمييز بيف األخطار التي تحققت في الماضي 
كاألخطار التي يمكف أف تتحقؽ مستقببلن فالنتائج السيئة لمقرارات السابقة تجعمنا غير متأكديف مف نتائج 

 .القرارات المستقبمية مما يكلد قمقان كتكتران 

ذا ما اعترفنا بأف الماضي يشكؿ الظاىرة المكلدة لحالة إدراكية جمعية تجعؿ الناس يتكقعكف تكرارىا . 4 كا 
متغيران مستقببلن لمتغير تابع ىك عدـ التأكد بناء  (الظاىرة  )مستقببلن أمكننا أف ندرؾ أف سبب جعؿ الخطر 

 .تبعان لممستقبؿ  (حالة معنكية  )عمى الماضي كجعؿ عدـ التأكد متغيران مستقبلن لمتغير تابع ىك الخطر 

 .يتفؽ االثناف عمى ارتباط الخطر بالقرارات كبعدـ التأكد . 5

ذا ما ابتعدنا قميبلن عف اإلطار المعنكم لمخطر نجد البعض يعرؼ الخطر بأنو  حالة عدـ التأكد التي  )كا 
 1(يمكف قياسيا 

 :أف ىذا التعريؼ يتضمف 

التمييز بيف الخطر كعدـ التأكد فالخطر ىك عدـ التأكد مف كقكع حادث مف عدمو المشركط بقابمية . 1
 .القياس فميست كؿ حاالت عدـ التأكد خطران 

 .كمي أك معنكم  (المعيار  )يبرز أىمية القياس لكنو لـ يحدد نكع المقياس . 2

 .لـ يتطرؽ لسبب الخطر بؿ قاـ بتكصيفو . 3

  (عدـ التأكد مف حدكث خسارة ما  )كقد عرؼ الخطر أيضان بأنو 

أف ىذا التعريؼ يعتبر الخطر ىك عدـ التأكد مف تحقؽ أك عدـ تحقؽ خسارة لكنو لـ يحدد نكع الخسارة 
 .مادية أـ معنكية كلـ يشر لقضية القياس 

أف الشيء المشترؾ بيف التعاريؼ السابقة ىك تكصيؼ الخطر عمى أساس حالة معنكية بصكرة كاضحة أك 
 ))ضمنية ، أما التعريؼ التالي فيمثؿ اىتمامان كبيران بالناحية اإلحصائية القياسية لمخطر فيعرفو بأنو 

 ( (احتماؿ كقكع خسارة 

 :أف تحميؿ ىذا التعريؼ يبيف
                                      

دارة الخطر : بطشكف . د -1  17 معيد الدراسات المصرفية ص– عماف –رياش ، التأميف كا 
دارة الخطر. د-  النظرم كالتطبيؽ ، دار كائؿ لمنشر ، عماف ، -  حربي ، محمد عريقات ، كسعيد جمعة عقؿ ، التأميف كا 

 ص2008األردف  
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 .الخطر احتمالي كاالحتماؿ متعمؽ بالخسارة .  1

 .لـ يحدد نكع الخسارة مادية أك معنكية . 2

 .لـ يكصؼ ظاىرة الخطر كلـ ييتـ بأسبابيا . 3

بأنو عمى الرغـ مف اعتماد االحتماؿ بدالن مف عدـ التأكد أم االنتقاؿ مف حالة معنكية إلى حالة قياسية . 4
، إال أف ىناؾ بعض الشؾ بأف يككف المقصكد باالحتماؿ ىك ما يسميو البعض االحتماؿ العشكائي الذم 

ىك في حقيقة األمر عدـ تأكد أـ إذا كاف المقصكد كىك األرجح االحتماؿ الرياضي فيذا يمثؿ اختزاالن 
 .شديدان ال يمكف تبريره إال في العمكـ البحتة كمع ىذا كمو فيك تقدـ في االتجاه الصحيح 

الخسارة المادية المحتممة نتيجة لكقكع حادث ))كأخيران تتـ القطيعة مع اإلطار المعنكم فيعرؼ الخطر بأنو 
 1((معيف

 :أف ىذا التعريؼ يعتبر

 .الخطر ىك الخسارة المادية كليست المعنكية . 1

 .الخسارة محتممة ليست مستحيمة كغير مؤكدة . 2

سبب الخسارة كقكع حادث معيف كلكف ما الذم يجعمنا نتكقع الخسارة مما يدفع لبلفتراض ضمنان التفريؽ . 3
 .بيف الحادث المحتمؿ كالحادث المحقؽ فاألكؿ ينتج خسارة مادية محتممة كالثاني ينتج خسارة مادية محققة

إف ىذا التعريؼ يجعؿ مف الخطر ظاىرة تدرس لذاتيا بصرؼ النظر عف متخذ القرار كظركفو البيئية . 4
 .كطبيعتو الشخصية كىؿ ما يعتبر خطران لشخص ما يعتبر خطران لجميع األشخاص 

 2((الخسارة المادية المحتممة في الدخؿ كالثركة  ))كفي تعريؼ لمخطر يرد ما يمي 

 .ىذا التعريؼ يكضح المقصكد بالناحية المادية التي ىي الدخؿ كالثركة

مما تقدـ نجد أف كؿ تعريؼ مف التعاريؼ السابقة ركز عمى جانب مف جكانب الظاىرة لذلؾ نحف بحاجة 
لتعريؼ يكفر عنصر التكامؿ بينيا معنكيان كماديان قياسيان كاحتماليان ، مفاىيميان كعمميان كمف الجيكد المبذكلة 

 .في ىذا االتجاه ما كرد تحت ما سمي بالعبء النفسي لمخطر 

                                      
 15 ص1987 دار النيضة – بيركت – مبادئ التأميف التجارم كاالجتماعي –عبد ربو ، إبراىيـ . د -1

 17 ص – المرجع السابؽ –إبراىيـ ,  عبد ربو . د -2
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العبء النفسي لمخطر حالة معنكية غير مكاتية تبلـز الشخص عند اتخاذ القرارات نتيجة لعدـ التأكد  ))
 1((كالتي تتكقؼ عمى احتماؿ الخسارة كحجـ الخسارة المتكقعة كعمى الظركؼ المحيطة بمتخذ القرار 

ف كاف  إف ىذا التعريؼ يضـ غالبية التعابير الكاردة في التعاريؼ السابقة كيضعيا ضمف تسمسؿ منطقي كا 
لـ يشر صراحة لمناحية المادية إال أنيا متضمنة في تعبيرم احتماؿ الخسارة كحجـ الخسارة كعدـ التصريح 
بيا يعني عدـ االقتصار عمييا كىذا أمر إيجابي كنستطيع أف نستنتج أف ال خطر دكف حالة معنكية سمبية 
يعاني منيا متخذ القرار نتيجة لعدـ تأكده كالذم يتأثر باحتماؿ الخسارة كحجميا المحتمؿ كبشخصية متخذ 
ذا ما أضفنا إلى التعريؼ السابؽ مفيكمي درجة الخطر كالتكقع الرياضي  القرار كالعكامؿ المحيطة بو كا 

لمخسارة الذم ىك مقياس كمي نقدم لمخسارة المادية المحتممة ، كالتفريؽ بيف الماضي الذم يخمؽ ظاىرة 
 : الخطر كالخسارة التي نخشاىا مستقببلن نعرؼ الخطر بما يمي 

الخطر حالة معنكية سمبية تصاحب متخذ القرار نتيجة لعدـ التأكد مف النتائج المستقبمية لمقرارات استنادان 
ألحداث الماضي التي يحتمؿ أف تتكرر مستقببلن عمى شكؿ خسائر معنكية أك مادية في الدخؿ كالممتمكات 

يمكف قياسيا معنكيان بمقياس درجة الخطر كماديان إف أمكف بمقياسيف مادييف ىما احتماؿ الخسارة كحجـ 
 .الخسارة المحتممة كصكالن لمتكقيع الرياضي لمخسارة 

 :حمقات الخطر : ثانيا

يتككف المفيـك الشامؿ لمخطر مف أربع حمقات تجمع اإلطار المعنكم باإلطار المادم االحتمالي كىذه 
 :2الحمقات ىي

 :العبء النفسي - 1

يعرؼ العبء النفسي بأنو الحالة المعنكية غير المكاتية التي تبلـز الشخص عند اتخاذ القرارات نتيجة لعدـ 
 .التأكد مف نتائجيا 

تنشأ حالة عدـ التأكد نتيجة لعجز اإلنساف عف التحكـ بالظكاىر سكاء لعدـ معرفة آلية عمميا أك العكامؿ 
المؤثرة فييا مما يجعؿ النتائج المحققة غير متطابقة مع األىداؼ المرجكة عمى صعيد فردم أك مؤسساتي 
، إف انحراؼ ما ىك متحقؽ عما كاف متكقعان يخمؽ عدـ التأكد مف نتائج أم قرار جديد إال أف درجة التأكد 
تختمؼ باختبلؼ القرارات كمداىا الزمني كخبرة كشخصية متخذييا كمدل تكافر البيانات المتعمقة بيا فكمما 
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كاف القرار مدركسان كمتخذ القرار خبيران يستخدـ الكسائؿ كاألساليب العممية كيتمتع بشخصية مغامرة كجريئة 
تدنت حالة عدـ التأكد كالعكس صحيح إذا كانت الظاىرة غير مدركسة كالكسائؿ كاألساليب المتخذة غير 
عممية كمتخذ القرار حريص كمتردد زادت درجة عدـ التأكد لذلؾ يستخدـ لقياسو مقياس معنكم يعطي 

 .اتجاىان عامان مقارنان يسمى درجة الخطر 

إف عمى صناعة التأميف اتباع كؿ ما مف شأنو ، لتكضيح المخاطر المرافقة لمقرارات المؤسساتية التنظيمية 
بما يكضح حالة عدـ التأكد كيخمؽ العبء النفسي لدل المسؤكليف عف تمؾ القرارات مما يدفعيـ لمتفاعؿ 

 .مع صناعة التأميف لمتخفيؼ مف عدـ التأكد كمف العبء النفسي الناجـ عنيا 

 :مسببات الخطر  - 2

مجمكعة الظكاىر الطبيعية كالعامة التي تؤثر في حياة األشخاص  )): تعرؼ أسباب الخطر بأنيا 
 1((كأعماليـ كممتمكاتيـ كتؤثر بنتائج قراراتيـ مما يجعميـ غير متأكديف مف تمؾ النتائج 

 2((بأنيا مجمكعة الظكاىر الطبيعية ك الشخصية بالنشأة أك بالتدخؿ  ))كتعرؼ أيضان 

 :مف التعريفيف السابقيف يمكف القكؿ بأف

 .سبب الخطر ظاىرة كالظاىرة حالة إدراكية لكاقعة مادية تكرر حدكثيا في أزمنة كأمكنة مختمفة .  1

عامة أك محدكدة ككؿ ما يكلد , الظاىرة يجب أف تككف طبيعية كعامة كاألدؽ القكؿ طبيعية أك صنعية. 2
 .عدـ التأكد يكلد الخطر 

ىذه الظكاىر تحققت حكادثيا  في الماضي كيمكف أف تتحقؽ مستقببلن كتؤثر في حياة األشخاص .  3
كممتمكاتيـ كأعماليـ مما يجعؿ المعنييف غير متأكديف مف نتائج قراراتيـ المتعمقة بحياتيـ كممتمكاتيـ 

 .كأعماليـ مستقببلن 

ظكاىر أثرت في حياة األشخاص كأعماليـ : كاستنادان عمى ما تقدـ يمكف أف نعرؼ مسببات الخطر بأنيا 
كممتمكاتيـ ماضيان مما خمؽ حالة عدـ التأكد عندىـ مف نتائج قرارات جديدة تتعمؽ بالحياة كاألشخاص 

 . كالممتمكات مما يكلد حالة معنكية سمبية عند متخذم القرار

  :(مصدر الخسارة  )الحادث - 3
                                      

 24 ص– مرجع سبؽ ذكره – الخطر كالتأميف –سبلمة : عبد اهلل . د -1

 - 
 5 ص– مرجع سبؽ ذكره – التأمينات التجارية كاالجتماعية –عمي : شاكر  . د2



27 

 

 

 

أف الخطر كعدـ التأكد كالظكاىر التي تسببيا مفاىيـ معنكية إدراكية يككنيا اإلنساف مف خبلؿ تجاربو أك 
مف خبلؿ ما يسمع فميس ىناؾ شيء مادم اسمو ظاىرة الزالزؿ بؿ ىناؾ زلزاؿ ك زلزاؿ ك زلزاؿ أطمقنا 

عمييا اصطبلحان ظاىرة الزالزؿ ، فمسبب الخطر إدراؾ معنكم تكلد نتيجة لكقائع مادية متشابية سابقة في 
أزمنة كأمكنة مختمفة ترافقت بنتائج سمبية ، كالكاقعة المحددة بمكاف كزماف يطمؽ عمييا مصطمح الحادث 

 :الذم يعرؼ في إطار الخطر بأنو 

  :1((التحقؽ المادم المممكس لظاىرة الخطر مما يترتب عميو آثار سمبية  ))

 : كفي ىذا المجاؿ نستطيع أف نكرد الفكارؽ بيف الحكادث بما يمي 

 .يفرؽ بيف حادث طبيعي كحادث صنعي تبعان لتدخؿ اإلنساف أك عدـ تدخمو . 1

 .يفرؽ بيف حادث عاـ كحادث محدكد تبعان لعدد المتأثريف بو . 2

  .(محتمؿ  )يفرؽ بيف حادث مؤكد كحادث متكقع . 3

يفرؽ بيف حادث متكرر يككف ظاىرة كحادث غير متكرر ال يككف ظاىرة كبالتالي ال يكلد خطران مع أنو . 4
 .قد يسبب خسارة 

 .يفرؽ بيف الحكادث التي تمـ بالشخص الطبيعي كالحكادث التي تمـ باألشخاص االعتبارييف كالممتمكات. 5

 .يفرؽ بيف الحكادث التي ينجـ عنيا مسؤكلية قانكنية كالحكادث التي ال ينجـ عنيا مسؤكلية قانكنية . 6

الحادث السابؽ المؤكد مسبب الخسارة المؤكدة كالحادث المحتمؿ الذم يكلد خكفان مف خسارة محتممة . 7
  .((حالة معنكية سمبية  ))كاإلدراؾ المعنكم لكمييما يكلد الخطر 

 .مما تقدـ يمكف القكؿ باف الظكاىر تكلد المخاطر ك الحكادث تكلد الخسائر 

 :الخسارة - 4

بأنيا النقص في قيمة الممتمكات كميا أك جزئيا أك في قيمة الدخؿ أك زكالو كالناتج عف : 1تعرؼ الخسارة 
حادث لؤلشخاص كممتمكاتيـ ، أم أف الخسارة تنتج عف حادث يسبب نقصان جزئيان أك كامبلن في الدخؿ أك 

 . الممتمكات 
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يقصد بيا الخسارة المادية الناتجة عف تحقؽ مسبب الخطر في صكرة حادث  )): 2كفي تعريؼ آخر
 ( .(كنستبعد الخسارة المعنكية ألنيا غير قابمة لمتقييـ 

مف خبلؿ ما تقدـ يمكف القكؿ بأف الخسارة ىي تدىكر معنكم أك نقص مادم في الدخكؿ أك الممتمكات 
بحيث نقكؿ خسارة مادية كخسارة معنكية كنقكؿ أيضان خسارة سابقة محققة كخسارة . نتيجة لحادث معيف 

محتممة كصكالن لمقكؿ خسارة معنكية محتممة غير قابمة لمقياس الكمي كخسارة مادية محتممة قابمة لمقياس 
 .الكمي

  :(مراحل قياس الخطر  ): عناصر الخطر : ثالثا

مف الصعب قياس الجانب المعنكم لمخطر كميان لذلؾ يستخدـ مقياس معنكم ىك درجة الخطر كيزداد 
األمر صعكبة إذا كانت الخسارة المحتممة معنكية ، أما إذا كانت الخسارة المحتممة ماديةن كمسببات الخسارة 

حصائيان فيتـ استخداـ مقياسيف مادييف ىما احتماؿ الخسارة كحجـ الخسارة  ظكاىر درست رياضيان كا 
كيمكف مف تحديد الخسارة المادية , المتكقعة مما يعطي لمقياس درجة الخطر المعنكم داللة أكبر مف جية

المحتممة كميان كنقديان مف جية أخرل ، يطمؽ عمى المقاييس المعنكية كالمادية لمخطر اصطبلح عناصر 
  :2الخطر كالتي ىي

 :درجة الخطر - 1

يرتبط الخطر في اإلطار المعنكم بحالة عدـ التأكد المرتبطة بدكرىا بتكقع تحقؽ الخسارة ، فإذا كاف تكقع 
الخسارة أكيدان أك معدكمان ينعدـ الخطر كال يعاني متخذ القرار مف أية ضغكط نفسية ألف درجة الخطر 
صفر كالحالة ذاتيا فيما إذا كاف تكقع حدكث الخسارة أكبر مف تكقع عدـ حدكثيا إم أف درجة الخطر 

  .3معدكمة

 تكقع حدكث الخسارة الى االرتفاع لتبمغ ذركتيا مع تساكم تكقع حدكث  اتجوترتفع درجة الخطر كمما
الخسارة مع تكقع عدـ حدكثيا فيعاني متخذ القرار مف أعمى درجات القمؽ كالتكتر كالتردد ألف مسكغات 

لغائو  كبناءن عمى ذلؾ يمكف القكؿ أف درجة الخطر معدكمة أك . اتخاذ القرار تتساكل مع مسكغات رفضو كا 
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منخفضة أك مرتفعة أك أف درجة خطكرة ىذا البديؿ أكبر أك أصغر مف درجة خطكرة بديؿ آخر دكف 
 .1اإلشارة لذلؾ بأم مؤشر رقمي 

 :احتمال الخسارة - 2

يجرم التعبير عف درجة الخطر بناءن عمى تكقع الخسارة الذم يطمؽ عميو البعض مصطمح االحتماؿ 
العشكائي كيميزه عف االحتماؿ المكضكعي أم االحتماؿ القياسي الرقمي الذم يعطي لدرجة الخطر في 

 .حاؿ كجكده داللة كمصداقية أكبر 

نسبة أك كسر كقيمتو تساكم عدد الحاالت المكافقة عمى عدد  ))بأنو 2يعرؼ االحتماؿ مف الناحية الرياضية
 ( .(الحاالت الكمية 

تقكـ نظرية االحتماالت عمى فكرة مفادىا بأف الظكاىر تعمؿ في المستقبؿ كتتكزع آثارىا كما عممت 
كتكزعت في الماضي أم أف نسبة الحاالت المكافقة إلى الحاالت الكمية ماضيان يقترب كثيران مف نسبة 

الحاالت المكافقة إلى الحاالت الكمية مستقببلن أم أف االحتماؿ المحقؽ ماضيان يقترب كثيران مف االحتماؿ 
المتكقع مستقببلن ، كيتـ حساب كبل االحتماليف إما بطريقة رياضية كفقان لقكانيف محددة أك بطريقة تجريبية 

 .فيتـ التفريؽ بيف االحتماؿ النظرم كاالحتماؿ التجريبي

يستخدـ العديد مف الكتاب تعبيرم احتماؿ الخسارة كاحتماؿ حدكث الحادث كمصطمحيف مترادفيف أم أف 
تحقؽ الحادث سيؤدم بالضركرة لتحقؽ الخسارة ، كىذا أمر غير كاقعي كال يمكف قبكلو إال عمى أساس 

اعتبار عدـ كجكد الخسارة خسارة صفرية أك نعتبر الحادث غير المترافؽ بخسارة كأنو لـ يتحقؽ كفي كمتا 
الحالتيف نحصؿ عمى نتائج غير كاقعية لذلؾ يجب استخداـ احتماؿ الخسارة كاحتماؿ حدكث الحادث 

 .كمصطمحيف منفصميف 

 :كمف خبلؿ تعريؼ االحتماؿ الرياضي يمكف استنتاج مايمي

عددالكمية حاالت تحقؽ الحادث= احتماؿ حدكث حادث 
عدد الحاالت 

 

                                      
3- Allan H. Willett ,  The  Economic Theory  of  Risk  and Insurance  U . of  Pennsylvania 

Press 1951  pp. 5-7Mowbray and Blan Chard , Insurance  1961  p.8.                                            

                             
 23ص– مرجع سبؽ ذكره – التأمينات التجارية كاالجتماعية – عمي : شاكر .  د -2



30 

 

 

 

عددلمخسارة حاالت تحقؽ الخسارة= كاحتماؿ حدكث الخسارة 
عدد الحاالت الكمية المعرضة 

 

إف إيجاد احتماؿ الخسارة يعطي داللة أكبر لدرجة الخطر التي تبقى مقياسان معنكيان لكنو يعتمد االحتماؿ 
 .بدالن مف التكقع كتصبح عممية المقارنة أكثر دقة 

 :حجم الخسارة المحتممة - 3

يعطي احتماؿ الخسارة داللة أكبر لدرجة الخطر إال أف ىذه الداللة قد تككف مضممة في بعض األحياف فقد 
يككف احتماؿ الخسارة كبيران لكف حجميا صغيران مما يخفض مف درجة الخطر كفي الحالة المقابمة قد يككف 
احتماؿ الخسارة صغيران لكف حجميا كبيران مما يرفع مف درجة الخطر ، أم أف لحجـ الخسارة عبلقة طردية 

 .بدرجة الخطر شأنو شأف احتماؿ الخسارة المذاف يكمبلف بعضيما البعض 

عمى شكؿ حادث ال يعني بالضركرة حدكث خسارة التي ال تعني بالضركرة ضياع أك فناء   1تحقؽ الظاىرة
كامؿ الشيء الذم تعرض لمحادث أم أف الخسارة قد تككف صفران لتصؿ لكامؿ قيمة الشيء الذم تعرض 

لمخسارة ال يصؿ لكامؿ قيمة الشيء المعرض لمخسارة  (سقفان  )لمحادث ، إال أف عكامؿ معينة تضع حدان 
يطمؽ عمى ىذا الحد مصطمح القيمة المعرضة لمخطر التي ىي أقصى خسارة ممكنة كالتي يعتمد في 
تحديدىا عمى أسس اقتصادية كرياضية كأحيانان قانكنية ، إذان عمينا أف نفرؽ بيف قيمة الشيء المعرض 

 .لمخسارة كالقيمة المعرضة لمخسارة كحجـ الخسارة المحتممة 

يختمؼ حجـ الخسارة باختبلؼ مصدر الخسارة كطبيعة الشيء المعرض لمخسارة كمدل تكافر العكامؿ 
المساعدة أك عكامؿ الكقاية كالمنع ، كيبدأ حجـ الخسارة المحتممة مف مبمغ صغير حتى يصؿ لكامؿ القيمة 

 .المعرضة لمخسارة 

يجب أف يتـ أخذ العكامؿ المؤثرة في حجـ الخسارة بالحسباف عند حساب حجـ الخسارة المحتممة مع 
 .محاكلة تخفيض أثر العامؿ الذاتي لمتخذ القرار إلى أدنى مستكياتو 

 2:  التوقع الرياضي لمخسارة 3-4

كمف خبلؿ معرفة التكرارات , في الكاقع العممي يتبع حجـ كاحتماؿ الخسارة لظاىرة ما تكزيعان تكراريان معينان 
المقابمة لكؿ حجـ يمكننا استنتاج ما يسمى التكزيع االحتمالي لمخسائر ضمف حاالت  الخسارة أك ضمف 
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الحاالت المعرضة لمخسارة مما يمكننا مف إيجاد متكسط حجـ الخسارة بيف حاالت الخسارة أك متكسط حجـ 
 . الخسارة ضمف الحاالت المعرضة الخسارة كىك ما يطمؽ عميو اسـ التكقع الرياضي لمخسارة 

التكقع الرياضي ىك المجمكع المثقؿ لقيـ المتغير باالحتماؿ المقابؿ لكؿ قيمة كيعبر عنو رياضيان بالعبلقة 
 1:التالية 

𝐸 𝑋 =  P𝑖 X𝑖

N

i=1

 

 :حيث 

PI :  احتماؿ الخسارة ضمف حاالت الخسارة أك ضمف الحاالت المتكقعة لمخسارة مف االحتماؿI=1 حتى 
N=I   

XI :  قيمة متغير الخسارة كعددىاI=1 حتى N 

فإذا أخذ االحتماؿ ضمف كحدات الخسارة حصمنا عمى متكسط حجـ الخسارة ضمف حاالت الخسارة أما إذا 
الخسارة ضمف الكحدات كاف االحتماؿ ضمف الكحدات المعرضة لمخسارة فنحصؿ عمى متكسط حجـ 

المعرضة لمخسارة كالذم يمكف الحصكؿ عميو مف خبلؿ تثقيؿ متكسط حجـ الخسارة ضمف كحدات الخسارة 
 .باحتماؿ حدكث الخسارة

تمؾ القيمة التي إذا دفعت بكاسطة جميع األفراد المعرضيف لظاىرة "2يعرؼ التكقع الرياضي لمخسارة بأنو 
 " .معينة فإنيا تكفي لدفع قيمة جميع الخسائر التي تقع فيما بينيـ

 :مما تقدـ يمكف االستنتاج بأف

  .مجموع قيم الخسارة المتوقعة=  عدد الحاالت المعرضة لمخسارة ×توقع الخسارة 

 متوسط حجم الخسارة بين ×عدد حاالت الخسارة =  عدد الحاالت المعرضة لمخسارة ×توقع الخسارة 
 .وحدات الخسارة

عددلمخسارة حاالت الخسارة= القيمة المتوقعة لمخسارة 
عدد الحاالت المعرضة 

 . متوسط حجم الخسارة بين وحدات الخسارة× 
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 . متوسط حجم الخسارة×احتمال الخسارة = توقع الخسارة 

كمف خبلؿ نسبة التكقع الرياضي لمخسارة إلى قيمة الحالة المعرضة لمخسارة نحصؿ عمى التكقع الرياضي 
 :لمخسارة في كحدة النقد

التكقعممخسارة الرياضي لمخسارة في الحاالت المعرضة لمخسارة= التكقع الرياضي لمخسارة في كحدة النقد 
القيمة المعرضة لمخسارة في الحالة المعرضة 

 

لمدل دقة كشمكلية الدراسات اإلحصائية التي تـ أساسيا كضع "تختمؼ قيمة التكقع الرياضي لمخسارة تبعان 
لذلؾ كبذلؾ يختمؼ " التكزيع االحتمالي لمخسارة، كيختمؼ التكقع الذم يعتمده شخص عف شخص آخر تبعان 

 .تقديره لمخسارة المادية المحتممة باختبلؼ المعطيات المتكفرة لديو

 :الخسارة المادية المحتممة - 5

تختمؼ قيـ الخسائر المادية المحتممة مف شخص آلخر أك مف منظمة ألخرل باختبلؼ العكامؿ المؤثرة في 
احتماؿ الخسارة كحجـ الخسارة كباختبلؼ مجمكع القيـ المعرضة لمخسارة باإلضافة لبلختبلؼ في شمكلية 

 .كدقة اإلحصائيات المرتبطة بالظاىرة

لبلعتقاد بالتكافؽ "اعتماد خيارات عدة لحساب الخسارة المادية المحتممة تبعان  (المنظمة)يمكف لمشخص أك 
بيف آلية عمؿ الظاىرة لديو كآليتيا العامة التي كلدت التكزيع االحتمالي لمخسائر ففي حاؿ االعتقاد 

 :بالتطابؽ كالتكافؽ تعتمد العبلقة التالية

 . التكقع الرياضي لمخسارة في كحدة النقد×مجمكع القيـ المعرضة لمخسارة = الخسارة المادية المحتممة 

أما إذا تـ التعامؿ مع المكضكع عمى أساس أقصى انحراؼ سمبي طبيعي لعمؿ الظاىرة عف االتجاه العاـ 
 .1"فتعتمد العبلقة التالية

 .مجمكع القيـ المعرضة لمخسارة= الخسارة المادية المحتممة 

1+التكقع الرياضي لخسارة كحدة النقد √ عدد الكحدات المعرضة لمخسائر−1  

عدد الكحدات المعرضة لمخسارة
)  

حيث أنو بازدياد عدد الكحدات المعرضة لمخسارة تقترب القيمة الناتجة عف العبلقة الثانية مف القيمة 
 .الناتجة عف العبلقة األكلى
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لكف ماذا لك تصرؼ الشخص عمى أساس أف االنحراؼ لديو يتعدل الحدكد الطبيعية فيمكف أف يعتمد 
 ".لدرجة التشاؤـ"أحدل العبلقتيف التاليتيف تبعان 

  متكسط الخسارة×عدد الكحدات المعرضة لمخسارة لديو = الخسارة المادية المحتممة 

 . القيمة المعرضة لمخسارة×عدد الكحدات المعرضة لمخسارة لديو = أك أف الخسارة المادية المحتممة 

جدان فتككف الخسارة المادية المحتممة لديو " مغامران "كفي مقابؿ كؿ ذلؾ ماذا لك كاف متخذ القرار متفائبلن 
معدكمة كال كجكد لمخطر كبذلؾ يرل الباحث أف التحميؿ السابؽ يربط بيف اإلطار المادم القياسي 

 .االحتمالي لمخطر كبيف اإلطار المعنكم كالحالة النفسية اإليجابية أك السمبية لمتخذ القرار
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 المبحث الثاني

 أنواع األخطار وصفاتيا

 :تمييد: أوال

امتد التبايف كاالختبلؼ حكؿ مفيـك الخطر نتيجة لمخمط بينو كبيف أسبابو كعناصره كآثاره ليشمؿ أنكاعو، 
فمـ يتفؽ الكتاب عمى تصنيفاتو عددان كتسميات كمضاميف، مما يكجب استعراض العديد مف اآلراء كتحميميا 

 .كالتكفيؽ بينيا كتكضيح غمكضيا كسد ثغراتيا

 بيف األخطار االقتصادية كاألخطار غير االقتصادية كمعيار التفريؽ طبيعية 1"يفرؽ سبلمة عبد اهلل
ذا كانت الخسارة معنكية ال صمة ليا بأم  الخسارة فإذا كانت مالية أك اقتصادية اعتبر الخطر اقتصاديان كا 
ناحية اقتصادية اعتبر الخطر غير اقتصادم، كيميز ضمف األخطار االقتصادية بيف أخطار المضاربة 

التي ينشؤىا اإلنساف بنفسو كلنفسو بغرض تحقيؽ مكاسب مالية أك اقتصادية إال أف ناتجيا قد يككف ربحان 
 .أك خسارة لو شخصيان ، كبيف األخطار الطبيعية التي ال دخؿ لئلنساف ال كميان كال جزئيان في إيجادىا

مما تقدـ يمكف القكؿ بأف االقتصاد ىك السمكؾ اإلنساني المنظـ في مجاالت اإلنتاج كالتبادؿ - 
ذا ما اعتمدنا التصنيؼ السابؽ فالخطر االقتصادم يتعمؽ بيذه المجاالت كالخطر غير  كاالستيبلؾ، كا 
نما بمجاالت إنسانية أخرل، كبالتالي تميز بيف الخطر االقتصادم كالخطر  االقتصادم ال يتعمؽ بيا، كا 
غير االقتصادم تبعان لمجاؿ النشاط اإلنساني كليس تبعان لطبيعة الخسارة التي أما أف تككف مادية أك 

 .معنكية مما يسمح بالتمييز بيف الخطر المادم كالخطر المعنكم

قاـ عبد اهلل بتقسيـ األخطار االقتصادية إلى أخطار مضاربة تتطمب شركطان عدة كأخطار طبيعية تتطمب 
شرطان كاحدان  مما يثير إشكالية حكؿ معيار التصنيؼ إضافة إلى الخمط الذم يمكف أف يحدث نتيجة 

 .لكضع األخطار الطبيعية ضمف األخطار االقتصادية المرتبطة بالسمكؾ اإلنساني المنظـ

ف كاف ىناؾ ما يبرره كيسمح بالدفاع عنو إال أنو يحدث بعض التشكيش الذم -  إف التصنيؼ السابؽ كا 
يمكف تبلفيو مف خبلؿ التفريؽ بيف األخطار الطبيعية كاألخطار الصنعية كفقان لمعيار تدخؿ أك عدـ تدخؿ 

في إيجاد األحداث المسببة لمخسارة، كيتـ التمييز أيضان بيف األخطار االقتصادية كغير  (بالمطمؽ)اإلنساف 
كالتفريؽ بيف الخطر الذم ينشئو , تبعان لمجاؿ النشاط اإلنساني (...سياسية- اجتماعية  )االقتصادية 
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الشخص لنفسو كالخطر الذم ينشئو لغيره، كبيف الخطر الذم يحتمؿ الخسارة أك عدميا كالخطر الذم 
 .يحتمؿ الربح أك الخسارة

يتفؽ إبراىيـ عبد ربو مع عبد اهلل في تصنيؼ األخطار إلى اقتصادية كغير اقتصادية لكنو يختمؼ معو 
 (تختمؼ عف أخطار المضاربة بالتسمية فقط)في تقسيـ األخطار االقتصادية بيف األخطار التجارية 

كاألخطار البحتة التي ينتج عنيا خسارة مالية فقط تسببيا ظكاىر طبيعية أك عامة ال قدرة لئلنساف عمى 
منع تحققيا، كيميز األخطار العامة التي ال يمكف لشخص أف ينشؤىا كتمتد آثارىا لتشمؿ أناس كثر عف 

إف الخطر البحت ال " يرل الباحث 1"األخطار الخاصة التي ينشؤىا شخص كيقع أثرىا عمى شخص آخر
نما باألخطار غير البحتة، كما أف المساكاة بيف الظكاىر الطبيعية كالظكاىر  يقابؿ باألخطار التجارية كا 
العامة مف حيث عدـ قدرة اإلنساف عمى منع تحققيا كبلـ غير دقيؽ ال عمى الصعيد الفردم كال عمى 

الصعيد اإلنساني، أما التمييز بيف األخطار العامة ك األخطار الخاصة كفقان لمعيارم قدرة اإلنساف كعدد 
المتأثريف، يدفع لمتساؤؿ عف تسمية الخطر الذم ينشؤه شخص كيطاؿ أثره عددان كبيران مف األشخاص أك 

 .الخطر الذم ينشؤه شخص كيقتصر أثر عمى ُمنشئو

 األخطار البحتة باألخطار الصافية كيفرؽ بيف ما أسماه أخطار السككف 2"يسمى سامي عفيؼ حاتـ
كالفيضانات كالبراكيف كالزالزؿ كالثكرات كاالنقبلبات كاإلضرابات كبيف أخطار الحركة كتغير أذكاؽ 

إف أخطار السككف ىذه ال تعدك ككنيا أخطاران "المستيمكيف كتطكير منتجات كأساليب جديدة، كيرل الباحث 
عامة طبيعية أك صنعية لكنيا معركفة كمدركسة مسبقان أما  أخطار الحركة فيي أخطار صنعية غير 

معركفة سابقان لذلؾ يمكف أف نستفيد مف ذلؾ في التفريؽ بيف أخطار تقميدية كأخطار مبتكرة أك كما يسمييا 
 .3"البعض أخطاران تكنكلكجية

 تصنيفات عدة لؤلخطار فيك يفرؽ بيف األخطار الطبيعية كالبشرية كاالقتصادية 4"يقدـ رياض البطشكف 
حيث أف الخطر العاـ ىك  (المستقمة)كاألخطار الخاصة  (األساسية)كالسياسية، كيميز بيف األخطار العامة 

ذاؾ الخطر الذم يؤثر عمى المجتمع بالكامؿ أك عمى مجمكعات عديدة فيو، بينما الخطر الخاص ىك ما 
يقتصر تأثيره عمى عدد محدكد مف أشخاص كيمكف التحكـ فيو تبعان لقراراتيـ، كيميز أيضان بيف أخطار 
المضاربة التي تككف نتيجتيا ربحان أك خسارة كاألخطار البحتة التي تككف آثارىا خسارة أك عدـ خسارة، 
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كيفرؽ بيف األخطار المالية التي تككف نتيجتيا خسارة مادية كاألخطار غير المالية التي تككف نتيجتيا 
خسارة معنكية، كيفرؽ بيف األخطار الديناميكية التي تنتج عف تغيرات في االقتصاد بسبب عكامؿ عمى 

المستكل الكمي أك عمى المستكل الجزئي في منظمة ما كأخطاران السككف المرتبطة بطبيعة اإلنساف 
 .كاألشياء

مما تقدـ يمكف القكؿ بأف تمييز البطشكف بيف أخطار طبيعية كبشرية كسياسية كاقتصادية ىك تعداد كليس 
 (الصنعية)تصنيفان كفقان لمعيار محدد كاألدؽ التمييز بيف األخطار الطبيعية كاألخطار التي يكجدىا البشر 

كبيف األخطار االقتصادية كالسياسية التي يمكف أف نضيؼ عمييا أخطاران اجتماعية كأخرل قانكنية، كما أف 
يضيؼ غمكضان عمى غمكض كاألدؽ التميز , (مستقمة)كأخطار خاصة  (أساسية)تمييزه بيف أخطار عامة 

بيف األخطار العامة التي تؤثر عمى عدد كبير مف األشخاص كاألخطار المحدكدة التي يقتصر تأثيرىا 
أما فيما يتعمؽ بالتمييز بيف أخطار المضاربة كاألخطار البحتة كفقان , عمى عدد محدكد مف األشخاص

لمعيار النتيجة فقط فإنو يمثؿ تطكران فيما يتعمؽ بالمعيار المستخدـ لكنو يثير إشكالية حكؿ ما يعنيو 
مصطمح المضاربة لذلؾ يفضؿ التمييز بيف األخطار البحتة كاألخطار غير البحتة، أما التمييز بيف 

األخطار المالية كاألخطار غير المالية عمى أساس النتيجة المادية أك المعنكية قد يثير إشكالية عند أكلئؾ 
الذيف يميزكف بيف الخسائر المالية كالخسائر االقتصادية لذلؾ يفضؿ التمييز بيف األخطار المادية 

كاألخطار المعنكية، كبخصكص التمييز بيف األخطار الديناميكية كأخطار السككف يتضح أف الفارؽ يكمف 
 .في دخكؿ متغيرات لـ تكف معركفة مما يدفع لمتمييز بيف األخطار التقميدية كاألخطار المبتكرة

بيف األخطار المادية كاألخطار النفسية تبعان لطبيعة الخسارة كىك تصنيؼ يرل الباحث " 1يفرؽ عبد العزيز 
 فإنو يعتبر 2"أنو يمكف اعتماده بالتمييز بيف األخطار المادية كاألخطار المعنكية، أما  عمي أحمد شاكر

األخطار الشخصية أخطار مضاربة كاألخطار الطبيعية أخطارا بحتة كيرل الباحث بأنو أمر متضارب مع 
 .ما قالو غيره مف الكتاب إضافة لما يحدثو مف تشكيشو كغمكض

 بيف األخطار العامة التي تمتد آثارىا لحاالت كثيرة كاألخطار الخاصة التي تؤثر في 3يميز حسيف التميمي
كيرل الباحث بأف ىذا التصنيؼ يجب أف يعتمد لمتفريؽ بيف األخطار العامة كاألخطار , حاالت محدكدة

كىك يفرؽ ايضا بيف أخطار الممتمكات كاألخطار الشخصية كأخطار المسؤكلية المدينة، كيرل أف ,المحدكدة
األخطار الشخصية كؿ ما يؤثر  في شخص اإلنساف كالكفاة المبكرة كالشيخكخة كخطر المرض البطالة، 
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لذلؾ يجب تجنب ىذه ,مف الكاضح أف ما يقصده ىنا باألخطار الشخصية يختمؼ عف ما عناه بيا 
 .اإلشكالية مف خبلؿ التمييز بيف أخطار األشخاص كأخطار الممتمكات كأخطار المسؤكلية المدنية

 في معرض حديثو عف األخطار التأمينية تقسيما ليا مميزا بيف مجمكعة 1يكرد محمد جكدت ناصر
األخطار المادية التي تصيب الممتمكات كتنقسـ إلى أخطار طبيعية كالزلزاؿ كاألزمات االقتصادية كأخطارا 

ذاتية ناتجة عف اإلىماؿ كالحريؽ كالسرقة، كمجمكعة األخطار اإلنسانية أك الشخصية التي تصيب "
اإلنساف في حياتو كصحتو كأعضاء جسمو، كمجمكعة ثالثة ىي أخطار المسؤكلية المدنية تجاه شخص 

 .كممتمكات الغير

كضمف األخطار , كبناء عمى ىذا التعريؼ  يمكف التمييز بيف األخطار التأمينية كاألخطار غير التأمينية 
 .التأمينية إمكانية التمييز بيف أخطار الممتمكات كأخطار األشخاص كأخطار المسؤكلية المدنية

بناء عمى ما تقدـ يمكف القكؿ بعدـ كجكد اتفاؽ بيف الكتاب ال عمى معايير تصنيؼ األخطار كال عمى 
, كمف أسباب ذلؾ الخمط بيف التصنيؼ كالتكصيؼ,أصنافيا كال عمى تسمياتيا كال عمى مضمكف التسميات 

أما أخطار المضاربة فيي تكصيؼ لخطر , لطبيعة الخسارة مادية أك معنكية"فالخطر المادم تصنيؼ تبعا 
لعدة " لمتصنيؼ كفقا"ينشؤه الفرد بنفسو كلنفسو بغرض تحقيؽ الربح إال أنو قد يحقؽ الخسارة، كالميؿ أيضا 

إضافة لبحث ىذا المكضكع كمقدمة لدراسة التأميف كليس , مف االعتماد عمى معيار كاحد" معايير بدال 
 .كمقدمة لدراسة إدارة الخطر

 :تصنيف األخطار: ثانيا

 :  استنادا إلى ما تقدـ  في الفقرة االكلى يمكف التمييز بيف األخطار كفقا لما يمي

مسبب  (إيجاد)لتدخؿ اإلنساف أك عدـ تدخمو في إنشاء "أخطار طبيعية كأخطار صنعية تبعان -   1
في إيجاد الخطر الطبيعي بينما الخطر الصنعي ىك " كال جزئيان "الخسارة، حيث ال دخؿ لئلنساف ال كميان 

 .في إنشاء مسبباتو" أك جزئيان "كؿ ما تدخؿ اإلنساف كميان 

لمدل شمكؿ نتيجة الخطر لشرائح كاسعة اك اقتصارىا عمى "األخطار العامة كاألخطار المحدكدة تبعان - 2
مف األشخاص ، أما الخطر المحدكد " كبيران "عدد محدكد مف األشخاص، فالخطر العاـ يشمؿ عددان 

 .فيقتصر  عمى عدد قميؿ مف األشخاص

                                      
-
 19 ص – دار مجدالكم – إدارة أعماؿ التأميف –محمد جكدت : ناصر . د 1



38 

 

 

 

فخطر افبلس شركة ليس كخطر فقداف بعض , أخطار حادة كأخطار بسيطة مف حيث حجـ الخسارة - 3
 .اصكليا

لطبيعة الخسارة كقابميتيا لمقياس الكمي، فإذا كانت الخسارة "األخطار المادية كاألخطار المعنكية تبعان - 4
ذا كانت الخسارة غير قابمة لقياس الكمي اعتبر الخطر "قابمية لمقياس الكمي اعتبر الخطر ماديان  ، كا 

 ".معنكيان 

األخطار البحتة كاألخطار غير البحتة حيث أف الخطر البحت يحتمؿ الخسارة مف عدميا بينما الخطر - 5
 .غير البحت يحتمؿ الربح أك الخسارة

 .الخطر الذم يسببو الشخص لنفسو كالخطر الذم يسببو الشخص لغيره- 6

 .الخطر الذم ينشؤه الفرد بإرادتو كالخطر الذم ينشؤه الفرد بغير إرادتو- 7

 .األخطار التي تؤثر في الشخصية الطبيعية كاألخطار التي تؤثر في الشخصية االعتبارية- 8

األخطار التي تؤثر في البشر في جكانب حياتيـ المختمفة االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية - 9
 .كالجسمانية كاألخطار التي تؤثر في الممتمكات

 .لمجاالت النشاط االقتصادم كالسياسي كاالجتماعي كالقانكني"نفرؽ بيف األخطار تبعان - 10

نفرؽ بيف األخطار التقميدية المرتبطة بطبيعة األشياء كاألشخاص كاألخطار المبتكرة الناجمة عف - 11
 .تغيرات حديثة غير معركفة في مجاالت الحياة االقتصادية كالسياسية كاالجتماعية كالقانكنية

 ".لممجاؿ االقتصادم"نفرؽ بيف األخطار الصناعية كالزراعية كالسياحية كالتجارية تبعان - 12

لقبكؿ صناعة التأميف أك عدـ قبكليا "نفرؽ بيف األخطار التأمينية كاألخطار غير التأمينية تبعان - 13
 .لتكصيؼ معيف خاضع لشركط فنية كقانكنية في الخطر القابؿ لمتأميف"التأميف عمييا كذلؾ كفقان 

  1:صفات ظاىرة الخطر : ثالثا

تستمد صفات الخطر مف اإلدراؾ اإلنساني الجمعي ليذه الظاىرة كليس عمى مستكل خطر محدد كمف ىذه 
 : الصفات مايمي 
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 : االستمرارية - 1

إف الخطر ظاىرة دائمة غير مؤقتة بحيث ال يمكف لئلنساف ال عمى الصعيد الفردم كال عمى مستكل 
 . اإلنسانية الشعكر باألماف المطمؽ 

 :التنكع- 2

 .لتعدد مسبباتيا كتنكع مجاالت الحياة اإلنسانية كتطكرىا"تتعدد األخطار تبعان 

 :اإلحتمالية- 3

الخطر ظاىرة ترتبط بالمستقبؿ غير المعمـك فالحادث المسبب لمخسارة قد يحدث كقد ال يحدث كالحادث 
بينما الكفاة المبكرة " فالمكت يسبب خسارة لكنو ال يشكؿ خطران "المؤكد ينتج خسارة لكنو ال ينتج خطران 

 ".تسبب خسارة كتنتج خطران 

 :التحكـ- 4

 .يقصد بالتحكـ إمكانية التعامؿ العممي مع ظاىرة الخطر لتكفير سبؿ مجابيتيا كالتخفيؼ مف آثارىا
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 المبحث الثالث

 -إدارة الخطر- 

  الميام– األىداف – المنافع – النطاق –المفيوم 

 :مفيوم إدارة الخطر: أوالً 

تنظيـ متكامؿ ييدؼ لمجابية الخطر بأفضؿ الكسائؿ كأقؿ التكاليؼ عف طريؽ "تعرؼ إدارة الخطر بأنيا 
 .1"اكتشاؼ الخطر كتحميمو كقياسو كتحديد كسائؿ مجابيتو مع اختيار أنسبيا لتحقيؽ اليدؼ المطمكب

 : بناء عمى ىذا التعريؼ يمكف القكؿ

إدارة الخطر تنظيـ متكامؿ كداللة عمى ككنيا نشاط منظـ كمدركس لكنو يشير إلى أف استخداـ - 1
 حكؿ المقصكد بيذا المصطمح ىؿ ىك لمداللة عمى نشاط منظـ تمصطمح التنظيـ يكلد العديد مف التساؤال

كمدركس أك يقصد بو كحدة تنظيمية ليا كيانيا بصبلحيات كمسؤكليات محددة عبلكة عمى االختبلؼ في 
استخداـ ىذا المصطمح بيف االقتصادييف الذيف يستخدمكنو لمداللة عمى النشاط اإلدارم بينما يستخدمو 

اإلداريكف لمداللة عمى إحدل كظائؼ اإلدارة إضافة إلى استخداـ ىذا المصطمح بشكؿ خاطئ لمداللة عمى 
 .المنظمة أك عمى النظاـ، لذا يجب أف تعرؼ إدارة الخطر بأنيا نشاط متكامؿ بدال مف تنظيـ متكامؿ

إف خطكات مجابية الخطر الكاردة في ىذا التعريؼ ما ىي في حقيقة األمر سكل خطكات األسمكب - 2
العقبلني العممي في صناعة القرار مما يجعمو تعريفان عامان ال خصكصية فيو فمك استبدلنا مصطمح الخطر 

 .الكارد فيو بأم مصطمح آخر ألصبح ىذا التعريؼ صالحان لو

إدارة الخطر ىي التكصؿ إلى كسائؿ محددة لمتحكـ في الخطر كالحد مف عدد مرات "كفي تعريؼ آخر 
 2"حدكثو كالتقميؿ ما أمكف مف الخسائر التي تترتب عمى تحقؽ حكادثو

إف ىذا التعريؼ يعتبر إدارة الخطر نتيجة لنشاط بينما ىي تتضمف نشاط كآليات لمعمؿ ، كعمى الرغـ مف 
استخدامو بعض المصطمحات الخاصة بالخطر فمف غير الكاضح ما ىك الفرؽ بيف عدد مرات حدكث 

 .الخطر كتحقؽ حكادثو
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عممية اتخاذ كتنفيذ القرارات التي تقمؿ اآلثار السمبية التي تحدث بالصدفة : "كما تعرؼ إدارة الخطر بأنيا
 .1"لممنظمة

إف ىذا التعريؼ يتضمف أمران إيجابيان كىك الحديث عف إدارة الخطر ضمف اإلطار المؤسساتي كلكنو يقع 
في مغالطات خطيرة فاتخاذ القرار خطكة مف خطكات صناعة القرار كليس عممية بحد ذاتيا، كما أف اإلدارة 
نما تشرؼ عميو، يعتقد الباحث أف سبب ىذه المغالطات عدـ التفريؽ بيف النشاط الكظيفي  ال تقكـ بالتنفيذ كا 

 .التنفيذم كبيف النشاط اإلدارم المشرؼ عميو كبالتالي عدـ التفريؽ بيف إدارة الخطر ككظيفة الخطر

العممية التي تتضمف كظائؼ التخطيط كالتنظيـ كالرقابة كالتكجيو عمى : "كقد عرفت إدارة الخطر بأنيا
 .2"نشاطات المنظمة مف أجؿ تقميؿ اآلثار السمبية لمخسائر التي تحدث بالصدفة

إف ىذا التعريؼ يحسـ المكضكع بشأف اعتبار إدارة الخطر نشاط إدارم كليس كحدة تنظيمية كفي ككنو 
 .يشمؿ جميع أجزاء المنظمة، إف ىدفيا التخفيؼ مف آثار الخسائر كليس مجرد تخفيؼ الخسائر

بناءن عمى استعراض كتحميؿ التعاريؼ السابقة سيحاكؿ الباحث تقديـ تعريؼ إلدارة الخطر في اإلطار 
المؤسساتي بما ينسجـ مع المبادئ اإلدارية مبرزان في الكقت نفسو خصكصية المجاؿ الكظيفي الذم تشرؼ 

 :عميو

إدارة الخطر نشاط فكرم يتضمف كظائؼ التخطيط كالتنظيـ كالتكجيو كالرقابة لجميع األنشطة التنفيذية 
اليادفة لمتخفيؼ مف اآلثار السمبية لؤلخطار المحتممة كلمخسائر الفعمية عمى مستكل المنظمة في بيئتيا 

 .الداخمية كالخارجية

إف ىذا التعريؼ يفرؽ بيف إدارة الخطر ككظيفة الخطر مستخدمان مصطمحات خاصة باألخطار كمبينان 
 .شمكؿ ىذا المكضكع لكافة أنشطة المنظمة

إف تكضيح مفيـك إدارة الخطر كالكظيفة التي تشرؼ عمييا يبيف أف مكضكع التفاعؿ بيف إدارة الخطر 
 .كصناعة التأميف ىك مساىمة األخيرة في التخفيؼ مف اآلثار السمبية لؤلحداث غير المرغكبة

 :3الخطر (وظيفة)نطاق إدارة : ثانياً 
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يتفؽ جميع الكتاب عمى أف نطاؽ كظيفة الخطر تشمؿ جميع أنشطة المنظمة كمكاردىا إال أف خبلفان ينشأ 
 .بينيـ فيما يتعمؽ بأنكاع األخطار التي تقع ضمف نطاؽ اىتماـ كظيفة الخطر

يرل البعض أف اىتماـ كظيفة الخطر يجب أف يقتصر عمى تمؾ األخطار التي ينجـ عف تحقؽ مسبباتيا 
حالتيف اثنتيف كىما حالة الخسارة كحالة البلخسارة فبل مجاؿ لمربح مف خبلؿ ىذه الحكادث، كىـ بذلؾ 

يستثنكف تمؾ الخسائر التي تنتج أثناء ممارسة األنشطة اليادفة لتحقيؽ الربح، كمبررىـ في ذلؾ أف إدارة 
 .الخطر تيتـ باألحداث التي ال يحتمؿ تحقؽ الربح مف خبلؿ تحققيا

أما كجية النظر األخرل فترل ضركرة شمكؿ نطاؽ كظيفة الخطر لجميع أنكاع الخسائر الناتجة عف 
أحداث غير مرغكبة، كمبررىـ في ذلؾ أف الخسارة المتحققة أثناء  ممارسة األنشطة اليادفة لمربح لـ يكف 
نما سببتيا أحداث كتغيرات غير مرغكبة كأف المنظمة لـ تنشأ تمؾ األحداث غير  سببيا تمؾ األنشطة كا 

نما بالحدث غير المرغكب  .المرغكبة، كبالمحصمة فالخسارة غير مرتبطة بالنشاط الممارس كا 

يمكف القكؿ بصحة كجية النظر الثانية كصحة التبرير المقدـ مف قبؿ أنصارىا ك يمكف أيضان تفيـ الرأم 
 .اآلخر الذم ينطمؽ مف زاكية شركات التأميف كليس مف زاكية إدارة الخطر في المنظمات

  :1تكاليف ومنافع إدارة الخطر عمى مستوى المنظمة: ثالثاً 

تتحمؿ المنظمات في إطار إدارتيا لؤلخطار تكاليؼ الدراسة كالتحميؿ كتخصيص األمكاؿ كدفع أقساط 
 .التأميف أمبلن في الحصكؿ عمى منافع تفكؽ تمؾ التكاليؼ

 :تسبب ظاىرة الخطر عمى مستكل المنظمات ثبلث أنكاع مف الخسائر ىي

 .الخسائر الفعمية الناجمة عف تحقيؽ الخطر في صكرة حادث- 1

الخسائر الناجمة عف حالة عدـ التأكد التي تدفع بالمنظمات لعدـ دخكؿ مجاالت استثمارية ذات عائد - 2
 .مرتفع

الخسارة المتمثمة بفارؽ العائد عمى االستثمار السائد كالرائج كعائد االستثمار في المجاالت التي - 3
نستطيع استخداـ المخصصات المحجكزة إلدارة الخطر فييا تتمثؿ منافع إدارة الخطر بالفارؽ اإليجابي بيف 
مجمكع التخفيضات التي تحدثيا إدارة الخطر في األنكاع الثبلث السابقة كبيف التكاليؼ المدفكعة إلحداث  

 .تمؾ التخفيضات
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 :1أىداف إدارة الخطر: رابعاً 

كتمثؿ منافع إدارة الخطر بذاؾ كالفارؽ , إف ظاىرة الخطر تسبب لممنظمة ثبلث أنكاع مف الخسائر
كمف , اإليجابي بيف التخفيضات التي تحدثيا إدارة الخطر في األنكاع الثبلث تمؾ كتكمفة إدارة الخطر

الطبيعي أف المنافع تزداد بازدياد التخفيضات كبانخفاض التكاليؼ، كبما أف تحقؽ النكعيف الثاني كالثالث 
نما تنجـ عف الجانب المعنكم لو، كما أف آثار التحقؽ  مف الخسائر ال يتطمب التحقؽ المادم لمخطر كا 
نما تمتد لتطاؿ العديد مف المتغيرات كالمؤشرات  المادم لمخطر ال تقؼ عند الخسارة المادية المباشرة كا 
عمى المستكل التنظيمي إف لـ تصؿ تمؾ اآلثار لتيديد كجكد المنظمة كبقائيا كلذلؾ تقسـ أىداؼ إدارة 

 :الخطر إلى المجمكعتيف التاليتيف

 :2(التخفيؼ مف اآلثار المادية لمجانب المعنكم لمخطر)أىداؼ ما قبؿ الخسارة - أ

إف تمؾ األىداؼ تتمثؿ في تخفيض حجـ الخسارة الناجمة عف اآلثار المعكقة التي تدفع بالمنظمة لتجنب 
دخكؿ مجاالت استثمارية ذات عائد مرتفع، إضافة لعدـ المبالغة في التكاليؼ المدفكعة إلدارة الخطر، لذا 

 :يمكف صياغة ىذه األىداؼ عمى النحك التالي

 .عدـ دفع تكاليؼ كبيرة لقاء منافع ضئيمة: االقتصاد في العمميات- 1

مساعدة متخذم القرار لتحكيؿ حالة عدـ التأكد إلى حالة احتمالية قياسية يمكف مكاجيتيا كأمر مؤكد - 2
 .كبشكؿ طبيعي مما يساىـ بإزالة حالة التردد كالشؾ لدييـ

إرشاد جميع أفراد المنظمة لمتقييد بالضكابط القانكنية لتجنب تحمؿ خسائر ناجمة عف تعكيضات تدفع - 3
 .لمغير كفقان لمقانكف النافذ

إشاعة جك مف الطمأنينة لدل العنصر البشرم داخؿ المنظمة كذلؾ باتخاذ كؿ ما يمـز لمحفاظ عمى - 4
 .السبلمة المينية كعمى الدخكؿ أيضان 

دارة الخطر يساعد المنظمة في تحقيؽ ىذه األىداؼ إذا ما استطاعت  أف التفاعؿ بيف صناعة التأميف كا 
شركات التأميف تقديـ خدمات التأميف عمى الممتمكات كالدخكؿ كأضرار المسؤكلية المدنية بأقساط معقكلة 

 .كمدركسة، كربط عممية التأميف بااللتزاـ بقكاعد السبلمة المينية كالشركط القانكنية
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 :(التخفيؼ مف الخسائر الفعمية كاآلثار عمى المستكل التنظيمي)أىداؼ ما بعد الخسارة - ب

إذا ما تحقؽ الخطر عمى شكؿ حادث فإف الخسائر المادية كالمعنكية لف تقؼ عند حدكد الخسارة المباشرة 
بؿ أف كرة الثمج سكؼ تتدحرج كتكبر لتطاؿ بعض أك كؿ أنشطة المنظمة مما يجعميا عاجزة عف تحقيؽ 
بعض أىدافيا أك التكقؼ عف غرضيا جزئيان أك كميان بشكؿ مؤقت أك دائـ لذلؾ تسعى إدارة الخطر في ىذه 

 :الحالة لتحقيؽ األىداؼ التالية

إف تحقؽ بعض األخطار كتسببيا بخسائر حادة قد يتسبب بتكقؼ المنظمة عف القياـ : ىدؼ البقاء- 1
بجميع أنشطتيا كاستحالة إقبلعيا مرة أخرل، لذلؾ تسعى إدارة الخطر في المنظمات لتخفيؼ حدة الخسارة 

 .كاتساعيا كتكرارىا بحيث يمكف تجاكزىا دكف أف يؤدم ذلؾ إلنياء الكجكد المادم كالقانكني لممنظمة

إف طبيعة النشاط الذم تمارسو بعض المنظمات قد يسمح ليا بالتكقؼ لبعض : استمرار العمميات- 2
الكقت بينما تقـك بإعادة بناء ما ىدمو الحادث غير المرغكب، عمى نقيض منظمات أخرل تفرض طبيعة 

عمميا عدـ تكقؼ بعض األنشطة الحيكية فييا كالمنظمات الصحية كالتعميمية كالمؤسسات الحككمية، لذلؾ 
فإف إدارة الخطر في مثؿ ىذه المنظمات تيدؼ  لجعؿ الخسارة المادية المتحققة ال تؤثر عمى استمرار 

 .بعض األنشطة فييا

إف الربحية تعتبر اليدؼ المحكرم ألغمب المنظمات كخصكصان في القطاع الخاص لذلؾ : الربحية- 3
عمى إدارة الخطر إف تبذؿ كؿ ما مف شأنو لتمكيؿ الخطر بالطرؽ الخارجية كأف يأتي ذاؾ التمكيؿ سريعان 

 .بحيث ال تتكقؼ أنشطتيا المكلدة لمربح

نما عمى استقرار اإليرادات لتمكيؿ : استقرار اإليرادات- 4 بعض المنظمات قد ال تركز عمى الربحية كا 
أنشطتيا الجارية كلذلؾ فعمى إدارة الخطر أف تكلي األنشطة التي تتصؿ باإليرادات أكلية المعالجة  إذا ما 

 .تحقؽ الخطر

بعض المنظمات قد يككف ليا خطط تكسعية في مجاؿ االنتاج كالتسكيؽ كاالستثمار : ىدؼ النمك- 5
كلذلؾ فعمى إدارة الخطر أف تخفؼ اآلثار السمبية لمخسائر الفعمية كذلؾ مف خبلؿ االمتناع عف تمكيؿ 

 .الخطر باألمكاؿ المخصصة ألغراض النمك

نما يمتد ليؤثر سمبان : العامؿ اإلنساني- 6 إف التحقيؽ المادم لمخطر ال يقؼ عند األضرار بالمكجكدات كا 
عمى األفراد بسبلمتيـ كاستمرار مداخيميـ كقد يمتد األثر السمبي ليطاؿ األشخاص خارج المنظمة مف زبائف 
كمكرديف كمتضرريف آخريف، لذلؾ فعمى إدارة الخطر معالجة اآلثار السمبية عمى العنصر البشرم بأسرع 

 .ما يمكف
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دارة الخطر يكفؿ التمكيؿ الخارجي لؤلخطار المتحققة مما يساىـ في  إف التفاعؿ بيف صناعة التأميف كا 
تخفيؼ اآلثار الضارة عمى األىداؼ السابقة جميعيا شريطة أف تمتمؾ إدارة الخطر في المنظمات اآلليات 
المناسبة الستخداـ ذاؾ التمكيؿ إلعادة الكضع إلى ما كاف عميو أك عمى األقؿ لؤلنشطة التي تخدـ اليدؼ 

 .المتناسب مع طبيعة نشاط المنظمة

 :1الخطر (وظيفة)ميام إدارة : خامساً 

إدارة الخطر نشاط فكرم يدير نشاطان تنفيذيان غرضو األساسي التخفيؼ مف اآلثار السمبية لؤلحداث غير 
المرغكبة كمسؤكلية ذاؾ الغرض تقع عمى عاتؽ الجميع في المنظمة تبعان لممستكل كالحيز كالقطاع الذم 

يشغمو كؿ منيـ، إال أف إدارة مكرد مف المكارد أك نشاط مف األنشطة قد يتـ مف خبلؿ كحدة تنظيمية 
مركزية كمما تضخـ حجـ النشاط أك ازدادت أىميتو كمف خبلؿ ذلؾ يمكف القكؿ إف لكظيفة الخطر كاإلدارة 

 :المشرفة عمييا بكجكد كحدة تنظيمية مركزية أك بدكف كجكدىا المياـ اإلدارية كالتنفيذية التالية

رسـ السياسات كتحديد اإلجراءات ككضع البرامج كتخصيص المكارد كتحديد المسؤكليات كالصبلحيات - 1
 .في كؿ ما يتعمؽ بالخطر عمى مستكل المنظمة كعمى مستكل كؿ قطاع مف قطاعاتيا

اإلشراؼ كالتنسيؽ بيف كؿ الجيات داخؿ المنظمة كمساعدتيا فنيان لتنفيذ جميع اإلجراءات الكفيمة - 2
 .2بالتحكـ في الخطر سكاءن بمنع تحققو أك التخفيؼ مف احتماؿ الخسارة كحجميا

القياـ بجميع الخطكات التقنية التي مف شأنيا دراسة األخطار كتحميميا كتحديد بدائؿ مجابيتيا كاختيار - 3
 .أمثميا كتطبيؽ البديؿ المقترح

التنسيؽ مع جميع الجيات داخؿ المنظمة كخصكصان اإلدارة المالية لتحديد األخطار التي تمكؿ ذاتيان - 4
 .كاألخطار التي تمكؿ خارجيان 

االتصاؿ كالتفاكض مع الجيات الخارجية كخصكصان شركات التأميف الختيار أنسبيا مف حيث قيمة - 5
 .األقساط كمف حيث المصداقية كالمبلءة المالية

إف إحدل المياـ األساسية إلدارة الخطر التفاعؿ مع شركات التأميف كىي تسعى في : يتضح مما سبؽ
 .إطار ىذا التفاعؿ ألقساط منخفضة كمصداقية كمبلءة مالية مرتفعيف

                                      
 70ص– مرجع سبؽ ذكره – أساسيات إدارة الخطر – حسيف : التميمي . د -1

  47، ص2009احمد السيفك ، إدارة الخطر كالتأميف ، دار اليازكدم ، عماف ، األردف ، . عيد ،أحمد أبك بكر ، كد.د- 2
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 الرابعالمبحث 

أساليب وسياسات إدارة الخطر 

  :تمييد: أوالً 

تستخدـ المنظمات مجمكعة مف الكسائؿ كاألساليب لمجابية الخطر يطمؽ عمييا البعض أحيانان مصطمح 
 الذم يعني تكجيان عامان مرشدان ,سياسات إدارة الخطر بما ال يتفؽ مع المضمكف اإلدارم ليذا المصطمح

لصانعي القرار بالتكجو نحك أسمكب أك طريقة أك كسيمة معينة دكف سكاىا لذلؾ سيقـك الباحث باستعراض 
. أساليب مجابية الخطر أكالن كمف ثـ تبكيب تمؾ الطرؽ تبعان لمساىمتيا في خدمة تكجو عاـ دكف سكاه

: أساليب إدارة الخطر: ثانيا

المنظمات تبعا لظركؼ مكضكعية كذاتية سيقـك الباحث إلييا  ىناؾ العديد مف األساليب التي تمجأ 
 : كىذه األساليب ىي مبينان الظركؼ المناسبة أك االضطرارية الستخداـ كؿ منياىاباستعراض

 :عدم القيام بالنشاط: األسموب األول- 1

باتخاذ القرار السالب بعدـ ممارسة  يقضي  يطمؽ الكتاب عمى ىذا األسمكب مصطمح تجنب الخطر كالذم
.  العجز عف تحممياأكاألنشطة في حاؿ عجز المنظمات عف التنبؤ بالخسائر المادية المحتممة 

: يقدـ الباحث المبلحظات التالية حكؿ ىذا األسمكب

إف التكقؼ عف ممارسة نشاط ما نتيجة لحالة عدـ التأكيد يحـر المنظمات كبالتالي المجتمع مف - 1
. حة كمف الخطأ التكقؼ عف ممارستيا عمى المستكييف الكمي كالجزئيباالستثمار في مجاالت ضركرية كمر

ا عف طريؽ تضافر  يمكف معالجتودإف عجز المنظمة عف تحمؿ الخسارة المحتممة بشكؿ منفر- 2
. مجمكعة مف الجيكد الداخمية كالخارجية

عندما ال تتكفر لممنظمة إمكانية المعالجة في نطاؽ أكسع فإف عمييا أال تتكقؼ عف ممارسة النشاط - 4
إال إذا كانت احتماالت تحقؽ الخسارة أكبر مف احتماالت عدـ تحققيا بالتالي تصح درجة الخطر صفران 

. كبالتالي ننتقؿ مف حالة عدـ التأكد إلى حالة التأكد

ما فييا صناعة بعمى إدارة الخطر في المنظمات كبالتفاعؿ مع جميع الجيات الداخمية كالخارجية - 5
التأكد كالحيمكلة دكف عدـ التأميف العمؿ عمى استخداـ جميع الكسائؿ الرياضية كاإلحصائية لتخفيض حالة 
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حة، كبذلؾ تتسع آفاؽ التفاعؿ بلجكء المنظمات التخاذ قرارات سالبة ميما ارتفعت خطكرتيا طالما إنيا مر
.  القانكنية كالفنيةالضكابطدارة الخطر كصناعة التأميف في حدكد إبيف 

ومعالجة  (درجة الخطر، احتمال الخسارة، حجم الخسارة)قبول الخطر : األسموب الثاني. 2
 1:نتائجو بعد تحققو دون تخطيط مسبق

يمارس النشاط كيتـ قبكؿ الخطر كما ىك دكف كبمكجب ىذا األسمكب يمارس النشاط كيتـ قبكؿ الخطر 
 حجميا كيتـ تمكيؿ الخسارة المادية أكاتخاذ أم إجراء لخفض درجة الخطر أك التقميؿ مف احتماؿ الخسارة 

الخسارة المحتممة الفعمية مف اإليراد الجارم لممنظمة يفضؿ استخداـ ىذا األسمكب في حاؿ كاف حجـ 
لممنظمة، كما تدفؽ النقدم ؿا مرىقان عمى ئاعبضيئبل كاحتماؿ تحققيا منخفضا كغير متكرر بحيث ال يشكؿ 

أف المنظمة قد تضطر العتماد ىذا األسمكب فيما إذا تحققت الخسارة نتيجة لخطر غير متكقع أك لعدـ 
. كجكد أساليب أخرل متاحة أك أف تكمفة تمؾ األساليب أكبر مف منافعيا

تنعدـ تكمفة إدارة الخطر كفقان ليذا األسمكب فميس ىناؾ إجراءات ليا تكمفة كال أمكاؿ مدفكعة أك محتجزة 
. ر غير متكقعمإال أف عيبيا يكمف في حالة الخسارة المادية المتحققة لخطر كب

تجو ناحية حصر استخداـ ىذا األسمكب ت أف ب العبلقة التفاعمية بيف إدارة الخطر كصناعة التأميف يجإف
في الحاالت المبلئمة كعدـ استخدامو اضطراريان فتقكـ إدارة الخطر في المنظمات بحصر جميع األخطار 
فميس ىناؾ خطر غير متكقع كتقكـ شركات التأميف بإيجاد القسط المبلئـ كتنبو المنظمات إلى أخطار 

. تأخذ بالحسبافيجب أف محتممة 

 والتخطيط 2(درجتو، احتمال الخسارة، حجم الخسارة)قبول الخطر : األسموب الثالث. 3
: مؤقتمسبقًا لمعالجة نتائجو بعد تحققو من خالل احتياطي 

كفقان ليذا األسمكب يتخذ القرار بممارسة النشاط كقبكؿ الخطر دكف محاكلة التأثير عمى درجة الخطر 
 مؤقتكاحتماؿ الخسارة كحجميا كاإلجراء الكحيد المتخذ ىك اقتطاع دكرم لمبالغ مالية عمى شكؿ احتياطي 

                                      
 51-50ص– مرجع سبؽ ذكره – الخطر كالتأميف – سبلمة : عبد اهلل . د-1

 27-26ص– مرجع سبؽ ذكره – مقدمة في الخطر كالتأميف – أسامة : عبد العزيز . د -

 33-32ص– مرجع سبؽ ذكره – مبادئ التأميف التجارم كاالجتماعي – ابراىيـ : عبد ربو . د -

 43ص– مرجع سبؽ ذكره – التأمينات التجارية كاالجتماعية – عمي : شاكر .  د -2

 52ص– مرجع سبؽ ذكره – الخطر كالتأميف – سبلمة : عبد اهلل . د -
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عمى ضكء ما أنفؽ في سنكات سابقة لمقابمة خسائر ناتجة عف مجمكعة مف األخطار المتدخمة التي 
يصعب فصميا عف بعضيا البعض كتكقع الخسارة الناجمة عف كؿ منيا مف حيث القيمة كالتكقيت، كمع 

ىذا االحتياطي قد ال يتطابؽ مع الخسارة المحققة فإنو يخفؼ العبء عف اإليراد الجارم لكنو في أف 
.  استثمار األمكاؿ المحتجزة نيائيان فالخسارة المتكقعة غير محددة بزمف أك بقيمة مفالمقابؿ ال يمكف

ركط الفنية لمتأميف كعدـ مبالغة منظمات شاستخداـ ىذا األسمكب في األخطار التي ال تحقؽ اؿيمكف 
األعماؿ في اعتماد عمى ىذا األسمكب كاقتصارىا في ذلؾ عمى األخطار ذات حجـ الخسارة المنخفضة 
ال اضطرت لتجميد مبالغ طائمة دكف استثمار كفي المقابؿ فإف عمى شركات التأميف أف  كغير المتكررة كا 
. تستخدـ جميع الكسائؿ الرياضية كاإلحصائية لجعؿ الكثير مف ىذه األخطار مبلئمان فنيان كبأقساط معقكلة

والتخطيط مسبقًا  (درجتو، احتمال الخسارة، حجم الخسارة)قبول الخطر : األسموب الرابع. 4
: 1لمعالجتو نتائجو بعد وقوعو من خالل احتياطي خاص

 ىذا األسمكب بممارسة النشاط كقبكؿ الخطر المرافؽ لو كما ىك كاالستعداد لتمكيؿ الخسارة مف مقضم
خبلؿ اقتطاع مبالغ دكرية  تخصص لمكاجية الخسارة المادية المحتممة المرتبطة بخطر محدد يمكف فرزه 

. 2كتقدير الخسارة المحتممة الناتجة عنو بدقة

يفضؿ استخداـ ىذا األسمكب في الحاالت التي يككف فييا احتماؿ الخسارة معركؼ بشكؿ مسبؽ كحجـ 
مف خبلؿ االيراد الجارم لممنظمة دفعة كاحدة الخسارة المحتممة متكسط القيمة بحيث يصعب تمكيميا 

لمكاجية خطر محدد لرفع العبء عف اإليراد الجارم عمى الرغـ مف فيفضؿ تخصيص مبالغ معينة 
 ىذه األمكاؿ أك عمى األقؿ عدـ القدرة عمى استثمارىا بحرية تجميدالخسارة التي تتكبدىا المنظمة مف جراء 

. مطمقة

تنشؤىا المنظمة بنفسيا كلنسفيا بيدؼ الربح لكنيا قد تحقؽ )يستخدـ ىذا األسمكب في األخطار التي 
التي تحجـ شركات التأميف عف تغطيتيا ك , (أخطار المضاربة)كىذا ما يكصؼ تحت مسمى  (الخسارة

  التفاعمية باعتبار الخسائر الناجمة عف ىذه األخطار غير مفاجئة كغير عارضة كبالتالي تقع خارج العبلقة
فاالىتبلؾ المتعارؼ عميو لآلالت كاألثاث كمؤكنات الديكف المشككؾ فييا أمر شبو مؤكد كخصكصان مف 

الناحية المحاسبية مما يجعؿ التأميف عمييا غير ممكف مف الناحية القانكنية كبالتالي فإف مثؿ ىذا النكع مف 
. األخطار يقع خارج إطار العبلقة التفاعمية بيف إدارة الخطر كصناعة التأميف

                                      
 53-52ص– مرجع سبؽ ذكره – الخطر كالتأميف – سبلمة : عبد اهلل . د -1

 16 ، ص2008نيؿ كرك كفكرد ، ترجمة ، تيسير التريكي ، مصباح كماؿ ، مدخؿ إلى إدارة الخطر ، -  2
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:  1التأمين الذاتي: األسموب الخامس. 5

يعتبر البعض ىذا األسمكب كجزء مف أسمكب االحتياطي الخاص إال أف عبد اهلل سبلمة يقكؿ في ىذا 
أسمكب التأميف الذاتي يختمؼ عف أسمكب االحتياطي الخاص الذم ال يشترط كجكد عدد كبير مف )المجاؿ 

ف أسمكب االحتياطي الخاص ال يؤثر في درجة  أكحدات الخطر المكزعة التي يشترطيا التأميف الذاتي كما
. 2( أسمكب التأميف الذاتيق ال يكفر إمكانية استخداـ قانكف األعداد الكبيرة التي يستخدـقالخطر ألف

كؿ كحدة خطر كينخفض ىذا القسط ؿيتضمف ىذا األسمكب اقتطاع مبالغ مالية عمى شكؿ قسط محدد 
 في مجاالت مناسبة تتكافؽ يستثمربزيادة عدد الكحدات المتشابية كتكضع تمؾ المبالغ في حساب خاص 

. امع احتماؿ تحقؽ الخسارة كتكراره

يفضؿ استخداـ ىذا األسمكب في حاؿ األخطار التي ينخفض فييا احتماؿ الخسارة كحجميا مع كجكد عدد 
كبير مف الكحدات المتشابية كالمكزعة جغرافيان إضافة إلى تكفر اإلمكانية المالية لدل المنظمة لتخصيص 
مكانية استخداـ  ىذه المبالغ دكف أف تتسبب في خسارة كبيرة ناجمة عف فرؽ عكائد االستثمار المتاحة كا 

. تمؾ المخصصات

إف مقارنة أسمكب التأميف الذاتي بأسمكب التأميف التجارم يظير بأف األكؿ يكفر أقساط التأميف كيكفر 
ككف المخصصات قد تراكمت تعكائد إمكانية استثمارىا إال أف عيبو يظير في حاؿ تحقؽ الخطر قبؿ أف 

 لممنظمة األمر الذم يمكف تجنبو مف ةبما يسمح بتمكيؿ الخطر مما يمقي عبء عمى اإليرادات الجارم
. خبلؿ أسمكب التأميف التجارم

أف ال تمجأ المنظمات الستخداـ ىذا األسمكب إال إذا كاف الفارؽ بيف قسط التأميف التجارم كقسط يجب 
التأميف الذاتي كبيران كىك أمر غير مكضكعي كغير منطقي كغير مقبكؿ فنيان، أك أف شركات التأميف المتاح 

 . التعامؿ معيا ال تؤمف عمى مثؿ ىذه األخطار

ؿ ىذه األخطار بمظمة أعماليا إف لـ يكف ىناؾ مف مانع قانكني مشـت شركات التأميف كبذلؾ يجب عمى
كتذليؿ جميع العقبات الفنية التي تحكؿ دكف ذلؾ بما يساىـ في رفع مستكل العبلقة التفاعمية بيف إدارات 

. الخطر كصناعة التأميف

                                      
 34-33ص – مرجع سبؽ ذكره – مبادئ التأميف التجارم كاالجتماعي – ابراىيـ : عبد ربو . د -1

 28-27ص– مرجع سبؽ ذكره – مقدمة في الخطر كالتأميف – أسامة : عبد العزيز . د -
 164-163ص– مرجع سبؽ ذكره – الخطر كالتأميف – سبلمة : عبد اهلل . د -2
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:  1أسموب التجزئة والتنويع. 6

تكزيع القيـ المعرضة لخطر ما عمى نطاؽ يتـ يتضمف ىذا األسمكب إحدل حالتيف أك كبلىما معان حيث 
جغرافي كاسع أك تكزيع ممكية أصؿ ما أك ممارسة نشاط ما عمى عدد مف الجيات، فإذا ما تحقؽ الخطر 
ذا ما تكامؿ التنكيع مع التجزئة نحصؿ  فبل يطاؿ جميع الكحدات كال تككف خسارة الجية الكاحدة كبيرة كا 
عمى كحدات خطر متعددة كمتنكعة كمكزعة جغرافيان مما يسمح بالتنبؤ الدقيؽ مقدمان كيخفض احتماؿ 

. الخسارة

يفضؿ استخداـ ىذا األسمكب في المنظمات التي تممؾ كحدات خطر ذات قيمة مرتفعة متعددة كمتنكعة 
يمكف تكزيعيا عمى مناطؽ جغرافية متعددة كفي حاؿ كاف المناخ االستثمارم السائد يكفر مجاالت متعددة 

مكيؿ الخطر باالعتماد عمى اإليراد تلبلستثمار، كعبلكة عمى ذلؾ يجب أف تككف المنظمة قادرة عمى 
. الجارم دكف أف تتأثر نشاطاتيا مف جراء ذلؾ كأال يؤدم التكزيع كالتنكيع إلعاقة النشاط األساسي لممنظمة

 ىذا األسمكب مفيد جدان كإحدل كسائؿ الكقاية فيك يؤثر عمى احتماؿ الخسارة كحجميا كيشكؿ خطكة إف
كبالتالي فإف عمى شركات التأميف  (ذاتي، تبادلي، تجارم)مساعدة الستخداـ أم كسيمة مف كسائؿ التأميف 

كفي إطار العبلقة التفاعمية المقترحة أف تشترط عممية الفرز كالتنكيع مف جية كتكفر إمكانية التأميف عمييا 
. مف جية أخرل كبأقساط معقكلة

:  2أسموب الوقاية والمنع. 7

يتضمف ىذا األسمكب اتخاذ جميع اإلجراءات العممية الفكرية كالفنية لخفض احتماؿ تحقؽ الحكادث المسببة 
. خسارة كلخفض حجـ الخسارة في حاؿ تحقؽ الحكادث أك لكمييما معان ؿؿ

                                      
 65-64ص– مرجع سبؽ ذكره – الخطر كالتأميف – سبلمة : عبد اهلل . د -1

 44ص– مرجع سبؽ ذكره – سامي  عفيؼ ، التأميف الدكلي : حاتـ . د -
 50-46ص– مرجع سبؽ ذكره – التأمينات التجارية كاالجتماعية – عمي : شاكر .  د -2

 50-53ص– مرجع سبؽ ذكره – الخطر كالتأميف – سبلمة : عبد اهلل . د -

 45-44ص– مرجع سبؽ ذكره – سامي  عفيؼ ، التأميف الدكلي : حاتـ . د -

-116ص – 1987دار الفكر العربي – التأميف ضد األخطار التكنكلكجية القاىرة – محمد شكرم : سركر . د -
117 
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 بيدؼ منع تحقؽ توإف إجراءات الكقاية كالمنع فكرية كفنية تبدأ مع التخطيط لمنشاط كتستمر أثناء ممارس
. الخطر كتستمر بعد تحققو لخفض حجـ الخسارة

يتـ تحديد إجراءات الكقاية كالمنع لنشاط مما مف خبلؿ تحميؿ طبيعتو كاألدكات المستخدمة  في ممارستو 
. كاألفراد المشاركيف فيو كالمتأثريف بو داخؿ المنظمة كخارجيا

مثمة ت الجدكل االقتصادية الستخداـ ىذا األسمكب مف خبلؿ المقارنة بيف تكمفة ىذا األسمكب الـدتتحد
بتكاليؼ اآلالت كالعدد كاألدكات كالمكاد كالتشغيؿ كالصيانة كحجـ التخفيض في الخسارة المادية المحتممة 

كالفعمية الناجمة عف استخدامو، كمع ذلؾ فإف استخداـ ىذا األسمكب ال يقؼ عند حدكد الجدكل 
نسانية نما يمتد لنكاح قانكنية كا  . االقتصادية كا 

ف أسمكب الكقاية كالمنع ضركرة ال بد منيا كيجب عدـ إخضاعو لمنطؽ التكمفة كالعائد خصكصان إذا ما إ
 عدـ االعتقاد بأف ىذه الكسيمة كافية لمكاجية يجب قتعمؽ المكضكع بالنكاحي القانكنية كاإلنسانية، كما أف

كبذلؾ تتكفر أرضية صالحة لعبلقة تفاعمية ,أخرل مكممة لكسائؿ األخطار كالتعامؿ معيا باعتبارىا كسيمة 
دارة الخطر في المنظمات .  األخرلتكاممية بيف صناعة التأميف كا 

:  1الخطر المعنوي والمادي لجية ال تمتين إدارة الخطر: أسموب نقل عبء. 8

 خبلفان لمعرؼ السائد مقابؿ  زيادة أك تخفيض يايتضمف ىذا األسمكب نقبلن لممسؤكلية عف األخطار عقد
لمقيمة العقدية المتعارؼ عمييا بما ال يتعارض مع القيكد القانكنية عمى أف الجية التي انتقمت  مسؤكلية 
نما لدييا الخبرة في إدارة األخطار المرتبطة بالنشاط األساسي الذم  الخطر إلييا ال تمتيف إدارة الخطر كا 

. 2تمارسو

م خطكرة مرتفعة ليس لدييا ذتمجأ المنظمات لمثؿ ىذا األسمكب في حاؿ اضطرارىا لممارسة نشاط 
التخصص كال الخبرة في إدارتو، فتستطيع مف خبلؿ ىا األسمكب التخمص مف حالة عدـ التأكد لدييا ليحؿ 
مكانيا حالة خسارة مؤكدة معبران عنيا نقدان بالفارؽ بيف القيمة العقدية المتفؽ عمييا كالقيمة المتعارؼ عمييا 

. 3(عقكد النقؿ كالتشييد كاإليجار كالبيكع اآلجمة لؤلكراؽ المالية)كاألمثمة كثيرة في ىذا المجاؿ 

                                      
 62-55ص– مرجع سبؽ ذكره – الخطر كالتأميف – سبلمة : عبد اهلل . د -1
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يرل أغمب الكتاب بأف ىذا األسمكب ال يؤثر في الخطر كعناصره فيك مجرد نقؿ لو مف طرؼ آلخر دكف 
غـ مف رأدنى محاكلة لمتأثير  في احتماؿ تحققو  أك في حجـ الخسارة المحتممة لو، إال أف الباحث كباؿ

باتجاه كحدات خطر مكزعة متعددة كال يدفع تفيمو لكجية نظرىـ باعتبار أف ىذا األسمكب ال يقي كال يمنع 
كمتنكعة كال يستخدـ قانكف األعداد الكبير في التحميؿ كالدراسة كالتنبؤ، فيك يرل أف ىذا األسمكب يؤثر 
عمى الخطر مف زاكية صاحبو األصمي فيحكؿ حالة عدـ التأكد إلى خسارة مؤكدة كيزيؿ حالة الخكؼ 

. كالتردد لديو مما يدفعو التخاذ قرار إيجابي بممارسة ىذا النشاط

نما ينقؿ ذ ىذا األسمكب ال يمغي إمكانية التفاعؿ بيف المنظمات كصناعة التأميف بشأف قإف ق األخطار كا 
ىذه العبلقة مف منظمة إلى أخرل  كبما يشجع شركات التأميف لمتعامؿ معيا باعتبارىا أكثر خبرة 

. كتخصصان 

:  1لدى جية تمتين إدارة الخطر وال تيدف لتحقيق الربح (التبادلي)تجميع األخطار التأمين . 9

يتضمف ىذا األسمكب قياـ مجمكعة مف المنظمات التي تممؾ عددان مف الكحدات المتماثمة كالمعرضة لنفس 
الخطر باإلتفاؽ مقدمان عمى تقاسـ الخسائر المادية عند تحققيا في إحدل تمؾ المنظمات كؿ بحسب ما 
تمتمكيا مف كحدات كفي إطار ذلؾ تدفع المنظمة المنضكبة في ىذا االتفاؽ رسـ اشتراؾ بسيط أك قسط 

غير نيائي عمى أف تتـ التسكية زيادة أك نقصانان بيف ما دفعو العضك مقدمان كما يترتب عميو نتيجة تقاسـ 
. الخسائر خبلؿ الفترة الزمنية المتفؽ عمييا

تمجأ المنظمات ليذا األسمكب عندما يككف حجـ الخسارة المادية المحتممة كبيران لدرجة عجزىا عف تحمميا 
 الخسارة كحجميا كعمى باحتماؿمنفردة ككما أف عدد الكحدات التي تممكيا قميؿ ال يسمح ليا بالتنبؤ الدقيؽ 

. األغمب ال تكجد كسيمة أخرل يمكف أف تمجأ إلييا

ح ىذا األسمكب بتجميع عدد ال بأس بو مف كحدات متشابية كالمعرضة لنفس الخطر بما يسمح كبقدر ـيس
معيف االستفادة مف مزايا قانكف األعداد الكبيرة في التنبؤ باحتماؿ الخسارة كحجميا بما يمكف مف خفض 

حجـ الخسارة المادية المحتممة لدل المنظمة الكاحدة، كما أف تكمفة ىذا األسمكب تتكقؼ عند حدكد 
الخسائر الفعمية المحققة كبما يساكم نصيب المنظمة منيا، إال أف عدـ التحديد الدقيؽ لمساىمة العضك 

                                      
 66-62ص– مرجع سبؽ ذكره – الخطر كالتأميف – سبلمة : عبد اهلل . د -1
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كعدـ بمكغ كحدات الخطر العدد الذم يسمح باالستفادة القصكل مف مزايا قانكف األعداد الكبيرة يشكبلف 
. مآخذ عمى ىذا األسمكب

 المنظمات لمثؿ ىذا األسمكب إال في الحاالت التي تمتنع فييا شركات التأميف التجارم يجب أف ال تمجأ
عف تغطية الخطر ألسباب فنية أك قانكنية أك أف يككف قسط التأميف مرتفعان جدان بالمقارنة مع النصيب 
المحتمؿ لممنظمة باالعتماد عمى التأميف التبادلي، كما أف عمى شركات التأميف أف تذلؿ جميع المكانع 
الفنية التي تعيؽ التغطية أك ترفع قسط التأميف لتحقيؽ عبلقة تفاعمية جيدة بيف إدارة الخطر كصناعة 

. التأميف

: 1(التأمين التجاري)أسموب إدارة الخطر لدى جية تمتين إدارة الخطر مقابل الريح . 10

 ىذا األسمكب تقـك إدارة الخطر في المنظمات بنقؿ عبء الخطر إلى منظمات أخرل متخصصة بمقتضى
بإدارة الخطر بمكجب التزاـ تعاقدم تتعيد المنظمة  المتخصصة بمكجبو تحمؿ عبء الخسارة المادية في 

. حاؿ تحققيا لقاء قياـ المنظمات بدفع قسط دكرم محدد

تمجأ المنظمات ليذا األسمكب في إدارة الخطر عندما يككف احتماؿ الخسارة ضئيبلن كحجميا المحتمؿ كبيران 
. كىي بذلؾ تحكؿ حالة عدـ التأكد إلى خسارة مؤكدة تتمثؿ في قسط التأميف

فإنيا تستخدـ العديد مف الكسائؿ التي  (صناعة التأميف)أما المنظمات المتخصصة في إدارة الخطر 
 مستكل كمي أكسع فيي تقـك بعمميات التجزئة كالتنكيع  عمىتستخدميا إدارات الخطر في المنظمات كلكف

 كسائؿ الكقاية كالمنع مما يسيـ في نياية  جميعكالتجميع كتشترط عمى المنظمات األخرل ضركرة إتباع
 الكبيرة لمتنبؤ عدادالمطاؼ في تخفيض احتماؿ الخسارة كحجميا الفعمي كالمحتمؿ كباستخداـ قانكف األ

الدقيؽ فيقترب حجـ الخسارة المحقؽ مف حجـ الخسارة المحتمؿ بما يمكف مف تحديد قسط التأميف الذم 
يدفع مف قبؿ الكحدات المعرضة لنفس الخطر كالتي بمجمكعيا تغطي الخسائر الفعمية كتحقؽ عائدان مقبكالن 

. لشركات التأميف

يتسـ ىذا األسمكب بميزة رئيسية تتمثؿ بنقؿ عبء الخطر المعنكم كالمادم مف المنظمات صاحبة الخطر 
إلى شركات التأميف لقاء قسط التأميف كبذلؾ   تستطيع المنظمات اتخاذ قراراتيا االستثمارية في حالة مف 

                                      
-
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التأكد فالخسارة المحتممة تحكلت إلى خسارة مؤكدة، إال أف ىذا األسمكب يحـر المنظمات مف أقساط 
. تحقؽ الخطر لدييا أك لـ يتحقؽسكاء كال يمكف ليا استعادتيا ,  ىااستثمار عكائد التأميف كمف

 عمى إدارات الخطر في المنظمات أف تمجأ ليذا األسمكب طالما أنو متكفر كطالما أف األقساط يجب
ؿ القيكد الفنية متذؿب شركات التأميف يجب أف تقكـمعقكلة كمقبكلة كطالما أف منافعو أكبر مف تكمفتو كما 

. بحيث تستطيع أف تشمؿ  عددان كبيران مف األخطار بما ال يتعارض مع القيكد القانكنية

: سياسات إدارة الخطر: ثالثاً 

الخطر عمى كسائؿ إدارة الخطر التي تـ التعرض ليا في  يطمؽ بعض الكتاب مصطمح سياسات إدارة
دارة الخطر يتبع كؿ منيا مجمكعة مف إلالفقرة السابقة بينما يقـك البعض اآلخر بالتمييز بيف عدة سياسات 

تمؾ األساليب دكف اتفاؽ فيما بينيـ لذلؾ سيقكـ الباحث باستعراض تمؾ اآلراء كتحميميا كصكالن لتقديـ رأيو 
. في ىذا المكضكع

: 1دارة الخطر ىماإيميز أحمد شاكر بيف سياستيف رئيسيتيف في 

سياسة عدـ التأثير في الخطر كعناصره كيضع ضمنيا سياستيف فرعيتيف ىما سياسة تحمؿ الخطر - 1
 كيضمف سياسة التحمؿ طرؽ التحمؿ بدكف تخطيط كالتحمؿ مع كجكد تخطيط ,كسياسة تحكيؿ الخطر

 سياسة التحكيؿ فيقتصرىا عمى أسمكب تحكيؿ الخطر بيف طرفي عقد ما أ,باحتياطي عارض أك خاص
. خبلفان لمعرؼ أم إلى جية ال تمتيف إدارة الخطر

سياسة التأثير في الخطر كعناصره كيضع ضمنيا أربع سياسات فرعية ال تعدك ككنيا أساليب في - 2
إدارة الخطر تـ التعرض ليا سابقان كىي أسمكب الكقاية كالمنع كأسمكب التجزئة كالتكزيع كأسمكب التجميع 

. كأسمكب التأميف

:  المبلحظات التالية حكؿ ما قدمو عمى أحمد شاكرمف خبلؿ ما تقدـ يمكف ابداء

طالما أف الخطر كحالة عدـ التأكد ضمف سياسة عدـ التأثير  اعتبار نقؿ الخطر كعناصره ال يمكف- 1
. المرافقة لو تتحكؿ إلى خسارة مؤكدة

لـ يشر  شاكر إلى آلية التأثير في الخطر كعناصره كىؿ أف الطرؽ األربع المذككرة تؤثر بنفس - 2
الطريقة كالباحث يرل بأف أسمكب الكقاية كالمنع يؤثر عمى احتماؿ الخسارة كحجـ الخسارة مف خبلؿ كقائع 

                                      
 ص– مرجع سبؽ ذكره – التأمينات التجارية كاالجتماعية – عمي : شاكر .  د -1
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 الخسارة  كحجـ احتماؿمادية مؤثرة فعبلن كيشترؾ معو في ذلؾ أسمكب التجزئة كالتنكيع فيما يتعمؽ ب
الخسارة مف خبلؿ كقائع مادية مؤثرة فعبلن كيشترؾ معو في ذلؾ أسمكب التجزئة كالتنكيع فيما يتعمؽ بحجـ 

 كأسمكب , أما تأثير أسمكب التجميع كالتأميف فيما يتعمؽ باحتماؿ الخسارة كحجميا,الخسارة المحتممة فقط
 فإنو يتـ مف خبلؿ تكفير إمكانيات أكبر لمتنبؤ الدقيؽ مف ,التجزئة كالتنكيع فيما يتعمؽ باحتماؿ الخسارة

. خبلؿ تكافر عدد كبير مف الكحدات  يمكف مف استخداـ قانكف األعداد الكبيرة

 بأف أساليب نقؿ الخطر لجية ال تمتيف إدارة الخطر كالتجزئة كالتنكيع كالتأميف بالرغـ مف يمكف القكؿ- 3
. ىـ في تخفيض أك إلغاء حالة عدـ التأكد كخصكصا مف زاكية صاحب الخطرااختبلؼ اآللية تس

 حاتـ م كيضع ساـ, بيف سياسات التمكيؿ كسياسات التحكـ2 كسامي حاتـ1يفرؽ كبل مف حسيف التميمي
 بقية الكسائؿ ضمف سياسة ضمف سياسات التحكـ أساليب الكقاية كالمنع كالتجزئة كالتنكيع بينما يضع

الكقاية كالمنع كالتجزئة كالتنكيع كالتحكيؿ التعاقدم لجية بينما يقـك رياض بطشكف بكضع أساليب , التمكيؿ
ال تمتيف إدارة الخطر ضمف سياسات التحكـ كيضع أسمكبي التأميف التبادلي كالتجارم كأسمكب االحتياطي 

. الخاص ضمف سياسات التمكيؿ

ينفرد رياض  بطشكف باعتبار التحكيؿ التعاقدم مف أساليب التحكـ كىك ما يتفؽ مع رأم الباحث كمع ذلؾ 
ؽ معو باعتبار ىذا األسمكب ال يخدـ سياسة التمكيؿ إذا أف جميع األساليب باستثناء أسمكب اتؼيمكف االال 

. الكقاية كالمنع كالتجزئة كالتنكيع تخدـ سياسات التمكيؿ

جية ال تمتيف إدارة الخطر ضمف ما ؿميف التجارم كالتحكيؿ التعاقدم تأ بيف اؿ3قبيجمع إبراىيـ عبد ر
يطمؽ عميو سياسة التحكيؿ كيضعيا في مقابؿ سياسة التجميع الذم يفرقيما عف سياسة افتراضية الخطر 

. كسياسة الكقاية

سياسة  (التأميف التبادلي) مع إبراىيـ عبد ربو فيما ذىب إليو باعتبار  تجميع الخطر ال يمكف االتفاؽ
مناقضة تمامان لتحكيؿ الخطر فيذا األسمكب يتضمف تحكيبلن لمخطر بنسبة كبيرة كال يتفؽ معو في إطبلؽ  

. مصطمح سياسة عمى أساليب إدارة الخطر

: 4 كىيالسياساتيفرؽ  سبلمة عبد الو بيف ثبلث أنكاع مف 

                                      
 52-50ص– مرجع سبؽ ذكره – أساسيات إدارة الخطر – حسيف : التميمي . د -1

 45-42ص– مرجع سبؽ ذكره – سامي  عفيؼ ، التأميف الدكلي : حاتـ . د -2

-
 37-36ص – مرجع سبؽ ذكره – مبادئ التأميف التجارم كاالجتماعي – ابراىيـ : عبد ربو . د 3

-
 69-48ص– مرجع سبؽ ذكره – الخطر كالتأميف – سبلمة : عبد اهلل . د 4
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  الخاص كالكقاية كالمنعكاالحتياطي العارض االحتياطيسياسة افتراض الخطر كيضع ضمنيا أساليب - 1
إال إذا كاف المعيار ,إف الباحث يستغرب كضع أساليب الكقاية كالمنع ضمف افتراض الخطر كالقبكؿ بو , 

. اد عمى الذات في تغطية الخسائر المحققةـفي التفريؽ بيف القبكؿ كعدـ القبكؿ ىك االعت

سياسة نقؿ الخطر كيقصرىا عمى أسمكب إدارة الخطر مف خبلؿ جية ال تمتيف إدارة الخطر، كالباحث - 2
يؤيد اعتبار  ىذا األسمكب يخدـ سياسة نقؿ الخطر إال أنو ليس األسمكب الكحيد فالتأميف التبادلي ذ إ

. كالتأميف التجارم يتضمف درجات متفاكتة في نقؿ الخطر

سياسة تخفيض الخطر كيضع ضمنيا أساليب الفرز كالتنكيع كالتأميف الذاتي كالتأميف التبادلي كالتأميف - 3
الباحث يرل بضركرة ضـ أساليب الكقاية كالمنع كالنقؿ لجية ال تمتيف إدارة الخطر لسياسة , التجارم

ىؿ ىك تخفيض ناتج عف التأثير المادم أك , المقصكد بالتخفيضماىك  تحديدالتخفيض مع ضركرة 
 .تخفيض ناجـ عف استخداـ التنبؤ كقانكف األعداد الكبيرة

مف خبلؿ استعراض كتحميؿ التقسيمات السابقة يتبيف عدـ دقة المعايير المستخدمة في التمييز بيف 
 عمى التسميات كال عمى مضامينيا مما يكلد  تشكيشان كضياعان يجب إزالتو كفي االتفاؽالسياسات كعدـ 

: يمكف ذلؾ إطار

التفريؽ بيف سياسة المعالجة الذاتية لمخطر مف خبلؿ أساليب قبكؿ الخطر دكف تخطيط كمع تخطيط - 1
 سياسة المعالجة كبيف, باحتياطي عارض أك خاص كالتأميف الذاتي كالكقاية كالمنع كالفرز كالتجزئة

. الخارجية مف خبلؿ أساليب التأميف التبادلي كالتأميف التجارم كنقؿ الخطر لجية ال تمتيف إدارة الخطر

التفريؽ بيف سياسات التمكيؿ التي تضـ أساليب القبكؿ دكف تخطيط أك مع التخطيط مف خبلؿ - 2
االحتياطي العارض أك الخاص كالتحكيؿ لجية ال تمتيف إدارة الخطر كالتأميف الذاتي كالتأميف التبادلي 
كالتأميف التجارم، كسياسات التأثير التي تضـ أساليب الكقاية كالمنع كالتجزئة كالتنكيع كالتأميف الذاتي 

. كالتأميف التبادلي كالتعاقد مع جية ال تمتيف إدارة الخطر

التمكيؿ مف الحساب الجارم، كاالحتياطي )نفرؽ ضمف سياسة التمكيؿ بيف سياسة التمكيؿ الداخمي - 3
التعاقد مع جية ال تمتيف إدارة )كسياسة التمكيؿ الخارجي مف خبلؿ  (العارض كالخاص كالتأميف الذاتي

. (الخطر، التأميف التبادلي ، التأميف التجارم
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 الخامسالمبحث 

: إجراءات إدارة الخطر

:  مقدمة:أوال

يات األداء كخطكات آؿ تعرؼ اإلجراءات مف كجية النظر اإلدارية بأنيا مجمكعة مف المحددات كالضكابط ك
. اإلجراءات مرشدة لمتنفيذ بينما السياسات مرشدة لمتفكيرؼالمتتابعة المرشدة لعمميات التنفيذ 

 السياسات كاإلجراءات  في مجاؿ إدارة الخطر لـ يعطي أىمية لمتفريؽ بيفيبلحظ الباحث بأف مف كتب
. كالطرؽ كاألساليب كما أنيـ لـ يفرقكا بيف إدارة الخطر ككظيفة الخطر

 كفي  ككظيفة الخطر مف ىذا الفصؿ  عمى التفريؽ بيف إدارة الخطرالثالثإف الباحث حرص في المبحث 
 فرؽ بيف السياسات كبيف الطرؽ كاألساليب كفي ىذا المبحث سكؼ يكضح ما ىك المقصكد الرابعالمبحث 

. باإلجراءات بما ينسجـ مع المفيـك اإلدارم المؤسساتي

إجراءات إدارة الخطر ىي تمؾ المحدادات كالضكابط كخطكات األداء المتتابعة المرشدة لكظيفة الخطر إف 
. مف نقطة اكتشافو كصكالن لتطبيؽ معالجة معينة لو كالتأكد مف نجاح أك فشؿ تمؾ المعالجة

 :خطوات إدارة الخطر : ثانيا

 يرل ابراىيـ عبد ربو :اكتشاؼ كحصر جميع األخطار المحتممة المرتبطة بالمنظمة: الخطكة األكلى- 1
الخ ....بأف ىذه العممية تتـ مف خبلؿ دراسة جميع أكجو النشاط في المنظمات مف عمميات كتمكيؿ كشراء

. كمف ثـ اكتشاؼ األخطار مف خبلؿ ىذه الدراسة

أما أسامة عبد العزيز فيرل بأف تمؾ العممية تتـ مف خبلؿ جمع معمكمات عف فترات زمنية سابقة كتحديد 
. األخطار المحتممة مف خبلؿ األخطار التي تحققت في الماضي

: بينما يرل رياض بطشكف بأف اكتشاؼ األخطار يتـ مف خبلؿ استخداـ كؿ أك بعض ما يمي

المسح الميداني كاالستبياف عف جميع المكجكدات داخؿ المنظمة كعف المنتجات كالزبائف كالممتمكات - 1
المجاكرة سكاء كانت منشآت أك ممتمكات شخصية بحيث تتمكف المنظمة مف الحصكؿ عمى المعمكمات 

. حكؿ تعرض المنظمة لؤلخطار المحتممة مستقببلن 
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ف الخسائر الفعمية التي تعرضت ليا المنظمة في الماضي لتحديد مالرجكع إلى السجبلت التي تب- 2
. األحداث التي سببتيا

كما أنيا ,  الناجـ عف المسح الميدانيف المجكء ليذا األسمكب يكفر المعمكمات التي يمكف أف ترمـ النقصإ
. ميمة في خطكات الحقة مف خطكات إدارة الخطر

. المجكء إلى األخصائييف كأصحاب الخبرة في أنشطة المنظمة كفي نشاط إدارة الخطر- 3

 يجب استخداميا بشكؿ متكامؿ ةم ضركرنجد أنيا أساليبمف خبلؿ استعراض اآلراء الثبلث السابقة 
رؤية متكاممة شاممة مفصمة تساعد عمى حصر جميع األخطار المحيطة في المنظمة مف خبلؿ ما لتكفير 

: يمي

: رؤية المكضكع مف زكايا عديدة- 1

 يتأثر بالبيئة مف خبلؿ آلية ضبط ىي اإلدارة كالنظر إلى المنظمة باعتبارىا نظاـ نصؼ مفتكح يؤثر- 
. كبالتالي فاألخطار تنتج مف تأثر المنظمة بالمحيط كتأثيرىا بو

النظر إلى المنظمة باعتبارىا نظاـ كمي يضـ مجمكعة مف النظـ الجزئية التي تسبب األخطار لبعضيا - 
. البعض

النظر إلى المنظمة باعتبارىا نظاـ اجتماعي يضـ نظامان جزئيان ىك األفراد الذيف ينشؤكف األخطار - 
. كيتأثركف بأخطار أخرل

 المعنكية تأثران األخطاريضـ كيانات مادية كمعنكية فبل تيمؿ كمي النظر إلى المنظمة باعتبارىا نظاـ - 
. كتأثيران 

كعمميات  (أفراد كأمكاؿ كمكاد كآالت كمعمكمات)النظر إلى المنظمة باعتبارىا نظاـ يتككف مف مدخبلت - 
( منتجات مادية كخدمية، مخمفات إنتاج، أمكاؿ، معمكمات، أفراد)كمخرجات  (شطة إدارية كتنفيذية فأ)

. كالعناصر الثبلث بمككناتيا تنشأ األخطار كتتأثر باألخطار

النظر إلى البيئة الخارجية باعتبارىا مجمكعة مف النظـ السياسة كاالقتصادية كاالجتماعية كالقانكنية - 
. كالجغرافية كالمناخية كالصحية كاألخبلقية كاألعراؼ كالتقاليد كالتي يمكف أف تنشأ األخطار تأثيرا كتأثران 

حصر األخطار باالعتماد عمى الرؤية السابقة مف خبلؿ استخداـ جميع الكسائؿ الفكرية كالفنية كبما - 2
. يتكفر مف كثائؽ عف فترات  ماضية أك إمكانات لمتصكر العممي المكضكعي في ضكء الظركؼ المستجدة
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ف فإ تفكؽ قدرة الكثير مف المنظمات كمع ذلؾ كاحتياجو المكانات ضخامة ىذا المكضكع عمى الرغـ مف
نما تكفر أرضية جيدة لتصنيفيا  ىذه الرؤية الشاممة المفصمة ال تساعد عمى حصر األخطار فقط كا 

. ىا كاختيار سياسات كطرؽ معالجتياؼمصكتك

: قياس الخطر– الخطكة الثانية - 3

ذكر الباحث في الفصؿ األكؿ مف ىذا البحث في فقرة عناصر الخطر أف الخطر يقاس مف خبلؿ مقياس 
ؼ بمكجبو إلى خطر ذم درجة منخفضة أك درجة متكسطة أك درجة فمعنكم ىك درجة الخطر كيص

. مرتفعة

كتزداد داللة ىذا المقياس المعنكم كمما ازدادت إمكانيات التنبؤ التي تسمح باستخداـ مقاييس مادية ىما 
 مف حساب التكقع الرياضي لمخطر كصكالن نامقياس احتماؿ الخسارة كمقياس حجـ الخسارة المذاف يمكنا
. لحساب الخسارة المادية المحتممة عمى مستكل المنظمة

 حجـ الخسارة المادية المحتممة كانخفاض درجة الخطر ال تتكقؼ فقط صعكدان أك ىبكطان عمى ارتفاع إف
نما أيضان عمى مدل تأثير ذلؾ الخطر عمى األىداؼ  التنظيمية لذلؾ   أف تتحد درجة الخطر مف يجبكا 

: خبلؿ العامميف معان كباعتماد الخطكات التالية

 :يجب أف تككف قياـ إدارة الخطر في المنظمة بتحديد معاييرىا لدرجة الخطر كالتي - 1

 9 8 7 6 5 4 3 2 1الترتيب 
معايير 
درجة 
الخطر 

احتماؿ 
الخسارة 

حجـ 
الخسارة 
المحتممة 

ىدؼ 
البقاء 

ىدؼ 
الربحية 

ىدؼ 
تمرارية ساال

اليدؼ 
اإلنساني 

ىدؼ 
القانكني 

ىدؼ 
النمك 

ىدؼ 
اإليرادات 

إعطاء أىمية نسبية لممعايير السابقة في ضكء الفمسفة اإلدارية كطبيعة النشاط الذم تمارسو المنظمة - 2
. الخ....ألفية أككتكضع تمؾ األىمية عمى شكؿ نسبة مئكية أك 

قياس الخطر نسبة لممعايير في ضكء ما تسمح بو إمكانيات التنبؤ كمع ذلؾ فالباحث يرل بأف عدـ - 3
القدرة عمى التنبؤ الدقيؽ ال يفقد ىذه الخطكة أىميتيا فكؿ خطكة في االتجاه الصحيح خير مف البقاء في 

.  سيما أف صعكبة التنبؤ بخطر ما تؤشر لؤلسمكب الذم يجب أف يستخدـ لمعالجتو, ذاتوالمكاف

.  أف يتـ القياس عمى شكؿ نسبة تتكافؽ مع النسبة المستخدمة في األىمية النسبية لممعاييريجب

. يؿ األىمية النسبية لممعاير بناتج قياس الخطر نسبة لمعايير كذلؾ كفؽ النمكذج التاليثؽت- 4
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المجمكع  9 8 7 6 5 4 3 2 1الترتيب 
درجة الخطر 

احتماؿ معايير درجة الخطر 
الخسارة 

حجـ 
الخسارة 
المحققة 

ىدؼ 
البقاء 

ىدؼ 
االستمرار 

العامؿ  القانكف  النمك الربحية 
اإلنساني 

 اإليراد 

          األىمية النسبية لممعايير 
          قياس الخطر لنسبة لممعايير 

تنقؿ قياس الخطر نسبية 
لممعايير األىمية النسبة 

لممعايير 

          

ذلؾ بثقيؿ فنحصؿ عمى درجة الخطر التي ليست سكل نسبة تستخدـ لممقارنة كىي تجمع نتائج اؿ- 5
. تختمؼ عف احتماؿ الخسارة كحجـ الخسارة المحتممة كعف الخسارة المادية المحتممة

بعد تحديد درجة الخطر لجميع األخطار التي تـ حصرىا في الخطكة  األكلى يجرم ترتيبيا ترتيبان - 6
أكلكيات لمعالجتيا مف قبؿ إدارة الخطر بصرؼ النظر . تنازليان تبعان لدرجة الخطر بما يسمح بكضع سمـ

. عف الطريقة المستخدمة

 تحديد درجة الخطر يؤثر عمى العبلقة التفاعمية بيف إدارة الخطر كصناعة التأميف مف خبلؿ تحديد إف
لمعالجة األمر الذم قد يؤدم الرتفاع أك تدني أىمية بعض األخطار التي يفضؿ معالجتيا بأسمكب اأكلكية 

. التأميف التجارم

: تكصؼ الخطر مف خبلؿ تصنيفو: الخطكة الثالثة 

يؼ كؿو منيا تبعان لمتصنيؼ المقترح في المبحث الثاني مف صف تكصيؼ جميع األخطار مف خبلؿ تيجب
. الفصؿ األكؿ

 

. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
             األصناؼ 
تكصيؼ 
الخطر 
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تبعاد بعض الطرؽ المستخدمة في معالجة األخطار مما يؤثر عمى سف تكصيؼ الخطر يساىـ في اإ
دارة الخطر مف خبلؿ المساىمة مبدئيان في تحديد األخطار التي  العبلقة التفاعمية بيف صناعة التأميف كا 

. يمكف أف تشكؿ مجاالن لمتفاعؿ

 ىذا التحديد مف خبلؿ المعطياتيككف  أف يجب: تحديد الطرؽ البديمة لمعالجة الخطر: الخطكة الرابعة
 التي تكفرىا البيئة االقتصادية كالسياسية كالقانكنية كالتكنكلكجية كتاريخ المنظمة كالمنظمات المماثمة الفعمية

. كخصكصا في بمد كسكرية يتعرض لضغكط متعددة في فترات زمنية متكررة

 اإلدارية السائدة قد يحكؿ كالفمسفةأيضان بأف عدد المنظمات كطبيعة األنشطة التي تمارسيا يجب االدراؾ 
أما مف الناحية النظرية تعتبر الطرؽ العشر الكاردة في , دكف مجرد التفكير باستخداـ بعض طرؽ المعالجة

. المبحث الثاني  مف الفصؿ الثاني طرقان ممكنة لممعالجة

عند  دراسة طرؽ مكاجية : نتائج التكصيؼمع متطمبات كؿ طريقة بيف إجراء مقارنة - الخطكة الخامسة
 كخصكصان فيما يتعمؽ بالقدرة عمى ىاالخطر تبيف أف لكؿ طريقة شركط فنية كأحيانا قانكنية الستخداـ

التنبؤ كاحتماؿ الخسارة كحجميا كتكرارىا كبذلؾ تستبعد بعض الطرؽ كتبقى بعض الطرؽ لممفاضمة فيما 
. بينيا في خطكات الحقة

عمى األىداؼ كدراسة تأثير طرؽ معالجة الخطر عمى الخسارة المادية المحتممة - الخطكة السادسة
. التنظيمية

 طرؽ مكاجية الخطر أف األسمكب الكحيد الذم يؤثر في احتماؿ  الخسارة كحجـ الخسارة ة عند دراسيتبيف
معان ىك أسمكب الكقاية كالمنع بينما يؤثر أسمكب الفرز كالتنكيع عمى حجـ الفعمية الخسارة بينما بقية 

تؤثر في احتماؿ الخسارة كحجـ الخسارة مف خبلؿ تكفير إمكانيات أكبر لمتنبؤ فيقترب االحتماؿ , األساليب
نما  النظرم مف االحتماؿ المحقؽ أم أف التأثير لف يطاؿ الخسارة المادية المتحققة فما إذا تحقؽ الحادث كا 

. في العبء الذم يتحممو صاحب الخطر مف تمؾ الخسارة

كمع ذلؾ كفي كمتا الحالتيف يمكف أف نقيس تأثير طريقة المعالجة عمى الخسارة المادية المحتممة بالفارؽ 
 أف يتـ التعبير عف ىذا الفارؽ عمى شكؿ نسبة كيجبالمتحقؽ باستخداـ الطريقة أك عدـ استخداميا، 

. رياضية

كبما أف تأثير الخطر ال يقؼ عند حدكد الخسارة المادية بؿ يتعداىا لؤلىداؼ التنظيمية لذلؾ يجب بياف 
تأثير طريقة المعالجة في التخفيؼ مف األثار السمبية لمخطر عمى األىداؼ التنظيمية كالتي يفضؿ الباحث 

. التعبير عنيا نسبة رياضية
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: تثقيؿ تأثير طريقة المعالجة بالنسبة لممعايير باألىمية النسبة لممعايير: الخطكة السابعة

 
التأثير عمى  9 8 7 6 5 4 3 2 1الترتيب 

درجة الخطر 
احتماؿ معايير درجة الخطر 

الخسارة 
حجـ الخسارة 

المحققة 
ىدؼ 
البقاء 

ىدؼ 
االستمرار 

العامؿ  القانكف  النمك الربحية 
اإلنساني 

 اإليراد 

          األىمية النسبية لممعايير 
 تأثير طريقة المعالجة 

لنسبة لممعايير با
          

           تثقؿ التأثير باألىمية

قؿ لقياس التأثير عمى درجة الخطر بمكجب ىذه الخطكة تحصؿ عمى ثجمع التأثير الـ- الخطكة الثامنة
. نسبة رياضية تثير إلى نسبة التأثير عمى درجة الخطر

. حساب تكمفة طرؽ إدارة الخطر: الخطكة التاسعة

تتضمف تكمفة أم طريقة لممعالجة األمكاؿ التي تدفع لتنفيذىا مضافان إلييا عائد الفرصة البديمة كقد تـ 
. الدراسة قتكضيح ىذه الخطكة في المبحث الثاني مف الفصؿ الثاني ليذ

قياس التأثير السمبي الناجـ عف دفع تكمفة طريقة إدارة الخطر عمى معايير درجة الخطر : الخطكة العاشرة
. كؿ نسبة رياضيةشكذلؾ عمى 

يؿ نتائج قياس تأثير تكمفة إدارة الخطر عمى معايير درجة الخطر بأكزاف األىمية ثؽت: الخطكة الحادية عشرة
. النسبة لتمؾ المعايير

جمع األكزاف المثقمة لممرحمة السابقة فنحصؿ عمى نسبة التأثير السمبي عمى درجة : الخطكة الثانية عشرة
. الخطر

نقارف بيف نسبة التأثير اإليجابي الناجمة عف استخداـ طريقة إدارة الخطر كنسبة :  الخطكة الثالثة عشرة
التأثير السمبي الناجمة عف دفع تكمفة إدارة الخطر عمى درجة الخطر حيث تعتبر الطريقة مجدية طالما أف 

. نسبة التأثير اإليجابي أكبر مف نسبة التأثير السمبي

اختيار الطريقة األفضؿ كالتي يككف الفارؽ بيف نسبة التأثير اإليجابي كنسبة  التأثير : الخطكة الرابعة عشرة
. السمبي ىك األكبر بيف الطرؽ المجدية

. تنفيذ الطريقة المناسبة: الخطكة الخامس عشرة
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لكضع الطريقة المختارة مكضع التنفيذ كاالتصاؿ البلزمة  اإلجراءات الفنية بجميععمى كظيفة الخطر القياـ 
دارات الكقاية كاألشراؼ عمى  براـ العقكد أك شراء آليات كا  شركات التأميف كاختيار الشركة المناسبة كا 

. تركيبيا تشغيميا

 

  



65 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني 

 التأمين 

 من المفيوم إلى األىداف
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المبحث األول 

  مفيوم التأمين

يمارس اإلنساف عمى المستكييف الفردم كالجماعي العديد مف األنشطة المبتكرة لمكاجية أحداث معينة كال 
تمبس أف تتحكؿ شيئان فشيئان إلى ميف ليا اصكليا العممية كتتكرس ليا أسس كمبادئ كنظريات عممية ، 

 كالعبلجية، لمكاجية األخطار االحترازيةفاإلنسانية عبر تاريخيا الطكيؿ اتخذت العديد مف اإلجراءات 
لتخفيؼ مف آثارىا السمبية عندما تتحقؽ دكنما اكتراث لتكصيؼ أك تسمية تمؾ ابيدؼ منع تحققيا أك 

. اإلجراءات تاركة ىذه الميمة لعمميات التراكـ المعرفي في مراحؿ الحقة

ليب أك طرؽ مكاجية األخطار بالتزامف مع الثكرة الصناعية كما ابرز مصطمح التأميف لمداللة عمى أحد أس
رافقيا مف تكسع في األنشطة الصناعية كالتجارية كما نتج عنيا مف نمك في الثركات كتعدد كتنكع لؤلخطار 

. 1التي تصاحب األنشطة كتيدد تمؾ الثركات

يطمؽ مصطمح التأميف اآلف عمى مجمكعة مف األنشطة تختمؼ اختبلفان كبيران عف تمؾ التي كانت تمارس 
في مرحمة الثكرة الصناعية عمى الرغـ  مف ككنيا نتاجان تراكميان ليا، فالمحاكالت الفردية أصبحت اآلف 

نشاطان اقتصاديان يحتؿ نسبة معينة مف اقتصاديات أغمب بمداف العالـ، كعممان ليا أسسو كمبادئو كنظرياتو، 
 في  التمقائية التجريبية إلى الممارسة العممية المنظمة فرض انتقاالن إف االنتقاؿ مف الممارسة العفكية

. المفاىيـ فما كاف مقبكالن في القرف السادس عشر لـ يعد مقبكال في القرف الكاحد كالعشريف

نما بتأثير عكامؿ تتعدد كت تنكع التعاريؼ المعطاة لمتأميف ليس فقط بسبب تطكر المفاىيـ بتطكر الممارسة كا 
: أخرل منيا

 كالرياضياتاالجتماع كعمـ النفس كالقانكف كاالقتصاد ؾتداخؿ التأميف عمميا مع مجاالت عدة - 1
. ر مفاىيـ أحادية الرؤية تعكس الخمفية الفكرية لكاضعيياككاإلحصاء مما أدل لظو

 القانكنية كالسياسية كاالقتصادية مف بمد آلخر كمف زمف آلخر مما انعكس اختبلفان في الفمسفةاختبلؼ - 2
. المفاىيـ

                                      
  11، ص1996عبده ، السيد عبد المطمب ، مبادئ التأميف ، جامعة األزىر ، كمية التجارة ، الطبعة السادسة ، . د - 1
 20، ص1984رمضاف ، زياد ، دراسة عف كاقع التأميف في األردف ، عماف ،- 
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تعدد األخطار التأمينية كاختبلؼ طرؽ التعامؿ معيا مما أدل إلى اختبلؼ تعاريؼ التأميف بما يعكس - 3
. االختبلؼ في طرؽ التعامؿ

 التأميف كشخصية كالتزامات كحقكؽ الجية أك مدرجة الفصؿ بيف شخصية كالتزامات كحقكؽ مستخدـ- 4
. التأمينيةالييئة التي تدير العممية 

قياـ الييئة التي تدير عمميات التأميف بكؿ أك بعض أنشطة إدارة الخطر مف فرز كتنكيع كتجميع - 5
. كتكزيع كنقؿ لعبء الخطر

 ينعكس التأمينية عمى الممارسة محدداتدرجة التدخؿ الحككمي  في سكؽ التأميف كما تفرضو مف - 6
.  التأمينيةالفمسفةحكما عمى 

 كاالصطبلحي 1أدت األسباب السابقة مجتمعة إلى كجكد العديد مف تعاريؼ التأميف فنرل التعريؼ المغكم
ان لو كتطبيؽ أك عقد قانكني، كنجد تعاريؼ تركز ؼرمتعكنبلحظ تعريفان لو كفكرة أك نظاـ أك نظرية كنجد 

عمى الجانب القانكني أك الفني أك االقتصادم أك المالي أك الرياضي، أك بكصفو خدمة أك باعتباره 
. 2مؤسسة، باإلضافة إلى كجكد الكثير مف المحاكالت إليجاد تعريؼ شامؿ لو يحيط بتمؾ الجكانب كميا

نو اتفاؽ بيف طرفيف أحدىما مؤمف كاألخر مؤمف لو، كيقضي ىذا االتفاؽ قياـ بأيعرؼ التأميف اصطبلحان 
المؤمف بتغطية األخطار المتفؽ عمييا  في عقد التأميف، مقابؿ قياـ المؤمف لو بتسديد مبالغ معينة مف 

الماؿ أك أقساط  يتفؽ عمييا في مضمكف العقد، كذلؾ لكي يتمكف المؤمف مف استثمارىا كتنميتيا لتساعده 
. 3عمى الكفاء بالتزاماتو تجاه المتضرريف في حاؿ حدكث الخطر المتفؽ عميو في العقد

كفكرة بأنو نظاـ يصمـ ليقمؿ مف ظاىرة عدـ التأكد المكجكدة لدل المؤمف لو كذلؾ عف : كيعرؼ التأميف
 المؤمف لو عف كؿ جزء مف الخسارة  بتعكيضطريؽ نقؿ عبء أخطار معينة إلى المؤمف، كالذم يتعيد

. المالية التي يتكبدىا

                                      
زركقي ، دكر قطاع التأميف في تنمية االقتصاد الكطني ، الممتقى الدكلي لمصناعة التأمينية ، جامعة حسيبة ، . د-  1
 3ص2012 1ؾ3/4
 29، ص1994محمكد ، عبد المطيؼ ، التأميف االجتماعي في ضكء الشريعة اإلسبلمية ، بيركت دار النفائس ، -  2
 8،ص2011 نيساف ،25/26شاشي ، عبد القادر ، مدخؿ إلى التأميف اإلسبلمي ، مؤتمر البنؾ اإلسبلمي ، جدة ، - 

ناصر، محمد جكدت، أساسيات التأميف بمفيكمو النظرم كالتطبيقي ، دار التكاصؿ العربي ، دمشؽ ، سكرية ، .د-  3
 18، ص2007
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ـز المؤمف بمقتضاه أف يؤدم إلى المؤمف لو أك إلى المستفيد الذم اشترم تىك عقد يؿ: كالتأميف قانكنان 
يرادان مرتبان   أم عكض مالي آخر في حالة كقكع الحادث أك تحقؽ أكالتأميف لصالحو مبمغان مف الماؿ كا 
. 1ط أك دفعة مالية أخرل يؤدييا المؤمف لو لممؤمفسالخطر المبيف في العقد كذلؾ في نظير ؽ

مجمكعة إجراءات يتـ بمكجبيا تحكيؿ القسـ األكبر مف عبء : 2كيعرؼ التأميف مف الناحية الفنية بأنو
 المؤمف كما في يسمىخطر معيف مف  شخص طبيعي  أك اعتبارم ىك المؤمف لو إلى شخص اعتبارم 

التأميف التجارم، أك إلى مجمكعة أفراد طبيعيف أك اعتبارييف كما في التأميف التبادلي أك التعاكني أكثر 
 كيترجـ ىذا التحكيؿ بدفع مبمغ التأميف عند كقكع  الخطر المؤمف منو، كذلؾ ، كاستعدادان لمتحمؿقمقدرة مف

بيدؼ الحصكؿ عمى التعكيض كتحكيؿ الخسارة غير المؤكدة إلى خسارة مؤكدة في تأميف األشياء، 
.  كتككيف رؤكس األمكاؿ في تأمينات األشخاصكاالدخار

حيث يعرؼ التأميف  (نايت)تكرد أغمب الدراسات التي تناكلت مفيكـ التأميف تعريفان اقتصاديان لو كمنسكبان لػ 
عمؿ مف أعماؿ التنظيـ كاإلدارة ، كذلؾ ألنو يقـك بتجميع أعداد كافية مف الحاالت المتشابية لتقميؿ : بأنو 

 عدـ التأكد كذلؾ بالتعامؿ مكاجيةدرجة عدـ التأكد إلى حدو مرغكب فيو، فالتأميف ما ىك أال ترجمة لمبدأ 
. 3 مف التعامؿ مع حاالتو مفردةبدالمع مجمكعات كبيرة مف الحاالت 

فيك تعاكف منظـ بيف مجمكعة مف الناس عمى دفع األخطار : 4يرل بعض الكتاب أف لمتأميف تعريفان كظيفيان 
.  بتضحية قميمة يبذليا كؿ منيـتوكتفتيتيا بحيث إذا تعرض بعضيـ لخطر تعاكف الجميع عمى مكاجو

إذا أنو ترتيبات مالية تكزع المخاطر التي يتـ التعرض ليا كيتضمف : 5يعطي البعض لمتأميف تعريفان ماليان 
 التأميف الذم يقـك بتحكيؿ التكاليؼ المتكقعة لتمؾ المخاطر إلى مجمعتحكيؿ المخاطر المحتممة إلى 

. المشاركيف في المجمع كذلؾ باالعتماد عمى دقة التنبؤ

                                      
، 2010األشقر ، فراس ، كاقع تسكيؽ خدمات التأميف في الجميكرية العربية السكرية ، رسالة دكتكراة ، جامعة دمشؽ ،-  1

  22ص
  12، ص2007 المشكبلت العممية ، دار الفكر الجامعي ، اإلسكندرية ، –أحمد ، محمد لطفي ، نظرية التأميف  - 2
شعث ، سامر شعباف ، دكافع اإلندماج بيف شركات التأميف العاممة في فمسطيف كمحدداتو ، رسالة ماجستير ، جامعة -  3

 22، ص2012غزة ، 
صديقي ، محمد نجاة اهلل ، كآخركف ، التأميف في االقتصاد اإلسبلمي ، جامعة الممؾ عبد العزيز ، مركز النشر -  4

 6، ص1987العالمي ،
عبد الحميد الساعاتي ، عبد الرحيـ ، ىؿ التأميف اإلسبلمي المركب تأميف تعاكني أك تجارم ، مجاة جامعة الممؾ عبد -  5

 127/128 ، ص2009العزيز ، 
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خدمة مستقبمية غير منظكرة، تتمثؿ في التزاـ المؤمف كىك الييئة المصدرة لمعقد : 1يعرؼ التأميف أيضان بأنو
بسداد المطالبات أك التعكيضات لممستفيد مف العقد عند تحقؽ الخطر المؤمف ضده كذلؾ مقابؿ التزاـ 

. تحقة في مكاعيدىاسالمؤمف لو كىك الشخص صاحب العقد بسداد األقساط الـ

باعتباره تعريفان شامبلن يتضمف الجكانب الفنية كالقانكنية  (ىيمار)يتبنى العديد مف الكتاب تعريفان منسكبان لػ 
عممية يحصؿ بمقتضاىا أحد الطرفيف عمى تعيد لصالحو : النظرية منيا كالعممية حيث يعرؼ التأميف بأنو

أك لصالح الغير في حالة تحقؽ خطر ما مف المؤمف الذم يأخذ عمى عاتقو مجمكعة مف المخاطر، 
. كانيف اإلحصاءؽكيجرم المقاصة بينيا كفقان ؿ

: سعى العديد مف الكتاب إليجاد تعريؼ شامؿ لمتأميف فعرؼ بأنو

 أسس فنية كعممية كىك ليس إال تعاكنان منظمان تنظيمان دقيقان بيف عدد مف الناس تضبطونظاـ قانكني 
 تومعرضيف جميعان لخطر كاحد، حتى إذا تحقؽ الخطر بالنسبة إلى بعضيـ تعاكف الجميع عمى مكاجو

بتضحية قميمة يبذليا كؿ منيـ، كشركة التأميف ليست في الكاقع إال الكسيط الذم ينظـ ىذا التعاكف عمى 
. أسس فنية صحيحة

 قطاع التأميف السكرم فيعرؼ التأميف بأنو  لعمؿ الناظـ2005لعاـ / 43/عرؼ المرسكـ التشريعي رقـ 
ط التأميف كالتزاـ المؤمف بتعكيض الضرر أك ستحكيؿ أعباء الخطر مف المؤمف لو إلى المؤمف مقابؿ ؽ

. الخسارة لممؤمف لو

بناءن عمى ما تقدـ كمف خبلؿ استعراض العديد مف تعاريؼ التأميف فإف الباحث يعتقد أف تعدد المفاىيـ 
كاختبلفيا ال ينفي فائدتيا كيجب أال يدفعنا بالضركرة لمبحث عف تعريؼ شامؿ مكحد، ألف ىذا التعريؼ  

يأتي مطكالن ركيكان حامبلن لجميع أكجو االختبلؼ أك يأتي عامان سطحيان معتمدان عمى القكاسـ المشتركة س
فقط، كفي كمتا الحالتيف ىناؾ العديد مف المحاذير كلذلؾ فإف الباحث يقترح قبكؿ جميع تمؾ التعاريؼ 
كاإلفادة منيا في إطار ممارسة معينة ككضع قانكني قائـ  كعرؼ سائد، كىك في إطار ذلؾ كفي حدكد 
دارة الخطر في المنظمات السكرية  المساىمة في تكضيح طبيعة العبلقة التفاعمية  بيف صناعة التأميف كا 

: يقدـ التعريؼ التاليتيف

                                      
عبد العزيز ، عمر ، أخبلقيات صناعة التأميف في الكطف العربي ،بحث عممي ، جامعة الزيتكنة ، عماف ، األردف -  1
 2، ص2006،
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 الطبيعيكف التأميف كسيمة مف كسائؿ إدارة الخطر يمجأ إلييا األشخاص: مف كجية نظر إدارة الخطر: أكالن 
 منخفضة خسارة أكيدة المادية المحتممة إلى كاالعتباريكف لتخفيض حالة عدـ التأكد كتحكيؿ الخسارة 

. مبمغ التبرع أك المشاركةك مساكية لقسط التأميف أ

التأميف نشاط اقتصادم كقطاع مف قطاعات االقتصاد يمارس في : مف زاكية صناعة التأميف: ثانيان 
خدمي ىك التغطية  (معنكم)منظمات غايتيا تقديـ  المنفعة لممجتمع كغرضيا األساسي تقديـ منتج 

 لقسط التأميف الذم مساكية التأكد عند المؤمف لو إلى حالة خسارة مؤكدة ـالتأمينية التي تحكؿ حالة عد
يحدد بناءان عمى عمميات فنية متخصصة مف فرز كتنكيع كتجميع كتكزيع كنقؿ لعبء الخطر  باستخداـ 
األساليب الرياضية كاإلحصائية في سبيؿ تحقيؽ أىداؼ المنظميف كباالعتماد عمى الميارات كالكفاءات 

. اإلدارية كالمؤسساتية

 

 

 

 

 



71 

 

 

 

 المبحث الثاني

التأمين أنواع 

: معايير التصنيف: أوالً 

  اإلنسانية كتعددىا االحتياجات باختبلؼجاءت فمسفة التأميف انعكاسان لكاقع الممارسات العممية المختمفة 
 الشرعية المؤثرة كالعرؼ االجتماعي كالفتاكلكمسايرة لمفمسفة السياسية السائدة كالقيكد القانكنية المفركضة 

. السائد

لـ يستطيع كتاب التأميف إيجاد تكصيفات دقيقة لو كلـ يتمكنكا مف إيجاد فصؿ قاطع بيف أنكاعو، فيـ 
 يعممكف مكاصفات ممارسة معينة عمى جميع أشكاؿ كممارسات التأميف األخرل ، أك ينسبكف صفة محددة

 يكحي بأنيا حكران عمييا، كيستخدمكف إلى ممارسة معينة دكف اإلشارة لكجكدىا في ممارسة أخرل مما
. تسميات متشابية لمضاميف مختمفة أك تسميات مختمفة لمضمكف كاحد

فات المختمفة كأحيانان المتناقضة كالتي نييبلحظ الدارس لمكضكع التأميف كجكد العديد مف األنكاع كالتص
: تعتمد عمى كؿ أك بعض المعايير التالية

شكؿ ىيئة التأميف كنظاميا اإلدارم كأسمكب ممارستيا لمعميمة التأمينية كفي ىذا المجاؿ نجد مف يفرؽ - 1
:  التأميففبي

. التعاكني كالتأميف بأقساط محددة- 1-1

. غير التجارم كالتأميف التجارم- 1-2

.  كالتأميف االجتماعي العاـ، التعاكني كالتأميف التجارم التقميدم ذك القسط الثابت،التبادلي- 1-3

.  كالتأميف  االجتماعي العاـ، كالتأميف التجارم التقميدم ذك القسط الثابت،التعاكني التبادلي- 1-4

. 1 كالتأميف االجتماعي، كالتأميف التجارم،التعاكني التبادلي- 1-5

. التبادلي ، التأميف التجارم ذك القسط الثابت، التأميف االجتماعي التعاكني- 1-6

                                      
 ، 2005كرج ، محمد ىاني ، التحميؿ اإلحصائي ألمكاؿ التقاعد ، رسالة ماجستير غير منشكرة ، جامعة حمب ، -  1

 20-18ص
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. التبادلي المباشر، التأميف التبادلي المطكر، التأميف التجارم، التأميف االجتماعي- 1-7

. التعاكني البسيط، التعاكني اإلسبلمي المركب التجارم، االجتماعي- 1-8

. التعاكني، التأميف التبادلي، التأميف التجارم التأميف االجتماعي، التأميف الذاتي- 1-9

: كفي ىذا المجاؿ نجد مف يفارؽ بيف: مكضكع التأميف- 2

.  كالتأميف االجتماعي،تأميف الخاصاؿ- 2-1

. تأمينات األشخاص كتأمينات األضرار- 2-2

. 1تأمينات الحياة كالتأمينات العامة- 2-3

. كتأمينات المسؤكلية المدنية كتأمينات األشخاص (األضرار)تأمينات األمكاؿ كالممتمكات - 2-4

. تأمينات الممتمكات كتأمينات المسؤكلية المدنية كتأمينات األشخاص- 2-5

. التأمينات البرية كالتأمينات البحرية كالتأمينات الجكية- 2-6

. التأمينات البرية كالتأمينات النيرية كالتأمينات الجكية- 2-7

حيث نجد مف يفرؽ بيف تأمينات األشخاص كتأمينات األشياء كتأمينات المسؤكلية : محؿ التأميف- 3
. المدنية

 (أضرار) محيث نجد مف يفرؽ بيف تأميف تعكيض: طريقة تحديد قيمة التعكيض أك مبمغ التأميف- 4
. م كغير تعكيضمكتأميف مشترؾ تعكيض  (تعكيضات قيمة) مكتأميف غير تعكيض

نطاؽ المصمحة أك نطاؽ المتأثريف بالخطر حيث يفرؽ بيف التأميف العاـ لممصمحة العامة، كالتأميف - 5
. الخاص لممصمحة الفردية

. المجاؿ الذم يكجد فيو المؤمف عميو حيث يفرؽ بيف التأميف البرم كالبحرم كالجكم- 6

                                      
 7 ، ص1964طمبة، صبلح الديف ، اإلسكندرية دار المعارؼ ، - 1
 404، ص2002ىنيدم ، منير إبراىيـ ، إدارة األسكاؽ كالمنشآت المالية ، منشأة معارؼ ، اإلسكندرية . د- 

- Pantzopulou , Elena , the concept  of  reserving and  reserving methodologies  in  general 

insurance , Unpublished   Master  dissertation (London : city University , 2003) , p  8 .              
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قكة التطبيؽ أك عامؿ االختيار كاإللزاـ حيث يفرؽ بيف التأميف االختيارم غير اإللزامي كالتأميف - 7
. 1اإلجبارم أك اإللزامي

. 2طبيعة الممكية حيث يفرؽ بيف التأميف الحككمي كالتأميف غير الحككمي- 8

التكصيؼ القانكني لممؤمف لو حيث يفرؽ بيف تأمينات الشخص الطبيعي كتأمينات الشخص - 9
. االعتبارم

العبلقة بيف المؤمف لو كالمستفيد حيث يفرؽ بيف التأميف لمصمحة المؤمف لو أك لمصمحة مستفيد - 10
. كالتأميف المشترؾ لمنفس كلمغير معان  (لمغير)آخر 

.  اإلنسافصنعيو مف فعؿ حكادث الطبيعية كتأمينات الحكادث حيث يفرؽ بيف تأمينات الحكادثمنشأ - 11

 ىيئات اإلشراؼ عمى التأميف حيث الشتراطاتالتقسيمات العممية داخؿ الييئات التأمينية أك كفقان - 12
 الناظـ لعمؿ قطاع التأميف السكرم بيف التأمينات العامة 2005لعاـ / 43/فرؽ المرسكـ التشريعي رقـ 

. ف رؤكس األمكاؿ كالتأمينات الزراعيةمكالتأمينات الصحية كتأمينات الحياة كتكك

عمى التسميات كال عمى عددىا كال عمى مضامينيا ال مف خبلؿ ما تقدـ يبلحظ الباحث عدـ اتفاؽ الكتاب 
خمطو بيف التصنيؼ كالتكصيؼ كلذلؾ فيك يقترح كد  ككج،كخصكصان فيما يتعمؽ بالمعيارييف األكؿ كالثاني

أف يتـ التصنيؼ كفقان لمعيار محدد ككاضح كغير ممتبس كالتكصيؼ بناءن عمى معيار أك أكثر كفقان لما 
تقتضيو الحاجة كىك يقترح أيضان أف يتـ التصنيؼ كفقان لمعايير أكثر كضكحان كيقدـ في ىذا المجاؿ 

: مساىمة متكاضعة تتمثؿ في المعايير المقترحة التالية

 يجرم التفريؽ بيف التأميف اليادؼ لتحقيؽ الربح كالتأميف  حيثاليدؼ الذم تسعى إليو ىيئة التأميف- 1
. اليادؼ لمتعاكف عمى تقاسـ الخسائر

تحقيؽ الربح مف خبلؿ الفارؽ ؿاليدؼ مف إدارة عمميات التأميف حيث نفرؽ بيف التأميف الذم ييدؼ - 2
بيف حجـ األقساط كحجـ التعكيضات كالتأميف اليادؼ لتحقيؽ التعاكف في تقاسـ المخاطر مف خبلؿ إدارة 

. عمميات التأميف سكاء تـ ذلؾ بشكؿ مباشر أك مف خبلؿ ىيئة متخصصة لقاء أجر

:  المالي لممؤمف لو تجاه ىيئة التأميف حيث يفرؽ بيف التأميف الذم يفرضااللتزاـ- 3

                                      
 55، ص2005عبد ربو ، إبراىيـ ، مبادئ التأميف ، الدار الجامعية ، اإلسكندرية ، . د-  1
 49 ،ص2008عز الديف ، فبلح ، التأميف مبادئو ك أنكاعو ، دار أسامة ، عماف ، األردف ، -  2
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. التزامان ماليان محددان كنيائيان - 3-1

. التزامان ماليان غير محدد- 3-2

. التزامان ماليان محددان مبدئيان لكنو غير نيائي- 3-3

. التزامان ماليان محددان نسبة مف الدخؿ كنيائي بالنسبة لكؿ شريحة مف شرائح الدخؿ- 3-4

المحؿ الذم يقع عميو التأميف حيث يفرؽ بيف تأمينات األشخاص الطبيعييف كتأمينات األشياء - 4
. كتأمينات المسؤكلية المدنية (الممتمكات)

 المالي لممؤمف تجاه المؤمف لو في حاؿ تحقؽ الحادث المؤمف ضده حيث نفرؽ االلتزاـطريقة تحديد - 5
 كتأمينات غير ،بيف تأمينات تعكيضية تحدد بعد تحقؽ الحادث كبناءن عمى قيمة األضرار الحقيقية

تعكيضية تحدد عند التعاقد ألف الخسارة تككف خسارة كمية أك أنيا خسارة معنكية ال يمكف تقييميا بالقياس 
نما مف خبلؿ .  االتفاؽ المسبؽ، كصنؼ ثالث يتضمف جزءان تعكيضيان كجزءان غير تعكيضيالمادم كا 

.  الذم يكجد فيو المؤمف عميو حيث نفرؽ بيف التأميف البحرم كالجكم كالبرمالمكاف- 6

. 1يارم غير اإللزاميتمعيار قكة التطبيؽ حيث نفرؽ بيف التأميف اإلجبارم اإللزامي كالتأميف االخ- 7

. الممكية العامة كالخاصة حيث نفرؽ بيف التأميف الحككمي كالتأميف غير الحككمي- 8

،كتأمينات الشخص  بيف تأمينات الشخص الطبيعينفرؽالتكصيؼ القانكني لممؤمف لو حيث - 9
.  بيف إدارة الخطر كصناعة التأميفيعتبر النكع الثاني مكضكع العبلقة التفاعميةاالعتبارم،حيث 

العبلقة بيف المتعاقد عمى التأميف كالمنتفع مف حيث نفرؽ بيف التأميف لمصمحة النفس كالتأميف - 10
. لمصمحة الغير كالتأميف المشترؾ لمنفس كلمغير معان 

الصنعية التي ىي مف  الطبيعية كتأمينات الحكادث  الحكادث حيث نفرؽ بيف تأميناتالحكادثنشأ ـ- 11
 .فعؿ اإلنساف

 اتساع عدد المتأثريف بالخطر كانتقاؿ الخسارة مف صعيدو فردم إلى مستكل المجتمع ككؿ أم تنتقؿ-12
عمى المتأثريف بيا مباشرة حيث نفرؽ بيف تأمينات المصمحة العامة ال تقتصر مف الفرد إلى المجتمع ك

. كتأمينات المصمحة الفردية

                                      
 63 ، ص2008عبد اهلل ، التأميف ، التطكرات التشريعية كالعممية لصناعة التأميف السكرية ، دمشؽ ، سكرية ،. د -  1
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درجة الفصؿ بيف شخصية المؤمف كالمؤمف لو حيث نفرؽ بيف التأميف الذم يككف فيو الشخص - 13
. مؤمف كمؤمف لو في نفس الكقت كالتأميف الذم تنفصؿ فيو شخصية المؤمف تمامان عف المؤمف لو

.  حيث نفرؽ بيف التأميف اإلسبلمي كالتأميف غير اإلسبلميبالعقائد االلتزاـ- 14

: أنواع التأمين: ثانياً 

 المعايير المتبقية كمعايير ثانكية كمما كتستخدــ معيار ىدؼ ىيئة التأميف كمعيار رئيسي استخدا سيتـ
كجد أف ىناؾ ضركرة الستخداميا بما يساىـ في تكصيؼ األنكاع الرئيسية دكف الكقكع في التفصيؿ الزائد 

. غير الضركرم

ينقسـ التأميف مف حيث ىدؼ ىيئة التأميف إلى تأميف ييدؼ لتحقيؽ الربح كتأميف ييدؼ لتقاسـ المخاطر 
ينقسـ التأميف التجارم مف حيث اليدؼ  مف إدارة ،كميز بيف التأميف التجارم كالتأميف غير التجارمفكىنا 

 كالتأميف التجارم ، إلى التأميف التجارم التقميدم غير اإلسبلمي كفقان لمتسميات المتداكلةعمميات التأميف
ينقسـ التأميف غير التجارم مف حيث اتساع حجـ المتأثريف بو كفقان ، كاإلسبلمي التعاكني التبادلي المركب

كفيما يمي استعراضان ليذه األنكاع ،  التبادلي التعاكني كالتأميف االجتماعيالتأميفلمتسميات المتداكلة إلى 
 :األربع

يبلحظ القارئ فيما كتب حكؿ مصطمحي التبادؿ كالتعاكف في مجاؿ التأميف : التأميف التبادلي التعاكني- 1
: كجكد المبلحظات التالية

. استخداميا كمصطمحيف مترادفيف لمضمكف كاحد- 

. استخداـ أحدىما دكف اإلشارة لكجكد اآلخر كبمضمكف كاحد- 

. استخداـ أحدىما دكف اإلشارة لكجكد اآلخر كبمضاميف مختمفة- 

. 1 كمصطمح التأميف التعاكني التبادليالتفريؽ بيف مصطمح التأميف- 

. استخداـ تعبير التأميف التبادلي التعاكني باعتباره مصطمح متكامؿ- 

التفريؽ بيف مصطمح التأميف التبادلي كمصطمح التأميف التعاكني كمصطمح التأميف التعاكني التبادؿ - 
. المركب

                                      
 24 ، ص2007ناصر ، محمد جكدت ، أساسيات التأميف بمفيكميا النظرم كالتطبيقي ، دار التكاصؿ العربي ، .د-  1
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. اختبلؼ مضاميف مصطمح التعاكف مف كاتب آلخر- 

. اختبلؼ مضاميف مصطمح التبادؿ مف كاتب آلخر- 

البسيط  (التبادلي) مصطمح التأميف التعاكني  كالمباشرة (التعاكني)استخداـ مصطمح التأميف التبادلي - 
. المتطكر أك المركب (التعاكني)كمصطمح التأميف التبادلي 

 عدـ التفريؽ بيف التأميف التبادلي كالتأميف التعاكني قد تـ بفعؿ التركيز عمى لبلعتقاد باف الباحث يميؿ
العكامؿ كالقكاسـ المشتركة بينيما كمنيا عدـ السعي لتحقيؽ الربح كعدـ الفصؿ التاـ بيف شخصية المؤمف 
كشخصية المؤمف لو كالدكر المزدكج الذم يمعبو األعضاء، ككحدة اليدؼ المتمثؿ بالتعاكف عمى تفتيت 

ة أك متخصصة خبالمخاطر بصرؼ النظر عف الجية التي تقـك بإدارة عمميات التأميف سكاء كانت منت
يعرفكف بعضيـ بعضان أك ال . تعمؿ طكعان أك لقاء أجر كسكاء كاف عدد المشتركيف كبيران أك صغيران 

. يعرفكف

كما أف االتجاه لمتفريؽ بيف التبادؿ كالتعاكف قد تـ بفعؿ الرغبة بالتمييز بيف مرحمتيف زمنيتيف أك شكميف مف 
. أشكاؿ الممارسة التأمينية غير الربحية

تمثمت المرحمة األكلى بكجكد اتفاؽ بيف مجمكعة مف األشخاص المحدكدم العدد كالمرتبطيف برابط 
المصمحة العائمية أك المكانية أك المينية عمى تقاسـ الخسائر التي تقع ألم منيـ في حدكد االتفاؽ المبـر 

 المفركض عمى أم منيـ كالذم يتحدد بعد كقكع الخسارة كبناءن عمى االلتزاـدكف كجكد تحديد مسبؽ لمبمغ 
حجـ الخسائر كاألضرار الفعمية المحققة كيقكـ ىؤالء بإدارة عمميات التأميف فيما بينيـ بشكؿ مباشر أك مف 

خبلؿ ىيئة تعاكنية منتجة بحيث يقـك كؿ منيـ بدكر المؤمف كدكر المؤمف لو بشكؿ كاضح كصريح 
كمعركؼ نظران لقمة عددىـ كمعرفتيـ لبعضيـ البعض مما يجعؿ التعاكف كالتبادؿ كاضحيف كصريحيف 

كمباشريف كبسيطيف كيتماف دكف كساطة كلذلؾ يميؿ البعض لتسمية ىذه المرحمة بالتأميف التبادلي تاركان 
تسمية التعاكني لممرحمة البلحقة، في حيف يميؿ البعض اآلخر لتسمية ىذه المرحمة بالتأميف التعاكني تاركان 
تسمية التبادلي لممرحمة البلحقة بينما يقكـ طرؼ ثالث بتسميتيا بالتأميف التبادلي المباشر كيذىب طرؼ 

. رابع لتسميتيا بالتأميف التعاكني البسيط

قـك بدكر المؤمف نيابة عف جماعة المؤمف تأما المرحمة الثانية فتميزت بكجكد ىيئة ذات طابع مؤسساتي 
ليـ كذلؾ بسبب عجزىـ عف إدارة عمميات التأميف بأنفسيـ نظران لكثرة عددىـ كعدـ معرفتيـ لبعضيـ 

البعض كحاجتيـ لجية متخصصة في إدارة األخطار تتقف القياـ بعمميات التنبؤ المسبؽ بحجـ الخسائر بما 
يجعؿ االلتزاـ المالي لممؤمف لو يتجو نحك التحديد نكعان ما بما قد يكحي بغياب الصفة التبادلية ليذا النكع 
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مف التأميف مع بقاء الصفة التعاكنية كاضحة كصريحة نظران لمطابع غير الربحي لو، كلذلؾ يميؿ البعض 
. لتسمية ىذه المرحمة بالتأميف التعاكني تاركان تسمية التأميف التبادلي لممرحمة األكلى

لمحصكؿ عمى مصطمح التأميف التبادلي التعاكني يف  الباحث أف قياـ البعض بالدمج بيف التعبيريعتقدكما 
قد تـ نتيجة لمقناعة بأف أم نكع مف أنكاع التأميف في المرحمتيف األكلى كالثانية ال يخمك مف شكؿ مف 
أشكاؿ التبادؿ كالتعاكف ، كىك رأم يتبناه الباحث كيدعك لمتميز بيف التأميف التبادلي التعاكني البسيط 

. كالمباشر كالتأميف التبادلي التعاكني المطكر كغير المباشر

 التبادلي التعاكني المطكر كغير المباشر في الكاقع السكرم مف خبلؿ الدكر الذم تقـك بو التأميفيظير 
.  النقابات المينية كنقابات العماؿ كالمعمميف كاألطباء كالميندسيف كخبلفوصناديؽ

 الباحث أف ىذه النكع مف أنكاع التأميف يشكؿ كسيمة مف الكسائؿ التي مف الممكف أف تستخدمو إدارة يعتقد
الخطر في المنظمات  السكرية كلكنو يقع خارج إطار البحث الذم يقكـ بو نظران لطابعو غير الربحي بما 

. ق خارج التعريؼ اإلجرائي الذم اعتمده الباحث لصناعة التأميفيضع

ىك تأميف حككمي إلزامي غالبان، تقكـ بو الدكلة أك تشرؼ عميو دكف سعي : 1التأميف االجتماعي- 2
 األخطار التي فاء ـرلتحقيؽ الربح، بيدؼ تحقيؽ مصمحة عامة تتمثؿ في حماية طبقة العماؿ األج

يتعرضكف ليا كتأثير عمى دخكليـ كتكبدىـ مصاريؼ إضافية مما يجعؿ تأثيرىا يمتد ليشمؿ فئات أخرل 
مرتبطة بيـ، كيجعؿ عدد المتأثريف بيا كبيران، كتشكؿ حمايتيـ منيا  مصمحة عامة لممجتمع، لذلؾ يشارؾ 

 المالي المحدد كالنيائي تجاه ىيئة التأميف ثبلثة أطراؼ ىي العامؿ تبعان لدخمة كرب العمؿ االلتزاـفي سداد 
كالدكلة التي تتحمؿ الجزء األكبر منو تطبيقان لمبدأ التضامف االجتماعي المزدكج القائـ عمى درجة الخطر 

: الحقيقية التي يتعرض األفراد ليا، كليس عمى أساس المقدرة المالية ليـ كىك يشمؿ الفركع التالية

 

 

:  لمشيخوخة والعجز والوفاة ويضميالتأمين االجتماع- 1

يتضمف ىذا النكع تكفير دخؿ بديؿ لممؤمف عميو جراء انقطاع دخمو بسبب بمكغو : تأميف الشيخكخة- 1-1
السف القانكنية أك إكماؿ عدد سنكات الخدمة المطمكبة كالمذاف يختمفاف مف بمد آلخر كأحيانان مف جية 

                                      
  212ص2010 ، جامعة منتكرم ، الجزائر 1سطحي ، سعاد ، التأميف االجتماعي كالتأميف عمى الحياة ، مجمة العمـك اإلنسانية ، عدد ؾ-  1
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ألخرل، كترتبط قيمة ىذا الدخؿ البديؿ بقيمة الدخؿ الشيرم لمعامؿ كبعدد سنكات الخدمة كقد يككف الدخؿ 
. البديؿ عمى شكؿ دفعات دكرية أك عمى شكؿ دفعو كاحدة

تأميف العجز االجتماعي الدائـ ألسباب غير مينية كيتضمف تكفير دخؿ بديؿ لممؤمف عميو نتيجة - 1-2
. انقطاع دخمو بسبب عجزه الدائـ عف ممارسة أم عمؿ

تأميف العجز االجتماعي المؤقت ألسباب غير مينية كيتضمف تكفير دخؿ بديؿ لممؤمف عميو نتيجة - 1-3
. انقطاع دخمو بسبب عجزه المؤقت عف ممارسة أم عمؿ

تأميف الكفاة االجتماعي ألسباب غير مينية كيتضمف تكفير دخؿ بديؿ لمف يقـك المؤمف عميو - 1-4
بإعالتيـ نتيجة انقطاع دخميـ بسبب كفاة المؤمف عميو سكاء تمت الكفاة قبؿ الشيخكخة أك العجز الدائـ أك 

. المؤقت أك بعدىـ

التأميف ألضرار العمؿ كيتضمف تكفير دخؿ بديؿ لممؤمف عميو الذم تعرض لحادث أك لمرض ميني - 2
سبب لو عجزان دائمان أك مؤقتان كميان أك جزئيان أك لمف يعكليـ في حاؿ كفاتو، إضافة إلى تكفير نفقات العبلج 

. كاألدكية التي يحتاجيا المؤمف عميو كالمرتبطة بأضرار العمؿ

  ك مصاريؼ العبلججميعالتأميف الصحي االجتماعي ألسباب غير مينية كيتضمف تكفير بعض أك - 3
ما إذا أصيب المؤمف عميو بمرض مصاريؼ كالدة المرأة الحامؿ كقد يمتد ليشمؿ مصاريؼ مما يتبعو ؼ

. العبلج لمف يقـك المؤمف لو بإعالتيـ

تأميف البطالة االجتماعية كيتضمف تكفير دخؿ بديؿ لممؤمف عميو نتيجة انقطاع دخمو نظران لتركو - 4
. يان إليو ريثما يجد عمبلن آخرع فيو كساراغبالعمؿ دكف إرادتو كىك قادر عميو قانكنان ك

 أف جميع أنكاع التأميف االجتماعي ىي مف تأمينات األشخاص كالمسؤكلية المدنية يمكف القكؿمما تقدـ 
 م فيما يتعمؽ بتأميف الشيخكخة كالعجز كالكفاة كالبطالة كتعكيضمتجاه األشخاص كىك تأميف غير تعكيض

. ما يتعمؽ بتأميف أضرار العمؿم ؼم كغير تعكيضمتأميف الصحي كمشترؾ تعكيضاؿفيما يتعمؽ ب

ف جميع صكر التأميف االجتماعي تساعد إدارة الخطر في المنظمات السكرية عمى تحقيؽ جممة مف إ
 كزيادة قدرة رب العمؿ ،أىدافيا كخصكصان فيما يتعمؽ بزيادة إنتاجية العنصر البشرم نتيجة لشعكره باألماف

 ليدفو غير الربحي فإنو يقع خارج إطار  نظران  القانكنية تجاه سبلمة العامميف لديو، كلكفبالتزاموعمى الكفاء 
.  الذم اعتمده الباحث  ألنو يقع خارج التعريؼ اإلجرائي لصناعة التأميفدراستنا ىذه

: التأميف التجارم التقميدم غير اإلسبلمي- 3
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 بيدؼ لآلخريف إدارة الخطر فىك تأميف حككمي كغير حككمي إلزامي كغير إلزامي تقـك بو جية تمتو
تحقيؽ الربح لصحاب الممكية مف خبلؿ حماية المصالح الفردية لؤلشخاص الطبيعييف كاالعتبارييف مف 

األخطار التي يتعرضكف ليا في حياتيـ كأجسادىـ كممتمكاتيـ كمسؤكلياتيـ المدنية مقابؿ سداد التزاـ محدد 
كنيائي يدفعو المؤمف لو بمفرده، بحيث تنفصؿ شخصية المؤمف لو تمامان عف شخصية المؤمف كالذم 

يستخدـ كافة كسائؿ إدارة الخطر مف فرز كتجميع كتكزيع كتنكيع كنقؿ لعبء الخطر مستعينان بمجمكعة 
مف األساليب العممية الرياضية كاإلحصائية في تقدير قيمة االلتزاـ الذم يتكجب عمى المؤمف لو تجاه ىيئة 

 لممؤمف لو في حاؿ كقكع الخطر قالتأميف كتقدير قيمة االلتزاـ المالي الذم يتكجب عمى المؤمف دفع
: ؿ الذم يقع عميو حيث يفرؽ بيفمحالمؤمف منو كلو تصنيفات عديدة منيا تصنيفو كفقان لؿ

كىك ذاؾ النكع مف التأميف الذم يتناكؿ األخطار التي تصيب  اإلنساف في : تأمينات األشخاص - 1
ـ بدكرىا سده فتؤثر في قدرتو اإلنتاجية أك في بقائو حيان أك في سبلمة أعضائو أك كظائفو الحيكية كتنؽسج
: إلى

: التأميف عمى الحياة- 1-1

 لممؤمف لو أك لممستفيد مبمغان مف يدفعنكع مف أنكاع التأميف التجارم يتعيد المؤمف بمكجبو أف - 1-1-1
الماؿ دفعة كاحدة أك عمى دفعات دكرية عند تحقؽ الحادث المؤمف منو فيما يتعمؽ بتاريخ الكفاة أك البقاء 
ضمف فترة معينة مقابؿ قياـ المؤمف لو بسداد مبمغ مف الماؿ دفعة كاحدة أك عمى دفعات دكرية كىك يضـ 

 :األنكاع التالية

ىك تأميف يقكـ المؤمف بمكجبو بدفع مبمغ التأميف المحدد سمفان دفعة كاحدة : التأميف لخطر البقاء- 1-1-2
أك عمى دفعات دكرية لممؤمف لو إذا ما بقي حيان حتى نياية المدة الزمنية المتفؽ عمييا كتضـ كثائؽ الكقفية 

.  ككثائؽ عقكد دفعات الحياة الدائمة أك المؤقتة الفكرية أك المؤجمةةالبحت

ىك تأميف يقـك المؤمف بمكجبو بدفع مبمغ التأميف : التأميف المختمط لخطرم الكفاة كالبقاء معان - 1-1-3
المحدد سمفان دفعة كاحدة أك عمى دفعات لممؤمف لو في حاؿ بقائو حيان حتى نياية المدة المتفؽ عمييا أك 
إلى المستفيديف في حالة كفاتو قبؿ انتياء تمؾ المدة كىك يضـ عقكد التأميف المختمط العادم كالمضاعؼ 

. 1كالنسبي

                                      
 169، ص1999ناصر ، محمد جكدت ، إدارة أعماؿ التأميف بيف النظرية كالتطبيؽ ، دار مجدالكم ، عماف ،. د-  1
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كغير المرتبطة بقيمة  (المحددة القيمة سمفان )تعتبر جميع أنكاع تأمينات الحياة مف العقكد غير التعكيضية 
فؽ عمييا كيجرم تحديد قيمة القسط كقيمة مبمغ تالخسارة الفعمية المحققة كترتبط فقط بتحقؽ الشركط الـ

.  المؤمف كالمؤف لو بيفالتأميف بناء عمى اتفاؽ إرادم

 منظمات األعماؿ السكرية تستطيع أف تستخدـ  ىذه األنكاع مف عقكد التأميف لتحقيؽ بعض أىداؼ إف
إدارة الخطر لدييا مف خبلؿ حصكليا عمى عقكد تأميف الحياة لمصمحتيا كالمتعمقة باألشخاص الذيف 

تيـ المالية تجاىيا، كما أنيا تستطيع أف تبـر عقكد تأمينات الحياة اتتعامؿ معيـ بما يضمف كفاءىـ بالتزاـ
 كالتضامنية، ككما تشكؿ تأمينات ، كخصكصان في المشركعات الفردية،يففألصحاب المشركع لصالح الدائ

الحياة بديبلن لمتأمينات االجتماعية ألصحاب الميف الحرة بما يساىـ في تغيير ثقافة العمؿ عند شرائح 
.  عف العمؿ المأجكر كبما يساىـ في تخفيؼ حدة ظاىرة البطالةيبحثكفكاسعة مف المجتمع السكرم الذيف 

ىك تأميف يتعيد المؤمف بمكجبو بأف يدفع لممؤمف لو مبمغان مف الماؿ متفؽ عميو : التأميف لممرض- 1-2
 بأحد األمراض إضافة إلى مصاريؼ العبلج كاألدكية كالعمميات الجراحية في حدكد تومسبقان عند إصاب

بما يؤكد أف تأمينات الحياة م  كغير تعكيضمالتغطية المتفؽ عمييا كىك بذلؾ تأميف مشترؾ تعكيض
 يذىب  ما غير التعكيضية المحددة القيمة كىكالتأميناتكبالتالي تأمينات األشخاص ال تقع كميا ضمف 

. إليو الكثيركف بما يكجد الكثير مف التشكيش كالخمط

ىك نكع مف التأميف يتعيد المؤمف بمكجبو بأف يدفع لممؤف لو : التأميف ضد الحكادث كاإلصابات- 1-3
مبمغان مف الماؿ محدد القيمة سمفان دفعة كاحدة أك عمى دفعات دكرية في حاؿ تعرضو لحادث  يسبب لو 
إصابة في جسمو إضافة لمصاريؼ العبلج كاألدكية كىك بذلؾ يقع ضمف التأمينات المشتركة التعكيضية 

. كغير التعكيضية

 بإمكاف إدارة الخطر في المنظمات السكرية أف تستخدـ عقكد كتأمينات المرض كعقكد تأمينات الحكادث إف
 كخصكصان في المجاؿ الحرفي ألكلئؾ األشخاص غير المشمكليف اؿكاإلصابات لمتأميف عمى العـ

بالتأمينات االجتماعية ككنكع مف التحفيز اإلضافي ألكلئؾ األشخاص المشمكليف بالتأمينات االجتماعية 
 التغطية التأمينية في العقكد محددة القيمة ازدكاج إذ ال مانع قانكني مف مفيما يتعمؽ بالجزء غير التعكيض

. لتأمينات األشخاص

: 1(األشياء)تأمين الممتمكات - 2
                                      

، 2000اليانسي ، مختار ، مبادئ التأميف بيف الجكانب النظرية كاألسس الرياضية ، دار النيضة العربية ، بيركت ، -  1
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 ىك التأميف الذم يككف محمو ممتمكات المؤمف لو كتيدؼ إلى تعكيضو عف الخسائر الفعمية التي تمحؽ 
بذمتو المالية كالتي يجرم تحديدىا بعد كقكع الحادث المشمكؿ بالتغطية التأمينية كىك بذلؾ يقع ضمف 

التأمينات التعكيضية بصكرة أساسية كرئيسية إال في بعض الحاالت االستثنائية المحدكدة كيجرم تقسيمو 
:  الفرعية التاليةاألنكاعإلى 

: تأميف الحريؽ كالحكادث المتحالفة معو- 2-1

كىك تأميف يمتـز المؤمف بمكجبو أف يعكض المؤمف لو عف األضرار التي تمحؽ باألصؿ المحترؽ نتيجة 
الدخاف المنطمؽ كاالنييارات  التي   المصحكب بالميب كالنار مضافان إلييا الخسائر الناجمة عفاالشتعاؿ

تتبعو أك تمؾ الناجمة عف عمميات اإلطفاء كاإلنقاذ كخسائر نقؿ الممتمكات مف مكاف إلى آخر لمنع 
كخسائر تكقؼ األرباح . رقة التي تحدث أثناء الفكضى التي يسببيا الحريؽسكصكؿ النار إلييا كخسائر اؿ

. كالعمكالت كبدؿ اإليجار لممباني

تشمؿ التغطية التأمينية ألخطار الحريؽ تمؾ الحكادث التي تنجـ عف الحرائؽ العادية كالصكاعؽ كانفجار 
ب كاالضطرابات التي غأنابيب الغاز كأحيانان البراكيف كالعكاصؼ كالفيضانات كالرياح كاالنفجارات كالش

. يحدثيا العماؿ

:  كالسطكلسرقةتأميف ا- 2-2

 أساليب عادية ال تتضمف عنفان أك إكراىان كالنشؿ بإتباع بأنيا الحصكؿ عمى ممتمكات الغير سرقةتعرؼ اؿ
. كخيانة األمانة

كيعرؼ السطك بأنو الحصكؿ عمى ممتمكات الغير بإتباع كسائؿ العنؼ كاإلكراه كإشيار السبلح أك ثقب 
. الجدراف أك خمع األبكاب أك تكسير األرضيات أك تحطيـ النكافذ

رقة كالسطك تعكيض المؤمف لو عف فقداف ممتمكاتو جراء تعرضو لحادث سطك أك سرقة ستضمف كثائؽ اؿت
. بما فييا األكراؽ النقدية كاألكراؽ المالية كاآلالت كالمكاد كسكاىا

كتشمؿ التأميف ضد أخطار المقاكليف كالتركيب كاألضرار التي تصيب اآلالت : التأمينات اليندسية- 2-3
. 1كالمعدات بما فييا المعدات اإللكتركنية

                                      
الشيخ ، راميا نزار ، دكر الميزة التنافسية في تفعيؿ نشاطات التأمينات العامة ، رسالة ماجستير ، جامعة دمشؽ ، -  1

 3 ، ص2009
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. كتشمؿ تأمينات النقؿ البرم كالبحرم كالجكم : تأمينات النقؿ- 2-4

كيغطي جميع األخطار التي تتعرض ليا كسيمة النقؿ البرم كالبضائع كالركاب : التأميف البرم- 2-4-1
. الذيف نقـك بنقميـ إضافة إلى األخطار التي تسببيا كسيمة النقؿ البرم لمغير في ممتمكاتيـ كأجساميـ

التي تتعرض .  كالصكاعؽ كالسرقة كالسطككاالنفجار كالعمؿ العدائي كالحريؽ كاالنقبلبكأخطار التصادـ 
. ليا كسيمة النقؿ البرم

تأمينية لمبضائع اؿ ىاف تأمينات النقؿ البرم تساىـ في تحقيؽ أىداؼ إدارة الخطر كذلؾ مف خبلؿ تغطياتإ
زبائف أك مف المكرديف إلى المنظمة، إضافة إلى أىميتيا اؿكالمكاد األكلية أثناء نقميا مف المنظمة إلى 

.  في عمميات نقؿ البضائع كاألمكاؿ كالركابصخصتالكبرل بالنسبة لممنظمات التي  ت

يختص ىذا التأميف بتقديـ تغطيات لؤلخطار التي تتعرض ليا أطراؼ الرسالة : التأميف البحرم- 2-4-2
البحرية كالتي تضـ كسائؿ النقؿ البحرم كما يتصؿ بيا مف أدكات مساعدة كالشحنات المنقكلة مف بضائع 

 أك يفقدىا مالؾ السفينة أك يتكبدىاكركاب إضافة إلى اإليرادات المالية كالنفقات اإلضافية التي يمكف أف 
مستغميا نتيجة عجزه عف إتماـ الرحمة البحرية أك نتيجة لمخسائر التي قد يسببيا لآلخريف أثناء قيامو 

. بأنشطة الرحمة البحرية 

ا إذا تعمؽ بأحد أطراؼ الرحمة البحرية مف سفف أك حمكلة كأجرة فيـيعتبر الخطر مف األخطار البحرية 
شحف كأف يتحقؽ عمى سطح  البحر أثناء رسك السفينة أك إبحارىا أك إصبلحيا كصيانتيا أك تزكدىا 
بالكقكد بصكرة رئيسية إضافة إلى بعض األخطار التي يمكف أف تحدث بران أك جكان  كحتى أف بعض 

. األخطار التي قد تحدث بحران ال تعتبر مف األخطار البحرية كال مف أخطار النقؿ عمكمان 

ار كالحريؽ كاالعتداء كالقرصنة كالمصكص كالرمي في البحر بحيقع ضمف األخطار البحرية أخطار اؿ
كالدفاع عف النفس كرد األعداء كأخطار القبض كالمنع كاإليقاؼ كأخطار الخيانة مف قبؿ الرباف كطاقـ 

. السفينة

رم يشكؿ مجاالن كاسعان لمتفاعؿ بيف إدارة الخطر كصناعة التأميف سكاء لشركات النقؿ بحالتأميف اؿإف 
البحرم أك لممستكرديف أك المصدريف كلمشركات العاممة في مجاؿ التجارة الدكلية كلمقطاع المصرفي 

. الضامف لبلعتمادات المستندة

: التأميف الجكم- 2-4-3
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 كما يتصؿ بيا الجكمطيات تأمينية لؤلخطار التي تتحقؽ أثناء عمميات النقؿ غ التأميف بتقديـ ت ىذايختص
. مف منشآت ككسائؿ كأدكات مف طائرات كبضائع كركاب

يقع ضمف األخطار الجكية أخطار الطبيعة مف عكاصؼ كأعاصير كصكاعؽ كأجساـ غريبة كثمكج متحجرة 
ات اليكائية كأحكاؿ الرؤيا السيئة، كأخطار تعطؿ أجيزة الطائرة، كأخطار المطارات، طبكغير متحجرة كالـ

ىماؿ طاقـ الطائرة، كالحكادث التي تتعرض ليا الطائرة مف حركب  كاألخطار الناجمة عف خطأ كا 
. كاستيبلء

 كاالمتصاص الذاتي كاالنفجارتشمؿ كثائؽ التأميف الجكم تأميف أجساـ الطائرات ضد الحريؽ كالصكاعؽ 
ائر الطائرات كالتصادـ بالطائرات أك حظ كانيياركالعكاصؼ كاليزات األرضية كالفيضانات كالصقيع كالثمكج 

 ىذا التأميف أجساـ الطائرات سكاء كانت في مدارج اليبكط كاإلقبلع أك في يغطيالمكانع الطبيعية، ك
الحظائر أك أثناء اإلصبلح أك في محطات الخدمة، كما يشمؿ تأميف البضائع كالركاب ضد أخطار النيب 

.  كالحكادث الجكية بما فييا تأميف الحكادث الشخصية ألفراد الطاقـكاالختفاءرقة سكاؿ

 التأميف الجكم يشكؿ مجاالن كاسعان لمتفاعؿ بيف إدارات الخطر كصناعة التأميف سكاء لتمؾ الشركات إف
العاممة في مجاؿ النقؿ الجكم كلمشركات التي تدير المطارات كلمشركات التي تعتمد في نقؿ بضائعيا 

. كأمكاليا ككثائقيا اليامة عمى كسائؿ النقؿ الجكم

: التأمينات الزراعية- 2-5

تكفؿ التأميف الزراعي بتعكيض المزارعيف كمربي الحيكانات عف الخسائر التي تصيب محاصيميـ م
لعكاصؼ كاألمطار كالبرد كالصقيع كالحريؽ كالفيضانات كالجفاؼ كالرطكبة كنفكؽ  اكحيكاناتيـ كالناتجة عف

الحيكانات بسبب الحكادث كاألمراض، بما يساىـ في حماية العامميف في القطاع الزراعي مف تذبذب 
. دخكليـ بسبب نقص أك ىبلؾ المحاصيؿ أك انخفاض أسعارىا

 ىذا النكع مف التأمينات ىاـ جدان لمقطاع الزراعي السكرم لما لو مف تأثيرو بالغو عمى حياة شريحة كاسعة إف
مف المجتمع السكرم كلذلؾ عمى يجب عمى شركات التأميف السكرية أف تسرع في إدخالو إلى سكؽ التأميف 

 كالقمح كالقطف كفي مجاؿ تربية األبقار اإلستراتيجيةالسكرية كأف يككف إلزاميان فيما يتعمؽ بالمحاصيؿ 
. كاألغناـ كالدكاجف

:  المدنيةالمسؤوليةتأمينات - 3
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نما   ذمتو تؤثر عمىيغطي ىذا النكع مف التأمينات األخطار التي ال تقع أثارىا المباشرة عمى المؤمف لو كا 
المالية نتيجة لمسؤكلية القانكنية عف حياة أك ممتمكات الغير بفعؿ قيامو بتصرؼ خاطئ أك تقصير في 

أم كجكد عبلقة سببية بيف المؤمف لو كاألضرار ,أداء كاجباتو التعاقدية مما أدل إللحاؽ الضرر باآلخريف
.  مما يجعمو مسؤكالن عف تعكيض الضرر الحاصؿباآلخريفالتي لحقت 

يتضمف تأميف المسؤكلية المدنية طيفان كاسعان مف الكثائؽ كالتي مف خبلليا يمتـز المؤمف بتحمؿ ما يفترض 
اكليف ؽأف يتحممو المؤمف لو تجاه الغير ككثائؽ تأميف  المسؤكلية لمطائرات كالسيارات كأرباب العمؿ كالـ

.  كأصحاب الميف كاألطباء كالصيادلة كالمستشفيات كالعيادات كالفنادؽ كغيرىاييفاعصف كاؿيفزراعـكاؿ

ف ىذا النكع مف التأميف ضركرم جدان إلدارات الخطر في منظمات األعماؿ سيما أنيا نظاـ نصؼ مفتكح إ
تؤثر في البيئة المحيطة كقد تسبب إضراران لمحيطيا نتيجة لعممياتيا  الصناعية كمخمفات إنتاجيا أك قد 
تعجز عف الكفاء بالتزاماتيا تجاه زبائنيا أك  تقدـ لمسكؽ منتجات فاسدة أك ضعيفة الفاعمية بما يتكجب 

 العبلقة التفاعمية القياـ  طرفي لذلؾ يجب عمىك ،مسؤكليتيا القانكنية عف األضرار التي تمحقيا باآلخريف
ف تقكـ شركات التأميف األخطار قحصر ىذب تجاه ىذا المكضكع كذلؾ بأف تقـك إدارات الخطر مابدكره  كا 

. بتكفير التغطية التأمينية ليا

 

: 1التأمين التجاري اإلسالمي التعاوني التبادلي المركب- 4

 إلى عمـ باالستناد ال يمكف اإلجابة عنيا إال  التييثير مكضكع التأميف اإلسبلمي العديد عف التساؤالت
 جميع  المنظمات فغايةاإلدارة الذم يميز بيف الغايات كاألغراض كاألىداؼ الرئيسية كالثانكية ألية منظمة، 

إشباع الحاجات اإلنسانية أما األغراض فتختمؼ باختبلؼ النشاط أك األنشطة التي تمارسيا ىذه المنظمة 
أك تمؾ، أما األىداؼ فتختمؼ كتتراكح بيف األىداؼ اإلنسانية كالكطنية كالربحية، فما ىي غايات كأغراض 

. كأىداؼ التأميف اإلسبلمي

يسعى التأميف اإلسبلمي إلشباع حاجة إنسانية حبلؿه إشباعيا مف الكجية الشرعية كىي الشعكر باألماف، 
كذلؾ استنادان إلى مشركعية الحيطة كالحذر كباالعتماد أيضان عمى مشركعية التبرع بقصد التعاكف المستند 

. إلى المذىب اإلسبلمي المالكي

                                      
 ، 2005أبك غدة ، عبد الستار ، كآخركف ، فتاكل التأميف اإلسبلمي ، شركة التأميف اإلسبلمية ، عماف ، األردف ، . د-  1

 17ص
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 جماعةتقكـ شركات التأميف اإلسبلمي بممارسة نشاطيف أساسيف ىما إدارة عمميات التأميف نيابة عف 
 أم أف ليا غرضيف اثنيف ىما إدارة عمميات  غير ربكيةف كاستثمار األمكاؿ في مجاالتلمتعاكنيالمؤمنيف ا

دارة عمميات االستثمار . التأميف كا 

 المؤمف  جماعةتتعدد األىداؼ الرئيسية لشركات التأميف اإلسبلمي، فيي تيدؼ إلى تحقيؽ التعاكف بيف
لى إشاع لى ا قيـ ةليـ، كا  تماـ حمقات االقتصاد اإلسبلمي، كفي نياية المطاؼ إلمجتمع اإلسبلمي، كا 

تحقيؽ الربح لجماعة المساىميف أصحاب الممكية  باالعتماد عمى النشاط االستثمارم، فالربح ىدؼ رئيسي 
الن بعكس شركات التأميف التجارم التقميدم غير مبر ىدفان رئيسيان أصتتابع يأتي بعد التعاكف الذم يع

كالتي يككف فييا الربح ىدفان رئيسيان أصيبلن فيما يعتبر التعاكف ضركرة مف الضركرات الفنية . اإلسبلمي
. 1لصناعة التأميف بما يضمف عمؿ قانكف األعداد الكبيرة

 باعتماد األركاف ةتقكـ شركات التأميف اإلسبلمي في سبيؿ تحقيؽ غاياتيا كأغراضيا كأىدافيا الرئيسي
: كاألسس كالمبادئ التالية

: كفالتبرع بقصد التعا- 1

شو تدعك إليو ح فاغررو جميع أشكالو  كأنكاعو عقد باتفؽ أغمب فقياء الشريعة اإلسبلمية عمى أف التأميف 
ضة ك بدالن مف المعاالتبرع يمكف إشباعيا مف خبلؿ جعؿ عقد التأميف مف العقكد القائمة عمى معينةحاجة 

. 2 إف كاف مشركطان بالتعاكفالتبرعات كاليباتد لعقكد المعاكضات كغير مفسد لعقكد سحيث أف الغرر مؼ

يقـك المؤمف لو في شركات التأميف اإلسبلمي بالتبرع بقسط مبدئي غير نيائي يكضع في حساب خاص 
يسمى حساب المشتركيف كيبقى ممكان لممتبرع حتى نياية مدة التأميف كعند إذو قد يذىب كامؿ التبرع 

لمكاجية األخطار التي أصابت جماعة المؤمنيف المتعاكنيف أك قد يعاد جزء منو  لممتبرع فحجـ التبرع 
. النيائي يقؼ عند حدكد التعاكف لمكاجية األخطار

 عممية دقيقة تجعؿ منو كافيان لتغطية  أسسو أما فيما يتعمؽ بمقدار التبرع المبدئي فإنو يحدد بناءن عمى
. 3التعكيضاتتكاليؼ التشغيؿ لمعمميات التأمينية كرصد االحتياطات التأمينية كدفع 

                                      
 22، ص2002السكيمـ ، سامي ، كقفات في قضية التأميف ، مركز البحث كالتطكير في شركة الراجحي المصرفية ، -  1

عمي ، ناصر ، دراسة تحميمية ألثر التحديات التي تكاجو شركات التأميف التكافمي ، رسالة ماجسيتر ، الجامعة األمريكية المفتكحة ، القاىرة ، - 
 102، ص2009

جعفر عبد القادر ، التأميف اإلسبلمي ، بيف المستندات الشرعية كالقيكد القانكنية ، المؤتمر الدكلي لمتأميف التكافمي ، جامعة فرحات عباس ، -  2
 15، ص2011 نيساف ،25/26الجزائر ، 

  5، ص2010 نيساف ،11/13الزرقا ، محمد ، نظرة اقتصادية إسبلمية ، مؤتمر التأميف التعاكني ، عماف ، األردف ، - 3
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 األخطار يتبرع المؤمف ليـ في التأميف اإلسبلمي بيدؼ التعاكف الجماعي لمكاجية: الككالة لقاء أجر - 2
 فيـ يككمكف ىذه الميمة لشركات إال أنيـ اليممككف التخصص الميني البلـز إلدارة عمميات التأميف كلذلؾ 

دارة عمميات التأميف دكف أف شغجرو معمكـو مساكو لتكاليؼ تأالتأميف اإلسبلمي مقابؿ حصكليا عمى  يؿ كا 
. 1 متصمة بالنشاط غير التأميف لمشركةأعباءيتضمف أية 

: اب المتبرعيف عف حساب المساىميفسفصؿ ح- 3

حداىما لحممة كثائؽ التأميف المؤمف ليـ يف أيص حسابيف منفصؿصتقكـ شركات التأميف اإلسبلمي بتخ
االحتياطيات التأمينية كأرباح االستثمار العائدة لحممة كالمتبرعيف المتعاكنيف يتضمف األقساط المتبرع بيا 

الكثائؽ كيقتطع منو قيمة التعكيضات كمصاريؼ إعادة التأميف كجميع االحتياطيات الفنية لعمميات 
 ،التأميف

ممة األسيـ كيتضمف جميع حقكؽ أصحاب الممكية كيقتطع منو حكالحساب اآلخر ىك حساب المساىميف 
ار الشركة كجميع المصاريؼ الرأسمالية المتصمة بالتكاليؼ الثابتة كالمتغيرة ككذلؾ جميع قجميع تكاليؼ إش

،إذ أف االحتياطيات القانكنية غير التأمينية، كبيذا الفصؿ يتأكد اليدؼ التعاكني إلدارة عمميات التأميف
   . الشركة ال تناؿ أية أرباح مف ىذه اإلدارة

: مالفائض كالعجز التأميف- 4

 المتعاكنيف لقاء األجر جماعة المتبرعيف تقكـ شركات التأميف اإلسبلمي بإدارة عمميات التأميف نيابة عف 
ـ ىـ حممة الكثائؽ فيـ غف مف خبلؿ ىذه اإلدارة كالذم يغـر أك م كال تغنـ المعمكـ، إذا أف الشراكة كال تغـر

. يتحممكف العجز أف كقع كيتقاسمكف الفائض إف تحقؽ

 المتبرع بيا مضافان إلييا أرباح المضاربة كعمكالت إعادة ط في حاؿ كانت األقساميتحقؽ الفائض التأميف
التأميف كتعكيضاتيا أكبر مف مجمكع التعكيضات المدفكعة كاالحتياطات الفنية المقتطعة كمصاريؼ إعادة 

. ؽ العجز في الحالة المعاكسةكيتحؽالتأميف كاألجر المعمكـ، 

يعتبر الفائض التأميني حقان حصريان لممتبرعيف كليس لممساىميف أم حؽ فيو كيكزع عمييـ كفؽ أحد الطرؽ 
: التالية

. يكزع الفائض عمى جميع المتبرعيف كفقان لنسب تبرعاتيـ إلى مجمكع التبرعات- 1
                                      

 11/13الخكيمدم ، عبد الستار ، كآخركف ، مشكبلت التأميف التعاكني ، مؤتمر التأميف التعاكني ، عماف ، األردف ، -  1
 4، ص2010نيساف ، 
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 مف حصؿ االشتراكات مع استثناءيكزع الفائض عمى جميع المتبرعيف كفقان لنسب تبرعاتيـ إلى مجمكع - 2
. عمى التعكيض

تكزيع الفائض عمى جميع المتبرعيف مع التفريؽ بيف مف حصؿ عمى التعكيض كمف لـ يحصؿ عميو - 3
. كأف يأخذ نصؼ ما يأخذه مف لـ يحصؿ عمى التعكيض

. قد تقرر الشركة االحتفاظ بجزء مف الفائض كتكزيع المتبقي كفقان ألحدة الطرؽ السابقة- 4

: حدل الطرؽ التاليةإل كفقان متقكـ شركات التأميف اإلسبلمي بمعالجة العجز التأميف

. استخداـ الفائض التأميني المحتجز مف سنكات سابقة إف كجد- 1

. اقمطالبة المتبرعيف بتغطية العجز كفقان لنسب التبرعات إلى مجمكع- 2

. زيادة مبمغ التبرعات في السنكات القادمة- 3

. المتبرعيفالحصكؿ عمى قرض حسف دكف فائدة مف حساب المساىميف لصالح حساب - 4

: القرض الحسف بقصد التعاكف- 5

 في حساب المتبرعيف مف خبلؿ قياـ حساب متمجأ شركات التأميف اإلسبلمي لتغطية العجز التأميف
المساىميف بتقديـ قرض حسف دكف فائدة يجرم سداداىا في السنكات المقبمة التي يتحقؽ فييا فائضان 

تأمينيان، كبذلؾ يترسخ مبدأ التعاكف باعتباره ىدفان أساسيان لشركات التأميف اإلسبلمي كليس بيف المتبرعيف 
نما بينيـ كبيف جماعة المساىميف أيضان  . فقط كا 

: االستثمارات غير الربكية- 6

تعتبر إدارة عمميات االستثمار نشاطان أساسيان مف أنشطة شركات التأميف اإلسبلمي، كيعتبر الربح ىدفان 
 شركات التأميف اإلسبلمي مدرئيسيان تابعان يتحقؽ مف خبلؿ االستثمار في مجاالت الكسب الحبلؿ، كال تعت

. بأم شكؿ مف األشكاؿ عمى إدارة عمميات التأميف لتحقيؽ الربح

تأتي األمكاؿ المستخدمة في عمميات االستثمار مف حساب المساىميف بشكؿ رئيسي كما يمكف استثماره 
مف أمكاؿ في حساب المتبرعيف ، عمى أف يعرؼ بدقة عائد االستثمار لكبل الحسابيف  كبشكؿ منفصؿ، 
حيث يحصؿ المساىمكف عمى كامؿ عائد استثمار أمكاليـ، يتـ تقاسـ عائد استثمار أمكاؿ المتبرعيف بيف 

. حساب المتبرعيف كحساب المساىميف كفقان لنسب محددة كعمى أساس المضاربة
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: الرقابة الشرعية- 7

دارةتخضع جميع األنشطة التي تمارسيا شركات التأميف اإلسبلمي في إدارة عمميات التأميف   عمميات كا 
التي تشرؼ عمى ك مف خبلؿ جية تسمى ىيئة الرقابة الشرعية ، ،االستثمار ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية

جميع األنشطة التأمينية كاالستثمارية كتتأكد مف مطابقتيا ألحكاـ الشريعة، حيث تأخذ القرارات كالتكجيات 
ف تعارضت مع قانكف الشركات المطبؽ في البمد الذم تعمؿ  كالفتاكل الصادرة عنيا صفة اإللزاـ، كحتى كا 
فيو الشركة، إذ أف لمييئة كقراراتيا أكلكية عمى ما عداىا كيشترط  لعضكيتيا أف يككف العضك حامبلن لدرجة 

.  في فقو المعامبلتمتخصصان الدكتكراه في الشريعة اإلسبلمية، كيستحسف أف يككف 

بناءن عمى ما تقدـ فإف الباحث يرل أف ىذا النكع مف التأميف ىك تأميف تجارم ألف الشركة تسعى لتحقيؽ 
 ألنو قائـ عمى التبرع بيف جماعة المؤمف ليـ كىك تأميف تبادلي ألف كؿ تبرع ىك تعاكنيالربح كىك تأميف 

مؤمف كمؤمف لو في نفس الكقت كىك تأميف إسبلمي ألنو يراعي أحكاـ الشريعة اإلسبلمية كىك تأميف 
. طكر نظران لكجكد ىيئة متخصصة تدير عمميات التأميفـمركب ك

 فف ىذا النكع مف التأميف يشكؿ مجاالن لمتفاعؿ بيف إدارة الخطر كصناعة التأميف عند أكلئؾ الذمإ
يعترضكف عمى أنشطة التأميف التجارم التقميدم أك أكلئؾ الذيف يحتاجكف إلى تغطيات تأمينية ال تفضؿ 

 كيمكف تكفيرىا مف خبلؿ شركات التأميف اإلسبلمي يةشركات التأميف التقميدية تكفيرىا نظران لخطكرتيا العاؿ
باالعتماد عمى مبدأ التعاكف بيف جماعة المؤمنيف المتبرعيف المتعاكنيف كفي ىذا المجاؿ يقترح الباحث أف 

 الخطكرة العالية كما ىك  ذاتتصدل شركات التأميف اإلسبلمي لتكفير التغطية التأمينية لمقطاع الزراعي
. (البيكت الببلستيكية)األمر في األخطار المتكررة التي تتعرض ليا الزراعة المحمية 
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 المبحث الثالث

 المبادئ الفنية والقانونية لمتأمين 

كيقصد بيا مجمكعة القكاعد كاألسس الفنية التي يجب تكافرىا حتى يصبح التأميف ممكنان مف الناحيتيف 
 مف غير سبب مشركع ، ككذلؾ اإلثراءالعممية كالفنية كمبتعدان كمتميزان عف المغامرة كالرىاف كمجاالت 

مجمكعة القكاعد القانكنية التي اشترطيا المشرع في عقكد التأميف نظران لتميزىا عف باقي الخدمات األخرل 
. كبما يبقييا  ضمف اإلطار القانكني كاالجتماعي لمعقكد المدنية

: المبادئ الفنية: أوالً 

: الن لمتأميف كتضـ المبادئ التاليةب كىي مجمكعة الشركط التي يجب تكافرىا في الخطر حتى يككف قا

: يتضمف مفيـك العرضية القضايا الثبلث التالية: الخسارة العرضية- 1

أم أف الحادث المسبب لمخسارة يمكف أف يحدث كيمكف أف ال يحدث أم أنو غير مؤكد :  االحتمالية1-1
بر التأميف عمى حادث مؤكد ضربان مف ضركب الغباء كالتأميف عمى حادث تكغير مستحيؿ، حيث يع

. مستحيؿ ضربان مف ضركب االحتياؿ  كطريقان لئلثراء غير المشركع

ركرة صيكتعني عدـ تعمد إحداث الحادث المسبب لمخسارة مف قبؿ المؤمف ليـ خبلفان لؿ: البلإرادية- 1-2
 في التعكيض عف تنحصرالطبيعية لؤلحداث ، كلذلؾ فإف شركات التأميف تبمغ المؤمف ليـ بأف مسؤكليتيا 

، كذلؾ بيدؼ الحفاظ عمى التكزيع الطبيعي االحتمالي لمظكاىر كاألحداث المسببة غير المتعمدةالخسائر 
 كيحافظ أيضان عمى الطابع العممي لمعممية التأمينية كيحكؿ دكف تحكلو مجاالن لئلثراء غير ،لمخسائر
. المشركع

حقؽ في المستقبؿ كبالتالي فإف شركات تتأم أف التأميف يختص بأحداث يمكف أف : المستقبمية- 1-3
 بعض األخطار البحرية إستثناءالتأميف تمتنع عف إبراـ عقكد تأمينية ألحداث تحققت قبؿ إبراـ العقد ب

. شريطة أال يككف المؤمف لو عمى عمـ بتحققيا

ال فقدت حقيا في التعكيض نتيجة إا المبدأ كذف عمى إدارات الخطر في منظمات األعماؿ مراعاة قإ
. لمخالفتيا ىذا المبدأ كخصكصان فيما يتعمؽ بتعمد أحداث الخسائر

: قابمية الخطر لمقياس كفؽ نظرية االحتماالت- 2
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يقكـ التأميف عمى فكرة أساسية مفادىا أف الظكاىر المسببة لمخطر ستسمؾ في المستقبؿ سمككان مشابيان 
لسمككيا في الماضي في حدكد االنحراؼ الطبيعي المعيارم، كبما يمكف مف إعداد تكزيع طبيعي تكرارم 
احتمالي ليذه الظكاىر كالخسائر المترتبة عمييا فيما إذا تكفرت إحصائيات تاريخية دقيقة عنيا كأف ال 

. تسمؾ الظكاىر سمككان شاذان غير منتظـ

تمكف قابمية الخطر لمقياس مف تحديد احتماؿ تحقؽ الخسارة كجعؿ االحتماؿ النظرم يقترب مف االحتماؿ 
المتحقؽ بما يمكف مف االستفادة مف عمؿ قانكف األعداد الكبيرة كيساعد عمى تحديد أقساط عادلة مف زاكية 

. المؤمف  كالمؤمف لو

أم أف األخطار التي يمكف تشميميا بالتغطية التأمينية ىي تمؾ التي ينتج عف : مبدأ الخسارة المادية- 3
، كذلؾ بغية ماليان تحقؽ إحداثيا خسائر مادية قابمة لمقياس الكمي أك عمى األقؿ قابمة لمتعبير عنيا 

عان لئلثراء غير المشركع كإليجاد أسس عممية لتحديد فالمحافظة عمى األصكؿ الفنية لمعممية التأمينية كـ
. القسط كتحديد مبمغ التأميف كقيمة التعكيض

: مبدأ انتشار الخطر- 4

 التكزيع الطبيعي االحتمالي لمظكاىر المحدثة لمخطر اكتشاؼتعتمد العممية التأمينية مف الناحية الفنية عمى 
كالمسببة لمخسارة كصكالن لتحديد التكقع الرياضي كمف ثـ قسط التأميف بناءن عمى االنحراؼ الطبيعي ليذه 

 زيادة الظاىرة كتتعرض شركات التأميف لخطر كبير في حاؿ كاف االنحراؼ غير طبيعي كفي اتجاه
.  الخسارة كحجميا المحققيف عف الحدكد الطبيعية المحتممة كالمتكقعةاحتماؿ

تقكـ شركات التأميف باتخاذ مجمكعة مف اإلجراءات كي ال تنحرؼ الظكاىر المؤثرة عمى األخطار المؤمف 
ان كعدـ ماؿـعمييا لدييا عف الحدكد الطبيعية كذلؾ مف خبلؿ الحرص عمى مبدأ انتشار الخطر جغرافيان ك

. تركيز األخطار في منطقة جغرافيا كاحدة أك في كثيقة كاحدة أك في قطاع اقتصادم معيف

 حدكث الخسارة فعبلن كزمف كقكعيا كمكانيا التأكد مفكيعني تكافر إمكانية : إثبات كقكع الخسارة- 5
كسببيا كىي أمكر ضركرية لتحديد مدل مسؤكلية شركة التأميف عف التعكيض حيث أف شركة التأميف ال 
تقـك بالتعكيض عف حادث ال يمكف إثبات حدكثو كيقع خارج المكاف المتفؽ عميو كخارج الفترة الزمنية 

. المشمكلة بالتغطية أك نتيجة لسبب مستثنى مف التغطية

 ضركرم جدان لتحقيؽ التفاعؿ مع  الفنية أمره  منظمات األعماؿ بالمبادئفيإف التزاـ إدارات الخطر 
صناعة التأميف كأف عدـ االلتزاـ سكؼ يؤدم إلى فقداف الثقة كيخرج صناعة التأميف عف مبادئيا كذلؾ مف 
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خبلؿ انحراؼ التكزيع المحقؽ لمخسائر عف التكزيع الطبيعي االحتمالي المستخدـ في تحديد أقساط 
. التاميف

: المبادئ القانونية لمتأمين: ثانياً 

 كىي مجمكعة القكاعد كالشركط التي يضعيا المشرع عمى عقكد التأميف بيدؼ مراعاة تميزىا عف بقية 
تضـ مجمكعتيف اثنتيف كىي كىي الخدمات كبما يبقييا ضمف اإلطار القانكني االجتماعي لمعقكد المدنية 

التعكيضية كغير التعكيضية كمجمكعة المبادئ التي تشمؿ ، مجمكعة المبادئ الشاممة لجميع عقكد التأميف
. 1(الممتمكات كالمسؤكلية المدنية)عقكد التأميف التعكيضية فقط 

: المبادئ الشاممة لعقكد التأميف التعكيضية كغير التعكيضية كتضـ: المجمكعة األكلى

: 2مبدأ المصمحة التأمينية- 1

. تشترط معظـ قكانيف العالـ كجكد المصمحة التأمينية لصحة عقد التأميف فما ىك المقصكد بيذا المصطمح

ال يثير مفيـك المصمحة التأمينية أية مشكمة فيما يتعمؽ بتأميف الممتمكات كالمسؤكلية المدنية، إذا يتفؽ 
ادية مشركعة قانكنان لطالب التأميف في عدـ ـالكتاب عمى أف المصمحة التأمينية تتمثؿ بكجكد منفعة 

نو أيضان سيصاب بالخسارة نتيجة الفناء الكمي أك الجزئي لمشيء  تعرض الشيء مكضكع التأميف لمخسارة كا 
بينما . مكضكع التأميف، كىـ يجمعكف عمى ضركرة تكفر المصمحة التأمينية كشرط الـز لصحة عقد التاميف

: ينقسـ الكتاب بشأف تأمينات الحياة إلى االتجاىات التالية

. ال يشترط كجكد المصمحة التأمينية لصحة عقد التأميف: االتجاه األكؿ- 

يشترط  كجكد المصمحة التأمينية لصحة عقد التأميف كلكنو يعترؼ بالمنفعة المادية دكف : االتجاه الثاني- 
. المنفعة المعنكية

. يشترط كجكد المصمحة التأمينية لصحة عقد التأميف كيعترؼ بالمنفعة المادية كالمعنكية: االتجاه الثالث- 

يشترط كجكد المصمحة التأمينية لصحة عقد التأميف كلكنو يعتبرىا مكجكدة بمجرد مكافقة : االتجاه الرابع
. الشخص مكضكع التأميف عمى العممية التأمينية

                                      
 36، ص1987ىيكؿ ، عبد العزيز فيمي ، مبادئ التأميف ، بيركت الدار الجامعية ، -  1
اريجيدا ، جكرج ، مبادئ إدارة الخطر كالتأميف ، ترجمة البمقيني ، محمد كميدم ، ابراىيـ ، دار المريخ ، الرياض ، -  2

 151 ، ص2006
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تتكلد المصمحة التأمينية نتيجة لمممكية كالمنفعة كالحيازة كالمديكنية كعبلقات العمؿ كعقكد النقؿ كالصيانة 
عادة التأميف ككذلؾ العبلقات األسرية كرابطة الدـ كىناؾ اتجاه حديث العتبار  كاآلجار كعقكد التأميف كا 

. المصمحة المحتممة مكلدة لممصمحة التأمينية

إما فيما يتعمؽ بكقت تكافر المصمحة التأمينية فإف االتجاه الحديث يكتفي بضركرة تكفر المصمحة التأمينية 
عند تحقؽ الحادث كالخسارة الناجمة عنو فيما يتعمؽ بتأمينات الممتمكات كالمسؤكلية بينما يكتفي بتكفرىا 

. 1عند التعاقد فيما يتعمؽ بتأمينات الحياة

خصية ش كيحد مف المسببات اؿالتأمينية المقامرة عف العممية  إبعاد صفةيساىـ مبدأ المصمحة العامة في
 كيحدد الحد األقصى لمتعكيض الذم يجب أف تدفعو شركة التأميف عند تحقؽ الخطر المؤمف حكادثلؿ
. منو

أف إلدارات الخطر في المنظمات السكرية مصمحة تأمينية مع جميع يمكف القكؿ مف خبلؿ ما سبؽ 
 كعماؿ كآالت كمكاد كأمكاؿ كبالتالي تستطيع محيطةالجيات التي تتعامؿ معيا مف زبائف كمكرديف كبيئة 

 التأميف السكرية بتكفير التغطيات التأمينية ةاعصف ىؤالء إذا ما قامت  لمصمحةأف تؤمف عمى كؿ ىؤالء أك
.  في إطار العبلقة التفاعميةالمناسبة

: مبدأ منتيى حسف النية- 2

ف  يعتبر ىذا المبدأ مف المبادئ الضركرية لضماف صحة عقد التاميف عند التعاقد كأثناء فترة سرياف العقد كا 
اإلخبلؿ بو يجعؿ العقد باطبلن أك قاببلن لئلبطاؿ مف طرؼ المؤمف كيسمح لممؤمف لو بإبطالو أيضان أك 

. ير شركطومتغ

 في بقية العقكد  لككنو مف العقكد المستقبمية  تو أىميعمىتزدادا أىمية مبدأ حسف النية في عقكد التأميف 
تعمؽ منتج معنكم ت ا دكف تعاكف تاـ بينيما ألنوا عف تككيف فكرة كاضحة ككاممة عنواالتي يعجز طرفيو

. غير مممكس مما يجعؿ ىذا التعاكف ممـز قانكنان قبؿ كبعد كأثناء سرياف العقد

 ككاممة كصحيحة عف كؿ ما يؤثر  شاممةيقصد بمبدأ منتيى حسف النية أف يقكـ طرفا التعاقد بتقديـ بيانات
بمغ التأميف ـفي إرادتيما كدرجة رضاىـ عف الشركط المستخدمة في العقد كالتي تؤثر عمى قيمة القسط ك

. كالتعكيض

                                      
1- Sadlers ,   co.  V . Badcock , 2 ACK . 554 (1943) Mentioned   in Patterson   . p . 130   
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يمـز مبدأ منتيى حسف النية المؤمف لو بتقديـ بيانات صحيحة كشاممة ككاممة عف كؿ ما مف شأنو أف يؤثر 
عمى احتماؿ الخسارة كحجميا سكاء أثناء التفاكض كأثناء سرياف العقد ما كيمزمو أيضان باتخاذ جميع 
. التدابير الكقائية التي تحد مف إمكانية تحقؽ الحادث المسبب لمخسارة كتخفيؼ كطأتيا في حاؿ تحققو

الن بعقد التأميف كيحؽ لممؤمف أبطاؿ العقد دكف رد األقساط فيما إذا تعمد إخفاء بيانات مخيعتبر المؤمف لو 
جكىرية أك قدـ معمكمات خاطئة بشأف قضايا جكىرية كيككف العقد قاببلن لئلبطاؿ مع رد جزء مف األقساط 

. فيما إذا جرل ذلؾ دكف تعمد كعف حسف نية

 النية المؤمف بأف يقدـ لممؤمف لو بيانات كاممة كصحيحة عف حقكقو كالتزاماتو حسفيمـز مبدأ منتيى 
بمكجب عقد التأميف كأف يعممو بأسس احتساب األقساط كطرؽ السداد كأف يككف العقد المكتكب مطابقان  
تمامان لما جرل التفاكض عميو، كيمزمو أيضان أال يأخذ أقساط مرتفعة  مقابؿ تغطية متكاضعة كأال يعقد 
تأمينان عمى عمؿ غير مشركع مف الناحية القانكنية، كفي كؿ ىذه الحاالت يستطيع المؤمف لو أف يفسخ 

.  األقساط المدفكعةيستردالعقد ك

يرل الباحث بأف ىذا المبدأ يقع في جكىر العبلقة التفاعمية بيف إدارة الخطر كصناعة التأميف كأف عدـ 
.  البالغة الخطكرةاإلشكاالتااللتزاـ بو سيعرض ىذه العبلقة لمعديد مف 

: مبدأ السبب القريب- 3

 بالعديد مف األمثمة التكضيحية كاألحكاـ القضائية مشفكعةيقـك الكتاب بإعطاء تعاريؼ لمسبب القريب 
:  ىذا المفيـك مف خبلؿ اآللية التاليةإليضاحلحاالتو غامضةو ممتبسةو مما دفع الباحث 

. السبب القريب ىك الحادث الفعاؿ- 1

 :1يعتبر الحادث فعاالن في الحاالت الثبلث التالية- 2

. حدكث خسارة ما دكف تداخؿ مع إحداث سابقة أك مرافقة أك الحقةؿإذا أدل تحققو : الحالة األكؿ

حدكث خسارة ما ، كتتحد فاعمية ؿ مع تحقؽ إحداث أخرل أدت جميعيا فإذا تحقؽ بالتزاـ: الحالة الثانية
. كؿ حدث مف األحداث مف خبلؿ درجة مساىمتو في إحداث الخسارة

                                      
1- 

Grace , Herrington , Risk – based capital   and    solvency screening  in property  liability 

insurance : Hypotheses  and  empirical  tests the Journal  of  Risk and Insurance , No .65(1998 

) , pp.70-72.   
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إذا أدل تحققو لتحقؽ تمقائي لمجمكعة مف األحداث المتبلحقة أدت في نياية المطاؼ : الحالة الثالثة
إلحداث خسارة ما، أك أدل تحققو إلى القياـ بمجمكعة مف األفعاؿ اإلرادية الضركرية كأدت إلى تحقيؽ 

. خسارة ما

: 1ال يعتبر الحادث فعاالن في الحاالت الثبلث التالية- 3

فإذا تحقؽ نتيجة لتحقؽ حادث آخر : الحالة األكلى .  ساىـ في تحقيؽ الخسارةكا 

. إذا تحقؽ بالتزامف مع تحقؽ أحداث أخرل كلكنو لـ يساىـ بأية نسبة في تحقؽ الخسارة: الحالة الثانية

إذا أدل تحققو لتحقؽ مجمكعة مف األحداث اإلرادية غير الضركرية أك أدت لتحقؽ أحداث : الحالة الثالثة
. إرادية ضركرية نفذت بطريقة غير حرفية كغير مينية

 :أما فيما يتعمؽ بالتزامات شركة التأميف فيمكف التميز بيف الحاالت الخمس التالية

جمع األحداث المتداخمة سكاء كانت فعالة أك غير فعالة مشمكلة بالتغطية التأمينية مما : الحالة األكلى
. يجعؿ التزاـ شركة التأميف بدفع قيمة التعكيض أمران أكيدان كاضحان كصريحان 

 مما يدفع لمتميز بيف األحداث الفعالة ،حداثان مترافقة   أككف األحداث المتداخمةتعندما : الحالة الثانية
كاألحداث غير الفعالة، كىي تمتـز بالتعكيض عف الخسارة التي يحققيا السبب الفعاؿ المشمكؿ بالتغطية 
ذا تعذر ذلؾ فيي في حؿ مف االلتزاـ بدفع  شريطة القدرة عمى تحديد نسبة مساىمتو في تحقؽ الخسارة كا 

. أم تعكيض

حداثان متتابعة يبدؤىا حدث فعاؿ مشمكؿ بالتغطية التأمينية أككف األحداث المتداخمة تعندما : الحالة الثالثة
حداث تمقائية أك إرادية ضركرية نفذت بطريقة مينية كحرفية مشمكلة أك غير مشمكلة بالتغطية أتعقبو 

التأمينية، في ىذه الحالة يجب عمى الشركة أف تفي بجميع التزاماتيا المحددة في كثيقة التأميف التي تغطي 
. السبب الفعاؿ

حداثان متتابعة يبدؤىا سبب فعاؿ غير مشمكؿ بالتغطية أعندما تككف األحداث المتداخمة : الحالة الرابعة
حداث متتابعة كميا أك بعضيا مشمكؿ بالتغطية التأمينية، في ىذه الحالة تصبح الشركة أالتأمينية تعقبو 

. في حؿ مف االلتزاـ بدفع أم تعكيض

                                      
2- 

Harrington ., Mann , Insurer capital structure decisions  and  the viability  of  insurance  

derivatives , the Journal  of  Risk  and  Insurance ,No . 62 (1995) , pp. 102-103 .                        

                            



95 

 

 

 

حداثان متتابعة يبدؤىا سبب فعاؿ مشمكؿ بالتغطية تعقبو أعندما تككف األحداث المتداخمة : الحالة الخامسة
 أك أنيا غير ضركرية ، في ىذه الحالة , بطريقة غير مينيةت نفذاإحداث متتابعة بعضيا ضركرم كلكنو

. ؿ مف االلتزاـ بدفع أم تعكيضحتعتبر الشركة في 

 القريب في العبلقة التفاعمية بيف إدارات الخطر كصناعة السبببناءن عمى ما تقدـ تظير أىمية مبدأ 
التاميف في مرحمة تحديد االلتزاـ المالي لمشركة كعمى إدارات  الخطر أف تحصر جميع األخطار المسببة 
لمخسائر كتشمميا بالتغطية التأمينية تجنبان ألية إشكاليات يمكف أف تحدث، كيجب أف يمتـز طرفي العبلقة 

. التفاعمية بمبدأ حسف النية عند القياـ بتحديد السبب المباشر القريب كالفعاؿ

مجمكعات المبادئ الشاممة لعقكد التأميف التعكيضية فقط، كتضـ المبادئ الثبلث : المجمكعة الثانية- 
. التالية

 التعكيض في الحالة العامة أف الحد األقصى اللتزاـ المؤمف تجاه المؤمف بمبدأيقصد : مبدأ التعكيض- 1
لو ىي قيمة الخسارة الفعمية أك مبمغ التأميف أييما أقؿ، أما في حاؿ كاف قانكف التأميف ينص صراحة عمى 
إلزامية شرط النسبية أك أف عقد التاميف تضمف صراحة شرط النسبية فإف التزاـ شركة التأميف يتحدد مف 

: خبلؿ العبلقة الرياضية التالية

 (قيمة الشيء مكضكع التأميف/مبمغ التأميف ) قيمة الخسارة الفعمية= قيمة التعكيض

 تستطيع شركة التأميف أف تعكض عف الخسارة عينان مف خبلؿ عمميات االستبداؿ أك ا المبدأكفقان ليذ
ادة الشيء إلى الكضع إع ىاتيف العمميتيف كذلؾ بيدؼ بإحدلاإلصبلح أك أف تدفع المبمغ الكافي لمقياـ 

. الذم كاف عميو

 دكف بسبب اإلثراءيساىـ  مبدأ التعكيض في الحفاظ عمى اليدؼ األساسي لمعممية التأمينية بعدـ جكاز 
 ، بما يدفع المؤمف ليـ لعدـ إحداث الخسائر عمدان أك إىماؿ عمميات الكقاية يفمشركع كعمى حساب اآلخر

المنع كيمـز المؤمف ليـ أيضان باالحتفاظ بكثائؽ نظامية تثبت قيمة الشيء مكضكع التأميف عند كقكع 
. الخسارة

. بناءن عمى ما نقدـ تظير أىمية ىذا المبدأ في العبلقة التفاعمية بيف إدارات الخطر كصناعة التأميف

: مبدأ المشاركة في التأميف- 2

 يستطيع المؤمف لو أف يخرؽ مبدأ التعكيض مف خبلؿ ال التعكيض كبمكجبو  لمبدأيعتبر ىذا المبدأ مكمبلن 
 تتغير سكء أمف عند مؤمف فقيامو بالتأميف عند عدة مؤمنيف إذا أف قيمة التعكيض التي سيحصؿ عمييا ؿ
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 مبمغ التاميف عند كؿ منيـ إلى مجمكع ةقاسمكف قيمة التعكيض بنسبت كالذيف سي، عدة مؤمنيفعندكاحد أك
. مبالغ التأميف لدييـ جميعان كال يمتـز أم منيـ بدفع نصيب مؤمف آخر في حاؿ تمنع عند الدفع

 شركات عمى نفس الشيء مكضكع ل عدةيقتضي تطبيؽ ىذا المبدأ أف يقـك نفس المؤمف لو بالتأميف لد
. التأميف كضد نفس الخطر كلنفس الفترة الزمنية

: 1مبدأ الحمكؿ في الحقكؽ- 3

يطبؽ ىذا المبدأ عندما يرتب القانكف مسؤكلية مدنية عمى عاتؽ الجية المسببة لمضرر تجاه الجية التي 
أصابيا الضرر، كبمقتضاىا تحؿ شركة التأميف مكاف المؤمف لو بمطالبو الجية المسببة بالتعكيض 

 مكانو كاالمتناع عف ؿالقانكني، كعمى المؤمف لو أف يمتـز القياـ بكؿ ما مف شأنو تمكيف المؤمف مف الحمك
ال فقد حقو في  . تأميني اؿالتعكيضكؿ ما مف شأنو إعاقة ىذا األمر كا 

ال تستطيع شركة التأميف في الحالة العامة مطالبة الجية المسؤكلة عف الضرر إال بعد أف تدفع قيمة 
التعكيض لممؤمف لو إال إذا تضمنت كثيقة التأميف شرطان يسمى شرط الحمكؿ كالذم بمكجبو تستطيع شركة 

. التأميف البدء باإلجراءات القضائية قبؿ دفع قيمة التعكيض التأميني

 كأم زيادة في التعكيض لتأمينيينحصر  حؽ شركة التأميف في التعكيض القانكني بمبمغ التعكيض ا
. القانكني يعتبر حقان لممؤمف لو قد يحصميا المؤمف كيدفعيا لممؤمف لو أك قد يطالب بو بنفسو قضائيان 

. بناءن عمى ما تقدـ تظير أىمية ىذا المبدأ في العبلقة التفاعمية بيف إدارات الخطر كصناعة التأميف

 

 

 

 المبحث الرابع

 األىمية االقتصادية لمتأمين

                                      
 2001دريباتي ، يسيرة حسف ، دراسة رياضية لمئلحتياطيات في شركت التأميف ، رسالة ماجستير ، جامعة دمشؽ ، -  1
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يمعب التأميف دكران بالغ األىمية في جميع نكاحي الحياة االقتصادية كاالجتماعية ، كيكفر الخدمات عمى 
المستكيات الفردية كالمؤسساتية كالمجتمعية كلجميع قطاعات االقتصاد في مجاالت الصناعة كالتجارة 

 .كالسياحة كغيرىا

يساىـ التأميف في التخفيؼ مف اآلثار السمبية لؤلحداث غير المرغكبة مف خبلؿ تخفيض درجة عدـ التأكد 
التي تحيط بمتخذم القرار كتحكؿ دكف دخكلو مجاالت استثمارية ذات مخاطرة عالية ، كتؤدم أيضان 

لتعطيؿ جزءو مف مكرده المالية التي يحتفظ بيا لمكاجية األحداث الطارئة كغير المرغكبة كما يترتب عمى 
 .ذلؾ التعطيؿ مف فقداف عكائد كتحقؽ خسائر يجب استدراكيا كمعالجتيا 

تساعد التعكيضات التي تقدميا شركات التأميف لمكحدات االقتصادية في استبداؿ مكجكداتيا التي تعرضت 
لمتمؼ الكمي أك الجزئي ، كبما يكفر ليا إمكانية االستمرار في أداء أنشطتيا االعتيادية كتنفيذ خططيا 
التكسعية كبما ال يؤثر عمى حجـ ناتجيا كأرباحيا كمستكل كفائيا بالتزاماتيا تجاه جميع األطراؼ التي 
 . تتعامؿ معيـ داخؿ الكحدة االقتصادية مف عماؿو كأرباب عمؿ كمرديف كدائنيف كزبائف كحككمة كنقابات

يقـك التأميف باعتباره مؤسسة مالية بتشجيع االدخار كالمساعدة في تكسيع مجاالت االستثمار كبما يؤدم 
إلى سمسمة مف الفكائد المتبلحقة كالمتراكمة كالتي يؤدم تحقؽ أحدىا لتحقؽ كتتابع العديد مف الفكائد 

 . األخرل 

 :1يمكف إجماؿ الفكائد االقتصادية لمتأميف عمى الصعيد المؤسساتي بما يمي

التأميف يشجع متخذم القرار في المنظمات االقتصادية عمى دخكؿ مجاالت استثمارية جديدة أكثر  .1
خطكرة كأكثر ربحية ، لـ يكف ليدخميا لكال كجكد التغطية التأمينية التي تكفؿ لو الحصكؿ عمى 

التعكيض مقابؿ الخسائر التي قد تصيب استثماراتو، األمر الذم يؤدم لزيادة أرباح المنشآت التي 
 .يديركنيا

التأميف يبعث األماف كاالستقرار في نفكس متخذم القرار مف خبلؿ إدارة حالة عدـ التأكد كالحد مف  .2
اتجاىو الحتجاز احتياطات مالية مبالغ و فييا لمكاجية الظركؼ الطارئة ، كتكجيييا عكضان عف ذلؾ 

 .    2لبلستثمار في العممية اإلنتاجية كبما يؤدم إلى رفع معدؿ العائد عمى االستثمار

التأميف يبعث األماف كالرضا في نفكس األفراد العامميف في المنظمات االقتصادية مف إدارييف  .3
 خبلؿ كحدة التنفيذييف اإلدارييف ألعماؿ اإلبداع كاالبتكار كزيادة إنتاجية غما يؤدم لتفرب كييفكتنفيذ

                                      
 3، ص2007عبد المطيؼ حسف ، أحمد السيد ، التأميف كدكره االقتصادم كاالجتماعي ، مركز فقيو لؤلبحاث كالتطكير ، -  1

2- See  Magee  John  H ., General  I nsurance , Richard   Irwin , Inc . Chicago  1951,  p . 97 
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زيادة أرباح المنظمة كيزيد مف ؿ  يؤدم مما،الزمف بما ينعكس إيجابان عمى تكاليؼ الكحدة الكاحدة لممنتج
. قدرتيا التنافسية

التأميف يكفر األمكاؿ البلزمة إلصبلح أك استبداؿ المكجكدات التي تعرضت لمفناء الكمي أك الجزئي - 4
 بالتزاماتوكبما يسمح باستمرار العممية اإلنتاجية كعدـ تكقفيا كمالو مف أثار إيجابية عمى كفاء المنظمات 

. 1كتحقيقيا لؤلرباح

منظمات األعماؿ عمى استبداؿ أك إصبلح ؿيساعد التأميف كمف خبلؿ التعكيضات التي يقدميا - 5
 اإليرادات الجارية أك األمكاؿ المخصصة لمتكسع كالنمك كبما الستخداـمكجكداتيا المتضررة دكف الحاجة 

. 2يساىـ في تحقيؽ األىداؼ المخططة كتحقيؽ األرباح

يساعد التأميف كمف خبلؿ التعكيضات الني يقدميا عمى كفاء المنظمات بالتزاماتيا المالية تجاه - 6
. إفبلسيار االدائنيف مما يحكؿ دكف تعرضيا إلشو

يكفر التأميف ضمانات لمبضائع مف األخطار التي قد تتعرض ليا أثناء نقميا بران كبحران أك جكان كبما - 7
يساعد عمى ازدىار عمميات التبادؿ كالتجارة الداخمية كالدكلية كبما يؤدم إلى زيادة المبيعات كزيادة األرباح 

. كزيادة قدرة المنظمات عمى تأميف احتياجاتيا مف اآلالت كالعدد كاألدكات كالمكاد األكلية

يكفر التأميف ضمانان إضافيان لمديف المضمكف برىف أحد المكجكدات مف خبلؿ التأميف عمى األصؿ - 8
. لصالح الدائف مما يساىـ في زيادة عمميات البيع األجؿ كتقديـ القركض

يكفر التأميف تغطية لؤلرباح التي انقطعت بفعؿ تكقؼ األعماؿ نتيجة لفناء أك ىبلؾ المكجكدات بما - 9
. يضمف استمرار األرباح عمى الرغـ مف تكقؼ األعماؿ

يقـك التأميف بتغطية المسؤكلية المدنية لمشركات كالمنظمات عف األضرار التي تسببيا لآلخريف بما - 10
يضمف عدـ استخداـ األمكاؿ المخصصة لؤلغراض اإلنتاجية كألغراض النمك كالتكسع في سداد االلتزامات 

. المدنية تجاه المتضرريف

ثاران إيجابية أخرل ناجمة عف الدكر آ أمينية اإليجابية لمتغطية التاآلثارتكفر صناعة التأميف باإلضافة إلى 
 م نشاطييف أساسييف ىما النشاط التأميف تمارسشركات التأميف ؼكيمي باعتبارىا جزء مف القطاع الماليـالت

                                      
 91 ، ص2007سبلـ ، أسامة عزمي ، شقيرم، إدارة الخطر كالتاميف ،دار حامد لمطباعة ، عماف األردف ،.د-  1
، 2000عبد اهلل ، أميف ، التأميف في سكرية بيف النظرية كالتطبيؽ ، الجمعية التعاكنية لمطباعة ، دمشؽ ، سكرية ،. د- 2
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 كمف خبلؿ دكره التمكيمي أف يقدـ فكائد عمى الصعيد المؤسساتي مف تأميفيمكف لؿ كم،كالنشاط التمكيؿ
  :خبلؿ ما يمي

دارة أخطارىـ مف خبلؿ شركات التأميف بدالن عف إ مف خبلؿ تحكؿ األفراد إلى ريان يشكؿ كعاءن إدخا- 1
دخاريان اعاءن ك السمبي، حيث تشكؿ كثائؽ التأميف االكتناز أك ما يسمى باالدخار إدارتيا مف خبلؿ ظاىرة 

 قصير األجؿ مف خبلؿ االحتياطيات ادخاريان طكيؿ األجؿ كتأمينات الحياة كالتأمينات االجتماعية ككعاء 
. التأمينية لمتأمينات العامة

يشكؿ مصدران تمكيميان مف مصادر تمكيؿ الكحدات االقتصادية مف خبلؿ قياـ شركات التأميف - 2
داع في المؤسسات المالية اإلم في مجاؿ األسيـ كالسندات أك بشكؿ غير مباشر مف خبلؿ باالستثمار
. الكسيطة

تشكؿ كثائؽ التأميف ضمانة إضافية تزيد ثقة القطاع المصرفي بقدرة الكحدات االقتصادية عمى سداد - 3
. األمكاؿ المقترضة بما يؤدم إلى زيادة قدرتيا المالية

 ،تشكؿ كثائؽ التأميف التي تغطي األنشطة المصرفية في زيادة قدرة ىذا القطاع عمى منح االئتماف- 4
. 1لحصكؿ عمى احتياجاتيا الماليةفي ا إلى زيادة قدرة الكحدات االقتصادية دمما يؤبك

ذا ما انتقمنا مف مستكل المؤسسة الكاحدة إلى صعيد االقتصاد ككؿ فإف النشاط التأ : 2 يساىـ فيمينيكا 

. اد كالركاجس العرض كقكل الطمب في فترتي الؾلتحقيؽ التكازف بيف قك- 1

. زيادة حجـ الناتج القكمي اإلجمالي- 2

. التأثير عمى تكازف ميزاف المدفكعات مع بقية الدكؿ- 3

.  عمى المستكل الكمياالدخارزيادة معدالت - 4

. خبلؿ زيادة كعي المجتمع لعكامؿ الكقاية كالمنعمف المحافظة عمى الثركة االجتماعية - 5

تكفر العممة الصعبة مف خبلؿ تصدير خدمة التأميف إلى الخارج أك الحصكؿ عمى التعكيضات مف - 6
. الخارج

                                      
عمي ، ناصر عبد الحميد ، دراسة تحميمية ألثر التحديات التي تكاجييا شركات التأميف التكافمي ، رسالة ماجستير ،  - 1

 30، ص2009الجامعة األمريكية في القاىرة ، 
 30/32، ص1996معكض ، حسيف ، تنمية ميارات العامميف في شركات التأميف ، الككيت ، . د - 2
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: أما عمى صعيد األفراد فإف النشاط التأميني يساىـ في

بقاء الفرد كاستمراره أصبلن منتجان طيمة حياتو في حاالت الشيخكخة كالعجز كالمرض كالبطالة كحتى - 1
.  مف كجية نظر اسرتوبعد كفاتو

. تأميف تكاليؼ العبلج كاألدكية في حاؿ المرض- 2

 أكالحفاظ عمى الممتمكات الفردية كتمكف المؤمف لو مف استبداليا في حاؿ تعرضيا لمفناء الكمي - 3
. الجزئي

 المدينة تجاه األضرار التي سببيا تو المالية الناجمة عف مسؤكليبالتزاماتوزيادة قدرة الفرد عمى الكفاء - 4
.  ىك كأفراد أسرتوتولمغير بما ال يؤثر سمبان عمى مستكل معيش

بناءن عمى ما تقدـ تظير فكائد التأميف عمى المستكل المؤسساتي بما يمكف إدارات الخطر مف استخداـ ىذه 
. الكسيمة لتحقيؽ أىدافيا التنظيمية

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الخامس

شركات التأمين 

أىدافيا – خدماتيا – وظائفيا الفنية 

الوظائف الفنية لشركات التأمين - أواًل 
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تتحدد الكحدات التنظيمية المكجكدة في أية منظمةو كانت بناءن عمى عامميف اثنيف كىما حجـ النشاط 
 يتمايز النشاط الذم تمارسو شركات التأميف عف ،األساسي الذم تمارسو تمؾ المنظمة كطبيعة النشاط

ككف غرضو بغيرىا مف المنظمات بككنو نشاطان خدميان أكالن كماليان ثانيان كيتميز عف الخدمات المالية 
تحتاج شركات التأميف إلى العديد مف الكظائؼ الفنية  كبذلؾ األساسي يتمثؿ في تقديـ التغطية التأمينية

: 1 كىذه الكظائؼ ىي ،طبيعة النشاط الذم تمارسوؿ المبلئمةالمتميزة 

 : (التسويق)وظيفة اإلنتاج  .1

يستخدـ الكتاب في مجاؿ التأميف مصطمح اإلنتاج لمداللة عمى مجمكعة األنشطة التسكيقية كالبيعية التي 
تقـك بيا شركات التأميف ، مستنديف إلى فكرة مفادىا أف اإلنتاج في تمؾ الشركات يتمثؿ في الكثائؽ التي 

قدمو شركات التأميف كبناءن عمى ذلؾ يطمقكف عمى العامميف في تيتـ بيعيا إذ أف الكثيقة ىي المنتج الذم 
. مجاؿ البيع كالتسكيؽ تسمية المنتجيف 

:  تصنؼ ضمف ثبلث مجمكعات مف األنشطة ىيـبعدة ميا (كما يطمؽ عمييا)تقـك كظيفة اإلنتاج 

أنشطة البحكث كالتطكير اليادفة لمعرفة االحتياجات الحقيقية لمسكؽ التأمينية ، كالعمؿ عمى تمبية تمؾ - 1
. االحتياجات مف خبلؿ تقديـ منتجات جديدة أك تطكير أساليب التعامؿ مع المؤمف ليـ

أنشطة التركيج كالبيع اليادفة لنشر الكعي التأميني كزيادة مستكل معرفة الجميكر بييئة التأميف - 2
المعنية كبمنتجاتيا كككبلئيا كفركعيا ، مف خبلؿ استخداـ كافة أساليب الدعاية كاإلعبلف كالتكزيع سكاء 

. كاف تكزيعان مباشران أك غير مباشر ، مركزيان أك غير مركزم مف خبلؿ الفركع أك الككبلء أك السماسرة 

بيدؼ ضماف أعمى مستكيات الحرفية كالمينية في  (المنتجيف)أنشطة التدريب لرجاؿ البيع كالتسكيؽ - 3
مياراتيـ في مجاؿ معرفة الحاجات الحقيقية لممؤمف ليـ كالعمؿ عمى رفع مستكل كأدائيـ ألعماليـ كزيادة 

.  قبؿ إبراـ العقد كبعد إبرامو كسرياف مفعكلو ـ كتقديـ المشكرة كالنصح ليـ كالتكاصؿ معوتمبيتيا

ير الكثير مف الخمط كاإلبياـ ، يث استخداـ مصطمح اإلنتاج لمداللة عمى األنشطة التسكيقية كالبيعية إف 
ذلؾ أف اإلنتاج ىك نشاط إنساني يؤدم لخمؽ منفعة اقتصادية تشبع حاجة إنسانية كىك يضـ جميع 

ّكتاب في مجاؿ اإلدارة إذ اؿاألنشطة اإلدارية كالتنفيذية التي تمارس في أية منظمة ، كىذا ما انتبو إليو 
. أنيـ استعاضكا عف مصطمح كظيفة اإلنتاج بمصطمح كظيفة العمميات األساسية 

                                      
نادر ، ىدل إبراىيـ ، إدارة الجكدة الشاممة في شركات التأميف العراقية ، مجمة دراسات محاسبية كمالية ، المجمد السابع -  1
  282 ص2012 ، الفصؿ األكؿ ، 18 العدد –
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يقترح الباحث أف يتـ استبداؿ مصطمح كظيفة اإلنتاج كبشكؿ نيائي بمصطمح كظيفة التسكيؽ كالتي ىي 
 تتكلى تحديد استراتجيات المنتج كالتكزيع كالتركيج كتقـك  التيمجمكعة مف األنشطة اإلدارية كالتنفيذية

 .لكضعيا مكضع التطبيؽ بتنفيذ اإلجراءات العممية 

 كظيفة التسكيؽ في شركات التأميف بالغة األىمية في مجاؿ العبلقة التفاعمية مع إدارات الخطر في إف
مف حيث ، كمية التأميف في إدارة أخطارىاق ألىاإدراؾ المساىمة في  زيادة  حيث مفمنظمات األعماؿ

 كىي ، فنية كمنتجات جديدةةشكرـ مف نصح ك  شركات التأميفىاؿق تقدـتمبية متطمباتيا مف خبلؿ ما 
.  في زيادة حجـ األعماؿ كتطكير منتجات جديدة كمبتكرةىاميمة جدان لشركات التأميف لتحقيؽ أىداؼ

 : 1وظيفة التسعير .2

ىي تمؾ األنشطة اإلدارية كالتنفيذية التي يتـ مف خبلليا تحديد كمف ثـ تنفيذ الطرؽ التي عمى أساسيا 
. تبنى أقساط كأسعار التأميف 

: تتميز عممية التسعير في مجاؿ التأميف بخاصتيف اثنتيف ىما 

نما يتـ ذلؾ : الخاصة األكلى  ال يتحدد السعر في مجاؿ التأميف كنتيجة لتبلقي عكامؿ العرض كالطمب كا 
عمى أساس عكامؿ التكمفة البلزمة لتأميف التغطية التأمينية ك تقكـ شركة التأميف بشكؿ منفرد أك مف خبلؿ 

يترتب عمييا مف ما اتحادات مشتركة أك مف خبلؿ ىيئات اإلشراؼ عمى التأميف بتحديد تمؾ التكاليؼ ك
. أسعار ك أقساط 

ال يمكف االعتماد عمى التكمفة التاريخية المتبعة كأساس لمتسعير في مجاؿ التأميف ألف : الخاصة الثانية 
نما عند انتياء مدة التعاقد أك التغطية كلذلؾ  التكاليؼ الحقيقية ال يمكف أف تظير عند إبراـ عقد التأميف كا 

. يتـ التسعير عمى أساس التكمفة التقديرية 

: تراعي شركات التأميف في عممية التسعير مجمكعة مف االعتبارات كالعكامؿ ، ىي 

. يجب أف يككف السعر كافيان لتغطية التعكيضات كالمصركفات المتكقعة كىامشان مقبكالن مف الربح أيضان - 1

يجب عدـ المغاالة في رفع األسعار كذلؾ حفاظان عمى القدرة التنافسية لمشركة مع الشركات األخرل ك - 2
لمحيمكلة دكف لجكء المؤمف لو الستخداـ كسيمة أخرل مف كسائؿ إدارة الخطر كلمحفاظ عمى مبدأ عدـ جكاز 

. اإلثراء مف غير سبب مشركع 

                                      
 338/340 ، ص200أبك السعكد رمضاف ، أصكؿ التأميف، الطبعة الثانية ، دار المطبكعات الجامعية ، -  1
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مجمكعة الكحدات متساكية ؿيجب أف يتناسب السعر مع درجة الخطكرة أم أف يككف ىناؾ سعران كاحدان - 3
الخطكرة ك أف يككف ىناؾ أسعاران مختمفان لمكحدات مختمفة الخطكرة كيتناسب كؿ منيا طردان مع درجة 

. خطكرتيا 

يجب أف يصاغ نظاـ التسعير بصكرة تؤمف سيكلة الفيـ كالتطبيؽ مف قبؿ الككبلء كالسماسرة كالمؤمف - 4
ىـ أيضان ، كأف يحمؿ درجة كبيرة مف الثبات كاالستقرار كقدران مقبكالن مف المركنة لمكاجية التغيرات ؿ

. الطارئة

يجب أف يتيح نظاـ التسعير إمكانية ربط السعر بسمكؾ المؤمف لو كمدل التزامو بإجراءات الكقاية - 5
. كالمنع كبالتالي يختمؼ السعر مف مؤمف لو آلخر تبعان لدرجة االلتزاـ 

تستخدـ شركات التأميف طرقان عدة لحساب األسعار ، يناسب كؿ منيا نكعان معينان مف أنكاع التأميف 
: كظركؼ الخطر المؤمف منو كىذه الطرؽ ىي 

حيث يتـ تحديد سعر كؿ كحدة خطر بشكؿ منفرد كبناءن عمى : (التقديرم)طريقة التسعير التحكمي - 1
التقدير الجزافي المستند إلى الخبرة كالتخصص التي يتمتع بيا مكظؼ االكتتاب ، كتستخدـ ىذه الطريقة 

مع كحدات الخطر التي تتعدد كتتنكع األخطار المحيطة بيا بحيث يصعب تصنيفيا ضمف فئات أك 
طبقات أك في تمؾ الحاالت التي يصعب فييا الحصكؿ عمى معمكمات مكثكقة بشأف كحدة الخطر كما في 

. حاالت التأميف البحرم كالبرم 

حيث يتـ تقسيـ كحدات الخطر إلى فئات أك أقساـ بناء عمى : طريقة الفئات أك الطبقات أك األقساـ - 2
صفات مشتركة كيحدد سعر مكحد لكؿ فئة أك قسـ عمى أساس متكسط الخسارة لممجمكعة كالمستند إلى 
صابات العمؿ  سمكؾ الظاىرة في الماضي ، كيتـ استخداـ ىذه الطريقة في تأمينات المنازؿ كالسيارات كا 

. كالتأميف الصحي كتأمينات الحياة 

حيث يتـ تعديؿ أسعار الفئات بناء عمى الصفات : طريقة السعر المعدؿ أك الصفات الخاصة - 3
الخاصة بكؿ كحدة خطر فيزداد السعر أك ينخفض عف متكسط سعر الفئة تبعان الرتفاع كانخفاض درجة 

الخطكرة عف متكسط خطكرة تمؾ الفئة مف جية كمدل االلتزاـ بتطبيؽ كسائؿ الكقاية كالمنع مف جية ثانية 
 كيجرم تعديؿ السعر باستخداـ ثبلثة أساليب ،عامبلت السابقة مف جية ثالثةـكتاريخ المؤمف كسمككو في اؿ

  .ىي الجداكؿ الخاصة أك أسمكب الخبرة السابقة أك أسمكب التسعير بأثر رجعي
ر المعتمد كجدية كمصداقية طرفي العبلقة التفاعمية بالغ األثر في تحقيؽ عييرل الباحث أف ألسمكب التس
. أىداؼ أطراؼ ىذه العبلقة 
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 :وظيفة االكتتاب  .3

مجمكعة األنشطة اإلدارية كالتنفيذية التي ترسـ السياسات كتنفذ اآلليات التي يتـ مف خبلليا قبكؿ أك ىي 
رفض طمبات التأميف كبما يحقؽ أىداؼ شركات التأميف في تككيف محفظة تأمينية رابحة كمتكازنة كآمنة 

ؽ الخسارة فييا ؽكذلؾ مف خبلؿ العمؿ عمى تفادم االكتتاب في األخطار الرديئة التي تزيد معدالت تح
عف المعدالت المقبكلة ، كالعمؿ عمى تحقيؽ التكازف كالتعادؿ بيف االكتتاب في األخطار التي تزيد 

ربط السعر طردان بدرجة الخطكرة ، كيتـ تنفيذ ما ؿخطكرتيا عف المتكسط كتمؾ التي تنخفض عنو كالسعي 
: سبؽ مف خبلؿ العمميات التالية 

فحص كتقييـ األخطار مف خبلؿ تحديد درجة خطكرة كؿ منيا كالعمؿ عمى التكفيؽ بيف ثبلثة - 1
اعتبارات أساسية ىامة كمتعارضة كمف ىذه االعتبارات ضركرة رفض األخطار الرديئة مما يحد مف القدرة 
عمى مراعاة االعتبار الثاني كالمتمثؿ بضركرة زيادة عدد الكحدات المكتتب فييا لبلستفادة مف عمؿ قانكف 

األعداد الكبيرة سعيان لجعؿ االحتماؿ المتكقع يقترب كثيران مف االحتماؿ المحقؽ كالذم يحد أيضان مف 
ضركرة مراعاة العامؿ الثالث المتمثؿ بضركرة التكزيع الجغرافي كالمالي كالزماني كالقطاعي لمكثائؽ 

المكتتب بيا ، كيتـ التكفيؽ بيف ىذه االعتبارات مف خبلؿ إتباع سياسات مناسبة كقبكؿ األخطار التي 
. ادة تأمينيا إعترتفع درجة خطكرتيا بأسعار مرتفعة كقبكؿ األخطار المركزة كمف ثـ 

اختيار األخطار بناء عمى سياسات كأسس كاضحة كمحددة كمرنة كأف يتـ اتباع سياسة قبكؿ - 2
األخطار الجيدة فقط بأسعار منخفضة أك قبكؿ األخطار الرديئة فقط بأسعار مرتفعة أك سياسة قبكؿ 

. األخطار الجيدة كالرديئة معان كتحديد السعر بما يتناسب مع درجة الخطكرة 

. تصنيؼ األخطار بعد تحميميا بقصد تسعيرىا - 3

. ة د كحد اإلعااالحتفاظتحديد حد - 4

مراقبة األخطار مف خبلؿ مدة التعاقد كذلؾ بيدؼ إعادة النظر في السعر أك شركط اإلصدار أك - 5
إعادة تأميف األخطار التي ترتفع خطكرتيا أثناء سرياف العقد أك بقصد التأكد مف جدكل كفاعمية بعض 

  أك بقصد إصدار كثائؽ جديدة أك إقامة فركعإلغائياأنكاع التأميف أك بعض الفركع أك الككبلء بيدؼ 
.  أك االستعانة بككبلء جددجديدة

:  الخطكات العممية لعممية االكتتاب بما يمي تتمخص
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إصدار بياف عف سياسة االكتتاب المتبعة مف قبؿ شركة التأميف كالتي تتضمف إما اعتماد سياسة حجـ - 1
أعماؿ كبيرة كنسبة ربح منخفض أك حجـ أعماؿ صغيرة كنسبة ربح مرتفع كيتضمف البياف أيضان أنكاع 
التغطية التي ستكفرىا الشركة كالمناطؽ التي ستعمؿ فييا كأساليب التسعير المعتمدة كاألخطار المقبكلة 

  . كتمؾ الخاضعة الحتماالت القبكؿ كاحتماالت الرفض كالمرفكضة

. االتصاؿ بفريؽ البيع - 2

. تجميع كافة البيانات كالمعمكمات عف طالبي التأميف - 3

. تحميؿ المعمكمات بيدؼ تقييـ الخطر - 4

صدار الكثيقة أك قبكؿ الطمب بشرط إجراء بعض التعديبلت - 5 اتخاذ قرارات االكتتاب إما بقبكؿ الطمب كا 
. أك إضافة بعض الشركط أك رفض الطمب 

. تحديد القسط المطمكب بعد كضع الخطر في الفئة التي ينتمي إلييا - 6

 المؤمف لو عمى  كحقكؽ كالتزاماتإصدار كثيقة التأميف التي تتضمف التزامات كحقكؽ الشركة المصدرة- 7
شمكلية التغطية كالمنطقة الجغرافية كالمدة الزمنية كحدكد ك قيمة القسط أك مبمغ التأميف السكاء مف حيث
. التغطية كالتحمؿ

 كظيفة االكتتاب كبما تمثمو مف عبلقة مباشرة بيف المؤمف كالمؤمف لو تقع في صمب العبلقة التفاعمية إف
دارات الخطر في المنظمات السكرية كىذه العاقة تنمك باضطراد كمما كانت شركط  بيف صناعة التأميف كا 
شركات التأميف متناسبة مع كاقع منظمات األعماؿ السكرية مف جية ككمما حرصت شركات األعماؿ 

. السكرية عمى تقديـ معمكمات دقيقة كشاممة عف األخطار التي لدييا

: وظيفة تسوية المطالبات .4

ىي مجمكعة األنشطة اإلدارية كالتنفيذية التي ترسـ السياسات كاإلجراءات كتنفذىا فيما يتعمؽ بآليات 
التعامؿ مع مطالبات المؤمف ليـ بمبمغ التأميف أك قيمة التعكيض عند تحقؽ الحادث المؤمف عميو بما 

كذلؾ مف خبلؿ مراعاة االعتبارات , يحفظ مصالح شركة التأميف كيحافظ عمى سمعتيا في ذات الكقت 
: كاألسس الثبلث التالية

 الخسارة كقعت فعبلن بسبب حادثو مشمكؿو بالتغطية  أفالتأكد مف صحة المطالبة مف خبلؿ التأكد مف- 1
. التأمينية مكانيان كزمانيان كفقان لشركط الكثيقة
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 المطالبات العادلة السريعة كتجنب كؿ ما مف شأنو اإلحياء بأف الشركة تمارس نكعان مف التيرب دفع- 2
. كاالحتياؿ بما يحافظ عمى سمعة الشركة كمصالحيا في نفس الكقت

ف خرجت بعض الشيء عف شركط - 3 تقديـ المساعدة اإلضافية  لممؤمف ليـ الذيف تعرضكا لمخسارة كا 
التعاقد بما يساىـ في إظيار الطابع اإلنساني لعممية التأميف كيساعد في تحسيف صكرة الشركة لدل 

. عمبلئيا

:  الخطكات كالمراحؿ التالية مف خبلؿـ عممية تسكية المطالبات في شركات التأميفتت

. قياـ المؤمف لو باإلببلغ عف كقكع الخسارة ضمف فترة سرياف الكثيقة- 1

قياـ شركة التأميف بالتحقيؽ في صحة المطالبة مف حيث تحقؽ الخسارة فعميان كمعرفة الحادث القريب - 2
كتجرم عممية التحقؽ تمؾ مف قبؿ , المسبب لمخسارة كىؿ ىذا الحادث مشمكؿ بالتغطية زمانيان كمكانيان 

خبراء تسكية المطالبات الذيف يمكف أف يككنكا ككبلء أك سماسرة أك خبير تسكية مكظؼ في الشركة أك 
. كمف خبلؿ خبير التسكية العاـأمستقؿ أك مف خبلؿ مكاتب تسكية متخصصة  

. إثبات كقكع الخسارة مف خبلؿ بياف مكثكؽ يقدمو المؤمف لو- 3

قياـ الشركة باتخاذ قرار حياؿ المطالبة إما بالدفع طبقان لشركط الكثيقة أك رفض المطالبة ألنيا احتيالية - 4
. أك ألنيا ال تنطبؽ مع شركط الكثيقة أك لعدـ دقة المبالغ المطالب بيا

 تسكية المطالبات بسرعة كعدالة مف قبؿ شركات التأميف كصحة المطالبات مف منظمات األعماؿ يقع إف 
. في صمب العبلقة التفاعمية كيساعد في تحقيؽ أىداؼ طرفييا

: 1وظيفة إعادة التأمين .5

بت بيا إلى تىي تمؾ العممية التي تقـك مف خبلليا شركة تأميف بتحكيؿ جزء أك كؿ األخطار التي اكت
شركة تأميف أخرل فتسمى الشركة األكلى الشركة المسندة كتسمى الشركة الثانية الشركة المعيدة كيسمى 

. الجزء المحتفظ بو بحد االحتفاظ كالجزء المحكؿ بمقدرة اإلعادة أك حد اإلعادة

                                      
مصطفى عبد الغني ، اقتصاديات إعادة التأميف ، كمية التجارة جامعة القاىرة ، . عبد الرازؽ ، سعد السعيد ، كد.د-  1

 27/50ص
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تستخدـ الشركة المسندة عممية اإلعادة لمتخمص مف تجاكزات عممية االكتتاب فيما يتعمؽ بتركز الخطر 
زمانيان كمكانيان كماليان كقطاعيان بحيث تحقؽ الحماية كاالستقرار كزيادة الطاقة االستيعابية كتجنبيا الكقكع في 

. حافظ عمى مستكل أرباحياتالككارث ك

عادة التأميف االتفاقية , تجرم عممية اإلعادة بمكجب طرؽ عدة ىي إعادة التأميف االختيارية عادة , كا  كا 
. اإللزاميةكمجمعات إعادة التأميف ك االسنادات  , اإللزاميةالتأميف االختيارية 

 زيادة قدرة شركات التأميف المباشرة عمى اإلعادة يزيد مف ثقة المؤمف ليـ بيا كيزيد مف قدرتيا إف
دارات الخطر في  االستيعابية كيؤثر بشكؿ غير مباشر عمى العبلقة التفاعمية بيف شركات التأميف كا 

. منظمات األعماؿ

كما أف قياـ إدارات الخطر بإعطاء معمكمات كبيانات دقيقة كالتزاميا بإجراءات الكقاية كالمنع التي تطمبيا 
ب فييا عند تمؾ تشركات اإلعادة العالمية يساعد شركات التأميف السكرية عمى إعادة األخطار التي تكت

. الشركات مما يزيد مف قدرتيا االستيعابية كيحافظ عمى كجكدىا كاستقرار أرباحيا

: 1وظيفة االستثمار .6

تمثؿ تتتميز شركات التأميف بككنيا تبيع التغطية التأمينية كتحصؿ عمى القسط دكف تكمفة إذ أف التكمفة 
 كىذا يعني أف ىناؾ سيكلة  غير محددبالتعكيض الذم قد يدفع كقد ال يدفع ك إذا ما دفع فإف تكقيت دفعو
. لطكيؿامالية يمكف استثمارىا تبعان لدراسات دقيقة في األجميف القصير ك

المسؤكلية ذات كإف التفاعؿ بيف منظمات األعماؿ كشركات التأميف يتـ مف خبلؿ تأمينات الممتمكات 
الطابع قصير األجؿ كلذلؾ يفضؿ استثمار أقساط ىذه التأمينات في األكراؽ المالية قصيرة األجؿ ذات 

. 2القدرة العالية عمى التسييؿ

 مف القدرة االستثمارية يزيد دقة الدراسات مف قبؿ شركات التأميف كمصداقية كالتزاـ منظمات األعماؿ إف
لشركات التأميف كيزيد مف حجـ أرباحيا كمبلءتيا المالية بما ينعكس إيجابيان في قدرتيا عمى تقديـ 

. خدماتيا

 :خدمات شركات التأمين- ثانياً 
                                      

قزعاط ، اسيؿ ، تحميؿ العكامؿ المؤدية إلى ضعؼ نمك قطاع التأميف في فمسطيف ، رسالة ماجستير ، الجامعة -  1
 73 ، ص2009اإلسبلمية ، غزة ، 

 16، ص2006السجاعي ، محمكد المحاسبة في شركات التأميف ، المكتبة العصرية لمنشر كالتكزيع ، مصر ،. د-  2
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: مفيوم الخدمة التأمينية .1

ىناؾ العديد مف المحاكالت لتعريؼ الخدمة التأمينية مف خبلؿ إسقاط المفاىيـ العامة لمخدمات عمييا دكف 
 استخدـ آخركف تمؾ المفاىيـ كطكركىا لتنسجـ مع ما يميز خدمة ففي حي, ذكر أم خصكصية ليا 

. 1التأميف عف غيرىا مف الخدمات األخرل

 المنافع التي يجنييا المؤمف ليـ كالمتمثمة بالتعكيض أك الحالة  مجمكعةتعرؼ الخدمة التأمينية بأنيا
" كفي تعريؼ ثافو ىي المنتج األساسي لشركات التأميف كالمعبر عنو بػ , المعنكية المتمثمة بالشعكر باألماف

كثيقة التأميف كما تتضمنو مف شركطو ك أقساط كحدكد تغطية كما يرتبط بيا مف تعكيضات ككشكؼ 
تعريؼ ثالث فالخدمة التأمينية ىي تكفير في ك, كالخدمات المرافقة لتقديـ ذاؾ المنتج األساسي" كمعاينات

. التغطية التأمينية التي يحتاجيا الزبكف بصرؼ النظر عف بيعيا لو أك ال

 بأف الخدمة التأمينية ىي ذاؾ المنتج المعنكم غير المممكس الذم يشبع حاجة يمكف القكؿمما تقدـ 
كليستدؿ عميو مف خبلؿ كثيقة , كالذم يسمى التغطية التأمينية , المؤمف ليـ إلى األماف كاالستقرار 

كما يرافؽ عممية تقديمو مف أنشطة كعبلقات تفاعمية بيف المؤمف ليـ كمكظفي الشركة أثناء , التأميف
. التعاقد كخبلؿ فترة سرياف العقد كعند التسكية كالمطالبة بالتعكيض

: 2خصائص الخدمة التأمينية .2

تستمد الخدمة التأمينية خصائصيا مف تميز الخدمات عف المنتجات المادية كمف تميزىا عف باقي 
كتتبايف , 3فيي كغيرىا مف الخدمات منتج معنكم غير مممكس كيتبلـز إنتاجيا مع استيبلكيا, الخدمات 

كيصعب إنتاجيا كتخزينيا أك شراؤىا كتخزينيا كلذلؾ تركز شركات التأميف , 4تنميطياب عجكدتيا كيص
ة ال ضكتتمايز عف باقي الخدمات بككنيا خدمة مح, عمى جاىزية المنظمة عكضان عف جاىزية الخدمة 

كمستيمكيا شخص طبيعي أك , كىي قابمة لمتسكيؽ عمى نطاؽ كاسع, يترافؽ تقديميا بتقديـ أم منتج مادم 
كال تعتمد عمى اآلالت كاألدكات في , كدرجة التبلـز بيف إنتاجيا كاستيبلكيا في الحدكد الدنيا, اعتبارم

                                      
دعبكؿ ، محمد زاىر ، كمحمد أيكب ، مبادئ تسكيؽ الخدمات ، سمسمة الرضا لممعمكمات ، دمشؽ ، سكريا . د-  1
 27ص2003،

عمي ، ناديا أميف ، استراتيجيات مستحدثة لتطكير المنتج بالتطبيؽ عمى كسائؿ التأميف ، الممتقى العربي الثاني ، . د-  2
 127، ص2006، 1 ت6/8الدكحة ، 

، 2006الجريرم ، صالح ، اثر التسكيؽ الداخمي كجكدة الخدمات في رضا الزبكف ، رسالة دكتكرا ، جامعة دمشؽ ، -  3
 23ص

 21، ص2005ناصر ، محمد جكدت ، كآخركف ، تسكيؽ الخدمات ، دمشؽ ، منشكرات جامعة دمشؽ ، . د-  4
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كفترة التفاعؿ بيف مقدميا كمستيمكيا طكيمة , كتحتاج لرأس ماؿ ضخـ كمبلءة مالية دائمة كمستمرة, إنتاجيا
ـ الحماية القانكنية كتنعد, كمشترييا غير قادر عمى المساكمة في سعرىا,  السنيفعشراتكمستمرة قد تمتد ؿ

كبالتالي ال يمكف لشركات التأميف أف تنافس عمى المدل الطكيؿ , لئلبداع في مجاؿ الخدمات التأمينية
نما مف خبلؿ الخدمات المرافقة كالعبلقات التفاعمية . باالعتماد عمى منتجيا األساسي كا 

: جودة الخدمة التأمينية .3

تعتمد أغمب الدراسات عند محاكلة إيضاح مفيـك جكدة الخدمة التأمينية عمى المفيـك العاـ لجكدة 
حيث تعرؼ جكدة الخدمة بأنيا إدراؾ العميؿ , مركزة عمى قضية أساسية ىي إدراؾ الزبكف , 1الخدمات

كتعرؼ أيضان بأنيا الكفاء , أك أنيا القدرة عمى االستجابة لتكقعات العميؿ, لمخدمة كمدل مطابقتيا لتكقعاتو
 كأف ،3 مستكل الخدمة المقدمة لتقابؿ تكقعات العمبلءارتقاءأك أنيا مقياس لدرجة  , 2بمتطمبات الزبائف

 يعكس مدل تكفر ىذه الذمالجكدة المدركة ىي الفرؽ بيف التكقعات ألبعاد الجكدة بيف األداء الفعمي 
كفي محاكلة إلسقاط المفاىيـ العامة لجكدة الخدمة عمى جكدة الخدمة , األبعاد في الخدمة المقدمة 

 الكاجب تكافرىا في الخدمات التأمينية المقدمة بيدؼ 4 تعرؼ بأنيا جممة مف المكاصفات كالسماتالتأمينية
 .كسب كالء الزبكف مف خبلؿ تقديـ خدماتو تتميز بدقة التطابؽ بيف المعايير المكضكعة كبيف ما يقدـ فعبلن 

مقياس معنكم مقارف يستخدمو المؤمَّف لو : جكدة الخدمة التأمينية بأنيا تعريؼ  يمكفبناءن عمى ما تقدـ 
لمحكـ عمى أنشطة منظمة التأميف باالستناد إلى تجربتو الشخصية كمف خبلؿ مقارنة إدراكو لمستكل 

. أك لمقارنتيا مع ما تقدمو منظمات تأميف أخرل, الخدمة المقدمة لو مع ما كاف يتكقعو 

                                      
1 --  Baker , G.R, and Gelmon S.B . Total  Quality Management   In  Health  Care . in 

Schmele .  June .Quality  Management  in Nursing and    Health   Care . Albany . New York 

Delmar (1996)   
خالد ، خطيب ، مدخؿ إدارة الجكدة الشاممة لتحسيف القدرة التنافسية في قطاع التأميف الجزائرم ، رسالة دكتكرا ، -  2

 11، ص2011جامعة كىراف ، الجزائر ، 
عبد القادر ، بيريش ، جكدة الخدمات المصرفية كمدخؿ لزيادة القدرة التنافسية لمبنكؾ ، مجمة اقتصاديات شماؿ إفريقية -  3

 257، العدد الثالث ، ص

األمكم ، إيناس ، دكر اإلدارة االلكتركنية في تحسيف جكدة الخدمة التأمينية ، رسالة ماجستير ، جامعة دمشؽ ، سكرية -  4
 69، ص2009، 
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 عمى مدل قدرة تدلؿ, رات ش الجكدة كالتي ىي مقاييس أك مؤيسمى أبعاديركز بعض الكتاب عمى ما 
 مقياس لجكدة الخدمة  أكثر مف ككنيامف الجكدةعاؿو النظاـ اإلنتاجي عمى تقديـ خدمة ذات مستكل 

. 1ذاتيا

بينما يرل آخركف أف لمجكدة , 2يرل البعض أف لمجكدة بعديف أساسييف ىما الجكدة الفنية كالجكدة الكظيفية
بينما يرل آخركف بأف ليا أربعة أبعاد كىي , ثبلثة أبعاد ىـ البعد المادم كالبعد المؤسساتي كالبعد التفاعمي 

, كالمكارد كاإلمكانات المادية كااللكتركنية , كأسمكب التقديـ , كالخدمات اإلضافية , المنتج األساسي 
ك , كالتككيد, 4كاالستجابة, كاالعتمادية ,  ىي األشياء المممكسة 3كيذىب البعض لتحديدىا في خمسة أبعاد

, كالكفاءة , كاالستجابة ,  ىي االعتمادية 5في حيف يرل آخركف بأف لمجكدة أبعاد عشر, التعاطؼ 
, معرفة كتفيـ العميؿ ,  كالمصداقية , كاالتصاؿ , كالمباقة , كسيكلة الحصكؿ عمى الخدمة, كاألماف

. كالجكانب المادية

عمى الرغـ مف الصعكبات التي تكاجييا عممية قياس جكدة الخدمة التأمينية كالمتمثمة بتفاكت القدرات 
كاعتماد عممية القياس عمى , كتعدد مستكيات الجكدة التي تتـ المقارنة عمى أساسيا, اإلدراكية لممؤمف ليـ
فإف المحاكالت كالدراسات أسفرت عف اقتراح كاستخداـ عدة مقاييس لجكدة الخدمة , معايير غير مادية 

تدؿ مف خبللو عمى جكدة الخدمة كال يقيسيا كميان كمف ىذه يسكبعضيا مادم , بعضيا معنكم, التأمينية
: 6المقاييس

                                      
عبلـ ، سمير ،مناىج البحث في الجكدة كدكرىا في زيادة إنتاجية شركات اإلسكاف كالتشييد المصرية كتحسيف قدرتيا -  1

  256، ص1997التأمينية ، مجمة المحاسبة كاإلدارة كالتأميف ، جامعة القاىرة ، 
3-Gronroas , C. , " A service quality  Model  and Its Marketing  Implications " European  

Journal  of  marketing  , vol . 18 (1984) ,pp . 36 -44                                                                      

              
الركيس ، محمد ، نمكذج مقترح لقياس جكدة الخدمات المصرفية لدكلة قطر ، رسالة دكتكرا ، جامعة عيف شمس ، -  3

 13، ص2002مصر ، 
كريـ ، بيشارم ، تسكيؽ خدمات التأميف كأثره عمى الزبكف ، رسالة ماجستير ، جامعة سعد دحمب بالبميدة ، الجزائر ، -  4

 32، ص2005
إبراىيـ عزة ، تسكيؽ التأميف في ظؿ المتغيرات االقتصادية العالمية ، الممتقى العربي لمتسكيؽ ، الدكحة ، قطر ، -  5

  91، ص2003

6  -  Proctor, S. & G. Wright (1998) Can Sesrvices Marketing Concepts be 

Applied to Health Care? Journal of Nursing Management 6, 147–153. 

- Piercy, N. & N. Morgan (1995) Customers Satisfaction Measurement and 

Management: A Processual Analysis, Journal of Marketing Management 11, 

817–834. 
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.  المؤمف ليـشكاكلقياس جكدة الخدمة مف خبلؿ عدد - 1

. قياس جكدة الخدمة مف خبلؿ كضع زمف معيارم كمقارنتو بزمف اإلنجاز الفعمي- 2

  باراسكرماف كرفاقو كالذم يتمخص بالطمب مف الزبكف إعطاء كضعو الذم (Servqual)مقياس - 3
أىمية نسبية لكؿ بعد مف أبعاد جكدة الخدمة مف ثـ يطمب منو تحديد ما يتكقع الحصكؿ عميو مف كؿ بعد 

كتستخدـ األىمية النسبية , مف ىذه األبعاد ك بالتثقيؿ كالجمع نحصؿ عمى قياس جكدة الخدمة المتكقعة 
ألبعاد الخدمة مع ما يدركو الزبكف مف قيـ أبعاد جكدة الخدمة المقدمة لمحصكؿ عمى قياس جكدة الخدمة 

مف خبلؿ مقارنة قياس جكدة الخدمة المتكقعة مع جكدة الخدمة المقدمة نحصؿ عمى قياس جكدة , المقدمة 
. 1الخدمة

.  الذم يقيس األداء الفعمي لمخدمة باالستطبلع المباشر آلراء كاتجاىات الزبائف(Servperf)مقياس - 4

مف خبلؿ ما تقدـ فإف الباحث يقترح أف يتـ قياس جكدة الخدمة التأمينية مف زاكية إدارة الخطر في 
: منظمات األعماؿ السكرية مف خبلؿ األبعاد األربع التالية

تكفير المنتجات التأمينية  )جاىزية شركات التأميف كقدرتيا عمى تمبية االحتياجات المتعددة كالمتنكعة - 1
. (المناسبة 

. قياـ شركات التأميف بتقديـ النصح كالمشكرة كاالستشارة الفنية المبلئمة لممنظمات السكرية- 2

. التزاـ شركات التأميف باألسس العممية كالفنية لصناعة التأميف عند تحديد القسط- 3

. كفاء شركات التأميف بالتزاماتيا التعاقدية كبأقصى سرعة- 4

                                                                                                                     
-  Bennington, L. & J. Cummane (1998) Measuring Service Quality: A Hybrid 

Methodology, Total Quality Management 9 (6), 395–405. 

-  Parasuraman, A., V. Berry & L. Lionard (1988) Servqual: A Multiple-Item 

Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality, Journal of 

Retailing 64 (1), 12-40. 

- Cronin, J. J. & S. Taylor (1992) Measuring Service Quality: A Re- 

Examination and Extension, Journal of Marketing 56 (July), 55-68. 

J. J. Appl. Sci., Vol.11, No. 1 (2008) 139 

- Robinson, S. (1999) Marketing Service Quality, Marketing Intelegence and 

Planning 17 (1), 21-32. 

- Keiningham, T., T. Munn & D. Edtrin (2005) Does Customer Satisfaction 

Lead to Profitability? The Mediation Role of Share-of-Wallet, ManagingService Quality 15 

(2), 172-181. 
   16 ، ص2006الدرادكة ، مأمكف ، إدارة الجكدة الشاممة كخدمة العمبلء ، دار الصفاء ، عماف ، -  1
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ك إدارة الخطر في منظمات صناعة التأميف صمب العبلقة التفاعمية بيف في  تقع ةإف ىذه األبعاد المقترح
. األعماؿ

أىداف شركات التأمين - ثالثاً 

يخمط الكثير مف الكتاب في معرض حديثيـ عف األىداؼ بيف الغايات كاألغراض كاألىداؼ الرئيسة 
 فيي أغراضياأما , كالثانكية فغاية شركات التأميف مشتركة مع غايات جميع المنظمة في خدمة المستيمؾ 

أما أىدافيا الرئيسية كالثانكية فيي تمتد مف ىدؼ , تقديـ التغطية التأمينية كاستثمار األمكاؿ المتجمعة 
الربحية كيدؼ رئيسي إلى تطكير كفاءات العامميف لدييا عمى سبيؿ المثاؿ كيدؼ ثانكم كفي ىذا المجاؿ 

: 1تذكر  األىداؼ التالية لشركات التأميف

ك تحصؿ , النمك كالربح حيث يعتبر الربح اليدؼ الرئيسي كالمحكرم لجميع عمميات شركات التأميف- 1
 ليا كىي تقديـ يف األساسييف مف خبلؿ الغرض عمى الربحشركات التأميف

.  التغطية التأمينية كاستثمار األمكاؿ المتجمعة مف األقساط

تجميع كتككيف رؤكس األمكاؿ بيدؼ االستفادة منيا في عممياتيا االستثمارية كزيادة قدرتيا عمى دفع - 2
. 2التعكيضات

انتقاء األخطار الجيدة كتجنب األخطار الرديئة كي ال تضطر لدفع تعكيضات تخرج عف ما ىك متكقع - 3
. كمخطط لو

  المحتمميفاستحداث كتطكير التغطيات التأمينية لتمبي احتياجات المؤمف ليـ- 4

بناءن عمى ما تقدـ فإف الباحث يرل أف أىداؼ شركات التأميف ال تخرج عف اإلطار العاـ ألية شركة ربحية 
ما يتكافؽ مع طبيعة بىذه األىداؼ صياغة كخصكصان تحقيؽ التكازف بيف السيكلة كالربحية كلكف يمكف 

:  تمؾ األىداؼ عمى النحك التالي تصاغكخصكصية نشاط التأميف كلذلؾ فإف الباحث يقترح أف

. حجـ أعماؿ كأرباح مرتفعة- 1

. السيكلة البلزمة لدفع التعكيضات- 2
                                      

، ص 1998حمكدة ، أحمد عبد النبي ، األسس العممية كالعممية لتقييـ األداء في شركات التأميف ، جامعة اإلسكندرية ،-  1
28 

2- Taylor , G. C. Claims  reserving  in  non – life insurance .( Amsterdam : North – Holland , 1986).p. 232             

                                                                                                                                      



113 

 

 

 

. تككيف محفظة تأمينية متكازنة كمكزعة جغرافيان كماليان كقطاعيان كزمنيان - 3

 .المحتمميفتقديـ منتجات تأمينية جديدة متطكرة تمبي احتياجات المؤمف ليـ - 4

 منظمات األعماؿ في يككف سببان كنتيجةن لتفاعؿو جيدو مع إدارة الخطرىا تحقيؽ شركات التأميف ألىداؼإف
. السكرية
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 المبحث األول

 خصائص عينة الدراسة
 

 توصيف عينة الدراسة: اوال
 العالقة بين المتغيرات وبناء االستبانة: ثانيا
 اختبار صدق وثبات المقاييس المستخدمة: ثالثا
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 :توصيف عينة الدراسة: أوال
 :مجتمع وعّينة البحث

يتألؼ مجتمع البحث مف جميع العامميف في منظمات األعماؿ كشركات التاميف في سكرية كالبالغ 
ـّ اعتماد أسمكب المعاينة ,  كفقان إلحصائّيات المكتب المركزم لئلحصاء في سكرية5054458عددىـ  كقد ت

ـّ تكزيع ,  العنقكدّية بحسب اكزاف المشتغميف بالمحافظة   باأللؼ مف 0.23 استبانة كنسبة 1200حيث ت
ـّ اعتماد أسمكب الطبقات في التكزيع عمى مستكل القطر عمى الّشكؿ التالي  :إجمالي المجتمع كقد ت

 االستبانات الموّزعة والمسترّدة(1)الجدول

 المشتغمين عدد المحافظة
النسبة إلى  

 العّينة إجمالي

عدد االستمارات 
 الموّزعة

عدد االستمارات 
 المسترّدة

عدد االستمارات 
 لمتحميل القابمة

 150 203 290 24.18 1222354 دمشق وريفيا

 120 180 245 20.40 1031263 حمـــــــب

 75 101 111 9.21 465702 حمـــــص

 70 96 110 9.19 464406 حمـــــــاه

 45 64 70 5.86 296130 الالذقيــــة

 42 65 70 5.84 295088 ادلب

 39 70 72 5.98 302055 الحسكة

 34 50 53 4.40 222409 دير الزور

 30 56 58 4.83 244115 طرطوس

 33 43 47 3.94 199387 الرقة

 32 35 48 3.97 200882 درعا

 10 13 22 1.85 93434 السويداء

 4 4 4 0.34 17233 القنيطرة

 684 980 1200 - 5054458 المجمــوع

تـ التكزيع عمى مجمكعة مف العامميف في المنظمات العاممة كشركات التاميف السكرية عمى مستكل 
كقد تبيف اف االستبانات الصالحة  % 81,67 استبانة بنسبة استجابة 980المحافظات كقد تـ استرداد 

كنشير ىنا الى اف االسبانات غير الصالحة لمتحميؿ كانت خالية مف االجابات ,  استبانة 684لمتحميؿ ىي 
كما اف المبحكث كاف يجيب باكثر مف اجابة عمى سؤاؿ يحتمؿ , لدل مراجعتيا كبنسبة كبيرة مف االسئمة 

كمف ىنا كبقصد تحقيؽ المصداقية في التحميؿ تـ االستغناء عف االستبانات التي يمكف اف , اجابة كاحدة 
 تقمؿ مف دقة اتخاذ القرار

: الدراسة عّينة خصائص
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: تأمين شركات/منظماتتوزع عينة الدراسة -1

 
 تأمين شركات/منظماتتوزع عينة الدراسة  (1)الشكل رقم 

. االستبيان تحميل نتائج: المصدر           
: الشركة نوع-2

 
 الشركة نوع بحسب العّينة أفراد توّزع( 2)الشكل

 االستبيان تحميل نتائج: المصدر       
: الوظيفة-3

 
. الوظيفة بحسب العّينة أفراد توّزع(3)الشكل
.  االستبيان تحميل نتائج: المصدر       

 :توّزع أفراد العّينة بحسب المحافظات في سورية -4
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 .توّزع أفراد العّينة بحسب المحافظات في سورية: (4)الشكل

 الدراسة الميدانّية: المصدر
 العالقة بين المتغيرات وبناء أداة الدراسة: ثانيا
: الدراسة أداة

: قسميف مف تتألؼ استبانة
 الخبرة, العممي المستكل, العمر, الجنس: كتضّمنت, لممستقصيف الشخصّية البيانات: األّول القسم

, الكظيفي المسمى, النشاط طبيعة حيث مف الشركة, بيا يعممكف التي الشركة, الكظيفي المستكل, الكظيفّية
. المحافظة
: اآلتي كيتضّمف: الثاني القسم

: من وتتألف السورية التأمين شركات تقدميا التي الخدمات( مستقل متغير-)1
( 15-1 )السكرية لممنظمات المناسبة التأمينية المنتجات تكفير-1-1
( 21-16 )السكرية لممنظمات المبلئمة الفنية كاالستشارة كالمشكرة النصح تقديـ-1-2
( 25-22 )القسط تحديد عند التأميف لصناعة كالفنية العممية األسس مراعاة-1-3
( 28-26 )التعاقد لشركط كفقان  سرعة بأقصى بااللتزامات الكفاء-1-4
: اآلتي وتضم السورية التأمين شركات أىداف( تابع متغير- )2
( 33-29 )كاألرباح األعماؿ حجـ-2-1
( 36-34 )السيكلة-2-2
( 42-37)متكازنة تأمينية محفظة-2-3
( 46-43)جديدة تأمينية منتجات تقديـ-2-4
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: اآلتي ويضم األعمال منظمات في الخطر إدارات وأداء فكر مستوى( مستقل متغير-)3
( 67-47 )السكرية األعماؿ لمنظمات المؤسساتي كاألداء الفكر في الخطر إدارة أىمية-3-1
( 77-68 )الخطر إدارة كسائؿ كإحدل التأميف ألىمية السكرية المنظمات في الخطر إدارات إدراؾ-3-2
( 80-78 )السكرية التأميف شركات تكفرىا التي التأمينية التغطيات ألىمية الخطر إدارات إدراؾ-3-3
( 91-81 )السكرية التأميف شركات خدمات عمى السكرية األعماؿ منظمات إقباؿ درجة-3-4
( 96-92 )السكرية التأميف شركات مع األعماؿ منظمات تعامؿ في كالشفافية الكضكح مستكل-3-5
 لؤلحداث السمبية اآلثار من التخفيف )السورية المنظمات في المخاطر إدارات أىداف( تابع متغير-)4

: وتتضمن( المرغوبة غير
 ا اآلثار مف التخفيؼ-4-1

( 105-97 )األرباح عمى لسمبية
( 110-106 )أدائيا في كاستمرارىا كنمكىا المنظمة بقاء عمى السمبية اآلثار مف التخفيؼ-4-2
(  115-111 )بالتزاماتيا الكفاء عمى المنظمة قدرة عمى السمبية اآلثار مف التخفيؼ-4-3

 :اختبار صدق وثبات المقاييس المستخدمة: ثالثا
: المحكمين صدق-1

 الييئة أعضاء المحكميف مف مجمكعة عمى فقرة 115 فقراتيا عدد كالبالغ االستبانة الباحث عرض
 كذلؾ, كالخبرة االختصاص ذكم مف المحكميف آلراء الباحث استجاب كقد, االقتصاد كمّية في التدريسّية
 الصياغة سبلمة كمدل, تحتو تندرج الذم بالمجاؿ الفقرات كمناسبة ارتباط مدل يخص فيما آرائيـ إلبداء
 صدؽ مدل تقدير تـّ  حيث, ضركرّية المحكمكف يراىا أخرل مبلحظات إبداء إلى إضافة, فقرة لكؿ المغكّية
 ضكء في كتعديؿ حذؼ مف يمـز ما بإجراء كقاـ, أجمو مف أعّدت الذم لمغرض الفقرات كشمكلّية
 حذؼ التعديبلت شممت كقد, الدراسة ممحؽ يبّيف كما النيائّية بصكرتيا االستبانة خرجت كبذلؾ, مقترحاتيـ

عادة, بالتكرار اتصفت التي العبارات بعض . كضكحان  أكثر لتصبح العبارات بعض صياغة كا 
: التمييز صدق-2

ـّ التمييز في ىذه الحالة بيف منّظمات األعماؿ كشركات التأميف  :سيت
 
 

 قياس الصدق التمييزي لمحاور االستبانة (2)الجدول رقم

 المقياس 
إحصائّية 

Z 

احتمال الداللة 
Asymp. Sig. (2-tailed) 

<0.05 
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 0.00738 3.335- تكفير المنتجات التأمينية المناسبة لممنظمات السكرية 

 0.00602 3.522- تقديـ النصح كالمشكرة كاالستشارة الفنية المبلئمة لممنظمات السكرية 

 0.00448 2.611- مراعاة األسس العممية كالفنية لصناعة التأميف عند تحديد القسط 

 0.00479 3.152- الكفاء بااللتزامات بأقصى سرعة كفقان لشركط التعاقد 

 0.00347 2.602- حجـ األعماؿ كاألرباح 

 0.00467 3.727- السيكلة

 0.00200 2.797- محفظة تأمينية متكازنة

 0.00213 3.246- تقديـ منتجات تأمينية جديدة

 0.00950 3.67- أىمية إدارة الخطر في الفكر كاألداء المؤسساتي لمنظمات األعماؿ السكرية 

إدراؾ إدارات الخطر في المنظمات السكرية ألىمية التأميف كإحدل كسائؿ إدارة 
 الخطر 

-2.712 0.00911 

 0.00115 3.574- إدراؾ إدارات الخطر ألىمية التغطيات التأمينية التي تكفرىا شركات التأميف السكرية 

 0.00824 3.223- درجة إقباؿ منظمات األعماؿ السكرية عمى خدمات شركات التأميف السكرية 

 0.00108 3.609- مستكل الكضكح كالشفافية في تعامؿ منظمات األعماؿ مع شركات التأميف السكرية 

 0.00110 3.599- التخفيؼ مف اآلثار السمبية عمى األرباح 

 0.00389 2.861- التخفيؼ مف اآلثار السمبية عمى بقاء المنظمة كنمكىا كاستمرارىا في أدائيا

 0.00154 3.425- التخفيؼ مف اآلثار السمبية عمى قدرة المنظمة عمى الكفاء بالتزاماتيا 

 0.00604 2.519- الخدمات التي تقدميا شركات التأميف السكرية 

 0.00335 2.964- أىداؼ شركات التأميف السكرية 

 0.00120 3.557- مستكل فكر كأداء االىتماـ بإدارات الخطر في منظمات األعماؿ

 0.00095 3.668- أىداؼ إدارات المخاطر في المنظمات السكرية 

 .الدراسة الميدانّية:  المصدر

 0.05نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ الّسابؽ أّف قيـ احتماؿ الداللة المقابمة لكاّفة المحاكر أصغر مف 
كيتني بيف الشركات التأمينّية كشركات منظمات األعماؿ األخرل -بالتالي تكجد فركؽ كبحسب اختبار ماف
مف ىنا فإّف المقياس يتسـ بالصدؽ التمييزم بيف النكعيف مف . في التعاطي مع ىذه المحاكر المذككرة

األمر الذم يشجعنا مف الناحية العممّية الستكماؿ , الشركات كذلؾ عند تطبيقو عمى العّينة االستطبلعّية
 .االختبارات اإلحصائّية باستخداـ المقاييس المقترحة كفقان لمحاكر االستبانة

: الداخمي االتساق صدق-3
 مف شخص 25 مف مكّكنة استطبلعّية عّينة عمى لبلستبانة الداخمي االتساؽ بحساب الباحث اـؽ

 الكمّية كالدرجة فقرة كؿ بيف االرتباط معامبلت كبحساب, البحث عّينة ضمف يدخمكا لـ الذيف األشخاص
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كقد تبّيف أّف مختمؼ المقاييس المستخدمة في إطار محاكر الدراسة متسقة داخمّيان , التابعة المحكر لفقرات
  0.80كقد كانت كاّفة معامبلت االرتباط تفكؽ الػ, حيث إّف كؿ محكر يقيس اليدؼ الذم كضع ألجمو

: اآلتي الشكؿ عمى
: السورية التأمين شركات تقدميا التي الخدمات: أّوالً 

: السكرية لممنظمات المناسبة التأمينية المنتجات تكفير-1-1
جمالي الفقرات بين الداخمي االتساق معامل(3)جدول  المحور وا 

 القرار الداللة احتمال االرتباط معامل الفقرة رقم
 داللة تكجد 0.000 0.897 1
 داللة تكجد 0.000 0.887 2
 داللة تكجد 0.000 0.882 3
 داللة تكجد 0.004 0.801 4
 داللة تكجد 0.000 0.876 5
 داللة تكجد 0.000 0.910 6
 داللة تكجد 0.000 0.854 7
 داللة تكجد 0.001 0.821 8
 داللة تكجد 0.003 0.801 9
 داللة تكجد 0.000 0.882 10
 داللة تكجد 0.000 0.889 11
 داللة تكجد 0.000 0.932 12
 داللة تكجد 0.000 0.982 13
 داللة تكجد 0.000 0.901 14
 داللة تكجد 0.000 0.867 15

 االستبيان بيانات تحميل نتائج: المصدر
 
 
: السورية لممنظمات المالئمة الفنية واالستشارة والمشورة النصح تقديم-1-2

جمالي الفقرات بين الداخمي االتساق معامل(4)جدول  المحور وا 
 القرار الداللة احتمال االرتباط معامل الفقرة رقم

 داللة تكجد 0.000 0.821 17
 داللة تكجد 0.000 0.872 18
 داللة تكجد 0.000 0.822 19



122 

 

 

 

 داللة تكجد 0.000 0.921 20
 االستبيان بيانات تحميل نتائج: المصدر

 : القسط تحديد عند التأمين لصناعة والفنية العممية األسس مراعاة-1-3

جمالي الفقرات بين الداخمي االتساق معامل(5)جدول  المحور وا 
 القرار الداللة احتمال االرتباط معامل الفقرة رقم

 داللة تكجد 0.001 0.821 22
 داللة تكجد 0.000 0.817 23
 داللة تكجد 0.000 0.800 24
 داللة تكجد 0.002 0.801 25

 االستبيان بيانات تحميل نتائج: المصدر
 : التعاقد لشروط وفقاً  سرعة بأقصى بااللتزامات الوفاء-1-4

جمالي الفقرات بين الداخمي االتساق معامل(6)جدول  المحور وا 
 القرار الداللة احتمال االرتباط معامل الفقرة رقم

 داللة تكجد 0.000 0.854 26
 داللة تكجد 0.000 0.821 27
 داللة تكجد 0.000 0.932 28

 االستبيان بيانات تحميل نتائج: المصدر
 
 
 
 
 
 

: السورية التأمين شركات أىداف: ثانياً 
: واألرباح األعمال حجم-2-1

جمالي الفقرات بين الداخمي االتساق معامل(7)جدول  المحور وا 
 القرار الداللة احتمال االرتباط معامل الفقرة رقم

 داللة تكجد 0.003 0.801 29
 داللة تكجد 0.000 0.882 30
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 داللة تكجد 0.000 0.901 31
 داللة تكجد 0.000 0.867 32
 داللة تكجد 0.003 0.812 33

 االستبيان بيانات تحميل نتائج: المصدر
: السيولة-2-2

جمالي الفقرات بين الداخمي االتساق معامل(8)جدول  المحور وا 
 القرار الداللة احتمال االرتباط معامل الفقرة رقم

 داللة تكجد 0.000 0.897 34
 داللة تكجد 0.001 0.887 35
 داللة تكجد 0.000 0.901 36

 االستبيان بيانات تحميل نتائج: المصدر
 :متوازنة تأمينية محفظة-2-3

جمالي الفقرات بين الداخمي االتساق معامل(9)جدول  المحور وا 
 القرار الداللة احتمال االرتباط معامل الفقرة رقم

 داللة تكجد 0.000 0.800 37
 داللة تكجد 0.000 0.887 38
 داللة تكجد 0.000 0.882 39
 داللة تكجد 0.001 0.845 40
 داللة تكجد 0.000 0.889 41
 داللة تكجد 0.000 0.882 42

 االستبيان بيانات تحميل نتائج: المصدر
: جديدة تأمينية منتجات تقديم-2-4

 
 
 

جمالي الفقرات بين الداخمي االتساق معامل(10)جدول  المحور وا 
 القرار الداللة احتمال االرتباط معامل الفقرة رقم

 داللة تكجد 0.000 0.876 43
 داللة تكجد 0.000 0.810 44
 داللة تكجد 0.000 0.894 45
 داللة تكجد 0.000 0.921 46
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 االستبيان بيانات تحميل نتائج: المصدر
: األعمال منظمات في الخطر إدارات وأداء فكر مستوى: ثالثاً 

 :السورية األعمال لمنظمات المؤسساتي واألداء الفكر في الخطر إدارة أىمية-3-1

جمالي الفقرات بين الداخمي االتساق معامل(11)جدول  المحور وا 
 القرار الداللة احتمال االرتباط معامل الفقرة رقم

 داللة تكجد 0.000 0.891 47
 داللة تكجد 0.000 0.897 48
 داللة تكجد 0.000 0.852 49
 داللة تكجد 0.004 0.808 50
 داللة تكجد 0.000 0.876 51
 داللة تكجد 0.000 0.810 52
 داللة تكجد 0.000 0.884 53
 داللة تكجد 0.001 0.821 54
 داللة تكجد 0.003 0.801 55
 داللة تكجد 0.000 0.832 56
 داللة تكجد 0.000 0.879 57
 داللة تكجد 0.000 0.932 58
 داللة تكجد 0.000 0.982 59
 داللة تكجد 0.000 0.911 60
 داللة تكجد 0.000 0.867 61
 داللة تكجد 0.000 0.854 62
 داللة تكجد 0.000 0.876 63
  داللة تكجد 0.000 0.812 64
 داللة تكجد 0.000 0.972 65
 داللة تكجد 0.000 0.893 66
 داللة تكجد 0.000 0.903 67

 االستبيان بيانات تحميل نتائج: المصدر
 : الخطر إدارة وسائل كإحدى التأمين ألىمية السورية المنظمات في الخطر إدارات إدراك-3-2

جمالي الفقرات بين الداخمي االتساق معامل(12)جدول  المحور وا 
 القرار الداللة احتمال االرتباط معامل الفقرة رقم

 داللة تكجد 0.004 0.801 68
 داللة تكجد 0.000 0.887 69
 داللة تكجد 0.000 0.810 70
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 داللة تكجد 0.000 0.854 71
 داللة تكجد 0.000 0.821 72
 داللة تكجد 0.000 0.801 73
 داللة تكجد 0.000 0.888 74
 داللة تكجد 0.000 0.889 75
 داللة تكجد 0.000 0.832 76
 داللة تكجد 0.000 0.882 77

 االستبيان بيانات تحميل نتائج: المصدر
 :السورية التأمين شركات توفرىا التي التأمينية التغطيات ألىمية الخطر إدارات إدراك-3-3

جمالي الفقرات بين الداخمي االتساق معامل(13)جدول  المحور وا 
 القرار الداللة احتمال االرتباط معامل الفقرة رقم

 داللة تكجد 0.000 0.810 78
 داللة تكجد 0.000 0.954 79
 داللة تكجد 0.000 0.871 80

 االستبيان بيانات تحميل نتائج: المصدر
: السورية التأمين شركات خدمات عمى السورية األعمال منظمات إقبال درجة-3-4

 
 
 
 
 
 
 
 

جمالي الفقرات بين الداخمي االتساق معامل(14)جدول  المحور وا 
 القرار الداللة احتمال االرتباط معامل الفقرة رقم

 داللة تكجد 0.000 0.891 81
 داللة تكجد 0.000 0.900 82
 داللة تكجد 0.000 0.809 83
 داللة تكجد 0.000 0.832 84
 داللة تكجد 0.000 0.821 85
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 داللة تكجد 0.000 0.801 86
 داللة تكجد 0.000 0.803 87
 داللة تكجد 0.000 0.805 88
 داللة تكجد 0.000 0.812 89
 داللة تكجد 0.000 0.832 90
 داللة تكجد 0.000 0.811 91

 االستبيان بيانات تحميل نتائج: المصدر
 :السورية التأمين شركات مع األعمال منظمات تعامل في والشفافية الوضوح مستوى-3-5

جمالي الفقرات بين الداخمي االتساق معامل(15)جدول  المحور وا 
 القرار الداللة احتمال االرتباط معامل الفقرة رقم

 داللة تكجد 0.000 0.823 92
 داللة تكجد 0.000 0.865 93
 داللة تكجد 0.000 0.888 94
 داللة تكجد 0.000 0.821 95
 داللة تكجد 0.000 0.876 96

 االستبيان بيانات تحميل نتائج: المصدر
: السورية المنظمات في المخاطر إدارات أىداف: رابعاً 

: األرباح عمى السمبية اآلثار من التخفيف-4-1
 
 
 
 
 
 

جمالي الفقرات بين الداخمي االتساق معامل(16)جدول  المحور وا 
 القرار الداللة احتمال االرتباط معامل الفقرة رقم

 داللة تكجد 0.000 0.883 97
 داللة تكجد 0.000 0.877 98
 داللة تكجد 0.000 0.872 99
 داللة تكجد 0.003 0.891 100
 داللة تكجد 0.000 0.896 101
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 داللة تكجد 0.000 0.843 102
 داللة تكجد 0.000 0.834 103
 داللة تكجد 0.000 0.889 104
 داللة تكجد 0.000 0.800 105

 االستبيان بيانات تحميل نتائج: المصدر
 :أدائيا في واستمرارىا ونموىا المنظمة بقاء عمى السمبية اآلثار من التخفيف-4-2

جمالي الفقرات بين الداخمي االتساق معامل(17)جدول  المحور وا 
 القرار الداللة احتمال االرتباط معامل الفقرة رقم

 داللة تكجد 0.000 0.888 106
 داللة تكجد 0.000 0.809 107
 داللة تكجد 0.000 0.814 108
 داللة تكجد 0.001 0.843 109
 داللة تكجد 0.000 0.885 110

 االستبيان بيانات تحميل نتائج: المصدر
 :بالتزاماتيا الوفاء عمى المنظمة قدرة عمى السمبية اآلثار من التخفيف-4-3

جمالي الفقرات بين الداخمي االتساق معامل(18)جدول  المحور وا 
 القرار الداللة احتمال االرتباط معامل الفقرة رقم

 داللة تكجد 0.000 0.854 111
 داللة تكجد 0.001 0.821 112
 داللة تكجد 0.000 0.882 113
 داللة تكجد 0.000 0.889 114
 داللة تكجد 0.000 0.903 115

 االستبيان بيانات تحميل نتائج: المصدر
 

: األداة ثبات
 االتساؽ بطريقة الثبات معامؿ حساب تـّ , فقراتو كفاعمّية المقياس ثبات دالالت إلى التكّصؿ بيدؼ

 مف أكبر كاّفة المجاالت عند المعامؿ ىذا قيمة أفّ  تبّيف حيث كركنباخ ألفا معاممة باستخداـ الداخمي
: بالتالي فإّف األداة تتسـ بالثبات في استجابات أفراد العّينة ليا 0.80

 االستبانة محاور وثبات الكّمي الثبات معامل( 19)جدول
 كرونباخ ألفا الفقرات عدد المحور

 0.887 15 السورية لممنظمات المناسبة التأمينية المنتجات توفير
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 0.876 6 السورية لممنظمات المالئمة الفنية واالستشارة والمشورة النصح تقديم

 0.832 4 القسط تحديد عند التأمين لصناعة والفنية العممية األسس مراعاة
 0.800 3 التعاقد لشروط وفقاً  سرعة بأقصى بااللتزامات الوفاء

 0.876 5 واألرباح األعمال حجم
 0.821 3 السيولة

 0.893 6 متوازنة تأمينية محفظة
 0.821 4 جديدة تأمينية منتجات تقديم

 0.932 21 األعمال لمنظمات المؤسساتي واألداء الفكر في الخطر إدارة أىمية
 0.812 10 الخطر إدارة وسائل كإحدى التأمين ألىمية السورية المنظمات في الخطر إدارات إدراك
 0.802 3 السورية التأمين شركات توفرىا التي التأمينية التغطيات ألىمية الخطر إدارات إدراك

 0.876 11 السورية التأمين شركات خدمات عمى السورية األعمال منظمات إقبال درجة
 0.854 5 السورية التأمين شركات مع األعمال منظمات تعامل في والشفافية الوضوح مستوى

 0.891 9 األرباح عمى السمبية اآلثار من التخفيف
 0.854 5 أدائيا في واستمرارىا ونموىا المنظمة بقاء عمى السمبية اآلثار من التخفيف

 0.871 5 بالتزاماتيا الوفاء عمى المنظمة قدرة عمى السمبية اآلثار من التخفيف
 0.857 115 الكّمي الثبات

 االستبيان بيانات تحميل نتائج: المصدر
: االستبيان لبيانات الطبيعي التوزيع اختبار

 مف كاف إذا فيما تحديد بيدؼ سميرنكؼ ككلمكغركؼ K-S الطبيعي التكزيع اختبار استخداـ تـّ 
 عمى االعتماد سيتـّ  أّنو أـ لمبيانات الطبيعي التكّزع تشترط التي المعممّية االختبارات استخداـ الضركرم
: اآلتي تبّيف كقد, معممّية البّل  االختبارات
 
 

 التوزيع الطبيعي لبيانات الدراسة (20)جدول 
 القرار الداللة احتمال المحور

 الطبيعي لمتكزيع خاضع 0.453 السورية لممنظمات المناسبة التأمينية المنتجات توفير
 المالئمة الفنية واالستشارة والمشورة النصح تقديم

 السورية لممنظمات
 الطبيعي لمتكزيع خاضع 0.876

 تحديد عند التأمين لصناعة والفنية العممية األسس مراعاة
 القسط

 الطبيعي لمتكزيع خاضع 0.832

 الطبيعي لمتكزيع خاضع 0.821 التعاقد لشروط وفقاً  سرعة بأقصى بااللتزامات الوفاء
 الطبيعي لمتكزيع خاضع 0.234 واألرباح األعمال حجم
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 الطبيعي لمتكزيع خاضع 0.657 السيولة
 الطبيعي لمتكزيع خاضع 0.321 متوازنة تأمينية محفظة

 الطبيعي لمتكزيع خاضع 0.675 جديدة تأمينية منتجات تقديم
 لمنظمات المؤسساتي واألداء الفكر في الخطر إدارة أىمية

 األعمال
 الطبيعي لمتكزيع خاضع 0.765

 التأمين ألىمية السورية المنظمات في الخطر إدارات إدراك
 الخطر إدارة وسائل كإحدى

 الطبيعي لمتكزيع خاضع 0.821

 توفرىا التي التأمينية التغطيات ألىمية الخطر إدارات إدراك
 السورية التأمين شركات

 الطبيعي لمتكزيع خاضع 0.765

 خدمات عمى السورية األعمال منظمات إقبال درجة
 السورية التأمين شركات

 الطبيعي لمتكزيع خاضع 0.721

 مع األعمال منظمات تعامل في والشفافية الوضوح مستوى
 السورية التأمين شركات

 الطبيعي لمتكزيع خاضع 0.123

 الطبيعي لمتكزيع خاضع 0.167 األرباح عمى السمبية اآلثار من التخفيف
 ونموىا المنظمة بقاء عمى السمبية اآلثار من التخفيف

 أدائيا في واستمرارىا
 الطبيعي لمتكزيع خاضع 0.632

 الوفاء عمى المنظمة قدرة عمى السمبية اآلثار من التخفيف
 بالتزاماتيا

 الطبيعي لمتكزيع خاضع 0.154

 االستبيان بيانات تحميل نتائج: المصدر
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 المبحث الثاني
 تحميل متغيرات الدراسة واختبار الفرضيات

 
 

 األساليب االحصائية المستخدمة: أوال
 األوساط الحسابية واألىمية النسبية واالنحراف المعياري والفروق والمعنوية: ثانيا
 اختبار الفرضيات: ثالثا
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 األساليب االحصائية المستخدمة: أوال
. النسبّية األىمّية, المعيارم االنحراؼ, الحسابي المتكسط: الكصفّية اإلحصاءات-
 غير-معممّية )المستخدمة االختبارات نكع لتحديد( Kolmogorov-Smirnov )الطبيعي التكزيع اختبار-

(. معممّية
. 3 المقياس متكّسط قيمة اعتبار عمى كاحدة لعّينة T.Test اختبار-
. متغيريف بيف العبلقة لدراسة r بيرسكف ارتباط معامؿ-
 (أعماؿ, تأميف)عّينتيف متكسطي بيف لمفرؽ T.Test اختبار-
. ...(2,3,4, 1شركات, تأميف)متكسطات عّدة بيف لمفرؽ ANOVA اختبار -
 . بيف أنكاع الشركات بحسب المحاكرالبعدّية لممقارنات LSD اختبار-
 . لدراسة انحدار متغّير مستقّؿ عمى متغّير تابعالبسيط االنحدار تحميؿ-
 . لدراسة انحدار مجمكعة متغّيرات مستقّمة عمى متغّير تابعالمتعدد االنحدار تحميؿ-
 .التحميؿ متعّدد المتغيرات باستخداـ التحميؿ العاممي االستكشافي-

 Statistical Package for االجتماعّية لمعمكـ اإلحصائّية الحزمة برنامج استخداـ تـّ  كقد

Social Sciences ,( 95 )ثقة مستكل يقابمو مقبكؿ مستكل كىك%(, 5 )داللة مستكل اعتماد تـّ  كما%
. النتائج لتفسير
: اآلتي الشكؿ عمى الخماسي ليكارت لمقياس كفقان  االستبانة عبارات درجات كانت كقد

 الخماسي ليكارت مقياس( 21)الجدول
 المجال الوزن الموافقة درجة

 1.8-1 1 مطمقان  أكافؽ ال
 2.60-1.81 2 أكافؽ غير

 3.40-2.61 3 حيادم
 4.20-3.41 4 مكافؽ
 5-4.21 5 بشّدة مكافؽ

األوساط الحسابية واألىمية النسبية واالنحراف المعياري )الدراسة بفرضّيات الخاّصة المجاالت دراسة:ثانيا
: (والفروق والمعنوية

 التأميف كصناعة المخاطر إدارة بيف التفاعمّية بالعبلقة يتعّمؽ فيما المبحكثيف آلراء العاـ االتجاه تحديد سيتـّ 
: اآلتي الّشكؿ عمى السكرّية األعماؿ منظمات في
: السورية التأمين شركات تقدميا التي الخدمات: أّوالً 

: السورية لممنظمات المناسبة التأمينية المنتجات توفير-1-1
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 الحسابي الوسط اختبار ونتائج النسبية واألىمية الحسابية المتوسطات( 22 )الجدول
( السورية لممنظمات المناسبة التأمينية المنتجات توفير)

 العّينة البنود
المتوّسط 
 الحسابي

األىمّية 
 النسبّية

االنحراف 
 المعياري

 )مؤشر االختبار 
T) 

احتمال 
 Pالداللة

درجة 
 الموافقة

 الفروق

 تكجد فركؽ مكافؽ 0.000 13.306 1.08045 %70.99 3.5497 684 األبنية- 1س

 تكجد فركؽ محايد 0.000 5.195 1.14819 %64.56 3.2281 684 األثاث- 2س

اآلالت - 3س
 والمعدات

 تكجد فركؽ مكافؽ 0.000 14.776 1.00920 71.40% 3.5702 684

 تكجد فركؽ مكافؽ 0.000 11.770 1.12406 %70.12 3.5058 684 األموال- 4س

إداريين )األفراد – 5س
 (وعاممين

 تكجد فركؽ مكافؽ 0.000 18.603 99069. 74.09% 3.7047 684

 ال تكجد فركؽ محايد 0.890 139. 1.10369 %60.12 3.0058 684 المعمومات- 6س

 تكجد فركؽ محايد 0.000 5.063 1.05718 %64.09 3.2047 684 المواد األولية- 7س

 تكجد فركؽ محايد 0.000 4.358 1.10555 %63.68 3.1842 684 السمع الجاىزة- 8س

الخسائر - 9س
الناتجة عن توقف 

 اآلنتاج

 ال تكجد فركؽ محايد 0.641 466. 1.14901 60.41% 3.0205 684

األخطاء - 10س
 المينية

 ال تكجد فركؽ محايد 0.839 203. 1.13118 60.18% 3.0088 684

 
 الزبائن-11س

 

 

 
684 

 
 

3.0263 

 
 

60.53% 

 
 

1.09940 

 
 

.626 

 
 

0.532 

 
 محايد

 
 ال تكجد فركؽ

 ال تكجد فركؽ محايد 0.944 070. 1.08901 %60.06 3.0029 684 الدائنين- 12س

 تكجد فركؽ مكافؽ 0.000 14.687 1.02054 %71.46 3.5731 684 أخطار النقل-13س

األخطار التي - 14س
 تسببيا لمغير

 تكجد فركؽ مكافؽ 0.000 10.731 1.06894 68.77% 3.4386 684

األخطار التي - 15س
 يسببيا الغير لنا

 تكجد فركؽ مكافؽ 0.000 10.548 1.02225 68.25% 3.4123 684

توفير المنتجات 
التأمينية المناسبة 
 لممنظمات السورية

 تكجد فركؽ مكافؽ 0.000 12.180 63495. 69.91% 3.4957 684

 االستبيان بيانات تحميل نتائج: المصدر
 نجد بأّف شركات التأميف السكرّية تكّفر منتجات تأمينّية مناسبة لممنظمات السكرّية حيث كاف المتكّسط 

 %.69.91مكافؽ أم أّف مستكل التكفير جّيد كليس ممتاز بأىمّية نسبّية  (4) يقابمو الكزف 3.49
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 السورية لممنظمات المالئمة الفنية واالستشارة والمشورة النصح تقديم-1-2
 الحسابي الوسط اختبار ونتائج النسبية واألىمية الحسابية المتوسطات( 23 )الجدول
( السورية لممنظمات المالئمة الفنية واالستشارة والمشورة النصح تقديم)

 

 العّينة البنود
المتوّسط 
 الحسابي

األىمّية 
 النسبّية

االنحراف 
 المعياري

مؤشر 
 )االختبار 

T) 

احتمال 
 Pالداللة 

درجة 
 الموافقة

 الفروق

شرح بنود وثيقة - 16س
التأمين بشكل واضح وشامل 

 ومفصل

 مكافؽ 000. 19.964 98059. 74.97% 3.7485 684
 تكجد
 فركؽ

تبيان حدود - 17س
 التغطية والتحمل

 مكافؽ 000. 22.581 90081. 75.56% 3.7778 684
 تكجد
 فركؽ

تبين لمعمالء - 18س
التصرفات التي تسقط حقيم 

 في التعويض

 مكافؽ 000. 16.528 98091. 72.40% 3.6199 684
 تكجد
 فركؽ

مساعدة العمالء - 19س
عمى اختيار التغطية 
 المناسبة لؤلخطار

 مكافؽ 000. 19.756 88256. 73.33% 3.6667 684
 تكجد
 فركؽ

الحرص عمى عدم -20س
استغالل جيل العمالء 
 إلدراج بنود حمالة أوجو

 مكافؽ 000. 15.865 1.02185 72.40% 3.6199 684
 تكجد
 فركؽ

مساعدة العمالء - 21س
رشادىم إلى أفضل وسائل  وا 
الوقاية والمنع التي تحول 
دون وقوع الخطر والتخفيف 
من حجم الخسارة في حال 

 وقوعو

 مكافؽ 000. 23.902 86385. 75.79% 3.7895 684
 تكجد
 فركؽ

تقديم النصح والمشورة 
واالستشارة الفنية المالئمة 

 لممنظمات السورية

 مكافؽ 000. 26.825 68610. 74.07% 3.7037 684
 تكجد
 فركؽ

 االستبيان بيانات تحميل نتائج: المصدر
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 حيث كاف النصح كالمشكرة كاالستشارة الفنية المبلئمة لممنظمات السكريةنجد بأّف شركات التأميف السكرّية 
مكافؽ أم أّف مستكل تقديـ النصح جّيد جّدان كليس ممتاز بأىمّية نسبّية  (4) يقابمو الكزف 3.70المتكّسط 

74.07.% 
 القسط تحديد عند التأمين لصناعة والفنية العممية األسس مراعاة-1-3

 الحسابي الوسط اختبار ونتائج النسبية واألىمية الحسابية المتوسطات( 24 )الجدول
( القسط تحديد عند التأمين لصناعة والفنية العممية األسس مراعاة)

 العّينة البنود
المتوّسط 
 الحسابي

األىمّية 
 النسبّية

االنحراف 
 المعياري

مؤشر 
 )االختبار 

T) 

احتمال 
 Pالداللة 

درجة 
 الموافقة

 الفروق

إجراء دراسات تعتمد - 22س
عمى معمومات شاممة ودقيقة 
 عند تحديدىا لمقسط الصافي

 مكافؽ 000. 17.790 94998. 72.92% 3.6462 684
 تكجد
 فركؽ

تخفيض حجم - 23س
التكاليف اإلدارية التي 
 تضاف إلى القسط الصافي

 مكافؽ 000. 13.122 97322. 69.77% 3.4883 684
 تكجد
 فركؽ

تخفيض حجم  – 24س
ىامش األمان الذي يضاف 

 إلى القسط الصافي

 محايد 000. 8.170 90789. 65.67% 3.2836 684
 تكجد
 فركؽ

تخفيض حجم - 25س
ىامش الربح الذي يضاف 

 إلى القسط الصافي

 مكافؽ 028. 2.201 1.00735 75.70% 3.7848 684
 تكجد
 فركؽ

مراعاة األسس العممية 
والفنية لصناعة التأمين عند 

 تحديد القسط

 مكافؽ 000. 14.529 67635. 67.51% 3.3757 684
 تكجد
 فركؽ

 االستبيان بيانات تحميل نتائج: المصدر
 حيث األسس العممية كالفنية لصناعة التأميف عند تحديد القسطنجد بأّف شركات التأميف السكرّية تراعي 

مكافؽ أم أّف مستكل المراعاة جّيد كليس ممتاز بأىمّية نسبّية  (4) يقابمو الكزف 3.37كاف المتكّسط 
67.51.% 

 
 
 التعاقد لشروط وفقاً  سرعة بأقصى بااللتزامات الوفاء-1-4
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 الحسابي الوسط اختبار ونتائج النسبية واألىمية الحسابية المتوسطات( 25 )الجدول
( التعاقد لشروط وفقاً  سرعة بأقصى بااللتزامات الوفاء)

 العّينة البنود
المتوّسط 
 الحسابي

األىمّية 
 النسبّية

االنحراف 
 المعياري

مؤشر 
 )االختبار 

T) 

احتمال 
 Pالداللة 

درجة 
 الموافقة

 الفروق

دفع قيمة - 26س
التعويض وفقًا 
 لشروط التعاقد

 مكافؽ 000. 17.763 1.01168 73.74% 3.6871 684
 تكجد
 فركؽ

دفع - 27س
التعويض بأقصى 

 سرعة

 مكافؽ 000. 12.180 1.12383 70.47% 3.5234 684
 تكجد
 فركؽ

االمتناع - 28س
عن المبالغة في 
طمب الوثائق 

والثبوتيات بيدف 
المماطمة والتيرب 
من دفع التعويض 
أو تأخير دفعو 
 عمى األقل

 مكافؽ 000. 9.666 1.12348 68.30% 3.4152 684
 تكجد
 فركؽ

الوفاء بااللتزامات 
بأقصى سرعة وفقًا 
 لشروط التعاقد

 مكافؽ 000. 16.631 85220. 70.84% 3.5419 684
 تكجد
 فركؽ

 االستبيان بيانات تحميل نتائج: المصدر
 حيث كاف المتكّسط  بااللتزامات بأقصى سرعة كفقان لشركط التعاقدنجد بأّف شركات التأميف السكرّية تفي

 %.70.84مكافؽ أم أّف مستكل الكفاء جّيد جدان كليس ممتاز بأىمّية نسبّية  (4) يقابمو الكزف 3.54
 السورية التأمين شركات أىداف: ثانياً 

  واألرباح األعمال حجم-2-1
 
 

 الحسابي الوسط اختبار ونتائج النسبية واألىمية الحسابية المتوسطات( 26 )الجدول
( واألرباح األعمال حجم)
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 العّينة البنود
المتوّسط 
 الحسابي

األىمّية 
 النسبّية

االنحراف 
 المعياري

مؤشر 
 )االختبار 

T) 

احتمال الداللة 
P 

درجة 
 الموافقة

 الفروق

 إدارة أىمية ازدياد- 29س
 السوري المنظمات في الخطر

 أدائيا وتطور
 مكافؽ 0.00 15.050 90445. 70.41% 3.5205 684

 تكجد
 فركؽ

 إدراك مستوى ارتفاع- 30س
 المنظمات في الخطر إدارة
 كإحدى التأمين ألىمية السورية

 الخطر إدارة وسائل

 مكافؽ 0.00 15.685 90685. 70.88% 3.5439 684
 تكجد
 فركؽ

 إدراك مستوى ارتفاع- 31س
 المنظمات في الخطر إدارة

  التغطيات ألىمية السورية
 شركات تقدميا التي التأمينية

 السورية التأمين

 مكافؽ 0.00 16.347 86074. 70.76% 3.5380 684
 تكجد
 فركؽ

 إقبال مستوى ارتفاع- 32س
 المنظمات في الخطر إدارة

 التغطيات شراء عمى السورية
 شركات توفرىا التي التأمينية

 السورية التأمين

 مكافؽ 0.00 14.071 92389. 69.94% 3.4971 684
 تكجد
 فركؽ

 وحسن ونزاىة شفافية- 33س
 المنظمات في الخطر إدارة نية

 شركات مع تعامميا في السورية
 السورية التأمين

 مكافؽ 0.00 13.497 1.00854 70.41% 3.5205 684
 تكجد
 فركؽ

 مكافؽ 0.00 20.089 68214. %70.48 3.5240 684 واألرباح األعمال حجم
 تكجد
 فركؽ

 االستبيان بيانات تحميل نتائج: المصدر
( 4) يقابمو الكزف 3.52 حيث كاف المتكّسط كاألرباح األعماؿ حجـ نجد بأّف شركات التأميف السكرّية تحقؽ

 %.70.48مكافؽ أم أّف مستكل التحقيؽ جّيد كليس ممتاز بأىمّية نسبّية 
 
  السيولة-2-2

 الحسابي الوسط اختبار ونتائج النسبية واألىمية الحسابية المتوسطات( 27 )الجدول
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 (السيولة)

 العّينة البنود
 المتوّسط
 الحسابي

 األىمّية
 النسبّية

 االنحراف
 المعياري

 مؤشر
 ) االختبار

T) 

 احتمال
 P الداللة

 درجة
 الموافقة

 الفروق

 التي المطالبات- 34س
 المنظمات بيا تتقدم

 عن تخرج ال السورية
 المتوقعة الحدود

 والمخططة

 فركؽ تكجد مكافؽ 0.00 9.098 0.98 70.78% 3.5392 684

 األقساط- 35س
 المنظمات من المجمعة
 لتغطية كافية السورية
 التي المطالبات جميع
 المنظمات تمك بيا تتقدم

 فركؽ تكجد محايد 0.00 7.616 1.04 68.08% 3.4041 684

 تقوم ال- 36س
 السورية المنظمات

 متعمدة خسائر بإحداث
 تبقى الخسائر يجعل مما

 الطبيعي التوزيع ضمن
 لو المخطط االحتمالي

 فركؽ تكجد محايد 0.00 8.469 1.05 66.98% 3.3492 684

 فركؽ تكجد مكافؽ 0.00 11.280 0.76 %68.62 3.4308 684 السيولة

 االستبيان بيانات تحميل نتائج: المصدر
مكافؽ أم أّف  (4) يقابمو الكزف 3.43السيكلة حيث كاف المتكّسط  نجد بأّف شركات التأميف السكرّية تحقؽ

 %.68.62مستكل السيكلة جّيد كليس ممتاز بأىمّية نسبّية 
 
 
 
 
 
 متوازنة تأمينية محفظة-2-3

 الحسابي الوسط اختبار ونتائج النسبية واألىمية الحسابية المتوسطات( 28 )الجدول
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 (متوازنة تأمينية محفظة)

 العّينة البنود
المتوّسط 
 الحسابي

األىمّية 
 النسبّية

االنحراف 
 المعياري

مؤشر 
 )االختبار 

T) 

احتمال 
 Pالداللة 

درجة 
 الموافقة

 الفروق

عمى كامل المناطق - 37س
 الجغرافية السورية

 مكافؽ 0.000 13.220 0.949 69.59% 3.4795 684
 تكجد
 فركؽ

عمى جميع - 38س
القطاعات االقتصادية 

 السورية

 مكافؽ 0.000 14.071 0.924 69.94% 3.4971 684
 تكجد
 فركؽ

بتوزيع استثماراتيا - 39س
 جغرافيًا وماليًا وزمنياً 

 مكافؽ 0.000 17.273 0.983 72.98% 3.6491 684
 تكجد
 فركؽ

اتخاذ كل إجراءات - 40س
 الوقاية والمنع

 مكافؽ 0.000 21.330 0.878 74.33% 3.7164 684
 تكجد
 فركؽ

بااللتزام بالشفافية - 41س
 والنزاىة وحسن النية

 مكافؽ 0.000 18.781 0.989 74.21% 3.7105 684
 تكجد
 فركؽ

بااللتزام بالشروط -  42س
التي تضعيا شركات اإلعادة 

 العالمية

 مكافؽ 0.000 17.674 0.904 72.22% 3.6111 684
 تكجد
 فركؽ

 مكافؽ 0.000 24.249 0.659 %72.21 3.6106 684 محفظة تأمينية متوازنة
 تكجد
 فركؽ

 االستبيان بيانات تحميل نتائج: المصدر
مكافؽ  (4) يقابمو الكزف 3.61محفظة تأمينّية حيث كاف المتكّسط  نجد بأّف شركات التأميف السكرّية تحقؽ

 %.72.21أم أّف الكزف جّيد جّدان كليس ممتاز بأىمّية نسبّية 
 
 
 
 
 
 
 جديدة تأمينية منتجات تقديم-2-4

 الحسابي الوسط اختبار ونتائج النسبية واألىمية الحسابية المتوسطات( 29 )الجدول



139 

 

 

 

 (جديدة تأمينية منتجات تقديم)

 العّينة البنود
 المتوّسط
 الحسابي

 األىمّية
 النسبّية

 االنحراف
 المعياري

 مؤشر
 ) االختبار

T) 

 الداللة احتمال
P 

 درجة
 الموافقة

 الفروق

 األنشطة وتوسع تنوع- 43س
 السورية المنظمات في  االقتصادية

 مكافؽ 0.00 18.705 0.879 72.57% 3.6287 684
 تكجد
 فركؽ

 لدى التأميني الوعي ازدياد- 44س
 السورية المنظمات في الخطر إدارة

 مكافؽ 0.00 15.308 0.929 70.88% 3.5439 684
 تكجد
 فركؽ

 والدقيقة الشاممة المعمومات- 45س
 المنظمات من عمييا تحصل التي

 السورية

 مكافؽ 0.00 16.539 0.883 71.17% 3.5585 684
 تكجد
 فركؽ

 من ليا المقدمة الطمبات- 46س
 حاجتيا بشأن السورية المنظمات
 حالياً  متوفرة غير تأمينية لتغطيات

 من وتشترييا السورية السوق في
 خارجية تأمين شركات

 محايد 0.00 10.823 0.933 67.72% 3.3860 684
 تكجد
 فركؽ

 مكافؽ 0.00 20.631 0.671 %70.58 3.5292 684 جديدة تأمينية منتجات تقديم
 تكجد
 فركؽ

 االستبيان بيانات تحميل نتائج: المصدر
( 4) يقابمو الكزف 3.52 حيث كاف المتكّسط جديدة تأمينية منتجات نجد بأّف شركات التأميف السكرّية تقدـ

 %.70.58مكافؽ أم أّف الكزف جّيد جّدان كليس ممتاز بأىمّية نسبّية 
 األعمال منظمات في الخطر إدارات وأداء فكر مستوى: ثالثاً 

  السورية األعمال لمنظمات المؤسساتي واألداء الفكر في الخطر إدارة أىمية-3-1
 
 
 
 
 
 

 الحسابي الوسط اختبار ونتائج النسبية واألىمية الحسابية المتوسطات( 30 )الجدول
 (السورية األعمال لمنظمات المؤسساتي واألداء الفكر في الخطر إدارة أىمية)
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 العّينة البنود
 المتوّسط
 الحسابي

 األىمّية
 النسبّية

 االنحراف
 المعياري

 ) االختبار مؤشر
T) 

 الداللة احتمال
P 

 الفروق الموافقة درجة

 والتسويق التمويل شأن شأنو ىام نشاط- 47س
 الخ......

 فركؽ تكجد مكافؽ 000. 10.677 0.996 68.13% 3.4064 684

 فركؽ تكجد مكافؽ 000. 15.686 0.858 %70.29 3.5146 684 المنظمة أىداف تحقيق في مساىمة- 48س

 فركؽ تكجد مكافؽ 000. 13.346 0.997 %70.18 3.5088 684 أدائيا تكمفة من أكبر منفعة تحقق- 49س

 عن المسؤولة لمجية دقيق تحديد إلى تحتاج- 50س
 أنشطتيا أداء

 فركؽ تكجد مكافؽ 000. 17.987 0.897 72.34% 3.6170 684

 وسمطات لصالحيات  دقيق تحديد إلى تحتاج- 51س
 أنشطتيا أداء عن المسؤولة  الجية

 فركؽ تكجد مكافؽ 000. 18.343 0.871 72.22% 3.6111 684

 متخصصة وظيفية تنظيمية وحدة إلى تحتاج- 52س
 التنظيمي الييكل ضمن أنشطتيا ألداء

 فركؽ تكجد مكافؽ 000. 18.756 0.885 72.69% 3.6345 684

 فركؽ تكجد مكافؽ 000. 15.904 0.928 %71.29 3.5643 684 المنظمة ليا تتعرض التي األخطار جميع حصر- 53س

 األخطار من خطر كل وقوع احتمال تحديد- 54س
 المحتممة

 فركؽ تكجد مكافؽ 000. 17.127 0.915 71.99% 3.5994 684

 من خطر لكل المحتممة الخسارة حجم تحديد- 55س
 األخطار

 فركؽ تكجد محايد 000. 7.827 1.133 66.78% 3.3392 684

 فركؽ تكجد مكافؽ 000. 12.269 0.972 %69.12 3.4561 684 محددة لمعايير وفقاً  األخطار تصنيف- 56س

 األخطار من خطر لكل دقيق توصيف تحديد- 57س
 المحتممة

 فركؽ تكجد مكافؽ 000. 15.584 0.923 70.99% 3.5497 684

 فركؽ تكجد مكافؽ 000. 15.556 0.959 %71.40 3.5702 684 الخطر إلدارة سياسات وضع- 58س

 فركؽ تكجد مكافؽ 000. 14.621 0.868 %69.71 3.4854 684 التمويل وسياسات التأثير سياسات بين التفريق- 59س

 وسياسات المادي التأثير سياسات بين التفريق- 60س
 المالي التأثير

 فركؽ تكجد مكافؽ 000. 18.790 0.802 71.52% 3.5760 684

 لمخطر الخارجي التمويل سياسات بين التفريق- 61س
 الداخمي التمويل وسياسات

 فركؽ تكجد مكافؽ 000. 16.741 0.863 71.05% 3.5526 684

 فركؽ تكجد مكافؽ 000. 17.462 0.902 %72.05 3.6023 684 والوسائل السياسات بين التفريق- 62س

 فركؽ تكجد مكافؽ 000. 17.342 0.944 %72.51 3.6257 684 الخطر لمجابية المتاحة الوسائل جميع تحديد- 63س

 الخطر لمجابية المتاحة الوسائل بين المقارنة- 64س
 والتكمفة المنفعة أساس عمى

 فركؽ تكجد مكافؽ 000. 15.862 0.940 71.40% 3.5702 684

 فركؽ تكجد مكافؽ 000. 18.455 0.895 %72.63 3.6316 684 التأمين وسيمة تناسبيا التي األخطار تحديد- 65س

 خالل من تغطيتيا يمكن التي األخطار تحديد- 66س
 السورية التأمين شركات

 فركؽ تكجد مكافؽ 000. 19.123 0.856 72.51% 3.6257 684

 خالل من تغطيتيا يمكن ال  التي األخطار تحديد- 67س
 السورية التأمين شركات

 فركؽ تكجد مكافؽ 000. 17.747 0.892 72.11% 3.6053 684

 لمنظمات المؤسساتي واألداء الفكر في الخطر إدارة أىمية
 السورية األعمال

 فركؽ تكجد مكافؽ 000. 27.029 0.537 71.09% 3.5546 684

 االستبيان بيانات تحميل نتائج: المصدر
مكافؽ أم أّف  (4) يقابمو الكزف 3.55نجد بأّف منظمات األعماؿ تيتـ بإدارة الخطر حيث كاف المتكّسط 

 %.71.09الكزف جّيد جّدان كليس ممتاز بأىمّية نسبّية 
 :الخطر إدارة وسائل كإحدى التأمين ألىمية السورية المنظمات في الخطر إدارات إدراك-3-2
  

 الحسابي الوسط اختبار ونتائج النسبية واألىمية الحسابية المتوسطات( 31 )الجدول
 (الخطر إدارة وسائل كإحدى التأمين ألىمية السورية المنظمات في الخطر إدارات إدراك)



141 

 

 

 

 العّينة البنود
 المتوّسط
 الحسابي

 األىمّية
 النسبّية

 االنحراف
 المعياري

 مؤشر
 ) االختبار

T) 

 احتمال
 P الداللة

 درجة
 الموافقة

 الفروق

 اآلثار من التخفيف- 68س
 المرغوبة غير لؤلحداث السمبية

 مكافؽ 000. 19.558 0.884 73.22% 3.6608 684
 تكجد
 فركؽ

 االستثمارات توسيع- 69س
 الحالية

 مكافؽ 000. 21.921 0.893 74.97% 3.7485 684
 تكجد
 فركؽ

 استثمارات في الدخول- 70س
 جديدة

 مكافؽ 000. 20.095 0.944 74.50% 3.7251 684
 تكجد
 فركؽ

 مكافؽ 000. 14.686 0.963 %70.82 3.5409 684 المصارف من االقتراض- 71س
 تكجد
 فركؽ

 العنصر إنتاجية زيادة- 72س
 البشري

 مكافؽ 000. 18.463 0.973 73.74% 3.6871 684
 تكجد
 فركؽ

 واستمرار وبقاء نمو- 73س
 أنشطتيا تأدية في المنظمة

 مكافؽ 000. 25.377 0.841 76.32% 3.8158 684
 تكجد
 فركؽ

 التي الموجودات استبدال- 74س
 جزئي أو  كمي لضرر تعرضت

 مكافؽ 000. 20.195 0.916 74.15% 3.7076 684
 تكجد
 فركؽ

 األرباح عن التعويض- 75س
 المؤقت التوقف عن الناجمة

 لؤلنشطة

 مكافؽ 000. 14.523 0.964 70.70% 3.5351 684
 تكجد
 فركؽ

 والزبائن العمال ثقة زيادة- 76س
 بالمنظمة والدائنين والموردين

 مكافؽ 000. 21.779 0.930 75.50% 3.7749 684
 تكجد
 فركؽ

 البيع بعمميات التوسع- 77س
 اآلجل

 مكافؽ 000. 12.732 0.985 69.59% 3.4795 684
 تكجد
 فركؽ

 المنظمات في الخطر إدارات إدراك
 كإحدى التأمين ألىمية السورية

 الخطر إدارة وسائل

 مكافؽ 000. 32.892 0.531 73.35% 3.6675 684
 تكجد
 فركؽ

 االستبيان بيانات تحميل نتائج: المصدر
 3.66 حيث كاف المتكّسط الخطر إدارة كسائؿ كإحدل التأميف ألىميةنجد بأّف منظمات األعماؿ تدرؾ 

 %.73.35مكافؽ أم أّف الكزف جّيد جّدان كليس ممتاز بأىمّية نسبّية  (4)يقابمو الكزف 
 السورية التأمين شركات توفرىا التي التأمينية التغطيات ألىمية الخطر إدارات إدراك-3-3

 الحسابي الوسط اختبار ونتائج النسبية واألىمية الحسابية المتوسطات( 32 )الجدول
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 (السورية التأمين شركات توفرىا التي التأمينية التغطيات ألىمية الخطر إدارات إدراك)

 العّينة البنود
 المتوّسط
 الحسابي

 األىمّية
 النسبّية

 االنحراف
 المعياري

 مؤشر
 ) االختبار

T) 

 احتمال
 P الداللة

 درجة
 الموافقة

 الفروق

 تأمينية تغطية توفر- 78س
 تتعرض التي األخطار لجميع
 السورية المنظمات ليا

 مكافؽ 0.000 13.459 1.028 70.58% 3.5292 684
 تكجد
 فركؽ

 اختيار عمى تساعد- 79س
 المناسبة التأمينية التغطية

 مكافؽ 0.000 18.010 0.841 71.58% 3.5789 684
 تكجد
 فركؽ

 تأمينية تغطية تؤمن- 80س
 مناسبة بأسعار

 مكافؽ 0.000 9.648 1.102 68.13% 3.4064 684
 تكجد
 فركؽ

 ألىمية الخطر إدارات إدراك
 توفرىا التي التأمينية التغطيات
 السورية التأمين شركات

 مكافؽ 0.000 17.040 0.775 70.10% 3.5049 684
 تكجد
 فركؽ

 االستبيان بيانات تحميل نتائج: المصدر
 حيث السورية التأمين شركات توفرىا التي التأمينية التغطيات ألىميةنجد بأّف منظمات األعماؿ تدرؾ 

 %.70.10مكافؽ أم أّف الكزف جّيد جّدان كليس ممتاز بأىمّية نسبّية  (4) يقابمو الكزف 3.50كاف المتكّسط 
 السورية التأمين شركات خدمات عمى السورية األعمال منظمات إقبال درجة-3-4
 
 
 
 
 
 
 

 الحسابي الوسط اختبار ونتائج النسبية واألىمية الحسابية المتوسطات( 33 )الجدول
 (السورية التأمين شركات خدمات عمى السورية األعمال منظمات إقبال درجة)

 العّينة البنود
المتوّسط 
 الحسابي

األىمّية 
 النسبّية

االنحراف 
 المعياري

مؤشر 
 )االختبار 

T) 

احتمال 
 Pالداللة 

درجة 
 الموافقة

 الفروق

 تكجد مكافؽ 0.00 8.538 1.039 %68.78 3.439 684 األبنية- 81س
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 فركؽ

 مكافؽ 0.00 5.588 1.095 %68.68 3.434 684 األثاث- 82س
 تكجد
 فركؽ

 مكافؽ 0.00 13.428 0.985 %70.12 3.506 684 اآلالت- 83س
 تكجد
 فركؽ

 مكافؽ 0.00 13.486 0.930 %69.59 3.480 684 األموال- 84س
 تكجد
 فركؽ

 مكافؽ 0.00 14.220 0.952 %70.35 3.518 684 األفراد- 85س
 تكجد
 فركؽ

 مكافؽ 0.00 6.440 1.009 %68.97 3.449 684 المعمومات- 86س
 تكجد
 فركؽ

 محايد 0.00 9.331 0.951 %66.78 3.339 684 األولية المواد- 87س
 تكجد
 فركؽ

 محايد 0.00 8.190 0.915 %65.73 3.287 684 الزبائن- 88س
 تكجد
 فركؽ

 التي األضرار- 89س
 لآلخرين المنظمة تسببيا

 محايد 0.00 10.813 0.962 67.95% 3.398 684
 تكجد
 فركؽ

 التي األضرار- 90س
 لممنظمة اآلخرون يسببيا

 مكافؽ 0.00 12.589 0.942 69.06% 3.453 684
 تكجد
 فركؽ

 العمل توقف أضرار- 91س
 واإلنتاج

 مكافؽ 0.00 9.300 1.020 69.25% 3.463 684
 تكجد
 فركؽ

 األعمال منظمات إقبال درجة
 شركات خدمات عمى السورية

 السورية التأمين

 مكافؽ 0.00 16.218 0.610 68.66% 3.433 684
 تكجد
 فركؽ

 االستبيان بيانات تحميل نتائج: المصدر
 يقابمو 3.43 حيث كاف المتكّسط السورية التأمين شركات خدمات عمىنجد بأّف منظمات األعماؿ تقبؿ  

 %.68.66مكافؽ أم أّف الكزف جّيد كليس ممتاز بأىمّية نسبّية  (4)الكزف 
  السورية التأمين شركات مع األعمال منظمات تعامل في والشفافية الوضوح مستوى-3-5

 الحسابي الوسط اختبار ونتائج النسبية واألىمية الحسابية المتوسطات( 34 )الجدول
 (السورية التأمين شركات مع األعمال منظمات تعامل في والشفافية الوضوح مستوى)

 العّينة البنود
 المتوّسط
 الحسابي

 األىمّية
 النسبّية

 االنحراف
 المعياري

 مؤشر
 ) االختبار

T) 

 احتمال
 P الداللة

 درجة
 الموافقة

 الفروق
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 كاممة معمومات تقديم- 92س
 وشاممة

 مكافؽ 000. 15.930 1.00810 72.28% 3.6140 684
 تكجد
 فركؽ

 صحيحة معمومات تقديم- 93س
 ودقيقة

 مكافؽ 000. 16.451 95295. 71.99% 3.5994 684
 تكجد
 فركؽ

 غير معمومات تقديم- 94س
 متحيزة

 مكافؽ 000. 15.543 91021. 70.82% 3.5409 684
 تكجد
 فركؽ

 مكافؽ 000. 13.688 1.01122 %70.58 3.5292 684 متعمدة خسائر تحدث ال- 95س
 تكجد
 فركؽ

 شأنو من ما بكل تقوم- 96س
 من والتخفيف الخسائر وقوع منع

 حجميا

 مكافؽ 000. 15.136 1.04078 72.05% 3.6023 684
 تكجد
 فركؽ

 في والشفافية الوضوح مستوى
 مع األعمال منظمات تعامل

 السورية التأمين شركات

 مكافؽ 000. 18.973 79564. 71.54% 3.5772 684
 تكجد
 فركؽ

 االستبيان بيانات تحميل نتائج: المصدر
 حيث السكرية التأميف شركات مع  تعامميا في كشفافية كضكح مستكلنجد بأّف منظمات األعماؿ تتمتع ب

 %.71.54مكافؽ أم أّف الكزف جّيد جدان كليس ممتاز بأىمّية نسبّية  (4) يقابمو الكزف 3.57كاف المتكّسط 
 

  السورية المنظمات في المخاطر إدارات أىداف: رابعاً 
  األرباح عمى السمبية اآلثار من التخفيف-4-1
 
 
 
 

 الحسابي الوسط اختبار ونتائج النسبية واألىمية الحسابية المتوسطات( 35 )الجدول
( األرباح عمى السمبية اآلثار من التخفيف)

 العّينة البنود
المتوّسط 
 الحسابي

األىمّية 
 النسبّية

االنحراف 
 المعياري

مؤشر 
 )االختبار 

T) 

احتمال 
 Pالداللة 

درجة 
 الموافقة

 الفروق

تشجيع متخذ القرار - 97س
عمى توسيع حجم استثماراتو 
 الحالية المحققة لؤلرباح

 فركؽ تكجد مكافؽ 0.000 14.317 0.967 70.58% 3.5292 684

 فركؽ تكجد مكافؽ 0.000 18.609 0.879 %72.51 3.6257 684تشجيع متخذ القرار - 98س
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عمى دخول مجاالت 
استثمارية جديدة محققة 

 لؤلرباح

تشجيع متخذ القرار - 99س
عمى دخول مجاالت 

استثمارية جديدة  طويمة 
 األجل محققة لؤلرباح

 فركؽ تكجد مكافؽ 0.000 15.957 0.858 70.47% 3.5234 684

تخفيض حجم - 100س
 األموال المجمدة

 فركؽ تكجد مكافؽ 0.000 14.904 0.939 70.70% 3.5351 684

رفع معدل العائد - 101س
 عمى االستثمار

 فركؽ تكجد مكافؽ 0.000 18.058 0.923 72.75% 3.6374 684

إتباع سياسة - 102س
البيع اآلجل بما يساىم 

 بزيادة المبيعات

 فركؽ تكجد مكافؽ 0.000 14.686 0.963 70.82% 3.5409 684

زيادة إنتاجية - 103س
العنصر البشري بما يساىم 

 في خفض التكمفة

 فركؽ تكجد مكافؽ 0.000 14.930 0.963 70.99% 3.5497 684

قدرة المنظمة - 104س
عمى االقتراض بفائدة 
منخفضة بما يساىم في 

 خفض التكمفة

 فركؽ تكجد مكافؽ 0.000 15.895 0.943 71.46% 3.5731 684

تعويض الخسائر - 105س
الناجمة عن انقطاع األرباح 
 بسبب توقف العمل واإلنتاج

 فركؽ تكجد مكافؽ 0.000 12.924 1.000 69.88% 3.4942 684

التخفيف من اآلثار السمبية 
 عمى األرباح

 فركؽ تكجد مكافؽ 0.000 23.241 0.626 71.13% 3.5565 684

 االستبيان بيانات تحميل نتائج: المصدر

 3.55 حيث كاف المتكّسط  مف اآلثار السمبية عمى األرباحنجد بأّف منظمات األعماؿ تنجح في التخفيؼ
 %.71.13مكافؽ أم أّف الكزف جّيد جدان كليس ممتاز بأىمّية نسبّية  (4)يقابمو الكزف 

 أدائيا في كاستمرارىا كنمكىا المنظمة بقاء عمى السمبية اآلثار مف التخفيؼ-4-2
 الحسابي الوسط اختبار ونتائج النسبية واألىمية الحسابية المتوسطات( 36 )الجدول
( أدائيا في واستمرارىا ونموىا المنظمة بقاء عمى السمبية اآلثار من التخفيف)

 العّينة البنود
المتوّسط 
 الحسابي

األىمّية 
 النسبّية

االنحراف 
 المعياري

مؤشر 
االختبار 

 (T) 

احتمال 
الداللة 

P 

درجة 
 الموافقة

 الفروق

استبدال الموجودات - 106س
 الالزمة ألداء العمل واألنشطة

 مكافؽ 0.00 15.944 0.878 70.70% 3.5351 684
 تكجد
 فركؽ
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استبدال الموجودات - 107س
 بسرعة

 مكافؽ 0.00 10.443 0.967 69.72% 3.4860 684
 تكجد
 فركؽ

عدم استخدام األموال - 108س
المخصصة لؤلنشطة االعتيادية في 

 تمويل الخطر

 مكافؽ 0.00 8.665 0.997 68.61% 3.4304 684
 تكجد
 فركؽ

عدم استخدام األموال - 109س
المخصصة لمنمو والتوسع في 

 تمويل الخطر
 مكافؽ 0.00 8.766 0.933 68.26% 3.4129 684

 تكجد
 فركؽ

عدم استخدام اإليرادات - 110س
 الجارية في تمويل الخطر

 مكافؽ 0.00 8.311 0.966 68.14% 3.4070 684
 تكجد
 فركؽ

التخفيف من اآلثار السمبية عمى 
بقاء المنظمة ونموىا واستمرارىا في 

 أدائيا

 مكافؽ 0.00 14.876 0.658 69.09% 3.4543 684
 تكجد
 فركؽ

 االستبيان بيانات تحميل نتائج: المصدر

 مف اآلثار السمبية عمى عمى بقاء المنظمة كنمكىا كاستمرارىا نجد بأّف منظمات األعماؿ تنجح في التخفيؼ
مكافؽ أم أّف الكزف جّيد كليس ممتاز بأىمّية نسبّية  (4) يقابمو الكزف 3.45 حيث كاف المتكّسط في أدائيا
69.09.% 

 
 
 
 
 
 
  بالتزاماتيا الوفاء عمى المنظمة قدرة عمى السمبية اآلثار من التخفيف-4-3

 الحسابي الوسط اختبار ونتائج النسبية واألىمية الحسابية المتوسطات( 37 )الجدول
( بالتزاماتيا الوفاء عمى المنظمة قدرة عمى السمبية اآلثار من التخفيف)

 العّينة البنود
المتوّسط 
 الحسابي

األىمّية 
 النسبّية

االنحراف 
 المعياري

مؤشر 
 )االختبار 

T) 

احتمال 
 Pالداللة 

درجة 
 الموافقة

 الفروق

 الوفاء 111س
بااللتزامات تجاه 

 مكافؽ 0.000 19.020 0.881 72.81% 3.6404 684
 تكجد
 فركؽ
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 الدائنين

الوفاء - 112س
بااللتزامات تجاه 

 الموردين

 مكافؽ 0.000 19.352 0.905 73.39% 3.6696 684
 تكجد
 فركؽ

الوفاء - 113س
بااللتزامات تجاه 

 الزبائن
 مكافؽ 0.000 21.102 0.939 75.15% 3.7573 684

 تكجد
 فركؽ

الوفاء - 114س
بااللتزامات تجاه 

 العمال

 مكافؽ 0.000 23.358 0.884 75.79% 3.7895 684
 تكجد
 فركؽ

الوفاء - 115س
 بااللتزامات القانونية

 مكافؽ 0.000 24.037 0.900 76.55% 3.8275 684
 تكجد
 فركؽ

التخفيف من اآلثار 
السمبية عمى قدرة 
المنظمة عمى الوفاء 

 بالتزاماتيا

 مكافؽ 0.000 27.073 0.712 74.74% 3.7368 684
 تكجد
 فركؽ

 االستبيان بيانات تحميل نتائج: المصدر

 التخفيؼ مف اآلثار السمبية عمى قدرة المنظمة عمى الكفاء بالتزاماتيانجد بأّف منظمات األعماؿ تنجح في 
مكافؽ أم أّف الكزف جّيد جّدان كليس ممتاز بأىمّية نسبّية  (4) يقابمو الكزف 3.73حيث كاف المتكّسط 

74.74.% 
 
 
 

 :اختبار الفرضيات: ثالثا
: اآلتي الشكؿ عمى الدراسة فرضّيات مف لمتحقؽ المناسبة اإلحصائّية األساليب استخداـ سيتـّ 

 منظمات في الخطر بإدارات االىتمام درجة بين معنوّية داللة ذات عالقة توجد ال: األولى الفرضّية
 نظر وجية من تابع كمتغّير السورية التأمين شركات أىداف وتحقيق مستقل كمتغير السورّية  األعمال
. التأمين شركات

  األعمال منظمات في الخطر بإدارات االىتمام درجة بين وداللتو بيرسون ارتباط معامل(38)الجدول
 التأمين شركات نظر وجية من السورية التأمين شركات أىداف وتحقيق مستقل كمتغير السورّية
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 البيان البنود

حجم 
األعمال 
 واألرباح

 السيولة

محفظة 
تأمينية 
 متوازنة

تقديم 
منتجات 
تأمينية 
 جديدة

أىداف 
شركات 
التأمين 
 السورية

أىمية إدارة الخطر في الفكر 
واألداء المؤسساتي لمنظمات 

 األعمال السورية

Pearson 

Correlation 

.434** .193** .527** .483** .616** 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .000 .000 .000 .000 

N 342 342 342 342 342 

إدراك إدارات الخطر في 
المنظمات السورية ألىمية 
التأمين كإحدى وسائل إدارة 

 الخطر

Pearson 

Correlation 

.352** .209** .206** .353** .428** 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .000 .000 .000 .000 

N 342 342 342 342 342 

إدراك إدارات الخطر ألىمية 
التغطيات التأمينية التي توفرىا 

 شركات التأمين السورية

Pearson 

Correlation 

.313** -.071 .454** .292** .367** 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .193 .000 .000 .000 

N 342 342 342 342 342 

درجة إقبال منظمات األعمال 
السورية عمى خدمات شركات 

 التأمين السورية

Pearson 

Correlation 

.024 -.048 .153** .085 .075 

Sig. (2-

tailed) 

.655 .377 .005 .116 .167 

N 342 342 342 342 342 

مستوى الوضوح والشفافية في 
تعامل منظمات األعمال مع 
 شركات التأمين السورية

Pearson 

Correlation 

.418** .257** .462** .297** .548** 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .000 .000 .000 .000 

N 342 342 342 342 342 

درجة االىتمام بإدارات الخطر 
 في منظمات األعمال

Pearson 

Correlation 

.487** .153** .588** .465** .638** 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .005 .000 .000 .000 

N 342 342 342 342 342 

 األعماؿ لمنظمات المؤسساتي كاألداء الفكر في الخطر إدارة أىمية بيف معنكّية داللة ذات عبلقة تكجد -
 شركات نظر كجية مف تابع كمتغّير السكرية التأميف شركات أىداؼ كتحقيؽ مستقؿ كمتغير السكرية
 0.05 مف أصغر P-VALUE=0 داللة احتماؿ يرافقو 0.616 االرتباط معامؿ قيمة بمغت حيث التأميف
%. 95 ثقة كاحتماؿ 341 حرّية درجات عند
 كإحدل التأميف ألىمية السكرية المنظمات في الخطر إدارات إدراؾ بيف معنكّية داللة ذات عبلقة تكجد -

 نظر كجية مف تابع كمتغّير السكرية التأميف شركات أىداؼ كتحقيؽ مستقؿ كمتغير الخطر إدارة كسائؿ
 أصغر P-VALUE=0 داللة احتماؿ يرافقو 0.428 االرتباط معامؿ قيمة بمغت حيث التأميف شركات

%. 95 ثقة كاحتماؿ 341 حرّية درجات عند 0.05 مف
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 شركات تكفرىا التي التأمينية التغطيات ألىمية الخطر إدارات إدراؾ بيف معنكّية داللة ذات عبلقة تكجد -
 نظر كجية مف تابع كمتغّير السكرية التأميف شركات أىداؼ كتحقيؽ مستقؿ كمتغير السكرية التأميف
 أصغر P-VALUE=0 داللة احتماؿ يرافقو 0.367 االرتباط معامؿ قيمة بمغت حيث التأميف شركات

%. 95 ثقة كاحتماؿ 341 حرّية درجات عند 0.05 مف
 شركات خدمات عمى السكرية األعماؿ منظمات إقباؿ درجة بيف معنكّية داللة ذات عبلقة تكجد ال- 

 نظر كجية مف تابع كمتغّير السكرية التأميف شركات أىداؼ كتحقيؽ مستقؿ كمتغير السكرية التأميف
 أكبر P-VALUE=0.167 داللة احتماؿ يرافقو 0.075 االرتباط معامؿ قيمة بمغت حيث التأميف شركات

%. 95 ثقة كاحتماؿ 341 حرّية درجات عند 0.05 مف
 شركات مع األعماؿ منظمات تعامؿ في كالشفافية الكضكح مستكل بيف معنكّية داللة ذات عبلقة تكجد- 

 نظر كجية مف تابع كمتغّير السكرية التأميف شركات أىداؼ كتحقيؽ مستقؿ كمتغير السكرية التأميف
 أصغر P-VALUE=0 داللة احتماؿ يرافقو 0.548 االرتباط معامؿ قيمة بمغت حيث التأميف شركات

%. 95 ثقة كاحتماؿ 341 حرّية درجات عند 0.05 مف
 مستقؿ كمتغير األعماؿ منظمات في الخطر بإدارات االىتماـ درجة بيف معنكّية داللة ذات عبلقة تكجد- 

 قيمة بمغت حيث التأميف شركات نظر كجية مف تابع كمتغّير السكرية التأميف شركات أىداؼ كتحقيؽ
 341 حرّية درجات عند 0.05 مف أصغر P-VALUE=0 داللة احتماؿ يرافقو 0.548 االرتباط معامؿ
%. 95 ثقة كاحتماؿ
 منظمات في الخطر بإدارات االىتمام درجة بين معنوّية داللة ذات عالقة توجد ال: الثانية الفرضّية
 نظر وجية من تابع كمتغّير السورية التأمين شركات أىداف وتحقيق مستقل كمتغير السورّية  األعمال
. السورّية األعمال منظمات

 
  األعمال منظمات في الخطر بإدارات االىتمام درجة بين وداللتو بيرسون ارتباط معامل(39)الجدول
 االعمال منظمات نظر وجية من السورية التأمين شركات أىداف وتحقيق مستقل كمتغير السورّية

 البيان البنود

حجم 
األعمال 
 واألرباح

 السيولة

محفظة 
تأمينية 
 متوازنة

تقديم 
منتجات 
تأمينية 
 جديدة

أىداف 
شركات 
التأمين 
 السورية

أىمية إدارة الخطر في الفكر واألداء 
 المؤسساتي لمنظمات األعمال السورية

Pearson 

Correlation 
.520

**
 .298

**
 .578

**
 .644

**
 .664

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 

N 342 342 342 342 342 

Pearson .410إدراك إدارات الخطر في المنظمات السورية 
**

 .123
*

 .459
**

 .502
**

 .482
**
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 Correlation ألىمية التأمين كإحدى وسائل إدارة الخطر

Sig. (2-tailed) .000 .023 .000 .000 .000 

N 342 342 342 342 342 

إدراك إدارات الخطر ألىمية التغطيات 
التأمينية التي توفرىا شركات التأمين 

 السورية

Pearson 

Correlation 
.440

**
 .271

**
 .373

**
 .357

**
 .469

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 

N 342 342 342 342 342 

درجة إقبال منظمات األعمال السورية عمى 
 خدمات شركات التأمين السورية

Pearson 

Correlation 
.319

**
 .117

*
 .308

**
 .317

**
 .342

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .031 .000 .000 .000 

N 342 342 342 342 342 

مستوى الوضوح والشفافية في تعامل 
منظمات األعمال مع شركات التأمين 

 السورية

Pearson 

Correlation 
.392

**
 .437

**
 .547

**
 .536

**
 .631

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 

N 342 342 342 342 342 

مستوى فكر وأداء واالىتمام بإدارات الخطر 
 في منظمات األعمال

Pearson 

Correlation 
.560

**
 .357

**
 .613

**
 .632

**
 .705

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 

N 342 342 342 342 342 

 األعماؿ لمنظمات المؤسساتي كاألداء الفكر في الخطر إدارة أىمية بيف معنكّية داللة ذات عبلقة تكجد -
 منظمات نظر كجية مف تابع كمتغّير السكرية التأميف شركات أىداؼ كتحقيؽ مستقؿ كمتغير السكرية
 0.05 مف أصغر P-VALUE=0 داللة احتماؿ يرافقو 0.664 االرتباط معامؿ قيمة بمغت حيث األعماؿ

%. 95 ثقة كاحتماؿ 341 حرّية درجات عند
 كإحدل التأميف ألىمية السكرية المنظمات في الخطر إدارات إدراؾ بيف معنكّية داللة ذات عبلقة تكجد -

 نظر كجية مف تابع كمتغّير السكرية التأميف شركات أىداؼ كتحقيؽ مستقؿ كمتغير الخطر إدارة كسائؿ
 أصغر P-VALUE=0 داللة احتماؿ يرافقو 0.482 االرتباط معامؿ قيمة بمغت حيث األعماؿ منظمات

%. 95 ثقة كاحتماؿ 341 حرّية درجات عند 0.05 مف
 شركات تكفرىا التي التأمينية التغطيات ألىمية الخطر إدارات إدراؾ بيف معنكّية داللة ذات عبلقة تكجد -

 نظر كجية مف تابع كمتغّير السكرية التأميف شركات أىداؼ كتحقيؽ مستقؿ كمتغير السكرية التأميف
 أصغر P-VALUE=0 داللة احتماؿ يرافقو 0.469 االرتباط معامؿ قيمة بمغت حيث األعماؿ منظمات

%. 95 ثقة كاحتماؿ 341 حرّية درجات عند 0.05 مف
 التأميف شركات خدمات عمى السكرية األعماؿ منظمات إقباؿ درجة بيف معنكّية داللة ذات عبلقة تكجد- 

 منظمات نظر كجية مف تابع كمتغّير السكرية التأميف شركات أىداؼ كتحقيؽ مستقؿ كمتغير السكرية
 0.05 مف أصغر P-VALUE=0 داللة احتماؿ يرافقو 0.342 االرتباط معامؿ قيمة بمغت حيث األعماؿ

%. 95 ثقة كاحتماؿ 341 حرّية درجات عند
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 شركات مع األعماؿ منظمات تعامؿ في كالشفافية الكضكح مستكل بيف معنكّية داللة ذات عبلقة تكجد- 
 نظر كجية مف تابع كمتغّير السكرية التأميف شركات أىداؼ كتحقيؽ مستقؿ كمتغير السكرية التأميف
 أصغر P-VALUE=0 داللة احتماؿ يرافقو 0.631 االرتباط معامؿ قيمة بمغت حيث األعماؿ منظمات

%. 95 ثقة كاحتماؿ 341 حرّية درجات عند 0.05 مف
 مستقؿ كمتغير األعماؿ منظمات في الخطر بإدارات االىتماـ درجة بيف معنكّية داللة ذات عبلقة تكجد- 

 قيمة بمغت حيث األعماؿ منظمات نظر كجية مف تابع كمتغّير السكرية التأميف شركات أىداؼ كتحقيؽ
 341 حرّية درجات عند 0.05 مف أصغر P-VALUE=0 داللة احتماؿ يرافقو 0.705 االرتباط معامؿ
%. 95 ثقة كاحتماؿ
 منظمات في الخطر بإدارات االىتمام درجة بين معنوّية داللة ذات عالقة توجد ال: الثالثة الفرضّية
 نظر وجية من تابع كمتغّير السورية التأمين شركات أىداف وتحقيق مستقل كمتغير السورّية  األعمال
. التأمين وشركات السورّية األعمال منظمات

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  األعمال منظمات في الخطر بإدارات االىتمام درجة بين وداللتو بيرسون ارتباط معامل(40)الجدول
 االعمال منظمات نظر وجية من السورية التأمين شركات أىداف وتحقيق مستقل كمتغير السورّية

 التأمين وشركات

 البيان البنود

حجم 
األعمال 
 واألرباح

 السيولة

محفظة 
تأمينية 
 متوازنة

تقديم 
منتجات 
تأمينية 
 جديدة

أىداف 
شركات 
التأمين 
 السورية

أىمية إدارة الخطر في الفكر واألداء 
 المؤسساتي لمنظمات األعمال السورية

Pearson 

Correlation 
.482** .266** .561** .590** .647** 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 
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N 684 684 684 684 684 

إدراك إدارات الخطر في المنظمات 
السورية ألىمية التأمين كإحدى وسائل 

 إدارة الخطر

Pearson 

Correlation 
.384** .162** .375** .457** .469** 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 

N 684 684 684 684 684 

إدراك إدارات الخطر ألىمية التغطيات 
التأمينية التي توفرىا شركات التأمين 

 السورية

Pearson 

Correlation 
.382** .129** .397** .324** .418** 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .001 .000 .000 .000 

N 684 684 684 684 684 

درجة إقبال منظمات األعمال السورية 
 عمى خدمات شركات التأمين السورية

Pearson 

Correlation 
.193** .064 .253** .238** .253** 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .094 .000 .000 .000 

N 684 684 684 684 684 

مستوى الوضوح والشفافية في تعامل 
منظمات األعمال مع شركات التأمين 

 السورية

Pearson 

Correlation 
.400** .376** .518** .459** .603** 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 

N 684 684 684 684 684 

مستوى فكر وأداء واالىتمام بإدارات 
 الخطر في منظمات األعمال

Pearson 

Correlation 
.525** .293** .605** .581** .684** 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 

N 684 684 684 684 684 

 األعماؿ لمنظمات المؤسساتي كاألداء الفكر في الخطر إدارة أىمية بيف معنكّية داللة ذات عبلقة تكجد -
 منظمات نظر كجية مف تابع كمتغّير السكرية التأميف شركات أىداؼ كتحقيؽ مستقؿ كمتغير السكرية
 P-VALUE=0 داللة احتماؿ يرافقو 0.647 االرتباط معامؿ قيمة بمغت حيث التأميف كشركات األعماؿ
%. 95 ثقة كاحتماؿ 341 حرّية درجات عند 0.05 مف أصغر

 كإحدل التأميف ألىمية السكرية المنظمات في الخطر إدارات إدراؾ بيف معنكّية داللة ذات عبلقة تكجد -
 نظر كجية مف تابع كمتغّير السكرية التأميف شركات أىداؼ كتحقيؽ مستقؿ كمتغير الخطر إدارة كسائؿ

-P داللة احتماؿ يرافقو 0.469 االرتباط معامؿ قيمة بمغت حيث التأميف كشركات األعماؿ منظمات

VALUE=0 95 ثقة كاحتماؿ 341 حرّية درجات عند 0.05 مف أصغر .%
 شركات تكفرىا التي التأمينية التغطيات ألىمية الخطر إدارات إدراؾ بيف معنكّية داللة ذات عبلقة تكجد -

 نظر كجية مف تابع كمتغّير السكرية التأميف شركات أىداؼ كتحقيؽ مستقؿ كمتغير السكرية التأميف
-P داللة احتماؿ يرافقو 0.418 االرتباط معامؿ قيمة بمغت حيث التأميف كشركات األعماؿ منظمات

VALUE=0 95 ثقة كاحتماؿ 341 حرّية درجات عند 0.05 مف أصغر .%
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 التأميف شركات خدمات عمى السكرية األعماؿ منظمات إقباؿ درجة بيف معنكّية داللة ذات عبلقة تكجد- 
 منظمات نظر كجية مف تابع كمتغّير السكرية التأميف شركات أىداؼ كتحقيؽ مستقؿ كمتغير السكرية
 P-VALUE=0 داللة احتماؿ يرافقو 0.253 االرتباط معامؿ قيمة بمغت حيث التأميف كشركات األعماؿ
%. 95 ثقة كاحتماؿ 341 حرّية درجات عند 0.05 مف أصغر

 شركات مع األعماؿ منظمات تعامؿ في كالشفافية الكضكح مستكل بيف معنكّية داللة ذات عبلقة تكجد- 
 نظر كجية مف تابع كمتغّير السكرية التأميف شركات أىداؼ كتحقيؽ مستقؿ كمتغير السكرية التأميف
-P داللة احتماؿ يرافقو 0.603 االرتباط معامؿ قيمة بمغت حيث التأميف كشركات األعماؿ منظمات

VALUE=0 95 ثقة كاحتماؿ 341 حرّية درجات عند 0.05 مف أصغر .%
 مستقؿ كمتغير األعماؿ منظمات في الخطر بإدارات االىتماـ درجة بيف معنكّية داللة ذات عبلقة تكجد- 

 التأميف كشركات األعماؿ منظمات نظر كجية مف تابع كمتغّير السكرية التأميف شركات أىداؼ كتحقيؽ
 عند 0.05 مف أصغر P-VALUE=0 داللة احتماؿ يرافقو 0.684 االرتباط معامؿ قيمة بمغت حيث

%. 95 ثقة كاحتماؿ 341 حرّية درجات
 يتعّمق فيما التأمين وشركات األعمال منظمات بين إحصائّية داللة ذات فروق توجد ال: الرّابعة الفرضّية
. األعمال منظمات في الخطر بإدارات االىتمام بدرجة
: اآلتي الشكؿ عمى ANOVA اختبار استخداـ سيتـّ 

 ANOVA اختبار نتائج(41)الجدول

 مصدر
 التباين

 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرّية

 متوّسط
 المربعات

F Sig. 

 بين
 المجموعات

4.023 8 0.503 2.475 0.012 

 داخل
 المجموعات

137.152 675 0.203     

       683 141.175 اإلجمالي

 االىتماـ بدرجة يتعّمؽ فيما التأميف كشركات األعماؿ منظمات بيف إحصائّية داللة ذات فركؽ تكجد -
 مف أصغر P-Value=0.012 الداللة احتماؿ  قيمة إفّ  حيث األعماؿ منظمات في الخطر بإدارات
: اآلتي الشكؿ عمى LSD اختبار استخداـ تـّ  الفركؽ ىذه مصادر تحديد كعند 0.05

 الفروق لتحديد LSD اختبار نتائج(42)الجدول

(I) الشركة 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error 
Sig. القرار 

 0.970 0.072 0.003- صناعية تأمينّية
 تكجد ال

 فركؽ
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 0.323 0.058 0.058 تجارية
 تكجد ال

 فركؽ

0.2361 سياحّية
*

 فركؽ تكجد 0.013 0.095 

 0.340 0.052 0.049 خدمية
 تكجد ال

 فركؽ

 0.170 0.057 0.078- مصرفية
 تكجد ال

 فركؽ

 0.165 0.161 0.224 إنشائّية
 تكجد ال

 فركؽ

0.370 ىندسّية
*

 فركؽ تكجد 0.011 0.145 

 0.332 0.161 0.157- زراعّية
 تكجد ال

 فركؽ

 0.370 بمغت إحصائّيان  داّلة فركؽ بمقدار اليندسّية الشركات عمى تتفكؽ التأمينّية الشركات أفّ  تبّيف كقد
 االىتماـ حيث مف السياحة شركات عمى تتفكؽ التأمينّية الشركات أفّ  حيف في, الجدكؿ مف نبلحظ كما
 بحسب االىتماـ درجة يكّضح اآلتي كالشكؿ, 0.236 بمغت إحصائّيان  داّلة فركؽ بمقدار الخطر بإدارة
: الشركة

 

 

متوّسط درجة االىتمام بإدارات المخاطر من وجية نظر منظمات األعمال السورّية وشركات  (5)الشكل
. التأمين
 نتائج تحميل االستبيان: المصدر

 
 عمى االسئمة المتعمقة بيذه الفرضية لمعرفة Independent Samples Testكقد تـ تطبيؽ اختبار 

 :الفركؽ بيف اجابات العامميف في الشركات العاممة كشركات التاميف فظيرت النتائج كما يمي 
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Independent Samples Test 

 المتكّسط مجاؿ العمؿ البنكد
االنحراؼ 
 المعيارم

t 
Sig. (2-

tailed) 
 القرار

نشاط ىاـ شأنو شأف التمكيؿ - 47س
 الخ......كالتسكيؽ 

منظمات 
 األعماؿ

3.3567 1.11308 
 ال تكجد فركؽ 0.192 1.306-

 86109. 3.4561 شركات التأميف

مساىمة في تحقيؽ أىداؼ - 48س
 المنظمة

منظمات 
 األعماؿ

3.5088 .90854 
 ال تكجد فركؽ 0.859 0.178-

 80569. 3.5205 شركات التأميف

 تحقؽ منفعة أكبر مف تكمفة أدائيا- 49س

منظمات 
 األعماؿ

3.4503 1.10006 
 ال تكجد فركؽ 0.125 1.536-

 87980. 3.5673 شركات التأميف

تحتاج إلى تحديد دقيؽ لمجية - 50س
 المسؤكلة عف أداء أنشطتيا

منظمات 
 األعماؿ

3.6140 1.00592 
 ال تكجد فركؽ 0.932 0.085-

 77457. 3.6199 شركات التأميف

تحتاج إلى تحديد دقيؽ  - 51س
لصبلحيات كسمطات الجية  المسؤكلة عف 

 أداء أنشطتيا

منظمات 
 األعماؿ

3.5439 .93301 
 تكجد فركؽ 0.043 2.023-

 80070. 3.6784 شركات التأميف
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تحتاج إلى كحدة تنظيمية كظيفية - 52س
متخصصة ألداء أنشطتيا ضمف الييكؿ 

 التنظيمي

منظمات 
 األعماؿ

3.5789 .97981 
 ال تكجد فركؽ 0.101 1.644-

 77563. 3.6901 شركات التأميف

حصر جميع األخطار التي - 53س
 تتعرض ليا المنظمة

منظمات 
 األعماؿ

3.5146 .98883 
 ال تكجد فركؽ 0.161 1.402-

 86145. 3.6140 شركات التأميف

تحديد احتماؿ كقكع كؿ خطر مف - 54س
 األخطار المحتممة

منظمات 
 األعماؿ

3.5731 1.03271 
 ال تكجد فركؽ 0.453 0.752-

 78118. 3.6257 شركات التأميف

تحديد حجـ الخسارة المحتممة لكؿ - 55س
 خطر مف األخطار

منظمات 
 األعماؿ

3.4152 1.05430 
 ال تكجد فركؽ 0.079 1.757

 1.20400 3.2632 شركات التأميف

تصنيؼ األخطار كفقان لمعايير - 56س
 محددة

منظمات 
 األعماؿ

3.4211 1.08761 
 ال تكجد فركؽ 0.346 0.944-

 84151. 3.4912 شركات التأميف

تحديد تكصيؼ دقيؽ لكؿ خطر - 57س
 مف األخطار المحتممة

منظمات 
 األعماؿ

3.4795 1.02370 
 تكجد فركؽ 0.047 1.994-

 80429. 3.6199 شركات التأميف

 كضع سياسات إلدارة الخطر- 58س

منظمات 
 األعماؿ

3.5088 1.08505 
 ال تكجد فركؽ 0.094 1.677-

 80973. 3.6316 شركات التأميف

التفريؽ بيف سياسات التأثير - 59س
 كسياسات التمكيؿ

منظمات 
 األعماؿ

3.4795 .97077 
 ال تكجد فركؽ 0.860 0.176-

 75324. 3.4912 شركات التأميف

التفريؽ بيف سياسات التأثير - 60س
 المادم كسياسات التأثير المالي

منظمات 
 األعماؿ

3.5673 .88645 
 ال تكجد فركؽ 0.775 0.286-

 70823. 3.5848 شركات التأميف

التفريؽ بيف سياسات التمكيؿ - 61س
الخارجي لمخطر كسياسات التمكيؿ 

 الداخمي

منظمات 
 األعماؿ

3.5322 .93975 
 ال تكجد فركؽ 0.536 0.620-

 78039. 3.5731 شركات التأميف

 التفريؽ بيف السياسات كالكسائؿ- 62س

منظمات 
 األعماؿ

3.5380 1.02320 
 ال تكجد فركؽ 0.062 1.868-

 75814. 3.6667 شركات التأميف

تحديد جميع الكسائؿ المتاحة - 63س
 لمجابية الخطر

منظمات 
 األعماؿ

3.5965 1.00193 
 ال تكجد فركؽ 0.418 0.810-

 88202. 3.6550 شركات التأميف

المقارنة بيف الكسائؿ المتاحة - 64س
لمجابية الخطر عمى أساس المنفعة 

 كالتكمفة

منظمات 
 األعماؿ

3.6140 .97031 
 ال تكجد فركؽ 0.223 1.221

 90820. 3.5263 شركات التأميف
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تحديد األخطار التي تناسبيا - 65س
 كسيمة التأميف

منظمات 
 األعماؿ

3.5263 .92737 
 تكجد فركؽ 0.002 3.095-

 84990. 3.7368 شركات التأميف

تحديد األخطار التي يمكف - 66س
 تغطيتيا مف خبلؿ شركات التأميف السكرية

منظمات 
 األعماؿ

3.6082 .93404 
 ال تكجد فركؽ 0.592 0.536-

 77057. 3.6433 شركات التأميف

تحديد األخطار التي  ال يمكف - 67س
 تغطيتيا مف خبلؿ شركات التأميف السكرية

منظمات 
 األعماؿ

3.6140 .94582 
 ال تكجد فركؽ 0.797 0.257

 83599. 3.5965 شركات التأميف

التخفيؼ مف اآلثار السمبية - 68س
 لؤلحداث غير المرغكبة

منظمات 
 األعماؿ

3.6433 1.04794 
 ال تكجد فركؽ 0.604 0.519-

 68203. 3.6784 شركات التأميف

 تكسيع االستثمارات الحالية- 69س

منظمات 
 األعماؿ

3.8187 .92973 
 تكجد فركؽ 0.040 2.060

 85043. 3.6784 شركات التأميف

 الدخكؿ في استثمارات جديدة- 70س

منظمات 
 األعماؿ

3.7544 .99171 
 ال تكجد فركؽ 0.418 0.810

 89373. 3.6959 شركات التأميف

 االقتراض مف المصارؼ- 71س

منظمات 
 األعماؿ

3.4678 1.05167 
 تكجد فركؽ 0.047 1.989-

 86145. 3.6140 شركات التأميف

 زيادة إنتاجية العنصر البشرم- 72س

منظمات 
 األعماؿ

3.5906 1.03698 
 تكجد فركؽ 0.009 2.604-

 89637. 3.7836 شركات التأميف

نمك كبقاء كاستمرار المنظمة في - 73س
 تأدية أنشطتيا

منظمات 
 األعماؿ

3.7544 .91159 
 ال تكجد فركؽ 0.056 1.914-

 75977. 3.8772 شركات التأميف

استبداؿ المكجكدات التي تعرضت - 74س
 لضرر كمي  أك جزئي

منظمات 
 األعماؿ

3.6140 .97634 
 تكجد فركؽ 0.007 2.683-

 84326. 3.8012 شركات التأميف

التعكيض عف األرباح الناجمة عف - 75س
 التكقؼ المؤقت لؤلنشطة

منظمات 
 األعماؿ

3.5205 1.01796 
 ال تكجد فركؽ 0.692 0.397-

 90721. 3.5497 شركات التأميف

زيادة ثقة العماؿ كالزبائف - 76س
 كالمكرديف كالدائنيف بالمنظمة

منظمات 
 األعماؿ

3.7135 1.04716 
 ال تكجد فركؽ 0.084 1.728-

 79373. 3.8363 شركات التأميف

 التكسع بعمميات البيع اآلجؿ- 77س

منظمات 
 األعماؿ

3.3977 1.03022 
 تكجد فركؽ 0.030 2.180-

 93202. 3.5614 شركات التأميف
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تكفر تغطية تأمينية لجميع - 78س
األخطار التي تتعرض ليا المنظمات 

 السكرية

منظمات 
 األعماؿ

3.4678 1.09537 
 ال تكجد فركؽ 0.118 1.563-

 95452. 3.5906 شركات التأميف

تساعد عمى اختيار التغطية - 79س
 التأمينية المناسبة

منظمات 
 األعماؿ

3.6257 .89327 
 ال تكجد فركؽ 0.146 1.457

 78316. 3.5322 شركات التأميف

بأسعار  تؤمف تغطية تأمينية- 80س
 مناسبة

منظمات 
 األعماؿ

3.5380 1.06257 
 تكجد فركؽ 0.002 3.144

 1.12576 3.2749 شركات التأميف

 األبنية- 81س

منظمات 
 األعماؿ

3.3450 1.10622 
 ال تكجد فركؽ 0.883 0.147

 96872. 3.3333 شركات التأميف

 األثاث- 82س

منظمات 
 األعماؿ

3.2339 1.08480 
 ال تكجد فركؽ 1.000 0.000

 1.10622 3.2339 شركات التأميف

 اآلالت- 83س

منظمات 
 األعماؿ

3.5380 1.04025 
 ال تكجد فركؽ 0.394 0.854

 92737. 3.4737 شركات التأميف

 األمكاؿ- 84س

منظمات 
 األعماؿ

3.4620 1.04025 
 ال تكجد فركؽ 0.622 0.493-

 80595. 3.4971 شركات التأميف

 األفراد- 85س

منظمات 
 األعماؿ

3.5029 1.03530 
 ال تكجد فركؽ 0.688 0.401-

 86161. 3.5322 شركات التأميف

 المعمكمات- 86س

منظمات 
 األعماؿ

3.1813 1.03708 
 ال تكجد فركؽ 0.081 1.745-

 97760. 3.3158 شركات التأميف

 المكاد األكلية- 87س

منظمات 
 األعماؿ

3.2982 .94354 
 ال تكجد فركؽ 0.260 1.126-

 95743. 3.3801 شركات التأميف

 الزبائف- 88س

منظمات 
 األعماؿ

3.2164 .94106 
 تكجد فركؽ 0.045 2.010-

 88401. 3.3567 شركات التأميف

األضرار التي تسببيا المنظمة - 89س
 لآلخريف

منظمات 
 األعماؿ

3.3041 1.07269 
 تكجد فركؽ 0.011 2.555-

 82745. 3.4912 شركات التأميف

األضرار التي يسببيا اآلخركف - 90س
 لممنظمة

منظمات 
 األعماؿ

3.3567 1.01380 
 تكجد فركؽ 0.007 2.692-

 85393. 3.5497 شركات التأميف
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 أضرار تكقؼ العمؿ كاإلنتاج- 91س

منظمات 
 األعماؿ

3.3450 1.11677 
 ال تكجد فركؽ 0.653 0.450-

 91354. 3.3801 شركات التأميف

 تقديـ معمكمات كاممة كشاممة- 92س

منظمات 
 األعماؿ

3.5789 1.19059 
 ال تكجد فركؽ 0.363 0.910-

 78456. 3.6491 شركات التأميف

 تقديـ معمكمات صحيحة كدقيقة- 93س

منظمات 
 األعماؿ

3.5614 1.08335 
 ال تكجد فركؽ 0.297 1.043-

 80147. 3.6374 شركات التأميف

 تقديـ معمكمات غير متحيزة- 94س

منظمات 
 األعماؿ

3.5322 1.02340 
 ال تكجد فركؽ 0.801 0.252-

 78223. 3.5497 شركات التأميف

 تحدث خسائر متعمدة ال- 95س

منظمات 
 األعماؿ

3.4620 1.13205 
 ال تكجد فركؽ 082. 1.742-

 87036. 3.5965 شركات التأميف

مف شأنو منع كقكع  تقـك بكؿ ما- 96س
 الخسائر كالتخفيؼ مف حجميا

منظمات 
 األعماؿ

3.6082 1.12228 
 ال تكجد فركؽ 883. 0.147

 95395. 3.5965 شركات التأميف

 

 التأمين شركات تقدميا التي الخدمات مستوى بين معنوّية داللة ذات عالقة توجد ال: الخامسة الفرضّية
 من تابع كمتغير السورّية األعمال منظمات في الخطر إدارات أىداف وتحقيق مستقل كمتغير السورّية
  السورية التأمين شركات نظر وجية

 السورّية التأمين شركات تقدميا التي الخدمات مستوى بين وداللتو بيرسون ارتباط معامل(43)الجدول
 نظر وجية من تابع كمتغير السورّية األعمال منظمات في الخطر إدارات أىداف وتحقيق مستقل كمتغير

 السورية التأمين شركات

 البيان البنود
التخفيف من اآلثار  
 السمبية عمى األرباح

التخفيف من 
اآلثار السمبية 
عمى بقاء 
المنظمة 
ونموىا 

واستمرارىا في 
 أدائيا

التخفيف 
من اآلثار 
السمبية 
عمى قدرة 
المنظمة 
عمى الوفاء 
 بالتزاماتيا

أىداف 
إدارات 
المخاطر 
في 

المنظمات 
 السورية

توفير المنتجات التأمينية 
المناسبة لممنظمات 

 السورية

Pearson 

Correlation 
-.002 -.026 -.145-

**
 -.081 

Sig. (2-

tailed) 
.975 .629 .007 .133 

N 342 342 342 342 



160 

 

 

 

تقديم النصح والمشورة 
واالستشارة الفنية 
المالئمة لممنظمات 

 السورية

Pearson 

Correlation 
.303

**
 .140

**
 .211

**
 .301

**
 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .010 .000 .000 

N 342 342 342 342 

مراعاة األسس العممية 
والفنية لصناعة التأمين 

 عند تحديد القسط

Pearson 

Correlation 
.067 .136

*
 .155

**
 .165

**
 

Sig. (2-

tailed) 
.219 .012 .004 .002 

N 342 342 342 342 

الوفاء بااللتزامات بأقصى 
سرعة وفقًا لشروط 

 التعاقد

Pearson 

Correlation 
.441

**
 .236

**
 .326

**
 .461

**
 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .000 .000 

N 342 342 342 342 

الخدمات التي تقدميا 
 شركات التأمين السورية

Pearson 

Correlation 
.351

**
 .207

**
 .240

**
 .366

**
 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .000 .000 

N 342 342 342 342 

 
 كمتغير السكرية لممنظمات المناسبة التأمينية المنتجات تكفير بيف معنكّية داللة ذات عبلقة تكجد ال- 

 شركات نظر كجية مف تابع كمتغّير السكرية المنظمات في المخاطر إدارات أىداؼ كتحقيؽ مستقؿ
 مف أكبر P-VALUE=0.133 داللة احتماؿ يرافقو- 0.081 االرتباط معامؿ قيمة بمغت حيث التأميف
%. 95 ثقة كاحتماؿ 341 حرّية درجات عند 0.05

 السكرية لممنظمات المبلئمة الفنية كاالستشارة كالمشكرة النصح تقديـ بيف معنكّية داللة ذات عبلقة تكجد-
 نظر كجية مف تابع كمتغّير السكرية المنظمات في المخاطر إدارات أىداؼ كتحقيؽ مستقؿ كمتغير
 أصغر P-VALUE=0 داللة احتماؿ يرافقو 0.301 االرتباط معامؿ قيمة بمغت حيث التأميف شركات

%. 95 ثقة كاحتماؿ 341 حرّية درجات عند 0.05 مف
 القسط تحديد عند التأميف لصناعة كالفنية العممية األسس مراعاة بيف معنكّية داللة ذات عبلقة تكجد-

 نظر كجية مف تابع كمتغّير السكرية المنظمات في المخاطر إدارات أىداؼ كتحقيؽ مستقؿ كمتغير
 P-VALUE=0.002 داللة احتماؿ يرافقو 0.165 االرتباط معامؿ قيمة بمغت حيث التأميف شركات
%. 95 ثقة كاحتماؿ 341 حرّية درجات عند 0.05 مف أصغر

 مستقؿ كمتغير التعاقد لشركط كفقان  سرعة بأقصى بااللتزامات الكفاء بيف معنكّية داللة ذات عبلقة تكجد-
 حيث التأميف شركات نظر كجية مف تابع كمتغّير السكرية المنظمات في المخاطر إدارات أىداؼ كتحقيؽ
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 عند 0.05 مف أصغر P-VALUE=0.00 داللة احتماؿ يرافقو 0.461 االرتباط معامؿ قيمة بمغت
%. 95 ثقة كاحتماؿ 341 حرّية درجات

 كتحقيؽ مستقؿ كمتغير السكرية التأميف شركات تقدميا التي الخدمات بيف معنكّية داللة ذات عبلقة تكجد-
 بمغت حيث التأميف شركات نظر كجية مف تابع كمتغّير السكرية المنظمات في المخاطر إدارات أىداؼ
 درجات عند 0.05 مف أصغر P-VALUE=0.00 داللة احتماؿ يرافقو 0.366 االرتباط معامؿ قيمة
 %.95 ثقة كاحتماؿ 341 حرّية

 التأمين شركات تقدميا التي الخدمات مستوى بين معنوّية داللة ذات عالقة توجد ال: السادسة الفرضّية
 من تابع كمتغير السورّية األعمال منظمات في الخطر إدارات أىداف وتحقيق مستقل كمتغير السورّية
  .األعمال منظمات نظر وجية

 
 
 
 

 السورّية التأمين شركات تقدميا التي الخدمات مستوى بين وداللتو بيرسون ارتباط معامل(44)الجدول
 نظر وجية من تابع كمتغير السورّية األعمال منظمات في الخطر إدارات أىداف وتحقيق مستقل كمتغير

 األعمال منظمات

 البيان البنود
التخفيف من اآلثار  
 السمبية عمى األرباح

التخفيف من 
اآلثار السمبية 
عمى بقاء 
المنظمة 
ونموىا 

واستمرارىا في 
 أدائيا

التخفيف 
من اآلثار 
السمبية 
عمى قدرة 
المنظمة 
عمى الوفاء 
 بالتزاماتيا

أىداف 
إدارات 
المخاطر 
في 

المنظمات 
 السورية

توفير المنتجات التأمينية 
المناسبة لممنظمات 

 السورية

Pearson 

Correlation 
.015 .079 .094 .082 

Sig. (2-

tailed) 
.783 .146 .084 .131 

N 342 342 342 342 

تقديم النصح والمشورة 
واالستشارة الفنية 
المالئمة لممنظمات 

 السورية

Pearson 

Correlation 
.379** .228** .278** .371** 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .000 .000 

N 342 342 342 342 

 **Pearson .250** .287** .328** .368مراعاة األسس العممية 
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والفنية لصناعة التأمين 
 عند تحديد القسط

Correlation 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .000 .000 

N 342 342 342 342 

الوفاء بااللتزامات بأقصى 
سرعة وفقًا لشروط 

 التعاقد

Pearson 

Correlation 
.289** .227** .338** .363** 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .000 .000 

N 342 342 342 342 

الخدمات التي تقدميا 
 شركات التأمين السورية

Pearson 

Correlation 
.347** .301** .385** .438** 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .000 .000 

N 342 342 342 342 

 كمتغير السكرية لممنظمات المناسبة التأمينية المنتجات تكفير بيف معنكّية داللة ذات عبلقة تكجد ال 
 منظمات نظر كجية مف تابع كمتغّير السكرية المنظمات في المخاطر إدارات أىداؼ كتحقيؽ مستقؿ
 مف أكبر P-VALUE=0.131 داللة احتماؿ يرافقو 0.82 االرتباط معامؿ قيمة بمغت حيث األعماؿ

%. 95 ثقة كاحتماؿ 341 حرّية درجات عند 0.05
 السكرية لممنظمات المبلئمة الفنية كاالستشارة كالمشكرة النصح تقديـ بيف معنكّية داللة ذات عبلقة تكجد-

 نظر كجية مف تابع كمتغّير السكرية المنظمات في المخاطر إدارات أىداؼ كتحقيؽ مستقؿ كمتغير
 أصغر P-VALUE=0 داللة احتماؿ يرافقو 0.371 االرتباط معامؿ قيمة بمغت حيث األعماؿ منظمات

%. 95 ثقة كاحتماؿ 341 حرّية درجات عند 0.05 مف
 القسط تحديد عند التأميف لصناعة كالفنية العممية األسس مراعاة بيف معنكّية داللة ذات عبلقة تكجد-

 نظر كجية مف تابع كمتغّير السكرية المنظمات في المخاطر إدارات أىداؼ كتحقيؽ مستقؿ كمتغير
 P-VALUE=0.0 داللة احتماؿ يرافقو 0.368 االرتباط معامؿ قيمة بمغت حيث األعماؿ منظمات
%. 95 ثقة كاحتماؿ 341 حرّية درجات عند 0.05 مف أصغر

 مستقؿ كمتغير التعاقد لشركط كفقان  سرعة بأقصى بااللتزامات الكفاء بيف معنكّية داللة ذات عبلقة تكجد-
 األعماؿ منظمات نظر كجية مف تابع كمتغّير السكرية المنظمات في المخاطر إدارات أىداؼ كتحقيؽ
 عند 0.05 مف أصغر P-VALUE=0.00 داللة احتماؿ يرافقو 0.363 االرتباط معامؿ قيمة بمغت حيث

%. 95 ثقة كاحتماؿ 341 حرّية درجات
 كتحقيؽ مستقؿ كمتغير السكرية التأميف شركات تقدميا التي الخدمات بيف معنكّية داللة ذات عبلقة تكجد-

 بمغت حيث األعماؿ منظمات نظر كجية مف تابع كمتغّير السكرية المنظمات في المخاطر إدارات أىداؼ
 درجات عند 0.05 مف أصغر P-VALUE=0.00 داللة احتماؿ يرافقو 0.438 االرتباط معامؿ قيمة
 %.95 ثقة كاحتماؿ 341 حرّية



163 

 

 

 

 التأمين شركات تقدميا التي الخدمات مستوى بين معنوّية داللة ذات عالقة توجد ال: السابعة الفرضّية
 من تابع كمتغير السورّية األعمال منظمات في الخطر إدارات أىداف وتحقيق مستقل كمتغير السورّية
 التأمين وشركات األعمال منظمات نظر وجية

 
 
 
 
 
 
 
 

 السورّية التأمين شركات تقدميا التي الخدمات مستوى بين وداللتو بيرسون ارتباط معامل(45)الجدول
 نظر وجية من تابع كمتغير السورّية األعمال منظمات في الخطر إدارات أىداف وتحقيق مستقل كمتغير

 التأمين وشركات األعمال منظمات

التخفيف من اآلثار   البيان البنود
 السمبية عمى األرباح

التخفيف من 
اآلثار السمبية 
عمى بقاء 
المنظمة 
ونموىا 

واستمرارىا في 
 أدائيا

التخفيف 
من اآلثار 
السمبية 
عمى قدرة 
المنظمة 
عمى الوفاء 
 بالتزاماتيا

أىداف 
إدارات 
المخاطر 
في 

المنظمات 
 السورية

توفير المنتجات التأمينية 
المناسبة لممنظمات 

 السورية

Pearson 

Correlation 
.010 .050 .015 .032 

Sig. (2-

tailed) 
.789 .194 .705 .400 

N 684 684 684 684 

تقديم النصح والمشورة 
واالستشارة الفنية 
المالئمة لممنظمات 

 السورية

Pearson 

Correlation 
.352** .217** .263** .359** 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .000 .000 

N 684 684 684 684 

مراعاة األسس العممية 
والفنية لصناعة التأمين 

Pearson 

Correlation 
.188** .255** .280** .316** 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .000 .000 
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 N 684 684 684 684 عند تحديد القسط

الوفاء بااللتزامات بأقصى 
سرعة وفقًا لشروط 

 التعاقد

Pearson 

Correlation 
.344** .240** .338** .400** 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .000 .000 

N 684 684 684 684 

الخدمات التي تقدميا 
 شركات التأمين السورية

Pearson 

Correlation 
.348** .290** .348** .428** 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .000 .000 

N 684 684 684 684 

 كمتغير السكرية لممنظمات المناسبة التأمينية المنتجات تكفير بيف معنكّية داللة ذات عبلقة تكجد ال- 
 منظمات نظر كجية مف تابع كمتغّير السكرية المنظمات في المخاطر إدارات أىداؼ كتحقيؽ مستقؿ
-P داللة احتماؿ يرافقو 0.032 االرتباط معامؿ قيمة بمغت حيث التأميف كشركات األعماؿ

VALUE=0.4 95 ثقة كاحتماؿ 341 حرّية درجات عند 0.05 مف أكبر .%
 السكرية لممنظمات المبلئمة الفنية كاالستشارة كالمشكرة النصح تقديـ بيف معنكّية داللة ذات عبلقة تكجد-

 نظر كجية مف تابع كمتغّير السكرية المنظمات في المخاطر إدارات أىداؼ كتحقيؽ مستقؿ كمتغير
-P داللة احتماؿ يرافقو 0.359 االرتباط معامؿ قيمة بمغت حيث التأميف كشركات األعماؿ منظمات

VALUE=0 95 ثقة كاحتماؿ 341 حرّية درجات عند 0.05 مف أصغر .%
 القسط تحديد عند التأميف لصناعة كالفنية العممية األسس مراعاة بيف معنكّية داللة ذات عبلقة تكجد-

 نظر كجية مف تابع كمتغّير السكرية المنظمات في المخاطر إدارات أىداؼ كتحقيؽ مستقؿ كمتغير
-P داللة احتماؿ يرافقو 0.316 االرتباط معامؿ قيمة بمغت حيث التأميف كشركات األعماؿ منظمات

VALUE=0.0 95 ثقة كاحتماؿ 341 حرّية درجات عند 0.05 مف أصغر .%
 مستقؿ كمتغير التعاقد لشركط كفقان  سرعة بأقصى بااللتزامات الكفاء بيف معنكّية داللة ذات عبلقة تكجد-

 األعماؿ منظمات نظر كجية مف تابع كمتغّير السكرية المنظمات في المخاطر إدارات أىداؼ كتحقيؽ
 P-VALUE=0.00 داللة احتماؿ يرافقو 0.400 االرتباط معامؿ قيمة بمغت حيث التأميف كشركات
 %.95 ثقة كاحتماؿ 341 حرّية درجات عند 0.05 مف أصغر

 كتحقيؽ مستقؿ كمتغير السكرية التأميف شركات تقدميا التي الخدمات بيف معنكّية داللة ذات عبلقة تكجد-
 كمنظمات التأميف شركات نظر كجية مف تابع كمتغّير السكرية المنظمات في المخاطر إدارات أىداؼ
 مف أصغر P-VALUE=0.00 داللة احتماؿ يرافقو 0.428 االرتباط معامؿ قيمة بمغت حيث األعماؿ

%. 95 ثقة كاحتماؿ 341 حرّية درجات عند 0.05
 يتعّمق فيما التأمين وشركات األعمال منظمات بين إحصائّية داللة ذات فروق توجد ال: الثامنة الفرضّية
. السورّية التأمين شركات خدمات بمستوى
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: اآلتي الشكؿ عمى ANOVA اختبار استخداـ سيتـّ 
 ANOVA اختبار نتائج(46)الجدول

 مصدر
 التباين

 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرّية

 متوّسط
 المربعات

F Sig. 

 بين
 المجموعات

5.8349 8 0.7294 3.2445 0.0012 

 داخل
 المجموعات

151.7395 675 0.2248 
  

 683 157.5744 اإلجمالي
   

 خدمات بمستكل يتعّمؽ فيما التأميف كشركات األعماؿ منظمات بيف إحصائّية داللة ذات فركؽ تكجد -
 كعند 0.05 مف أصغر P-Value=0.0012 الداللة احتماؿ  قيمة إفّ  حيث السكرّية التأميف شركات
: اآلتي الشكؿ عمى LSD اختبار استخداـ تـّ  الفركؽ ىذه مصادر تحديد

 الفروق لتحديد LSD اختبار نتائج(47)الجدول

(I) الشركة 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error 
Sig. القرار 

 تأمينّية

 فركؽ تكجد ال 0.879 0.076 0.012 صناعية

 فركؽ تكجد 0.001 0.061 *20739. تجارية

 فركؽ تكجد ال 0.137 0.100 0.149 سياحّية

 فركؽ تكجد 0.014 0.054 *13340. خدمية

 فركؽ تكجد ال 0.204 0.059 0.076 مصرفية

 فركؽ تكجد ال 0.819 0.170 0.039- إنشائّية

 فركؽ تكجد 0.001 0.152 *49621. ىندسّية

 فركؽ تكجد ال 0.534 0.170 0.105- زراعّية

  0.20739 بمغت إحصائّيان  داّلة فركؽ بمقدار التجارّية الشركات عمى تتفكؽ التأمينّية الشركات أفّ  تبّيف كقد
 حيث مف, الجدكؿ مف نبلحظ كما 0.49621 بمقدار كاليندسّية 0.1334 بمقدار الخدمّية الشركات كعمى
: الشركة بحسب االىتماـ درجة يكّضح اآلتي كالشكؿ, السكرّية التأميف شركات خدمات مستكل
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متوّسط مستوى خدمات الشركات التأمينّية من وجية نظر منظمات األعمال السورّية وشركات  (6)الشكل
التأمين 
 نتائج تحميل االستبيان: المصدر

 
ـّ تطبيؽ اختبار   عمى االسئمة المتعمقة بيذه الفرضية لمعرفة Independent Samples Testكقد ت

الفركؽ بيف اجابات العامميف في الشركات العاممة السكرية كشركات التاميف فظيرت النتائج عمى النحك 
  : التالي

Independent Samples Test 

 المتوّسط مجال العمل البنود
االنحراف 
 المعياري

t Sig. (2-tailed) القرار 

 األبنية- 1س
 1.18724 3.4503 منظمات األعمال

 توجد فروق 0.016 2.415-
 95330. 3.6491 شركات التأمين

 األثاث- 2س
 1.16564 3.1170 منظمات األعمال

 توجد فروق 0.011 2.541-
 1.12118 3.3392 شركات التأمين

 اآلالت والمعدات- 3س
 1.04154 3.6023 منظمات األعمال

0.833 0.405 
ال توجد 
 97627. 3.5380 شركات التأمين فروق

 األموال- 4س
 1.25835 3.4327 منظمات األعمال

-1.703 0.089 
ال توجد 
 96776. 3.5789 شركات التأمين فروق

 (إداريين وعاممين)األفراد – 5س
 1.06460 3.8012 منظمات األعمال

 توجد فروق 0.011 2.558
 90209. 3.6082 شركات التأمين

 المعمومات- 6س
 1.13320 3.0175 منظمات األعمال

0.277 0.782 
ال توجد 
 1.07489 2.9942 شركات التأمين فروق
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 المواد األولية- 7س
 1.06292 3.1404 منظمات األعمال

-1.593 0.112 
ال توجد 
 1.04902 3.2690 شركات التأمين فروق

 السمع الجاىزة- 8س
 1.14237 3.0936 منظمات األعمال

 توجد فروق 0.032 2.150-
 1.06140 3.2749 شركات التأمين

الخسائر الناتجة عن توقف - 9س
 اآلنتاج

 1.24855 3.0351 منظمات األعمال
0.333 0.740 

ال توجد 
 1.04164 3.0058 شركات التأمين فروق

 األخطاء المينية- 10س
 1.21779 2.9708 منظمات األعمال

-0.879 0.380 
ال توجد 
 1.03778 3.0468 شركات التأمين فروق

 الزبائن-11س
 1.15131 3.0000 منظمات األعمال

-0.626 0.532 
ال توجد 
 1.04594 3.0526 شركات التأمين فروق

 الدائنين- 12س
 1.14620 3.0000 منظمات األعمال

-0.070 0.944 
ال توجد 
 1.03032 3.0058 شركات التأمين فروق

 أخطار النقل-13س
 1.08859 3.6257 منظمات األعمال

1.350 0.178 
ال توجد 
 94630. 3.5205 شركات التأمين فروق

 األخطار التي تسببيا لمغير- 14س
 1.13758 3.3450 منظمات األعمال

 توجد فروق 0.022 2.296-
 98842. 3.5322 شركات التأمين

 األخطار التي يسببيا الغير لنا- 15س
 1.09104 3.3977 منظمات األعمال

-0.374 0.709 
ال توجد 
 94988. 3.4269 شركات التأمين فروق

شرح بنود وثيقة التأمين - 16س
 بشكل واضح وشامل ومفصل

 1.11231 3.6842 منظمات األعمال
-1.718 0.086 

ال توجد 
 82488. 3.8129 شركات التأمين فروق

 تبيان حدود التغطية والتحمل- 17س
 1.00715 3.6491 منظمات األعمال

 توجد فروق 0.000 3.771-
 76009. 3.9064 شركات التأمين

تبين لمعمالء التصرفات التي - 18س
 تسقط حقيم في التعويض

 1.07422 3.4971 منظمات األعمال
 توجد فروق 0.001 3.298-

 86196. 3.7427 شركات التأمين

مساعدة العمالء عمى اختيار - 19س
 التغطية المناسبة لؤلخطار

 1.03181 3.6374 منظمات األعمال
-0.866 0.387 

ال توجد 
 70268. 3.6959 شركات التأمين فروق

الحرص عمى عدم استغالل -20س
 جيل العمالء إلدراج بنود حمالة أوجو

 1.16334 3.5029 منظمات األعمال
 توجد فروق 0.003 3.011-

 84297. 3.7368 شركات التأمين

رشادىم - 21س مساعدة العمالء وا 
إلى أفضل وسائل الوقاية والمنع التي 
تحول دون وقوع الخطر والتخفيف من 

 حجم الخسارة في حال وقوعو

 91117. 3.7778 منظمات األعمال

-0.354 0.724 
ال توجد 
 81496. 3.8012 شركات التأمين فروق

إجراء دراسات تعتمد عمى - 22س
معمومات شاممة ودقيقة عند تحديدىا 

 لمقسط الصافي

 1.07719 3.5731 منظمات األعمال

 توجد فروق 0.044 2.017-
 79782. 3.7193 شركات التأمين

تخفيض حجم التكاليف - 23س
اإلدارية التي تضاف إلى القسط 

 الصافي

 1.12118 3.3392 منظمات األعمال

 توجد فروق 0.000 4.052-
 77164. 3.6374 شركات التأمين

 توجد فروق 0.014 2.452- 1.00217 3.1988 منظمات األعمالتخفيض حجم ىامش األمان  – 24س
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 79511. 3.3684 شركات التأمين الذي يضاف إلى القسط الصافي

تخفيض حجم ىامش الربح - 25س
 الذي يضاف إلى القسط الصافي

 1.08221 3.0877 منظمات األعمال
0.076 0.940 

ال توجد 
 92807. 3.0819 شركات التأمين فروق

دفع قيمة التعويض وفقًا - 26س
 لشروط التعاقد

 1.13604 3.6257 منظمات األعمال
-1.589 0.112 

ال توجد 
 86708. 3.7485 شركات التأمين فروق

 دفع التعويض بأقصى سرعة- 27س
 1.26934 3.4854 منظمات األعمال

-0.884 0.377 
ال توجد 
 95686. 3.5614 شركات التأمين فروق

االمتناع عن المبالغة في طمب - 28س
الوثائق والثبوتيات بيدف المماطمة 
والتيرب من دفع التعويض أو تأخير 

 دفعو عمى األقل

 1.30341 3.3275 منظمات األعمال

 توجد فروق 0.041 2.047-
 90209. 3.5029 شركات التأمين
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 المبحث الثالث
 النماذج المقترحة

: األّول  النموذج:أوال
 شركات أىداؼ تحقيؽ في كأثره السكرّية األعماؿ منظمات في الخطر بإدارات االىتماـ درجة عبلقة يدرس
 .السكرّية التأميف

: الثاني  النموذج:ثانيا
 في الخطر إدارات أىداؼ تحقيؽ في كأثره  السكرّية التأميف شركات تقدميا التي الخدمات مستكل يدرس

. السكرّية األعماؿ منظمات
 :األّول المقارنة  نموذج:ثالثا
 شركات أىداؼ تحقيؽ في كأثره السكرّية األعماؿ منظمات في الخطر بإدارات االىتماـ درجة عبلقة يدرس
( تأميف, منظمات )العمؿ طبيعة بحسب السكرّية التأميف
 :الثاني المقارنة  نموذج:رابعا
 منظمات في المخاطر إدارات أىداؼ كتحقيؽ السكرّية التأميف شركات خدمات مستكل عبلقة يدرس

( تأميف, منظمات )العمؿ طبيعة بحسب السكرّية األعماؿ
نموذج العالقة التفاعمية بين صناعة التامين وادارة الخطر في المنظمات السورية : خامسا

  .باستخدام التحميل العاممي
: المقترح النموذج
دارة التأميف صناعة بيف التفاعمّية بالعبلقة يتعّمؽ فيما نمكذجيف بناء إمكانّية نبلحظ  منظمات في الخطر كا 
: المتعّدد االنحدار باستخداـ كذلؾ, السكرّية العمؿ

: اإلجرائّية المتغيرات
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 البحث في اإلجرائّية المتغيرات تعريف( 48)الجدول
 المتغير طبيعة الرمز المتغيرات

 Xn6 السورية لممنظمات المناسبة التأمينية المنتجات توفير

 مستقؿ
 Xn7 السورية لممنظمات المالئمة الفنية واالستشارة والمشورة النصح تقديم

 Xn8 القسط تحديد عند التأمين لصناعة والفنية العممية األسس مراعاة

 Xn9 التعاقد لشروط وفقاً  سرعة بأقصى بااللتزامات الوفاء

 Yn1 واألرباح األعمال حجم

 تابع
 Yn2 السيولة

 Yn3 متوازنة تأمينية محفظة

 Yn4 جديدة تأمينية منتجات تقديم

 Xn1 السورية األعمال لمنظمات المؤسساتي واألداء الفكر في الخطر إدارة أىمية

 مستقؿ

 Xn2 الخطر إدارة وسائل كإحدى التأمين ألىمية السورية المنظمات في الخطر إدارات إدراك

 Xn3 السورية التأمين شركات توفرىا التي التأمينية التغطيات ألىمية الخطر إدارات إدراك

 Xn4 السورية التأمين شركات خدمات عمى السورية األعمال منظمات إقبال درجة

 Xn5 السورية التأمين شركات مع األعمال منظمات تعامل في والشفافية الوضوح مستوى

 Yn5 األرباح عمى السمبية اآلثار من التخفيف

 Yn6 أدائيا في واستمرارىا ونموىا المنظمة بقاء عمى السمبية اآلثار من التخفيف تابع

 Yn7 بالتزاماتيا الوفاء عمى المنظمة قدرة عمى السمبية اآلثار من التخفيف

 مستقؿ XXn2 السورية التأمين شركات تقدميا التي الخدمات

 تابع YYn1 السورية التأمين شركات أىداف

 مستقؿ XXn1 األعمال منظمات في الخطر بإدارات االىتمام وأداء فكر مستوى

 تابع YYn2 السورية المنظمات في المخاطر إدارات أىداف

 
: األّول النموذج: أوال

 شركات أىداؼ تحقيؽ في كأثره السكرّية األعماؿ منظمات في الخطر بإدارات االىتماـ درجة عبلقة يدرس
 .السكرّية التأميف

: الجزئّية المستقّمة المتغيرات مستوى عمى المتعدد االنحدار تحميل-1
 

 في تؤّثر التي المتغّيرات أفضؿ تحديد بيدؼ كذلؾ االنحدار لدراسة step wise أسمكب استخداـ سيتمّ 
: اآلتي الّشكؿ عمى السكرّية التأميف شركات أىداؼ
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 النموذج في أىميتيا بحسب المتغيرات إدخال مراحل( 49)الجدول

 النمكذج
المتغيرات 
 المدخمة

 األسمكب

1 Xn1 
Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-

of-F-to-remove >= .100). 

2 Xn5 
Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-

of-F-to-remove >= .100). 

3 Xn3 
Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-

of-F-to-remove >= .100). 

4 Xn2 
Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-

of-F-to-remove >= .100). 

 داللة مستكل عمى باالعتماد مراحؿ أربع كفؽ النمكذج في أىميتيا بحسب المتغيرات إدخاؿ تـّ  أّنو نبلحظ
. 0.95 ثقة كاحتماؿ 0.05

 المقترحة النماذج ممّخص( 50)الجدول

 النموذج
معامل 
 االرتباط

معامل 
 التحديد

معامل 
التحديد 
 المصحح

خطأ 
 التقدير

1 .647
a

 0.4192 0.4183 0.3817 

2 .716
b

 0.5123 0.5109 0.3500 

3 .722
c

 0.5214 0.5193 0.3470 

4 .724
d

 0.5245 0.5217 0.3461 

 قيمتو بمغت حيث الرابع النمكذج كىك األفضؿ النمكذج مف اقتربنا كّمما يتزايد التحديد معامؿ بأفّ  نجد
 أيضان  تبّيف كقد, نبلحظ كما التحديد معامؿ قيمة مف قريبة المصّحح التحديد معامؿ قيمة أفّ  كما 0.524

 0.346 بمغ حيث الرابع النمكذج عند لو قيمة أقؿّ  إلى كصؿ التقدير خطأ أفّ 
  ANOVA اختبار نتائج( 51)الجدول

 النموذج
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوّسط 
 المربعات

F Sig. 

4 
0.000 187.24 22.43 4 89.72 االنحدار

e
 

     0.12 679 81.34 البواقي

       683 171.06 االجمالي

 يؤّيد إحصائّية داللة ذك المفركض الرابع النمكذج أفّ  العتبار يكفي بما كبيرة F إحصائّية قيمة بأفّ  نجد
 0.05 مف أصغر P-Value=Sig=0 الداللة احتماؿ ذلؾ
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 وداللتيا المقترح بالنموذج الخاّصة المعامالت قيم( 52)الجدول

 النموذج

المعامالت غير 
 المعيارّية

المعامالت 
 المعيارّية

t Sig. 

B 
الخطأ 
 المعياري

 بيتا

4 

(Constant) 1.001 0.103 - 9.703 0.00 

Xn1 0.359 0.035 0.385 10.301 0.00 

Xn5 0.207 0.020 0.329 10.236 0.00 

Xn3 0.067 0.019 0.103 3.449 0.00 

Xn2 0.067 0.032 0.071 2.093 0.04 

: يمي ما نبلحظ
 P-Value=Sig=0 الداللة احتماؿ قيمة إفّ  حيث إحصائّية داللة ذات 1.001 كالبالغة الثابت قيمة إفّ 

 الخطر إدارة أىمية ىك التأميف شركة أىداؼ في تأثيران  المتغّيرات أكثر بأفّ  نجد ككذلؾ, 0.05 مف أصغر
 داللة ذك كىك 0.359بػ قّدر األثر ىذا أفّ  حيث السكرية األعماؿ لمنظمات المؤسساتي كاألداء الفكر في

 مستكل متغّير كيأتي, 0.05 مف أصغر P-Value=Sig=0 الداللة احتماؿ قيمة إفّ  حيث إحصائّية
 ناحية مف الثانية المرتبة في السكرية التأميف شركات مع األعماؿ منظمات تعامؿ في كالشفافية الكضكح
-P الداللة احتماؿ قيمة إفّ  حيث إحصائّية داللة ذك كىك 0.207بػ يقّدر األثر إفّ  حيث األىداؼ في األثر

Value=Sig=0 ألىمية السكرية المنظمات في الخطر إدارات إدراؾ أثر كاف كقد, 0.05 مف أصغر 
 في السكرم التأميف شركات تكفرىا التي التأمينية التغطيات كألىمية الخطر إدارة كسائؿ كإحدل التأميف

 0.067 كالبالغ األثر ناحية مف األخيرتيف المرتبتيف
 منظمات في الخطر بإدارات االىتماـ لدرجة الجزئّية المتغيرات عبلقة عف المعّبر النمكذج كاف كقد 

: اآلتي الشكؿ عمى السكرّية التأميف شركات أىداؼ تحقيؽ في كأثره السكرّية األعماؿ
  

 السكرية التأميف شركات خدمات عمى السكرية األعماؿ منظمات إقباؿ درجة متغّير استبعاد تـّ  أّنو نبلحظ
 .داللتو لعدـ

: الرئيسي المستقل المتغير مستوى عمى البسيط االنحدار تحميل-2
: اآلتي الشكؿ عمى البسيط االنحدار اعتماد سيتـّ 

 المتغير طبيعة الرمز المتغير

 YYn1(تابع ) السورية التأمين شركات أىداف

 XXn1(مستقؿ) األعمال منظمات في الخطر بإدارات االىتمام وأداء فكر مستوى
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: ىك العاـ بالشكؿ النمكذج
 

 النموذج ممّخص( 53)الجدول

 النموذج
معامل 
 االرتباط

معامل 
 التحديد

معامل 
التحديد 
 المصحح

الخطأ 
 المعياري

1 .684
a

 .468 .467 .36542 

 السكرّية التأميف شركات أىداؼ في تطرأ التي التغيرات مف% 46.8 عف مسؤكؿ المقترح النمكذج أفّ  تبّيف
. التحديد معامؿ قيمة مف قريبة المصحح التحديد معامؿ قيمة أفّ  كتبّيف

  ANOVA اختبار نتائج( 54)الجدول

 النموذج
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوّسط 
 المربعات

F Sig. 

1 

000. 599.096 79.997 1 79.997 االنحدار
b

 

     134. 682 91.067 البواقي

       683 171.063 االجمالي

 ذلؾ يؤّيد إحصائّية داللة ذك المفركض النمكذج أفّ  العتبار يكفي بما كبيرة F إحصائّية قيمة بأفّ  نجد
 0.05 مف أصغر P-Value=Sig=0 الداللة احتماؿ

 وداللتيا المقترح بالنموذج الخاّصة المعامالت قيم( 55)الجدول

 النموذج

المعامالت غير 
 المعيارّية

المعامالت 
 المعيارّية

t Sig. 

B 
الخطأ 
 المعياري

 بيتا

1 
(Constant) 0.836 0.110 - 7.621 0.000 

XXn1 0.753 0.031 0.684 24.476 0.000 

: يمي ما نبلحظ
 P-Value=Sig=0 الداللة احتماؿ قيمة إفّ  حيث إحصائّية داللة ذات 0.836 كالبالغة الثابت قيمة إفّ 

 في الخطر بإدارات االىتماـ كأداء فكر مستكل بدرجة الخاص األثر قيمة ككذلؾ, 0.05 مف أصغر
. 0.753بػ قّدر كالذم السكرية التأميف شركات أىداؼ في األعماؿ منظمات
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 السكرّية األعماؿ منظمات في الخطر بإدارات االىتماـ درجة متغير عبلقة عف المعّبر النمكذج كاف كقد
: اآلتي الشكؿ عمى السكرّية التأميف شركات أىداؼ تحقيؽ في كأثره

 
: الثاني النموذج:ثانيا
 في الخطر إدارات أىداؼ تحقيؽ في كأثره  السكرّية التأميف شركات تقدميا التي الخدمات مستكل يدرس

. السكرّية األعماؿ منظمات
 طبيعة المتغير الرمز المتغير

 Xn6 توفير المنتجات التأمينية المناسبة لممنظمات السورية

 

 Xn7 تقديم النصح والمشورة واالستشارة الفنية المالئمة لممنظمات السورية

 Xn8 مراعاة األسس العممية والفنية لصناعة التأمين عند تحديد القسط

 Xn9 الوفاء بااللتزامات بأقصى سرعة وفقًا لشروط التعاقد

 مستقؿ XXn2 الخدمات التي تقدميا شركات التأمين السورية

 تابع YYn2 أىداف إدارات المخاطر في المنظمات السورية

 

: الجزئّية المستقّمة المتغيرات مستوى عمى المتعدد االنحدار تحميل-1
 

 في تؤّثر التي المتغّيرات أفضؿ تحديد بيدؼ كذلؾ االنحدار لدراسة step wise أسمكب استخداـ سيتمّ 
: اآلتي الّشكؿ عمى السكرّية األعماؿ منظمات في الخطر إدارات أىداؼ

 النموذج في أىميتيا بحسب المتغيرات إدخال مراحل( 56)الجدول

 النمكذج
المتغيرات 
 المدخمة

 األسمكب

1 Xn9 Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-

of-F-to-remove >= .100). 

2 Xn7 Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-

of-F-to-remove >= .100). 

3 Xn8 Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-

of-F-to-remove >= .100). 

 
 عمى باالعتماد مراحؿ ثبلثة كفؽ النمكذج في أىميتيا بحسب المتغيرات إدخاؿ تـّ  أّنو نبلحظ

. 0.95 ثقة كاحتماؿ 0.05 داللة مستكل
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 المقترحة النماذج ممّخص( 57)الجدول

 النموذج
معامل 
 االرتباط

معامل 
 التحديد

معامل 
التحديد 
 المصحح

خطأ 
 التقدير

1 .400a 0.160 0.159 0.469 

2 .438b 0.191 0.189 0.461 

3 .452c 0.204 0.201 0.458 

 قيمتو بمغت حيث الثالث النمكذج كىك األفضؿ النمكذج مف اقتربنا كّمما يتزايد التحديد معامؿ بأفّ  نجد
 أيضان  تبّيف كقد, نبلحظ كما التحديد معامؿ قيمة مف قريبة المصّحح التحديد معامؿ قيمة أفّ  كما 0.452

 0.458 بمغ حيث الرابع النمكذج عند لو قيمة أقؿّ  إلى كصؿ التقدير خطأ أفّ 
  ANOVA اختبار نتائج( 58)الجدول

 النموذج
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوّسط 
 المربعات

F Sig. 

3 

 000d. 58.134 12.171 3 36.513 االنحدار

     0.209 680 142.363 البواقي

       683 178.875 االجمالي

 يؤّيد إحصائّية داللة ذك المفركض الثالث النمكذج أفّ  العتبار يكفي بما كبيرة F إحصائّية قيمة بأفّ  نجد
 0.05 مف أصغر P-Value=Sig=0 الداللة احتماؿ ذلؾ

 وداللتيا المقترح بالنموذج الخاّصة المعامالت قيم( 59)الجدول

 النموذج

المعامالت غير 
 المعيارّية

المعامالت 
 المعيارّية

t Sig. 

B 
الخطأ 
 المعياري

 بيتا

3 

(Constant) 2.208 .110   20.008 .000 

Xn9 .151 .025 .251 5.974 .000 

Xn7 .130 .031 .174 4.230 .000 

Xn8 .098 .030 .130 3.293 .001 

: يمي ما نبلحظ
 P-Value=Sig=0 الداللة احتماؿ قيمة إفّ  حيث إحصائّية داللة ذات 2.208 كالبالغة الثابت قيمة إفّ 

 األعماؿ منظمات في الخطر إدارات أىداؼ في تأثيران  المتغّيرات أكثر بأفّ  نجد ككذلؾ, 0.05 مف أصغر
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 داللة ذك كىك 0.151بػ قّدر األثر ىذا أفّ  حيث التعاقد لشركط كفقان  سرعة بأقصى بااللتزامات الكفاء ىك
 النصح تقديـ متغّير كيأتي, 0.05 مف أصغر P-Value=Sig=0 الداللة احتماؿ قيمة إفّ  حيث إحصائّية
 األىداؼ في األثر ناحية مف الثانية المرتبة في السكرية لممنظمات المبلئمة الفنية كاالستشارة كالمشكرة
 P-Value=Sig=0 الداللة احتماؿ قيمة إفّ  حيث إحصائّية داللة ذك كىك 0.130بػ يقّدر األثر إفّ  حيث
 في القسط تحديد عند التأميف لصناعة كالفنية العممية األسس مراعاة أثر كاف كقد, 0.05 مف أصغر
. إحصائّيان  داؿ كىك 0.05 مف أصغر 0.001 داللة باحتماؿ 0.98 كالبالغ األثر ناحية مف األخيرة المرتبة

  السكرّية التأميف شركات تقدميا التي الخدمات لمستكل الجزئّية المتغيرات عف المعّبر النمكذج كاف كقد 
: اآلتي الشكؿ عمى السكرّية األعماؿ منظمات في الخطر إدارات أىداؼ تحقيؽ في كأثره

 
 .داللتو لعدـ السكرية لممنظمات المناسبة التأمينية المنتجات تكفير متغير استبعاد تـّ  أّنو نبلحظ

: الرئيسي المستقل المتغير مستوى عمى البسيط االنحدار تحميل-2
: اآلتي الشكؿ عمى البسيط االنحدار اعتماد سيتـّ 

 الرمز المتغير
 طبيعة
 المتغير

 XXn2(مستقل)  الخدمات التي تقدميا شركات التأمين السورية

 YYn2(تابع) أىداف إدارات المخاطر في المنظمات السورية

: ىك العاـ بالشكؿ النمكذج

 
 النموذج ممّخص( 60)الجدول

 النموذج
معامل 
 االرتباط

معامل 
 التحديد

معامل 
التحديد 
 المصحح

الخطأ 
 المعياري

1 .428a0 0.183 0.182 0.463 

 في المخاطر إدارات أىداؼ في تطرأ التي التغيرات مف% 18.3 عف مسؤكؿ المقترح النمكذج أفّ  تبّيف
 .التحديد معامؿ قيمة مف قريبة المصحح التحديد معامؿ قيمة أفّ  كتبّيف السكرّية المنظمات

 
 
 

  ANOVA اختبار نتائج( 61)الجدول
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 النموذج
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوّسط 
 المربعات

F Sig. 

1 

 000b. 152.581 32.703 1 32.703 االنحدار

     0.214 682 146.173 البواقي

       683 178.875 االجمالي

 
 يؤّيد إحصائّية داللة ذك المفركض النمكذج أفّ  العتبار يكفي بما كبيرة F إحصائّية قيمة بأفّ  نجد

 0.05 مف أصغر P-Value=Sig=0 الداللة احتماؿ ذلؾ
 وداللتيا المقترح بالنموذج الخاّصة المعامالت قيم( 62)الجدول

 النموذج

المعامالت غير 
 المعيارّية

المعامالت 
 المعيارّية

t Sig. 

B 
الخطأ 
 المعياري

 بيتا

1 
(Constant) 1.971 0.130 

 
15.215 0.000 

XXn2 0.456 0.037 0.428 12.352 0.000 

: يمي ما نبلحظ
 P-Value=Sig=0 الداللة احتماؿ قيمة إفّ  حيث إحصائّية داللة ذات 1.971 كالبالغة الثابت قيمة إفّ 

 السكرية التأميف شركات تقدميا التي الخدمات مستكل بمتغير الخاص األثر قيمة ككذلؾ, 0.05 مف أصغر
. 0.456بػ قّدر كالذم السكرّية األعماؿ منظمات في الخطر إدارات أىداؼ في
 تحقيؽ في كأثره  السكرّية التأميف شركات تقدميا التي الخدمات مستكل عف المعّبر النمكذج كاف كقد

 اآلتي الشكؿ عمى السكرّية األعماؿ منظمات في الخطر إدارات أىداؼ

 
  :األّول المقارنة نموذج: ثالثا
 شركات أىداؼ تحقيؽ في كأثره السكرّية األعماؿ منظمات في الخطر بإدارات االىتماـ درجة عبلقة يدرس
( تأميف, منظمات )العمؿ طبيعة بحسب السكرّية التأميف

: األعمال ومنظمات التأمين شركات بين لممقارنة المتعدد االنحدار تحميل-3
(   الجزئّية المتغيرات مستوى عمى)األّول المقارنة نموذج-3-1

 شركات أىداؼ تحقيؽ في كأثره السكرّية األعماؿ منظمات في الخطر بإدارات االىتماـ درجة عبلقة يدرس
( تأميف, منظمات )العمؿ طبيعة بحسب السكرّية التأميف
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 األعمال ومنظمات التأمين شركات من بكل الخاّصة النماذج ممخص( 63)الجدول

 الشركة
معامل 
 االرتباط

معامل 
 التحديد

معامل التحديد 
 المصحح

خطأ 
 التقدير

 0.277 0.485 0.492 0.701 شركات التأمين

منظمات 
 األعمال

0.748 0.560 0.556 0.391 

 السكرّية األعماؿ منظمات في الخطر بإدارات االىتماـ درجة بيف العبلقة عف المعّبر النمكذج أفّ  نبلحظ
, التأميف شركات في منو أفضؿ األعماؿ منظمات في السكرّية التأميف شركات أىداؼ تحقيؽ في كأثره
 يتعّمؽ فيما التأميف شركات لدل منو أكبر كاف األعماؿ منظمات في التأثير أفّ  عمى يدؿّ  الذم األمر
. التأميف شركات أىداؼ تحقيؽ في كأثره الخطر بإدارات االىتماـ بدرجة

 األعمال ومنظمات التأمين شركات من بكل الخاص ANOVA اختبار نتائج( 64)الجدول 

مجموع  النموذج
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوّسط 
 المربعات

F Sig. 

شركات 
 التأمين

 6.265 4 25.059 االنحدار

81.439 .000
f

 077. 337 25.923 البواقي 

   341 50.982 االجمالي

 
منظمات 
 األعمال

 21.913 3 65.738 االنحدار

143.485 .000
e

 153. 338 51.619 البواقي 

   341 117.357 االجمالي

 أّنيا الداللة احتماؿ قيـ أظيرت حيث المقترحيف االنحدار نمكذجي مف لكؿّ  داللة تكجد بأنو نجد
. النمكذجيف كبل عند 0.05 مف أصغر

 المقترحة بالنماذج الخاّصة المعامالت قيم( 65)الجدول
 الداللة Xn5 الداللة Xn4 الداللة Xn3 الداللة Xn2 الداللة Xn1 النموذج

 0 0.16 - - 0.031 0.053 0 0.172 0 0.307 شركات التأمين

 0 0.231 - - 0 0.11 - - 0 0.379 منظمات األعمال

 الخطر إدارة أىمية متغير ىك المتغيرات أفضؿ فإفّ  األعماؿ كمنظمات التأميف لشركات بالنسبة
 التأميف شركات أىداؼ في األثر ناحية مف السكرية األعماؿ لمنظمات المؤسساتي كاألداء الفكر في

 0.307 كالبالغ التأميف شركات عند منو أكبر 0.379 األعماؿ منظمات عند األثر ككاف السكرّية
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 في السكرية التأميف شركات مع األعماؿ منظمات تعامؿ في كالشفافية الكضكح مستكل كيأتي
 منظمات في أكبر كاف األثر أفّ  تبّيف كقد التأميف شركات أىداؼ في األثر ناحية مف الثانية المرتبة
. 0.160 التأميف شركات في نفسو األثر بمغ حيف في 0.231 بمغ كقد األعماؿ

 كسائؿ كإحدل التأميف ألىمية السكرية المنظمات في الخطر إدارات إدراؾ متغير بأفّ  كذلؾ نجد
 نمكذج في استبعاده تـّ  حيف في 0.172 بأثر التأميف شركات في االعتبار بعيف أخذه تـّ  الخطر إدارة

. األعماؿ منظمات
 التأميف شركات تكفرىا التي التأمينية التغطيات ألىمية الخطر إدارات إدراؾ متغير أفّ  كنبلحظ

 0.053بػ التأميف شركات في منو 0.11بػ األعماؿ منظمات في أثر أكبر كاف السكرية
 التأميف شركات خدمات عمى السكرية األعماؿ منظمات إقباؿ درجة متغير أفّ  نبلحظ كأخيران 

 األعماؿ منظمات مف كؿ في االعتبار بعيف أخذه يتـّ  ال بالتالي النمكذجيف كبل في استبعاده تـّ  السكرية
. التأميف كشركات

(   اإلجمالي المتغير مستوى عمى)الثاني المقارنة نموذج-3-2
 شركات أىداؼ تحقيؽ في كأثره السكرّية األعماؿ منظمات في الخطر بإدارات االىتماـ درجة عبلقة يدرس
( تأميف, منظمات )العمؿ طبيعة بحسب السكرّية التأميف

 األعمال ومنظمات التأمين شركات من بكل الخاّصة النماذج ممخص( 66)الجدول

 الشركة
معامل 
 االرتباط

معامل 
 التحديد

معامل التحديد 
 المصحح

خطأ 
 التقدير

 0.298 0.405 0.407 0.638 شركات التأمين

منظمات 
 األعمال

0.705 0.497 0.496 0.417 

 السكرّية األعماؿ منظمات في الخطر بإدارات االىتماـ درجة بيف العبلقة عف المعّبر النمكذج أفّ  نبلحظ
, التأميف شركات في منو أفضؿ األعماؿ منظمات في السكرّية التأميف شركات أىداؼ تحقيؽ في كأثره
 يتعّمؽ فيما التأميف شركات لدل منو أكبر كاف األعماؿ منظمات في التأثير أفّ  عمى يدؿّ  الذم األمر
. التأميف شركات أىداؼ تحقيؽ في كأثره الخطر بإدارات االىتماـ بدرجة
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 األعمال ومنظمات التأمين شركات من بكل الخاص ANOVA اختبار نتائج( 67)الجدول

 النموذج
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوّسط 
 المربعات

F Sig. 

شركات 
 التأمين

 20.746 1 20.746 االنحدار

233.287 .000
e

 089. 340 30.236 البواقي 

   341 50.982 االجمالي

منظمات 
 األعمال

 58.346 1 58.346 االنحدار

336.167 .000
e

 174. 340 59.011 البواقي 

   341 117.357 االجمالي

 أّنيا الداللة احتماؿ قيـ أظيرت حيث المقترحيف االنحدار نمكذجي مف لكؿّ  داللة تكجد بأنو نجد
. النمكذجيف كبل عند 0.05 مف أصغر

 الخاّصة المعامالت قيم( 68)الجدول

 المقترحة بالنماذج 
 الداللة XXn1 النموذج

 0 0.696 شركات التأمين

 0 0.771 منظمات األعمال

 شركات أىداؼ في السكرّية األعماؿ منظمات في الخطر بإدارات االىتماـ درجة أثر بأفّ  نجد
. التأميف شركات لدل 0.696 مقابؿ 0.771 كيبمغ األعماؿ منظمات في منو أكبر كاف التأميف

 : الخطربإدارات االىتماـ درجة بيف العبلقة عف المعّبرة النماذج نجد كمنو
   :الثاني المقارنة نموذج: رابعا

 في المخاطر إدارات أىداؼ كتحقيؽ السكرّية التأميف شركات خدمات مستكل عبلقة يدرس
( تأميف, منظمات )العمؿ طبيعة بحسب السكرّية األعماؿ منظمات

(   الجزئّية المتغيرات مستوى عمى)األّول المقارنة نموذج-3-3
 منظمات في المخاطر إدارات أىداؼ كتحقيؽ السكرّية التأميف شركات خدمات مستكل عبلقة يدرس

( تأميف, منظمات )العمؿ طبيعة بحسب السكرّية األعماؿ
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 األعمال ومنظمات التأمين شركات من بكل الخاّصة النماذج ممخص( 69)الجدول

 الشركة
معامل 
 االرتباط

معامل 
 التحديد

معامل التحديد 
 المصحح

خطأ 
 التقدير

 0.3546 0.219 0.224 0.473 شركات التأمين

 0.5325 0.191 0.198 0.445 منظمات األعمال

 إدارات أىداؼ كتحقيؽ السكرّية التأميف شركات خدمات مستكل عبلقة عف المعّبر النمكذج أفّ  نبلحظ
 الذم األمر, األعماؿ منظمات لدل منو التأميف شركات لدل كاف السكرّية األعماؿ منظمات في المخاطر

 مستكل بأثر يتعّمؽ فيما التأميف شركات لدل منو أقؿ كاف األعماؿ منظمات في التأثير أفّ  عمى يدؿّ 
. المخاطر إدارات أىداؼ تحقيؽ في الخدمات

 األعمال ومنظمات التأمين شركات من بكل الخاص ANOVA اختبار نتائج( 70)الجدول

 النموذج
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوّسط 
 المربعات

F Sig. 

شركات 
 التأمين

 6.152 2 12.304 االنحدار

 126. 339 42.631 البواقي 000. 48.920

   341 54.935 االجمالي

منظمات 
 األعمال

 7.895 3 23.686 االنحدار

 284. 338 95.873 البواقي 000. 27.835

   341 119.559 االجمالي

 أّنيا الداللة احتماؿ قيـ أظيرت حيث المقترحيف االنحدار نمكذجي مف لكؿّ  داللة تكجد بأنو نجد
. النمكذجيف كبل عند 0.05 مف أصغر

 المقترحة بالنماذج الخاّصة المعامالت قيم( 71)الجدول
 الداللة Xn9 الداللة Xn8 الداللة Xn7 الداللة Xn6 النموذج

 0 0.271 - - - - 0.028 0.077- شركات التأمين

 0.012 0.095 0.004 0.135 0.001 0.153 - - منظمات األعمال

 المخاطر إدارات أىداؼ تحقيؽ في تأثيران  المتغيرات أفضؿ أفّ  تبّيف فقد التأميف لشركات بالنسبة 
 متغّير كيأتي 0.271بػ األثر قّدر كقد التعاقد لشركط كفقان  سرعة بأقصى بااللتزامات الكفاء متغّير كاف
 كىذا 0.077-بػ األثر ناحية مف الثانية المرتبة في السكرية لممنظمات المناسبة التأمينية المنتجات تكفير
. سالب األثر
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 لممنظمات المبلئمة الفنية كاالستشارة كالمشكرة النصح تقديـ  متغّير مف كؿ استبعاد تـّ  أّنو كنبلحظ
 شركات نمكذج مف, القسط تحديد عند التأميف لصناعة كالفنية العممية األسس مراعاة كمتغير السكرية
. نبلحظ كما التأميف

 المخاطر إدارات أىداؼ تحقيؽ في تأثيران  المتغيرات أفضؿ أفّ  تبّيف فقد األعماؿ لمنظمات كبالنسبة
 في, 0.153بػ األثر قّدر كقد السكرية لممنظمات المبلئمة الفنية كاالستشارة كالمشكرة النصح تقديـ متغّير ىك
( القسط تحديد عند التأميف لصناعة كالفنية العممية األسس مراعاة)الثاني لممتغير بالنسبة األثر قّدر حيف
 كفقان  سرعة بأقصى بااللتزامات الكفاء متغّير كيأتي, 0.135بػ  األعماؿ منظمات لدل األىمّية ناحية مف

. 0.095بػ المخاطر إدارات أىداؼ تحقيؽ في األثر ناحية مف األخيرة المرتبة في التعاقد لشركط
 نمكذج مف السكرية لممنظمات المناسبة التأمينية المنتجات تكفير متغّير استبعاد تـّ  أّنو كنبلحظ

.  األعماؿ منظمات
(   اإلجمالي المتغير مستوى عمى)الثاني المقارنة نموذج-3-4

 منظمات في المخاطر إدارات أىداؼ كتحقيؽ السكرّية التأميف شركات خدمات مستكل عبلقة يدرس
( تأميف, منظمات )العمؿ طبيعة بحسب السكرّية األعماؿ

 األعمال ومنظمات التأمين شركات من بكل الخاّصة النماذج ممخص( 72)الجدول

 الشركة
معامل 
 االرتباط

معامل 
 التحديد

معامل التحديد 
 المصحح

خطأ 
 التقدير

 0.533 0.189 0.192 0.438 شركات التأمين

 0.374 0.132 0.134 0.366 منظمات األعمال

 إدارات أىداؼ كتحقيؽ السكرّية التأميف شركات خدمات مستكل بيف العبلقة عف المعّبر النمكذج أفّ  نبلحظ
  الذم األمر األعماؿ منظمات في منو التأميف شركات في أفضؿ السكرّية األعماؿ منظمات في المخاطر

 بمستكل يتعّمؽ فيما التأميف شركات لدل منو أصغر كاف األعماؿ منظمات في التأثير أفّ  عمى يدؿّ 
. المخاطر إدارات أىداؼ تحقيؽ في كأثره الخدمات

 
 
 
 
 
 

 األعمال ومنظمات التأمين شركات من بكل الخاص ANOVA اختبار نتائج( 73)الجدول
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 النموذج
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوّسط 
 المربعات

F Sig. 

شركات 
 التأمين

 22.928 1 22.928 االنحدار

80.672 .000
 

 284. 340 96.632 البواقي 

   341 119.559 االجمالي

منظمات 
 األعمال

 7.376 1 7.376 االنحدار

 140. 340 47.559 البواقي 000. 52.735

   341 54.935 االجمالي

 أصغر أّنيا الداللة احتماؿ قيـ أظيرت حيث يفالمقترح االنحدار نمكذجي مف لكؿّ  داللة تكجد بأنو نجد
. النمكذجيف كبل عند 0.05 مف

 الخاّصة المعامالت قيم( 74)الجدول

 المقترحة بالنماذج 
 الداللة XXn2 النموذج

 0 0.457 شركات التأمين

 0 0.404 منظمات األعمال

 التأميف شركات لدل أكبر كاف الخطر إدارات أىداؼ تحقيؽ في الخدمات مستكل أثر بأفّ  نجد
. األعماؿ منظمات لدل 0.404 مقابؿ 0.457 كيبمغ األعماؿ منظمات لدل منو

تطبيق التحميل العاممي لمعرفة المتغيرات االجرائية لمعالقة التفاعمية بين صناعة التامين وادارة : خامسا
 :الخطر في المنظمات السورية 

التحميؿ العاممي ىك مجمكعة مف األساليب اإلحصائّية التي تيدؼ إلى تخفيض عدد المتغّيرات أك البيانات 
كيبدأ التحميؿ العاممي ببناء مجمكعة جديدة مف المتغّيرات المحّددة عمى العبلقات , المتعّمقة بظاىرة معّينة
إذ يحّكؿ مجمكعة المتغّيرات إلى مجمكعة جديدة مرّكبة أك المكّكنات األساسّية التي , في مصفكفة االرتباط

كيجرم كضع تكافيؽ خطّية لممتغيرات عمى أساس العكامؿ التي , ال ترتبط كؿ منيا باألخرل ارتباطان عاليان 
كيشكؿ التكفيؽ األفضؿ لممكّكنات األساسّية األكلى , تنتج عف حساب التبايف في مجمكعة البيانات ككؿّ 

كما يحّدد التكفيؽ األفضؿ لممكّكنات األساسّية الثانية لتغّير التبايف غير المحسكب في , العامؿ األّكؿ
كىكذا تستمّر العممّية حّتى تصبح , كيمكف أف يككف ىناؾ عامؿ ثالث كرابع, العامؿ األّكؿ يحّدد العامؿ
التحميؿ اإلحصائي , محفكظ, جكدة).إذ تكقؼ العممّية بعد استخراج عكامؿ قميمة, التباينات جميعيا محسكبة

 (159ص, 2008, األردف, عماف, الطبعة األكلى, دار كائؿ لمنشر, Spssالمتقدـ باستخداـ 
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كقد اعتمد الباحث عمى طريقة المككنات األساسية ألنيا تتميز , ىناؾ طرؽ عدة في التحميؿ العاممي
العكامؿ المؤثرة في , 2012, الحسيف؛ اليكسؼ؛ صقر)كتعتمد أسمكبا رياضيا في الحساب, بالبساطة

مجمة جامعة تشريف لمعمـك االقتصادية , االستثمار األجنبي المباشر في الجميكرية العربية السكرية
 (.197-175صػ, (5)العدد , (34)المجمد, كالقانكنية

ـّ تطبيؽ التحميؿ العاممي عمى محاكر االستبانة كذلؾ مف خبلؿ إدخاؿ المتغّيرات الخاّصة التالية  :سيت
 :كقد كانت المتغّيرات كفقان لترميزىا كما في الجدكؿ اآلتي

دارة التأمين لصناعة التفاعمّية المتغّيرات اإلجرائية لمعالقة (75)الجدول رقم   المنظمات في الخطر وا 
 السورّية

 الترميز البند

 Xn1 أىمية إدارة الخطر في الفكر واألداء المؤسساتي لمنظمات األعمال السورية

إدراك إدارات الخطر في المنظمات السورية ألىمية التأمين كإحدى وسائل إدارة 
 الخطر

Xn2 

إدراك إدارات الخطر ألىمية التغطيات التأمينية التي توفرىا شركات التأمين 
 السورية

Xn3 

 Xn4 درجة إقبال منظمات األعمال السورية عمى خدمات شركات التأمين السورية

مستوى الوضوح والشفافية في تعامل منظمات األعمال مع شركات التأمين 
 السورية

Xn5 

 Xn6 توفير المنتجات التأمينية المناسبة لممنظمات السورية

 Xn7 تقديم النصح والمشورة واالستشارة الفنية المالئمة لممنظمات السورية

 Xn8 مراعاة األسس العممية والفنية لصناعة التأمين عند تحديد القسط

 Xn9 الوفاء بااللتزامات بأقصى سرعة وفقًا لشروط التعاقد

 Yn1 حجم األعمال واألرباح

 Yn2 السيولة

 Yn3 محفظة تأمينية متوازنة

 Yn4 تقديم منتجات تأمينية جديدة

 Yn5 التخفيف من اآلثار السمبية عمى األرباح

 Yn6 التخفيف من اآلثار السمبية عمى بقاء المنظمة ونموىا واستمرارىا في أدائيا

 Yn7 التخفيف من اآلثار السمبية عمى قدرة المنظمة عمى الوفاء بالتزاماتيا

 :كقد كانت النتائج عمى الّشكؿ اآلتي

  التأمين لصناعة التفاعمّية اإلحصاءات الوصفّية  لمتغيرات العالقة (76)الجدول رقم 
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دارة  السورّية المنظمات في الخطر وا 

Descriptive Statistics 

 Mean المتغّير
Std. 

Deviation 

Analysis 

N 

 Xn6 3.2957 .63495 684السورية لممنظمات المناسبة التأمينية المنتجات توفير

 Xn7 3.7037 .68610 684السورية لممنظمات المالئمة الفنية واالستشارة والمشورة النصح تقديم

 Xn8 3.3757 .67635 684القسط تحديد عند التأمين لصناعة والفنية العممية األسس مراعاة

 Xn9 3.5419 .85220 684التعاقد لشروط وفقاً  سرعة بأقصى بااللتزامات الوفاء

 Yn1 3.5240 .68214 684واألرباح األعمال حجم

 Yn2 3.3275 .75928 684السيولة

 Yn3 3.6106 .65859 684متوازنة تأمينية محفظة

 Yn4 3.5292 .67089 684جديدة تأمينية منتجات تقديم

 األعمال لمنظمات المؤسساتي واألداء الفكر في الخطر إدارة أىمية

 Xn1السورية
3.5546 .53661 684 

 وسائل كإحدى التأمين ألىمية السورية المنظمات في الخطر إدارات إدراك

 Xn2الخطر إدارة
3.6675 .53078 684 

 التأمين شركات توفرىا التي التأمينية التغطيات ألىمية الخطر إدارات إدراك

 Xn3السورية
3.5049 .77488 684 

 التأمين شركات خدمات عمى السورية األعمال منظمات إقبال درجة

 Xn4السورية
3.3785 .61042 684 

 التأمين شركات مع األعمال منظمات تعامل في والشفافية الوضوح مستوى

 Xn5السورية
3.5772 .79564 684 

 Yn5 3.5565 .62626 684األرباح عمى السمبية اآلثار من التخفيف

 في واستمرارىا ونموىا المنظمة بقاء عمى السمبية اآلثار من التخفيف

 Yn6أدائيا
3.3743 .65799 684 

 Yn7 3.7368 .71182 684بالتزاماتيا الوفاء عمى المنظمة قدرة عمى السمبية اآلثار من التخفيف

 

أّف أعمى متكّسط كاف لصالح متغّير التخفيؼ مف اآلثار السمبّية عمى قدرة المنّظمة  (76)يبّيف الجدكؿ رقـ 
السكرية في المرتبة  لممنظمات المبلئمة الفنية كاالستشارة كالمشكرة النصح فتقديـ, عمى الكفاء بالتزاماتيا

الخطر في المرتبة  إدارة كسائؿ كإحدل التأميف ألىمية السكرية المنظمات في الخطر إدارات فإدراؾ, الثانية
 لممنظمات المناسبة التأمينية المنتجات كىكذا حّتى نصؿ إلى تكفير, فالسيكلة في المرتبة الّرابعة, الثالثة

 .السكرية في المرتبة األخيرة
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أم أكبر مف الحّد األدنى الذم , 0.886 تساكم KMOأّف قيمة اختبار  (76)كما يبّيف الجدكؿ رقـ 
 : بالتالي يمكننا الحكـ بكفاية حجـ العّينة0.50 بػKaiserاشترطو 

كفاية حجم العّينة لمتغيرات العالقة التفاعمّية لصناعة التأمين  (77)جدول رقم 
دارة الخطر في المنظمات السورّية  وا 

KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. .886 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 4080.843 

Df 120 

Sig. .000 

Determinant = .002 

, بالتالي يمكف القكؿ بعد كجكد مشكمة تعّدد خّطي, 0.0001 أكبر مف 0.002كما نبلحظ أّف قيمة المحدد 
كبعد التأّكد مف كفاية حجـ العّينة يمكف االنتقاؿ إلى مرحمة إيجاد التبايف المفّسر الخاّص بالمكّكنات 

 :المستخمصة عمى الّشكؿ اآلتي
دارة لصناعة التفاعمّية العالقة التباين الكّمي المفّسر لمتغيرات (78)الجدول رقم   في الخطر التأمين وا 

 السورّية  المنظمات
Total Variance Explained 

 المكّكف
Component 

 الجذر الكامف
Initial Eigenvalues 

 التحميبلت قبؿ التدكير
Extraction Sums of Squared 

Loadings 

 التحميبلت قبؿ التدكير
Rotation Sums of Squared 

Loadings 

 اإلجمالي
Total 

كنسبة مف 
 التبايف
% of 

Variance 

 التراكمي
Cumulative 

% 

 اإلجمالي
Total 

كنسبة مف 
 التبايف
% of 

Variance 

 التراكمي
Cumulative 

% 

 اإلجمالي
Total 

كنسبة مف 
 التبايف
% of 

Variance 

 التراكمي
Cumulative 

% 

1 5.949 37.184 37.184 5.949 37.184 37.184 4.005 25.033 25.033 

2 1.588 9.928 47.112 1.588 9.928 47.112 2.598 16.238 41.271 

3 1.162 7.262 54.375 1.162 7.262 54.375 1.576 9.849 51.120 

4 1.029 6.433 60.808 1.029 6.433 60.808 1.550 9.688 60.808 

5 .811 5.068 65.875       

6 .743 4.645 70.520       

7 .681 4.255 74.775       

8 .641 4.004 78.779       

9 .577 3.604 82.383       

10 .562 3.513 85.896       

11 .501 3.134 89.030       

12 .423 2.642 91.672       

13 .388 2.424 94.096       

14 .364 2.275 96.371       

15 .317 1.983 98.354       

16 .263 1.646 100.000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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كمجمكعيا يساكم رتبة , (تبايف المكّكنات)الجذكر الكامنة لمصفكفة االرتباطات  (82)يبّيف الجدكؿ رقـ 
أك تبايف ) بقدر عدد المتغّيرات إذ أّف المكّكف الّرئيس األّكؿ لو أكبر جذر كامف 16كيساكم , المصفكفة
ّف المكّكف الثاني لو جذر كامف , %37.184 كيفّسر 5.949كيساكم , (المكّكف  كيفّسر 1.588كا 
كالمكّكف الرابع لو جذر كامف , %7.262 كيفّسر 1.162كالمكّكف الثالث لو جذر كامف يساكم , 9.928%
كبالتالي في نمكذج , مف التبايف الكّمي% 60.808فقد بمغ مجمكع ما تفّسره  , %6.433 كيفّسر 1.029
دارة التأميف لصناعة التفاعمّية العبلقة ـّ االستغناء عف , السكرّية المنظمات في الخطر كا  كنبلحظ أّنو ت

كتبّيف أيضان أّف المكّكف األّكؿ قبؿ الحّؿ األمثؿ , المكّكنات التي جذرىا الكامف أقّؿ مف الكاحد الصحيح
مف التباينات الكمّية في النمكذج قبؿ % 25.033ك% 37.84فيك مسؤكؿ عف , كبعده كاف لو األثر األكبر

فمـ يعد ذلؾ الفرؽ , كنبلحظ أّف تكزيع التباينات بيف المكّكنات أصبح أفضؿ بعد التدكير. التدكير كبعده
كالّشكؿ اآلتي يبّيف نقطة , كيبدك ذلؾ كاضحان بالنسبة لممكّكنات جميعيا, الكبير بيف تشاركّيات المكّكنات

 :كىي النقطة التي يأخذ المنحنى اتجاىان آخر عندىا, االنعطاؼ
 

 
 العالقة بين الجذور الكامنة ورقم المكّون (7)الشكل رقم 

, مف تفسير التباينات الكمّية لممتغّيرات% 60.808أّف ىناؾ أربع مكّكنات تسيـ بنسبة  (8)يبّيف الّشكؿ 
كبذلؾ تككف نقطة القطع ىي النقطة التي يأخذ عندىا ىذا , (1)ألّف قيمة جذكرىا الكامنة  أكبر مف 

ـّ يستمّر بعدىا المنحنى , التي تمي آخر مكّكف (0.811)بدءان مف النقطة الخامسة , المنحنى اتجاىان آخر ث
 0.263إلى المكّكف الّسادس عشر عند القيمة  (اليبكط)بيذا الّشكؿ 
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 مصفكفة المكّكنات بعد التدكير (79)الجدكؿ رقـ 

Rotated Component Matrix
a

 

 المتغّير

Component 
 المكّون

1 
F1 

2 

F2 

3 

F3 

4 

F4 

    Xn1 .774السكرية األعماؿ لمنظمات المؤسساتي كاألداء الفكر في الخطر إدارة أىمية

    Yn5 .770األرباح عمى السمبية اآلثار مف التخفيؼ

    Xn2 .743الخطر إدارة كسائؿ كإحدل التأميف ألىمية السكرية المنظمات في الخطر إدارات إدراؾ

    Yn4 .667جديدة تأمينية منتجات تقديـ

    Yn3 .621متكازنة تأمينية محفظة

    Yn1 .591كاألرباح األعماؿ حجـ

    Xn5 .564السكرية التأميف شركات مع األعماؿ منظمات تعامؿ في كالشفافية الكضكح مستكل

     Xn3السكرية التأميف شركات تكفرىا التي التأمينية التغطيات ألىمية الخطر إدارات إدراؾ

   Xn9  .727التعاقد لشركط كفقان  سرعة بأقصى بااللتزامات الكفاء

   Xn8  .704القسط تحديد عند التأميف لصناعة كالفنية العممية األسس مراعاة

   Xn7  .682السكرية لممنظمات المبلئمة الفنية كاالستشارة كالمشكرة النصح تقديـ

   Yn2  .564السيكلة

  Xn6   .886السكرية لممنظمات المناسبة التأمينية المنتجات تكفير

  Xn4   .773السكرية التأميف شركات خدمات عمى السكرية األعماؿ منظمات إقباؿ درجة

 Yn6    .787أدائيا في كاستمرارىا كنمكىا المنظمة بقاء عمى السمبية اآلثار مف التخفيؼ

 Yn7    .605بالتزاماتيا الكفاء عمى المنظمة قدرة عمى السمبية اآلثار مف التخفيؼ

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 8 iterations. 

 

 .ترتيب المتغّيرات كفؽ األىمّية النسبّية في تفسير التبايف الكّمي لممكّكنات األربعة (83)يكّضح الجدكؿ رقـ 
دارة التأميف لصناعة التفاعمّية بالنسبة لممكّكف األّكؿ كاف لو األثر األكبر في نمكذج العبلقة  في الخطر كا 

السكرّية كقد رتّبت ىذه المتغّيرات كفؽ األىمّية النسبّية في تفسير التبايف الكّمي لممكّكف كما  المنظمات
 :يأتي

ككاف التشّبع الخاص : السورية األعمال لمنظمات المؤسساتي واألداء الفكر في الخطر إدارة أىمية-1
 .مف التبايف الكّمي المفّسر% 77.4كىذا يعني بأّنيا تسيـ بػ/ 0.774/بيا 
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كىذا يعني بأّنيا تسيـ / 0.770/ككاف التشّبع الخاص بيا : األرباح عمى السمبية اآلثار من التخفيف-2
 .مف التبايف الكّمي المفّسر% 77.0بػ
ككاف التشّبع : الخطر إدارة وسائل كإحدى التأمين ألىمية السورية المنظمات في الخطر إدارات إدراك-3

 .مف التبايف الكّمي المفّسر% 74.3كىذا يعني بأّنيا تسيـ / 0.743/الخاص بيا 
مف % 66.7كىذا يعني بأّنيا تسيـ / 0.667/ككاف التشّبع الخاص بيا : جديدة تأمينية منتجات تقديم-4

 .التبايف الكّمي المفّسر
مف % 62.1كىذا يعني بأّنيا تسيـ / 0.621/ككاف التشّبع الخاص بيا : متوازنة تأمينية محفظة-5

 .التبايف الكّمي المفّسر
مف التبايف % 59.1كىذا يعني بأّنيا تسيـ / 0.591/ككاف التشّبع الخاص بيا : واألرباح األعمال حجم-6

 .الكّمي المفّسر
ككاف التشّبع : السورية التأمين شركات مع األعمال منظمات تعامل في والشفافية الوضوح مستوى-7

 .مف التبايف الكّمي المفّسر% 56.4كىذا يعني بأّنيا تسيـ / 0.564/الخاص بيا 
دارة التأميف لصناعة التفاعمّية العبلقة أّما بالنسبة لممكّكف الثاني فقد احتّؿ المرتبة الثانية في نمكذج  كا 

 الكّمي التبايف تفسير في النسبّية األىمّية كفؽ المتغّيرات ىذه رتّبت كقد, السكرّية المنظمات في الخطر
: يأتي كما لممكّكف

كىذا يعني / 0.727/ككاف التشّبع الخاص بيا : التعاقد لشروط وفقاً  سرعة بأقصى بااللتزامات الوفاء-1
 .مف التبايف الكّمي المفّسر% 72.7بأّنيا تسيـ 

ككاف التشّبع الخاص بيا : القسط تحديد عند التأمين لصناعة والفنية العممية األسس مراعاة-2
 .مف التبايف الكّمي المفّسر% 70.4كىذا يعني بأّنيا تسيـ / 0.704/
ككاف التشّبع الخاص بيا : السورية لممنظمات المالئمة الفنية واالستشارة والمشورة النصح تقديم-3
 .مف التبايف الكّمي المفّسر% 68.2كىذا يعني بأّنيا تسيـ / 0.682/
مف التبايف الكّمي % 56.4كىذا يعني بأّنيا تسيـ / 0.564/ككاف التشّبع الخاص بيا : السيولة-4

 .المفّسر
دارة التأميف لصناعة التفاعمّية العبلقة أّما بالنسبة لممكّكف الثالث فقد احتّؿ المرتبة الثالثة في نمكذج  كا 

 الكّمي التبايف تفسير في النسبّية األىمّية كفؽ المتغّيرات ىذه رتّبت كقد, السكرّية المنظمات في الخطر
: يأتي كما لممكّكف

كىذا / 0.886/ككاف التشّبع الخاص بيا : السورية لممنظمات المناسبة التأمينية المنتجات توفير-1
 .مف التبايف الكّمي المفّسر% 88.6يعني بأّنيا تسيـ 
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ككاف التشّبع الخاص : السورية التأمين شركات خدمات عمى السورية األعمال منظمات إقبال درجة-2
 .مف التبايف الكّمي المفّسر% 77.3كىذا يعني بأّنيا تسيـ / 0.773/بيا 
 

دارة التأميف لصناعة التفاعمّية العبلقة أّما بالنسبة لممكّكف الرابع فقد احتّؿ المرتبة الرابعة في نمكذج  كا 
 الكّمي التبايف تفسير في النسبّية األىمّية كفؽ المتغّيرات ىذه رتّبت كقد, السكرّية المنظمات في الخطر
: يأتي كما لممكّكف

ككاف التشّبع الخاص : أدائيا في واستمرارىا ونموىا المنظمة بقاء عمى السمبية اآلثار من التخفيف-1
 .مف التبايف الكّمي المفّسر% 78.7كىذا يعني بأّنيا تسيـ / 0.787/بيا 

ككاف التشّبع الخاص بيا : بالتزاماتيا الوفاء عمى المنظمة قدرة عمى السمبية اآلثار من التخفيف-2
 .مف التبايف الكّمي المفّسر% 78.7كىذا يعني بأّنيا تسيـ / 0.787/

 :بناءًا عمى ذلك
دارة التأميف لصناعة التفاعمّية داّلة العبلقة: Yتككف الداّلة  السكرّية؛ كىي تمّثؿ  المنظمات في الخطر كا 

 :مجمكع المكّكنات كما يأتي

 
Y = FACT1 + FACT2 + FACT3 + FACT4  

 

 

FACT1= 0.774Xn1 + 0.770Yn5 + 0.743Xn2 + 0.667Yn4 + 0.621Yn3 + 

0.591Yn1 +0.564 Xn5  
 

FACT2= 0.727Xn9 + 0.704Xn8 + 0.682Xn7 +  0.564Yn2  
 

FACT3= 0.886Xn6 + 0.773Xn4  
 

FACT4= 0.787Yn6 + 0.605Yn7 

  

دارة الخطر في المنظمات السكرّية  بالتالي فإّف النمكذج المعّبر عف العبلقة التفاعمّية لصناعة التأميف كا 
 :يأخذ الّشكؿ اآلتي

 
Y = 0.774Xn1 + 0.770Yn5 + 0.743Xn2 + 0.667Yn4 + 0.621Yn3 + 0.591Yn1 

+0.564 Xn5 + 0.727Xn9 + 0.704Xn8 + 0.682Xn7 + 0.564Yn2 + 0.886Xn6 + 

0.773Xn4 + 0.787Yn6 + 0.605Yn7 

 :إذ إفّ 
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 :Xn1 أىمية إدارة الخطر في الفكر واألداء المؤسساتي لمنظمات األعمال السورية

 :Xn2 إدراك إدارات الخطر في المنظمات السورية ألىمية التأمين كإحدى وسائل إدارة الخطر

 :Xn3 إدراك إدارات الخطر ألىمية التغطيات التأمينية التي توفرىا شركات التأمين السورية

 :Xn4 درجة إقبال منظمات األعمال السورية عمى خدمات شركات التأمين السورية

 :Xn5 مستوى الوضوح والشفافية في تعامل منظمات األعمال مع شركات التأمين السورية

 :Xn6 توفير المنتجات التأمينية المناسبة لممنظمات السورية

 :Xn7 تقديم النصح والمشورة واالستشارة الفنية المالئمة لممنظمات السورية

 :Xn8 مراعاة األسس العممية والفنية لصناعة التأمين عند تحديد القسط

 :Xn9 الوفاء بااللتزامات بأقصى سرعة وفقًا لشروط التعاقد

 :Yn1 حجم األعمال واألرباح

 :Yn2 السيولة

 :Yn3 محفظة تأمينية متوازنة

 :Yn4 تقديم منتجات تأمينية جديدة

 :Yn5 التخفيف من اآلثار السمبية عمى األرباح

 :Yn6 التخفيف من اآلثار السمبية عمى بقاء المنظمة ونموىا واستمرارىا في أدائيا

 :Yn7 التخفيف من اآلثار السمبية عمى قدرة المنظمة عمى الوفاء بالتزاماتيا
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 :النتائج : اوال
 

 : نتائج اختبار الفرضية األولى : أواًل 
 األعماؿ لمنظمات المؤسساتي كاألداء الفكر في الخطر إدارة أىمية بيف معنكّية داللة ذات عبلقة تكجد .1

 شركات نظر كجية مف تابع كمتغّير السكرية التأميف شركات أىداؼ كتحقيؽ مستقؿ كمتغير السكرية
  .التأميف

 كإحدل التأميف ألىمية السكرية المنظمات في الخطر إدارات إدراؾ بيف معنكّية داللة ذات عبلقة تكجد .2
 كجية مف تابع كمتغّير السكرية التأميف شركات أىداؼ كتحقيؽ مستقؿ كمتغير الخطر إدارة كسائؿ
 .التأميف شركات نظر

 تكفرىا التي التأمينية التغطيات ألىمية الخطر إدارات إدراؾ بيف معنكّية داللة ذات عبلقة تكجد .3
 كجية مف تابع كمتغّير السكرية التأميف شركات أىداؼ كتحقيؽ مستقؿ كمتغير السكرية التأميف شركات
 . التأميف شركات نظر

 شركات خدمات عمى السكرية األعماؿ منظمات إقباؿ درجة بيف معنكّية داللة ذات عبلقة تكجد ال .4
 نظر كجية مف تابع كمتغّير السكرية التأميف شركات أىداؼ كتحقيؽ مستقؿ كمتغير السكرية التأميف
  التأميف شركات

 مع األعماؿ منظمات تعامؿ في كالشفافية الكضكح مستكل بيف معنكّية داللة ذات عبلقة تكجد-  .5
 كجية مف تابع كمتغّير السكرية التأميف شركات أىداؼ كتحقيؽ مستقؿ كمتغير السكرية التأميف شركات
  التأميف شركات نظر

 كمتغير األعماؿ منظمات في الخطر بإدارات االىتماـ درجة بيف معنكّية داللة ذات عبلقة تكجد-  .6
  التأميف شركات نظر كجية مف تابع كمتغّير السكرية التأميف شركات أىداؼ كتحقيؽ مستقؿ

 : نتائج اختبار الفرضية الثانية : ثانيُا 
 األعماؿ لمنظمات المؤسساتي كاألداء الفكر في الخطر إدارة أىمية بيف معنكّية داللة ذات عبلقة تكجد .1

 منظمات نظر كجية مف تابع كمتغّير السكرية التأميف شركات أىداؼ كتحقيؽ مستقؿ كمتغير السكرية
  األعماؿ

 التأميف ألىمية السكرية المنظمات في الخطر إدارات إدراؾ بيف معنكّية داللة ذات عبلقة تكجد - .2
 مف تابع كمتغّير السكرية التأميف شركات أىداؼ كتحقيؽ مستقؿ كمتغير الخطر إدارة كسائؿ كإحدل
  األعماؿ منظمات نظر كجية
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 تكفرىا التي التأمينية التغطيات ألىمية الخطر إدارات إدراؾ بيف معنكّية داللة ذات عبلقة تكجد - .3
 كجية مف تابع كمتغّير السكرية التأميف شركات أىداؼ كتحقيؽ مستقؿ كمتغير السكرية التأميف شركات
  األعماؿ منظمات نظر

 شركات خدمات عمى السكرية األعماؿ منظمات إقباؿ درجة بيف معنكّية داللة ذات عبلقة تكجد-  .4
 نظر كجية مف تابع كمتغّير السكرية التأميف شركات أىداؼ كتحقيؽ مستقؿ كمتغير السكرية التأميف
  األعماؿ منظمات

 مع األعماؿ منظمات تعامؿ في كالشفافية الكضكح مستكل بيف معنكّية داللة ذات عبلقة تكجد-  .5
 كجية مف تابع كمتغّير السكرية التأميف شركات أىداؼ كتحقيؽ مستقؿ كمتغير السكرية التأميف شركات
  األعماؿ منظمات نظر

 كمتغير األعماؿ منظمات في الخطر بإدارات االىتماـ درجة بيف معنكّية داللة ذات عبلقة تكجد-  .6
  األعماؿ منظمات نظر كجية مف تابع كمتغّير السكرية التأميف شركات أىداؼ كتحقيؽ مستقؿ

 : نتائج اختبار الفرضية الثالثة : ثالثًا 
 األعماؿ لمنظمات المؤسساتي كاألداء الفكر في الخطر إدارة أىمية بيف معنكّية داللة ذات عبلقة تكجد .1

 منظمات نظر كجية مف تابع كمتغّير السكرية التأميف شركات أىداؼ كتحقيؽ مستقؿ كمتغير السكرية
  التأميف كشركات األعماؿ

 التأميف ألىمية السكرية المنظمات في الخطر إدارات إدراؾ بيف معنكّية داللة ذات عبلقة تكجد - .2
 مف تابع كمتغّير السكرية التأميف شركات أىداؼ كتحقيؽ مستقؿ كمتغير الخطر إدارة كسائؿ كإحدل
  التأميف كشركات األعماؿ منظمات نظر كجية

 تكفرىا التي التأمينية التغطيات ألىمية الخطر إدارات إدراؾ بيف معنكّية داللة ذات عبلقة تكجد - .3
 كجية مف تابع كمتغّير السكرية التأميف شركات أىداؼ كتحقيؽ مستقؿ كمتغير السكرية التأميف شركات
  التأميف كشركات األعماؿ منظمات نظر

 شركات خدمات عمى السكرية األعماؿ منظمات إقباؿ درجة بيف معنكّية داللة ذات عبلقة تكجد-  .4
 نظر كجية مف تابع كمتغّير السكرية التأميف شركات أىداؼ كتحقيؽ مستقؿ كمتغير السكرية التأميف
  .التأميف كشركات األعماؿ منظمات

 مع األعماؿ منظمات تعامؿ في كالشفافية الكضكح مستكل بيف معنكّية داللة ذات عبلقة تكجد-  .5
 كجية مف تابع كمتغّير السكرية التأميف شركات أىداؼ كتحقيؽ مستقؿ كمتغير السكرية التأميف شركات
  .التأميف كشركات األعماؿ منظمات نظر
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 كمتغير األعماؿ منظمات في الخطر بإدارات االىتماـ درجة بيف معنكّية داللة ذات عبلقة تكجد-  .6
 األعماؿ منظمات نظر كجية مف تابع كمتغّير السكرية التأميف شركات أىداؼ كتحقيؽ مستقؿ

 . التأميف كشركات
 : نتائج اختبار الفرضية الرابعة : رابعًا 

 درجةؿ  بنظرتييما يتعّمؽ فيما التأميف كشركات األعماؿ منظمات بيف إحصائّية داللة ذات فركؽ تكجد .1
  األعماؿ منظمات في الخطر بإدارات االىتماـ

ترل كجكد اىتماـ بإدارة الخطر في المنظمات السكرية بدرجةو أكبر مما  التأمينّية الشركات أفّ  تبّيف كقد .2
 .  ةمالسياح شركاتكاؿ اليندسّية الشركاتتراه 

 : نتائج اختبار الفرضية الخامسة : خامسًا 
 كمتغير السكرية لممنظمات المناسبة التأمينية المنتجات تكفير بيف معنكّية داللة ذات عبلقة تكجد ال .1

 شركات نظر كجية مف تابع كمتغّير السكرية المنظمات في المخاطر إدارات أىداؼ كتحقيؽ مستقؿ
  التأميف

 لممنظمات المبلئمة الفنية كاالستشارة كالمشكرة النصح تقديـ بيف معنكّية داللة ذات عبلقة تكجد- .2
 كجية مف تابع كمتغّير السكرية المنظمات في المخاطر إدارات أىداؼ كتحقيؽ مستقؿ كمتغير السكرية
  التأميف شركات نظر

 القسط تحديد عند التأميف لصناعة كالفنية العممية األسس مراعاة بيف معنكّية داللة ذات عبلقة تكجد- .3
 نظر كجية مف تابع كمتغّير السكرية المنظمات في المخاطر إدارات أىداؼ كتحقيؽ مستقؿ كمتغير
  التأميف شركات

 كمتغير التعاقد لشركط كفقان  سرعة بأقصى بااللتزامات الكفاء بيف معنكّية داللة ذات عبلقة تكجد- .4
 شركات نظر كجية مف تابع كمتغّير السكرية المنظمات في المخاطر إدارات أىداؼ كتحقيؽ مستقؿ
  التأميف

 مستقؿ كمتغير السكرية التأميف شركات تقدميا التي الخدمات بيف معنكّية داللة ذات عبلقة تكجد- .5
  التأميف شركات نظر كجية مف تابع كمتغّير السكرية المنظمات في المخاطر إدارات أىداؼ كتحقيؽ

 :نتائج اختبار الفرضية السادسة : سادسًا 
 كمتغير السكرية لممنظمات المناسبة التأمينية المنتجات تكفير بيف معنكّية داللة ذات عبلقة تكجد ال .1

 منظمات نظر كجية مف تابع كمتغّير السكرية المنظمات في المخاطر إدارات أىداؼ كتحقيؽ مستقؿ
  األعماؿ
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 لممنظمات المبلئمة الفنية كاالستشارة كالمشكرة النصح تقديـ بيف معنكّية داللة ذات عبلقة تكجد- .2
 كجية مف تابع كمتغّير السكرية المنظمات في المخاطر إدارات أىداؼ كتحقيؽ مستقؿ كمتغير السكرية
  األعماؿ منظمات نظر

 القسط تحديد عند التأميف لصناعة كالفنية العممية األسس مراعاة بيف معنكّية داللة ذات عبلقة تكجد- .3
 نظر كجية مف تابع كمتغّير السكرية المنظمات في المخاطر إدارات أىداؼ كتحقيؽ مستقؿ كمتغير
  األعماؿ منظمات

 كمتغير التعاقد لشركط كفقان  سرعة بأقصى بااللتزامات الكفاء بيف معنكّية داللة ذات عبلقة تكجد- .4
 منظمات نظر كجية مف تابع كمتغّير السكرية المنظمات في المخاطر إدارات أىداؼ كتحقيؽ مستقؿ
  األعماؿ

 مستقؿ كمتغير السكرية التأميف شركات تقدميا التي الخدمات بيف معنكّية داللة ذات عبلقة تكجد- .5
  األعماؿ منظمات نظر كجية مف تابع كمتغّير السكرية المنظمات في المخاطر إدارات أىداؼ كتحقيؽ

 : نتائج اختبار الفرضية السابعة : سابعًا 
 كمتغير السكرية لممنظمات المناسبة التأمينية المنتجات تكفير بيف معنكّية داللة ذات عبلقة تكجد ال .1

 منظمات نظر كجية مف تابع كمتغّير السكرية المنظمات في المخاطر إدارات أىداؼ كتحقيؽ مستقؿ
  التأميف كشركات األعماؿ

 لممنظمات المبلئمة الفنية كاالستشارة كالمشكرة النصح تقديـ بيف معنكّية داللة ذات عبلقة تكجد- .2
 كجية مف تابع كمتغّير السكرية المنظمات في المخاطر إدارات أىداؼ كتحقيؽ مستقؿ كمتغير السكرية
  التأميف كشركات األعماؿ منظمات نظر

 القسط تحديد عند التأميف لصناعة كالفنية العممية األسس مراعاة بيف معنكّية داللة ذات عبلقة تكجد- .3
 نظر كجية مف تابع كمتغّير السكرية المنظمات في المخاطر إدارات أىداؼ كتحقيؽ مستقؿ كمتغير
  التأميف كشركات األعماؿ منظمات

 كمتغير التعاقد لشركط كفقان  سرعة بأقصى بااللتزامات الكفاء بيف معنكّية داللة ذات عبلقة تكجد- .4
 منظمات نظر كجية مف تابع كمتغّير السكرية المنظمات في المخاطر إدارات أىداؼ كتحقيؽ مستقؿ
  التأميف كشركات األعماؿ

 مستقؿ كمتغير السكرية التأميف شركات تقدميا التي الخدمات بيف معنكّية داللة ذات عبلقة تكجد- .5
 التأميف شركات نظر كجية مف تابع كمتغّير السكرية المنظمات في المخاطر إدارات أىداؼ كتحقيؽ

  األعماؿ كمنظمات
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 : نتائج اختبار الفرضية الثامنة : ثامنًا 
 ستكلبنظرتييما لـ يتعّمؽ فيما التأميف كشركات األعماؿ منظمات بيف إحصائّية داللة ذات فركؽ تكجد .1

  السكرّية التأميف شركات  التي تقدميا خدماتاؿ

 تعطي تقييمان أفضؿ لمستكل خدماتيا بدرجةو أكبر مما تعطيو ليا التأمينّية الشركات أفّ  تبّيف كقد .2
  . الشركات الخدمية كالتجارية 

دارة الخطر في المنظمات السورية: تاسعًا   : نماذج العالقة التفاعمية بين صناعة التأمين وا 
 األعماؿ منظمات في الخطر بإدارات االىتماـ لدرجة الجزئّية المتغيرات عبلقة عف المعّبر النمكذج.1

: اآلتي الشكؿ عمى السكرّية التأميف شركات أىداؼ تحقيؽ في كأثره السكرّية
 2 . 

 في كأثره السكرّية األعماؿ منظمات في الخطر بإدارات االىتماـ درجة متغير عبلقة عف المعّبر النمكذج
: اآلتي الشكؿ عمى السكرّية التأميف شركات أىداؼ تحقيؽ

 
 كأثره  السكرّية التأميف شركات تقدميا التي الخدمات لمستكل الجزئّية المتغيرات عف المعّبر النمكذج  . 3
: اآلتي الشكؿ عمى السكرّية األعماؿ منظمات في الخطر إدارات أىداؼ تحقيؽ في

 
 أىداؼ تحقيؽ في كأثره  السكرّية التأميف شركات تقدميا التي الخدمات مستكل عف المعّبر النمكذج  .4

 اآلتي الشكؿ عمى السكرّية األعماؿ منظمات في الخطر إدارات

 
إف متغيرات إدارة الخطر في منظمات األعماؿ السكرية المؤثرة في تحقيؽ أىداؼ شركات التأميف  . 5

 :السكرية كتبعان لدرجة تأثيرىا ىي
 .أىمية إدارة الخطر في الفكر كاألداء المؤسساتي لممنظمات السكرية  - أ

 . مستكل الكضكح كالشفافية كحسف النية في تعامبلت منظمات األعماؿ مع شركات التأميف السكرية  - ب

 . إدراؾ إدارة الخطر في المنظمات ألىمية التأميف كإحدل كسائؿ إدارة الخطر  - ت

 . إدراؾ إدارة الخطر ألىمية التغطيات التأمينية التي تكفرىا شركات التأميف السكرية - ث
إف متغيرات خدمات شركات التأميف السكرية المؤثرة في تحقيؽ أىداؼ إدارات الخطر في المنظمات  . 6

 : السكرية كتبعان لدرجة تأثيرىا ىي
 .الكفاء بااللتزامات بأقصى سرعة كفقان لشركط التعاقد  - أ

 .تقديـ النصح كالمشكرة كاالستشارة الفنية المبلئمة  - ب
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 . مراعاة األسس العممية كالفنية لصناعة التأميف عند تحديد القسط  - ت

 :تبيف اف نمكذج العبلقة التفاعمية باستخداـ التحميؿ العاممي ىك عمى النحك التالي.7
Y = 0.774Xn1 + 0.770Yn5 + 0.743Xn2 + 0.667Yn4 + 0.621Yn3 + 0.591Yn1 

+0.564 Xn5 + 0.727Xn9 + 0.704Xn8  + 0.682Xn7 + 0.564Yn2 + 0.886Xn6 + 

0.773Xn4 + 0.787Yn6 + 0.605Yn7 
 :اف المتغيرات المؤثرة في العبلقة التفاعمية كفؽ التحميؿ العاممي ىي .8

 :أ أىمية إدارة الخطر في الفكر واألداء المؤسساتي لمنظمات األعمال السورية

 :ب إدراك إدارات الخطر في المنظمات السورية ألىمية التأمين كإحدى وسائل إدارة الخطر

 :ت درجة إقبال منظمات األعمال السورية عمى خدمات شركات التأمين السورية  

 :ث مستوى الوضوح والشفافية في تعامل منظمات األعمال مع شركات التأمين السورية

 :ج توفير المنتجات التأمينية المناسبة لممنظمات السورية

 :ح تقديم النصح والمشورة واالستشارة الفنية المالئمة لممنظمات السورية

 :خ مراعاة األسس العممية والفنية لصناعة التأمين عند تحديد القسط

 :د الوفاء بااللتزامات بأقصى سرعة وفقًا لشروط التعاقد

 :ذ حجم األعمال واألرباح

 :ر السيولة

 :ز محفظة تأمينية متوازنة

 :س تقديم منتجات تأمينية جديدة

 :ش التخفيف من اآلثار السمبية عمى األرباح

 :ص التخفيف من اآلثار السمبية عمى بقاء المنظمة ونموىا واستمرارىا في أدائيا

 :ض  التخفيف من اآلثار السمبية عمى قدرة المنظمة عمى الوفاء بالتزاماتيا
 
 
 
 
 

 :التوصيات : ثانيا
 :  مف خبلؿ النتائج السابقة التي تـ التكصؿ إلييا تمكف الباحث مف إعداد كصياغة التكصيات التالية 

 :  التوصيات الخاصة بإدارات الخطر في منظمات األعمال السورية –أواًل 
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يكصي الباحث  منظمات األعماؿ السكرية بضركرة إعطاء كظيفة الخطر األىمية التي تستحؽ كذلؾ مف 
 :خبلؿ مايمي 

تضميف البنية التنظيمية لمنظمات األعماؿ كحدة تنظيمية مركزية عمى مستكل كؿ منظمة تككف  - أ
 .ميمتيا العمؿ عمى رسـ كتنفيذ السياسات كاإلجراءات المتعمقة بكظيفة الخطر 

 العمؿ عمى رسـ سياسات مناسبة تكضح الخطكط العريضة التي يتـ عمى أساسيا المفاضمة بيف طرؽ  - ب
مكاجية الخطر سكاء مف حيث التمييز بيف طرؽ التأثير كطرؽ التمكيؿ، كبيف طرؽ التمكيؿ الداخمي 

 . كطرؽ التمكيؿ الخارجي 

 .مسح البيئة الداخمية كالخارجية لممنظمة بيدؼ تحديد األخطار المحتممة  - ت

 .إعطاء طريقة معالجة الخطر بكاسطة أسمكب التأميف األىمية التي تستحؽ  - ث

 .اإلطبلع عمى التغطيات التأمينية التي تكفرىا شركات التأميف السكرية  - ج

التعامؿ بأقصى درجات الشفافية كالكضكح كحسف النية مع شركات التأميف السكرية كذلؾ مف خبلؿ  - ح
االلتزاـ بتقديـ معمكمات شاممة ككاضحة كغير متحيزة في مرحمة إبراـ العقد ، كالقياـ بكؿ متطمبات 
الكقاية كالمنع ، كتجنب إحداث أية خسائر متعمدة ، كتجنب المطالبة بتعكيضات غير كاقعية مبالغ 

 .  فييا 

دارة الخطر لتحسيف  - خ ضركرة االستفادة مف النماذج الرياضية لمعبلقة التفاعمية بيف صناعة التأميف كا 
 .مستكل تحقيؽ أىداؼ إدارات الخطر في منظمات األعماؿ

 :  التوصيات الخاصة بشركات التأمين السورية –ثانيًا 
يكصي الباحث  شركات التأميف السكرية بضركرة تكفير متطمبات التفاعؿ مع إدارات الخطر في المنظمات 

 :السكرية  كذلؾ مف خبلؿ مايمي 
ضركرة كفاء شركات التأميف السكرية بالتزاماتيا التعاقدية كعدـ القياـ بكؿ مامف شأنو اإليحاء بأنيا  - أ

 .تحاكؿ المماطمة أك التيرب 

 .العمؿ عمى تسكية المطالبات بأقصى سرعة ممكنة  - ب

مساعدة العمبلء عمى اختيار التغطية التأمينية المناسبة كاالمتناع عف كؿ مامف شأنو اإليحاء بأنيا  - ت
 . تحاكؿ بيع الكثائؽ التأمينية بأساليب تعتمد عمى االحتياؿ 

 .شرح بنكد الكثيقة لمعمبلء كخصكصان فيما يتعمؽ بحدكد التغطية كالتحمؿ كالحدكد الزمنية كالمكانية  - ث

مراعاة األسس العممية كالفنية لصناعة التأميف عند تحديد األقساط كدفع التعكيضات كمراعاة مبدأ عدـ  - ج
 .جكاز اإلثراء مف غير سبب مشركع 

ضركرة رفع مستكل الكادر العامؿ في شركات التأميف كالعمؿ عمى تعييف األخصائييف في مجاؿ  - ح
 .التأميف كاالبتعاد عف المعايير الشخصية كالذاتية في اختيار ىذا الكادر 
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 تكفير التغطيات التأمينية المناسبة في القطاعات الزراعية كالتجارية كالخدمية - خ

بناء إستراتيجية تسكيقية تساعد عمى نشر الكعي التأميني لدل المسؤكليف عف إدارات الخطر في  - د
 . منظمات األعماؿ ، سكاءن مف حيث التركيج كالتكزيع سيـ أف التأميف خدمة تباع كال تشترل 

دارة الخطر لتحسيف  - ذ ضركرة االستفادة مف النماذج الرياضية لمعبلقة التفاعمية بيف صناعة التأميف كا 
 .مستكل تحقيؽ أىداؼ شركات التأميف 

 : األبحاث المستقبمية –ثالثا 
يكصي الباحث بضركرة إجراء بحث ميداني إلمكانية التأميف عمى األخطار التي تصيب قطاع الزراعات 

المحمية كاألشجار المثمرة في المنطقة الساحمية باالعتماد عمى شركات التاميف اإلسبلمية القائمة عمى مبدأ 
 .التبرع كالتعاكف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قائمة المراجع
 : المراجع بالمغة العربية 

  :الكتب : أواًل 
 200أبك السعكد رمضاف ، أصكؿ التأميف، الطبعة الثانية ، دار المطبكعات الجامعية ،  .1
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أبك غدة ، عبد الستار ، كآخركف ، فتاكل التأميف اإلسبلمي ، شركة التأميف اإلسبلمية ، عماف ،  .2
  ، 2005األردف ، 

 المشكبلت العممية ، دار الفكر الجامعي ، اإلسكندرية ، –أحمد ، محمد لطفي ، نظرية التأميف  .3
2007  

اريجيدا ، جكرج ، مبادئ إدارة الخطر كالتأميف ، ترجمة البمقيني ، محمد كميدم ،   ابراىيـ ، دار  .4
  ، 2006المريخ ، الرياض ، 

دارة الخطر : بطشكف  .5   معيد الدراسات المصرفية– عماف –رياش ، التأميف كا 

دارة الخطر : بطشكف  .6  معيد الدراسات المصرفية– عماف – رياش ، التأميف كا 

 ، 2007التريكي ، تيسير ، كمصباح كماؿ ، مدخؿ إلى إدارة الخطر ،  .7
 – جامعة اإلمارات – دبي – أساسيات إدارة الخطر –حسيف : التميمي  .8

 1988سامي  عفيؼ ، التأميف الدكلي ، الدار المصرية المبنانية ، القاىرة : حاتـ  .9

دارة الخطر .10 النظرم كالتطبيؽ ، دار -  حربي ، محمد عريقات ، كسعيد جمعة عقؿ ، التأميف كا 
 2008كائؿ لمنشر ، عماف ، األردف  

حمكدة ، أحمد عبد النبي ، األسس العممية كالعممية لتقييـ األداء في شركات التأميف ، جامعة  .11
 1998اإلسكندرية ،

  2006الدرادكة ، مأمكف ، إدارة الجكدة الشاممة كخدمة العمبلء ، دار الصفاء ، عماف ،  .12
  2009الراكم ، خالد كىيب ، إدارة المخاطر المالية ، دار الميسرة ، عماف ، االردف ،  .13
  2008 – جامعة تشريف – أساسيات الرياضة لمتجارييف –عبد اليادم : الرفاعي  .14
دعبكؿ ، محمد زاىر ، كمحمد أيكب ، مبادئ تسكيؽ الخدمات ، سمسمة الرضا لممعمكمات ،  .15

 2003دمشؽ ، سكريا ،

السجاعي ، محمكد المحاسبة في شركات التأميف ، المكتبة العصرية لمنشر كالتكزيع ، مصر  .16
،2006 ، 

  1987دار الفكر العربي – التأميف ضد األخطار التكنكلكجية القاىرة – محمد شكرم : سركر  .17
سبلـ ، أسامة عزمي ، شقيرم، إدارة الخطر كالتاميف ،دار حامد لمطباعة ، عماف األردف  .18

مصطفى عبد الغني ، اقتصاديات إعادة التأميف ، . عبد الرازؽ ، سعد السعيد ، كد.د-  34 ، 2007،
 كمية التجارة جامعة القاىرة ، 

 التأمينات التجارية كاالجتماعية – عمي : شاكر  .19

  2000 – جامعة القاىرة – التأمينات التجارية كاالجتماعية –عمي أحمد : شاكر  .20
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صديقي ، محمد نجاة اهلل ، كآخركف ، التأميف في االقتصاد اإلسبلمي ، جامعة الممؾ عبد  .21
 6، ص1987العزيز ، مركز النشر العالمي ،

  ، 1964  طمبة، صبلح الديف ، اإلسكندرية دار المعارؼ ،  .22
  اإلسكندرية –أسامة مقدمة في الخطر كالتأميف : عبد العزيز  .23
عبد المطيؼ حسف ، أحمد السيد ، التأميف كدكره االقتصادم كاالجتماعي ، مركز فقيو لؤلبحاث  .24

 ، 2007كالتطكير ، 

  1970 –سبلمي ، الخطر كالتأميف ، دار النيضة العربية ، الجيزة : عبد اهلل  .25
عبد اهلل ، التأميف ، التطكرات التشريعية كالعممية لصناعة التأميف السكرية ، دمشؽ ، سكرية  .26

،2008  

عبد اهلل ، أميف ، التأميف في سكرية بيف النظرية كالتطبيؽ ، الجمعية التعاكنية لمطباعة ، دمشؽ  .27
 ، 2000، سكرية ،

  1987 دار النيضة – بيركت – مبادئ التأميف التجارم كاالجتماعي –عبد ربو ، إبراىيـ  .28

 ، ، 2005عبد ربو ، إبراىيـ ، مبادئ التأميف ، الدار الجامعية ، اإلسكندرية ،  .29
عبده ، السيد عبد المطمب ، مبادئ التأميف ، جامعة األزىر ، كمية التجارة ، الطبعة السادسة ،  .30

1996 ، 
 49 ،ص2008عز الديف ، فبلح ، التأميف مبادئو ك أنكاعو ، دار أسامة ، عماف ، األردف ،  .31
العمرم ، شريؼ ، محمد ، كمحمد عطا اهلل ، األصكؿ العممية كالعممية لمخطر كالتأميف ،  .32

  ، 2012جامعة الممؾ سعكد ،
احمد السيفك ، إدارة الخطر كالتأميف ، دار اليازكدم ، عماف ، . عيد ،أحمد أبك بكر ، كد .33

 ، 2009األردف ، 
محمكد ، عبد المطيؼ ، التأميف االجتماعي في ضكء الشريعة اإلسبلمية ، بيركت دار النفائس  .34

 ،1994 ، 
 ، 1996معكض ، حسيف ، تنمية ميارات العامميف في شركات التأميف ، الككيت ،  .35

  – دار مجدالكم – إدارة أعماؿ التأميف –محمد جكدت : ناصر  .36

ناصر ، محمد جكدت ، كآخركف ، تسكيؽ الخدمات ، دمشؽ ، منشكرات جامعة دمشؽ ،  .37
2005 ، 

ناصر، محمد جكدت، أساسيات التأميف بمفيكمو النظرم كالتطبيقي ، دار التكاصؿ العربي ،  .38
 ، 2007دمشؽ ، سكرية ، 

  ، 2008نيؿ كرك كفكرد ، ترجمة ، تيسير التريكي ، مصباح كماؿ ، مدخؿ إلى إدارة الخطر ،  .39
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اليانسي ، مختار ، مبادئ التأميف بيف الجكانب النظرية كاألسس الرياضية ، دار النيضة  .40
 2000العربية ، بيركت ، 

 ، 2002ىنيدم ، منير إبراىيـ ، إدارة األسكاؽ كالمنشآت المالية ، منشأة معارؼ ، اإلسكندرية  .41
 .36،ص1987ىيكؿ ، عبد العزيز فيمي ، مبادئ التأميف ، بيركت الدار الجامعية ،  .42
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 :المجالت والدوريات
إبراىيـ عزة ، تسكيؽ التأميف في ظؿ المتغيرات االقتصادية العالمية ، الممتقى العربي لمتسكيؽ ،  .43

 2003الدكحة ، قطر ، 

 

جعفر عبد القادر ، التأميف اإلسبلمي ، بيف المستندات الشرعية كالقيكد القانكنية ، المؤتمر  .44
 ، 2011 نيساف ،25/26الدكلي لمتأميف التكافمي ، جامعة فرحات عباس ، الجزائر ، 

الخكيمدم ، عبد الستار ، كآخركف ، مشكبلت التأميف التعاكني ، مؤتمر التأميف التعاكني ،  .45
 ، 2010 نيساف ، 11/13عماف ، األردف ، 

 20، ص1984رمضاف ، زياد ، دراسة عف كاقع التأميف في األردف ، عماف ، .46
 11/13الزرقا ، محمد ، نظرة اقتصادية إسبلمية ، مؤتمر التأميف التعاكني ، عماف ، األردف ،  .47

 ، 2010نيساف ،
زركقي ، دكر قطاع التأميف في تنمية االقتصاد الكطني ، الممتقى الدكلي لمصناعة التأمينية ،  .48

 2012 1ؾ3/4جامعة حسيبة ، 
 ، 1سطحي ، سعاد ، التأميف االجتماعي كالتأميف عمى الحياة ، مجمة العمـك اإلنسانية ، عدد ؾ .49

  2010جامعة منتكرم ، الجزائر 
السكيمـ ، سامي ، كقفات في قضية التأميف ، مركز البحث كالتطكير في شركة الراجحي  .50

 ، 2002المصرفية ، 

 25/26شاشي ، عبد القادر ، مدخؿ إلى التأميف اإلسبلمي ، مؤتمر البنؾ اإلسبلمي ، جدة ،  .51
 ،2011نيساف ،

عبد الحميد الساعاتي ، عبد الرحيـ ، ىؿ التأميف اإلسبلمي المركب تأميف تعاكني أك تجارم ،  .52
  ، 2009مجاة جامعة الممؾ عبد العزيز ، 

عبد العزيز ، عمر ، أخبلقيات صناعة التأميف في الكطف العربي ،بحث عممي ، جامعة  .53
 ، 2006الزيتكنة ، عماف ، األردف ،

عبد القادر ، بيريش ، جكدة الخدمات المصرفية كمدخؿ لزيادة القدرة التنافسية لمبنكؾ ، مجمة  .54
 اقتصاديات شماؿ إفريقية ، العدد الثالث ، 

عبلـ ، سمير ،مناىج البحث في الجكدة كدكرىا في زيادة إنتاجية شركات اإلسكاف كالتشييد  .55
 ، 1997المصرية كتحسيف قدرتيا التأمينية ، مجمة المحاسبة كاإلدارة كالتأميف ، جامعة القاىرة ، 

عمي ، ناديا أميف ، استراتيجيات مستحدثة لتطكير المنتج بالتطبيؽ عمى كسائؿ التأميف ،  .56
 ، 2006، 1 ت6/8الممتقى العربي الثاني ، الدكحة ، 
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نادر ، ىدل إبراىيـ ، إدارة الجكدة الشاممة في شركات التأميف العراقية ، مجمة دراسات  .57
  2012 ، الفصؿ األكؿ ، 18 العدد –محاسبية كمالية ، المجمد السابع 

نادر ، ىدل إبراىيـ ، إدارة الجكدة الشاممة في شركات التأميف العراقية ، مجمة دراسات محاسبية  .58
  282 ص2012 ، الفصؿ األكؿ ، 18 العدد –كمالية ، المجمد السابع 

 : الرسائل الجامعية : ثانيًا 
األشقر ، فراس ، كاقع تسكيؽ خدمات التأميف في الجميكرية العربية السكرية ، رسالة ماجستير ،  .1

  2010جامعة دمشؽ ،

األشقر ، فراس ، كاقع تسكيؽ خدمات التأميف في الجميكرية العربية السكرية ، أطركحة دكتكرا ،  .2
 ، 2010جامعة دمشؽ ، 

األمكم ، إيناس ، دكر اإلدارة االلكتركنية في تحسيف جكدة الخدمة التأمينية ، رسالة ماجستير ،  .3
 ، 2009جامعة دمشؽ ، سكرية ، 

الجريرم ، صالح ، اثر التسكيؽ الداخمي كجكدة الخدمات في رضا الزبكف ، رسالة دكتكرا ، جامعة دمشؽ 
 ،2006 ، 
خالد ، خطيب ، مدخؿ إدارة الجكدة الشاممة لتحسيف القدرة التنافسية في قطاع التأميف الجزائرم ،  .4

 ، 2011رسالة دكتكرا ، جامعة كىراف ، الجزائر ، 
دريباتي ، يسيرة حسف ، دراسة رياضية لمئلحتياطيات في شركت التأميف ، رسالة ماجستير ، جامعة  .5

  2001دمشؽ ، 
الركيس ، محمد ، نمكذج مقترح لقياس جكدة الخدمات المصرفية لدكلة قطر ، رسالة دكتكرا ، جامعة  .6

 ، 2002عيف شمس ، مصر ، 

 الشيخ ، راميا نزار ، دكر الميزة التنافسية في تفعيؿ نشاطات التأمينات العامة ، رسالة ماجستير ،  .7
  ، 2009جامعة دمشؽ ، 

شعث ، سامر شعباف ، دكافع االندماج بيف شركات التأميف العاممة في فمسطيف كمحدداتو ، رسالة  .8
 ، 2012ماجستير ، جامعة غزة ، 

عمي ، ناصر ، دراسة تحميمية ألثر التحديات التي تكاجو شركات التأميف التكافمي ، رسالة ماجسيتر ،  .9
 ، 2009الجامعة األمريكية المفتكحة ، القاىرة ، 

عمي ، ناصر عبد الحميد ، دراسة تحميمية ألثر التحديات التي تكاجييا شركات التأميف التكافمي  .10
 ، 2009، رسالة ماجستير ، الجامعة األمريكية في القاىرة ، 

قزعاط ، اسيؿ ، تحميؿ العكامؿ المؤدية إلى ضعؼ نمك قطاع التأميف في فمسطيف ، رسالة  .11
  ، 2009ماجستير ، الجامعة اإلسبلمية ، غزة ، 
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كرج ، محمد ىاني ، التحميؿ اإلحصائي ألمكاؿ التقاعد ، رسالة ماجستير غير منشكرة ، جامعة  .12
  ، 2005حمب ، 

كريـ ، بيشارم ، تسكيؽ خدمات التأميف كأثره عمى الزبكف ، رسالة ماجستير ، جامعة سعد  .13
 ، 2005دحمب بالبميدة ، الجزائر ، 
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 استبانة الدراسة: الممحق األول 
 األسئمة

 

  الخيارات  

غير  الأوافق مطمقاً 
 موافق

موافق  موافق حيادي
 بشدة

تكفر شركات التأميف السكرية تغطية تأمينية لجميع األخطار في -
 : المنظمات السكرية كالمتعمقة ب 

     

      األبنية - 1س
      األثاث- 2س
      اآلالت كالمعدات- 3س
      األمكاؿ - 4س
      (إدارييف كعامميف) األفراد– 5س
      المعمكمات- 6س
      المكاد األكلية - 7س
      السمع الجاىزة- 8س
      الخسائر الناتجة عف تكقؼ اآلنتاج- 9س
      األخطاء المينية - 10س
      الزبائف-11س
      الدائنيف- 12س
      أخطار النقؿ-13س
      األخطار التي تسببيا لمغير- 14س
      األخطار التي يسببيا الغير لنا- 15س
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      :يقـك المكظفكف في شركات التأميف السكرية ب- 
      شرح بنكد كثيقة التأميف بشكؿ كاضح كشامؿ كمفصؿ- 16س
      تبياف حدكد التغطية كالتحمؿ- 17س
      تبيف لمعمبلء التصرفات التي تسقط حقيـ في التعكيض - 18س
      مساعدة العمبلء عمى اختيار التغطية المناسبة لؤلخطار- 19س
      الحرص عمى عدـ استغبلؿ جيؿ العمبلء إلدراج بنكد حمالة أكجو-20س
رشادىـ إلى أفضؿ كسائؿ الكقاية كالمنع التي - 21س مساعدة العمبلء كا 

 تحكؿ دكف كقكع الخطر كالتخفيؼ مف حجـ الخسارة في حاؿ كقكعو 
     

      :تحرص شركات التأميف السكرية عند تحديدىا لمقسط عمى - 
إجراء دراسات تعتمد عمى معمكمات شاممة كدقيقة عند تحديدىا - 22س

 لمقسط الصافي 
     

      تخفيض حجـ التكاليؼ اإلدارية التي تضاؼ إلى القسط الصافي - 23س
       تخفيض حجـ ىامش األماف الذم يضاؼ إلى القسط الصافي – 24س
      تخفيض حجـ ىامش الربح الذم يضاؼ إلى القسط الصافي - 25س
      :تقـك شركات التاميف السكرية ب- 
      دفع قيمة التعكيض كفقان لشركط التعاقد - 26س
      دفع التعكيض بأقصى سرعة - 27س
االمتناع عف المبالغة في طمب الكثائؽ كالثبكتيات بيدؼ - 28س

 المماطمة كالتيرب مف دفع التعكيض أك تأخير دفعو عمى األقؿ 
     

      : تحقؽ شركات التأميف السكرية أحجاـ أعماؿ كأرباح جيدة نظران ؿ- 
      ازدياد أىمية إدارة الخطر في المنظمات السكرم كتطكر أدائيا - 29س
     ارتفاع مستكل إدراؾ إدارة الخطر في المنظمات السكرية ألىمية - 30س
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 التأميف كإحدل كسائؿ إدارة الخطر 

ارتفاع مستكل إدراؾ إدارة الخطر في المنظمات السكرية - - 31س
 ألىمية التغطيات  التأمينية التي تقدميا شركات التأميف السكرية 

     

ارتفاع مستكل إقباؿ إدارة الخطر في المنظمات السكرية عمى - - 32س
 شراء التغطيات التأمينية التي تكفرىا شركات التأميف السكرية  

     

شفافية كنزاىة كحسف نية إدارة الخطر في المنظمات السكرية في - 33س
 تعامميا مع شركات التأميف السكرية 

     

      :تحتفظ  شركات التأميف السكرية بسيكلة مناسبة نظران ألف - 
المطالبات التي تتقدـ بيا المنظمات السكرية ال تخرج عف الحدكد - 34س

 المتكقعة كالمخططة 
     

األقساط المجمعة مف المنظمات السكرية كافية لتغطية جميع - 35س
 المطالبات التي تتقدـ بيا تمؾ المنظمات 

     

التقـك المنظمات السكرية بإحداث خسائر متعمدة مما يجعؿ - 36س
 الخسائر تبقى ضمف التكزيع الطبيعي االحتمالي المخطط لو 

     

تتكزع التغطيات التأمينية المكتتب عمييا مف قبؿ المنظمات السكرية - 
 :لدل شركات التأميف السكرية 

     

      عمى كامؿ المناطؽ الجغرافية السكرية - 37س
      عمى جميع القطاعات االقتصادية السكرية - 38س
تحرص شركات التأميف السكرية عمى التعامؿ مع المنظمات السكرية - 

 التي تقـك 
     

      بتكزيع استثماراتيا جغرافيان كماليان كزمنيان - 39س
      اتخاذ كؿ إجراءات الكقاية كالمنع - 40س
      بااللتزاـ بالشفافية كالنزاىة كحسف النية  - 41س
      باإللتزاـ بالشركط التي تضعيا شركات اإلعادة العالمية -  42س
تقـك شركات التاميف السكرية بتقديـ منتجات تأمينية جديدة ذات جدكل - 

 :مف الناحية التأمينية استجابة ؿ
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      تنكع كتكسع األنشطة االقتصادية  في المنظمات السكرية - 43س
      ازدياد الكعي التأميني لدل إدارة الخطر في المنظمات السكرية  - 44س
المعمكمات الشاممة كالدقيقة التي تحصؿ عمييا مف المنظمات - 45س

 السكرية 
     

الطمبات المقدمة ليا مف المنظمات السكرية بشأف حاجتيا - 46س
لتغطيات تأمينية غير متكفرة حاليان في السكؽ السكرية كتشترييا مف 

 شركات تأميف خارجية 

     

      :تنظر المنظمات السكرية إلى إدارة الخطر باعتبارىا - 
      الخ ......نشاط ىاـ شأنو شأف التمكيؿ كالتسكيؽ - 47س
      مساىمة في تحقيؽ أىداؼ المنظمة - 48س
      تحقؽ منفعة أكبر مف تكمفة أدائيا  - 49س
      تحتاج إلى تحديد دقيؽ لمجية المسؤكلة عف أداء أنشطتيا - 50س
تحتاج إلى تحديد دقيؽ  لصبلحيات كسمطات الجية  المسؤكلة - 51س

 عف أداء أنشطتيا
     

تحتاج إلى كحدة تنظيمية كظيفية متخصصة ألداء أنشطتيا - 52س
 ضمف الييكؿ التنظيمي 

     

      :تقـك إدارة الخطر في المنظمات السكرية ب- 
      حصر جميع األخطار التي تتعرض ليا المنظمة - 53س
      تحديد احتماؿ كقكع كؿ خطر مف األخطار المحتممة - 54س
      تحديد حجـ الخسارة المحتممة لكؿ خطر مف األخطار - 55س
      تصنيؼ األخطار كفقان لمعايير محددة - 56س
      تحديد تكصيؼ دقيؽ لكؿ خطر مف األخطار المحتممة - 57س
      كضع سياسات إلدارة الخطر - 58س
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      التفريؽ بيف سياسات التأثير كسياسات التمكيؿ - 59س
      التفريؽ بيف سياسات التأثير المادم كسياسات التأثير المالي - 60س
التفريؽ بيف سياسات التمكيؿ الخارجي لمخطر كسياسات التمكيؿ - 61س

 الداخمي 
     

      التفريؽ بيف السياسات كالكسائؿ - 62س
      تحديد جميع الكسائؿ المتاحة لمجابية الخطر - 63س
المقارنة بيف الكسائؿ المتاحة لمجابية الخطر عمى أساس - 64س

 المنفعة كالتكمفة 
     

      تحديد األخطار التي تناسبيا كسيمة التأميف - 65س
تحديد األخطار التي يمكف تغطيتيا مف خبلؿ شركات التأميف - 66س

 السكرية 
     

تحديد األخطار التي  ال يمكف تغطيتيا مف خبلؿ شركات - 67س
 التأميف السكرية

     

      :تدرؾ إدارة الخطر في المنظمات السكرية أف التأميف يساعد عمى - 
      التخفيؼ مف اآلثار السمبية لؤلحداث غير المرغكبة - 68س
      تكسيع االستثمارات الحالية - 69س
      الدخكؿ في استثمارات جديدة- 70س
      االقتراض مف المصارؼ - 71س
      زيادة إنتاجية العنصر البشرم - 72س
      نمك كبقاء كاستمرار المنظمة في تأدية أنشطتيا - 73س
      استبداؿ المكجكدات التي تعرضت لضرر كمي  أك جزئي - 74س
      التعكيض عف األرباح الناجمة عف التكقؼ المؤقت لؤلنشطة - 75س
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      زيادة ثقة العماؿ كالزبائف كالمكرديف كالدائنيف بالمنظمة - 76س
      التكسع بعمميات البيع اآلجؿ - 77س
      :تدرؾ إدارة الخطر في المنظمات السكرية أف شركات التأميف السكرية  -
تكفر تغطية تأمينية لجميع األخطار التي تتعرض ليا المنظمات - 78س

 السكرية 
     

      تساعد عمى اختيار التغطية التأمينية المناسبة - 79س
      تؤمف تغطية تأمينيةبأسعار مناسبة  - 80س
تقبؿ إدارة الخطر في المنظمات السكرية عمى شراء الكثائؽ التي تكفرىا  -

 :شركات التأميف السكرية كالتي تتعمؽ ب 
     

      األبنية - 81س
      األثاث - 82س
      اآلالت - 83س
      األمكاؿ - 84س
      األفراد - 85س
      المعمكمات - 86س
      المكاد األكلية - 87س
      الزبائف - 88س
      األضرار التي تسببيا المنظمة لآلخريف - 89س
      األضرار التي يسببيا اآلخركف لممنظمة - 90س
      أضرار تكقؼ العمؿ كاإلنتاج - 91س
تتعامؿ إدارة الخطر في المنظمات السكرية مع شركات التأميف السكرية - 

 : بشفافية كنزاىة كحسف نية مف خبلؿ 
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      تقديـ معمكمات كاممة كشاممة - 92س
      تقديـ معمكمات صحيحة كدقيقة - 93س
      تقديـ معمكمات غير متحيزة - 94س
      التحدث خسائر متعمدة - 95س
      تقـك بكؿ مامف شأنو منع كقكع الخسائر كالتخفيؼ مف حجميا - 96س
تستخدـ إدارة الخطر في المنظمات السكرية خدمات شركات التأميف  -

 :السكرية لما ليا مف أثر في 
     

تشجيع متخذ القرار عمى تكسيع حجـ استثماراتو الحالية المحققة - 97س
 لؤلرباح 

     

تشجيع متخذ القرار عمى دخكؿ مجاالت استثمارية جديدة محققة - 98س
 لؤلرباح

     

تشجيع متخذ القرار عمى دخكؿ مجاالت استثمارية جديدة  طكيمة - 99س
 األجؿ محققة لؤلرباح

     

      تخفيض حجـ األمكاؿ المجمدة - 100س
      رفع معدؿ العائد عمى االستثمار - 101س
      إتباع سياسة البيع اآلجؿ بما يساىـ بزيادة المبيعات - 102س
      زيادة إنتاجية العنصر البشرم بما يساىـ في خفض التكمفة - 103س
قدرة المنظمة عمى االقتراض بفائدة منخفضة بما يساىـ في - 104س

 خفض التكمفة 
     

تعكيض الخسائر الناجمة عف انقطاع األرباح بسبب تكقؼ - 105س
 العمؿ كاإلنتاج 

     

تحصؿ إدارة الخطر في المنظمات السكرية عمى التعكيضات الكافية  -
 :بما يكفؿ 

     

      استبداؿ المكجكدات البلزمة ألداء العمؿ كاألنشطة - 106س
      استبداؿ المكجكدات بسرعة - 107س
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عدـ استخداـ األمكاؿ المخصصة لؤلنشطة االعتيادية في - 108س
 تمكيؿ الخطر 

     

عدـ استخداـ األمكاؿ المخصصة لمنمك كالتكسع في تمكيؿ - 109س
 الخطر 

     

      عدـ استخداـ اإليرادات الجارية في تمكيؿ الخطر - 110س
       الكفاء بااللتزامات تجاه الدائنيف 111س
      الكفاء بااللتزامات تجاه المكرديف - 112س
      الكفاء بااللتزامات تجاه الزبائف - 113س
      الكفاء بااللتزامات تجاه العماؿ - 114س
      الكفاء بااللتزامات القانكنية - 115س

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2)الممحق رقم 
 الجداول التكرارّية إلجابات أفراد العّينة
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 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال األّول بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 

 التكرارات المطمقة
 األبنية -1س

Total أكافؽ ال 

 مطمقان 
 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
38 36 50 170 48 342 

 342 48 184 62 38 10 التأميف شركات

Total 48 74 112 354 96 684 

 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال الثاني بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 

 التكرارات المطمقة

 األثاث -2س

Total أكافؽ ال 

 مطمقان 
 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
38 74 66 138 26 342 

 342 40 146 72 58 26 التأميف شركات

Total 64 132 138 284 66 684 

 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال الثالث بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 

 التكرارات المطمقة

 كالمعدات اآلالت -3س

Total أكافؽ ال 

 مطمقان 
 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
20 30 70 168 54 342 

 342 40 172 74 44 12 التأميف شركات

Total 32 74 144 340 94 684 

 
 
 
 

 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال الرابع بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 

 Total األمكاؿ -4س التكرارات المطمقة
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 أكافؽ ال

 مطمقان 
 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

العمؿ 

 منظمات

 األعماؿ
38 48 50 140 66 342 

 342 44 174 70 44 10 التأميف شركات

Total 48 92 120 314 110 684 

 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال الخامس بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 

 التكرارات المطمقة

 (كعامميف إدارييف)األفراد – 5س

Total أكافؽ ال 

 مطمقان 
 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
16 30 48 160 88 342 

 342 42 176 76 44 4 التأميف شركات

Total 20 74 124 336 130 684 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال السادس بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 

 التكرارات المطمقة

 المعمكمات -6س

Total أكافؽ ال 

 مطمقان 
 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
38 72 108 94 30 342 

 342 26 96 92 106 22 التأميف شركات

Total 60 178 200 190 56 684 

 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال السابع بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 

 التكرارات المطمقة

 األكلية المكاد -7س

Total أكافؽ ال 

 مطمقان 
 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
30 66 88 142 16 342 

 342 32 138 74 86 12 التأميف شركات

Total 42 152 162 280 48 684 

 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال الثامن بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 

 Total الجاىزة السمع -8س التكرارات المطمقة
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 أكافؽ ال

 مطمقان 
 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
38 72 74 136 22 342 

 342 30 142 82 68 20 التأميف شركات

Total 58 140 156 278 52 684 

 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال التاسع بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 

 التكرارات المطمقة

 Total اآلنتاج تكقؼ عف الناتجة الخسائر -9س

 أكافؽ ال

 مطمقان 

 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
54 60 86 104 38 342 

 342 18 110 92 100 22 التأميف شركات

Total 76 160 178 214 56 684 

 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال العاشر بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 

 التكرارات المطمقة

 المينية األخطاء -10س

Total أكافؽ ال 

 مطمقان 
 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
52 70 88 100 32 342 

 342 20 114 88 102 18 التأميف شركات

Total 70 172 176 214 52 684 

 
 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال الحادي عشر بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 

 التكرارات المطمقة

 الزبائف-11س

Total أكافؽ ال 

 مطمقان 
 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
36 92 76 112 26 342 

 342 24 104 100 94 20 التأميف شركات

Total 56 186 176 216 50 684 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال الثاني عشر بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 

 Total الدائنيف -12س التكرارات المطمقة
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 أكافؽ ال

 مطمقان 
 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
36 86 92 98 30 342 

 342 12 122 88 96 24 التأميف شركات

Total 60 182 180 220 42 684 

 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال الثالث عشر بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 

 التكرارات المطمقة

 النقؿ أخطار-13س

Total أكافؽ ال 

 مطمقان 
 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
24 30 56 172 60 342 

 342 42 158 82 56 4 التأميف شركات

Total 28 86 138 330 102 684 

 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال الرابع عشر بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 

 التكرارات المطمقة

 لمغير تسببيا التي األخطار -14س

Total أكافؽ ال 

 مطمقان 
 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
32 48 70 154 38 342 

 342 48 156 74 58 6 التأميف شركات

Total 38 106 144 310 86 684 

 
 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال الخامس عشر بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 

 التكرارات المطمقة

 Total لنا الغير يسببيا التي األخطار -15س

 أكافؽ ال

 مطمقان 

 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
26 46 74 158 38 342 

 342 40 134 104 60 4 التأميف شركات

Total 30 106 178 292 78 684 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال السادس عشر بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 

 Total كمفصؿ كشامؿ كاضح بشكؿ التأميف كثيقة بنكد شرح -16س التكرارات المطمقة
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 أكافؽ ال

 مطمقان 
 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
20 32 66 142 82 342 

 342 72 152 100 18 0 التأميف شركات

Total 20 50 166 294 154 684 

 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال السابع عشر بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 

 التكرارات المطمقة

 كالتحمؿ التغطية حدكد تبياف -17س

Total أكافؽ ال 

 مطمقان 
 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
14 38 56 180 54 342 

 342 66 194 68 12 2 التأميف شركات

Total 16 50 124 374 120 684 

 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال الثامن عشر بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 

 التكرارات المطمقة

 التعكيض في حقيـ تسقط التي التصرفات لمعمبلء تبيف -18س

Total أكافؽ ال 

 مطمقان 
 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
28 32 62 182 38 342 

 342 52 186 74 24 6 التأميف شركات

Total 34 56 136 368 90 684 

 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال التاسع عشر بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 

 التكرارات المطمقة

 لؤلخطار المناسبة التغطية اختيار عمى العمبلء مساعدة -19س

Total أكافؽ ال 

 مطمقان 
 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
18 30 68 168 58 342 

 342 30 196 98 18 0 التأميف شركات

Total 18 48 166 364 88 684 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال العشرون بحسب مجال العمل ()لجدول رقم 
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 التكرارات المطمقة

 حمالة بنكد إلدراج العمبلء جيؿ استغبلؿ عدـ عمى الحرص-20س

 أكجو
Total 

 أكافؽ ال

 مطمقان 
 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
26 38 88 118 72 342 

 342 56 168 94 20 4 التأميف شركات

Total 30 58 182 286 128 684 

 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال الحادي والعشرون بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 

 التكرارات المطمقة

رشادىـ العمبلء مساعدة -21س  الكقاية كسائؿ أفضؿ إلى كا 

 حجـ مف كالتخفيؼ الخطر كقكع دكف تحكؿ  التي كالمنع

 Total كقكعو حاؿ في الخسارة

 أكافؽ ال

 مطمقان 

 غير

 مكافؽ

محام
 د

 بشّدة مكافؽ مكافؽ

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
12 12 80 174 64 342 

 342 58 180 88 10 6 التأميف شركات

Total 18 22 168 354 122 684 

 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال الثاني والعشرون بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 

 التكرارات المطمقة

 تحديدىا عند كدقيقة شاممة معمكمات عمى تعتمد دراسات إجراء -22س

 الصافي لمقسط
Total 

 أكافؽ ال

 مطمقان 

 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
10 64 50 156 62 342 

 342 42 188 92 14 6 التأميف شركات

Total 16 78 142 344 104 684 

 
 
 
 

 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال الثالث والعشرون بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 
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 التكرارات المطمقة

 الصافي القسط إلى تضاؼ التي اإلدارية التكاليؼ حجـ تخفيض -23س

Total أكافؽ ال 

 مطمقان 
 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
24 60 78 136 44 342 

 342 30 188 96 26 2 التأميف شركات

Total 26 86 174 324 74 684 

 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال الرابع والعشرون بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 

 التكرارات المطمقة

 الصافي القسط إلى يضاؼ الذم األماف ىامش حجـ تخفيض – 24س

Total أكافؽ ال 

 مطمقان 
 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
18 64 118 116 26 342 

 342 18 134 152 32 6 التأميف شركات

Total 24 96 270 250 44 684 

 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال الخامس والعشرون بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 

 التكرارات المطمقة

 الصافي القسط إلى يضاؼ الذم الربح ىامش حجـ تخفيض -25س

Total أكافؽ ال 

 مطمقان 
 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
32 68 102 118 22 342 

 342 8 118 130 66 20 التأميف شركات

Total 52 134 232 236 30 684 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال السادس والعشرون بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 

 التكرارات المطمقة

 التعاقد لشركط كفقان  التعكيض قيمة دفع -26س

Total أكافؽ ال 

 مطمقان 
 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
26 36 44 170 66 342 

 342 52 186 80 14 10 التأميف شركات

Total 36 50 124 356 118 684 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال السابع والعشرون بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 

 Total سرعة بأقصى التعكيض دفع -27س التكرارات المطمقة
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 أكافؽ ال

 مطمقان 
 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
38 38 66 120 80 342 

 342 46 156 96 32 12 التأميف شركات

Total 50 70 162 276 126 684 

 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال التاسع والعشرون بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 

 التكرارات المطمقة

بيدؼ  كالثبكتيات الكثائؽ طمب في المبالغة عف االمتناع -28س
 األقؿ عمى دفعو تأخير أك التعكيض دفع مف كالتيرب المماطمة

Total 

 مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير مطمقان  أكافؽ ال

 بشّدة

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
46 46 68 114 68 342 

 شركات

 التأميف
8 38 104 158 34 342 

Total 54 84 172 272 102 684 

 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال التاسع والعشرون بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 

 التكرارات المطمقة

 Total أدائيا كتطكر السكرم المنظمات في الخطر إدارة أىمية ازدياد -29س

 أكافؽ ال

 مطمقان 

 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
22 22 94 164 40 342 

 342 18 186 98 36 4 التأميف شركات

Total 26 58 192 350 58 684 

 
 
 
 
 
 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال الثالثون بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 
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 التكرارات المطمقة

المنظمات  في الخطر إدارة إدراؾ مستكل ارتفاع -30س
 Total الخطر إدارة كسائؿ كإحدل التأميف ألىمية السكرية

 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير مطمقان  أكافؽ ال

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
18 32 80 174 38 342 

 342 28 174 104 32 4 التأميف شركات

Total 22 64 184 348 66 684 

 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال الحادي والثالثون بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 

 التكرارات المطمقة

التغطيات  ألىمية السكرية المنظمات في الخطر إدارة إدراؾ مستكل ارتفاع -31س
 Total السكرية التأميف شركات تقدميا التي التأمينية

 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير مطمقان  أكافؽ ال

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
12 26 102 170 32 342 

 342 26 176 100 36 4 التأميف شركات

Total 16 62 202 346 58 684 

 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال الثاني والثالثون بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 

 التكرارات المطمقة

 التي التأمينية التغطيات شراء عمى السكرية المنظمات في الخطر إدارة إقباؿ مستكل ارتفاع - -32س

 Total السكرية التأميف شركات تكفرىا

 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير مطمقان  أكافؽ ال

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
22 16 120 152 32 342 

 342 36 160 106 32 8 التأميف شركات

Total 30 48 226 312 68 684 

 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال الثالث والثالثون بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 

 التكرارات المطمقة

 مع تعامميا في السكرية المنظمات في الخطر إدارة نية كحسف كنزاىة شفافية -33س

 Total السكرية التأميف شركات

 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير مطمقان  أكافؽ ال

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
22 28 98 140 54 342 

 342 48 142 102 42 8 التأميف شركات

Total 30 70 200 282 102 684 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال الرابع والثالثون بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 
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 التكرارات المطمقة

 الحدكد عف تخرج ال السكرية المنظمات بيا تتقدـ التي المطالبات -34س

 كالمخططة المتكقعة
Total 

 أكافؽ ال

 مطمقان 
 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
30 50 102 138 22 342 

 342 26 162 106 42 6 التأميف شركات

Total 36 92 208 300 48 684 

 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال الخامس والثالثون بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 

 التكرارات المطمقة

 تتقدـ التي المطالبات جميع لتغطية كافية السكرية المنظمات مف المجمعة األقساط -35س

 المنظمات تمؾ بيا

Total 

 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير مطمقان  أكافؽ ال

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
36 56 80 150 20 342 

 342 36 144 102 50 10 التأميف شركات

Total 46 106 182 294 56 684 

 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال السادس والثالثون بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 

 التكرارات المطمقة

 التكزيع ضمف تبقى الخسائر يجعؿ مما متعمدة خسائر بإحداث السكرية المنظمات تقـك ال -36س

 لو المخطط االحتمالي الطبيعي

Total 

 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير مطمقان  أكافؽ ال

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
44 30 106 132 30 342 

 342 30 162 98 40 12 التأميف شركات

Total 56 70 204 294 60 684 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال السابع والثالثون بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 

 التكرارات المطمقة

 السكرية الجغرافية المناطؽ كامؿ عمى -37س

Total أكافؽ ال 

 مطمقان 
 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
26 42 88 142 44 342 

 342 20 190 94 38 0 التأميف شركات

Total 26 80 182 332 64 684 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال الثامن والثالثون بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 
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 التكرارات المطمقة

 السكرية االقتصادية القطاعات جميع عمى -38س

Total أكافؽ ال 

 مطمقان 
 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
18 44 96 144 40 342 

 342 24 186 100 26 6 التأميف شركات

Total 24 70 196 330 64 684 

 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال التاسع والثالثون بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 

 التكرارات المطمقة

 كزمنيان  كماليان  جغرافيان  استثماراتيا بتكزيع -39س

Total أكافؽ ال 

 مطمقان 
 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
24 36 66 154 62 342 

 342 44 192 84 14 8 التأميف شركات

Total 32 50 150 346 106 684 

 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال  األربعون بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 

 التكرارات المطمقة

 Total كالمنع الكقاية إجراءات كؿ اتخاذ -40س

 أكافؽ ال

 مطمقان 

 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
14 22 72 174 60 342 

 342 46 176 100 18 2 التأميف شركات

Total 16 40 172 350 106 684 

 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال  الحادي واألربعون بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 

 التكرارات المطمقة

 النية كحسف كالنزاىة بالشفافية بااللتزاـ -41س

Total أكافؽ ال 

 مطمقان 
 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
20 30 74 152 66 342 

 342 74 152 94 16 6 التأميف شركات
Total 26 46 168 304 140 684 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال  الثاني واألربعون بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 
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 التكرارات المطمقة

 العالمية اإلعادة شركات تضعيا التي بالشركط باإللتزاـ  -42س

Total أكافؽ ال 

 مطمقان 
 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
12 38 62 186 44 342 

 342 40 158 120 16 8 التأميف شركات

Total 20 54 182 344 84 684 

 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال  الثالث واألربعون بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 

 التكرارات المطمقة

 السكرية المنظمات في  االقتصادية األنشطة كتكسع تنكع -43س

Total أكافؽ ال 

 مطمقان 
 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
16 32 74 178 42 342 

 342 28 206 82 22 4 التأميف شركات

Total 20 54 156 384 70 684 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال  الرابع واألربعون بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 

 التكرارات المطمقة

 السكرية المنظمات في الخطر إدارة لدل التأميني الكعي ازدياد -44س

Total أكافؽ ال 

 مطمقان 
 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
26 30 84 160 42 342 

 342 20 200 102 10 10 التأميف شركات

Total 36 40 186 360 62 684 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال  الخامس واألربعون بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 

 التكرارات المطمقة

 المنظمات مف عمييا تحصؿ التي كالدقيقة الشاممة المعمكمات -45س

 السكرية

Total 

 أكافؽ ال

 مطمقان 

 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
16 44 74 170 38 342 

 342 28 176 122 12 4 التأميف شركات

Total 20 56 196 346 66 684 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال  السادس واألربعون بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 
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 التكرارات المطمقة

حاليان  متكفرة غير تأمينية لتغطيات حاجتيا بشأف السكرية المنظمات مف ليا المقدمة الطمبات -46س
 Total خارجية تأميف شركات مف كتشترييا السكرية السكؽ في

 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير مطمقان  أكافؽ ال

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
26 42 106 134 34 342 

 342 22 150 134 34 2 التأميف شركات

Total 28 76 240 284 56 684 

 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال  السابع واألربعون بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 

 التكرارات المطمقة

 الخ...... كالتسكيؽ التمكيؿ شأف شأنو ىاـ نشاط -47س

Total أكافؽ ال 

 مطمقان 
 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
36 30 86 156 34 342 

 342 16 178 108 26 14 التأميف شركات

Total 50 56 194 334 50 684 

 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال  الثامن واألربعون بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 

 التكرارات المطمقة

 Total المنظمة أىداؼ تحقيؽ في مساىمة -48س

 أكافؽ ال

 مطمقان 

 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
10 32 110 154 36 342 

 342 28 158 124 28 4 التأميف شركات

Total 14 60 234 312 64 684 

 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال  التاسع واألربعون بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 

 التكرارات المطمقة

 Total أدائيا تكمفة مف أكبر منفعة تحقؽ -49س

 أكافؽ ال

 مطمقان 

 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
26 40 76 154 46 342 

 342 50 130 130 28 4 التأميف شركات

Total 30 68 206 284 96 684 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال الخمسين بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 
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 التكرارات المطمقة

 Total أنشطتيا أداء عف المسؤكلة لمجية دقيؽ تحديد إلى تحتاج -50س

 أكافؽ ال

 مطمقان 

 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
16 24 96 146 60 342 

 342 34 168 120 16 4 التأميف شركات

Total 20 40 216 314 94 684 

 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال الحادي والخمسين بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 

 التكرارات المطمقة

 المسؤكلة  الجية كسمطات لصبلحيات  دقيؽ تحديد إلى تحتاج -51س

 أنشطتيا أداء عف
Total 

 أكافؽ ال

 مطمقان 
 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
14 26 100 164 38 342 

 342 48 156 122 12 4 التأميف شركات

Total 18 38 222 320 86 684 

 
 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال الثاني والخمسين بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 

 التكرارات المطمقة

 ضمف أنشطتيا ألداء متخصصة كظيفية تنظيمية كحدة إلى تحتاج -52س

 التنظيمي الييكؿ
Total 

 أكافؽ ال

 مطمقان 
 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
16 30 80 172 44 342 

 342 44 166 118 10 4 التأميف شركات

Total 20 40 198 338 88 684 

 
 
 
 
 
 

 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال الثالث والخمسين بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 
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 التكرارات المطمقة

 المنظمة ليا تتعرض التي األخطار جميع حصر -53س

Total أكافؽ ال 

 مطمقان 
 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
18 34 80 174 36 342 

 342 38 172 104 18 10 التأميف شركات

Total 28 52 184 346 74 684 

 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال الرابع والخمسين بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 

 التكرارات المطمقة

 Total المحتممة األخطار مف خطر كؿ كقكع احتماؿ تحديد -54س

 أكافؽ ال

 مطمقان 

 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
20 28 82 160 52 342 

 342 32 178 108 20 4 التأميف شركات

Total 24 48 190 338 84 684 

 
 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال الخامس والخمسين بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 

 التكرارات المطمقة

 Total األخطار مف خطر لكؿ المحتممة الخسارة حجـ تحديد -55س

 أكافؽ ال

 مطمقان 

 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
24 48 60 182 28 342 

 342 34 158 58 48 44 التأميف شركات

Total 68 96 118 340 62 684 

 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال السادس والخمسين بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 

 التكرارات المطمقة

 محددة لمعايير كفقان  األخطار تصنيؼ -56س

Total أكافؽ ال 

 مطمقان 
 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
30 32 82 160 38 342 

 342 30 148 132 24 8 التأميف شركات

Total 38 56 214 308 68 684 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال السابع والخمسين بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 
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 التكرارات المطمقة

 المحتممة األخطار مف خطر لكؿ دقيؽ تكصيؼ تحديد -57س

Total أكافؽ ال 

 مطمقان 
 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
22 30 92 158 40 342 

 342 34 174 110 18 6 التأميف شركات

Total 28 48 202 332 74 684 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال الثامن والخمسين بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 

 التكرارات المطمقة

 Total الخطر إلدارة سياسات كضع -58س

 أكافؽ ال

 مطمقان 

 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
24 32 86 146 54 342 

 342 44 152 126 16 4 التأميف شركات

Total 28 48 212 298 98 684 

 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال التاسع والخمسين بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 

 التكرارات المطمقة

 التمكيؿ كسياسات التأثير سياسات بيف التفريؽ -59س

Total أكافؽ ال 

 مطمقان 
 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
14 34 110 142 42 342 

 342 22 154 138 26 2 التأميف شركات

Total 16 60 248 296 64 684 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال السّتين بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 

 التكرارات المطمقة

 المالي التأثير كسياسات المادم التأثير سياسات بيف التفريؽ -60س

Total أكافؽ ال 

 مطمقان 
 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
12 16 120 154 40 342 

 342 28 160 138 16 0 التأميف شركات

Total 12 32 258 314 68 684 

 
 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال الحادي والسّتين بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 
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 التكرارات المطمقة

 كسياسات لمخطر الخارجي التمكيؿ سياسات بيف التفريؽ -61س

 الداخمي التمكيؿ
Total 

 أكافؽ ال

 مطمقان 
 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
18 16 112 158 38 342 

 342 34 154 130 22 2 التأميف شركات

Total 20 38 242 312 72 684 

 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال الثاني والسّتين بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 

 التكرارات المطمقة

 Total كالكسائؿ السياسات بيف التفريؽ -62س

 أكافؽ ال

 مطمقان 

 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
18 28 102 140 54 342 

 342 34 182 108 14 4 التأميف شركات

Total 22 42 210 322 88 684 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال الثالث والسّتين بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 

 التكرارات المطمقة

 الخطر لمجابية المتاحة الكسائؿ جميع تحديد -63س

Total أكافؽ ال 

 مطمقان 
 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
18 30 70 178 46 342 

 342 50 162 98 26 6 التأميف شركات

Total 24 56 168 340 96 684 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال الرابع والسّتين بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 

 التكرارات المطمقة

 أساس عمى الخطر لمجابية المتاحة الكسائؿ بيف المقارنة -64س

 كالتكمفة المنفعة
Total 

 أكافؽ ال

 مطمقان 
 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
18 16 96 162 50 342 

 342 32 172 92 36 10 التأميف شركات

Total 28 52 188 334 82 684 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال الخامس والسّتين بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 
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 التكرارات المطمقة

 Total التأميف كسيمة تناسبيا التي األخطار تحديد -65س

 أكافؽ ال

 مطمقان 

 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
12 34 92 170 34 342 

 342 54 174 90 18 6 التأميف شركات

Total 18 52 182 344 88 684 

 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال السادس والسّتين بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 

 التكرارات المطمقة

 التأميف شركات خبلؿ مف تغطيتيا يمكف التي األخطار تحديد -66س

 السكرية
Total 

 أكافؽ ال

 مطمقان 
 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
16 22 80 186 38 342 

 342 36 172 112 20 2 التأميف شركات

Total 18 42 192 358 74 684 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال السابع والسّتين بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 

 التكرارات المطمقة

 شركات خبلؿ مف تغطيتيا يمكف ال  التي األخطار تحديد -67س

 السكرية التأميف
Total 

 أكافؽ ال

 مطمقان 
 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
18 20 76 190 38 342 

 342 38 162 114 22 6 التأميف شركات

Total 24 42 190 352 76 684 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال الثامن والسّتين بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 

 التكرارات المطمقة

 المرغكبة غير لؤلحداث السمبية اآلثار مف التخفيؼ -68س

Total أكافؽ ال 

 مطمقان 
 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
18 22 96 134 72 342 

 342 28 188 116 8 2 التأميف شركات

Total 20 30 212 322 100 684 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال التاسع والسّتين بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 
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 التكرارات المطمقة

 Total الحالية االستثمارات تكسيع -69س

 أكافؽ ال

 مطمقان 

 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
6 26 70 162 78 342 

 342 52 158 106 22 4 التأميف شركات

Total 10 48 176 320 130 684 

 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال السبعين بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 

 التكرارات المطمقة

 جديدة استثمارات في الدخكؿ -70س

Total أكافؽ ال 

 مطمقان 
 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
10 32 64 162 74 342 

 342 64 142 108 24 4 التأميف شركات

Total 14 56 172 304 138 684 

 
 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال الحادي والسبعين بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 

 التكرارات المطمقة

 المصارؼ مف االقتراض -71س

Total أكافؽ ال 

 مطمقان 
 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
20 42 82 154 44 342 

 342 40 172 92 34 4 التأميف شركات

Total 24 76 174 326 84 684 

 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال الثاني والسبعين بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 

 التكرارات المطمقة

 البشرم العنصر إنتاجية زيادة -72س

Total أكافؽ ال 

 مطمقان 
 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
16 36 78 154 58 342 

 342 64 178 68 26 6 التأميف شركات

Total 22 62 146 332 122 684 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال الثالث والسبعين بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 
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 التكرارات المطمقة

 أنشطتيا تأدية في المنظمة كاستمرار كبقاء نمك -73س

Total أكافؽ ال 

 مطمقان 
 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
6 30 68 176 62 342 

 342 66 180 86 8 2 التأميف شركات

Total 8 38 154 356 128 684 

 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال الرابع والسبعين بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 

 التكرارات المطمقة

 جزئي أك  كمي لضرر تعرضت التي المكجكدات استبداؿ -74س

Total أكافؽ ال 

 مطمقان 
 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
10 36 86 154 56 342 

 342 58 186 78 12 8 التأميف شركات

Total 18 48 164 340 114 684 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال الخامس والسبعين بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 

 التكرارات المطمقة

 لؤلنشطة المؤقت التكقؼ عف الناجمة األرباح عف التعكيض -75س

Total أكافؽ ال 

 مطمقان 
 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
18 32 94 150 48 342 

 342 42 150 114 26 10 التأميف شركات

Total 28 58 208 300 90 684 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال السادس والسبعين بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 

 التكرارات المطمقة

 Total بالمنظمة كالدائنيف كالمكرديف كالزبائف العماؿ ثقة زيادة -76س

 أكافؽ ال

 مطمقان 

 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
18 20 82 144 78 342 

 342 60 188 74 18 2 التأميف شركات

Total 20 38 156 332 138 684 

 
 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال السابع والسبعين بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 
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 التكرارات المطمقة

 اآلجؿ البيع بعمميات التكسع -77س

Total أكافؽ ال 

 مطمقان 
 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
18 40 118 120 46 342 

 342 54 130 118 34 6 التأميف شركات

Total 24 74 236 250 100 684 

 
 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال الثامن والسبعين بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 

 التكرارات المطمقة

 المنظمات ليا تتعرض التي األخطار لجميع تأمينية تغطية تكفر -78س

 السكرية
Total 

 أكافؽ ال

 مطمقان 
 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
28 32 80 156 46 342 

 342 44 172 80 34 12 التأميف شركات

Total 40 66 160 328 90 684 

 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال التاسع والسبعين بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 

 التكرارات المطمقة

 المناسبة التأمينية التغطية اختيار عمى تساعد -79س

Total أكافؽ ال 

 مطمقان 
 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
10 26 86 180 40 342 

 342 22 170 126 16 8 التأميف شركات

Total 18 42 212 350 62 684 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال الثمانين بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 

 التكرارات المطمقة

 Total مناسبة تأمينية بأسعار تغطية تؤمف -80س

 أكافؽ ال

 مطمقان 

 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
26 26 74 170 46 342 

 342 28 156 76 46 36 التأميف شركات

Total 62 72 150 326 74 684 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال  الحادي والثمانين بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 
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 التكرارات المطمقة

 األبنية -81س

Total أكافؽ ال 

 مطمقان 
 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
26 44 106 118 48 342 

 342 22 142 134 16 28 التأميف شركات

Total 54 60 240 260 70 684 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال  الثاني والثمانين بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 

 التكرارات المطمقة

 Total األثاث -82س

 أكافؽ ال

 مطمقان 

 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
26 52 120 104 40 342 

 342 28 132 116 24 42 التأميف شركات

Total 68 76 236 236 68 684 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال الثالث والثمانين بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 

 التكرارات المطمقة

 Total اآلالت -83س

 أكافؽ ال

 مطمقان 

 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
12 48 84 140 58 342 

 342 28 162 116 16 20 التأميف شركات

Total 32 64 200 302 86 684 

 
 
 
 
 
 
 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال الرابع والثمانين بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 

 التكرارات المطمقة

 Total األمكاؿ -84س

 أكافؽ ال

 مطمقان 

 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير
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 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
14 42 116 112 58 342 

 342 22 166 120 28 6 التأميف شركات

Total 20 70 236 278 80 684 

 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال الخامس والثمانين بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 

 التكرارات المطمقة

 األفراد -85س

Total أكافؽ ال 

 مطمقان 
 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
14 46 88 142 52 342 

 342 32 160 118 22 10 التأميف شركات

Total 24 68 206 302 84 684 

 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال السادس والثمانين بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 

 التكرارات المطمقة

 المعمكمات -86س

Total أكافؽ ال 

 مطمقان 
 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
24 54 132 100 32 342 

 342 40 100 144 44 14 التأميف شركات

Total 38 98 276 200 72 684 

 
 
 
 
 
 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال السابع والثمانين بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 

 التكرارات المطمقة

 األكلية المكاد -87س

Total أكافؽ ال 

 مطمقان 
 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
12 58 110 140 22 342 

 342 34 130 124 40 14 التأميف شركات
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Total 26 98 234 270 56 684 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال الثامن والثمانين بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 

 التكرارات المطمقة

 الزبائف -88س

Total أكافؽ ال 

 مطمقان 
 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
16 58 120 132 16 342 

 342 32 116 140 50 4 التأميف شركات

Total 20 108 260 248 48 684 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال التاسع والثمانين بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 

 التكرارات المطمقة

 Total لآلخريف المنظمة تسببيا التي األضرار -89س

 أكافؽ ال

 مطمقان 

 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
26 48 98 136 34 342 

 342 32 140 140 24 6 التأميف شركات

Total 32 72 238 276 66 684 

 
 
 
 
 
 
 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال التسعين بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 

 التكرارات المطمقة

 Total لممنظمة اآلخركف يسببيا التي األضرار -90س

 أكافؽ ال

 مطمقان 

 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
16 48 116 122 40 342 

 342 46 130 134 30 2 التأميف شركات

Total 18 78 250 252 86 684 

 
 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال الحادي والتسعين بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 
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 التكرارات المطمقة

 كاإلنتاج العمؿ تكقؼ أضرار -91س

Total أكافؽ ال 

 مطمقان 
 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
28 40 110 114 50 342 

 342 28 138 122 44 10 التأميف شركات

Total 38 84 232 252 78 684 

 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال الثاني والتسعين بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 

 التكرارات المطمقة

 كشاممة كاممة معمكمات تقديـ -92س

Total أكافؽ ال 

 مطمقان 
 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
30 30 74 128 80 342 

 342 40 166 114 20 2 التأميف شركات

Total 32 50 188 294 120 684 

 
 
 
 
 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال الثالث والتسعين بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 

 التكرارات المطمقة

 كدقيقة صحيحة معمكمات تقديـ -93س

Total أكافؽ ال 

 مطمقان 
 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
18 38 86 134 66 342 

 342 42 160 116 22 2 التأميف شركات

Total 20 60 202 294 108 684 

 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال الرابع والتسعين بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 

 التكرارات المطمقة

 متحيزة غير معمكمات تقديـ -94س

Total أكافؽ ال 

 مطمقان 
 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير
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 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
14 36 104 130 58 342 

 342 34 146 138 22 2 التأميف شركات

Total 16 58 242 276 92 684 

 
 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال الخامس والتسعين بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 

 التكرارات المطمقة

 متعمدة خسائر تحدث ال -95س

Total أكافؽ ال 

 مطمقان 
 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
24 38 102 112 66 342 

 342 44 156 106 32 4 التأميف شركات

Total 28 70 208 268 110 684 

 
 
 
 
 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال السادس والتسعين بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 

 التكرارات المطمقة

 مف كالتخفيؼ الخسائر كقكع منع شأنو مامف بكؿ تقـك -96س

 حجميا

Total 

 أكافؽ ال

 مطمقان 

 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
24 26 86 130 76 342 

 342 54 142 114 18 14 التأميف شركات

Total 38 44 200 272 130 684 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال السابع والتسعين بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 

 التكرارات المطمقة

 الحالية استثماراتو حجـ تكسيع عمى القرار متخذ تشجيع -97س

 لؤلرباح المحققة
Total 

 أكافؽ ال

 مطمقان 
 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
30 26 76 170 40 342 
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 342 34 164 120 14 10 التأميف شركات

Total 40 40 196 334 74 684 

 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال الثامن والتسعين بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 

 التكرارات المطمقة

 جديدة استثمارية مجاالت دخكؿ عمى القرار متخذ تشجيع -98س

 لؤلرباح محققة
Total 

 أكافؽ ال

 مطمقان 
 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
12 28 82 170 50 342 

 342 32 178 106 20 6 التأميف شركات

Total 18 48 188 348 82 684 

 
 
 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال التاسع والتسعين بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 

 التكرارات المطمقة

 طكيمة  جديدة استثمارية مجاالت دخكؿ عمى القرار متخذ تشجيع -99س

 لؤلرباح محققة األجؿ
Total 

 أكافؽ ال

 مطمقان 
 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
12 34 100 158 38 342 

 342 32 142 146 20 2 التأميف شركات

Total 14 54 246 300 70 684 

 
 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال المائة بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 

 التكرارات المطمقة

 المجمدة األمكاؿ حجـ تخفيض -100س

Total أكافؽ ال 

 مطمقان 
 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
12 38 102 124 66 342 

 342 26 164 114 32 6 التأميف شركات

Total 18 70 216 288 92 684 

 
 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال المائة وواحد بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 
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 التكرارات المطمقة

 االستثمار عمى العائد معدؿ رفع -101س

Total أكافؽ ال 

 مطمقان 
 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
16 24 72 162 68 342 

 342 32 168 106 34 2 التأميف شركات

Total 18 58 178 330 100 684 

 
 
 
 

ثنان بحسب مجال العمل ()الجدول رقم   التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال المائة وا 

 التكرارات المطمقة

 المبيعات بزيادة يساىـ بما اآلجؿ البيع سياسة إتباع -102س

Total أكافؽ ال 

 مطمقان 
 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
14 46 98 140 44 342 

 342 50 158 100 26 8 التأميف شركات

Total 22 72 198 298 94 684 

 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال المائة وثالثة بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 

 التكرارات المطمقة

 التكمفة خفض في يساىـ بما البشرم العنصر إنتاجية زيادة -103س

Total أكافؽ ال 

 مطمقان 
 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
16 36 96 132 62 342 

 342 40 150 114 34 4 التأميف شركات

Total 20 70 210 282 102 684 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال المائة وأربعة بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 

 التكرارات المطمقة

 في يساىـ بما منخفضة بفائدة االقتراض عمى المنظمة قدرة -104س

 التكمفة خفض
Total 

 أكافؽ ال

 مطمقان 
 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير
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 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
22 26 106 140 48 342 

 342 44 168 106 18 6 التأميف شركات

Total 28 44 212 308 92 684 

 
 
 
 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال المائة وخمسة بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 

 التكرارات المطمقة

 تكقؼ بسبب األرباح انقطاع عف الناجمة الخسائر تعكيض -105س

 كاإلنتاج العمؿ
Total 

 أكافؽ ال

 مطمقان 
 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
26 40 88 146 42 342 

 342 44 156 106 28 8 التأميف شركات

Total 34 68 194 302 86 684 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال المائة وسّتة بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 

 التكرارات المطمقة

 كاألنشطة العمؿ ألداء البلزمة المكجكدات استبداؿ -106س

Total أكافؽ ال 

 مطمقان 
 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
16 32 102 162 30 342 

 342 38 160 118 24 2 التأميف شركات

Total 18 56 220 322 68 684 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال المائة وسبعة بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 

 التكرارات المطمقة

 بسرعة المكجكدات استبداؿ -107س

Total أكافؽ ال 

 مطمقان 
 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
28 50 104 132 28 342 

 342 40 138 128 36 0 التأميف شركات

Total 28 86 232 270 68 684 
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 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال المائة وثمانية بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 

 التكرارات المطمقة

 في االعتيادية لؤلنشطة المخصصة األمكاؿ استخداـ عدـ -108س

 الخطر تمكيؿ
Total 

 أكافؽ ال

 مطمقان 
 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
26 52 134 102 28 342 

 342 36 156 108 28 14 التأميف شركات

Total 40 80 242 258 64 684 

 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال المائة وتسعة بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 

 التكرارات المطمقة

 تمكيؿ في كالتكسع لمنمك المخصصة األمكاؿ استخداـ عدـ -109س

 الخطر
Total 

 أكافؽ ال

 مطمقان 
 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
26 48 142 108 18 342 

 342 28 156 126 22 10 التأميف شركات

Total 36 70 268 264 46 684 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال المائة وعشرة بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 

 التكرارات المطمقة

 الخطر تمكيؿ في الجارية اإليرادات استخداـ عدـ -110س

Total أكافؽ ال 

 مطمقان 
 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
32 46 132 110 22 342 

 342 30 148 132 22 10 التأميف شركات

Total 42 68 264 258 52 684 
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 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال المائة وأحدى عشرة بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 

 التكرارات المطمقة

 الدائنيف تجاه بااللتزامات الكفاء 111س

Total أكافؽ ال 

 مطمقان 
 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
16 40 80 162 44 342 

 342 48 170 118 6 0 التأميف شركات

Total 16 46 198 332 92 684 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال المائة واثني عشرة بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 

 التكرارات المطمقة

 المكرديف تجاه بااللتزامات الكفاء -112س

Total أكافؽ ال 

 مطمقان 
 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
18 28 78 158 60 342 

 342 46 166 118 10 2 التأميف شركات

Total 20 38 196 324 106 684 

 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال المائة وثالثة عشرة بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 

 التكرارات المطمقة

 الزبائف تجاه بااللتزامات الكفاء -113س

Total أكافؽ ال 

 مطمقان 
 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
14 38 66 148 76 342 

 342 70 156 104 12 0 التأميف شركات

Total 14 50 170 304 146 684 

 

 
 
 
 
 
 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال المائة وأربعة عشر بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 
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 التكرارات المطمقة

 العماؿ تجاه بااللتزامات الكفاء -114س

Total أكافؽ ال 

 مطمقان 
 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
10 28 88 136 80 342 

 342 58 188 86 8 2 التأميف شركات

Total 12 36 174 324 138 684 

 

 التكرارات المطمقة الخاّصة بالسؤال المائة وخمسة عشر بحسب مجال العمل ()الجدول رقم 

 التكرارات المطمقة

 Total القانكنية بااللتزامات الكفاء -115س

 أكافؽ ال

 مطمقان 

 بشّدة مكافؽ مكافؽ محايد مكافؽ غير

 مجاؿ

 العمؿ

 منظمات

 األعماؿ
6 28 76 150 82 342 

 342 78 154 96 10 4 التأميف شركات

Total 10 38 172 304 160 684 
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 : الممحق الثالث 

 :شركات التأمين السورية 

 تـ الترخيص 2005لعاـ / 43/بمكجب أحكاـ المرسـك رقـ :  الشركات العاممة في سكؽ التأميف السكرية  -1
 مميار ليرة سكرية عدا عف المؤسسة 15الثنتي عشرة شركة تأميف خاصة بمغ مجمكع رأسماليا حكالي 

العامة السكرية لمتأميف، إضافة إلى ست شركات إدارة نفقات طبية، كقد ساىـ في تأسيس شركات التأميف 
 .كبرل شركات التأميف العربية كرجاؿ أعماؿ كشركات سكرية

 :والجدول  التالي يوضح معمومات عن ىذه الشركات

 شركات التامين العاممة في السوق السورية (1)الجدول رقم 

 تاريخ المزاولة تاريخ قرار الترخيص الشكل القانوني (س.ل)رأسمال الشركة اسم الشركة

 _ 2006/08/07 حككمية 2,000,000,000 المؤسسة العامة السكرية لمتأميف

 2006/06/04 2006/02/06 شركة مساىمة مغفمة 850,000,000 الشركة المتحدة لمتأميف

 2006/06/21 2006/04/05 شركة مساىمة مغفمة مغمقة 1,000,000,000 الشركة السكرية العربية لمتأميف

 2006/07/06 2006/02/06 شركة مساىمة مغفمة 1,000,000,000 الشركة السكرية الدكلية لمتأميف آركب

 2006/08/06 2006/02/06 شركة مساىمة مغفمة 850,000,000 الشركة السكرية الكطنية لمتأميف

 2006/10/10 2006/06/12 شركة مساىمة مغفمة مغمقة 1,050,000,000 سكرية- شركة التأميف العربية

 2006/10/10 2006/02/06 شركة مساىمة مغفمة 850,000,000 الشركة السكرية الككيتية لمتأميف

 2006/10/19 2009/04/04 شركة مساىمة مغفمة مغمقة 850,000,000 شركة الثقة السكرية لمتأميف

 2006/11/12 2006/04/05 شركة مساىمة مغفمة 850,000,000 شركة المشرؽ العربي لمتأميف

 2008/02/07 2007/07/21 شركة مساىمة مغفمة مغمقة 1,250,000,000  ادير–شركة أدكنيس لمتأميف 

 شركة االتحاد التعاكني لمتأميف
 سكلدارتي

 2008/02/13 2006/06/25 شركة مساىمة مغفمة 1,000,000,000

 2008/03/27 2006/12/28 شركة مساىمة مغفمة 2,000,000,000 شركة العقيمة لمتأميف التكافمي

 2008/10/08 2007/12/27 شركة مساىمة مغفمة مغمقة 1,000,000,000 الشركة اإلسبلمية السكرية لمتأميف
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  إلعادة التأميف التي تأسستشركة االتحاد العربي ىي إلعادة التأميفكما يكجد في سكرية شركة كاحدة 
ىي ك (مصر_ليبيا_سكريا )الصادر عف رؤساء جميكريات االتحاد/ 2/ بالقرار الرئاسي رقـ1974عاـ 

تمارس الشركة دكرىا في خدمة صناعة , إحدل الشركات التي انبثقت عف اتحاد الجميكريات العربية
عادة التأميف بدءان مف سكقيا المحمي مركران باألسكاؽ العربية ، التأميف  .بشكؿ رئيسيكا 

 :1التغطيات التأمينية التي تقدميا شركات التأمين السورية -2

 :تكفر شركات التأميف السكرية التغطيات التالية - 

. تأميف الحريؽ-2-1

. رقةسالتأميف ضد خطر اؿ- 2-2

. التأميف عمى األمكاؿ المنقكلة- 2-3

.  التأميف عمى البضائع المنقكلة  داخؿ أراضي سكرية-2-4

. تأميف الزجاج- 2-5

. تأمينات المنازؿ- 2-6

. تأميف السيارات- 2-7

. التأميف البحرم كيشمؿ تأميف السفف كالبضائع المنقكلة- 2-8

. تأميف الطائرات- 2-9

. تأمينات الحكادث الشخصية- 2-10

. التأميف الصحي- 2-11

. التأميف ضد الحكادث الشخصية- 2-12

. تأميف المسافر- 2-13

                                      
 58، ص2010األشقر ، فراس ، كاقع تسكيؽ خدمات التأميف في الجميكرية العربية السكرية ، أطركحة دكتكرا ، جامعة دمشؽ ، -  1
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 (2012-2011-2010-2009-2008)نتائج أعمال شركات التأمين لؤلعوام  -3
 (2012-2011-2010-2009-2008)شركات التأميف لؤلعكاـ نتائج اعماؿ  (2)الجدكؿ رقـ 

20082009201020112012أسماء الشركات -4

ة لمتأمين المؤسسة العامة السوري
5,452,391,834       6,708,117,910       8,967,839,099        9,778,329,069        9,073,367,201

الشركة الوطنية لمتأمين
1,932,684,520       1,087,676,229       1,298,816,790        1,241,012,587        1,145,294,267

ة الدولية لمتأمين -أروب الشركة السوري
676,626,687         623,346,003         1,122,052,468        836,026,513          648,453,501

الشركة المتحدة لمتأمين
983,004,302         1,058,746,123       1,106,122,190        970,157,059          753,294,664

ربية لمتأمين ة الع  الشركة السوري
896,821,041         841,168,565         954,686,132          749,384,168          540,027,374

شركة العقيمة لمتأمين
14,088,362           490,477,390         926,617,502          617,030,303          504,382,080

ربي لمتأمين 587,974,202          751,001,397          847,305,962         627,795,467         457,964,052شركة المشرق الع

ة ربية- سوري 919,835,824          789,722,216          794,676,438         552,546,027         478,284,049شركة التأمين الع

ة لمتأمين 494,191,584          974,831,588          785,450,680         648,390,205         534,520,954شركة الثقة السوري

ة الكويتية لمتأمين 463,428,977          590,136,102          571,603,945         564,229,590         863,985,258الشركة السوري

ة لمتأمين 222,166,986          373,689,570          530,516,425         483,533,040            9,390,771الشركة اإلسالمية السوري

410,483,952          524,984,280          498,366,068         245,790,775         134,951,056شركة االتحاد التعاوني لمتأمين

275,439,414          376,547,977418,367,636301,519,051           68,037,343شركة أدونيس لمتأمين - أدير

وع 6,964,972,825     18,497,823,904     18,822,421,335    14,308,365,302    12,502,750,229المجم
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 (2012-2011-2010-2009 – 2008)نتائج أعمال فروع التأمين لؤلعوام -4
-2011-2010-2009 – 2008)نتائج أعماؿ فركع التأميف لؤلعكاـ  (3)الجدكؿ رقـ 

2012) 

 

مجموع أقساط عام 2012مجموع أقساط عام 2011مجموع أقساط عام 2010مجموع أقساط عام 2009مجموع أقساط عام 2008الفروع

180,528,185265,340,015276,112,158411,410,286    151,453,145حياة

1,279,641,0741,161,217,8861,421,092,639979,880,222 1,264,901,115نقل

6,116,583,3226,544,479,0246,064,029,0854,878,678,895 5,339,468,318السيارات  الزامي 

2,948,126,4963,706,387,2092,622,554,9511,732,357,086 2,541,950,837السيارات شامل

674,082,0553,536,764,7884,447,873,7705,544,394,852    395,437,903الصحي

471,636,141583,130,757363,303,057119,286,463    578,709,518الهندسي

190,844,033199,488,431303,669,50114,812,214    139,807,820الطيران

171,971,010119,730,48469,977,17243,750,194    135,135,734مسؤوليات

46,810,85757,711,51061,693,83744,339,099      24,268,070تأمين شخصي

241,377,950281,439,126363,409,907442,813,047    203,550,127الحوادث العامة

1,935,992,1532,296,921,7842,439,585,0171980119786 1,678,130,816الحريق

50,772,02869,592,40762,126,60246,497,901      49,936,825تامين السفر

12,502,750,22914,308,365,30218,822,203,41918,495,427,69616,038,339,773المجموع

تطور أقساط إجمالي سوق التأمين السوري وفق الفروع 
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 ارباح شركات التاميف السكرية  -5

 

  

 لعامي (ليرة سورية) الصافية التي حققتيا شركات التأمين الخاصة حاألربا (4)الجدول رقم 
2010-2011-2012 

 2012 2011 2010 الشركة
 101,262,957 117,497,700 148,398,159 الشركة الوطنية لمتأمين

–الشركة السورية الدولية لمتأمين 
 135,069,818 137,430,352 روبآ

83,393,724 

 104,860,270 152,365,503 150,616,804 الشركة المتحدة لمتأمين

 120,566,978 131,043,715 93,836,566  الشركة السورية العربية لمتأمين

 92,054,046 112,242,467 125,387,347 شركة المشرق العربي لمتأمين 

 124,693,920 115,939,085 75,896,804 سورية- شركة التأمين العربية

 99,644,075 128,394,196 28,979,626 شركة الثقة السورية لمتأمين 

 118,527,890 96,918,209 14,817,998 الشركة السورية الكويتية لمتأمين 

 6,588,251 33,921,196 10,224,570 شركة االتحاد التعاوني لمتأمين

 107,223,445 102,045,114 66,852,087 أدير- شركة أدونيس لمتأمين 

 37,322,104 142,822,713- 140,825,151- شركة العقيمة لمتأمين

 84,151,727 87.586.621 110.880.509 الشركة اإلسالمية السورية لمتأمين

 1,080,289,387 1,017,945,438 744,356,495 المجموع
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 :الممحق الرابع 

 صدق المحكمين

 :تم توزيع االستبانة و االستفادة من توجيو االساتذة االفاضل التالية اسماؤىم 

االستاذ الدكتور محمد جودت ناصر رئيس قسم االدارة في كمية االقتصاد في جامعة  -1
 دمشق

االستاذ الدكتور عبد اليادي الرفاعي في قسم االحصاء في كمية االقتصاد في جامعة  -2
 .تشرين

 الدكتور بسام التزه استاذ مساعد في قسم اإلدارة  في كمية االقتصاد في جامعة دمشق -3

الدكتور تيسير زاىر استاذ مساعد في قسم اإلدارة  في كمية االقتصاد في جامعة  -4
 .دمشق

الدكتور محمد نادر عثمان مدرس في قسم المحاسبة في كمية االقتصاد في جامعة  -5
 .تشرين
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Abstract  
Interactive relationship between the insurance industry and risk management 

organizations in the Syrian  

(Proposed Model)  

With economic developments witnessed by the Syrian economy in various 

fields and the expansion of investment and the emergence of large-scale 

projects, which accompanied with legislative developments in the insurance 

sector emerged as the importance of the relationship between the insurance 

industry and risk management organizations in Syria.  

This study aimed to clarify the relationship between the insurance industry and 

risk management in both directions ie determine the contribution of insurance 

companies in achieving the goals of managing risk in the Syrian organizations, 

as well as also clarify the extent of the contribution of risk management in 

achieving the goals of insurance companies and building mathematical models 

illustrate variables affecting that relationship and both directions .  

And using descriptive analytical method and sports and relying on the 

questionnaire as a tool for data collection concluded researcher to many of the 

most important results were:  

1 The variables of risk management in business organizations Syrian influence 

in achieving the objectives of the Syrian insurance companies and depending 

on the degree of impact are:  

(A) the importance of managing risk in thought and institutional performance 

of organizations in Syria.  

(B) the level of clarity and transparency and good faith in dealings with 

business organizations, insurance companies Syrian.  

C perception of risk management in organizations of the importance of 

insurance as a means of risk management.  

D realization of the importance of risk management insurance coverages 

offered by insurance companies in Syria.  

2 The variables Services insurance companies Syrian influence in achieving the 

objectives of the departments of the danger in the Syrian organizations and 

depending on the degree of impact are:  

A maximum speed of fulfillment of obligations under the terms of the contract.  

(B) to provide advice and technical advice appropriate.  

C taking into account the scientific and technical foundations for the insurance 

industry when determining the premium.  

 

The researcher presented a set of recommendations was the most important:  

First - Recommendations for risk departments in the Syrian business 

organizations:  

The researcher recommends the Syrian business organizations need to give the 

function of risk and the importance they deserve through the following:  

Include the organizational structure of the business organizations and 

organizational unit centralized at the level of each organization whose mission 

would be to work on the design and implementation of policies and procedures 

relating to the function of the danger and work to draw appropriate policies 
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outlining which is on the basis of the comparison between the methods of the 

face of danger, both in terms of the distinction between the methods of 

influence and funding methods , and the methods of internal funding and 

methods of external funding and scan internal and external environment of the 

organization in order to identify potential hazards and to give way to address 

the threat by style insurance importance that deserve access to insurance 

coverage offered by insurance companies Syrian and dealing with the utmost 

transparency and clarity and goodwill with insurance companies Syrian and 

through commitment to provide comprehensive information, clear and non-

biased in the stage conclusion of the contract, and do all the requirements of 

prevention, prevention, and avoid causing any losses deliberate, and to claim 

damages avoid unrealistic exaggerated.  

Secondly - recommendations for insurance companies Syrian:  

  The researcher recommends the Syrian insurance companies need to provide 

the requirements of interaction with the departments of danger in the Syrian 

organizations through the following:  

The need to fulfill the insurance companies Syrian contractual obligations and 

failure to do everything possible to suggest that they are trying to stall or 

evasion and work on the settlement of claims as quickly as possible and help 

customers choose the right coverage and refrain from anything that would 

suggest that they are trying to sell the documents insurance methods rely on 

fraud and explain the terms of the document to customers, especially with 

regard to the limits of coverage and endurance limits of temporal and spatial 

and taking into account the scientific basis and technical insurance industry 

when determining premiums and the payment of compensation and the 

observance of the principle of the inadmissibility of enrichment is a legitimate 

reason and the need to raise the level of staff working in the insurance 

companies and work on the recruitment of specialists in the field of insurance 

and stay away from standards personal and subjective in the selection of this 

staff and the provision of insurance coverages appropriate in the sectors of 

agricultural, commercial and service and build a marketing strategy helps to 

spread insurance awareness among officials from the departments of risk in 

business organizations, both in terms of promotion and distribution, 

particularly to the insurance service bought or sold. 
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6-  

 : قاعدة البيانات 

CORRELATIONS 

 

  /VARIABLES=c1 c2 c3 c4 c5 b1 b2 b3 b4 B C 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 
  /MISSING=PAIRWISE. 

Correlations 
Notes 

Output Created 
09-MAR-2014 

11:37:44 

Comments  

Input 

Data 
D:\\ مشركعات قيد
عماد \التنفيذ
 BSICDATA.sav\ديب

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File مجاؿ العمؿ 

N of Rows in 

Working Data File 684 

Missing Value 

Handling 

Definition of 

Missing 

User-defined 

missing values are 

treated as missing. 
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Cases Used 

Statistics for each 

pair of variables are 

based on all the 

cases with valid data 

for that pair. 

Syntax 

CORRELATIONS 

  /VARIABLES=c1 

c2 c3 c4 c5 b1 b2 b3 

b4 B C 

  

/PRINT=TWOTAIL 

NOSIG 

  

/MISSING=PAIRW

ISE. 

Resources 
Processor Time 00:00:00.09 

Elapsed Time 00:00:00.17 

[DataSet1] D:\\عماد ديب\مشركعات قيد التنفيذ\BSICDATA.sav 

 منظمات األعمال= مجال العمل 

Correlations
a

 

أىمية إدارة  
الخطر في 
الفكر كاألداء 
المؤسساتي 
لمنظمات 
األعماؿ 
 السكرية

إدراؾ إدارات 
الخطر في 
المنظمات 

السكرية ألىمية 
التأميف كإحدل 
كسائؿ إدارة 
 الخطر

إدراؾ إدارات 
الخطر ألىمية 
التغطيات 

التأمينية التي 
تكفرىا شركات 
 التأميف السكرية

أىمية إدارة الخطر في 
الفكر كاألداء المؤسساتي 

Pearson 

Correlation 
1 .710

**
 .478

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 
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 N 342 342 342 لمنظمات األعماؿ السكرية

إدراؾ إدارات الخطر في 
المنظمات السكرية ألىمية 

التأميف كإحدل كسائؿ 
 إدارة الخطر

Pearson 

Correlation 
.710

**
 1 .485

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 

N 342 342 342 

إدراؾ إدارات الخطر 
ألىمية التغطيات التأمينية 
التي تكفرىا شركات التأميف 

 السكرية

Pearson 

Correlation 
.478

**
 .485

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000  

N 342 342 342 

درجة إقباؿ منظمات 
األعماؿ السكرية عمى 
خدمات شركات التأميف 

 السكرية

Pearson 

Correlation 
.467

**
 .429

**
 .280

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 342 342 342 

مستكل الكضكح كالشفافية 
في تعامؿ منظمات 
األعماؿ مع شركات 

 التأميف السكرية

Pearson 

Correlation 
.552

**
 .455

**
 .351

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 342 342 342 

 حجـ األعماؿ كاألرباح

Pearson 

Correlation 
.520

**
 .410

**
 .440

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 342 342 342 

 السيكلة

Pearson 

Correlation 
.298

**
 .123

*
 .271

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .023 .000 

N 342 342 342 

 محفظة تأمينية متكازنة
Pearson 

Correlation 
.578

**
 .459

**
 .373

**
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Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 342 342 342 

تقديـ منتجات تأمينية 
 جديدة

Pearson 

Correlation 
.644

**
 .502

**
 .357

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 342 342 342 

أىداؼ شركات التأميف 
 السكرية

Pearson 

Correlation 
.664

**
 .482

**
 .469

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 342 342 342 

مستكل فكر كأداء إدارات 
الخطر في منظمات 

 األعماؿ

Pearson 

Correlation 
.839

**
 .800

**
 .717

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 342 342 342 

 

Correlations
a

 

درجة إقباؿ  
منظمات 
األعماؿ 

السكرية عمى 
خدمات شركات 
 التأميف السكرية

مستكل الكضكح 
كالشفافية في 
تعامؿ منظمات 
األعماؿ مع 
شركات التأميف 

 السكرية

حجـ األعماؿ 
 كاألرباح

أىمية إدارة الخطر في 
الفكر كاألداء المؤسساتي 
 لمنظمات األعماؿ السكرية

Pearson 

Correlation 
.467 .552

**
 .520

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 342 342 342 

إدراؾ إدارات الخطر في 
Pearson 

Correlation 
.429

**
 .455 .410

**
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المنظمات السكرية ألىمية 
التأميف كإحدل كسائؿ إدارة 

 الخطر

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 342 342 342 

إدراؾ إدارات الخطر 
ألىمية التغطيات التأمينية 
التي تكفرىا شركات التأميف 

 السكرية

Pearson 

Correlation 
.280

**
 .351

**
 .440 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 342 342 342 

درجة إقباؿ منظمات 
األعماؿ السكرية عمى 
خدمات شركات التأميف 

 السكرية

Pearson 

Correlation 
1

**
 .244

**
 .319

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 

N 342 342 342 

مستكل الكضكح كالشفافية 
في تعامؿ منظمات 
األعماؿ مع شركات 

 التأميف السكرية

Pearson 

Correlation 
.244

**
 1

**
 .392

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 

N 342 342 342 

 حجـ األعماؿ كاألرباح

Pearson 

Correlation 
.319

**
 .392

**
 1

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000  

N 342 342 342 

 السيكلة

Pearson 

Correlation 
.117

**
 .437

*
 .349

**
 

Sig. (2-tailed) .031 .000 .000 

N 342 342 342 

 محفظة تأمينية متكازنة

Pearson 

Correlation 
.308

**
 .547

**
 .537

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 342 342 342 



263 

 

263 

 

تقديـ منتجات تأمينية 
 جديدة

Pearson 

Correlation 
.317

**
 .536

**
 .596

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 342 342 342 

أىداؼ شركات التأميف 
 السكرية

Pearson 

Correlation 
.342

**
 .631

**
 .799

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 342 342 342 

مستكل فكر كأداء إدارات 
الخطر في منظمات 

 األعماؿ

Pearson 

Correlation 
.622

**
 .738

**
 .560

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 342 342 342 

 

Correlations
a

 

محفظة تأمينية  السيكلة 
 متكازنة

تقديـ منتجات 
 تأمينية جديدة

أىمية إدارة الخطر في الفكر 
كاألداء المؤسساتي لمنظمات 

 األعماؿ السكرية

Pearson 

Correlation 
.298 .578

**
 .644

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 342 342 342 

إدراؾ إدارات الخطر في 
المنظمات السكرية ألىمية 
التأميف كإحدل كسائؿ إدارة 

 الخطر

Pearson 

Correlation 
.123

**
 .459 .502

**
 

Sig. (2-tailed) .023 .000 .000 

N 342 342 342 

إدراؾ إدارات الخطر ألىمية 
التغطيات التأمينية التي 

Pearson 

Correlation 
.271

**
 .373

**
 .357 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 
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تكفرىا شركات التأميف 
 السكرية

N 342 342 342 

درجة إقباؿ منظمات األعماؿ 
السكرية عمى خدمات شركات 

 التأميف السكرية

Pearson 

Correlation 
.117

**
 .308

**
 .317

**
 

Sig. (2-tailed) .031 .000 .000 

N 342 342 342 

مستكل الكضكح كالشفافية في 
تعامؿ منظمات األعماؿ مع 

 شركات التأميف السكرية

Pearson 

Correlation 
.437

**
 .547

**
 .536

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 342 342 342 

 حجـ األعماؿ كاألرباح

Pearson 

Correlation 
.349

**
 .537

**
 .596

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 342 342 342 

 السيكلة

Pearson 

Correlation 
1

**
 .198

*
 .374

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 

N 342 342 342 

 محفظة تأمينية متكازنة

Pearson 

Correlation 
.198

**
 1

**
 .593

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 

N 342 342 342 

 تقديـ منتجات تأمينية جديدة

Pearson 

Correlation 
.374

**
 .593

**
 1

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000  

N 342 342 342 

أىداؼ شركات التأميف 
 السكرية

Pearson 

Correlation 
.659

**
 .750

**
 .838

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 
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N 342 342 342 

مستكل فكر كأداء إدارات 
 الخطر في منظمات األعماؿ

Pearson 

Correlation 
.357

**
 .613

**
 .632

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 342 342 342 

 

Correlations
a

 

أىداؼ شركات  
 التأميف السكرية

مستكل فكر كأداء 
إدارات الخطر في 
 منظمات األعماؿ

أىمية إدارة الخطر في الفكر 
كاألداء المؤسساتي لمنظمات 

 األعماؿ السكرية

Pearson Correlation .664 .839
**

 

Sig. (2-tailed) .000 .000 

N 342 342 

إدراؾ إدارات الخطر في 
المنظمات السكرية ألىمية التأميف 

 كإحدل كسائؿ إدارة الخطر

Pearson Correlation .482
**

 .800 

Sig. (2-tailed) .000 .000 

N 342 342 

إدراؾ إدارات الخطر ألىمية 
التغطيات التأمينية التي تكفرىا 

 شركات التأميف السكرية

Pearson Correlation .469
**

 .717
**

 

Sig. (2-tailed) .000 .000 

N 342 342 

درجة إقباؿ منظمات األعماؿ 
السكرية عمى خدمات شركات 

 التأميف السكرية

Pearson Correlation .342
**

 .622
**

 

Sig. (2-tailed) .000 .000 

N 342 342 

مستكل الكضكح كالشفافية في 
تعامؿ منظمات األعماؿ مع 

 شركات التأميف السكرية

Pearson Correlation .631
**

 .738
**

 

Sig. (2-tailed) .000 .000 

N 342 342 

Pearson Correlation .799 حجـ األعماؿ كاألرباح
**

 .560
**
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Sig. (2-tailed) .000 .000 

N 342 342 

 السيكلة

Pearson Correlation .659
**

 .357
*

 

Sig. (2-tailed) .000 .000 

N 342 342 

 محفظة تأمينية متكازنة

Pearson Correlation .750
**

 .613
**

 

Sig. (2-tailed) .000 .000 

N 342 342 

 تقديـ منتجات تأمينية جديدة

Pearson Correlation .838
**

 .632
**

 

Sig. (2-tailed) .000 .000 

N 342 342 

 أىداؼ شركات التأميف السكرية

Pearson Correlation 1
**

 .705
**

 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 342 342 

مستكل فكر كأداء إدارات الخطر 
 في منظمات األعماؿ

Pearson Correlation .705
**

 1
**

 

Sig. (2-tailed) .000  

N 342 342 

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

a.  منظمات األعماؿ= مجاؿ العمؿ 

 

 

 

 شركات التأمين= مجال العمل 
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Correlations
a

 

أىمية إدارة  
الخطر في 
الفكر كاألداء 
المؤسساتي 
لمنظمات 
األعماؿ 
 السكرية

إدراؾ إدارات 
الخطر في 
المنظمات 

السكرية ألىمية 
التأميف كإحدل 
كسائؿ إدارة 
 الخطر

إدراؾ إدارات 
الخطر ألىمية 
التغطيات 

التأمينية التي 
تكفرىا شركات 
 التأميف السكرية

أىمية إدارة الخطر في 
الفكر كاألداء المؤسساتي 
 لمنظمات األعماؿ السكرية

Pearson 

Correlation 
1 .436

**
 .341

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 

N 342 342 342 

إدراؾ إدارات الخطر في 
المنظمات السكرية ألىمية 

التأميف كإحدل كسائؿ 
 إدارة الخطر

Pearson 

Correlation 
.436

**
 1 .074 

Sig. (2-tailed) .000  .171 

N 342 342 342 

إدراؾ إدارات الخطر 
ألىمية التغطيات التأمينية 
التي تكفرىا شركات التأميف 

 السكرية

Pearson 

Correlation 
.341

**
 .074 1 

Sig. (2-tailed) .000 .171  

N 342 342 342 

درجة إقباؿ منظمات 
األعماؿ السكرية عمى 
خدمات شركات التأميف 

 السكرية

Pearson 

Correlation 
-.033- -.073- .205

**
 

Sig. (2-tailed) .540 .176 .000 

N 342 342 342 
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مستكل الكضكح كالشفافية 
في تعامؿ منظمات 
األعماؿ مع شركات 

 التأميف السكرية

Pearson 

Correlation 
.494

**
 .254

**
 .482

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 342 342 342 

 حجـ األعماؿ كاألرباح

Pearson 

Correlation 
.434

**
 .352

**
 .313

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 342 342 342 

 السيكلة

Pearson 

Correlation 
.193

**
 .209

**
 -.071- 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .193 

N 342 342 342 

 محفظة تأمينية متكازنة

Pearson 

Correlation 
.527

**
 .206

**
 .454

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 342 342 342 

تقديـ منتجات تأمينية 
 جديدة

Pearson 

Correlation 
.483

**
 .353

**
 .292

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 342 342 342 

أىداؼ شركات التأميف 
 السكرية

Pearson 

Correlation 
.616

**
 .428

**
 .367

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 342 342 342 

مستكل فكر كأداء إدارات 
الخطر في منظمات 

 األعماؿ

Pearson 

Correlation 
.676

**
 .459

**
 .751

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 342 342 342 
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Correlations
a

 

درجة إقباؿ  
منظمات 
األعماؿ 

السكرية عمى 
خدمات شركات 
 التأميف السكرية

مستكل الكضكح 
كالشفافية في 
تعامؿ منظمات 
األعماؿ مع 
شركات التأميف 

 السكرية

حجـ األعماؿ 
 كاألرباح

أىمية إدارة الخطر في 
الفكر كاألداء المؤسساتي 
 لمنظمات األعماؿ السكرية

Pearson 

Correlation 
-.033- .494

**
 .434

**
 

Sig. (2-tailed) .540 .000 .000 

N 342 342 342 

إدراؾ إدارات الخطر في 
المنظمات السكرية ألىمية 
التأميف كإحدل كسائؿ إدارة 

 الخطر

Pearson 

Correlation 
-.073-

**
 .254 .352 

Sig. (2-tailed) .176 .000 .000 

N 342 342 342 

إدراؾ إدارات الخطر 
ألىمية التغطيات التأمينية 
التي تكفرىا شركات التأميف 

 السكرية

Pearson 

Correlation 
.205

**
 .482 .313 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 342 342 342 

درجة إقباؿ منظمات 
األعماؿ السكرية عمى 
خدمات شركات التأميف 

 السكرية

Pearson 

Correlation 
1 .084 .024

**
 

Sig. (2-tailed)  .120 .655 

N 342 342 342 

مستكل الكضكح كالشفافية 
في تعامؿ منظمات 
األعماؿ مع شركات 

 التأميف السكرية

Pearson 

Correlation 
.084

**
 1

**
 .418

**
 

Sig. (2-tailed) .120  .000 

N 342 342 342 
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 حجـ األعماؿ كاألرباح

Pearson 

Correlation 
.024

**
 .418

**
 1

**
 

Sig. (2-tailed) .655 .000  

N 342 342 342 

 السيكلة

Pearson 

Correlation 
-.048-

**
 .257

**
 .265 

Sig. (2-tailed) .377 .000 .000 

N 342 342 342 

 محفظة تأمينية متكازنة

Pearson 

Correlation 
.153

**
 .462

**
 .387

**
 

Sig. (2-tailed) .005 .000 .000 

N 342 342 342 

تقديـ منتجات تأمينية 
 جديدة

Pearson 

Correlation 
.085

**
 .297

**
 .355

**
 

Sig. (2-tailed) .116 .000 .000 

N 342 342 342 

أىداؼ شركات التأميف 
 السكرية

Pearson 

Correlation 
.075

**
 .548

**
 .791

**
 

Sig. (2-tailed) .167 .000 .000 

N 342 342 342 

مستكل فكر كأداء إدارات 
الخطر في منظمات 

 األعماؿ

Pearson 

Correlation 
.394

**
 .780

**
 .487

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 342 342 342 

 

Correlations
a

 

محفظة تأمينية  السيكلة 
 متكازنة

تقديـ منتجات 
 تأمينية جديدة
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أىمية إدارة الخطر في الفكر 
كاألداء المؤسساتي لمنظمات 

 األعماؿ السكرية

Pearson 

Correlation 
.193 .527

**
 .483

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 342 342 342 

إدراؾ إدارات الخطر في 
المنظمات السكرية ألىمية 
التأميف كإحدل كسائؿ إدارة 

 الخطر

Pearson 

Correlation 
.209

**
 .206 .353 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 342 342 342 

إدراؾ إدارات الخطر ألىمية 
التغطيات التأمينية التي 
تكفرىا شركات التأميف 

 السكرية

Pearson 

Correlation 
-.071-

**
 .454 .292 

Sig. (2-tailed) .193 .000 .000 

N 342 342 342 

درجة إقباؿ منظمات األعماؿ 
السكرية عمى خدمات شركات 

 التأميف السكرية

Pearson 

Correlation 
-.048- .153 .085

**
 

Sig. (2-tailed) .377 .005 .116 

N 342 342 342 

مستكل الكضكح كالشفافية في 
تعامؿ منظمات األعماؿ مع 

 شركات التأميف السكرية

Pearson 

Correlation 
.257

**
 .462

**
 .297

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 342 342 342 

 حجـ األعماؿ كاألرباح

Pearson 

Correlation 
.265

**
 .387

**
 .355

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 342 342 342 

 السيكلة

Pearson 

Correlation 
1

**
 .034

**
 .051 

Sig. (2-tailed)  .529 .348 

N 342 342 342 
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 محفظة تأمينية متكازنة

Pearson 

Correlation 
.034

**
 1

**
 .314

**
 

Sig. (2-tailed) .529  .000 

N 342 342 342 

 تقديـ منتجات تأمينية جديدة

Pearson 

Correlation 
.051

**
 .314

**
 1

**
 

Sig. (2-tailed) .348 .000  

N 342 342 342 

أىداؼ شركات التأميف 
 السكرية

Pearson 

Correlation 
.545

**
 .643

**
 .627

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 342 342 342 

مستكل فكر كأداء إدارات 
 الخطر في منظمات األعماؿ

Pearson 

Correlation 
.153

**
 .588

**
 .465

**
 

Sig. (2-tailed) .005 .000 .000 

N 342 342 342 

 

Correlations
a

 

أىداؼ شركات  
 التأميف السكرية

مستكل فكر كأداء 
إدارات الخطر في 
 منظمات األعماؿ

أىمية إدارة الخطر في الفكر 
كاألداء المؤسساتي لمنظمات 

 األعماؿ السكرية

Pearson Correlation .616 .676
**

 

Sig. (2-tailed) .000 .000 

N 342 342 

إدراؾ إدارات الخطر في 
المنظمات السكرية ألىمية التأميف 

 كإحدل كسائؿ إدارة الخطر

Pearson Correlation .428
**

 .459 

Sig. (2-tailed) .000 .000 

N 342 342 
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إدراؾ إدارات الخطر ألىمية 
التغطيات التأمينية التي تكفرىا 

 شركات التأميف السكرية

Pearson Correlation .367
**

 .751 

Sig. (2-tailed) .000 .000 

N 342 342 

درجة إقباؿ منظمات األعماؿ 
السكرية عمى خدمات شركات 

 التأميف السكرية

Pearson Correlation .075 .394 

Sig. (2-tailed) .167 .000 

N 342 342 

مستكل الكضكح كالشفافية في 
تعامؿ منظمات األعماؿ مع 

 شركات التأميف السكرية

Pearson Correlation .548
**

 .780
**

 

Sig. (2-tailed) .000 .000 

N 342 342 

 حجـ األعماؿ كاألرباح

Pearson Correlation .791
**

 .487
**

 

Sig. (2-tailed) .000 .000 

N 342 342 

 السيكلة

Pearson Correlation .545
**

 .153
**

 

Sig. (2-tailed) .000 .005 

N 342 342 

 محفظة تأمينية متكازنة

Pearson Correlation .643
**

 .588
**

 

Sig. (2-tailed) .000 .000 

N 342 342 

 تقديـ منتجات تأمينية جديدة

Pearson Correlation .627
**

 .465
**

 

Sig. (2-tailed) .000 .000 

N 342 342 

 أىداؼ شركات التأميف السكرية

Pearson Correlation 1
**

 .638
**

 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 342 342 

مستكل فكر كأداء إدارات الخطر 
Pearson Correlation .638

**
 1

**
 

Sig. (2-tailed) .000  
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 N 342 342 في منظمات األعماؿ

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

a.  شركات التأميف= مجاؿ العمؿ 

 

SPLIT FILE OFF. 

CORRELATIONS 

  /VARIABLES=c1 c2 c3 c4 c5 b1 b2 b3 b4 B C 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

 

 

 

Correlations 

 

 

 

Notes 

Output Created 
09-MAR-2014 

12:29:04 

Comments  

Input 
Data 

D:\\ مشركعات قيد
عماد \التنفيذ
 BSICDATA.sav\ديب

Active Dataset DataSet1 



275 

 

275 

 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 
N of Rows in 

Working Data File 
684 

Missing Value 

Handling 

Definition of 

Missing 

User-defined 

missing values are 

treated as missing. 

Cases Used 

Statistics for each 

pair of variables are 

based on all the 

cases with valid data 

for that pair. 

Syntax 

CORRELATIONS 
  /VARIABLES=c1 

c2 c3 c4 c5 b1 b2 b3 

b4 B C 
  

/PRINT=TWOTAIL 

NOSIG 

  

/MISSING=PAIRW

ISE. 

Resources 
Processor Time 00:00:00.08 

Elapsed Time 00:00:00.10 

 

 

[DataSet1] D:\\عماد ديب\مشركعات قيد التنفيذ\BSICDATA.sav 
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Correlations 

أىمية إدارة  
الخطر في 
الفكر كاألداء 
المؤسساتي 
لمنظمات 
األعماؿ 
 السكرية

إدراؾ إدارات 
الخطر في 
المنظمات 

السكرية ألىمية 
التأميف كإحدل 
كسائؿ إدارة 
 الخطر

إدراؾ إدارات 
الخطر ألىمية 
التغطيات 

التأمينية التي 
تكفرىا شركات 
 التأميف السكرية

أىمية إدارة الخطر في 
الفكر كاألداء المؤسساتي 
 لمنظمات األعماؿ السكرية

Pearson 

Correlation 
1 .615

**
 .419

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 

N 684 684 684 

إدراؾ إدارات الخطر في 
المنظمات السكرية ألىمية 

التأميف كإحدل كسائؿ 
 إدارة الخطر

Pearson 

Correlation 
.615

**
 1 .322

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 

N 684 684 684 

إدراؾ إدارات الخطر 
ألىمية التغطيات التأمينية 
التي تكفرىا شركات التأميف 

 السكرية

Pearson 

Correlation 
.419

**
 .322

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000  

N 684 684 684 

درجة إقباؿ منظمات 
األعماؿ السكرية عمى 
خدمات شركات التأميف 

 السكرية

Pearson 

Correlation 
.279

**
 .248

**
 .245

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 684 684 684 

مستكل الكضكح كالشفافية 
في تعامؿ منظمات 

Pearson 

Correlation 
.532

**
 .388

**
 .397

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 
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األعماؿ مع شركات 
 التأميف السكرية

N 684 684 684 

 حجـ األعماؿ كاألرباح

Pearson 

Correlation 
.482

**
 .384

**
 .382

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 684 684 684 

 السيكلة

Pearson 

Correlation 
.266

**
 .162

**
 .129

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .001 

N 684 684 684 

 محفظة تأمينية متكازنة

Pearson 

Correlation 
.561

**
 .375

**
 .397

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 684 684 684 

تقديـ منتجات تأمينية 
 جديدة

Pearson 

Correlation 
.590

**
 .457

**
 .324

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 684 684 684 

أىداؼ شركات التأميف 
 السكرية

Pearson 

Correlation 
.647

**
 .469

**
 .418

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 684 684 684 

مستكل فكر كأداء إدارات 
الخطر في منظمات 

 األعماؿ

Pearson 

Correlation 
.784

**
 .691

**
 .720

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 684 684 684 

 

Correlations 
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درجة إقباؿ  
منظمات 
األعماؿ 

السكرية عمى 
خدمات شركات 
 التأميف السكرية

مستكل الكضكح 
كالشفافية في 
تعامؿ منظمات 
األعماؿ مع 
شركات التأميف 

 السكرية

حجـ األعماؿ 
 كاألرباح

أىمية إدارة الخطر في 
الفكر كاألداء المؤسساتي 
 لمنظمات األعماؿ السكرية

Pearson 

Correlation 
.279 .532

**
 .482

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 684 684 684 

إدراؾ إدارات الخطر في 
المنظمات السكرية ألىمية 
التأميف كإحدل كسائؿ إدارة 

 الخطر

Pearson 

Correlation 
.248

**
 .388 .384

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 684 684 684 

إدراؾ إدارات الخطر 
ألىمية التغطيات التأمينية 
التي تكفرىا شركات التأميف 

 السكرية

Pearson 

Correlation 
.245

**
 .397

**
 .382 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 684 684 684 

درجة إقباؿ منظمات 
األعماؿ السكرية عمى 
خدمات شركات التأميف 

 السكرية

Pearson 

Correlation 
1

**
 .186

**
 .193

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 

N 684 684 684 

مستكل الكضكح كالشفافية 
في تعامؿ منظمات 
األعماؿ مع شركات 

 التأميف السكرية

Pearson 

Correlation 
.186

**
 1

**
 .400

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 

N 684 684 684 
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 حجـ األعماؿ كاألرباح

Pearson 

Correlation 
.193

**
 .400

**
 1

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000  

N 684 684 684 

 السيكلة

Pearson 

Correlation 
.064

**
 .376

**
 .312

**
 

Sig. (2-tailed) .094 .000 .000 

N 684 684 684 

 محفظة تأمينية متكازنة

Pearson 

Correlation 
.253

**
 .518

**
 .473

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 684 684 684 

تقديـ منتجات تأمينية 
 جديدة

Pearson 

Correlation 
.238

**
 .459

**
 .497

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 684 684 684 

أىداؼ شركات التأميف 
 السكرية

Pearson 

Correlation 
.253

**
 .603

**
 .781

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 684 684 684 

مستكل فكر كأداء إدارات 
الخطر في منظمات 

 األعماؿ

Pearson 

Correlation 
.541

**
 .752

**
 .525

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 684 684 684 

 

Correlations 

محفظة تأمينية  السيكلة 
 متكازنة

تقديـ منتجات 
 تأمينية جديدة
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أىمية إدارة الخطر في الفكر 
كاألداء المؤسساتي لمنظمات 

 األعماؿ السكرية

Pearson 

Correlation 
.266 .561

**
 .590

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 684 684 684 

إدراؾ إدارات الخطر في 
المنظمات السكرية ألىمية 
التأميف كإحدل كسائؿ إدارة 

 الخطر

Pearson 

Correlation 
.162

**
 .375 .457

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 684 684 684 

إدراؾ إدارات الخطر ألىمية 
التغطيات التأمينية التي 
تكفرىا شركات التأميف 

 السكرية

Pearson 

Correlation 
.129

**
 .397

**
 .324 

Sig. (2-tailed) .001 .000 .000 

N 684 684 684 

درجة إقباؿ منظمات األعماؿ 
السكرية عمى خدمات شركات 

 التأميف السكرية

Pearson 

Correlation 
.064

**
 .253

**
 .238

**
 

Sig. (2-tailed) .094 .000 .000 

N 684 684 684 

مستكل الكضكح كالشفافية في 
تعامؿ منظمات األعماؿ مع 

 شركات التأميف السكرية

Pearson 

Correlation 
.376

**
 .518

**
 .459

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 684 684 684 

 حجـ األعماؿ كاألرباح

Pearson 

Correlation 
.312

**
 .473

**
 .497

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 684 684 684 

 السيكلة

Pearson 

Correlation 
1

**
 .152

**
 .278

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 

N 684 684 684 
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 محفظة تأمينية متكازنة

Pearson 

Correlation 
.152

**
 1

**
 .503

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 

N 684 684 684 

 تقديـ منتجات تأمينية جديدة

Pearson 

Correlation 
.278

**
 .503

**
 1

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000  

N 684 684 684 

أىداؼ شركات التأميف 
 السكرية

Pearson 

Correlation 
.629

**
 .716

**
 .775

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 684 684 684 

مستكل فكر كأداء إدارات 
 الخطر في منظمات األعماؿ

Pearson 

Correlation 
.293

**
 .605

**
 .581

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 684 684 684 

 

Correlations 

أىداؼ شركات  
 التأميف السكرية

مستكل فكر كأداء 
إدارات الخطر في 
 منظمات األعماؿ

أىمية إدارة الخطر في الفكر 
كاألداء المؤسساتي لمنظمات 

 األعماؿ السكرية

Pearson Correlation .647 .784
**

 

Sig. (2-tailed) .000 .000 

N 684 684 

إدراؾ إدارات الخطر في 
المنظمات السكرية ألىمية التأميف 

 كإحدل كسائؿ إدارة الخطر

Pearson Correlation .469
**

 .691 

Sig. (2-tailed) .000 .000 

N 684 684 
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إدراؾ إدارات الخطر ألىمية 
التغطيات التأمينية التي تكفرىا 

 شركات التأميف السكرية

Pearson Correlation .418
**

 .720
**

 

Sig. (2-tailed) .000 .000 

N 684 684 

درجة إقباؿ منظمات األعماؿ 
السكرية عمى خدمات شركات 

 التأميف السكرية

Pearson Correlation .253
**

 .541
**

 

Sig. (2-tailed) .000 .000 

N 684 684 

مستكل الكضكح كالشفافية في 
تعامؿ منظمات األعماؿ مع 

 شركات التأميف السكرية

Pearson Correlation .603
**

 .752
**

 

Sig. (2-tailed) .000 .000 

N 684 684 

 حجـ األعماؿ كاألرباح

Pearson Correlation .781
**

 .525
**

 

Sig. (2-tailed) .000 .000 

N 684 684 

 السيكلة

Pearson Correlation .629
**

 .293
**

 

Sig. (2-tailed) .000 .000 

N 684 684 

 محفظة تأمينية متكازنة

Pearson Correlation .716
**

 .605
**

 

Sig. (2-tailed) .000 .000 

N 684 684 

 تقديـ منتجات تأمينية جديدة

Pearson Correlation .775
**

 .581
**

 

Sig. (2-tailed) .000 .000 

N 684 684 

 أىداؼ شركات التأميف السكرية

Pearson Correlation 1
**

 .684
**

 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 684 684 

مستكل فكر كأداء إدارات الخطر 
Pearson Correlation .684

**
 1

**
 

Sig. (2-tailed) .000  
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 N 684 684 في منظمات األعماؿ

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

T-TEST GROUPS=(2 1)ؿ;75;_80_ـ 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=c1 c2 c3 c4 c5 

  /CRITERIA=CI(.95). 
 

 

 

 

T-Test 

 

 

 

Notes 

Output Created 
09-MAR-2014 

12:46:50 

Comments  

Input 

Data 

D:\\ مشركعات قيد
عماد \التنفيذ
 BSICDATA.sav\ديب

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 
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Split File <none> 

N of Rows in 

Working Data File 
684 

Missing Value 

Handling 

Definition of 

Missing 

User defined 

missing values are 

treated as missing. 

Cases Used 

Statistics for each 

analysis are based 

on the cases with no 

missing or out-of-

range data for any 

variable in the 

analysis. 

Syntax 

T-TEST 

GROUPS=(2 1)مجاؿ 

  

/MISSING=ANAL

YSIS 

  /VARIABLES=c1 

c2 c3 c4 c5 

  

/CRITERIA=CI(.95

). 

Resources 
Processor Time 00:00:00.03 

Elapsed Time 00:00:00.03 

 

 

[DataSet1] D:\\عماد ديب\مشركعات قيد التنفيذ\BSICDATA.sav 
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Group Statistics 

 .N Mean Std مجاؿ العمؿ 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

أىمية إدارة الخطر في 
الفكر كاألداء المؤسساتي 
 لمنظمات األعماؿ السكرية

منظمات 
 األعماؿ

342 3.5258 .60446 .03269 

شركات 
 التأميف

342 3.5834 .45794 .02476 

إدراؾ إدارات الخطر في 
المنظمات السكرية ألىمية 

التأميف كإحدل كسائؿ 
 إدارة الخطر

منظمات 
 األعماؿ

342 3.6275 .61037 .03301 

شركات 
 التأميف

342 3.7076 .43417 .02348 

إدراؾ إدارات الخطر 
ألىمية التغطيات التأمينية 
التي تكفرىا شركات التأميف 

 السكرية

منظمات 
 األعماؿ

342 3.5439 .82948 .04485 

شركات 
 التأميف

342 3.4659 .71522 .03867 

درجة إقباؿ منظمات 
األعماؿ السكرية عمى 
خدمات شركات التأميف 

 السكرية

منظمات 
 األعماؿ

342 3.3440 .67000 .03623 

شركات 
 التأميف

342 3.4131 .54316 .02937 

مستكل الكضكح كالشفافية 
في تعامؿ منظمات 
األعماؿ مع شركات 

 التأميف السكرية

منظمات 
 األعماؿ

342 3.5485 .91423 .04944 

شركات 
 التأميف

342 3.6058 .65610 .03548 
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Independent Samples Test 

 Levene's Test for 

Equality of Variances 

t-test 

for 

Equalit

y of 

Means 

F Sig. t 

أىمية إدارة الخطر في 
الفكر كاألداء المؤسساتي 
 لمنظمات األعماؿ السكرية

Equal variances 

assumed 
23.482 .000 -1.406- 

Equal variances not 

assumed 

  
-1.406- 

إدراؾ إدارات الخطر في 
المنظمات السكرية ألىمية 

التأميف كإحدل كسائؿ 
 إدارة الخطر

Equal variances 

assumed 
31.049 .000 -1.978- 

Equal variances not 

assumed 

  

-1.978- 

إدراؾ إدارات الخطر 
ألىمية التغطيات التأمينية 
التي تكفرىا شركات التأميف 

 السكرية

Equal variances 

assumed 
5.262 .022 1.317 

Equal variances not 

assumed 

  

1.317 

درجة إقباؿ منظمات 
األعماؿ السكرية عمى 
خدمات شركات التأميف 

 السكرية

Equal variances 

assumed 
18.260 .000 -1.482- 

Equal variances not 

assumed 

  

-1.482- 

مستكل الكضكح كالشفافية 
في تعامؿ منظمات 
األعماؿ مع شركات 

 التأميف السكرية

Equal variances 

assumed 
37.137 .000 -.942- 

Equal variances not 

assumed 

  

-.942- 
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Independent Samples Test 

 t-test for Equality of Means 

Df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

أىمية إدارة الخطر في 
الفكر كاألداء المؤسساتي 
 لمنظمات األعماؿ السكرية

Equal variances 

assumed 
682 .160 -.05764- 

Equal variances not 

assumed 

635.44

2 
.160 -.05764- 

إدراؾ إدارات الخطر في 
المنظمات السكرية ألىمية 
التأميف كإحدل كسائؿ إدارة 

 الخطر

Equal variances 

assumed 
682 .048 -.08012- 

Equal variances not 

assumed 

615.74

0 
.048 -.08012- 

إدراؾ إدارات الخطر ألىمية 
التغطيات التأمينية التي 
تكفرىا شركات التأميف 

 السكرية

Equal variances 

assumed 
682 .188 .07797 

Equal variances not 

assumed 

667.54

9 
.188 .07797 

درجة إقباؿ منظمات 
األعماؿ السكرية عمى 
خدمات شركات التأميف 

 السكرية

Equal variances 

assumed 
682 .139 -.06911- 

Equal variances not 

assumed 

654.01

7 
.139 -.06911- 

مستكل الكضكح كالشفافية 
في تعامؿ منظمات 

األعماؿ مع شركات التأميف 
 السكرية

Equal variances 

assumed 
682 .347 -.05731- 

Equal variances not 

assumed 

618.60

9 
.347 -.05731- 

 

Independent Samples Test 
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 t-test for Equality of Means 

Std. Error 

Difference 

95% 

Confidence 

Interval of 

the 

Difference 

Lower 

أىمية إدارة الخطر في الفكر 
كاألداء المؤسساتي لمنظمات 

 األعماؿ السكرية

Equal variances 

assumed 
.04101 -.13816- 

Equal variances not 

assumed 
.04101 -.13817- 

إدراؾ إدارات الخطر في 
المنظمات السكرية ألىمية 
التأميف كإحدل كسائؿ إدارة 

 الخطر

Equal variances 

assumed 
.04050 -.15964- 

Equal variances not 

assumed 
.04050 -.15966- 

إدراؾ إدارات الخطر ألىمية 
التغطيات التأمينية التي تكفرىا 

 شركات التأميف السكرية

Equal variances 

assumed 
.05922 -.03831- 

Equal variances not 

assumed 
.05922 -.03832- 

درجة إقباؿ منظمات األعماؿ 
السكرية عمى خدمات شركات 

 التأميف السكرية

Equal variances 

assumed 
.04664 -.16069- 

Equal variances not 

assumed 
.04664 -.16069- 

مستكل الكضكح كالشفافية في 
تعامؿ منظمات األعماؿ مع 

 شركات التأميف السكرية

Equal variances 

assumed 
.06085 -.17678- 

Equal variances not 

assumed 
.06085 -.17681- 

 

Independent Samples Test 
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 t-test for 

Equality of 

Means 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Upper 

أىمية إدارة الخطر في الفكر كاألداء 
 المؤسساتي لمنظمات األعماؿ السكرية

Equal variances assumed .02287 

Equal variances not assumed .02288 

إدراؾ إدارات الخطر في المنظمات 
السكرية ألىمية التأميف كإحدل كسائؿ 

 إدارة الخطر

Equal variances assumed -.00059- 

Equal variances not assumed -.00058- 

إدراؾ إدارات الخطر ألىمية التغطيات 
التأمينية التي تكفرىا شركات التأميف 

 السكرية

Equal variances assumed .19426 

Equal variances not assumed .19426 

درجة إقباؿ منظمات األعماؿ السكرية 
 عمى خدمات شركات التأميف السكرية

Equal variances assumed .02246 

Equal variances not assumed .02247 

مستكل الكضكح كالشفافية في تعامؿ 
منظمات األعماؿ مع شركات التأميف 

 السكرية

Equal variances assumed .06216 

Equal variances not assumed .06219 

 

DATASET ACTIVATE DataSet1. 

SAVE OUTFILE='D:\_75;م ;90;_75;_85;_78_ؼ;75_ؿ;75; _86_ؾ;85_لـ
; 83_قي; 78;_75;_93_ك;85;_88_ـ;\78;_75_ف;75_م;76_ؿ;75_ليؿ ;81;_78_ؿ
 'BSICDATA.sav\;76_م;83; _83;_75_ـ;93;\_84_نفي;78_ؿ;75_

 /COMPRESSED. 

T-TEST GROUPS=(2 1)ؿ;75;_80_ـ 
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  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=c1 c2 c3 c4 c5 

  /CRITERIA=CI(.95). 

 

 

 

 

T-Test 

 

 

 

Notes 

Output Created 
09-MAR-2014 

12:47:40 

Comments  

Input 

Data 

D:\\ مشركعات قيد
عماد \التنفيذ
 BSICDATA.sav\ديب

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in 

Working Data File 
684 

Missing Value 

Handling 

Definition of 

Missing 

User defined 

missing values are 

treated as missing. 
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Cases Used 

Statistics for each 

analysis are based 

on the cases with no 

missing or out-of-

range data for any 

variable in the 

analysis. 

Syntax 

T-TEST 

GROUPS=(2 1)مجاؿ 

  

/MISSING=ANAL

YSIS 

  /VARIABLES=c1 

c2 c3 c4 c5 

  

/CRITERIA=CI(.95

). 

Resources 
Processor Time 00:00:00.03 

Elapsed Time 00:00:00.03 

 

 

[DataSet1] D:\\عماد ديب\مشركعات قيد التنفيذ\BSICDATA.sav 

 

 

 

Group Statistics 

 .N Mean Std مجاؿ العمؿ 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

أىمية إدارة الخطر في 
الفكر كاألداء المؤسساتي 

منظمات 
 األعماؿ

342 3.5258 .60446 .03269 
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شركات  لمنظمات األعماؿ السكرية
 التأميف

342 3.5834 .45794 .02476 

إدراؾ إدارات الخطر في 
المنظمات السكرية ألىمية 

التأميف كإحدل كسائؿ 
 إدارة الخطر

منظمات 
 األعماؿ

342 3.6275 .61037 .03301 

شركات 
 التأميف

342 3.7076 .43417 .02348 

إدراؾ إدارات الخطر 
ألىمية التغطيات التأمينية 
التي تكفرىا شركات التأميف 

 السكرية

منظمات 
 األعماؿ

342 3.5439 .82948 .04485 

شركات 
 التأميف

342 3.4659 .71522 .03867 

درجة إقباؿ منظمات 
األعماؿ السكرية عمى 
خدمات شركات التأميف 

 السكرية

منظمات 
 األعماؿ

342 3.3440 .67000 .03623 

شركات 
 التأميف

342 3.4131 .54316 .02937 

مستكل الكضكح كالشفافية 
في تعامؿ منظمات 
األعماؿ مع شركات 

 التأميف السكرية

منظمات 
 األعماؿ

342 3.5485 .91423 .04944 

شركات 
 التأميف

342 3.6058 .65610 .03548 

 

 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for 

Equality of Variances 

t-test 

for 

Equalit

y of 

Means 



293 

 

293 

 

F Sig. t 

أىمية إدارة الخطر في 
الفكر كاألداء المؤسساتي 
 لمنظمات األعماؿ السكرية

Equal variances 

assumed 
23.482 .000 -1.406- 

Equal variances not 

assumed 

  
-1.406- 

إدراؾ إدارات الخطر في 
المنظمات السكرية ألىمية 

التأميف كإحدل كسائؿ 
 إدارة الخطر

Equal variances 

assumed 
31.049 .000 -1.978- 

Equal variances not 

assumed 

  

-1.978- 

إدراؾ إدارات الخطر 
ألىمية التغطيات التأمينية 
التي تكفرىا شركات التأميف 

 السكرية

Equal variances 

assumed 
5.262 .022 1.317 

Equal variances not 

assumed 

  

1.317 

درجة إقباؿ منظمات 
األعماؿ السكرية عمى 
خدمات شركات التأميف 

 السكرية

Equal variances 

assumed 
18.260 .000 -1.482- 

Equal variances not 

assumed 

  

-1.482- 

مستكل الكضكح كالشفافية 
في تعامؿ منظمات 
األعماؿ مع شركات 

 التأميف السكرية

Equal variances 

assumed 
37.137 .000 -.942- 

Equal variances not 

assumed 

  

-.942- 

 

Independent Samples Test 

 t-test for Equality of Means 

Df Sig. (2- Mean 
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tailed) Difference 

أىمية إدارة الخطر في 
الفكر كاألداء المؤسساتي 
 لمنظمات األعماؿ السكرية

Equal variances 

assumed 
682 .160 -.05764- 

Equal variances not 

assumed 

635.44

2 
.160 -.05764- 

إدراؾ إدارات الخطر في 
المنظمات السكرية ألىمية 
التأميف كإحدل كسائؿ إدارة 

 الخطر

Equal variances 

assumed 
682 .048 -.08012- 

Equal variances not 

assumed 

615.74

0 
.048 -.08012- 

إدراؾ إدارات الخطر ألىمية 
التغطيات التأمينية التي 
تكفرىا شركات التأميف 

 السكرية

Equal variances 

assumed 
682 .188 .07797 

Equal variances not 

assumed 

667.54

9 
.188 .07797 

درجة إقباؿ منظمات 
األعماؿ السكرية عمى 
خدمات شركات التأميف 

 السكرية

Equal variances 

assumed 
682 .139 -.06911- 

Equal variances not 

assumed 

654.01

7 
.139 -.06911- 

مستكل الكضكح كالشفافية 
في تعامؿ منظمات 

األعماؿ مع شركات التأميف 
 السكرية

Equal variances 

assumed 
682 .347 -.05731- 

Equal variances not 

assumed 

618.60

9 
.347 -.05731- 

 

Independent Samples Test 

 t-test for Equality of Means 
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Std. Error 

Difference 

95% 

Confidence 

Interval of 

the 

Difference 

Lower 

أىمية إدارة الخطر في الفكر 
كاألداء المؤسساتي لمنظمات 

 األعماؿ السكرية

Equal variances 

assumed 
.04101 -.13816- 

Equal variances not 

assumed 
.04101 -.13817- 

إدراؾ إدارات الخطر في 
المنظمات السكرية ألىمية 
التأميف كإحدل كسائؿ إدارة 

 الخطر

Equal variances 

assumed 
.04050 -.15964- 

Equal variances not 

assumed 
.04050 -.15966- 

إدراؾ إدارات الخطر ألىمية 
التغطيات التأمينية التي تكفرىا 

 شركات التأميف السكرية

Equal variances 

assumed 
.05922 -.03831- 

Equal variances not 

assumed 
.05922 -.03832- 

درجة إقباؿ منظمات األعماؿ 
السكرية عمى خدمات شركات 

 التأميف السكرية

Equal variances 

assumed 
.04664 -.16069- 

Equal variances not 

assumed 
.04664 -.16069- 

مستكل الكضكح كالشفافية في 
تعامؿ منظمات األعماؿ مع 

 شركات التأميف السكرية

Equal variances 

assumed 
.06085 -.17678- 

Equal variances not 

assumed 
.06085 -.17681- 

 

Independent Samples Test 

 t-test for 

Equality of 

Means 
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95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Upper 

أىمية إدارة الخطر في الفكر كاألداء 
 المؤسساتي لمنظمات األعماؿ السكرية

Equal variances assumed .02287 

Equal variances not assumed .02288 

إدراؾ إدارات الخطر في المنظمات 
السكرية ألىمية التأميف كإحدل كسائؿ 

 إدارة الخطر

Equal variances assumed -.00059- 

Equal variances not assumed -.00058- 

إدراؾ إدارات الخطر ألىمية التغطيات 
التأمينية التي تكفرىا شركات التأميف 

 السكرية

Equal variances assumed .19426 

Equal variances not assumed .19426 

درجة إقباؿ منظمات األعماؿ السكرية 
 عمى خدمات شركات التأميف السكرية

Equal variances assumed .02246 

Equal variances not assumed .02247 

مستكل الكضكح كالشفافية في تعامؿ 
منظمات األعماؿ مع شركات التأميف 

 السكرية

Equal variances assumed .06216 

Equal variances not assumed .06219 

 

T-TEST GROUPS=(2 1)ؿ;75;_80_ـ 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=c1 c2 c3 c4 c5 C 

  /CRITERIA=CI(.95). 
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T-Test 

 

 

 

Notes 

Output Created 
09-MAR-2014 

12:56:57 

Comments  

Input 

Data 

D:\\ مشركعات قيد
عماد \التنفيذ
 BSICDATA.sav\ديب

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in 

Working Data File 
684 

Missing Value 

Handling 

Definition of 

Missing 

User defined 

missing values are 

treated as missing. 

Cases Used 

Statistics for each 

analysis are based 

on the cases with no 

missing or out-of-

range data for any 

variable in the 

analysis. 
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Syntax 

T-TEST 

GROUPS=(2 1)مجاؿ 

  

/MISSING=ANAL

YSIS 

  /VARIABLES=c1 

c2 c3 c4 c5 C 

  

/CRITERIA=CI(.95

). 

Resources 
Processor Time 00:00:00.03 

Elapsed Time 00:00:00.03 

 

 

[DataSet1] D:\\عماد ديب\مشركعات قيد التنفيذ\BSICDATA.sav 

 

 

 

Group Statistics 

 .N Mean Std مجاؿ العمؿ 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

أىمية إدارة الخطر في 
الفكر كاألداء المؤسساتي 
 لمنظمات األعماؿ السكرية

منظمات 
 األعماؿ

342 3.5258 .60446 .03269 

شركات 
 التأميف

342 3.5834 .45794 .02476 

إدراؾ إدارات الخطر في 
المنظمات السكرية ألىمية 

منظمات 
 األعماؿ

342 3.6275 .61037 .03301 
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التأميف كإحدل كسائؿ 
 إدارة الخطر

شركات 
 التأميف

342 3.7076 .43417 .02348 

إدراؾ إدارات الخطر 
ألىمية التغطيات التأمينية 
التي تكفرىا شركات التأميف 

 السكرية

منظمات 
 األعماؿ

342 3.5439 .82948 .04485 

شركات 
 التأميف

342 3.4659 .71522 .03867 

درجة إقباؿ منظمات 
األعماؿ السكرية عمى 
خدمات شركات التأميف 

 السكرية

منظمات 
 األعماؿ

342 3.3440 .67000 .03623 

شركات 
 التأميف

342 3.4131 .54316 .02937 

مستكل الكضكح كالشفافية 
في تعامؿ منظمات 
األعماؿ مع شركات 

 التأميف السكرية

منظمات 
 األعماؿ

342 3.5485 .91423 .04944 

شركات 
 التأميف

342 3.6058 .65610 .03548 

مستكل فكر كأداء االىتماـ 
بإدارات الخطر في 
 منظمات األعماؿ

منظمات 
 األعماؿ

342 3.5179 .53639 .02900 

شركات 
 التأميف

342 3.5552 .35438 .01916 

 

 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for 

Equality of Variances 

t-test 

for 

Equalit

y of 

Means 
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300 

 

F Sig. t 

أىمية إدارة الخطر في 
الفكر كاألداء المؤسساتي 
 لمنظمات األعماؿ السكرية

Equal variances 

assumed 
23.482 .000 -1.406- 

Equal variances not 

assumed 

  
-1.406- 

إدراؾ إدارات الخطر في 
المنظمات السكرية ألىمية 

التأميف كإحدل كسائؿ 
 إدارة الخطر

Equal variances 

assumed 
31.049 .000 -1.978- 

Equal variances not 

assumed 

  

-1.978- 

إدراؾ إدارات الخطر 
ألىمية التغطيات التأمينية 
التي تكفرىا شركات التأميف 

 السكرية

Equal variances 

assumed 
5.262 .022 1.317 

Equal variances not 

assumed 

  

1.317 

درجة إقباؿ منظمات 
األعماؿ السكرية عمى 
خدمات شركات التأميف 

 السكرية

Equal variances 

assumed 
18.260 .000 -1.482- 

Equal variances not 

assumed 

  

-1.482- 

مستكل الكضكح كالشفافية 
في تعامؿ منظمات 
األعماؿ مع شركات 

 التأميف السكرية

Equal variances 

assumed 
37.137 .000 -.942- 

Equal variances not 

assumed 

  

-.942- 

مستكل فكر كأداء االىتماـ 
بإدارات الخطر في 
 منظمات األعماؿ

Equal variances 

assumed 
47.969 .000 -1.071- 

Equal variances not 

assumed 

  
-1.071- 
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Independent Samples Test 

 t-test for Equality of Means 

df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

أىمية إدارة الخطر في 
الفكر كاألداء المؤسساتي 
 لمنظمات األعماؿ السكرية

Equal variances 

assumed 
682 .160 -.05764- 

Equal variances not 

assumed 

635.44

2 
.160 -.05764- 

إدراؾ إدارات الخطر في 
المنظمات السكرية ألىمية 
التأميف كإحدل كسائؿ إدارة 

 الخطر

Equal variances 

assumed 
682 .048 -.08012- 

Equal variances not 

assumed 

615.74

0 
.048 -.08012- 

إدراؾ إدارات الخطر ألىمية 
التغطيات التأمينية التي 
تكفرىا شركات التأميف 

 السكرية

Equal variances 

assumed 
682 .188 .07797 

Equal variances not 

assumed 

667.54

9 
.188 .07797 

درجة إقباؿ منظمات 
األعماؿ السكرية عمى 
خدمات شركات التأميف 

 السكرية

Equal variances 

assumed 
682 .139 -.06911- 

Equal variances not 

assumed 

654.01

7 
.139 -.06911- 

مستكل الكضكح كالشفافية 
في تعامؿ منظمات 

األعماؿ مع شركات التأميف 
 السكرية

Equal variances 

assumed 
682 .347 -.05731- 

Equal variances not 

assumed 

618.60

9 
.347 -.05731- 

مستكل فكر كأداء االىتماـ 
Equal variances 

assumed 
682 .284 -.03724- 
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بإدارات الخطر في 
 منظمات األعماؿ

Equal variances not 

assumed 

591.05

0 
.284 -.03724- 

 

Independent Samples Test 

 t-test for Equality of Means 

Std. Error 

Difference 

95% 

Confidence 

Interval of 

the 

Difference 

Lower 

أىمية إدارة الخطر في الفكر 
كاألداء المؤسساتي لمنظمات 

 األعماؿ السكرية

Equal variances 

assumed 
.04101 -.13816- 

Equal variances not 

assumed 
.04101 -.13817- 

إدراؾ إدارات الخطر في 
المنظمات السكرية ألىمية 
التأميف كإحدل كسائؿ إدارة 

 الخطر

Equal variances 

assumed 
.04050 -.15964- 

Equal variances not 

assumed 
.04050 -.15966- 

إدراؾ إدارات الخطر ألىمية 
التغطيات التأمينية التي تكفرىا 

 شركات التأميف السكرية

Equal variances 

assumed 
.05922 -.03831- 

Equal variances not 

assumed 
.05922 -.03832- 

درجة إقباؿ منظمات األعماؿ 
السكرية عمى خدمات شركات 

 التأميف السكرية

Equal variances 

assumed 
.04664 -.16069- 

Equal variances not 

assumed 
.04664 -.16069- 

مستكل الكضكح كالشفافية في 
Equal variances 

assumed 
.06085 -.17678- 
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تعامؿ منظمات األعماؿ مع 
 شركات التأميف السكرية

Equal variances not 

assumed 
.06085 -.17681- 

مستكل فكر كأداء االىتماـ 
بإدارات الخطر في منظمات 

 األعماؿ

Equal variances 

assumed 
.03476 -.10550- 

Equal variances not 

assumed 
.03476 -.10552- 

 

Independent Samples Test 

 t-test for 

Equality of 

Means 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Upper 

أىمية إدارة الخطر في الفكر كاألداء 
 المؤسساتي لمنظمات األعماؿ السكرية

Equal variances assumed .02287 

Equal variances not assumed .02288 

إدراؾ إدارات الخطر في المنظمات 
السكرية ألىمية التأميف كإحدل كسائؿ 

 إدارة الخطر

Equal variances assumed -.00059- 

Equal variances not assumed -.00058- 

إدراؾ إدارات الخطر ألىمية التغطيات 
التأمينية التي تكفرىا شركات التأميف 

 السكرية

Equal variances assumed .19426 

Equal variances not assumed .19426 

درجة إقباؿ منظمات األعماؿ السكرية 
 عمى خدمات شركات التأميف السكرية

Equal variances assumed .02246 

Equal variances not assumed .02247 

مستكل الكضكح كالشفافية في تعامؿ  Equal variances assumed .06216 
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منظمات األعماؿ مع شركات التأميف 
 السكرية

Equal variances not assumed .06219 

مستكل فكر كأداء االىتماـ بإدارات 
 الخطر في منظمات األعماؿ

Equal variances assumed .03101 

Equal variances not assumed .03103 

 

T-TEST GROUPS=(2 1)ؿ;75;_80_ـ 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=C 

  /CRITERIA=CI(.95). 

 

 

 

 

T-Test 

 

 

 

Notes 

Output Created 
09-MAR-2014 

12:57:31 

Comments  

Input 

Data 

D:\\ مشركعات قيد
عماد \التنفيذ
 BSICDATA.sav\ديب

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 
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Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in 

Working Data File 
684 

Missing Value 

Handling 

Definition of 

Missing 

User defined 

missing values are 

treated as missing. 

Cases Used 

Statistics for each 

analysis are based 

on the cases with no 

missing or out-of-

range data for any 

variable in the 

analysis. 

Syntax 

T-TEST 

GROUPS=(2 1)مجاؿ 

  

/MISSING=ANAL

YSIS 

  /VARIABLES=C 

  

/CRITERIA=CI(.95

). 

Resources 
Processor Time 00:00:00.02 

Elapsed Time 00:00:00.05 

 

 

[DataSet1] D:\\عماد ديب\مشركعات قيد التنفيذ\BSICDATA.sav 
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Group Statistics 

 .N Mean Std مجاؿ العمؿ 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

مستكل فكر كأداء االىتماـ 
بإدارات الخطر في 
 منظمات األعماؿ

منظمات 
 األعماؿ

342 3.5179 .53639 .02900 

شركات 
 التأميف

342 3.5552 .35438 .01916 

 

 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for 

Equality of Variances 

t-test 

for 

Equalit

y of 

Means 

F Sig. t 

مستكل فكر كأداء االىتماـ 
بإدارات الخطر في 
 منظمات األعماؿ

Equal variances 

assumed 
47.969 .000 -1.071- 

Equal variances not 

assumed 

  
-1.071- 

 

Independent Samples Test 

 t-test for Equality of Means 

df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 
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مستكل فكر كأداء االىتماـ 
بإدارات الخطر في 
 منظمات األعماؿ

Equal variances 

assumed 
682 .284 -.03724- 

Equal variances not 

assumed 

591.05

0 
.284 -.03724- 

 

Independent Samples Test 

 t-test for Equality of Means 

Std. Error 

Difference 

95% 

Confidence 

Interval of 

the 

Difference 

Lower 

مستكل فكر كأداء االىتماـ 
بإدارات الخطر في منظمات 

 األعماؿ

Equal variances 

assumed 
.03476 -.10550- 

Equal variances not 

assumed 
.03476 -.10552- 

 

Independent Samples Test 

 t-test for 

Equality of 

Means 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Upper 

مستكل فكر كأداء االىتماـ بإدارات 
 الخطر في منظمات األعماؿ

Equal variances assumed .03101 

Equal variances not assumed .03103 

 

ONEWAY C BY _75;77_ؾ;85;_88_ؿ; 
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  /PLOT MEANS 

  /MISSING ANALYSIS 

  /POSTHOC=LSD ALPHA(0.05). 

 

 

 

 

Oneway 

 

 

 

Notes 

Output Created 
09-MAR-2014 

13:02:59 

Comments  

Input 

Data 

D:\\ مشركعات قيد
عماد \التنفيذ
 BSICDATA.sav\ديب

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in 

Working Data File 
684 

Missing Value 

Handling 

Definition of 

Missing 

User-defined 

missing values are 

treated as missing. 
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Cases Used 

Statistics for each 

analysis are based 

on cases with no 

missing data for any 

variable in the 

analysis. 

Syntax 

ONEWAY C BY 

 الشركة

  /PLOT MEANS 

  /MISSING 

ANALYSIS 

  /POSTHOC=LSD 

ALPHA(0.05). 

Resources 
Processor Time 00:00:02.40 

Elapsed Time 00:00:03.94 

 

 

[DataSet1] D:\\عماد ديب\مشركعات قيد التنفيذ\BSICDATA.sav 

 

 

 

ANOVA 

 مستكل فكر كأداء االىتماـ بإدارات الخطر في منظمات األعماؿ

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Between 

Groups 
4.023 8 .503 2.475 .012 

Within 

Groups 
137.152 675 .203 
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Total 141.175 683    

 

 

 

Post Hoc Tests 

 

 

 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable: مستكل فكر كأداء االىتماـ بإدارات الخطر في منظمات األعماؿ  

 LSD 

(I) 

 الشركة

(J) 

 الشركة

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error 

Sig. 95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

 صناعية

 2299. -1088.- 483. 08626. 06052. تجارية

23886. سياحّية
*

 .11439 .037 .0143 .4635 

 2126. -1086.- 525. 08180. 05200. خدمية

 0919. -2419.- 378. 08499. -07498.- مصرفية

 5672. -1132.- 191. 17325. 22698. إنشائّية

37321. ىندسّية
*

 .15791 .018 .0631 .6833 

 1863. -4940.- 375. 17325. -15386.- زراعّية

 1444. -1391.- 970. 07219. 00268. تأمينّية



311 

 

311 

 

 تجارية

 1088. -2299.- 483. 08626. -06052.- صناعية

 3870. -0303.- 094. 10625. 17834. سياحّية

 1289. -1459.- 903. 06997. -00852.- خدمية

 0091. -2801.- 066. 07367. -13550.- مصرفية

 4963. -1634.- 322. 16799. 16646. إنشائّية

31268. ىندسّية
*

 .15212 .040 .0140 .6114 

 1155. -5442.- 202. 16799. -21438.- زراعّية

 0569. -1726.- 323. 05845. -05784.- تأمينّية

 سياحّية

-23886.- صناعية
*

 .11439 .037 -.4635- -.0143- 

 0303. -3870.- 094. 10625. -17834.- تجارية

 0147. -3884.- 069. 10266. -18687.- خدمية

-31384.- مصرفية
*

 .10522 .003 -.5204- -.1072- 

 3494. -3732.- 949. 18402. -01188.- إنشائّية

 4675. -1988.- 429. 16966. 13434. ىندسّية

-39273.- زراعّية
*

 .18402 .033 -.7541- -.0314- 

-23618.- تأمينّية
*

 .09519 .013 -.4231- -.0493- 

 خدمية

 1086. -2126.- 525. 08180. -05200.- صناعية

 1459. -1289.- 903. 06997. 00852. تجارية

 3884. -0147.- 069. 10266. 18687. سياحّية

 0073. -2613.- 064. 06840. -12698.- مصرفية

 5004. -1505.- 291. 16575. 17498. إنشائّية
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32121. ىندسّية
*

 .14964 .032 .0274 .6150 

 1196. -5313.- 215. 16575. -20586.- زراعّية

 0521. -1507.- 340. 05165. -04931.- تأمينّية

 2419. -0919.- 378. 08499. 07498. صناعية مصرفية

 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable: مستكل فكر كأداء االىتماـ بإدارات الخطر في منظمات األعماؿ  

 LSD 

(I) 

 الشركة

(J) 

 الشركة

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error 

Sig. 95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

 2801. -0091.- 066. 07367. 13550. تجارية مصرفية

31384. سياحّية
*

 .10522 .003 .1072 .5204 

 2613. -0073.- 064. 06840. 12698. خدمية

 6305. -0266.- 072. 16734. 30196. إنشائّية

 7455. 1509. 003. 15141. 44819. ىندسّية

-07888.- زراعّية
*

 .16734 .638 -.4075- .2497 

 1887. -0334.- 170. 05656. 07766. تأمينّية

 إنشائّية

 1132. -5672.- 191. 17325. -22698.- صناعية

 1634. -4963.- 322. 16799. -16646.- تجارية

 3732. -3494.- 949. 18402. 01188. سياحّية
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 1505. -5004.- 291. 16575. -17498.- خدمية

 0266. -6305.- 072. 16734. -30196.- مصرفية

 5660. -2736.- 494. 21382. 14623. ىندسّية

-38084.- زراعّية
*

 .22538 .092 -.8234- .0617 

 0923. -5409.- 165. 16122. -22430.- تأمينّية

 ىندسّية

 -0631.- -6833.- 018. 15791. -37321.- صناعية

-31268.- تجارية
*

 .15212 .040 -.6114- -.0140- 

 1988. -4675.- 429. 16966. -13434.- سياحّية

 -0274.- -6150.- 032. 14964. -32121.- خدمية

-44819.- مصرفية
*

 .15141 .003 -.7455- -.1509- 

 2736. -5660.- 494. 21382. -14623.- إنشائّية

 -1072.- -9469.- 014. 21382. -52707.- زراعّية

-37052.- تأمينّية
*

 .14461 .011 -.6545- -.0866- 

 زراعّية

15386. صناعية
*

 .17325 .375 -.1863- .4940 

 5442. -1155.- 202. 16799. 21438. تجارية

 7541. 0314. 033. 18402. 39273. سياحّية

 5313. -1196.- 215. 16575. 20586. خدمية

 4075. -2497.- 638. 16734. 07888. مصرفية

 8234. -0617.- 092. 22538. 38084. إنشائّية

52707. ىندسّية
*

 .21382 .014 .1072 .9469 

 4731. -1600.- 332. 16122. 15655. تأمينّية
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 تأمينّية

 1391. -1444.- 970. 07219. -00268.- صناعية

 1726. -0569.- 323. 05845. 05784. تجارية

 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable: مستكل فكر كأداء االىتماـ بإدارات الخطر في منظمات األعماؿ  

 LSD 

(I) 

 الشركة

(J) 

 الشركة

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error 

Sig. 95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

 4231. 0493. 013. 09519. 23618. سياحّية تأمينّية

04931. خدمية
*

 .05165 .340 -.0521- .1507 

 0334. -1887.- 170. 05656. -07766.- مصرفية

 5409. -0923.- 165. 16122. 22430. إنشائّية

 6545. 0866. 011. 14461. 37052. ىندسّية

-15655.- زراعّية
*

 .16122 .332 -.4731- .1600 

 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

 

 

Means Plots 
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SORT CASES  BY ؿ;75;_80_ـ. 

SPLIT FILE SEPARATE BY ؿ;75;_80_ـ. 

CORRELATIONS 

  /VARIABLES=a1 a2 a3 a4 A d1 d2 d3 D 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

 

 

 

Correlations 

 

 

 

Notes 

Output Created 
09-MAR-2014 

13:26:35 

Comments  

Input 

Data 

D:\\ مشركعات قيد
عماد \التنفيذ
 BSICDATA.sav\ديب

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File مجاؿ العمؿ 
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N of Rows in 

Working Data File 
684 

Missing Value 

Handling 

Definition of 

Missing 

User-defined 

missing values are 

treated as missing. 

Cases Used 

Statistics for each 

pair of variables are 

based on all the 

cases with valid data 

for that pair. 

Syntax 

CORRELATIONS 

  /VARIABLES=a1 

a2 a3 a4 A d1 d2 d3 

D 

  

/PRINT=TWOTAIL 

NOSIG 

  

/MISSING=PAIRW

ISE. 

Resources 
Processor Time 00:00:00.03 

Elapsed Time 00:00:00.18 

 

 

[DataSet1] D:\\عماد ديب\مشركعات قيد التنفيذ\BSICDATA.sav 

 

 

 

 

 منظمات األعمال= مجال العمل 
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Correlations
a

 

تكفير المنتجات  
التأمينية 
المناسبة 
لممنظمات 
 السكرية

تقديـ النصح 
كالمشكرة 
كاالستشارة 

الفنية المبلئمة 
لممنظمات 
 السكرية

مراعاة األسس 
العممية كالفنية 
لصناعة 

التأميف عند 
 تحديد القسط

تكفير المنتجات التأمينية 
المناسبة لممنظمات 

 السكرية

Pearson 

Correlation 
1 .027 .032 

Sig. (2-tailed)  .619 .554 

N 342 342 342 

تقديـ النصح كالمشكرة 
كاالستشارة الفنية المبلئمة 

 لممنظمات السكرية

Pearson 

Correlation 
.027 1 .493

**
 

Sig. (2-tailed) .619  .000 

N 342 342 342 

مراعاة األسس العممية 
كالفنية لصناعة التأميف 

 عند تحديد القسط

Pearson 

Correlation 
.032 .493

**
 1 

Sig. (2-tailed) .554 .000  

N 342 342 342 

الكفاء بااللتزامات بأقصى 
 سرعة كفقان لشركط التعاقد

Pearson 

Correlation 
.084 .513

**
 .566

**
 

Sig. (2-tailed) .122 .000 .000 

N 342 342 342 

الخدمات التي تقدميا 
 شركات التأميف السكرية

Pearson 

Correlation 
.370

**
 .745

**
 .771

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 
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N 342 342 342 

التخفيؼ مف اآلثار السمبية 
 عمى األرباح

Pearson 

Correlation 
.015 .379

**
 .250

**
 

Sig. (2-tailed) .783 .000 .000 

N 342 342 342 

التخفيؼ مف اآلثار السمبية 
عمى بقاء المنظمة كنمكىا 

 كاستمرارىا في أدائيا

Pearson 

Correlation 
.079 .228

**
 .287

**
 

Sig. (2-tailed) .146 .000 .000 

N 342 342 342 

التخفيؼ مف اآلثار السمبية 
عمى قدرة المنظمة عمى 

 الكفاء بالتزاماتيا

Pearson 

Correlation 
.094 .278

**
 .328

**
 

Sig. (2-tailed) .084 .000 .000 

N 342 342 342 

أىداؼ إدارات المخاطر 
 في المنظمات السكرية

Pearson 

Correlation 
.082 .371

**
 .368

**
 

Sig. (2-tailed) .131 .000 .000 

N 342 342 342 

 

Correlations
a

 

الكفاء  
بااللتزامات 
بأقصى سرعة 
كفقان لشركط 

 التعاقد

الخدمات التي 
تقدميا شركات 
 التأميف السكرية

التخفيؼ مف 
اآلثار السمبية 
 عمى األرباح

تكفير المنتجات التأمينية 
 المناسبة لممنظمات السكرية

Pearson 

Correlation 
.084 .370 .015 

Sig. (2-tailed) .122 .000 .783 

N 342 342 342 
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تقديـ النصح كالمشكرة 
كاالستشارة الفنية المبلئمة 

 لممنظمات السكرية

Pearson 

Correlation 
.513 .745 .379

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 342 342 342 

مراعاة األسس العممية 
كالفنية لصناعة التأميف عند 

 تحديد القسط

Pearson 

Correlation 
.566 .771

**
 .250 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 342 342 342 

الكفاء بااللتزامات بأقصى 
 سرعة كفقان لشركط التعاقد

Pearson 

Correlation 
1 .832

**
 .289

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 

N 342 342 342 

الخدمات التي تقدميا 
 شركات التأميف السكرية

Pearson 

Correlation 
.832

**
 1

**
 .347

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 

N 342 342 342 

التخفيؼ مف اآلثار السمبية 
 عمى األرباح

Pearson 

Correlation 
.289 .347

**
 1

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000  

N 342 342 342 

التخفيؼ مف اآلثار السمبية 
عمى بقاء المنظمة كنمكىا 

 كاستمرارىا في أدائيا

Pearson 

Correlation 
.227 .301

**
 .397

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 342 342 342 

التخفيؼ مف اآلثار السمبية 
عمى قدرة المنظمة عمى 

 الكفاء بالتزاماتيا

Pearson 

Correlation 
.338 .385

**
 .446

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 342 342 342 



321 

 

321 

 

أىداؼ إدارات المخاطر في 
 المنظمات السكرية

Pearson 

Correlation 
.363 .438

**
 .760

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 342 342 342 

 

Correlations
a

 

التخفيؼ مف  
اآلثار السمبية 
عمى بقاء 

المنظمة كنمكىا 
كاستمرارىا في 

 أدائيا

التخفيؼ مف 
اآلثار السمبية 
عمى قدرة 

المنظمة عمى 
الكفاء 
 بالتزاماتيا

أىداؼ إدارات 
المخاطر في 
المنظمات 
 السكرية

تكفير المنتجات التأمينية 
 المناسبة لممنظمات السكرية

Pearson 

Correlation 
.079 .094 .082 

Sig. (2-tailed) .146 .084 .131 

N 342 342 342 

تقديـ النصح كالمشكرة 
كاالستشارة الفنية المبلئمة 

 لممنظمات السكرية

Pearson 

Correlation 
.228 .278 .371

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 342 342 342 

مراعاة األسس العممية 
كالفنية لصناعة التأميف عند 

 تحديد القسط

Pearson 

Correlation 
.287 .328

**
 .368 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 342 342 342 

الكفاء بااللتزامات بأقصى 
 سرعة كفقان لشركط التعاقد

Pearson 

Correlation 
.227 .338

**
 .363

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 342 342 342 
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الخدمات التي تقدميا 
 شركات التأميف السكرية

Pearson 

Correlation 
.301

**
 .385

**
 .438

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 342 342 342 

التخفيؼ مف اآلثار السمبية 
 عمى األرباح

Pearson 

Correlation 
.397 .446

**
 .760

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 342 342 342 

التخفيؼ مف اآلثار السمبية 
عمى بقاء المنظمة كنمكىا 

 كاستمرارىا في أدائيا

Pearson 

Correlation 
1 .455

**
 .778

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 

N 342 342 342 

التخفيؼ مف اآلثار السمبية 
عمى قدرة المنظمة عمى 

 الكفاء بالتزاماتيا

Pearson 

Correlation 
.455 1

**
 .825

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 

N 342 342 342 

أىداؼ إدارات المخاطر في 
 المنظمات السكرية

Pearson 

Correlation 
.778 .825

**
 1

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000  

N 342 342 342 

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

a.  منظمات األعماؿ= مجاؿ العمؿ 

 

 

 

 شركات التأمين= مجال العمل 
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Correlations
a

 

تكفير المنتجات  
التأمينية 
المناسبة 
لممنظمات 
 السكرية

تقديـ النصح 
كالمشكرة 
كاالستشارة 

الفنية المبلئمة 
لممنظمات 
 السكرية

مراعاة األسس 
العممية كالفنية 
لصناعة 

التأميف عند 
 تحديد القسط

تكفير المنتجات التأمينية 
المناسبة لممنظمات 

 السكرية

Pearson 

Correlation 
1 .065 -.081- 

Sig. (2-tailed)  .230 .133 

N 342 342 342 

تقديـ النصح كالمشكرة 
كاالستشارة الفنية المبلئمة 

 لممنظمات السكرية

Pearson 

Correlation 
.065 1 .238

**
 

Sig. (2-tailed) .230  .000 

N 342 342 342 

مراعاة األسس العممية 
كالفنية لصناعة التأميف 

 عند تحديد القسط

Pearson 

Correlation 
-.081- .238

**
 1 

Sig. (2-tailed) .133 .000  

N 342 342 342 

الكفاء بااللتزامات بأقصى 
 سرعة كفقان لشركط التعاقد

Pearson 

Correlation 
.052 .520

**
 .198

**
 

Sig. (2-tailed) .340 .000 .000 

N 342 342 342 

الخدمات التي تقدميا 
 شركات التأميف السكرية

Pearson 

Correlation 
.396

**
 .750

**
 .524

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 
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N 342 342 342 

التخفيؼ مف اآلثار السمبية 
 عمى األرباح

Pearson 

Correlation 
-.002- .303

**
 .067 

Sig. (2-tailed) .975 .000 .219 

N 342 342 342 

التخفيؼ مف اآلثار السمبية 
عمى بقاء المنظمة كنمكىا 

 كاستمرارىا في أدائيا

Pearson 

Correlation 
-.026- .140

**
 .136

*
 

Sig. (2-tailed) .629 .010 .012 

N 342 342 342 

التخفيؼ مف اآلثار السمبية 
عمى قدرة المنظمة عمى 

 الكفاء بالتزاماتيا

Pearson 

Correlation 
-.145-

**
 .211

**
 .155

**
 

Sig. (2-tailed) .007 .000 .004 

N 342 342 342 

أىداؼ إدارات المخاطر 
 في المنظمات السكرية

Pearson 

Correlation 
-.081- .301

**
 .165

**
 

Sig. (2-tailed) .133 .000 .002 

N 342 342 342 

 

Correlations
a

 

الكفاء  
بااللتزامات 
بأقصى سرعة 
كفقان لشركط 

 التعاقد

الخدمات التي 
تقدميا شركات 
 التأميف السكرية

التخفيؼ مف 
اآلثار السمبية 
 عمى األرباح

تكفير المنتجات التأمينية 
 المناسبة لممنظمات السكرية

Pearson 

Correlation 
.052 .396 -.002- 

Sig. (2-tailed) .340 .000 .975 

N 342 342 342 
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تقديـ النصح كالمشكرة 
كاالستشارة الفنية المبلئمة 

 لممنظمات السكرية

Pearson 

Correlation 
.520 .750 .303

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 342 342 342 

مراعاة األسس العممية 
كالفنية لصناعة التأميف عند 

 تحديد القسط

Pearson 

Correlation 
.198 .524

**
 .067 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .219 

N 342 342 342 

الكفاء بااللتزامات بأقصى 
 سرعة كفقان لشركط التعاقد

Pearson 

Correlation 
1 .770

**
 .441

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 

N 342 342 342 

الخدمات التي تقدميا 
 شركات التأميف السكرية

Pearson 

Correlation 
.770

**
 1

**
 .351

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 

N 342 342 342 

التخفيؼ مف اآلثار السمبية 
 عمى األرباح

Pearson 

Correlation 
.441 .351

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000  

N 342 342 342 

التخفيؼ مف اآلثار السمبية 
عمى بقاء المنظمة كنمكىا 

 كاستمرارىا في أدائيا

Pearson 

Correlation 
.236 .207

**
 .266

*
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 342 342 342 

التخفيؼ مف اآلثار السمبية 
عمى قدرة المنظمة عمى 

 الكفاء بالتزاماتيا

Pearson 

Correlation 
.326

**
 .240

**
 .328

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 342 342 342 
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أىداؼ إدارات المخاطر في 
 المنظمات السكرية

Pearson 

Correlation 
.461 .366

**
 .732

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 342 342 342 

 

Correlations
a

 

التخفيؼ مف  
اآلثار السمبية 
عمى بقاء 

المنظمة كنمكىا 
كاستمرارىا في 

 أدائيا

التخفيؼ مف 
اآلثار السمبية 
عمى قدرة 

المنظمة عمى 
الكفاء 
 بالتزاماتيا

أىداؼ إدارات 
المخاطر في 
المنظمات 
 السكرية

تكفير المنتجات التأمينية 
 المناسبة لممنظمات السكرية

Pearson 

Correlation 
-.026- -.145- -.081- 

Sig. (2-tailed) .629 .007 .133 

N 342 342 342 

تقديـ النصح كالمشكرة 
كاالستشارة الفنية المبلئمة 

 لممنظمات السكرية

Pearson 

Correlation 
.140 .211 .301

**
 

Sig. (2-tailed) .010 .000 .000 

N 342 342 342 

مراعاة األسس العممية 
كالفنية لصناعة التأميف عند 

 تحديد القسط

Pearson 

Correlation 
.136 .155

**
 .165 

Sig. (2-tailed) .012 .004 .002 

N 342 342 342 

الكفاء بااللتزامات بأقصى 
 سرعة كفقان لشركط التعاقد

Pearson 

Correlation 
.236 .326

**
 .461

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 342 342 342 



327 

 

327 

 

الخدمات التي تقدميا 
 شركات التأميف السكرية

Pearson 

Correlation 
.207

**
 .240

**
 .366

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 342 342 342 

التخفيؼ مف اآلثار السمبية 
 عمى األرباح

Pearson 

Correlation 
.266 .328

**
 .732 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 342 342 342 

التخفيؼ مف اآلثار السمبية 
عمى بقاء المنظمة كنمكىا 

 كاستمرارىا في أدائيا

Pearson 

Correlation 
1 .277

**
 .698

*
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 

N 342 342 342 

التخفيؼ مف اآلثار السمبية 
عمى قدرة المنظمة عمى 

 الكفاء بالتزاماتيا

Pearson 

Correlation 
.277

**
 1

**
 .748

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 

N 342 342 342 

أىداؼ إدارات المخاطر في 
 المنظمات السكرية

Pearson 

Correlation 
.698 .748

**
 1

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000  

N 342 342 342 

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

a.  شركات التأميف= مجاؿ العمؿ 

 

SPLIT FILE OFF. 

CORRELATIONS 

  /VARIABLES=a1 a2 a3 a4 A d1 d2 d3 D 
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  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

 

 

 

Correlations 

 

 

 

Notes 

Output Created 
09-MAR-2014 

13:40:40 

Comments  

Input 

Data 

D:\\ مشركعات قيد
عماد \التنفيذ
 BSICDATA.sav\ديب

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in 

Working Data File 
684 

Missing Value 

Handling 

Definition of 

Missing 

User-defined 

missing values are 

treated as missing. 
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Cases Used 

Statistics for each 

pair of variables are 

based on all the 

cases with valid data 

for that pair. 

Syntax 

CORRELATIONS 

  /VARIABLES=a1 

a2 a3 a4 A d1 d2 d3 

D 

  

/PRINT=TWOTAIL 

NOSIG 

  

/MISSING=PAIRW

ISE. 

Resources 
Processor Time 00:00:00.06 

Elapsed Time 00:00:00.12 

 

 

[DataSet1] D:\\عماد ديب\مشركعات قيد التنفيذ\BSICDATA.sav 

 

 

 

Correlations 

تكفير المنتجات  
التأمينية 
المناسبة 
لممنظمات 
 السكرية

تقديـ النصح 
كالمشكرة 
كاالستشارة 

الفنية المبلئمة 
لممنظمات 
 السكرية

مراعاة األسس 
العممية كالفنية 
لصناعة 

التأميف عند 
 تحديد القسط
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تكفير المنتجات التأمينية 
المناسبة لممنظمات 

 السكرية

Pearson 

Correlation 
1 .045 -.002- 

Sig. (2-tailed)  .237 .960 

N 684 684 684 

تقديـ النصح كالمشكرة 
كاالستشارة الفنية المبلئمة 

 لممنظمات السكرية

Pearson 

Correlation 
.045 1 .416

**
 

Sig. (2-tailed) .237  .000 

N 684 684 684 

مراعاة األسس العممية 
كالفنية لصناعة التأميف 

 عند تحديد القسط

Pearson 

Correlation 
-.002- .416

**
 1 

Sig. (2-tailed) .960 .000  

N 684 684 684 

الكفاء بااللتزامات بأقصى 
 سرعة كفقان لشركط التعاقد

Pearson 

Correlation 
.075

*
 .519

**
 .452

**
 

Sig. (2-tailed) .049 .000 .000 

N 684 684 684 

الخدمات التي تقدميا 
 شركات التأميف السكرية

Pearson 

Correlation 
.379

**
 .749

**
 .700

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 684 684 684 

التخفيؼ مف اآلثار السمبية 
 عمى األرباح

Pearson 

Correlation 
.010 .352

**
 .188

**
 

Sig. (2-tailed) .789 .000 .000 

N 684 684 684 

التخفيؼ مف اآلثار السمبية 
عمى بقاء المنظمة كنمكىا 

 كاستمرارىا في أدائيا

Pearson 

Correlation 
.050 .217

**
 .255

**
 

Sig. (2-tailed) .194 .000 .000 

N 684 684 684 
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التخفيؼ مف اآلثار السمبية 
عمى قدرة المنظمة عمى 

 الكفاء بالتزاماتيا

Pearson 

Correlation 
.015 .263

**
 .280

**
 

Sig. (2-tailed) .705 .000 .000 

N 684 684 684 

أىداؼ إدارات المخاطر 
 في المنظمات السكرية

Pearson 

Correlation 
.032 .359

**
 .316

**
 

Sig. (2-tailed) .400 .000 .000 

N 684 684 684 

 

Correlations 

الكفاء  
بااللتزامات 
بأقصى سرعة 
كفقان لشركط 

 التعاقد

الخدمات التي 
تقدميا شركات 
 التأميف السكرية

التخفيؼ مف 
اآلثار السمبية 
 عمى األرباح

تكفير المنتجات التأمينية 
 المناسبة لممنظمات السكرية

Pearson 

Correlation 
.075 .379 .010 

Sig. (2-tailed) .049 .000 .789 

N 684 684 684 

تقديـ النصح كالمشكرة 
كاالستشارة الفنية المبلئمة 

 لممنظمات السكرية

Pearson 

Correlation 
.519 .749 .352

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 684 684 684 

مراعاة األسس العممية 
كالفنية لصناعة التأميف عند 

 تحديد القسط

Pearson 

Correlation 
.452 .700

**
 .188 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 684 684 684 
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الكفاء بااللتزامات بأقصى 
 سرعة كفقان لشركط التعاقد

Pearson 

Correlation 
1

*
 .813

**
 .344

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 

N 684 684 684 

الخدمات التي تقدميا 
 شركات التأميف السكرية

Pearson 

Correlation 
.813

**
 1

**
 .348

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 

N 684 684 684 

التخفيؼ مف اآلثار السمبية 
 عمى األرباح

Pearson 

Correlation 
.344 .348

**
 1

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000  

N 684 684 684 

التخفيؼ مف اآلثار السمبية 
عمى بقاء المنظمة كنمكىا 

 كاستمرارىا في أدائيا

Pearson 

Correlation 
.240 .290

**
 .347

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 684 684 684 

التخفيؼ مف اآلثار السمبية 
عمى قدرة المنظمة عمى 

 الكفاء بالتزاماتيا

Pearson 

Correlation 
.338 .348

**
 .404

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 684 684 684 

أىداؼ إدارات المخاطر في 
 المنظمات السكرية

Pearson 

Correlation 
.400 .428

**
 .744

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 684 684 684 

 

Correlations 
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التخفيؼ مف  
اآلثار السمبية 
عمى بقاء 

المنظمة كنمكىا 
كاستمرارىا في 

 أدائيا

التخفيؼ مف 
اآلثار السمبية 
عمى قدرة 

المنظمة عمى 
الكفاء 
 بالتزاماتيا

أىداؼ إدارات 
المخاطر في 
المنظمات 
 السكرية

تكفير المنتجات التأمينية 
 المناسبة لممنظمات السكرية

Pearson 

Correlation 
.050 .015 .032 

Sig. (2-tailed) .194 .705 .400 

N 684 684 684 

تقديـ النصح كالمشكرة 
كاالستشارة الفنية المبلئمة 

 لممنظمات السكرية

Pearson 

Correlation 
.217 .263 .359

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 684 684 684 

مراعاة األسس العممية 
كالفنية لصناعة التأميف عند 

 تحديد القسط

Pearson 

Correlation 
.255 .280

**
 .316 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 684 684 684 

الكفاء بااللتزامات بأقصى 
 سرعة كفقان لشركط التعاقد

Pearson 

Correlation 
.240

*
 .338

**
 .400

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 684 684 684 

الخدمات التي تقدميا 
 شركات التأميف السكرية

Pearson 

Correlation 
.290

**
 .348

**
 .428

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 684 684 684 

التخفيؼ مف اآلثار السمبية 
Pearson 

Correlation 
.347 .404

**
 .744

**
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 Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 عمى األرباح

N 684 684 684 

التخفيؼ مف اآلثار السمبية 
عمى بقاء المنظمة كنمكىا 

 كاستمرارىا في أدائيا

Pearson 

Correlation 
1 .404

**
 .758

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 

N 684 684 684 

التخفيؼ مف اآلثار السمبية 
عمى قدرة المنظمة عمى 

 الكفاء بالتزاماتيا

Pearson 

Correlation 
.404 1

**
 .802

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 

N 684 684 684 

أىداؼ إدارات المخاطر في 
 المنظمات السكرية

Pearson 

Correlation 
.758 .802

**
 1

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000  

N 684 684 684 

 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

ONEWAY A BY _75;77_ؾ;85;_88_ؿ; 

  /PLOT MEANS 

  /MISSING ANALYSIS 

  /POSTHOC=LSD ALPHA(0.05). 

 

 

 

 

Oneway 
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Notes 

Output Created 
09-MAR-2014 

13:47:35 

Comments  

Input 

Data 

D:\\ مشركعات قيد
عماد \التنفيذ
 BSICDATA.sav\ديب

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in 

Working Data File 
684 

Missing Value 

Handling 

Definition of 

Missing 

User-defined 

missing values are 

treated as missing. 

Cases Used 

Statistics for each 

analysis are based 

on cases with no 

missing data for any 

variable in the 

analysis. 
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Syntax 

ONEWAY A BY 

 الشركة

  /PLOT MEANS 

  /MISSING 

ANALYSIS 

  /POSTHOC=LSD 

ALPHA(0.05). 

Resources 
Processor Time 00:00:00.45 

Elapsed Time 00:00:00.58 

 

 

[DataSet1] D:\\عماد ديب\مشركعات قيد التنفيذ\BSICDATA.sav 

 

 

 

ANOVA 

 الخدمات التي تقدميا شركات التأميف السكرية

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Between 

Groups 
5.835 8 .729 3.244 .001 

Within 

Groups 
151.740 675 .225 

  

Total 157.574 683    

 

 

 

Post Hoc Tests 
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Multiple Comparisons 

Dependent Variable: الخدمات التي تقدميا شركات التأميف السكرية  

 LSD 

(I) 

 الشركة

(J) 

 الشركة

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error 

Sig. 95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

 صناعية

19580. تجارية
*

 .09073 .031 .0177 .3739 

 3737. -0988.- 254. 12032. 13747. سياحّية

 2908. -0471.- 157. 08604. 12182. خدمية

 2396. -1115.- 474. 08939. 06404. مصرفية

 3074. -4082.- 782. 18223. -05038.- إنشائّية

48462. ىندسّية
*

 .16610 .004 .1585 .8108 

 2408. -4749.- 521. 18223. -11705.- زراعّية

 1375. -1607.- 879. 07594. -01159.- تأمينّية

 تجارية

-19580.- صناعية
*

 .09073 .031 -.3739- -.0177- 

 1611. -2778.- 602. 11175. -05833.- سياحّية

 0705. -2185.- 315. 07359. -07399.- خدمية

 0204. -2839.- 090. 07749. -13176.- مصرفية
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 1008. -5931.- 164. 17670. -24618.- إنشائّية

 6030. -0254.- 072. 16001. 28882. ىندسّية

 0341. -6598.- 077. 17670. -31285.- زراعّية

-20739.- تأمينّية
*

 .06148 .001 -.3281- -.0867- 

 سياحّية

 0988. -3737.- 254. 12032. -13747.- صناعية

 2778. -1611.- 602. 11175. 05833. تجارية

 1964. -2277.- 885. 10798. -01565.- خدمية

 1439. -2907.- 507. 11067. -07342.- مصرفية

 1922. -5679.- 332. 19356. -18785.- إنشائّية

 6975. -0032.- 052. 17846. 34715. ىندسّية

 1255. -6346.- 189. 19356. -25451.- زراعّية

 0475. -3456.- 137. 10012. -14906.- تأمينّية

 خدمية

 0471. -2908.- 157. 08604. -12182.- صناعية

 2185. -0705.- 315. 07359. 07399. تجارية

 2277. -1964.- 885. 10798. 01565. سياحّية

 0835. -1990.- 422. 07194. -05777.- مصرفية

 1701. -5145.- 324. 17434. -17219.- إنشائّية

36281. ىندسّية
*

 .15740 .021 .0538 .6719 

 1034. -5812.- 171. 17434. -23886.- زراعّية

-13340.- تأمينّية
*

 .05432 .014 -.2401- -.0267- 
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 1115. -2396.- 474. 08939. -06404.- صناعية مصرفية

 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable: الخدمات التي تقدميا شركات التأميف السكرية  

 LSD 

(I) 

 الشركة

(J) 

 الشركة

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error 

Sig. 95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

13176. تجارية مصرفية
*

 .07749 .090 -.0204- .2839 

 2907. -1439.- 507. 11067. 07342. سياحّية

 1990. -0835.- 422. 07194. 05777. خدمية

 2312. -4600.- 516. 17602. -11442.- إنشائّية

 7333. 1079. 008. 15925. 42058. ىندسّية

-18109.- زراعّية
*

 .17602 .304 -.5267- .1645 

 0412. -1924.- 204. 05949. -07563.- تأمينّية

 إنشائّية

 4082. -3074.- 782. 18223. 05038. صناعية

24618. تجارية
*

 .17670 .164 -.1008- .5931 

 5679. -1922.- 332. 19356. 18785. سياحّية

 5145. -1701.- 324. 17434. 17219. خدمية

 4600. -2312.- 516. 17602. 11442. مصرفية

 9766. 0934. 018. 22490. 53500. ىندسّية
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 3988. -5321.- 779. 23707. -06667.- زراعّية

 3718. -2942.- 819. 16958. 03879. تأمينّية

 ىندسّية

-48462.- صناعية
*

 .16610 .004 -.8108- -.1585- 

 0254. -6030.- 072. 16001. -28882.- تجارية

 0032. -6975.- 052. 17846. -34715.- سياحّية

 -0538.- -6719.- 021. 15740. -36281.- خدمية

 -1079.- -7333.- 008. 15925. -42058.- مصرفية

 -0934.- -9766.- 018. 22490. -53500.- إنشائّية

 -1601.- -1.0433- 008. 22490. -60167.- زراعّية

 -1975.- -7949.- 001. 15211. -49621.- تأمينّية

 زراعّية

 4749. -2408.- 521. 18223. 11705. صناعية

 6598. -0341.- 077. 17670. 31285. تجارية

 6346. -1255.- 189. 19356. 25451. سياحّية

 5812. -1034.- 171. 17434. 23886. خدمية

 5267. -1645.- 304. 17602. 18109. مصرفية

 5321. -3988.- 779. 23707. 06667. إنشائّية

60167. ىندسّية
*

 .22490 .008 .1601 1.0433 

 4384. -2275.- 534. 16958. 10546. تأمينّية

 تأمينّية

01159. صناعية
*

 .07594 .879 -.1375- .1607 

 3281. 0867. 001. 06148. 20739. تجارية

 



341 

 

341 

 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable: الخدمات التي تقدميا شركات التأميف السكرية  

 LSD 

(I) 

 الشركة

(J) 

 الشركة

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error 

Sig. 95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

14906. سياحّية تأمينّية
*

 .10012 .137 -.0475- .3456 

 2401. 0267. 014. 05432. 13340. خدمية

 1924. -0412.- 204. 05949. 07563. مصرفية

 2942. -3718.- 819. 16958. -03879.- إنشائّية

 7949. 1975. 001. 15211. 49621. ىندسّية

-10546.- زراعّية
*

 .16958 .534 -.4384- .2275 

 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

 

 

Means Plots 
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GET 
 

 

 

 

Regression 

 

 

 

Notes 

Output Created 
10-MAR-2014 

09:36:55 

Comments  

Input 

Data 

D:\\ مشركعات قيد
عماد \التنفيذ
 BSICDATA.sav\ديب

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in 

Working Data File 
684 

Missing Value 

Handling 

Definition of 

Missing 

User-defined 

missing values are 

treated as missing. 

Cases Used 

Statistics are based 

on cases with no 

missing values for 

any variable used. 
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Syntax 

REGRESSION 

  /DESCRIPTIVES 

MEAN STDDEV 

CORR SIG N 

  /MISSING 

LISTWISE 

  /STATISTICS 

COEFF OUTS 

CI(95) BCOV R 

ANOVA COLLIN 

TOL CHANGE 

ZPP 

  

/CRITERIA=PIN(.0

5) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT 

VAR00018 

  

/METHOD=STEP

WISE VAR00009 

VAR00010 

VAR00011 

VAR00012 

VAR00013 

  /RESIDUALS 

DURBIN. 

Resources 

Processor Time 00:00:00.09 

Elapsed Time 00:00:00.20 

Memory Required 6020 bytes 

Additional Memory 

Required for 

Residual Plots 

0 bytes 
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[DataSet1] D:\\عماد ديب\مشركعات قيد التنفيذ\BSICDATA.sav 

 

 

 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. 

Deviation 

N 

YYn

1 
3.4978 .50046 684 

Xn1 3.5546 .53661 684 

Xn2 3.6675 .53078 684 

Xn3 3.5049 .77488 684 

Xn4 3.3785 .61042 684 

Xn5 3.5772 .79564 684 

 

 

Correlations 

 YYn1 Xn1 Xn2 Xn3 Xn4 Xn5 

Pearson 

Correlation 

YYn

1 
1.000 .647 .469 .418 .253 .603 

Xn1 .647 1.000 .615 .419 .279 .532 

Xn2 .469 .615 1.000 .322 .248 .388 

Xn3 .418 .419 .322 1.000 .245 .397 

Xn4 .253 .279 .248 .245 1.000 .186 

Xn5 .603 .532 .388 .397 .186 1.000 
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Sig. (1-tailed) 

YYn

1 
. .000 .000 .000 .000 .000 

Xn1 .000 . .000 .000 .000 .000 

Xn2 .000 .000 . .000 .000 .000 

Xn3 .000 .000 .000 . .000 .000 

Xn4 .000 .000 .000 .000 . .000 

Xn5 .000 .000 .000 .000 .000 . 

N 

YYn

1 
684 684 684 684 684 684 

Xn1 684 684 684 684 684 684 

Xn2 684 684 684 684 684 684 

Xn3 684 684 684 684 684 684 

Xn4 684 684 684 684 684 684 

Xn5 684 684 684 684 684 684 

 

 

Variables Entered/Removed
a

 

Mod

el 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed 

Method 

1 Xn1 . 

Stepwise 

(Criteria: 

Probability

-of-F-to-

enter <= 

.050, 

Probability

-of-F-to-

remove >= 

.100). 
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2 Xn5 . 

Stepwise 

(Criteria: 

Probability

-of-F-to-

enter <= 

.050, 

Probability

-of-F-to-

remove >= 

.100). 

3 Xn3 . 

Stepwise 

(Criteria: 

Probability

-of-F-to-

enter <= 

.050, 

Probability

-of-F-to-

remove >= 

.100). 

4 Xn2 . 

Stepwise 

(Criteria: 

Probability

-of-F-to-

enter <= 

.050, 

Probability

-of-F-to-

remove >= 

.100). 

 

a. Dependent Variable: YYn1 

 

 

Model Summary
e

 

Mod R R Adjusted R Std. Error Change Statistics 
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el Square Square of the 

Estimate 

R Square 

Change 

F 

Change 

1 .647
a

 .419 .418 .38168 .419 492.222 

2 .716
b

 .512 .511 .35001 .093 130.027 

3 .722
c

 .521 .519 .34698 .009 12.951 

4 .724
d

 .524 .522 .34612 .003 4.381 

 

Model Summary
e

 

Model Change Statistics Durbin-Watson 

df1 df2 Sig. F Change 

1 1
a

 682 .000  

2 1
b

 681 .000  

3 1
c

 680 .000  

4 1
d

 679 .037 1.891 

 

a. Predictors: (Constant), Xn1 

b. Predictors: (Constant), Xn1, Xn5 

c. Predictors: (Constant), Xn1, Xn5, Xn3 

d. Predictors: (Constant), Xn1, Xn5, Xn3, Xn2 

e. Dependent Variable: YYn1 

 

 

ANOVA
a

 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 
Regressio

n 
71.708 1 71.708 

492.22

2 
.000

b
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Residual 99.355 682 .146   

Total 171.063 683    

2 

Regressio

n 
87.637 2 43.819 

357.68

6 
.000

c
 

Residual 83.426 681 .123   

Total 171.063 683    

3 

Regressio

n 
89.196 3 29.732 

246.96

0 
.000

d
 

Residual 81.867 680 .120   

Total 171.063 683    

4 

Regressio

n 
89.721 4 22.430 

187.23

6 
.000

e
 

Residual 81.342 679 .120   

Total 171.063 683    

 

a. Dependent Variable: YYn1 

b. Predictors: (Constant), Xn1 

c. Predictors: (Constant), Xn1, Xn5 

d. Predictors: (Constant), Xn1, Xn5, Xn3 

e. Predictors: (Constant), Xn1, Xn5, Xn3, Xn2 

 

 

Coefficients
a

 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficient

s 

t Sig. 

B Std. Error Beta 



350 

 

350 

 

1 

(Constan

t) 
1.351 .098 

 
13.813 .000 

Xn1 .604 .027 .647 22.186 .000 

2 

(Constan

t) 
1.176 .091 

 
12.924 .000 

Xn1 .425 .029 .456 14.415 .000 

Xn5 .227 .020 .360 11.403 .000 

3 

(Constan

t) 
1.095 .093 

 
11.764 .000 

Xn1 .396 .030 .424 13.050 .000 

Xn5 .210 .020 .334 10.391 .000 

Xn3 .070 .019 .108 3.599 .000 

4 

(Constan

t) 
1.001 .103 

 
9.703 .000 

Xn1 .359 .035 .385 10.301 .000 

Xn5 .207 .020 .329 10.236 .000 

Xn3 .067 .019 .103 3.449 .001 

Xn2 .067 .032 .071 2.093 .037 

 

Coefficients
a

 

Model 95.0% Confidence 

Interval for B 

Correlations Collinea

rity 

Statistic

s 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Zero-

order 

Partial Part Toleran

ce 

1 

(Constan

t) 
1.159 1.544 

    

Xn1 .550 .657 .647 .647 .647 1.000 
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2 

(Constan

t) 
.998 1.355 

    

Xn1 .367 .483 .647 .484 .386 .717 

Xn5 .188 .266 .603 .400 .305 .717 

3 

(Constan

t) 
.912 1.277 

    

Xn1 .336 .455 .647 .448 .346 .666 

Xn5 .171 .250 .603 .370 .276 .680 

Xn3 .032 .108 .418 .137 .095 .782 

4 

(Constan

t) 
.798 1.203 

    

Xn1 .291 .428 .647 .368 .273 .500 

Xn5 .167 .247 .603 .366 .271 .677 

Xn3 .029 .105 .418 .131 .091 .778 

Xn2 .004 .129 .469 .080 .055 .613 

 

Coefficients
a

 

Model Collinearity Statistics 

VIF 

1 
(Constant)  

Xn1 1.000 

2 

(Constant)  

Xn1 1.395 

Xn5 1.395 

3 

(Constant)  

Xn1 1.502 

Xn5 1.470 
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Xn3 1.278 

4 

(Constant)  

Xn1 1.998 

Xn5 1.478 

Xn3 1.285 

Xn2 1.630 

 

a. Dependent Variable: YYn1 

 

 

Excluded Variables
a

 

Model Beta In t Sig. Partial 

Correlation 

Collinearity 

Statistics 

Toleran

ce 

VIF 

1 

Xn2 .114
b

 3.091 .002 .118 .622 1.609 

Xn3 .178
b

 5.677 .000 .213 .825 1.213 

Xn4 .078
b

 2.593 .010 .099 .922 1.084 

Xn5 .360
b

 11.403 .000 .400 .717 1.395 

2 

Xn2 .079
c

 2.327 .020 .089 .617 1.622 

Xn3 .108
c

 3.599 .000 .137 .782 1.278 

Xn4 .064
c

 2.294 .022 .088 .920 1.087 

3 
Xn2 .071

d
 2.093 .037 .080 .613 1.630 

Xn4 .051
d

 1.822 .069 .070 .902 1.109 

4 Xn4 .046
e

 1.646 .100 .063 .895 1.117 
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Excluded Variables
a

 

Model Collinearity Statistics 

Minimum Tolerance 

1 

Xn2 .622
b

 

Xn3 .825
b

 

Xn4 .922
b

 

Xn5 .717
b

 

2 

Xn2 .520
c

 

Xn3 .666
c

 

Xn4 .683
c

 

3 
Xn2 .500

d
 

Xn4 .645
d

 

4 Xn4 .494
e

 

 

a. Dependent Variable: YYn1 

b. Predictors in the Model: (Constant), Xn1 

c. Predictors in the Model: (Constant), Xn1, Xn5 

d. Predictors in the Model: (Constant), Xn1, Xn5, Xn3 

e. Predictors in the Model: (Constant), Xn1, Xn5, Xn3, Xn2 

 

 

Coefficient Correlations
a

 

Model Xn1 Xn5 Xn3 Xn2 

1 
Correlatio

ns 
Xn1 1.000 
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Covarianc

es 
Xn1 .001 

   

2 

Correlatio

ns 

Xn1 1.000 -.532-   

Xn5 -.532- 1.000   

Covarianc

es 

Xn1 .001 .000   

Xn5 .000 .000   

3 

Correlatio

ns 

Xn1 1.000 -.439- -.267-  

Xn5 -.439- 1.000 -.226-  

Xn3 -.267- -.226- 1.000  

Covarianc

es 

Xn1 .001 .000 .000  

Xn5 .000 .000 
-8.864E-

005 

 

Xn3 .000 
-8.864E-

005 
.000 

 

4 

Correlatio

ns 

Xn1 1.000 -.343- -.196- -.498- 

Xn5 -.343- 1.000 -.220- -.073- 

Xn3 -.196- -.220- 1.000 -.072- 

Xn2 -.498- -.073- -.072- 1.000 

Covarianc

es 

Xn1 .001 .000 .000 -.001- 

Xn5 .000 .000 
-8.615E-

005 

-4.709E-

005 

Xn3 .000 
-8.615E-

005 
.000 

-4.414E-

005 

Xn2 -.001- 
-4.709E-

005 

-4.414E-

005 
.001 

 

a. Dependent Variable: YYn1 
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Collinearity Diagnostics
a

 

Mod

el 

Dimensi

on 

Eigenval

ue 

Condition 

Index 

Variance Proportions 

(Constan

t) 

Xn1 Xn5 Xn3 

1 
1 1.989 1.000 .01 .01   

2 .011 13.333 .99 .99   

2 

1 2.965 1.000 .00 .00 .00  

2 .025 10.935 .29 .03 .85  

3 .010 17.040 .71 .97 .15  

3 

1 3.937 1.000 .00 .00 .00 .00 

2 .029 11.740 .00 .01 .42 .77 

3 .024 12.839 .37 .05 .45 .22 

4 .010 19.673 .63 .94 .13 .01 

4 

1 4.924 1.000 .00 .00 .00 .00 

2 .029 12.956 .03 .02 .03 .98 

3 .027 13.412 .09 .00 .87 .01 

4 .011 20.956 .86 .21 .06 .00 

5 .008 25.216 .02 .77 .05 .01 

 

Collinearity Diagnostics
a

 

Model Dimension Variance Proportions 

Xn2 

1 
1  

2  

2 1  
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2  

3  

3 

1  

2  

3  

4  

4 

1 .00 

2 .04 

3 .04 

4 .20 

5 .72 

 

a. Dependent Variable: YYn1 

 

 

Residuals Statistics
a

 

 Minimu

m 

Maximu

m 

Mean Std. 

Deviation 

N 

Predicted Value 1.7006 4.4361 3.4978 .36244 684 

Residual 

-

1.63473

- 

1.28726 .00000 .34510 684 

Std. Predicted 

Value 
-4.959- 2.589 .000 1.000 684 

Std. Residual -4.723- 3.719 .000 .997 684 

 

a. Dependent Variable: YYn1 
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REGRESSION 

  /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS CI(95) BCOV R ANOVA COLLIN TOL 

CHANGE ZPP 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT VAR00018 

  /METHOD=ENTER VAR00019 

  /RESIDUALS DURBIN. 

 

 

 

 

Regression 

 

 

 

Notes 

Output Created 
10-MAR-2014 

11:12:24 

Comments  

Input 

Data 

D:\\ مشركعات قيد
عماد \التنفيذ
 BSICDATA.sav\ديب

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 
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Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in 

Working Data File 
684 

Missing Value 

Handling 

Definition of 

Missing 

User-defined 

missing values are 

treated as missing. 

Cases Used 

Statistics are based 

on cases with no 

missing values for 

any variable used. 

Syntax 

REGRESSION 

  /DESCRIPTIVES 

MEAN STDDEV 

CORR SIG N 

  /MISSING 

LISTWISE 

  /STATISTICS 

COEFF OUTS 

CI(95) BCOV R 

ANOVA COLLIN 

TOL CHANGE 

ZPP 

  

/CRITERIA=PIN(.0

5) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT 

VAR00018 

  

/METHOD=ENTE

R VAR00019 

  /RESIDUALS 

DURBIN. 
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Resources 

Processor Time 00:00:00.03 

Elapsed Time 00:00:00.19 

Memory Required 4476 bytes 

Additional Memory 

Required for 

Residual Plots 

0 bytes 

 

 

[DataSet1] D:\\عماد ديب\مشركعات قيد التنفيذ\BSICDATA.sav 

 

 

 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. 

Deviation 

N 

YYn

1 
3.4978 .50046 684 

XXn

1 
3.5365 .45464 684 

 

 

Correlations 

 YYn1 XXn1 

Pearson 

Correlation 

YYn

1 
1.000 .684 

XXn

1 
.684 1.000 
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Sig. (1-tailed) 

YYn

1 
. .000 

XXn

1 
.000 . 

N 

YYn

1 
684 684 

XXn

1 
684 684 

 

 

Variables Entered/Removed
a

 

Mod

el 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed 

Metho

d 

1 XXn1
b

 . Enter 

 

a. Dependent Variable: YYn1 

b. All requested variables entered. 

 

 

Model Summary
b

 

Mod

el 

R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F 

Change 

1 .684
a

 .468 .467 .36542 .468 599.096 

 

Model Summary
b

 

Model Change Statistics Durbin-Watson 

df1 df2 Sig. F Change 
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1 1
a

 682 .000 1.868 

 

a. Predictors: (Constant), XXn1 

b. Dependent Variable: YYn1 

 

 

ANOVA
a

 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regressio

n 
79.997 1 79.997 

599.09

6 
.000

b
 

Residual 91.067 682 .134   

Total 171.063 683    

 

a. Dependent Variable: YYn1 

b. Predictors: (Constant), XXn1 

 

 

Coefficients
a

 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficient

s 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constan

t) 
.836 .110 

 
7.621 .000 

XXn1 .753 .031 .684 24.476 .000 
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Coefficients
a

 

Model 95.0% Confidence 

Interval for B 

Correlations Collinea

rity 

Statistic

s 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Zero-

order 

Partial Part Toleran

ce 

1 

(Constan

t) 
.620 1.051 

    

XXn1 .692 .813 .684 .684 .684 1.000 

 

Coefficients
a

 

Model Collinearity Statistics 

VIF 

1 
(Constant)  

XXn1 1.000 

 

a. Dependent Variable: YYn1 

 

 

Coefficient Correlations
a

 

Model XXn1 

1 

Correlatio

ns 

XXn

1 
1.000 

Covarianc

es 

XXn

1 
.001 

 

a. Dependent Variable: YYn1 



364 

 

364 

 

 

 

Collinearity Diagnostics
a

 

Mod

el 

Dimensi

on 

Eigenval

ue 

Condition 

Index 

Variance 

Proportions 

(Constan

t) 

XXn1 

1 
1 1.992 1.000 .00 .00 

2 .008 15.633 1.00 1.00 

 

a. Dependent Variable: YYn1 

 

 

Residuals Statistics
a

 

 Minimu

m 

Maximu

m 

Mean Std. 

Deviation 

N 

Predicted Value 1.5884 4.4247 3.4978 .34224 684 

Residual 

-

2.01868

- 

1.39556 .00000 .36515 684 

Std. Predicted 

Value 
-5.579- 2.708 .000 1.000 684 

Std. Residual -5.524- 3.819 .000 .999 684 

 

a. Dependent Variable: YYn1 
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REGRESSION 

  /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS CI(95) BCOV R ANOVA COLLIN TOL 

CHANGE ZPP 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT VAR00020 

  /METHOD=STEPWISE VAR00001 VAR00002 VAR00003 

VAR00004 

  /RESIDUALS DURBIN. 

 

 

 

 

Regression 

 

 

 

Notes 

Output Created 
10-MAR-2014 

11:37:10 

Comments  

Input 
Data 

D:\\ مشركعات قيد
عماد \التنفيذ
 BSICDATA.sav\ديب

Active Dataset DataSet1 
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Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in 

Working Data File 
684 

Missing Value 

Handling 

Definition of 

Missing 

User-defined 

missing values are 

treated as missing. 

Cases Used 

Statistics are based 

on cases with no 

missing values for 

any variable used. 
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Syntax 

REGRESSION 

  /DESCRIPTIVES 

MEAN STDDEV 

CORR SIG N 

  /MISSING 

LISTWISE 

  /STATISTICS 

COEFF OUTS 

CI(95) BCOV R 

ANOVA COLLIN 

TOL CHANGE 

ZPP 

  

/CRITERIA=PIN(.0

5) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT 

VAR00020 

  

/METHOD=STEP

WISE VAR00001 

VAR00002 

VAR00003 

VAR00004 

  /RESIDUALS 

DURBIN. 

Resources 

Processor Time 00:00:00.11 

Elapsed Time 00:00:00.16 

Memory Required 5604 bytes 

Additional Memory 

Required for 

Residual Plots 

0 bytes 
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[DataSet1] D:\\عماد ديب\مشركعات قيد التنفيذ\BSICDATA.sav 

 

 

 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. 

Deviation 

N 

YYn

2 
3.5559 .51176 684 

Xn6 3.2957 .63495 684 

Xn7 3.7037 .68610 684 

Xn8 3.3757 .67635 684 

Xn9 3.5419 .85220 684 

 

 

Correlations 

 YYn2 Xn6 Xn7 Xn8 Xn9 

Pearson 

Correlation 

YYn

2 
1.000 .032 .359 .316 .400 

Xn6 .032 1.000 .045 -.002- .075 

Xn7 .359 .045 1.000 .416 .519 

Xn8 .316 -.002- .416 1.000 .452 

Xn9 .400 .075 .519 .452 1.000 

Sig. (1-tailed) 

YYn

2 
. .200 .000 .000 .000 

Xn6 .200 . .119 .480 .024 

Xn7 .000 .119 . .000 .000 
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Xn8 .000 .480 .000 . .000 

Xn9 .000 .024 .000 .000 . 

N 

YYn

2 
684 684 684 684 684 

Xn6 684 684 684 684 684 

Xn7 684 684 684 684 684 

Xn8 684 684 684 684 684 

Xn9 684 684 684 684 684 

 

 

Variables Entered/Removed
a

 

Mod

el 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed 

Method 

1 Xn9 . 

Stepwise 

(Criteria: 

Probability

-of-F-to-

enter <= 

.050, 

Probability

-of-F-to-

remove >= 

.100). 

2 Xn7 . 

Stepwise 

(Criteria: 

Probability

-of-F-to-

enter <= 

.050, 

Probability

-of-F-to-

remove >= 

.100). 
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3 Xn8 . 

Stepwise 

(Criteria: 

Probability

-of-F-to-

enter <= 

.050, 

Probability

-of-F-to-

remove >= 

.100). 

 

a. Dependent Variable: YYn2 

 

 

Model Summary
d

 

Mod

el 

R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F 

Change 

1 .400
a

 .160 .159 .46931 .160 130.139 

2 .438
b

 .191 .189 .46085 .031 26.269 

3 .452
c

 .204 .201 .45756 .013 10.843 

 

Model Summary
d

 

Model Change Statistics Durbin-Watson 

df1 df2 Sig. F Change 

1 1
a

 682 .000  

2 1
b

 681 .000  

3 1
c

 680 .001 1.857 
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a. Predictors: (Constant), Xn9 

b. Predictors: (Constant), Xn9, Xn7 

c. Predictors: (Constant), Xn9, Xn7, Xn8 

d. Dependent Variable: YYn2 

 

 

ANOVA
a

 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regressio

n 
28.663 1 28.663 

130.13

9 
.000

b
 

Residual 150.212 682 .220   

Total 178.875 683    

2 

Regressio

n 
34.242 2 17.121 80.615 .000

c
 

Residual 144.633 681 .212   

Total 178.875 683    

3 

Regressio

n 
36.513 3 12.171 58.134 .000

d
 

Residual 142.363 680 .209   

Total 178.875 683    

 

a. Dependent Variable: YYn2 

b. Predictors: (Constant), Xn9 

c. Predictors: (Constant), Xn9, Xn7 

d. Predictors: (Constant), Xn9, Xn7, Xn8 
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Coefficients
a

 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficient

s 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constan

t) 
2.704 .077 

 
35.231 .000 

Xn9 .240 .021 .400 11.408 .000 

2 

(Constan

t) 
2.362 .101 

 
23.441 .000 

Xn9 .176 .024 .293 7.266 .000 

Xn7 .154 .030 .207 5.125 .000 

3 

(Constan

t) 
2.208 .110 

 
20.008 .000 

Xn9 .151 .025 .251 5.974 .000 

Xn7 .130 .031 .174 4.230 .000 

Xn8 .098 .030 .130 3.293 .001 

 

Coefficients
a

 

Model 95.0% Confidence 

Interval for B 

Correlations Collinea

rity 

Statistic

s 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Zero-

order 

Partial Part Toleran

ce 

1 

(Constan

t) 
2.554 2.855 

    

Xn9 .199 .282 .400 .400 .400 1.000 
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2 

(Constan

t) 
2.164 2.560 

    

Xn9 .128 .223 .400 .268 .250 .730 

Xn7 .095 .213 .359 .193 .177 .730 

3 

(Constan

t) 
1.992 2.425 

    

Xn9 .101 .200 .400 .223 .204 .663 

Xn7 .070 .190 .359 .160 .145 .689 

Xn8 .040 .157 .316 .125 .113 .751 

 

Coefficients
a

 

Model Collinearity Statistics 

VIF 

1 
(Constant)  

Xn9 1.000 

2 

(Constant)  

Xn9 1.369 

Xn7 1.369 

3 

(Constant)  

Xn9 1.508 

Xn7 1.452 

Xn8 1.332 

 

a. Dependent Variable: YYn2 
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Excluded Variables
a

 

Model Beta In t Sig. Partial 

Correlation 

Collinearity 

Statistics 

Toleran

ce 

VIF 

1 

Xn6 .002
b

 .059 .953 .002 .994 1.006 

Xn7 .207
b

 5.125 .000 .193 .730 1.369 

Xn8 .170
b

 4.373 .000 .165 .796 1.257 

2 
Xn6 .001

c
 .023 .982 .001 .994 1.006 

Xn8 .130
c

 3.293 .001 .125 .751 1.332 

3 Xn6 .006
d

 .166 .868 .006 .992 1.008 

 

Excluded Variables
a

 

Model Collinearity Statistics 

Minimum Tolerance 

1 

Xn6 .994
b

 

Xn7 .730
b

 

Xn8 .796
b

 

2 
Xn6 .728

c
 

Xn8 .663
c

 

3 Xn6 .660
d

 

 

a. Dependent Variable: YYn2 

b. Predictors in the Model: (Constant), Xn9 

c. Predictors in the Model: (Constant), Xn9, Xn7 

d. Predictors in the Model: (Constant), Xn9, Xn7, Xn8 
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Coefficient Correlations
a

 

Model Xn9 Xn7 Xn8 

1 

Correlatio

ns 
Xn9 1.000 

  

Covarianc

es 
Xn9 .000 

  

2 

Correlatio

ns 

Xn9 1.000 -.519-  

Xn7 -.519- 1.000  

Covarianc

es 

Xn9 .001 .000  

Xn7 .000 .001  

3 

Correlatio

ns 

Xn9 1.000 -.408- -.303- 

Xn7 -.408- 1.000 -.238- 

Xn8 -.303- -.238- 1.000 

Covarianc

es 

Xn9 .001 .000 .000 

Xn7 .000 .001 .000 

Xn8 .000 .000 .001 

 

a. Dependent Variable: YYn2 

 

 

Collinearity Diagnostics
a

 

Mod

el 

Dimensi

on 

Eigenval

ue 

Condition 

Index 

Variance Proportions 

(Constan

t) 

Xn9 Xn7 Xn8 
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1 
1 1.972 1.000 .01 .01   

2 .028 8.437 .99 .99   

2 

1 2.956 1.000 .00 .00 .00  

2 .028 10.194 .37 .87 .03  

3 .016 13.709 .63 .13 .96  

3 

1 3.934 1.000 .00 .00 .00 .00 

2 .029 11.568 .19 .84 .00 .09 

3 .021 13.528 .13 .01 .28 .84 

4 .015 15.988 .68 .15 .72 .07 

 

a. Dependent Variable: YYn2 

 

 

Residuals Statistics
a

 

 Minimu

m 

Maximu

m 

Mean Std. 

Deviation 

N 

Predicted Value 2.5874 4.1040 3.5559 .23121 684 

Residual 

-

1.89448

- 

1.14179 .00000 .45655 684 

Std. Predicted 

Value 
-4.189- 2.371 .000 1.000 684 

Std. Residual -4.140- 2.495 .000 .998 684 

 

a. Dependent Variable: YYn2 
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REGRESSION 

  /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS CI(95) BCOV R ANOVA COLLIN TOL 

CHANGE ZPP 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT VAR00020 

  /METHOD=ENTER VAR00017 

  /RESIDUALS DURBIN. 

 

 

 

 

Regression 

 

 

 

Notes 

Output Created 
10-MAR-2014 

11:50:32 

Comments  

Input 

Data 

D:\\ مشركعات قيد
عماد \التنفيذ
 BSICDATA.sav\ديب

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 



378 

 

378 

 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in 

Working Data File 
684 

Missing Value 

Handling 

Definition of 

Missing 

User-defined 

missing values are 

treated as missing. 

Cases Used 

Statistics are based 

on cases with no 

missing values for 

any variable used. 

Syntax 

REGRESSION 

  /DESCRIPTIVES 

MEAN STDDEV 

CORR SIG N 

  /MISSING 

LISTWISE 

  /STATISTICS 

COEFF OUTS 

CI(95) BCOV R 

ANOVA COLLIN 

TOL CHANGE 

ZPP 

  

/CRITERIA=PIN(.0

5) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT 

VAR00020 

  

/METHOD=ENTE

R VAR00017 

  /RESIDUALS 

DURBIN. 
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Resources 

Processor Time 00:00:00.05 

Elapsed Time 00:00:00.15 

Memory Required 4476 bytes 

Additional Memory 

Required for 

Residual Plots 

0 bytes 

 

 

[DataSet1] D:\\عماد ديب\مشركعات قيد التنفيذ\BSICDATA.sav 

 

 

 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. 

Deviation 

N 

YYn

2 
3.5559 .51176 684 

XXn

2 
3.4793 .48032 684 

 

 

Correlations 

 YYn2 XXn2 

Pearson 

Correlation 

YYn

2 
1.000 .428 

XXn

2 
.428 1.000 
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Sig. (1-tailed) 

YYn

2 
. .000 

XXn

2 
.000 . 

N 

YYn

2 
684 684 

XXn

2 
684 684 

 

 

Variables Entered/Removed
a

 

Mod

el 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed 

Metho

d 

1 XXn2
b

 . Enter 

 

a. Dependent Variable: YYn2 

b. All requested variables entered. 

 

 

Model Summary
b

 

Mod

el 

R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F 

Change 

1 .428
a

 .183 .182 .46296 .183 152.581 

 

Model Summary
b

 

Model Change Statistics Durbin-Watson 

df1 df2 Sig. F Change 
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1 1
a

 682 .000 1.815 

 

a. Predictors: (Constant), XXn2 

b. Dependent Variable: YYn2 

 

 

ANOVA
a

 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regressio

n 
32.703 1 32.703 

152.58

1 
.000

b
 

Residual 146.173 682 .214   

Total 178.875 683    

 

a. Dependent Variable: YYn2 

b. Predictors: (Constant), XXn2 

 

 

Coefficients
a

 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficient

s 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constan

t) 
1.971 .130 

 
15.215 .000 

XXn2 .456 .037 .428 12.352 .000 
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Coefficients
a

 

Model 95.0% Confidence 

Interval for B 

Correlations Collinea

rity 

Statistic

s 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Zero-

order 

Partial Part Toleran

ce 

1 

(Constan

t) 
1.717 2.225 

    

XXn2 .383 .528 .428 .428 .428 1.000 

 

Coefficients
a

 

Model Collinearity Statistics 

VIF 

1 
(Constant)  

XXn2 1.000 

 

a. Dependent Variable: YYn2 

 

 

Coefficient Correlations
a

 

Model XXn2 

1 

Correlatio

ns 

XXn

2 
1.000 

Covarianc

es 

XXn

2 
.001 

 

a. Dependent Variable: YYn2 
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Collinearity Diagnostics
a

 

Mod

el 

Dimensi

on 

Eigenval

ue 

Condition 

Index 

Variance 

Proportions 

(Constan

t) 

XXn2 

1 
1 1.991 1.000 .00 .00 

2 .009 14.566 1.00 1.00 

 

a. Dependent Variable: YYn2 

 

 

Residuals Statistics
a

 

 Minimu

m 

Maximu

m 

Mean Std. 

Deviation 

N 

Predicted Value 2.4264 4.1765 3.5559 .21882 684 

Residual 

-

1.81241

- 

1.21023 .00000 .46262 684 

Std. Predicted 

Value 
-5.162- 2.836 .000 1.000 684 

Std. Residual -3.915- 2.614 .000 .999 684 

 

a. Dependent Variable: YYn2 
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GET 

  FILE='D:\_75;ليؿ ;81;_78_م ؿ;90;_75;_85;_78_ؼ;75_ؿ;75; _86_ؾ;85_لـ
; 83_قي; 78;_75;_93_ك;85;_88_ـ;\78;_75_ف;75_م;76_ؿ;75_
 .'BSICDATA.sav\;76_م;83; _83;_75_ـ;93; _71;\_84_نفي;78_ؿ;75_

DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT. 

SORT CASES  BY ؿ;75;_80_ـ. 

SPLIT FILE SEPARATE BY ؿ;75;_80_ـ. 

REGRESSION 

  /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL CHANGE 

ZPP 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT VAR00018 

  /METHOD=STEPWISE VAR00009 VAR00010 VAR00011 

VAR00012 VAR00013 

  /RESIDUALS DURBIN. 

 

 

 

 

Regression 
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Notes 

Output Created 
11-MAR-2014 

09:58:55 

Comments  

Input 

Data 

D:\\أ \مشركعات قيد التنفيذ
عماد 
 BSICDATA.sav\ديب

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File مجاؿ العمؿ 

N of Rows in 

Working Data File 
684 

Missing Value 

Handling 

Definition of 

Missing 

User-defined 

missing values are 

treated as missing. 

Cases Used 

Statistics are based 

on cases with no 

missing values for 

any variable used. 
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Syntax 

REGRESSION 

  /DESCRIPTIVES 

MEAN STDDEV 

CORR SIG N 

  /MISSING 

LISTWISE 

  /STATISTICS 

COEFF OUTS R 

ANOVA COLLIN 

TOL CHANGE 

ZPP 

  

/CRITERIA=PIN(.0

5) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT 

VAR00018 

  

/METHOD=STEP

WISE VAR00009 

VAR00010 

VAR00011 

VAR00012 

VAR00013 

  /RESIDUALS 

DURBIN. 

Resources 

Processor Time 00:00:00.14 

Elapsed Time 00:00:00.21 

Memory Required 6020 bytes 

Additional Memory 

Required for 

Residual Plots 

0 bytes 
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[DataSet1] D:\\أ عماد ديب\مشركعات قيد التنفيذ\BSICDATA.sav 

 

 

 

 

 منظمات األعمال= مجال العمل 

 

 

 

Descriptive Statistics
a

 

 Mean Std. 

Deviation 

N 

YYn

1 
3.4347 .58665 342 

Xn1 3.5258 .60446 342 

Xn2 3.6275 .61037 342 

Xn3 3.5439 .82948 342 

Xn4 3.3440 .67000 342 

Xn5 3.5485 .91423 342 

 

a.  منظمات األعماؿ= مجاؿ العمؿ 

 

 

Correlations
a

 

 YYn1 Xn1 Xn2 Xn3 Xn4 Xn5 
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Pearson 

Correlation 

YYn

1 
1.000 .664 .482 .469 .342 .631 

Xn1 .664 1.000 .710 .478 .467 .552 

Xn2 .482 .710 1.000 .485 .429 .455 

Xn3 .469 .478 .485 1.000 .280 .351 

Xn4 .342 .467 .429 .280 1.000 .244 

Xn5 .631 .552 .455 .351 .244 1.000 

Sig. (1-tailed) 

YYn

1 
. .000 .000 .000 .000 .000 

Xn1 .000 . .000 .000 .000 .000 

Xn2 .000 .000 . .000 .000 .000 

Xn3 .000 .000 .000 . .000 .000 

Xn4 .000 .000 .000 .000 . .000 

Xn5 .000 .000 .000 .000 .000 . 

N 

YYn

1 
342 342 342 342 342 342 

Xn1 342 342 342 342 342 342 

Xn2 342 342 342 342 342 342 

Xn3 342 342 342 342 342 342 

Xn4 342 342 342 342 342 342 

Xn5 342 342 342 342 342 342 

 

a.  منظمات األعماؿ= مجاؿ العمؿ 

 

 

Variables Entered/Removed
a,b
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Mod

el 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed 

Method 

1 Xn1 . 

Stepwise 

(Criteria: 

Probability

-of-F-to-

enter <= 

.050, 

Probability

-of-F-to-

remove >= 

.100). 

2 Xn5 . 

Stepwise 

(Criteria: 

Probability

-of-F-to-

enter <= 

.050, 

Probability

-of-F-to-

remove >= 

.100). 

3 Xn3 . 

Stepwise 

(Criteria: 

Probability

-of-F-to-

enter <= 

.050, 

Probability

-of-F-to-

remove >= 

.100). 

 

a.  منظمات األعماؿ= مجاؿ العمؿ 

b. Dependent Variable: YYn1 
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Model Summary
a,e

 

Mod

el 

R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F 

Change 

1 .664
b

 .441 .440 .43914 .441 268.572 

2 .736
c

 .542 .539 .39837 .100 74.153 

3 .748
d

 .560 .556 .39079 .019 14.269 

 

Model Summary
a,e

 

Model Change Statistics Durbin-Watson 

df1 df2 Sig. F Change 

1 1
b

 340 .000  

2 1
c

 339 .000  

3 1
d

 338 .000 1.924 

 

a.  منظمات األعماؿ= مجاؿ العمؿ 

b. Predictors: (Constant), Xn1 

c. Predictors: (Constant), Xn1, Xn5 

d. Predictors: (Constant), Xn1, Xn5, Xn3 

e. Dependent Variable: YYn1 

 

 

ANOVA
a,b

 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 
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1 

Regressio

n 
51.792 1 51.792 

268.57

2 
.000

c
 

Residual 65.566 340 .193   

Total 117.357 341    

2 

Regressio

n 
63.559 2 31.780 

200.25

5 
.000

d
 

Residual 53.798 339 .159   

Total 117.357 341    

3 

Regressio

n 
65.738 3 21.913 

143.48

5 
.000

e
 

Residual 51.619 338 .153   

Total 117.357 341    

 

a.  منظمات األعماؿ= مجاؿ العمؿ 

b. Dependent Variable: YYn1 

c. Predictors: (Constant), Xn1 

d. Predictors: (Constant), Xn1, Xn5 

e. Predictors: (Constant), Xn1, Xn5, Xn3 

 

 

Coefficients
a,b

 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficient

s 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constan

t) 
1.162 .141 

 
8.254 .000 
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Xn1 .645 .039 .664 16.388 .000 

2 

(Constan

t) 
1.014 .129 

 
7.873 .000 

Xn1 .441 .043 .455 10.311 .000 

Xn5 .244 .028 .380 8.611 .000 

3 

(Constan

t) 
.886 .131 

 
6.767 .000 

Xn1 .379 .045 .391 8.418 .000 

Xn5 .231 .028 .360 8.265 .000 

Xn3 .110 .029 .156 3.777 .000 

 

Coefficients
a,b

 

Model Correlations Collinearity Statistics 

Zero-order Partial Part Tolerance VIF 

1 
(Constant)      

Xn1 .664 .664 .664 1.000 1.000 

2 

(Constant)      

Xn1 .664 .489 .379 .695 1.438 

Xn5 .631 .424 .317 .695 1.438 

3 

(Constant)      

Xn1 .664 .416 .304 .603 1.657 

Xn5 .631 .410 .298 .685 1.459 

Xn3 .469 .201 .136 .761 1.314 

 

a.  منظمات األعماؿ= مجاؿ العمؿ 

b. Dependent Variable: YYn1 



393 

 

393 

 

 

 

Excluded Variables
a,b

 

Model Beta In t Sig. Partial 

Correlation 

Collinearity 

Statistics 

Toleran

ce 

VIF 

1 

Xn2 .021
c

 .363 .716 .020 .496 2.014 

Xn3 .197
c

 4.382 .000 .232 .772 1.296 

Xn4 .041
c

 .898 .370 .049 .782 1.279 

Xn5 .380
c

 8.611 .000 .424 .695 1.438 

2 

Xn2 -.028-
d

 -.525- .600 -.029- .491 2.038 

Xn3 .156
d

 3.777 .000 .201 .761 1.314 

Xn4 .048
d

 1.156 .248 .063 .782 1.280 

3 
Xn2 -.075-

e
 -1.427- .155 -.077- .466 2.147 

Xn4 .037
e

 .895 .372 .049 .777 1.287 

 

Excluded Variables
a,b

 

Model Collinearity Statistics 

Minimum Tolerance 

1 

Xn2 .496
c

 

Xn3 .772
c

 

Xn4 .782
c

 

Xn5 .695
c

 

2 
Xn2 .430

d
 

Xn3 .603
d
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Xn4 .578
d

 

3 
Xn2 .418

e
 

Xn4 .522
e

 

 

a.  منظمات األعماؿ= مجاؿ العمؿ 

b. Dependent Variable: YYn1 

c. Predictors in the Model: (Constant), Xn1 

d. Predictors in the Model: (Constant), Xn1, Xn5 

e. Predictors in the Model: (Constant), Xn1, Xn5, Xn3 

 

 

Collinearity Diagnostics
a,b

 

Mod

el 

Dimensi

on 

Eigenval

ue 

Condition 

Index 

Variance Proportions 

(Constan

t) 

Xn1 Xn5 Xn3 

1 
1 1.986 1.000 .01 .01   

2 .014 11.768 .99 .99   

2 

1 2.955 1.000 .00 .00 .00  

2 .033 9.516 .30 .02 .81  

3 .013 15.224 .70 .98 .18  

3 

1 3.923 1.000 .00 .00 .00 .00 

2 .038 10.182 .03 .00 .70 .35 

3 .026 12.199 .46 .03 .13 .60 

4 .012 17.808 .51 .96 .17 .05 
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a.  منظمات األعماؿ= مجاؿ العمؿ 

b. Dependent Variable: YYn1 

 

 

Residuals Statistics
a,b

 

 Minimu

m 

Maximu

m 

Mean Std. 

Deviation 

N 

Predicted Value 1.6065 4.3819 3.4347 .43907 342 

Residual 

-

1.56117

- 

1.37588 .00000 .38907 342 

Std. Predicted 

Value 
-4.164- 2.157 .000 1.000 342 

Std. Residual -3.995- 3.521 .000 .996 342 

 

a.  منظمات األعماؿ= مجاؿ العمؿ 

b. Dependent Variable: YYn1 

 

 

 

 شركات التأمين= مجال العمل 

 

 

 

Descriptive Statistics
a

 

 Mean Std. 

Deviation 

N 
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YYn

1 
3.5609 .38666 342 

Xn1 3.5834 .45794 342 

Xn2 3.7076 .43417 342 

Xn3 3.4659 .71522 342 

Xn4 3.4131 .54316 342 

Xn5 3.6058 .65610 342 

 

a.  شركات التأميف= مجاؿ العمؿ 

 

 

Correlations
a

 

 YYn1 Xn1 Xn2 Xn3 Xn4 Xn5 

Pearson 

Correlation 

YYn

1 
1.000 .616 .428 .367 .075 .548 

Xn1 .616 1.000 .436 .341 -.033- .494 

Xn2 .428 .436 1.000 .074 -.073- .254 

Xn3 .367 .341 .074 1.000 .205 .482 

Xn4 .075 -.033- -.073- .205 1.000 .084 

Xn5 .548 .494 .254 .482 .084 1.000 

Sig. (1-tailed) 

YYn

1 
. .000 .000 .000 .083 .000 

Xn1 .000 . .000 .000 .270 .000 

Xn2 .000 .000 . .086 .088 .000 

Xn3 .000 .000 .086 . .000 .000 

Xn4 .083 .270 .088 .000 . .060 
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Xn5 .000 .000 .000 .000 .060 . 

N 

YYn

1 
342 342 342 342 342 342 

Xn1 342 342 342 342 342 342 

Xn2 342 342 342 342 342 342 

Xn3 342 342 342 342 342 342 

Xn4 342 342 342 342 342 342 

Xn5 342 342 342 342 342 342 

 

a.  شركات التأميف= مجاؿ العمؿ 

 

 

Variables Entered/Removed
a,b

 

Mod

el 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed 

Method 

1 Xn1 . 

Stepwise 

(Criteria: 

Probability

-of-F-to-

enter <= 

.050, 

Probability

-of-F-to-

remove >= 

.100). 
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2 Xn5 . 

Stepwise 

(Criteria: 

Probability

-of-F-to-

enter <= 

.050, 

Probability

-of-F-to-

remove >= 

.100). 

3 Xn2 . 

Stepwise 

(Criteria: 

Probability

-of-F-to-

enter <= 

.050, 

Probability

-of-F-to-

remove >= 

.100). 

4 Xn3 . 

Stepwise 

(Criteria: 

Probability

-of-F-to-

enter <= 

.050, 

Probability

-of-F-to-

remove >= 

.100). 

 

a.  شركات التأميف= مجاؿ العمؿ 

b. Dependent Variable: YYn1 

 

 

Model Summary
a,f
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Mod

el 

R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F 

Change 

1 .616
b

 .379 .377 .30510 .379 207.689 

2 .676
c

 .458 .454 .28560 .078 49.009 

3 .696
d

 .484 .480 .27886 .027 17.579 

4 .701
e

 .492 .485 .27735 .007 4.694 

 

Model Summary
a,f

 

Model Change Statistics Durbin-Watson 

df1 df2 Sig. F Change 

1 1
b

 340 .000  

2 1
c

 339 .000  

3 1
d

 338 .000  

4 1
e

 337 .031 1.994 

 

a.  شركات التأميف= مجاؿ العمؿ 

b. Predictors: (Constant), Xn1 

c. Predictors: (Constant), Xn1, Xn5 

d. Predictors: (Constant), Xn1, Xn5, Xn2 

e. Predictors: (Constant), Xn1, Xn5, Xn2, Xn3 

f. Dependent Variable: YYn1 

 

 

ANOVA
a,b
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Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regressio

n 
19.333 1 19.333 

207.68

9 
.000

c
 

Residual 31.649 340 .093   

Total 50.982 341    

2 

Regressio

n 
23.330 2 11.665 

143.01

3 
.000

d
 

Residual 27.652 339 .082   

Total 50.982 341    

3 

Regressio

n 
24.697 3 8.232 

105.86

4 
.000

e
 

Residual 26.285 338 .078   

Total 50.982 341    

4 

Regressio

n 
25.059 4 6.265 81.439 .000

f
 

Residual 25.923 337 .077   

Total 50.982 341    

 

a.  شركات التأميف= مجاؿ العمؿ 

b. Dependent Variable: YYn1 

c. Predictors: (Constant), Xn1 

d. Predictors: (Constant), Xn1, Xn5 

e. Predictors: (Constant), Xn1, Xn5, Xn2 

f. Predictors: (Constant), Xn1, Xn5, Xn2, Xn3 
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Coefficients
a,b

 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficient

s 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constan

t) 
1.698 .130 

 
13.026 .000 

Xn1 .520 .036 .616 14.411 .000 

2 

(Constan

t) 
1.495 .125 

 
11.919 .000 

Xn1 .386 .039 .457 9.929 .000 

Xn5 .190 .027 .322 7.001 .000 

3 

(Constan

t) 
1.139 .149 

 
7.652 .000 

Xn1 .322 .041 .382 7.897 .000 

Xn5 .184 .027 .313 6.956 .000 

Xn2 .162 .039 .182 4.193 .000 

4 

(Constan

t) 
1.061 .152 

 
6.964 .000 

Xn1 .307 .041 .364 7.463 .000 

Xn5 .160 .029 .272 5.597 .000 

Xn2 .172 .039 .193 4.438 .000 

Xn3 .053 .024 .098 2.166 .031 

 

Coefficients
a,b

 

Model Correlations Collinearity Statistics 

Zero-order Partial Part Tolerance VIF 
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1 
(Constant)      

Xn1 .616 .616 .616 1.000 1.000 

2 

(Constant)      

Xn1 .616 .475 .397 .756 1.323 

Xn5 .548 .355 .280 .756 1.323 

3 

(Constant)      

Xn1 .616 .395 .308 .653 1.532 

Xn5 .548 .354 .272 .754 1.326 

Xn2 .428 .222 .164 .808 1.238 

4 

(Constant)      

Xn1 .616 .377 .290 .634 1.577 

Xn5 .548 .292 .217 .640 1.563 

Xn2 .428 .235 .172 .797 1.255 

Xn3 .367 .117 .084 .744 1.344 

 

a.  شركات التأميف= مجاؿ العمؿ 

b. Dependent Variable: YYn1 

 

 

Excluded Variables
a,b

 

Model Beta In t Sig. Partial 

Correlation 

Collinearity 

Statistics 

Toleran

ce 

VIF 

1 
Xn2 .197

c
 4.252 .000 .225 .810 1.235 

Xn3 .178
c

 3.993 .000 .212 .884 1.131 
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Xn4 .096
c

 2.247 .025 .121 .999 1.001 

Xn5 .322
c

 7.001 .000 .355 .756 1.323 

2 

Xn2 .182
d

 4.193 .000 .222 .808 1.238 

Xn3 .074
d

 1.619 .106 .088 .754 1.326 

Xn4 .064
d

 1.590 .113 .086 .986 1.015 

3 
Xn3 .098

e
 2.166 .031 .117 .744 1.344 

Xn4 .076
e

 1.938 .053 .105 .980 1.020 

4 Xn4 .062
f

 1.549 .122 .084 .943 1.061 

 

Excluded Variables
a,b

 

Model Collinearity Statistics 

Minimum Tolerance 

1 

Xn2 .810
c

 

Xn3 .884
c

 

Xn4 .999
c

 

Xn5 .756
c

 

2 

Xn2 .653
d

 

Xn3 .645
d

 

Xn4 .746
d

 

3 
Xn3 .634

e
 

Xn4 .651
e

 

4 Xn4 .629
f

 

 

a.  شركات التأميف= مجاؿ العمؿ 

b. Dependent Variable: YYn1 
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c. Predictors in the Model: (Constant), Xn1 

d. Predictors in the Model: (Constant), Xn1, Xn5 

e. Predictors in the Model: (Constant), Xn1, Xn5, Xn2 

f. Predictors in the Model: (Constant), Xn1, Xn5, Xn2, Xn3 

 

 

Collinearity Diagnostics
a,b

 

Mod

el 

Dimensi

on 

Eigenval

ue 

Condition 

Index 

Variance Proportions 

(Constan

t) 

Xn1 Xn5 Xn2 

1 
1 1.992 1.000 .00 .00   

2 .008 15.737 1.00 1.00   

2 

1 2.975 1.000 .00 .00 .00  

2 .017 13.224 .26 .05 .91  

3 .008 19.725 .73 .95 .09  

3 

1 3.965 1.000 .00 .00 .00 .00 

2 .020 13.992 .06 .00 .83 .10 

3 .008 22.522 .16 1.00 .16 .12 

4 .007 24.296 .78 .00 .01 .78 

4 

1 4.938 1.000 .00 .00 .00 .00 

2 .030 12.734 .03 .01 .03 .08 

3 .017 17.002 .04 .00 .85 .02 

4 .008 25.145 .17 .97 .12 .10 

5 .006 27.847 .76 .01 .00 .81 

 

Collinearity Diagnostics
a,b
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Model Dimension Variance Proportions 

Xn3 

1 
1  

2  

2 

1  

2  

3  

3 

1  

2  

3  

4  

4 

1 .00 

2 .60 

3 .33 

4 .00 

5 .07 

 

a.  شركات التأميف= مجاؿ العمؿ 

b. Dependent Variable: YYn1 

 

 

Residuals Statistics
a,b

 

 Minimu

m 

Maximu

m 

Mean Std. 

Deviation 

N 

Predicted Value 2.7849 4.4446 3.5609 .27108 342 



406 

 

406 

 

Residual 
-

.97492- 
.61204 .00000 .27572 342 

Std. Predicted 

Value 
-2.863- 3.260 .000 1.000 342 

Std. Residual -3.515- 2.207 .000 .994 342 

 

a.  شركات التأميف= مجاؿ العمؿ 

b. Dependent Variable: YYn1 

 

REGRESSION 

  /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL CHANGE 

ZPP 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT VAR00018 

  /METHOD=STEPWISE VAR00019 

  /RESIDUALS DURBIN. 

 

 

 

 

Regression 

 

 

 



407 

 

407 

 

Notes 

Output Created 
11-MAR-2014 

11:11:26 

Comments  

Input 

Data 

D:\\أ \مشركعات قيد التنفيذ
عماد 
 BSICDATA.sav\ديب

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File مجاؿ العمؿ 

N of Rows in 

Working Data File 
684 

Missing Value 

Handling 

Definition of 

Missing 

User-defined 

missing values are 

treated as missing. 

Cases Used 

Statistics are based 

on cases with no 

missing values for 

any variable used. 



408 

 

408 

 

Syntax 

REGRESSION 

  /DESCRIPTIVES 

MEAN STDDEV 

CORR SIG N 

  /MISSING 

LISTWISE 

  /STATISTICS 

COEFF OUTS R 

ANOVA COLLIN 

TOL CHANGE 

ZPP 

  

/CRITERIA=PIN(.0

5) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT 

VAR00018 

  

/METHOD=STEP

WISE VAR00019 

  /RESIDUALS 

DURBIN. 

Resources 

Processor Time 00:00:00.13 

Elapsed Time 00:00:00.19 

Memory Required 4532 bytes 

Additional Memory 

Required for 

Residual Plots 

0 bytes 

 

 

[DataSet1] D:\\أ عماد ديب\مشركعات قيد التنفيذ\BSICDATA.sav 
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 منظمات األعمال= مجال العمل 

 

 

 

Descriptive Statistics
a

 

 Mean Std. 

Deviation 

N 

YYn

1 
3.4347 .58665 342 

XXn

1 
3.5179 .53639 342 

 

a.  منظمات األعماؿ= مجاؿ العمؿ 

 

 

Correlations
a

 

 YYn1 XXn1 

Pearson 

Correlation 

YYn

1 
1.000 .705 

XXn

1 
.705 1.000 

Sig. (1-tailed) 

YYn

1 
. .000 

XXn

1 
.000 . 
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N 

YYn

1 
342 342 

XXn

1 
342 342 

 

a.  منظمات األعماؿ= مجاؿ العمؿ 

 

 

Variables Entered/Removed
a,b

 

Mod

el 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed 

Method 

1 XXn1 . 

Stepwise 

(Criteria: 

Probability

-of-F-to-

enter <= 

.050, 

Probability

-of-F-to-

remove >= 

.100). 

 

a.  منظمات األعماؿ= مجاؿ العمؿ 

b. Dependent Variable: YYn1 

 

 

Model Summary
a,c

 

Mod

el 

R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F 

Change 
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1 .705
b

 .497 .496 .41661 .497 336.167 

 

Model Summary
a,c

 

Model Change Statistics Durbin-Watson 

df1 df2 Sig. F Change 

1 1
b

 340 .000 1.918 

 

a.  منظمات األعماؿ= مجاؿ العمؿ 

b. Predictors: (Constant), XXn1 

c. Dependent Variable: YYn1 

 

 

ANOVA
a,b

 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regressio

n 
58.346 1 58.346 

336.16

7 
.000

c
 

Residual 59.011 340 .174   

Total 117.357 341    

 

a.  منظمات األعماؿ= مجاؿ العمؿ 

b. Dependent Variable: YYn1 

c. Predictors: (Constant), XXn1 

 

 

Coefficients
a,b
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Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficient

s 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constan

t) 
.722 .150 

 
4.823 .000 

XXn1 .771 .042 .705 18.335 .000 

 

Coefficients
a,b

 

Model Correlations Collinearity Statistics 

Zero-order Partial Part Tolerance VIF 

1 
(Constant)      

XXn1 .705 .705 .705 1.000 1.000 

 

a.  منظمات األعماؿ= مجاؿ العمؿ 

b. Dependent Variable: YYn1 

 

 

Collinearity Diagnostics
a,b

 

Mod

el 

Dimensi

on 

Eigenval

ue 

Condition 

Index 

Variance 

Proportions 

(Constan

t) 

XXn1 

1 
1 1.989 1.000 .01 .01 

2 .011 13.212 .99 .99 
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a.  منظمات األعماؿ= مجاؿ العمؿ 

b. Dependent Variable: YYn1 

 

 

Residuals Statistics
a,b

 

 Minimu

m 

Maximu

m 

Mean Std. 

Deviation 

N 

Predicted Value 1.4930 4.3156 3.4347 .41365 342 

Residual 

-

1.98083

- 

1.46716 .00000 .41600 342 

Std. Predicted 

Value 
-4.694- 2.130 .000 1.000 342 

Std. Residual -4.755- 3.522 .000 .999 342 

 

a.  منظمات األعماؿ= مجاؿ العمؿ 

b. Dependent Variable: YYn1 

 

 

 

 شركات التأمين= مجال العمل 

 

 

 

Descriptive Statistics
a

 

 Mean Std. 

Deviation 

N 



414 

 

414 

 

YYn

1 
3.5609 .38666 342 

XXn

1 
3.5552 .35438 342 

 

a.  شركات التأميف= مجاؿ العمؿ 

 

 

Correlations
a

 

 YYn1 XXn1 

Pearson 

Correlation 

YYn

1 
1.000 .638 

XXn

1 
.638 1.000 

Sig. (1-tailed) 

YYn

1 
. .000 

XXn

1 
.000 . 

N 

YYn

1 
342 342 

XXn

1 
342 342 

 

a.  شركات التأميف= مجاؿ العمؿ 

 

 

Variables Entered/Removed
a,b
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Mod

el 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed 

Method 

1 XXn1 . 

Stepwise 

(Criteria: 

Probability

-of-F-to-

enter <= 

.050, 

Probability

-of-F-to-

remove >= 

.100). 

 

a.  شركات التأميف= مجاؿ العمؿ 

b. Dependent Variable: YYn1 

 

 

Model Summary
a,c

 

Mod

el 

R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F 

Change 

1 .638
b

 .407 .405 .29821 .407 233.287 

 

Model Summary
a,c

 

Model Change Statistics Durbin-Watson 

df1 df2 Sig. F Change 

1 1
b

 340 .000 1.888 

 

a.  شركات التأميف= مجاؿ العمؿ 
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b. Predictors: (Constant), XXn1 

c. Dependent Variable: YYn1 

 

 

ANOVA
a,b

 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regressio

n 
20.746 1 20.746 

233.28

7 
.000

c
 

Residual 30.236 340 .089   

Total 50.982 341    

 

a.  شركات التأميف= مجاؿ العمؿ 

b. Dependent Variable: YYn1 

c. Predictors: (Constant), XXn1 

 

 

Coefficients
a,b

 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficient

s 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constan

t) 
1.087 .163 

 
6.674 .000 

XXn1 .696 .046 .638 15.274 .000 
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Coefficients
a,b

 

Model Correlations Collinearity Statistics 

Zero-order Partial Part Tolerance VIF 

1 
(Constant)      

XXn1 .638 .638 .638 1.000 1.000 

 

a.  شركات التأميف= مجاؿ العمؿ 

b. Dependent Variable: YYn1 

 

 

Collinearity Diagnostics
a,b

 

Mod

el 

Dimensi

on 

Eigenval

ue 

Condition 

Index 

Variance 

Proportions 

(Constan

t) 

XXn1 

1 
1 1.995 1.000 .00 .00 

2 .005 20.143 1.00 1.00 

 

a.  شركات التأميف= مجاؿ العمؿ 

b. Dependent Variable: YYn1 

 

 

Residuals Statistics
a,b

 

 Minimu

m 

Maximu

m 

Mean Std. 

Deviation 

N 

Predicted Value 2.8793 4.4049 3.5609 .24666 342 
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Residual 

-

1.02767

- 

.59791 .00000 .29777 342 

Std. Predicted 

Value 
-2.763- 3.422 .000 1.000 342 

Std. Residual -3.446- 2.005 .000 .999 342 

 

a.  شركات التأميف= مجاؿ العمؿ 

b. Dependent Variable: YYn1 
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REGRESSION 

  /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL CHANGE 

ZPP 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT VAR00020 

  /METHOD=STEPWISE VAR00001 VAR00002 VAR00003 

VAR00004 

  /RESIDUALS DURBIN. 

 

 

 

 

Regression 

 

 

 

Notes 

Output Created 
11-MAR-2014 

11:27:05 

Comments  

Input 
Data 

D:\\أ \مشركعات قيد التنفيذ
عماد 
 BSICDATA.sav\ديب

Active Dataset DataSet1 



420 

 

420 

 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File مجاؿ العمؿ 

N of Rows in 

Working Data File 
684 

Missing Value 

Handling 

Definition of 

Missing 

User-defined 

missing values are 

treated as missing. 

Cases Used 

Statistics are based 

on cases with no 

missing values for 

any variable used. 
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Syntax 

REGRESSION 

  /DESCRIPTIVES 

MEAN STDDEV 

CORR SIG N 

  /MISSING 

LISTWISE 

  /STATISTICS 

COEFF OUTS R 

ANOVA COLLIN 

TOL CHANGE 

ZPP 

  

/CRITERIA=PIN(.0

5) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT 

VAR00020 

  

/METHOD=STEP

WISE VAR00001 

VAR00002 

VAR00003 

VAR00004 

  /RESIDUALS 

DURBIN. 

Resources 

Processor Time 00:00:00.09 

Elapsed Time 00:00:00.33 

Memory Required 5604 bytes 

Additional Memory 

Required for 

Residual Plots 

0 bytes 
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[DataSet1] D:\\أ عماد ديب\مشركعات قيد التنفيذ\BSICDATA.sav 

 

 

 

 

 منظمات األعمال= مجال العمل 

 

 

 

Descriptive Statistics
a

 

 Mean Std. 

Deviation 

N 

YYn

2 
3.4759 .59213 342 

Xn6 3.2686 .71221 342 

Xn7 3.6248 .77831 342 

Xn8 3.2997 .78691 342 

Xn9 3.4795 .98477 342 

 

a.  منظمات األعماؿ= مجاؿ العمؿ 

 

 

Correlations
a

 

 YYn2 Xn6 Xn7 Xn8 Xn9 

Pearson 

Correlation 

YYn

2 
1.000 .082 .371 .368 .363 
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Xn6 .082 1.000 .027 .032 .084 

Xn7 .371 .027 1.000 .493 .513 

Xn8 .368 .032 .493 1.000 .566 

Xn9 .363 .084 .513 .566 1.000 

Sig. (1-tailed) 

YYn

2 
. .066 .000 .000 .000 

Xn6 .066 . .310 .277 .061 

Xn7 .000 .310 . .000 .000 

Xn8 .000 .277 .000 . .000 

Xn9 .000 .061 .000 .000 . 

N 

YYn

2 
342 342 342 342 342 

Xn6 342 342 342 342 342 

Xn7 342 342 342 342 342 

Xn8 342 342 342 342 342 

Xn9 342 342 342 342 342 

 

a.  منظمات األعماؿ= مجاؿ العمؿ 

 

 

Variables Entered/Removed
a,b

 

Mod

el 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed 

Method 
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1 Xn7 . 

Stepwise 

(Criteria: 

Probability

-of-F-to-

enter <= 

.050, 

Probability

-of-F-to-

remove >= 

.100). 

2 Xn8 . 

Stepwise 

(Criteria: 

Probability

-of-F-to-

enter <= 

.050, 

Probability

-of-F-to-

remove >= 

.100). 

3 Xn9 . 

Stepwise 

(Criteria: 

Probability

-of-F-to-

enter <= 

.050, 

Probability

-of-F-to-

remove >= 

.100). 

 

a.  منظمات األعماؿ= مجاؿ العمؿ 

b. Dependent Variable: YYn2 

 

 

Model Summary
a,e
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Mod

el 

R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F 

Change 

1 .371
b

 .138 .135 .55071 .138 54.216 

2 .428
c

 .183 .178 .53682 .045 18.829 

3 .445
d

 .198 .191 .53259 .015 6.407 

 

Model Summary
a,e

 

Model Change Statistics Durbin-Watson 

df1 df2 Sig. F Change 

1 1
b

 340 .000  

2 1
c

 339 .000  

3 1
d

 338 .012 1.861 

 

a.  منظمات األعماؿ= مجاؿ العمؿ 

b. Predictors: (Constant), Xn7 

c. Predictors: (Constant), Xn7, Xn8 

d. Predictors: (Constant), Xn7, Xn8, Xn9 

e. Dependent Variable: YYn2 

 

 

ANOVA
a,b

 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 
Regressio

n 
16.443 1 16.443 54.216 .000

c
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Residual 103.117 340 .303   

Total 119.559 341    

2 

Regressio

n 
21.869 2 10.934 37.944 .000

d
 

Residual 97.691 339 .288   

Total 119.559 341    

3 

Regressio

n 
23.686 3 7.895 27.835 .000

e
 

Residual 95.873 338 .284   

Total 119.559 341    

 

a.  منظمات األعماؿ= مجاؿ العمؿ 

b. Dependent Variable: YYn2 

c. Predictors: (Constant), Xn7 

d. Predictors: (Constant), Xn7, Xn8 

e. Predictors: (Constant), Xn7, Xn8, Xn9 

 

 

Coefficients
a,b

 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficient

s 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constan

t) 
2.453 .142 

 
17.270 .000 

Xn7 .282 .038 .371 7.363 .000 
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2 

(Constan

t) 
2.178 .152 

 
14.306 .000 

Xn7 .190 .043 .250 4.429 .000 

Xn8 .184 .042 .245 4.339 .000 

3 

(Constan

t) 
2.145 .152 

 
14.143 .000 

Xn7 .153 .045 .201 3.394 .001 

Xn8 .135 .046 .179 2.908 .004 

Xn9 .095 .038 .158 2.531 .012 

 

Coefficients
a,b

 

Model Correlations Collinearity Statistics 

Zero-order Partial Part Tolerance VIF 

1 
(Constant)      

Xn7 .371 .371 .371 1.000 1.000 

2 

(Constant)      

Xn7 .371 .234 .217 .757 1.322 

Xn8 .368 .229 .213 .757 1.322 

3 

(Constant)      

Xn7 .371 .182 .165 .676 1.479 

Xn8 .368 .156 .142 .623 1.604 

Xn9 .363 .136 .123 .607 1.648 

 

a.  منظمات األعماؿ= مجاؿ العمؿ 

b. Dependent Variable: YYn2 
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Excluded Variables
a,b

 

Model Beta In t Sig. Partial 

Correlation 

Collinearity 

Statistics 

Toleran

ce 

VIF 

1 

Xn6 .072
c

 1.427 .155 .077 .999 1.001 

Xn8 .245
c

 4.339 .000 .229 .757 1.322 

Xn9 .235
c

 4.088 .000 .217 .736 1.358 

2 
Xn6 .067

d
 1.370 .172 .074 .999 1.001 

Xn9 .158
d

 2.531 .012 .136 .607 1.648 

3 Xn6 .058
e

 1.181 .238 .064 .992 1.008 

 

Excluded Variables
a,b

 

Model Collinearity Statistics 

Minimum Tolerance 

1 

Xn6 .999
c

 

Xn8 .757
c

 

Xn9 .736
c

 

2 
Xn6 .756

d
 

Xn9 .607
d

 

3 Xn6 .603
e

 

 

a.  منظمات األعماؿ= مجاؿ العمؿ 

b. Dependent Variable: YYn2 

c. Predictors in the Model: (Constant), Xn7 
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d. Predictors in the Model: (Constant), Xn7, Xn8 

e. Predictors in the Model: (Constant), Xn7, Xn8, Xn9 

 

 

Collinearity Diagnostics
a,b

 

Mod

el 

Dimensi

on 

Eigenval

ue 

Condition 

Index 

Variance Proportions 

(Constan

t) 

Xn7 Xn8 Xn9 

1 
1 1.978 1.000 .01 .01   

2 .022 9.434 .99 .99   

2 

1 2.950 1.000 .00 .00 .00  

2 .028 10.333 .42 .06 .92  

3 .022 11.612 .57 .94 .07  

3 

1 3.915 1.000 .00 .00 .00 .00 

2 .039 10.030 .33 .04 .00 .67 

3 .025 12.481 .04 .15 .98 .19 

4 .021 13.684 .62 .80 .02 .14 

 

a.  منظمات األعماؿ= مجاؿ العمؿ 

b. Dependent Variable: YYn2 

 

 

Residuals Statistics
a,b

 

 Minimu

m 

Maximu

m 

Mean Std. 

Deviation 

N 

Predicted Value 2.5279 4.0605 3.4759 .26355 342 
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Residual 

-

1.79711

- 

1.18934 .00000 .53024 342 

Std. Predicted 

Value 
-3.597- 2.218 .000 1.000 342 

Std. Residual -3.374- 2.233 .000 .996 342 

 

a.  منظمات األعماؿ= مجاؿ العمؿ 

b. Dependent Variable: YYn2 

 

 

 

 شركات التأمين= مجال العمل 

 

 

 

Descriptive Statistics
a

 

 Mean Std. 

Deviation 

N 

YYn

2 
3.6359 .40137 342 

Xn6 3.3228 .54663 342 

Xn7 3.7827 .56971 342 

Xn8 3.4518 .53425 342 

Xn9 3.6043 .69068 342 

 

a.  شركات التأميف= مجاؿ العمؿ 
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Correlations
a

 

 YYn2 Xn6 Xn7 Xn8 Xn9 

Pearson 

Correlation 

YYn

2 
1.000 -.081- .301 .165 .461 

Xn6 -.081- 1.000 .065 -.081- .052 

Xn7 .301 .065 1.000 .238 .520 

Xn8 .165 -.081- .238 1.000 .198 

Xn9 .461 .052 .520 .198 1.000 

Sig. (1-tailed) 

YYn

2 
. .067 .000 .001 .000 

Xn6 .067 . .115 .066 .170 

Xn7 .000 .115 . .000 .000 

Xn8 .001 .066 .000 . .000 

Xn9 .000 .170 .000 .000 . 

N 

YYn

2 
342 342 342 342 342 

Xn6 342 342 342 342 342 

Xn7 342 342 342 342 342 

Xn8 342 342 342 342 342 

Xn9 342 342 342 342 342 

 

a.  شركات التأميف= مجاؿ العمؿ 
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Variables Entered/Removed
a,b

 

Mod

el 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed 

Method 

1 Xn9 . 

Stepwise 

(Criteria: 

Probability

-of-F-to-

enter <= 

.050, 

Probability

-of-F-to-

remove >= 

.100). 

2 Xn6 . 

Stepwise 

(Criteria: 

Probability

-of-F-to-

enter <= 

.050, 

Probability

-of-F-to-

remove >= 

.100). 

 

a.  شركات التأميف= مجاؿ العمؿ 

b. Dependent Variable: YYn2 

 

 

Model Summary
a,d

 

Mod

el 

R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F 

Change 

1 .461
b

 .213 .211 .35662 .213 91.952 
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2 .473
c

 .224 .219 .35462 .011 4.848 

 

Model Summary
a,d

 

Model Change Statistics Durbin-Watson 

df1 df2 Sig. F Change 

1 1
b

 340 .000  

2 1
c

 339 .028 2.095 

 

a.  شركات التأميف= مجاؿ العمؿ 

b. Predictors: (Constant), Xn9 

c. Predictors: (Constant), Xn9, Xn6 

d. Dependent Variable: YYn2 

 ش

 

ANOVA
a,b

 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regressio

n 
11.694 1 11.694 91.952 .000

c
 

Residual 43.241 340 .127   

Total 54.935 341    

2 

Regressio

n 
12.304 2 6.152 48.920 .000

d
 

Residual 42.631 339 .126   

Total 54.935 341    
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a.  شركات التأميف= مجاؿ العمؿ 

b. Dependent Variable: YYn2 

c. Predictors: (Constant), Xn9 

d. Predictors: (Constant), Xn9, Xn6 

 

 

Coefficients
a,b

 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficient

s 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constan

t) 
2.670 .103 

 
26.017 .000 

Xn9 .268 .028 .461 9.589 .000 

2 

(Constan

t) 
2.915 .151 

 
19.271 .000 

Xn9 .271 .028 .467 9.744 .000 

Xn6 -.077- .035 -.105- -2.202- .028 

 

Coefficients
a,b

 

Model Correlations Collinearity Statistics 

Zero-order Partial Part Tolerance VIF 

1 
(Constant)      

Xn9 .461 .461 .461 1.000 1.000 

2 
(Constant)      

Xn9 .461 .468 .466 .997 1.003 
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Xn6 -.081- -.119- -.105- .997 1.003 

 

a.  شركات التأميف= مجاؿ العمؿ 

b. Dependent Variable: YYn2 

 

 

Excluded Variables
a,b

 

Model Beta In t Sig. Partial 

Correlation 

Collinearity 

Statistics 

Toleran

ce 

VIF 

1 

Xn6 -.105-
c

 -2.202- .028 -.119- .997 1.003 

Xn7 .083
c

 1.478 .140 .080 .729 1.371 

Xn8 .076
c

 1.550 .122 .084 .961 1.041 

2 
Xn7 .089

d
 1.587 .113 .086 .728 1.374 

Xn8 .066
d

 1.357 .176 .074 .952 1.050 

 

Excluded Variables
a,b

 

Model Collinearity Statistics 

Minimum Tolerance 

1 

Xn6 .997
c

 

Xn7 .729
c

 

Xn8 .961
c

 

2 
Xn7 .728

d
 

Xn8 .952
d
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a.  شركات التأميف= مجاؿ العمؿ 

b. Dependent Variable: YYn2 

c. Predictors in the Model: (Constant), Xn9 

d. Predictors in the Model: (Constant), Xn9, Xn6 

 

 

Collinearity Diagnostics
a,b

 

Mod

el 

Dimensi

on 

Eigenval

ue 

Condition 

Index 

Variance Proportions 

(Constan

t) 

Xn9 Xn6 

1 
1 1.982 1.000 .01 .01  

2 .018 10.547 .99 .99  

2 

1 2.960 1.000 .00 .00 .00 

2 .030 9.999 .01 .68 .37 

3 .011 16.740 .99 .31 .63 

 

a.  شركات التأميف= مجاؿ العمؿ 

b. Dependent Variable: YYn2 

 

 

Residuals Statistics
a,b

 

 Minimu

m 

Maximu

m 

Mean Std. 

Deviation 

N 

Predicted Value 3.0784 4.0964 3.6359 .18995 342 

Residual 

-

1.07690

- 

.83127 .00000 .35358 342 
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Std. Predicted 

Value 
-2.935- 2.424 .000 1.000 342 

Std. Residual -3.037- 2.344 .000 .997 342 

 

a.  شركات التأميف= مجاؿ العمؿ 

b. Dependent Variable: YYn2 
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REGRESSION 

  /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL CHANGE 

ZPP 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT VAR00020 

  /METHOD=STEPWISE VAR00017 

  /RESIDUALS DURBIN. 

 

 

 

 

Regression 

 

 

 

Notes 

Output Created 
11-MAR-2014 

11:51:11 

Comments  

Input 

Data 

D:\\أ \مشركعات قيد التنفيذ
عماد 
 BSICDATA.sav\ديب

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 
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Weight <none> 

Split File مجاؿ العمؿ 

N of Rows in 

Working Data File 
684 

Missing Value 

Handling 

Definition of 

Missing 

User-defined 

missing values are 

treated as missing. 

Cases Used 

Statistics are based 

on cases with no 

missing values for 

any variable used. 

Syntax 

REGRESSION 

  /DESCRIPTIVES 

MEAN STDDEV 

CORR SIG N 

  /MISSING 

LISTWISE 

  /STATISTICS 

COEFF OUTS R 

ANOVA COLLIN 

TOL CHANGE 

ZPP 

  

/CRITERIA=PIN(.0

5) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT 

VAR00020 

  

/METHOD=STEP

WISE VAR00017 

  /RESIDUALS 

DURBIN. 
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Resources 

Processor Time 00:00:00.03 

Elapsed Time 00:00:00.23 

Memory Required 4532 bytes 

Additional Memory 

Required for 

Residual Plots 

0 bytes 

 

 

[DataSet1] D:\\أ عماد ديب\مشركعات قيد التنفيذ\BSICDATA.sav 

 

 

 

 مين;71;_78_ل;75; _78;_75_ك;85;_88_= مل ;93_ل;75_ل ;75;_80_م

 

 

 

Descriptive Statistics
a

 

 Mean Std. 

Deviation 

N 

YYn

2 
3.4759 .59213 342 

XXn

2 
3.4182 .56760 342 

 

a.  شركات التأميف= مجاؿ العمؿ 
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Correlations
a

 

 YYn2 XXn2 

Pearson 

Correlation 

YYn

2 
1.000 .438 

XXn

2 
.438 1.000 

Sig. (1-tailed) 

YYn

2 
. .000 

XXn

2 
.000 . 

N 

YYn

2 
342 342 

XXn

2 
342 342 

 

a.  شركات التأميف= مجاؿ العمؿ 

 

 

Variables Entered/Removed
a,b

 

Mod

el 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed 

Method 

1 XXn2 . 

Stepwise 

(Criteria: 

Probability

-of-F-to-

enter <= 

.050, 

Probability

-of-F-to-

remove >= 

.100). 
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a.  شركات التأميف=مجاؿ العمؿ 

b. Dependent Variable: YYn2 

 

 

Model Summary
a,c

 

Mod

el 

R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F 

Change 

1 .438
b

 .192 .189 .53311 .192 80.672 

 

Model Summary
a,c

 

Model Change Statistics Durbin-Watson 

df1 df2 Sig. F Change 

1 1
b

 340 .000 1.845 

 

a.  شركات التأميف= مجاؿ العمؿ 

b. Predictors: (Constant), XXn2 

c. Dependent Variable: YYn2 

 

 

ANOVA
a,b

 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regressio

n 
22.928 1 22.928 80.672 .000

c
 

Residual 96.632 340 .284   
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Total 119.559 341    

 

a.  شركات التأميف=مجاؿ العمؿ 

b. Dependent Variable: YYn2 

c. Predictors: (Constant), XXn2 

 

 

Coefficients
a,b

 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficient

s 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constan

t) 
1.914 .176 

 
10.863 .000 

XXn2 .457 .051 .438 8.982 .000 

 

Coefficients
a,b

 

Model Correlations Collinearity Statistics 

Zero-order Partial Part Tolerance VIF 

1 
(Constant)      

XXn2 .438 .438 .438 1.000 1.000 

 

a.  شركات التأميف= مجاؿ العمؿ 

b. Dependent Variable: YYn2 
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Collinearity Diagnostics
a,b

 

Mod

el 

Dimensi

on 

Eigenval

ue 

Condition 

Index 

Variance 

Proportions 

(Constan

t) 

XXn2 

1 
1 1.987 1.000 .01 .01 

2 .013 12.144 .99 .99 

 

a.  شركات التأميف= مجاؿ العمؿ 

b. Dependent Variable: YYn2 

 

 

Residuals Statistics
a,b

 

 Minimu

m 

Maximu

m 

Mean Std. 

Deviation 

N 

Predicted Value 2.3712 3.9453 3.4759 .25930 342 

Residual 

-

1.76041

- 

1.26206 .00000 .53233 342 

Std. Predicted 

Value 
-4.260- 1.811 .000 1.000 342 

Std. Residual -3.302- 2.367 .000 .999 342 

 

a.  شركات التأميف= مجاؿ العمؿ 

b. Dependent Variable: YYn2 
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 ل;75_م;93;_71_ل;75; _78;_75_م;92_من= مل ;93_ل;75_ل ;75;_80_م

 

 

 

Descriptive Statistics
a

 

 Mean Std. 

Deviation 

N 

YYn

2 
3.6359 .40137 342 

XXn

2 
3.5404 .36391 342 

 

a.  منظمات األعماؿ= مجاؿ العمؿ 

 

 

Correlations
a

 

 YYn2 XXn2 

Pearson 

Correlation 

YYn

2 
1.000 .366 

XXn

2 
.366 1.000 

Sig. (1-tailed) 

YYn

2 
. .000 

XXn

2 
.000 . 

N 

YYn

2 
342 342 

XXn

2 
342 342 
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a.  شركات التأميف= مجاؿ العمؿ 

 

 

Variables Entered/Removed
a,b

 

Mod

el 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed 

Method 

1 XXn2 . 

Stepwise 

(Criteria: 

Probability

-of-F-to-

enter <= 

.050, 

Probability

-of-F-to-

remove >= 

.100). 

 

a.  منظمات األعماؿ= مجاؿ العمؿ 

b. Dependent Variable: YYn2 

 

 

Model Summary
a,c

 

Mod

el 

R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F 

Change 

1 .366
b

 .134 .132 .37400 .134 52.735 

 

Model Summary
a,c
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Model Change Statistics Durbin-Watson 

df1 df2 Sig. F Change 

1 1
b

 340 .000 1.826 

 

a.  شركات التأميف= مجاؿ العمؿ 

b. Predictors: (Constant), XXn2 

c. Dependent Variable: YYn2 

 

 

ANOVA
a,b

 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regressio

n 
7.376 1 7.376 52.735 .000

c
 

Residual 47.559 340 .140   

Total 54.935 341    

 

a.  منظمات األعماؿ= مجاؿ العمؿ 

b. Dependent Variable: YYn2 

c. Predictors: (Constant), XXn2 

 

 

Coefficients
a,b

 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficient

s 

t Sig. 
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B Std. Error Beta 

1 

(Constan

t) 
2.205 .198 

 
11.132 .000 

XXn2 .404 .056 .366 7.262 .000 

 

Coefficients
a,b

 

Model Correlations Collinearity Statistics 

Zero-order Partial Part Tolerance VIF 

1 
(Constant)      

XXn2 .366 .366 .366 1.000 1.000 

 

a.  منظمات األعماؿ=مجاؿ العمؿ 

b. Dependent Variable: YYn2 

 

 

Collinearity Diagnostics
a,b

 

Mod

el 

Dimensi

on 

Eigenval

ue 

Condition 

Index 

Variance 

Proportions 

(Constan

t) 

XXn2 

1 
1 1.995 1.000 .00 .00 

2 .005 19.537 1.00 1.00 

 

a.  منظمات األعماؿ= مجاؿ العمؿ 

b. Dependent Variable: YYn2 
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Residuals Statistics
a,b

 

 Minimu

m 

Maximu

m 

Mean Std. 

Deviation 

N 

Predicted Value 3.2154 4.1618 3.6359 .14708 342 

Residual 
-

.93813- 
1.04707 .00000 .37345 342 

Std. Predicted 

Value 
-2.859- 3.576 .000 1.000 342 

Std. Residual -2.508- 2.800 .000 .999 342 

 

a.  منظمات األعماؿ=مجاؿ العمؿ 

b. Dependent Variable: YYn2 
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GET 

  FILE='D:\_75;ليؿ ;81;_78_م ؿ;90;_75;_85;_78_ؼ;75_ؿ;75; _86_ؾ;85_لـ
; 83_قي; 78;_75;_93_ك;85;_88_ـ;\78;_75_ف;75_م;76_ؿ;75_
 .'BSICDATA.sav\;76_م;83; _83;_75_ـ;93; _71;\_84_نفي;78_ؿ;75_

DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT. 

FREQUENCIES VARIABLES=77_ؾ;85;_88_ؿ;75_ؿ ;75;_80_ـ ;
 ;77_يؼ;92_لك;75_

  /ORDER=ANALYSIS. 

 

 

 

 

Frequencies 

 

 

 

Notes 

Output Created 
11-MAR-2014 

12:18:49 

Comments  

Input 

Data 

D:\\أ \مشركعات قيد التنفيذ
عماد 
 BSICDATA.sav\ديب

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 
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Split File <none> 

N of Rows in 

Working Data File 
684 

Missing Value 

Handling 

Definition of 

Missing 

User-defined 

missing values are 

treated as missing. 

Cases Used 

Statistics are based 

on all cases with 

valid data. 

Syntax 

FREQUENCIES 

VARIABLES= مجاؿ
 الشركة الكظيفة

  

/ORDER=ANALYS

IS. 

Resources 
Processor Time 00:00:00.02 

Elapsed Time 00:00:00.04 

 

 

[DataSet1] D:\\أ عماد ديب\مشركعات قيد التنفيذ\BSICDATA.sav 

 

 

 

Statistics 

مجاؿ  
 العمؿ

N 

Valid 684 

Missin

g 
0 
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Frequency Table 

 

 

 

 مجال العمل

 Frequen

cy 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Vali

d 

منظمات 
 األعماؿ

342 50.0 50.0 50.0 

شركات 
 التأميف

342 50.0 50.0 100.0 

Total 684 100.0 100.0  

 

 

 الشركة

 Frequen

cy 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Vali

d 

صناع
 ية

44 6.4 6.4 6.4 

 17.0 10.5 10.5 72 تجارية

 20.5 3.5 3.5 24 سياحّية
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 34.8 14.3 14.3 98 خدمية

مصر
 فية

78 11.4 11.4 46.2 

 47.4 1.2 1.2 8 إنشائّية

 48.8 1.5 1.5 10 ىندسّية

 50.0 1.2 1.2 8 زراعّية

 100.0 50.0 50.0 342 تأمينّية

Total 684 100.0 100.0  

 

 

 الوظيفة

 Frequen

cy 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Vali

d 

 9.6 9.6 9.6 66 مدير عاـ

مدير 
 مالي

116 17.0 17.0 26.6 

مدير 
 تسكيؽ

110 16.1 16.1 42.7 

مدير 
 قانكني

74 10.8 10.8 53.5 

شيء 
 آخر

318 46.5 46.5 100.0 

Total 684 100.0 100.0  
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