
 141من  1صفحة 
 



 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي
 جامعة تشرين
 كلية االقتصاد

 قسم االقتصاد والتخطيط
 

 
 

 
 

 /2102-0991/محددات الطلب التأميني في سورية ودوره في النمو االقتصادي 
 في االقتصاد والتخطيط الماجستير لنيل درجة ةمعد   رسالة

 
 الطالبإعداد 

 علي عبد الحميد يوسف
 
 
 
 

 إشراف

 يوسف عبد العزيز محمود. د.أ
 أستاذ في قسم االقتصاد والتخطيط

 جامعة تشرين -كلية االقتصاد

 يسيرة دريباتي. د
 والبرمجة في قسم اإلحصاء مدرسة

 جامعة تشرين -كلية االقتصاد

 

4114 
 



 141من  4صفحة 
 



 



 141من  3صفحة 
 



 



 141من  4صفحة 
 







  ملّخص

-1991يتناول البحث قطاع التأمين في الجمهورية العربيةة السةورية خةال الفتةرة الممتةدة مةا بةين           
كمةا تمةد دراسةة .،حيث يوضة  ماييةة الخطةر والتةأمين ويبةين ا يميةة االقتصةادية واالجتماعيةة لة   4114

 .أمينيلتعرف على أيم المتغيراد المؤثرة على الطلب التنظرية الطلب التأميني وا

تم تقسيم الطلب التأميني إلى الطلب على تأميناد الحياة والطلب على تأميناد غير الحياة ،وُدرسد 
يذه  وقد ضمدمحدداد كل منهما باالستناد للبياناد التي تم الحصول عليها من مصادر مختلفة 

وتطور النظام  ،ومعدل الفائدة ،والبطالة ،ومستوى الوعي التأميني ،والتمدن ،الدخل المحدداد كل من
لدراسة المتغيراد   spss،وُأجري تحليل احصائي عن طريق برنامج المالي باإلضافة لتوقعاد الحياة

،وذلك للتوصل  يم المحدداد المؤثرة على حجم الطلب التأميني ،حيث ظهر الدخل ومستوى التعليم 
 .في التأثير على حجم الطلب التأميني كأيم المحدداد الفع الة وتطور النظام المالي والتمدن

كمةةا تةةم فةةي البحةةث دراسةةة العاقةةة الموجةةودة بةةين الطلةةب التةةأميني بشةةقي  والنمةةو االقتصةةادي وذلةةك لمعرفةةة 
نةد النتةائج عةدم وجةود عاقةة ذاد داللةة الدور الذي يقوم ب  قطةاع التةأمين فةي دعةم االقتصةاد الةوطني ،وبي  

 .مو االقتصادياحصائية بين الطلب التأميني والن

الطلب التأميني ، محدداد ،تأميناد حياة ،تأميناد غير حياة ،النمو االقتصادي ، :  الكلمات المفتاحية
 .كثافة التأمين ،تغلغل التأمين
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                     ثـــــــلبحــام لـــــــار العــــــــاإلط: ل األول ــــالفص -0
General framework of research 

 
 : Introductionمقدمة  .0.0

تجاوز الكثير من المشاكل التي يتعرض لها كل يقدم  التأمين من خدماد أساسية تساعد في  إن ما   
،مما يجعل  أحد أيم ا ساليب التي يتم اإلقبال عليها للتخلص  من ا فراد والمؤسساد بمختلف أحجامها

إضافة  .من حالة عدم اليقين أو حالة الحيرة وذلك لما يكتنف  المستقبل البعيد أو حتى القريب من مجهول
 .لة التي تتزايد بشكل كبير مع مرور الزمن وتطور مختلف جوانب الحياة خطار الهائا لى مواجهةإ

 ،ةالناتجة عن عدم القدرة على توقع الخسارة المستقبلي التأمين وسيلة لتخفيض حالة عدم اليقين يعد 
نتيجة لتجميعها  من ا فراد فشركاد التأمين لديها القدرة على التنبؤ وتوقع الخسارة بصورة أكثر دقة

ا خطار المتجانسة وتطبيق بعض اآللياد وا ساليب االحصائية والرياضية كقانون ا عداد الكبيرة وتحديد 
وعند تخفيض درجة عدم اليقين تزداد الدقة في توقع الخسارة وبذلك يمكن . قيمة الخسارة المتوقعة مستقباا 

 .عند شرائهم المنتجاد التأمينية توزيعها على المؤمن لهم على شكل أقساط يدفعونها

إن الحاجة لتحديد أيم العوامل وا سباب التي تؤدي إلى دفع ا فراد أو المؤسساد أو غيريم إلى اإلقبال 
،تمثل الدافع الرئيسي للقيام بهذا  ،أو ما يدعى الطلب على التأمين في سورية على شراء بوليصاد التامين

 المحدداد والوقوف على دوريا وأيميتها النسبية والبحث عن طرق لتفعيلها،البحث للوصول إلى أيم يذه 
قطاع التأمين في االقتصاد الوطني ،من خال تحقيق نهضة حقيقية  من أجل زيادة الطلب التأميني وتنمية

إال سنواد قليلة منذ بدء دخول  الزمنمن  يمرلم  الذيفي يذا القطاع الناشئ في السوق السورية 
 .الشركاد الخاصة إلي 

وما يمكن أن يقدم  من _ أن دراسة دور الطلب التأميني في عملية النمو االقتصادي في سورية  اكم
للمسايمة في نمو يذه القطاعاد وبالتالي  الوطني االقتصاد قطاعادفي مختلف  لتستثمرعة أموال مجم  
 .خر للقيام بهذا البحث افعاا آشكل د_  اقتصادي تحقيق نمو

شركة،  13وصل عدد شركاد التأمين العاملة في سورية بعد فت  يذا القطاع أمام الشركاد الخاصة إلى 
حيث كاند البنية الخام والخصبة لهذا القطاع يي الجاذب الرئيسي لهذه الشركاد لدخول سوق التأمين 

 . السورية
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 :literature review المراجعة األدبية  .0.2

بعضها  ،رقد إلى الطلب التأميني ومحددات تم استعراض بعض الدراساد العربية وا جنبية التي تط     
تطرق للتأمين على الحياة والبعض ا خر على الطلب على تأميناد الحياة ،في حين تناولد بعض 

 .الدراساد ا خرى العاقة الموجودة بين قطاع التأمين و النمو االقتصادي 

 [1] رسالة ماجستير  2111دراسة محمد جرادات عام  .0.2.0

 دراسة محدداد الطلب التأميني في ا ردن تحد عنوان تطرق البحث إلى

 (2110-0990دراسة تحليلية قياسية خالل الفترة )محددات الطلب على التأمين في األردن 

إضافة إليجاد المحدداد الخاصة بقطاع التأمين ا ردني يدفد الدراسة إلى قياس بعض المؤشراد 
الدراسة على البياناد االحصائية المنشورة وغير  ،واعتمددالرئيسية للطلب على التأمين في ا ردن 

 .السنوية لاتحاد العام لشركاد التأمين االردني دوائر الرسمية ا ردنية والتقارير المنشورة من قبل ال

على التأمين للتعرف على درجة قوة العاقة بين  تم تقدير نموذجين احصائيين لدراسة محدداد الطلب
 .المتغيراد المستقلة والطلب على التأمين

تزداد الموجوداد والممتلكاد  حيثلدخل في سوق التأمين ا ردني اإليجابي لثر ا خلصد الدراسة إلى 
د من ا خطار ومن ثم تزداد الحاجة لدى ا فراد لحماية يذه الممتلكاعند زيادة الدخل ،لدى ا فراد 

 .ميني لدى ا فراد بضرورة التأمينإضافة النخفاض مستوى الوعي التأ، المحتملة عن طريق التأمين عليها

إضافة لدراسة التأميني على النمو االقتصادي الفرق الرئيسي بين البحثين يكمن في دراسة أثر الطلب 
العديد من المتغيراد المؤثرة على الطلب التأميني لم تتطرق لها الدراسة السابقة كما تتميز يذه الدراسة 

 .السوق السورية مجاالا للبحثباتخاذيا 

  [2] رسالة ماجستير 2111دراسة زهير بركم  .0.2.2
 تم في يذا البحث دراسة محدداد الطلب على تأميناد الحياة وذلك تحد عنوان

 (دراسة تطبيقية بوالية قسنطينة)محددات الطلب على تأمينات الحياة 

وغطد قطاع التأمين الجزائري وتم اختيار والية  4113-1995شملد الدراسة الفترة الممتدة بين عامي 
البحث إليجاد العوامل المحددة لشراء المنتجاد التأمينية على  ،يدف  قسنطينة كموضوع للدراسة التطبيقية 
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إضافة إلى دراسة قطاع التأمين الجزائري ومنتجاد عوامل اقتصادية جزئية أو كلية اة سواء كاند الحي
 . تأميناد الحياة

 ،لمنهج التاريخي واإلحصائيإلى جانب اد الباحث في دراست  على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي ماعت
استبيان تم  جراءإكما تم ة والمحلية تم الحصول على معلومات  من خال العديد من المصادر العالميو 

 .توزيع  في والية قسنطينة

تم التوصل من خال دراست  إلى العديد من النتائج المؤثرة على الطلب على تأميناد الحياة وأيمها و 
دور العامل الديني في عدم اقبال ا فراد على شراء و غياب العرض الفعال من طرف شركاد التأمين 

 .إضافة إلى إبراز دور وجود طفل في العائلة في اإلقبال على شراء التأمين ،اةتأميناد الحي

يكمن الفرق الرئيسي بين الدراستين في تناول الباحث فقط التأمين على الحياة وعدم تطرق  على دور 
امل اخرى ودراستها محدداد وعو ل نا في يذا البحثإلى تناول باإلضافةقطاع التامين في النمو االقتصادي 

 .لسوق السوريةل

 [3] 2111عام  Beck & Ian Webbدراسة  .0.2.1

   تحد عنوان  محدداد الطلب على تأميناد الحياة عبر البلداندراسة  تم في يذا البحث
Economic, Demographic, and Institutional Determinants of Life Insurance 

Consumption across Countries 

يجاد أيم بهذه الدراسة إلجعل الباحثان يقومان  تأميناد الحياة بين مختلف البلدانلتباين الكبير في إن ا
قامد يذه الدراسة على قاعدة بياناد ضخمة ،حيث  المحدداد المؤثرة في الطلب على تأميناد الحياة

بغية التوصل  يم محدداد الطلب ( 1996- 1981)بلد خال فترة زمنية  63شملد العديد من البلدان 
 لى تأميناد الحياة ع

التحصيل العلمي ونمو القطاع المالي والمصرفي والتضخم يي  من أيم النتائج التي تم التوصل إليها أن
 .أكثر المحدداد التي تؤثر على شراء التأمين على الحياة

يعتمد الباحث على دراسة السوق السورية فقط على عكس الدراسة السابقة كما يتناول كافة منتجاد 
 .امين وليس تأميناد الحياة فقطالت
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 [4] 2111عام  Peter Haiss & Kjell Sümegiدراسة  .0.2.1

تم في يذا البحث دراسة العاقة بين التأمين والنمو االقتصادي من خال دراسة تحليلية نظرية تجريبية 
 وذلك تحد عنوان 

The Relationship of Insurance and Economic Growth – A Theoretical and Empirical 

Analysis 

يدف البحث إلى دراسة دور شركاد التأمين المتزايد في الوساطة المالية وتأثيره على النمو االقتصادي 
 49من خال المراجعة النظرية لألدبياد السابقة ،كما تم إجراء تحليل البياناد من خال دراسة مقطعية ل

وذلك باستخدام بياناد  4114-1994الفترة الممتدة دولة من دول منظمة التعاون االقتصادي خال 
 .للقسط السنوي

يجابي لتأميناد و دراسة تأثير واض  وجدد ال دولة من  15لي لالحياة على نمو الناتج المحلي اإلجماا 
خلص  .شرقية،وتأثير قصير ا مد للتأمين على غير الحياة في دول أوربا الوسطى والبي و االتحاد ا ور 

مستوى التنمية االقتصادية الموجود في البلد يعتبر المحدد الرئيسي وا يم لتأثير قطاع  البحث على أن
 .التأمين في تحقيق النمو االقتصادي للبلد

دراسة حالة سورية فقط ودراسة محدداد الطلب التأميني يو الفرق الرئيسي بين الدراسة السابقة ودراسة 
 .الباحث

  [5] 2111عام  Marco Arenaدراسة  .0.2.1

 تحد عنوان دور نشاط سوق التأمين في تشجيع النمو االقتصادي تم في يذا البحث دراسة 
Does Insurance Market Activity Promote Economic Growth? 

A Cross-Country Study for Industrialized and Developing Countries 

حيث تم جمع المتقدمة والنامية والمتخلفة ، تنوعد بين الدولدولة  56الدراسة  هاشملتبلغد الدول التي 
يجاد عاقة االرتباط بين إضافة إل،4114-1916د المتعلقة بهم للفترة البيانا جراء انحدار متعدد وا 

 .المتغيراد احصائياا 

كما وجد أن ،بين نشاط سوق التأمين والنمو االقتصادي ذاد داللة احصائية ووجد الباحث عاقة سببية 
البلدان في ف ،لها أثر إيجابي وكبير على النموكل من التأمين على الحياة والتأمين على غير الحياة يكون 

ن أما في البلدان منخفضة الدخل تكو ، ا ثر ا كبر صاحب يوكون التأمين على الحياة المرتفعة الدخل ي
 .تأميناد غير الحياة يي صاحبة ا ثر ا كبر
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بين الدراستين أن يذه الدراسة لم تتناول محدداد الطلب التأميني باإلضافة أن دراستنا تناولد يكمن الفرق 
 .أثر قطاع التأمين في النمو االقتصادي في سورية فقط

 [6] 2111عام  Jorge Pérez  &Tapen Sinhaدراسة  .0.2.1

 تم في يذه الدراسة دراسة محدداد الطلب على التأمين الصحي للجماعة تحد عنوان
Determinants of Group Health Insurance Demand 

موظف وعائاتهم  44431تمد الدراسة في المكسيك وشملد قاعدة البياناد على معلوماد تتعلق ب 
واستخدمد  ،معالين وطريقة الدفع وعوامل أخرىحيث تمد دراسة متغيراد الجنس والعمر والدخل وعدد ال

 .نماذج انحدار مختلفة ةربعأ

التوصل على أن العمر يو المتغير الوحيد ذو الفعالية العالية في الطلب على التأمين الصحي وتبين  تم
 .امة في نماذج االنحدار المستخدمةأن المتغيراد ا خرى ليسد ذاد داللة ي

 ،اسي بين الدراستينالصحي فقط يعتبر الفرق ا س التأمين شمول البحث لكامل المنتجاد التأمينية وليس
 .لى جانب دراسة دور الطلب التأميني في النمو االقتصاديإ

 [7] 2111عام  SUGIRTHA RANIدراسة  .0.2.1

 في يذا البحث دراسة المحدداد التي تقف وراء الطلب على التأمين في الهند وذلك تحد عنوان  تم
A STUDY ON DETERMINANTS OF DEMAND FOR INSURANCE 

البحث إلى إجراء محاولة أولية لدراسة العوامل التي تحدد سلوك ا فراد بشكل عام من أجل  تجنب  يدف   
أسرة عشوائياا في منطقة كويمباتور في الهند  114تم اختيار فقد  ،طر وعدم اليقين خال فترة حياتهمالخ

واستخدمد  للبياناد الرسمية، باإلضافةوقد تم االعتماد على المقابلة لجمع المعلوماد الضرورية المطلوبة 
 .ا دواد االحصائية والرياضية لتحليل البياناد 

بالنسبة لألفراد يشكل العامل ا ساسي لعدم قيامهم بشراء المنتجاد الدخل  ضعفوبيند النتائج أن 
 .التأمينية كما أظهرد أن العمر وقيمة الممتلكاد عوامل يامة في تحديد الطلب على التأمين

إضافة لتناول دور اسة رئيسي بين الدراستين يكمن في المتغيراد المستقلة المستخدمة في الدر الفرق ال
  .الطلب التأميني في النمو االقتصادي
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 [8] 2111عام Debabrata Mitra & Amlan Ghosh  دراسة .0.2.1

 :مين الحياة في الهند تحد عنوان أتم في يذا البحث دراسة محدداد الطلب على ت
Determinants of Life Insurance Demand in India in the Post Economic Reform Era 

إضافة ارير السنوية لاقتصاد الهندي وقد اعتمدد على التق( 4118-1991) تمد الدراسة بين عامي
حصائياد حول قطاع التأمين الهندي حيث تم  ر امتغيراد الدراسة عن طريق معادلة انحدإيجاد لبياناد وا 

اقتصادية تضم الدخل  متغيرادقسمين ، إلى المتغيرادتم تقسيم و ،متعدد وتطبيق اختبار ديكي فولر 
 إضافةغير اقتصادية كتوقعاد الحياة ومستوى التعليم والتمدن  ومتغيرادوالتضخم ومعدل الفائدة وغيره ، 

 .للعديد من العوامل ا خرى

أكثر المحدداد تأثيراا في الطلب على تأميناد الحياة كما وصل إلى أن الدخل والتطور المالي يما تتم ال
 .تم التوصل أن معدل الفائدة على االستثماراد البديلة ترتبط سلبياا مع الطلب على تأميناد الحياة

ودراسة حالة دراسة الباحث يي في تناولها كافة منتجاد التأمين رق الرئيس بين الدراسة السابقة و الف
 .دراسة دور الطلب التأميني في النمو االقتصادي،إلى جانب  سورية

  [9]2111عام  Subir Senدراسة  .0.2.9

دراسة محدداد الطلب على تأميناد الحياة وذلك في الهند واقتصادياد أسيوية محددة تم في يذا البحث 
 تحد عنوان 

An Analysis of Life Insurance Demand Determinants for Selected Asian Economies and 

India 

ا ول ايتم بشرح المتغيراد االقتصادية والديموغرافية واالجتماعية  القسم: تنقسم الدراسة إلى قسمين
وفي القسم والسياسية التي تلعب دوراا ياماا في تفسير نمط استهاك تأميناد الحياة في يذه االقتصادياد ،

تفسير ذا كاند يذه المتغيراد تقدم أفضل د فيما إييم لهذه المتغيراد إليجاعادة تقالثاني تم إجراء عملية إ
 .للطلب على تأميناد الحياة 

وتم الحصول على أغلب البياناد من الشركة  4114-1994دولة خال الفترة  14ركزد الدراسة على 
معادلتين  د،حيث اتخذلدولية ومؤشراد التنمية العالمية السويسرية إلعادة التأمين واإلحصاءاد المالية ا

  .إليجاد المتغيراد المفسرة وتحديد أكثريا فعالية كثافة التأمين وتغلغل  متغيراا تابعاا معتبرة لانحدار 

ي البلدان المحددة في لى اعتبار الدخل متغير حاسم في الطلب على تأميناد الحياة فوصلد الدراسة إ
 .دور الناتج المحلي االجمالي والمدخراد والتضخم ومستوى التطور المالي إبراز إضافة إلىالدراسة 
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يتخذ الباحث في دراست  السوق السورية فقط باإلضافة لشمولها كافة أنواع التأمين ويعتبر يذا الفرق 
 .الرئيسي بين الدراستين

 [10] 2101عام Chen; Lee; Chang; Fengدراسة  .0.2.01

 نشاط سوق التأمين ودوره في النمو االقتصادي  تم في يذا البحث دراسة
Insurance market activity and economic growth: An international cross-country 

analysis 

يتناول يذا البحث العاقة بين تطور سوق التأمين على الحياة باستخدام مؤشري كثافة وتغلغل التأمين من 
دولة خال الفترة الممتدة بين  61 ةتم أخذ بياناد ل،حيث جهة وبين النمو االقتصادي من جهة أخرى 

1916-4115. 

النمو االقتصادي وقد أظهرد النتائج وأوضحد النتائج أن لتطور سوق التأمين تأثير إيجابي في تحقيق 
أن متغيراد الدول متوسطة الدخل كاالدخار ومعدل الفائدة الحقيقي والضمان االجتماعي تخفف من 

 .يناد الحياة على النمو االقتصاديلتطور قطاع تأم اإليجابية اآلثار

المتغيراد للدول منخفضة الدخل والدول الاتينية تعزز اآلثار االيجابية لتطور  ذاد في حين  أظهرد أن
 .قطاع تأميناد الحياة على النمو االقتصادي 

منتجاد تأمينية إضافة العتماديا احث بدراسة السوق السورية فقط يكمن الفرق بين الدراستين في قيام الب
 .ة السابقةعلى عكس الدراسأخرى إلى جانب تأميناد الحياة 

 [11] 2101عام  Viveritaدراسة  .0.2.00

الطلب على التأمين الجزئي لألسر ذوي الدخل المنخفض الموجودين في المناطق تم في يذا البحث دراسة 
 تحد عنوان المعرضة للكوارث في اندونيسيا وذلك 

A Study on Demand for Micro Insurance for Low-Income Households in Disaster- 

Prone Areas of Indonesia 

أسرة من السكان ذوي الدخل المنخفض في ثاث مدن  511تم إجراء مس  تجريبي استقصائي ل 
إندونيسية معرضة لمخاطر الكوارث الطبيعية وأخذد البياناد في الفترة بين شهري أيلول وتشرين ا ول 

-وعيهم للكوارث الطبيعية ) حيث طلب من المستطلعين اإلجابة عن أسئلة قسمد في فئاد أساسية
 (معرفتهم بالمنتجاد التأمينية –استعداديم لدفع المال للتأمين 

وأكدد النتائج على أن ا فراد مستعدون لدفع المال لشراء المنتجاد التأمينية على الرغم من عدم معرفتهم 
 .ووعيهم للمنتجاد التأمينية المعروضة من قبل شركاد التأمين
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إضافة لدراسة حالة سورية وعدم باحث بين الدراستين يكمن في المتغيراد المأخوذة في دراسة ال الفرق
 .اعتماد دراسة الباحث على طلب ضعيفي الدخل والفقراء فقط

عام  Kathy Avram & Yen Nguyen & Michael Skullyدراسة   .0.2.02
2101 [12] 

 في يذه الدراسة دراسة كل من قطاع التأمين والنمو االقتصادي عبر مجموعة من البلدان تحد عنوان تم
INSURANCE AND  ECONOMIC GROWTH: A CROSS COUNTRY EXAMINATION 

مناطق مختلفة  8من  4116-1981دولة خال الفترة  93استخدمد بياناد لمجموعة من البلدان بلغد 
بياناد مقطعية لهذه البلدان ،وتم تقسيم البلدان الى بلدان منخفضة ومتوسطة ومرتفعة جغرافياا باستخدام 

الدخل وتم جمع أغلب بياناد البحث من الشركة السويسرية إلعادة التأمين ،واعتمدد طريقة المربعاد 
 .الصغرى بشكل رئيسي في تحليل البياناد

تأثير ضعيف كما وجدوا  ،القتصاديالتأمين والنمو اتم التوصل إلى وجود عاقة إيجابية بين تطور قطاع 
إال ة االقتصادية على العاقة بين قطاع التأمين والنمو االقتصادي، البلد من التنميللمرحلة التي يمر فيها 

 .أن نوعية النظام القانوني في الباد ترتبط بشكل ايجابي مع نمو قطاع التأمين

إضافة لدراست  على سوق التأمين السورية فقط، ي اعتماد الباحث يكمن الفرق الرئيسي بين الدراستين ف
 .إلى فئاد حسب الدخل، كما أن  لم يتم تقسيم المجتمع محدداد الطلب التأميني

 [13] 2100عام   Ning Wei & Ji Caihongدراسة  .0.2.01

الصين عن طريق نموذج في  الممتلكادمين أمحدداد الطلب على تل تحليل تجريبيتم في يذا البحث 
 :تحد عنوان تصحي  الخطأ وذلك 

Empirical Analysis on China’s Property Insurance Demand Via ECM 

من التقارير السنوية لقطاع التأمين الصيني والتقارير االحصائية السنوية وتقارير العمل جمعد البياناد 
المؤثرة على الطلب على تأمين الممتلكاد في الصين ل العوامل يتحل،وتم ( 4118-1981)للفترة  السنوية

 .حيث تم تأسيس نموذج تصحي  الخطأ وتم اختبار عاقة جرانجر السببية بين العوامل المختلفة المؤثرة

لدخل ،التمدن،البطالة،عدد ا)لعوامل المختلفة تأمين على الممتلكاد متغير تابع لال اعتبرد الدراسة
،وقد تم اجراء اختباراد على السلسلة الزمنية متغيراد مستقلة ك( تج المحلي،النا،االستثماراد السكان

وتطبيق اختباراد احصائية حيث تم الوصول إلى أن الدخل الفردي والناتج المحلي اإلجمالي لهم ا ثر 
 .ا كبر للطلب التأميني على الممتلكاد
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لها كافة منتجاد التأمين ودراسة حالة الفرق الرئيس بين الدراسة السابقة ودراسة الباحث يي في تناو 
 .سورية ،إلى جانب دراسة دور الطلب التأميني في النمو االقتصادي

 [14]  2100عام  J. François Outreville  دراسة .0.2.01

   تم في يذا البحث دراسة العاقة بين نمو قطاع التأمين والتنمية االقتصادية تحد عنوان 
The relationship between insurance growth and economic development: 80 empirical 

papers for a review of the literature 

،حيث الهدف الرئيسي من يذه الدراسة فحص محدداد العاقة بين نمو قطاع التأمين والتنمية االقتصادية 
 ،أي جانب الطلب ،لعاقةوفرد يذه الدراسة مراجعة أدبية واسعة للدراساد التي بحثد كل من جانبي ا

وجانب التنمية التي يدخل التأمين كأحد  ،قتصادي أحد المتغيراد المفسرة ل حيث يكون متغير النمو اال
 .محدداتها

دراسة سابقة ،معظم يذه الدراساد أخذد جانب  81قامد يذه الدراسة بإجراء مراجعة أدبية ومس  على 
 .منهم قامد باتخاذ الطلب على تأميناد غير الحياة دراسة  15الطلب على تأميناد الحياة وفقط 

كما وجدد الدراسة أن القليل فقط من الدراساد وا بحاث اتخذد أثر عامل الثقافة والعامل السياسي 
 .والقانوني المحيط بالفرد في اتخاذ قرار شراء التأمين

السابقة في حين ترتكز دراسة لألدبياد  على المنهج التاريخي والوصفي التحليلياعتمدد يذه الدراسة 
جراء االختباراد االحصائية للوصول إلى المحدداد الن هائية المؤثرة على الباحث على تحليل البياناد وا 

 .لطلب التأميني في سورية ودوره في النمو االقتصاديا

  [15]2100عام  Nicola Ranger & Andrew Williamsonدراسة   .0.2.01

على تأميناد غير الحياة في دول البريكس والتوقع بحجم الطلب وذلك دراسة الطلب تم في يذا البحث 
 تحد عنوان

Forecasting Non-Life Insurance Demand in the BRICS economies 

تمد الدراسة خال السنواد العشر ا خيرة لدول البريكس محاولة توقع الطلب التأميني على منتجاد غير 
مصادر ونماذج اقتصادية إليجاد توقعاد تغلغل التأمين  ةثاث ،واستخدمدالحياة خال السنواد القادمة 

 .على غير الحياة 

على الرغم من العوامل المتعددة التي تقف وراء الطلب التأميني إال أن أكثر العوامل تأثيراا في االقتصاداد 
في العام خال % 4.4 إلى% 1.6الناشئة يو نمو الدخل الفردي حيث وجد أن تغلغل التأمين ارتفع من 
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كما توقعد  ،العقد ا خير في اقتصاداد البريكس والسبب الرئيسي وراء ذلك يو ارتفاع الدخل الفردي
 .الدراسة أن االرتفاع المتوقع ا كبر كان في الصين يليها مباشرة الهند و روسيا

دراسة التي يقوم بها ركزد الدراسة بشكل أساسي على جانب التوقع للطلب التأميني في حين حللد ال
 .الباحث على محدداد الطلب التأميني 

 2100عام  Sehar Munir  &Azra Khan  &Ahsan Jamalدراسة  .0.2.01
[16] 

دراسة أثر المتغيراد االقتصادية والمتغيراد الديمغرافية على الطلب على التأمين على تم في يذا البحث 
 :الحياة وذلك تحد عنوان 

Impacts of Macroeconomic & Demographic Variables on the Demand of Life Insurance: 

A case study of State Life Insurance Corporation of Pakistan (1973-2010) 

 4111-1913تمد الدراسة باستخدام الساسل الزمنية السنوية في باكستان خال الفترة الممتدة 
 .للمتغيراد المختلفة الداخلة في البحث واستخدمد طريقة المربعاد الصغرى لتحليل البياناد 

ناد الحياة تم التوصل إلى أن جميع المتغيراد االقتصادية والديمغرافية ترتبط إيجابيا بالطلب على تأمي
كما أن العاقة بين معدل الوفياد ومعدل اإلعالة من جهة .باستثناء ا سعار حيث تكون العاقة عكسية 

 %.5غير ذاد داللة عند مستوى  من جهة أخرى والطلب على تأميناد الحياة

 .د التأمينيةكافة المنتجا الباحث حالة سورية وشمول دراست الفرق الرئيسي بين الدراستين يكمن في دراسة 

 : research problemمشكلة البحث  .0.1

تتمحور في ناحيتين  مشكلة البحثإن االنخفاض الشديد في حجم الطلب التأميني في سورية جعل      
في السوق  يالتأمين تتمثل المشكلة الرئيسية ا ولى بالتساؤل حول المحدداد الرئيسية للطلبرئيسيتين، 

 :ويي  ويتفرع عنها عدة تساؤالد ومدى فعاليتها، السورية

 ؟بشقي  حياة وغير حياة يالطلب التأمين فيما مدى تأثير الدخل  -1

 ؟بشقي  حياة وغير حياة  يالطلب التأمين فيما مدى تأثير معدل البطالة  -2

 ؟بشقي  حياة وغير حياة  يالطلب التأمينفي  يمستوى الوعي التأمينما مدى تأثير  -3

 ؟بشقي  حياة وغير حياة  يالطلب التأمين فيما مدى تأثير التمدن  -4

 ؟بشقي  حياة وغير حياة  يالطلب التأمين فيما مدى تأثير تطور النظام المالي  -5
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 ؟ تأميناد الحياةالطلب على  فيما مدى تأثير معدل الفائدة  -6

 ؟تأميناد الحياةالطلب على  فيما مدى تأثير توقعاد الحياة  -7

 ،،سعر المنتجاد التأمينية الحالة االجتماعية، ،الثروة من العوامل ا خرى كالجنس لوجود الكثير باإلضافة
معدل  ،معدل االعالة ،،البيئة التشريعية والقانونية (كره الخطر)،العوامل النفسية الدين والثقافة االجتماعية
حصائية المناسبة والقدرة لعدم توفر ا رقام اال كافة يذه العوامل دراسةالباحث  التضخم والتي لم يستطع

 .على الحصول عليها أو حتى قياسها

 .سورية ي فينمو االقتصادالا المشكلة الرئيسية الثانية فهي ضعف مسايمة قطاع التأمين في أم

 : research hypothesesفرضيات البحث  .0.1

 :فرضيتان أساسيتان ويماتبعاا لطبيعة البحث يمكن اشتقاق 

ويتفرع  ،الطلب التأمينيحجم و ( حياة وغير حياةبشقي   )بين محدداد الطلب التأميني  العاقة -1
 :اآلتيةعنها الفرضياد 

  في  الطلب على تأميناد الحياةوجد عاقة ذاد داللة احصائية بين الدخل و تال :الفرضية ا ولى
 .سورية

  في  تأميناد الحياةوالطلب على  التمدنوجد عاقة ذاد داللة احصائية بين تال :الفرضية الثانية
 .سورية

  وجد عاقة ذاد داللة احصائية بين مستوى الوعي التأميني والطلب على تال :الثالثة الفرضية
 .في سورية تأميناد الحياة

  في  وجد عاقة ذاد داللة احصائية بين البطالة والطلب على تأميناد الحياةتال :الفرضية الرابعة
 .سورية

  تأميناد  وجد عاقة ذاد داللة احصائية بين معدل الفائدة والطلب علىتال :الخامسة الفرضية
 .في سورية الحياة

  وجد عاقة ذاد داللة احصائية بين تطور النظام المالي والطلب على تال :الفرضية السادسة
 .في سورية تأميناد الحياة

  توقعاد الحياة والطلب على تأميناد وجد عاقة ذاد داللة احصائية بين تال :الفرضية السابعة
 .في سورية الحياة
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  وجد عاقة ذاد داللة احصائية بين الدخل والطلب على تأميناد غير تال :الفرضية الثامنة
 .في سورية الحياة

  وجد عاقة ذاد داللة احصائية بين التمدن والطلب على تأميناد غير ال ت:الفرضية التاسعة
 .في سورية الحياة

 وجد عاقة ذاد داللة احصائية بين البطالة والطلب على تأميناد غير تال :العاشرة  الفرضية
 .في سورية الحياة

 وجد عاقة ذاد داللة احصائية بين مستوى الوعي التأميني والطلب تال :الفرضية الحادية عشر
 .في سورية غير الحياة على تأميناد

  احصائية بين تطور النظام المالي والطلب على  وجد عاقة ذاد داللةتال : ةالفرضية الثانية عشر
 .في سورية تأميناد غير الحياة

العاقة بين حجم الطلب التأميني والنمو االقتصادي في سورية ، ويتفرع عنها الفرضيتين  -4
 :التاليتين

  النمو و  تأميناد الحياةوجد عاقة ذاد داللة احصائية بين الطلب على تال : ةالفرضية الثالثة عشر
 .في سورية االقتصادي

  الحياة غير وجد عاقة ذاد داللة احصائية بين الطلب على تأميناد تال : ةعشر  الرابعةالفرضية
 .في سورية والنمو االقتصادي

 : research objectivesأهداف البحث  .0.1
 للوصول إلى أيم نقاط الضعف والعمل على  دراسة سوق التأمين السورية خال الفترة المدروسة

 .تصحيحها
  منتجاد التأمين في السوق السورية بهدف الوصول إلى دراسة وتحليل أيم محدداد الطلب على

 . أيم المتغيراد والتي يمكن التأثير عليها بهدف زيادة الطلب التأميني
 المؤثرة على الطلب التأميني وحجم الطلب دراسة العاقاد الموجودة بين المتغيراد الرئيسية 

 . التأميني
  قطاع التأمين السوري في النمو االقتصادي  مسايمةدراسة. 
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 : research importanceأهمية البحث  .0.1

 :تبرز أيمية يذه الدراسة من خال النقاط التالية

 في السوق السورية يالتأمين التعرف على أيم محدداد الطلب. 

 مستوى الوعي التأميني  - تطور النظام المالي -البطالة  - الدخل/تأثير المتغيراد دراسة– 
 .على الطلب التأميني/ توقعاد الحياة  –معدل الفائدة  –التمدن 

 ايجاد العاقة بين حجم الطلب التأميني ونمو االقتصاد السوري. 

وخاصة بعد  الطلب التأميني في سوريةشكل يذه الدراسة مسايمة علمية من خال ايجاد محدداد لذلك ت
في االقتصاد الوطني  دعمإضافة لمسايمتها بإبراز دور قطاع التأمين السوري في ، دخول القطاع الخاص

 .وخاصة في ظل عدم وجود دراسة سابقة تشمل السوق السورية نواحي مختلفة 

  research methodologyمنهجية البحث  .0.1

تم تبني فروض الدراسة قبل جمع حيث على المقاربة االستنباطية ،يعتمد البحث بشكل أساسي      
عن طريق  ساليب االحصائية مهمة نفيها أو إثباتهاا ترك للتحليل االقتصادي القياسي و ومن ثم  ،البياناد
لتقارير واالباحث بجمع البياناد المنشورة من قبل المكتب المركزي لإلحصاء  قام حيث SPSS برنامج 
فة للوزاراد إضاالتحاد السوري لشركاد التأمين المنشورة من قبل ييئة اإلشراف على التأمين واالدورية 

 .لمنشورة من قبل المؤسساد الدوليةعلى البياناد ا واعتمد أيضاا ،السورية ذاد العاقة 

ودوره في ورية تم االعتماد على المنهج الوصفي التحليلي لدراسة واقع قطاع التأمين في السوق السكما 
الباحث بدراسة وتحليل بعض المؤشراد الخاصة بهذا القطاع كمؤشر تغلغل  قامحيث االقتصاد السوري ،

يقيس حصة الفرد )ومؤشر كثافة التأمين ( يقيس مدى أيمية نشاط التأمين بالنسبة لحجم االقتصاد)التأمين
 (.من اجمالي اقساط التأمين

تناول ا ول محدداد الطلب التأميني حيث تم تقسيم المنتجاد تم تقسيم الدراسة إلى قسمين رئيسيين ي
التأمينية إلى تأميناد الحياة وتأميناد غير الحياة ودراسة محدداد كل منها على حدى ،أما القسم الثاني 

 .من البحث فقد تناول دور الطلب التأميني في النمو االقتصادي السوري

 Place And time OF research مكان وزمان البحث. 0.1

 -1991شمل البحث قطاع التأمين في الجمهورية العربية السورية خال الفترة الزمنية الممتدة من عام 
 .م 4114
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 الخطر والتأمين:  الثانيالفصل 
 

دارته ، طرق مواجهته مصادره،  تصنيفاتهمفهومه ،) الخطر  :المبحث األول  ،الشروط  وا 
 ( للتأمين الواجب توافرها ليكون قابالً 

 

 (النشأة التاريخية ،مفهومه ،تقسيماته ،عناصره ) التأمين : المبحث الثاني 

 

  األهمية االقتصادية واالجتماعية للتأمين: المبحث الثالث 
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 Risk and insurance الخطر والتأمين:  الثانيالفصل  -8

، طرق  مصادره،  تصنيفاتهمفهومه ،) الخطر : المبحث األول  .2.0
  ( الشروط الواجب توافرها ليكون قابل للتأمين ، و إدارته مواجهته

 : Introduction مقدمة  .2.0.0
وترافق يذه  ، يتعرض االنسان خال حيات  للعديد من المواقف التي تستدعي اتخاذ قراراد معينة      

القراراد العديد من ا خطار باعتباريا جزءاا ال يتجزأ من عمل ا فراد والمؤسساد المختلفة ، لذلك يمكن 
يعني حالة عدم التأكد من النتيجة النهائية للقرارات التي يتخذها الفرد في شتى "القول بأن الخطر 

 . "و بأسرته أو بالمجتمع الذي يعيش بهشخصيًا أو بعمله أو بممتلكاته أ به النواحي سواءً  تعلقت

إن عدم معرفة االنسان لما يحدث في المستقبل ،وعدم تمكن  من معرفة نتائج قرارات  مسبقاا تجعل  يتحمل 
العديد من المخاطر الناتجة عن ا عمال التي يمارسها ،كما قد تؤدي إلى احجام  عن اتخاذ بعض 

 .القراراد أو القيام ببعض ا عمال 

العامة والتنبوء العلمي من خال نماذج التوقعاد  للشركادلى الرغم من جميع االمكانياد المتاحة وع
التخاذ القراراد السليمة واالبتعاد قدر االمكان عن القراراد الخطرة إال  االدقيق والتي تستخدم لمساعدته

 .عند اتخاذيا الشركاد أنها ال يمكن أن تزيل الشك الذي يازم

موضوع الخطر انتباه االقتصاديين والباحثين حيث حددوا مفهوم  وتصنيفات  وطرق مواجهت   ولذلك جذب
 .ويذا ما سيحاول الباحث التطرق الي  في المبحث ا ول 

 : The concept of risk مفهوم الخطر .2.0.2
تتعدد مفاييم الخطر بحسب مجاالد الحياة العامة والخاصة وتختلف وجهاد النظر بين      

 .الخاص بالخطر ث لكل منهم مفهوم االقتصاديين والمختصين بالعلوم السلوكية واإلحصائيين وغيريم حي

لب تدور حول في مجال التأمين في إيجاد تعريف موحد للخطر ولكنها في الغا الباحثونكما يختلف 
،حيث عرف  ( لمتوقعةمكانية الخسارة ، عدم التأكد ، اختاف النتائج الفعلية عن اإ) المفاييم التالية 

الخوف من تجاوز الخسائر المادية الفعلية للخسائر المتوقعة نتيجة حادث " ممدوح حمزة أحمد بأن  
الخطر ظاهرة احتمالية يحدث عند تحققه خسائر مادية " ،كما عرفت  نايد عبد الحميد [17] "مفاجئ 

ة المادية المحتملة في الثروة أو الدخل الخسار " ،أما ابراييم عبد رب  فعرف  كما يلي[18]"يمكن قياسها
  [19]"نتيجة لوقوع حادث معين
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والتي يمكن  (مادية،معنوية) المحتملة بأنه الخسارةوبالتالي يمكن تعريف الخطر من وجهة نظر الباحث 
 .قياسها في الثروة أو الدخل من جراء تحقق حادث مفاجئ نتيجة عدم القدرة على التأكد

أو ( حرب،حريق) في الحياة بأكثر من معنى فمنها ما يدل على وقائع مادية يستعمل لفظ الخطر 
 ( .حدوث وفاة) أو معنوية ( فقدان رؤوس أموال ،فقدان دخل)مالية

على سلوك ا فراد المتخذين  يؤثرانو يترتب على وجود الخطر في حياة ا فراد بروز اتجايين رئيسين 
 :للقراراد 

اتجاه إيجابي حيث يجعل الفرد مندفعاا محاوالا قهر الخطر من خال التخطيط العلمي : ا ول االتجاه
 .للمستقبل ومحاولة التقدم

ل وتوقع الفشل وما قد يصاحب  من اتجاه سلبي حيث يصاب الفرد بخوف من المستقب: االتجاه الثاني 
  [20] .حباطإ

 :risk classification تصنيف الخطر .2.0.1
يناك العديد من التصنيفاد لألخطار إال أن  يوجد تصنيفين رئيسيين لألخطار التي يتعرض لها ا فراد 

  [21] :وأخطار اقتصادية كما يلي ( معنوية) ويي أخطار غير اقتصادية

يي ا خطار التي يكون ناتج تحققها حدوث خسارة معنوية ( :المعنوية)غير اقتصادية أخطار  -1
وتظهر مثل يذه ا خطار المعنوية في .[22]لنواحي المالية أو االقتصاديةبا ليس لها أي صلة

 :مثل الحاالد التالية 

  خطر وفاة صديق 

 خطر عدم فوز المنتخب الوطني في بطولة رياضية 

 خطر التأخر عن حضور احتفالية معينة 

و مالية يي ا خطار التي يكون ناتج تحققها حدوث خسارة اقتصادية أ: ا خطار االقتصادية  -4
 :وتظهر يذه ا خطار االقتصادية في مثل الحاالد التالية .  [23] تلحق بالشخص

  خطر وفاة رب ا سرة 

 خطر سرقة الممتلكاد 

  خطر الحريق 
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  [24] :طار مضاربة وأخطار بحتة كما يلييذا وتنقسم ا خطار االقتصادية بدوريا الى أخ

نشأتها ظواير وقراراد يتخذيا االنسان  يي تلك ا خطار التي يتسبب في: أخطار مضاربة  - أ
 ( .شراء أسهم )المعاماد المالية والتجارية ا خطار الناجمة عن بنفس  ك

يي تلك ا خطار التي يتسبب في نشأتها ظواير طبيعية ال عاقة لإلنسان بها وال : أخطار بحتة  - ب
 .(الزالزل ، الوفاة المبكرة ) يمكن تجنبها 

 : [25] البحتة الى قسمينبدوريا تنقسم ا خطار 

و في عدد كبير من تؤثر على النظام االقتصادي ككل أ يي ا خطار التي: ا خطار العامة  -1
 (تضخم ، حروب ، براكين) ا شخاص داخل النظام االقتصادي 

فقط دون التأثير فرد أو مجموعة من ا فراد يي ا خطار التي تؤثر على : ا خطار الخاصة  -4
 ( أخطار أشخاص،ممتلكاد،مسؤولية مدنية)على باقي أفراد المجتمع 

 يبين أيم تصنيفاد الخطر  رسم توضيحيوفيما يلي 

 

لرئيسية للخطر 1رسم توضيحي  لتصنيفاد ا لباحث: المصدر       ا  من عمل ا

 : Sources of risk مصادر الخطر .2.0.1
مصادر أو مسبباد الخطر الى قسمين رئيسين ويما مسبباد خطر رئيسية ومسبباد خطر مساعدة تنقسم 

 :وفيما يلي نوض  كل منهما 

مجموعة الظواير الطبيعية والعامة التي تؤثر تأثيراا مباشراا أو غير : مسبباد خطر رئيسية  -1
 .يتخذونها مباشر في حياة ا شخاص ودخولهم وممتلكاتهم وفي نتيجة القراراد التي

يي ظروف ربما قد تؤدي إلى إتاحة أو زيادة فرصة الخسارة الناشئة : مسبباد خطر مساعدة  -2
 :[26]ويمكن أن نقسمها الى قسمين . من مسبب الخطر

 األخطار

أخطار 
 اقتصادية

 أخطار بحتة
 أخطار عامة

أخطار  أخطار خاصة
 مضاربة

أخطار غير 
 اقتصادية
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  يقصد بمسبباد الخطر المساعدة الموضوعية تلك ( : مادية)مسبباد مساعدة موضوعية
 كايماأو ( حدت )طر أو ارتفاع درجت  المسبباد التي ينتج عن وجوديا زيادة وجود الخ

 (.انتشار ا وبئة ،البراكين )مثال 

  يقصد بها تلك المسبباد التي تنتج عن ظايرة تدخل : مسبباد مساعدة شخصية
دون واء عن قصد أو العنصر البشري في مجرياد ا مور الطبيعية والتأثير فيها س

، (اإليمال)غير إرادية  وتنقسم يذه المسبباد الى مسبباد خطر شخصية. قصد
 (.اشعال نار إلحداث حريق)ومسبباد خطر شخصية إرادية

 Ways Confront the risk and itsهة الخطر و إدارته ـطرق مواج .2.0.1

management: 
تعرف إدارة الخطر بأنها ا سلوب العلمي لتحديد ا خطار التي يتعرض لها الفرد أو المؤسسة وقياسها ثم 

 ،ا أو الحد منها بأقل تكلفة ممكنةالوسائل لمواجهتها أو لمواجهة الخسائر المترتبة عليهاختيار أفضل 
وبذلك تهدف إدارة الخطر بشكل عام للحد من اآلثار السلبية التي تهدد نشاط ا فراد والمؤسساد عن 

 [27] .طريق وضع سياسة مثلى ذاد أيداف محددة لمواجهة الخسائر أو الحد منها

أساليب مواجهة الخطر بتعدد أنواع  ومواصفات  ومن الصعوبة تحديد ووضع السياسة المثلى تتعدد طرق و 
إلدارة خطر معين أو تطبيقها على شتى ا خطار وفي مختلف المجاالد ويذا ما يستدعي تعدد ا ساليب 

يب التي التي تستعمل في ادارة الخطر أما سياساد مواجهة الخطر أو ادارت  فهي عبارة عن تلك ا سال
 :[28]يييتقرر اتباعها بعد دراسة وتحليل القراراد وا خطاء الناتجة عنها ومن أيم السياساد المتبعة 

 :قبول الخطر واالحتفاظ ب  -0

وتعني قبول الفرد متخذ القرار للخطر وما يترتب علي  من خسائر قبوالا كاماا حيث يتحمل كافة الخسائر  
طيع الفرد تجنب الخطر أو تحويل  أو تجزئت  ،وعادة مايتم االحتفاظ ، ويتم ذلك عندما ال يستوا عباء

 . بالخطر عندما تكون الخسارة صغيرة نسبياا 

 : تجنب الخطر -2

الفرد متخذ القرار باالبتعاد عن الخطر قدر االمكان ومثال ذلك عدم شراء الفرد المنظمة أو ويو قيام 
تحمل العديد من السلبياد مثل حرمان المجتمع من فرص لسيارة لتجنب خطر حوادث السياراد ، إال أنها 

 [29] .افة الى صعوبة تجنب بعض ا خطارالتقدم والرقي باإلض
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 (الوقاية أو المنع) : تخفيض الخطر -1

ويقصد بها تقليل الشعور بظايرة عدم التأكد والشك الناتج عن اتخاذ القراراد واتخاذ جميع االجراءاد 
 :ويمكن الوصول إلى يذه النتيجة عن طريق. رص تحقق مسبباد الخطرالممكنة لمنع أو تقليل ف

 التنبؤ بدقة كافية باحتمال تحقق الظواير الطبيعية والعامة المختلفة. 

 [30] .التنبؤ بدقة كافية بحجم الخسارة التي تنتج كل مرة عن تحقق الحوادث المختلفة 

 :تجزئة الخطر  -1

عدة أجزاء وتنتشر جغرافياا بطريقة تضمن عدم تعرضها حيث يتم تقسيم ا صل موضوع الخطر الى 
 .،ويشترط ينا أن يكون ا صل قابل للتجزئة جميعاا وفي وقد واحد لتحقق الخطر

 :تجميع الخطر -1

مجموعة كبيرة من ا فراد المعرضين لنفس الخطر أو ا خطار باالتفاق على توزيع الخسارة المالية  قيام
 [31] .التي تلحق بأحديم أو بعضهم نتيجة تحقق الخطر على جميع أفراد المجموعة

 :تحويل الخطر -6

ا خر  يقصد بتحويل الخطر البحث عن طرف أخر يتحمل الخسائر المترتبة على تحقق الخطر والطرف
دارتها كما في حالة شركاد  الذي يتم تحويل الخطر الي  قد يكون متخصصاا في التعامل مع ا خطار وا 
التأمين وقد ال يكون الطرف ا خر متخصصاا بل يتم تحويل الخطر الي  كشرط إضافي ضمن شروط عقد 

 .آخر 

 :ويترتب على عملية تحويل الخطر اآلتي

 يرة عدم التأكد أو الشك أو الخوف الذي يغلف القراراد المراد يتخلص الفرد أو المنشأة من ظا
 .اتخاذيا

  الحد من اتخاذ قراراد سلبية من جانب ا فراد و المنشآد ،فمن المعلوم أن القراراد التي يترتب
فإذا ما وجدوا أمامهم طريقة مناسبة لنقل ، عليها درجاد خطورة عالية يتجنبها ا فراد و المنشآد

 [32].فإنهم يقبلون علي اتخاذ قراراتهم بدون تردد أو خوف، بتكلفة معقولةعبء الخطر 

ويعتبر التأمين من أيم وسائل تحويل الخطر وأكثريا انتشاراا حيث تقوم شركاد التأمين بتعويض ا فراد 
والمنشآد المعرضين لخطر معين عن الخسارة المادية المحتملة التي لحقد بهم نتيجة تحقق الخطر وذلك 

 [33] .القادم المبحثمقابل مبلغ محدد يدفع مقدماا ،ويذا ما سيدرس  الباحث في 
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ـــــأمين   اًل للتــــون قابــــطر ليكــــا في أي خـــــواجب توافرهـــروط الــــالش .2.0.1
The conditions that must be met to be insurable : 

العديد من الشروط التي يجب مراعاتها في أي خطر حتى يتم التعامل مع  على أسس تأمينية سليمة  يوجد
 [34] اومن أيمه

 خطر محتمل الحدوث : أوالً 

 ،لة سيقوم كل من طرفي العقد برفض ال يجب أن يكون الخطر مؤكد الحدوث ، ن  في يذه الحا 
ستكون مؤكدة ،والمؤمن ل  سيرفض   ن قسط التأمين فالمؤمن سيرفض   ن الخسارة التي سيتحملها 

سيكون مساوياا للخسارة المتحققة باإلضافة لوجود تحمياد إضافية كالتكاليف اإلدارية وغيريا وعنديا 
 .تكون قيمة التعويض المدفوع من قبل المؤمن أقل من قيمة القسط وبذلك يرفض الفرد شراء التأمين 

لن يقوم بشراء التأمين في حال كان احتمال حدوث الخطر معدوماا ،وبذلك فإن الفرد  ومن ناحية أخرى
نجد أن احتمال حدوث الخطر يجب أن يكون أكبر من الصفر وأقل من الواحد لكي يمكن اعتبار الخطر 

 .قاباا للتأمين
 ،مؤكداا ا حدوث الخطر تجدر اإلشارة ينا إلى أن بعض أنواع التأمين وخاصة تأمين خطر الوفاة يكون فيه

 .ولكن وقد تحقق الخطر غير مؤكد وبذلك يكون خطر الوفاة احتمالي الحدوث وقاباا للتأمين

 خطر مستقبلي: ثانياً 

يجب أن ال يكون قد وقع في الماضي أو أثناء إبرام العقد بل يجب أن يقع بالمستقبل فمعظم الدول عند 
باطا إذا تبين أن الخطر المؤمن من  قد زال صياغتها لقوانين التأمين تنص على أن يكون عقد التأمين 

 .أو قد تحقق في الوقد الذي تم في  العقد ويذا يعني انعدام موضوع التأمين 

يستثنى من يذه القاعدة التأمين البحري حيث يمكن إبرام عقد التأمين ضد مخاطر البحار حتى ولو كاند 
د سليمة عند طلب التأمين عليها ،فنظراا  ن السفينة ما زالد في عرض البحر والبضاعة نفسها ما زال

الخطر المؤمن من  محتمل الحدوث في المستقبل أي بعد إبرام الوثيقة فيمكن قبول التأمين على يذا 
 .الخطر  ن  مستقبل الحدوث

على الرغم من أيمية سامة موضوع التأمين عند التعاقد حتى يكون الحادث المراد تأمين  مستقبل 
ا تبين أن الخطر المطلوب تأمين  غير قائم أو تحقق قبل إبرام العقد عندئذ يعتبر التأمين الحدوث فإذ

 .باطاا وذلك باستثناء الحاالد التي ال يكون يناك علم تام بحدوث الخطر المؤمن من  عند التعاقد 
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 خطر ال إرادي : ثالثاً 

تعمدة التي تساعد على تحقيق الخطر ويقضي يذا الشرط بأن ال يقوم المؤمن ل  بارتكاب ا خطاء الم
فبهذه الحالة تنتفي عملية احتمال الخطر ويصب  وقوع  إراديا وبذلك يتحول التأمين إلى نوع من الكسب 

 .غير المشروع 

 إمكانية قياس الخطر كميًا :  رابعاً 

والشك أن  يجب أن تستطيع شركة التأمين تقدير ما ينتج عن الخطر من خسائر لكي تقوم بالتأمين ضده
 . استخدام الطرق الرياضية و اإلحصائية قد ساعد في قياس احتمال الخطر وتقدير الخسارة محتملة الوقوع

مكانية قياس الخطر يرتبط ارتباطا وثيقا بقسط التأمين الواجب دفع  من قبل المؤمن ل  فتمكن شركاد  وا 
يادة احتمالية وقوع الخطر يرتفع القسط التأمين من قياس الخطر يساعديا في تحديد يذا القسط حيث مع ز 

 .والعكس بالعكس 

بمجال العمل التأميني دورا كبيرا في عملية القياس وكذلك الدراساد اإلحصائية  السابقةتلعب الخبرة 
والبياناد التاريخية المجمعة عن الخطر تسايم في تحديد ووضع اتجاه التغيير لمحدداد الظواير وخط 

 .سيريا العام وبالتالي الوصول إلى تقدير احتمالي قريب جدا من الواقع 

اند إحصاءاتها دقيقة مضطرة إلى إضافة نسبة معينة إلى قسط التأمين إن شركاد التأمين ومهما ك
 [35](.احتياطي أمان )تحسبا للمفاجآد حيث تسمى يذه النسبة المضافة 

 إمكانية إثبات وقوع الخطر :  خامساً 

ال يمكن قيام التأمين على خطر إذا كان من الصعب أو المتعذر إثباد وقوع يذا الخطر وتحديد حجم 
 . ئر الناتجة عن تحقق الخسا

 مادية الخطر :  سادساً 

ال بد أن تكون الخسارة الناتجة عن وقوع الخطر مادية لكي تستطيع شركاد التأمين قياس الخسارة الناتجة 
عليها ذلك فا يمكن قياس الخسارة  سيصعب ن  في الحالة المعاكسة عندما تكون الخسائر معنوية 

،إال أن  في الوقد الراين أصب  باإلمكان وباستخدام أساليب عاطفيةالناتجة عن تحقق خطر ل  قيمة 
 .معينة من اعطاء قيم تقديرية وعلى أساسها يحدد القسط والمبلغ التأميني
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 او عامًا  مركزاً أن ال يكون :  سابعاً 

يقضي يذا الشرط بعدم قبول التأمين على خطر اذا كان مركزاا  ن تحقق حدوث يذا الخطر يؤدي إلى 
ويذا ما يستوجب أن يكون الخطر موزعاا بدرجة كبيرة . كارثة مالية ومن ثم قد يساعد على إفاس المؤمن 

 .حتى يمكن قبول التأمين 

العام حتى يمكن قبول التأمين علي  فا خطار  أما من ناحية أخرى فيجب أن ال يكون الخطر من النوع
العامة ويي التي تصيب نتائج تحققها جماعاد كبيرة من ا فراد في نفس الوقد كأخطار الحروب 

 والزالزل والبراكين فنظراا لفداحة الخسائر ال يمكن أن تقبل شركة التأمين بتغطية يذه ا خطار 
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                                                         (،عناصره هومه،تقسيمـاتهاريخية ،مفالنشأة التـ)أمينالت:المبحث الثاني .2.2
Insurance(historical origination,concept,subdivisions, elements) 

 : historical origination for insurance النشأة التاريخية للتأمين .2.2.0
،حيث كان أول تطبيق عملي  أنواع التأمين أقدميكاد المؤرخون يجمعون على أن التأمين البحري يو     

ممارسة بالبحر ا بيض المتوسط  منطقةتجار قام ؛حيث  ل  بشكل تجاري في القرن الثاني عشر الميادي
 [36] .يذا النوع من التأمين

ين الحريق وخاصة بعد حريق لندن الشهير عام وظهرد فيما بعد أنواع أخرى من التأمين وأبرزيا تأم
 111منزل و  13111من مباني المدينة حيث التهم يذا الحريق % 85م الذي لحق أكثر من  1666

كنيسة وكاند تلك نقطة االنطاق في نشوء التأمين ضد خطر الحريق في انجلترا لينتشر بعديا في بقية 
 [37] .الدول

ومن ثم ظهرد أنواع أخرى من التأمين بعد الثورة الصناعية في أواخر القرن الثامن عشر نتيجة توسع 
 [38] .النشاط الصناعي وما تبع  من ظهور أخطار جديدة لم تكن معروفة من قبل 

حريق أما في بداية القرن العشرين بدأ االيتمام بتأمين وسائل النقل نفسها من أخطار التصادم والسرقة وال
 .وظهر تأمين السياراد وتبع  تأمين السرقة

وظهر فيما بعد عدة أنواع أخرى من التأمين ومن أبرزيا التأمين االجتماعي الذي ظهر بهدف حماية 
 .الطبقة العاملة من ا خطار المتعددة 

 : The concept of insurance مفهوم التأمين .2.2.2
أم ن يؤم ن تأميناا ، وأصل  من أمن بكسر الميم ة أمنا ، وأماناا وأمانة ، وأمنة ، أي : مصدر  تأمين لغةا ال

 .  اطمأن ولم يخف

عقد يلتزم بمقتضاه "من القانون المدني السوري بأن  / 113/ف في المادة أما من الناحية القانونية فقد ُعر  
لتأمين لصالح  مبلغاا من المال أو إيراد مرتب أو المؤمن أن يؤدي للمؤمن ل  أو المستفيد الذي اشترط ا

أي عوض مالي أخر في حال وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك لقاء قسط أو أية دفعة 
 [39] ".مالية أخرى يؤديها المؤمن ل  للمؤمن

ين إال أن جميع أما من الناحية االقتصادية فلقد تعددد التعاريف الخاصة بالتأمين بين مختلف الباحث
للمؤمن على ( أقساط)التعاريف تتمحور حول الفكرة ا ساسية ل  ويي قيام المؤمن ل  بدفع مبلغ من المال

 .أن يقوم المؤمن بتعويض المؤمن ل  في حال تحقق الخسارة موضوع التأمين
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تي تلحق بالفرد التأمين وسيلة لتوزيع الخسائر ال" ومن يذه التعاريف نذكر تعريف االنكليزي دنسديل  
على مجموعة من ا فراد ويهدف إلى تكوين مجمعة يسهم فيها أفراد المجموعة ويعوض منها القليلون 

 ".قدر كاف من ا خطار المتشابهة منهم الذين يصابون بخسائر وأضرار ويتوقف نجاح  على اختيار
[40] 

ستبدال التأكد بعدم التأكد في مجال التأمين وسيلة اجتماعية ال" أما ا ميركي كالب فقد عرف  كما يلي
تجميع ا خطار وقد تكون عما تجارياا أو غير تجاري كما قد يستخدم في مجال الخدماد االحصائية و 
اإلكتوارية ودائماا تباشر على أساس التجميع بغرض تحقيق الرب  كما قد يكون المؤمن ييئة خاصة أو 

 [41] ".حكومية

ف التأمين من وجهة نظره بأن  قيام مجموعة من ا فراد بتحويل الخطر وبالتالي يمكن للباحث تعري
حيث تقوم المجموعة الثانية بإدارة يذا الخطر باستخدام ا ساليب الرياضية ( جهة أخرى)لمجموعة أخرى 

واإلحصائية للتنبؤ بالخسائر المتوقعة وتقوم بتعويض الخسائر الفعلية  فراد المجموعة ا ولى عن طريق 
 .ارة ا موال المجمعة في شكل أقساط من ا فراد الذين قاموا بتحويل الخطر للمجموعة الثانية اد

دارتها وتوزيع الخسائر التي تحدث نتيجة تحقق يذه  إن التأمين ما يو إال وسيلة علمية لجمع ا خطار وا 
بحيث يتم االتفاق  ا خطار فالتأمين يو عملية تجميع عدد كبير من ا فراد المعرضين لنفس ا خطار

فيما بينهم عن طريق جهاد ومؤسساد معينة تقوم على اساس مسايمة الجميع في تحمل الخسائر التي 
 [42] .يتعرض لها مجموعة قليلة منهم

 : Insurance divisionsتقسيمات التأمين  .2.2.1
إن الزيادة الكبيرة في أنواع التأمين والظهور المستمر  نواع جديدة تتاءم مع التقدم والتطور االقتصادي 
تجعلنا نقف أمام تقسيماد متعددة للتأمين بحسب الزاوية التي ينظر فيها إلي  ،إذ  يمكن أن يقسم إلى 

 :كثيرة سنذكر فيما يلي أيمها أنواع

 : من حيث الغرض   -0

ويشمل جميع أنواع التأمين التي يكون بموجبها للفرد او المؤسسة (: التجاري-االختياري)الخاصالتأمين * 
 .كامل الحرية في شراء بوليصاد التأمين

ويشمل أنواع التأمين التي يكون بموجبها الفرد ملزما بشراء بوليصة (: االلزامي)التأمين االجتماعي * 
 [43] .رإما بحكم القانون أو بأي حكم أخالتأمين 
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 :من حيث موضوع التأمين  -2  

في يذا النوع من التأميناد يكون الخطر المؤمن ضده يتعلق بشخص المؤمن ل  : تأميناد ا شخاص  *
 (.تأميناد الحياة ، التأمين ضد البطالة )

في يذا النوع من التأميناد يكون الخطر المؤمن ضده يتعلق بممتلكاد المؤمن ل   :تأميناد الممتلكاد * 
 (.التأمين ضد الحرق ،التأمين ضد السرقة )

في يذا النوع من التأمين يكون الخطر المؤمن ضده يتعلق بأخطار : تأميناد المسؤولية المدنية * 
 (.باد العملاصا)المسؤولية التي قد تترتب على المؤمن ل  تجاه الغير 

 :يقسم بحسب العمل في شركاد التأمين الى قسمين رئيسيين : التقسيم العملي للتأمين -1

يتعهد المؤمن أو شركة التأمين في يذا النوع من التأمين بأن يدفع للمؤمن أو المستفيد : تأميناد الحياة * 
 .بشكل دوري في مقابل أقساط محددة تبمبلغاا من المال عند الوفاة أو عند بقائ  حياا بعد مدة معينة أو را

[44] 

تندرج تحد يذا النوع من التأمين كافة أنواع التأمين ا خرى وفيما يلي سنذكر أيم : التأميناد العامة *  
 :[45] يذه ا نواع

يقوم المؤمن بدفع مبلغ نقدي للمستفيد في حالة وفاة المؤمن ل  بسبب : تأمين الحوادث الشخصية  - 1
يتعرض ل  أو يتم دفع مبالغ نقدية للمؤمن ل  في حال أدى الحادث الى عجز المؤمن ل  كلياا أو حادث 
 .جزئياا 

استخدام المؤمن يغطي يذا النوع من التأمين تعويض الحوادث التي تنجم من جراء : تأمين السياراد  - 4
 .هم عند الحاقهم الضرر بالغيرمن لإضافة الى تغطية المسؤولية المدنية التي تلحق بالمؤ لهم لسياراتهم 

يغطي يذا النوع من التأمين ا ضرار التي تلحق بالمؤمن ل  وممتلكات  من : التأمين ضد الحريق  – 3
 .جراء تحقق خطر الحريق 

يغطي يذا النوع من التأمين الخسائر التي يتعرض لها المؤمن ل  من جراء : التأمين ضد السرقة  – 4
 .ال  باستخدام العنف أو االكراهاستياء الغير على أمو 

يتضمن يذا النوع من التأمين تعويض مالكي الطائراد عن الخسارة المادية : تأمين الطيران  – 5
 . إضافة للمسؤولية المدنية تجاه الركاب والشحناد، المتحققة نتيجة تضرر طائراتهم
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المؤمن ل  عن المبالغ التي يلزم   يتضمن يذا النوع من التأمين تعويض:تأمين المسؤولية المدنية  – 6
 .القانون بدفعها للغير إذا ما تسبب بإلحاق الضرر بالغير ماديا او جسديا

 :Insurance Elements عناصر التأمين .2.2.1
 :للعملية التأمينية عناصر عديدة ال يمكن أن تتحقق إال بتوافريا جميعاا ويي 

ويو اتفاق بين المؤمن والمؤمن ل  يتعهد في  المؤمن بتعويض المؤمن ل  عن :  عقد التأمين -1
الخسائر المغطاة بموجب العقد وذلك مقابل قيام المؤمن ل  بدفع قسط التأمين كما يجب توفر العديد 

 :[46]من الخصائص في عقد التأمين ،أيمها 

 .لأي يتم برضا الطرفين ويكون في  ايجاب وقبو : عقد رضائي * 

 .أي ينشأ عن  التزاماد متقابلة في ذمة كل طرف من طرفي  العقد:  لجانبين عقد ملزم *

ن  ي طرف من طرفي العقد تحديد مقدار الخسارة أو الرب  من جراء العقد أي ال يمك: عقد احتمالي * 
 .قبل حدوث الخطر وتحقق  

فيدفع المؤمن ل  ا قساط ويتحمل المؤمن أي أن كل طرف في  يعطي مقاباا لما يأخذ، : عقد معاوضة  *
تبعة الخطر فيدفع للمؤمن ل  مبلغ التأمين عند تحقق الخطر المؤمن من ، وذلك  ن الخطر ذو صفة 

من القانون  111وبحسب المادة . احتمالية، ويذه االحتمالية يي أيضاا صفة الزمة في عقود المعاوضة
ض المؤمن ل  إال عن الضرر الناتج عن وقوع الخطر المؤمن المدني السوري فا يلتزم المؤمن في تعوي
أي ال يجوز أن يكون مصدراا إلثراء المؤمن ل  على حساب . من  بشرط أال يتجاوز ذلك قيمة التأمين

 .المؤمن

أي أن العقد يجب أن يحدد بفترة زمنية معينة حيث يعتبر من أيم العناصر في عقد : عقد زمني  *
 .التأمين

 [47] .أي وجود طرف أقوى من الطرف ا خر ويملي شروط  علي : ان عقد اذع* 

ويي المستند القانوني التي تبرين على وجود عقد التأمين وتتوفر فيها كافة : بوليصة التأمين  -8
  .المعلوماد المتعلقة بالمؤمن ل  والتي يقوم بنقلها للمؤمن بدقة كبيرة

التأمين في حال تحقق الخطر المؤمن ضده من قبل المؤمن ويو الذي يقوم بتغطية قيمة : المؤمن  -5
 .(غالباا شركة)ل  وقد يكون شخصاا أو شركة 
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يو المبلغ الذي يقوم المؤمن ل  بدفع  للمؤمن بشكل دوري مقابل التزام  بدفع مبلغ : قسط التأمين  -8
 .التأمين عند تحقق الخطر 

 .للمؤمن ل  في حال تحقق الخطر المؤمن ضده ويو المبلغ الذي يقوم المؤمن بدفع : مبلغ التأمين  -3

 .ويي الفترة الزمنية المحددة بالعقد والتي يكون خالها عقد التأمين سارياا : مدة التأمين  -8

 .ويو الشخص أو الشركة المعرضة للخطر والذي يتقدم بطلب التأمين للمؤمن: المؤمن له  -7
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 لتأميناألهمية االقتصادية واالجتماعية ل: المبحث الثالث  .2.1
Economic and social importance of insurance 

 
 :The economic importance of insurance األهمية االقتصادية للتأمين .2.1.0

 :تتجلى أيمية التأمين من الناحية االقتصادية في العديد من النقاط أيمها
التأمين أحد الوسائل الهامة لتجميع المدخراد وذلك من خال تجميع  يعد :تجميع المدخرات  -8

ا قساط التي يقوم ا فراد بدفعها بموجب عقد التأمين وبذلك تقوم يذه ا قساط بالحد من استهاك 
 [48] .ا فراد 

إن ا موال المجمعة لدى شركاد التأمين عن طريق ا قساط المدفوعة من : تكوين رؤوس األموال  -8
لمؤمن لهم تشكل مصدراا مهماا لتمويل القطاعاد االقتصادية من زراعة وتجارة وصناعة عن طريق ا

 .المسايمة بشكل مباشر في تمويل يذه المشاريع
إن وجود التأمين يساعد ا فراد والشركاد على دخول ميادين ومجاالد :  الفرص االستثماريةزيادة  -5

 .مين حيث وفر لهم التأمين حماية تأمينية جديدة ما كانوا ليدخلويا لوال وجود التأ
حيث يسهل التأمين حصول ا فراد على القروض فيما اذا كان موضوع : تسهيل عمليات االئتمان   -8

ان ، فنجد أن البنوك ال توافق تساع االئتما كاند أيمية التأمين في تسهيل واالرين مؤمناا ومن ين
 .بوجود تأمين على ممتلكاتهمإقراض المشروعاد أو رجال ا عمال إال  على

إن التوسع في التأمين التجاري يؤدي الى توظيف جزء كبير من العمالة المختلفة : تخفيض البطالة  -3
نمو  منإضافة لما يحقق  ازديار قطاع التأمين الهيئاد والمؤسساد التأمينية  بصورة مباشرة في

 .العملاالستثماراد واإلنتاج وبالتالي توفير العديد من فرص 
إن ما تحصل علي  ييئاد التأمين : تحسين ميزان المدفوعات والمحافظة على الثروة القومية  -8

الوطنية من عماد أجنبية مقابل الخدماد التي تقوم بها في الدول ا جنبية ونتيجة عملياد إعادة 
وعاد واتساع التأمين التي تمارسها يؤدي الى زيادة الصادراد مما يساعد على تحسين ميزان المدف

 [49] .حجم التجارة الخارجية
يتم ذلك من خال قيام شركاد التأمين بتعويض المؤمن ل  اذا تضررد :  حفظ الثروة المستغلة -4

أو  باإلنتاج( المؤمن ل )ممتلكات  نتيجة وقوع الخطر المؤمن ضده وبذلك يستمر المشروع أو الشركة
 .العمل وال يخرج من الدورة االقتصادية 

عن طريق امتصاص السيولة الموجودة بيد ا فراد من خال تجميع ا قساط : ة التضخم مكافح -8
 .التأمينية وبالتالي انخفاض ا موال المتداولة بيديم وتخفيض ميولهم االستهاكية

عند تطبيق الحكومة للتأمين اإللزامي فهي تقوم بالحفاظ  :منع هروب رؤوس األموال إلى الخارج -9
 .على رؤوس ا موال المحلية ومنع خروجها من الوطن
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  :The Social importance of insuranceاألهمية االجتماعية للتأمين  .2.1.2
 بجانب ا يمية الكبيرة التي يتمتع فيها التأمين يوجد لدي  وظيفة اجتماعية في غاية ا يمية توازي

 :[50]أيميت  االقتصادية أو تضاييها وتتجلى في النقاط التالية 
يسايم التأمين االجتماعي في محاربة الفقر حيث أن  يجنب الفرد  :تحقيق االستقرار االجتماعي  -1

ن ل  و سرت  الحد ا دنى لمستوى العوز والحاجة ، بما يضمن  ل  من تعويض مادي يضم
الخسائر التي تحدث ل  في دخل  نتيجة مرض  أو بلوغ  سن المعيشة عن طريق تعويض  عن 

 .التقاعد أو تعرض  للبطالة
يقوم التأمين بتقليل نسب وقوع الحوادث والحد من المخاطر وذلك عن طريق :  المجتمع وقاية -2

االستفادة من الدراساد وا بحاث التي يقوم بها الخبراء وا خصائيين بهدف الحد من تحقق 
 .ب حدوثها المخاطر وتجن

من ا خطار  من خال حماية الطبقاد الضعيفة في المجتمع:  يؤدي وظيفة اجتماعية مهمة -3
التي يتعرضون لها باإلضافة لخلق جو من الراحة والطمأنينة لدى أفراد المجتمع من خال يدم 

 .حاجز الخوف من المستقبل 
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 الطلب التأميني في سورية ومحدداته:  الثالثالفصل 
 

 قطاع التأمين السوري وتطوره: المبحث األول 

 نظرية الطلب التأميني: المبحث الثاني 

 أهم المنتجات التأمينية: المبحث الثالث 

 أهم محددات الطلب التأميني: المبحث الرابع

 الدراسة العملية لمحددات الطلب التأميني في سورية:  الخامسالمبحث 
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 ورية ومحدداتهـالطلب التأميني في س :لفصل الثالث ا -5
Insurance Demand in Syria and its determinants 

 
 ورهــــــــــوري وتطـــــــــــــــــــأمين الســـــــاع التــــقط:  األولـــــمبحث ال .1.0
 Syrian  insurance sector and its development: 

ث زاد عدديا خال الشركاد والوكاالد العربية وا جنبية حي كاند بداية قطاع التأمين في سورية من    
 .باسم شركة الضمان 1954وتأسسد أولى شركاد التأمين السورية عام شركة ووكالة ، 11على 

والذي بموجب  جرى تأميم جميع  41/1/1961تاريخ  111بعد ذلك صدرد قراراد التأميم بالقانون رقم 
لى شركة الضمان السورية حصراا إصدار عقود التأمين كشركة تأمين شركاد التأمين في سورية وأنيط ا

 .وحيدة في سورية بعد أن آلد ملكيتها للدولة وأطلق عليها المؤسسة العامة السورية للتأمين

الذي أحدثد  4114لعام / 68/بقي وضع قطاع التأمين كذلك حتى إصدار المرسوم التشريعي رقم
كمرحلة أساسية لتحضير وبناء السوق الوطنية  ين حيث جاء المرسوم بموجب  ييئة اإلشراف على التأم

للتأمين ووضع القواعد التنظيمية ل ، وكان من أيم ما قامد ييئة اإلشراف على التأمين بإنجازه تلبية 
المتطلباد الضرورية النطاقة السوق عبر تحديد الضوابط العامة لقيام شركاد التأمين وجميع الجهاد 

 [51].تي تمارس أعماالا مساندةا أو ملحقة بالنشاط التأمينيا خرى ال

المتضمن قانون التأمين وبموجب  أنهى العمل بقانون  4115تاريخ  43كما صدر المرسوم التشريعي رقم 
وسم  بإنشاء شركاد تأمين خاصة نظراا لما تتطلب  طبيعة  1959 لعام 195ييئاد التأمين ذي الرقم 

  .المرحلة التي تمر بها سورية من حيث التعددية

 استناداا  حكام المرسومين التشريعيين المذكورين تم الترخيص لعدد من شركاد التأمين الخاصة عدديا
في المحافظاد السورية بعد أن  اهأعمال دإضافة إلى المؤسسة العامة السورية للتأمين باشر ة شرك 14

 .[52] القوانين النافذةالشروط والتعليماد الواردة في يذه الشركاد  حققد

والشكل التالي يبين يذه الشركاد ورأس المال الخاص بها، باإلضافة لتاريخ بدءيا بالعمل في السوق 
أن المؤسسة العامة  حيث نجد 4114السورية ،كما يوض  الحصة السوقية لكل شركة منهم في عام 

من سوق التأمين السوري بينما استحوذد السورية الوطنية % 56السورية للتأمين تستحوذ على أكثر من 
 %.1.4للتأمين على أعلى نسبة ضمن الشركاد الخاصة بنسبة 
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 يبين شركاد التأمين العاملة في السوق السوريةأ -2 جدول

رأس المال  الشركة
 (س.ل)مليون

 إجمالي األقساط تاريخ المزاولة
 بألوف الليرات

الحصة السوقية في 

 8888عام 

 %5665 9273367 2226 2222 المؤسسة العامة السورية للتأمين

 %466 753294 2226 852 المتحدة للتأمين

 %363 542227 2226 1222 السورية العربية للتأمين

 %.41 648453 2226 1222 أروب

 %.71 1145294 2226 852 السورية الوطنية للتأمين

 %366 587974 2226 1252 شركة التأمين العربية

 %363 494191 2226 852 السورية الكويتية 

 %567 919835 2226 852 الثقة

 %361 524382 2226 852 المشرق

 %163 222166 2228 1252 ادونيس

 %268 463428 2228 1222 سوليداريتي

 %265 412483 2228 2222 العقيلة

 %167 275439 2228 1222 االسالمية

 4113تقرير ييئة اإلشراف على التأمين في سورية :المصدر

التأمين حيث لم تكن نشطة في مجال التأمين  أنواعلم تكن المؤسسة العامة السورية للتأمين تغطي كافة 
 .الصحي والتأمين على الحياة ويذا ما جعل السوق السوري سوقاا واعداا للشركاد الخاصة

وبدأ العمل رسمياا عام  4115لعام / 43/كما تم تأسيس االتحاد السوري لشركاد التأمين بموجب المرسوم 
ع.  4111 ادة التأمين المرخص لها والمسموح لها بالعمل في حيث ضم في عضويت  شركاد التأمين وا 

سورية ،ويهدف لرعاية مصال  أعضائ  وتطبيق قواعد ممارسة المهنة وتمثيلهم لدى أي جهة فيما يتعلق 
 [53].بأعمال التأمين والى تقوية الروابط وتعميق التعاون بين شركاد التأمين السورية

 Development of the volumeتطور حجم الطلب التأميني في سورية  .1.0.0

of insurance demand in Syria: 

-1991الباحث باستعراض حجم أقساط التأمين المحصلة في سوق التأمين السورية خال الفترة  سيقوم
كاند المؤسسة العامة السورية للتأمين يي المؤسسة  1991حيث يجدر الذكر بأن  من عام  4114

 .يةركاد الخاصة بدخول السوق السور بدأد الش حين 4115الوحيدة العاملة في السوق السورية لغاية عام 
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 السورية الليراد بألوفا رقام        2212-1992 الفترة خال السورية العربية الجمهورية في التأمينية ا قساط حجم تطور يبين 1-3 جدول 

 0991 0991 0991 0991 0992 0990 0991 العام
 1212211 1112111 2111112 2119111 2021111 0111112 101100 حجم األقساط

 2111 2112 2110 2111 0999 0991 0991 العام
 1291199 1201211 1111102 1111111 1101111 1911191 1111119 حجم األقساط

 2101 2119 2111 2111 2111 2111 2111 العام
 01111911 00111911 01111111 1101112 1121201 1112001 1110911 حجم األقساط

 2102 2100 العام
 01111119 01111921 حجم األقساط

 4114،تقرير ييئة اإلشراف على التأمين  المجموعة اإلحصائية السورية للسنواد المذكورة :المصدر

يظهر من الجدول السابق تزايد أقساط التأمين من عام إلى آخر على مدى عشرين عاماا كما ياحظ 
دخول بعض الشركاد  أي بعد 4118االرتفاع الواض  والنقلة النوعية لحجم ا قساط بدءاا من عام 

 .الخاصة للسوق السورية وبدءيا بممارسة نشاطاتها التأمينية
 السورية الليراد بألوف ا رقام       بعد دخول شركاد تأمين خاصة للسوق السورية التأمينية ا قساط حجم توزع يبين 2-3جدول

 المئوية لنسبة قطاع خاص النسبة المئوية قطاع عام أجمالي األقساط العام
2111 1816614 5613186 14.5% 4143516 41.5% 
2111 11564453 5416143 51.8% 5181131 48.4% 
2119 11813948 6616114 55.6% 5461944 45.4% 
2101 18313961 8981343 48.9% 9386611 51.1% 
2100 18511943 9118349 54.8% 8149594 41.4% 
2102 16138339 9113361 56.5% 6964914 43.5% 

 المجموعة اإلحصائية للسنواد المذكورة ،التقرير السنوي لقطاع التأمين ،ييئة اإلشراف على التأمين:المصدر 

الجدول السابق يبين توزع حجم ا قساط التأمينية بين القطاعين العام والخاص بعد دخول شركاد التأمين 
حيث ناحظ زيادة حصة  4114ولغاية عام  4111الخاصة وبدء عملها وتزايد عدديا بدءاا من عام 
من خال جذبها لفئاد جديدة من أفراد المجتمع  شركاد التأمين الخاصة في سوق التأمين السوري

 .متنوعةو  جديدة وتقديمها خدماد ومنتجاد

 insurance density Development of تطور كثافة التأمين في سورية .1.0.2

in Syria: 

 ،لتأميني في االقتصادياد المختلفةمؤشر كثافة التأمين من أيم المؤشراد التي تقيس حجم الطلب ا يعد
ويقاس بأخذ النسبة بين حجم أقساط التأمين اإلجمالي مقسوماا إلى عدد السكان الكلي وبالتالي يبين لنا 
حصة أو نصيب الفرد الواحد من أقساط التأمين ، وكلما ازدادد يذه النسبة كلما دل ذلك على تطور 

 [54].التأمين وزيادة فعاليت  وأيميت قطاع 
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وذلك  4114عام حتى  1991أمين خال الفترة الممتدة من عام وقد قام الباحث بحساب كثافة الت
 :باالستناد إلى حجم ا قساط وعدد السكان كما في الجدول التالي 

 السورية بالليراد  ا رقام                                   2212-1992  المذكورة الفترة خال سورية في التأمين كثافة تطور يبين 3-23  جدول
 0991 0991 0991 0991 0992 0990 0991 العام

 222.1 201.1 091.1 019.9 011.2 021.1 11.2 كثافة التأمين

 2111 2112 2110 2111 0999 0991 0991 العام
 110.1 111.1 211.0 222.1 221.1 211 211.91 كثافة التأمين

 2101 2119 2111 2111 2111 2111 2111 العام
 190.0 191 111.1 111.1 111.9 110.1 111.1 كثافة التأمين

 2102 2100 العام

 111.9 0111 كثافة التأمين

 من جهد الباحث باالستناد إلى المجموعة اإلحصائية: المصدر

 4114-1991ناحظ من الجدول السابق زيادة نصيب الفرد من أقساط التأمين خال الفترة الممتدة من 
، 4115ليرة عام  311وزادد حتى وصلد إلى  1991ليرة للفرد سنوياا عام  61حيث ناحظ أنها بلغد 

 فيبداية عملها كما ناحظ الزيادة الكبيرة التي حصلد في كثافة التأمين بعد دخول الشركاد الخاصة و 
ويعود السبب  4114عام  866وانخفضد ل  4111ليرة عام  1111السوق السورية حيث بلغد 

 .الرئيسي في ذلك لألزمة التي تمر بها الباد

يلي جدول يبين كثافة التأمين في عدد من البلدان العربية والعالمية إلظهار الفرق بين كثافة التأمين  وفيما
 .4111في سورية وكثافة التأمين في يذه البلدان في عام 

 ا رقام بالدوالر ا ميركي                                                   2212يبين كثافة التأمين في عدد من الدول العربية وا جنبية لعام  4-3 جدول

 قطر لبنان الكويت األردن مصر البحرين الجزائر البلد
 111 102 091 11 09 111 11 كثافة التأمين

المملكة  فرنسا االمارات السعودية البلد
 المتحدة

الواليات المتحدة  اليابان االتحاد الروسي
 االميركية

 1119 1191 291 1191 1011 0011 11 كثافة التأمين

 .world insurance report 2010, Swiss Re,2011                   2-Arab Insurance Markets Review 2011,ARIG-1:المصدر

من الجدول السابق ناحظ التفاود الكبير في كثافة التأمين بين الدول العربية وبقية الدول الصناعية 
أول الدول العربية من حيث يذا المؤشر حيث بلغد كثافة التأمين فيها  الكبرى حيث نجد أن االماراد يي

دوالر للفرد الواحد في حين لم  4491دوالر للفرد الواحد في حين وصلد في المملكة المتحدة إلى  1136
 . 1دوالر 18تتجاوز حصة الفرد في سورية من أقساط التأمين 

وغيريا من البلدان العربية وا جنبية ،نجد أن كثافة  4111عند مقارنة كثافة التأمين في سورية لعام 

                                                             
1

 22121ليرة للدوالر الواحد وهو السعر السائد عام  46تم اعتبار سعر صرف الدوالر أمام الليرة السورية  
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التأمين في سورية ضعيفة مقارنة بغيريا من الدول العربية وا جنبية ،بمعنى يوجد فرق كبير بين كثافة 
،حيث يمكن ارجاع السبب وراء ذلك التأمين في سورية وكثافة التأمين في دول عربية وأجنبية عديدة

 .ة إضافة للتفاود في متوسط الدخل الفردي بين البلدانلضعف الثقافة التأميني

 Development of insurance تطور تغلغل التأمين في سورية .1.0.1

penetration in Syria : 

مؤشر تغلغل التأمين مؤشر يام يقيس حجم الطلب التأميني في اقتصادياد معظم الدول ،ويقاس  يعد
 ،با سعار الجارية بأخذ النسبة بين حجم أقساط التأمين اإلجمالي مقسوماا إلى الناتج المحلي اإلجمالي
أيمية يذا القطاع وبالتالي يبين لنا حجم قطاع التأمين الوطني بالنسبة لاقتصاد الوطني ككل، ومدى 

 [55].ومسايمت  بالنسبة لاقتصاد
 [13]السورية بالليراد                                      با سعار الجارية               المذكورة الفترة خال سورية في التأمين تغلغل يبين 5-3 جدول

 0991 0991 0991 0991 0992 0990 0991 العام
 %1.11 %1.11 %1.11 %1.11 %1.11 %1.1 %1.1 تغلغل التأمين

 2111 2112 2110 2111 0999 0991 0991 العام
 %1.19 %1.10 %1.11 %1.1 %1.12 %1.19 %1.1 تغلغل التأمين

 2101 2119 2111 2111 2111 2111 2111 العام
 %1.11 %1.11 %1.11 %1.11 %1.10 %1.11 %1.10 تغلغل التأمين

 2102 2100 العام
 %1.12 %1.12 التأمينتغلغل 

 من عمل الباحث باالستناد للبياناد المنشورة في المجموعة اإلحصائية للسنواد المذكورة: المصدر

حيث  4114-1991ناحظ من الجدول السابق ثباد مؤشر تغلغل التأمين خال الفترة الممتدة من 
مقسوماا على الناتج المحلي  أي أن حجم ا قساط اإلجمالي% 1.5ناحظ أنها بقيد تتراوح بحدود 

مع تفاود بسيط من عام إلى آخر ويذا يدل على ضعف قطاع التأمين % 1.5اإلجمالي بقي بحدود 
السوري وضعف مسايمت  في االقتصاد الوطني ،ويذا يدل على أن قطاع التأمين يسايم في االقتصاد 

 .الوطني ولكن بنسبة ضعيفة جداا 

التأمين  تغلغليلي جدول يبين تغلغل التأمين في عدد من البلدان العربية والعالمية إلظهار الفرق في  وفيما
 .4111بين سورية ويذه البلدان في عام 
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 2212يبين تغلغل التأمين في عدد من الدول العربية وا جنبية لعام  6-3 جدول

 السودان لبنان الكويت األردن مصر البحرين الجزائر البلد
 %1.1 %2.1 %1.1 %2.2 %1.1 %2.1 %1.1 تغلغل التأمين

المملكة  فرنسا االمارات السعودية البلد
 المتحدة

الواليات المتحدة  اليابان االتحاد الروسي
 االميركية

 %1 %01 %2.1 %02.1 %01.1 %2 %1.1 تغلغل التأمين

 .world insurance report 2010, Swiss Re,2011                   2-Arab Insurance Markets Review 2011,ARIG,2011-1:المصدر

 ا ردن، لبنان، البحرين)من الجدول السابق نجد ضعف قطاع التأمين في الدول العربية باستثناء 
بة إلى ولكنها تبقى نسبة ضعيفة إذا قورند مع بعض الدول الغربية حيث وصلد النس( االماراد،

 .المتحدة في المملكة% 14.4

،نجد أن تغلغل يا من البلدان العربية وا جنبية وغير  4111عند مقارنة تغلغل التأمين في سورية لعام 
ويمكن أن يعود السبب للحداثة  التأمين في سورية ضعيف جداا مقارنة بغيريا من الدول العربية وا جنبية

 .إضافة النخفاض الثقافة التأمينية لدى أفراد المجتمع السوري النسبية لقطاع التأمين السوري 
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 Theory of insurance نظرية الطلب التأميني: المبحث الثاني  .1.2

demand 
 

 Form utility function Form for شكل دالة المنفعة لمختلف أشكال التفضيالت .1.2.0

various preferences: 

بتحليل  (John Von Neumann and Oskar Morgenstern) [56]نظرية المنفعة المتوقعة ل قامد     
بيند أن ا فراد لديهم وجهاد نظر مختلفة تجاه الخطر ،فا فراد كاريي حيث النفور من المخاطرة لألفراد 

وبذلك يكون  ،الخطرلديهم تفضيل أكبر لتجنب حالة الخطر من ا فراد محبي  -حسب التعريف-الخطر 
 .لمخاطرإلغاء النتائج السلبية لع مبلغ إضافي من المال من أجل تخفيف أو لديهم الرغبة في دف

  [57]:ا فراد إلى ثاثة أقسام رئيسيةوبذلك يمكن تقسيم 

تكون دالة المنفعة في حالة ا فراد كاريي المخاطر مقعرة :  Risk Averse ا فراد كاريي المخاطر -1
زداد بزيادة الثروة ولكن أي أن المنفعة تتتجاوز المنفعة المتوقعة ،لثروة ويذا يعني أن القيمة المتوقعة ل

 .متناقصةبمعدالد 

والشكل التالي يبين شكل دالة المنفعة للفرد كاره المخاطر حيث يظهر شكل الدالة المقعر والدال على أن 
 .أي زيادة للثروة تؤدي لزيادة المنفعة ولكن بمعدالد متناقصة

 

لة يبين 2 توضيحي رسم لمنفعة دا لفرد ا لمخاطر كاره ل لباحث:المصدر  ا  من عمل ا
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تكون دالة المنفعة خطية في حالة ا فراد محايدي المخاطر :  Neutral risk ا فراد محايدي المخاطر -4
زيادة في الثروة بمقدار وحدة ويذا يعني أن القيمة المتوقعة للثروة تساوي المنفعة المتوقعة ،بمعنى أن أي 

 .واحدة سوف تؤدي إلى زيادة بمقدار المنفعة بوحدة واحدة

بالنسبة لألفراد محايدي المخاطر ال يسري عليهم قانون تناقص المنفعة الحدية  ن المنفعة الحدية بالنسبة 
 . لهم ثابتة ال تتغير ،وينتج عن ذلك عدم شرائهم للمنتجاد التأمينية 

الي يبين شكل دالة المنفعة للفرد محايد المخاطر حيث يظهر شكل الدالة الخطي والدال على والشكل الت
 .أن أي زيادة للثروة تؤدي لزيادة المنفعة بشكل ثابد

 

لة 3 توضيحي رسم لمنفعة دا لفرد ا د ل لمخاطر محاي لباحث:المصدر  ا  من عمل ا

تكون دالة المنفعة محدبة في حالة ا فراد محبي المخاطر :  Risk lovers ا فراد محبي المخاطر -3
 .للثروة أقل من المنفعة المتوقعة ويذا يعني أن القيمة المتوقعة

والشكل التالي يبين شكل دالة المنفعة للفرد محب المخاطر حيث يظهر شكل الدالة المحدب والدال على 
 .عة بمعدالد متزايدةأن أي زيادة للثروة تؤدي لزيادة المنف

 

لة يبين 4 توضيحي رسم لمنفعة دا لفرد ا لمخاطر محب ل لباحث:المصدر  ا  من عمل ا
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تحمل نظرية المنفعة المتوقعة في طياتها أن الطلب على التأمين يندرج في إطار الطلب على اليقين 
 .محددة من المال أو لضمان أقل خسائر ممكنةفا فراد يفضلون شراء التأمين لضمان كمية 

 Maximizing the expected utilityفرضية تعظيم المنفعة المتوقعة  .1.2.2

hypothesis : 

تفترض أن الفرد يفضل خسارة  ترتكز نظرية الطلب التأميني على نظرية المنفعة المتوقعة والتي     
مؤكدة على الخسارة غير المحددة ،وما يلي يمثل تفسير لنظرية المنفعة المتوقعة بحسب محددة 

(Friedman and Savage, 1948; Arrow, 1963) 

الهدف من أي بوليصة تأمين هو تحويل خسارة كبيرة محتملة غير مؤكدة إلى خسارة صغيرة "     
ومثل هذا التحويل يفيد المستهلك إذا تسببت الخسائر الكبيرة بانخفاضات تدريجية أكبر في .محددة

 [58]"المنفعة وذلك في حال تناقص المنفعة الحدية للثروة 

فراد وا سر وكذلك المؤسساد ويختلف االثنان اختافاا كبيراا في سلوك ينشأ الطلب على التأمين من ا 
الطلب الخاص بهم ،ينتج يذا االختاف بسبب اختاف الحاح الحاجة للتأمين ،قدرة حساب المخاطر 
،درجة العقانية ،توفر المعلوماد ،إدارة المخاطر ،ييكل سوق التأمين الموجودة والفرق ا كثر أيمية يو 

  [59].امكانية ا سر العادية شركاد الكبيرة لديها إمكانية التنويع بشكل يتجاوز بشكل كبيرأن ال
تعرض ا صل  مدى بالعودة للطلب التأميني من جهة ا سر نجد أن  يخضع لمحددين رئيسيين ،ا ول

ر الوقد التأميني يتغير مع مرو  الطلب ما يجعلإلى الخطر والثاني نفور ا فراد من المخاطرة ويذا 
بسبب الميراث ،شراء سيارة أو )نمو ا صول المختلفة فزيادة الطلب التأميني يكون نتيجة أسباب عديدة ،ف

،سوف يؤدي إلى طلب إضافي للتغطية التأمينية ،ومن الناحية ا خرى فإن النفور من المخاطرة ( منزل
باإلضافة لوجود طلب دائم .لمخاطر يمكن أن يتغير بسبب بعض ا حداث التي تجعل ا فراد أكثر وعياا ل

  [60].عقود الحالية والمنتهية الصاحيةبسبب استبدال ال

 ،والثقافيةومع ذلك فإن طلب ا سر للتأمين يعتمد أيضاا على البيئة الطبيعية واالجتماعية والقانونية 
فا فراد الذين يعيشون على البحر يواجهون مخاطر تختلف عن المخاطر التي تواج  ا فراد الذين يعيشون 

 .باإلضافة للعوامل االجتماعية والقانونية واالقتصادية ا خرىفي الجبل، 
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ذلك نفترض ينا معرفة ا فراد الجيدة الحتماالد حدوث الخطر والنتائج المالية المترتبة على حدوثها ،ول
أصول مختلفة –ثروة -حياة) لية المحتملة  صولهميجب أن يكونوا قادرين على تصور الحالة المستقب

 .(وغيريا

 :Possibilities of riskاحتماالت الخطر  .1.2.1

اختافاد في الثروة ،فلنفترض أن الحالة  إلى ؤدي على الفوري حدوث ا خطارنفترض ببساطة بأن      
فإن الثروة تهبط  W1أما في حالة حدوث الخطر . وحدة نقدية 100يي  W2العادية للثروة النهائية 

 . W1=80لتصب  

،وبذلك تكون الثروة المتوقعة للفرد % 11الفرد لدي  فكرة واضحة حول الخطر واحتمال حدوث  البالغ 
 تعطى بالعاقة 

  و ن                             

 وتأخذ الشكل العام التالي 

  احتمال الحدوث                                                   

في كثير من ا حيان احتمال الخطر يمكن تعديل  عن طريق اتخاذ العديد من اإلجراءاد من قبل 
المشتري المحتمل للتأمين ،كتجنب المخاطر ،الحد من احتمال حدوثها ،زيادة الجهود الوقائية ،شراء 

مثل يذه اإلجراءاد وغيريا تؤدي إلى مجموعة من االحتماالد وتصب  عنديا المشكلة . التغطية التأمينية
 [61].في اختيار اإلجراء ا فضل

ومن أجل اتخاذ القرار فإن النظرياد االقتصادية تزخر بالعديد من القواعد التي تحدد اختيار اإلجراء  
-Minقاعدة  [62]يل المثال ال الحصرومن يذه النظرياد على سب.ا فضل في ظل عدم التأكد أو الخطر

Max  من قبل Wald  وقاعدة التركيز على الرب  والخسارة من قبل  1945عامShackle  1949عام 
،إال أن المعيار ا برز يو مبدأ المنفعة المتوقعة من 1943عام  Langeمن قبل   Modusومعيار رتبة 

بين جميع يذه القواعد يو أنها تأخذ بعين االعتبار ،إال أن الميزة المشتركة 1138عام  Bernoulliقبل 
 .النفور من المخاطرة ،أي أن ا فراد يفضلون الحصول على نتائج محددة وثابتة ومعروفة 
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ن أو أكثر فإن الفرد يرغب بشراء التأمين .و 2يعني ذلك في المثال السابق أن  ولو بلغد كلفة التأمين 
روة متقلبة ،ومن الواض  أيضاا بأن الفرد ال يسعى فقط إلى تحقيق للحصول على ثروة محددة بدالا من ث

  [63].أقصى قيمة للثروة المتوقعة ولكن يأخذ أيضاا في اعتباره مقدار االنحراف عن القيمة المتوقعة
ن ،مما يسبب انخفاض الثروة .و 66.66وفي تتمة للمثال السابق نفترض أن الخسارة يمكن أن تصل إلى 

 %.11بدالا من % 3ك باحتمال قدره ن وذل.و 81ن بدالا من .و 33.33إلى 

 وبذلك تكون القيمة المتوقعة للثروة لهذا االحتمال كما يلي

  و ن                                   

إال أن جميع ا فراد تقريباا ،تقريباا  ةناحظ مما سبق أن القيمة المتوقعة للثروة في كلتا الحالتين متساوي
اا حول ن الحالة ا ولى وذلك بسبب النفور من المخاطرة وتفضيلهم الفرصة الخطرة ا قل تذبذبيفضلو 

 .القيمة المتوقعة المعطاة

والتعدياد التي تمد )بين جميع قواعد اتخاذ القراراد فإن مبدأ تعظيم المنفعة المتوقعة من قبل برنولي 
ل  بنظر العديد ا كثر خاصة ومميزة تجعل  خصائص ( Von Neumann and Morgensternمن قبل 
 .عقانية

 :ومن أجل اتخاذ قرار يجب على الفرد أن يقوم بما يلي 
 .تحديد المنفعة المتوقعة لكل إجراء من اإلجراءاد واحتماالد حدوثهم* 
 تحديد اإلجراء الذي يعظم المنفعة المتوقعة* 

 : Theory of insurance demand نظرية الطلب التأميني .1.2.1

األشخاص كارهي المخاطر "تقوم يذه النظرية على مبدأ برنولي ،حيث ينص مبدأ برنولي على أن     
أي في حال عدم وجود تحمياد على القسط " سوف يؤمنون بشكل كامل إذا كان القسط عادل اكتوارياً 

 [64].كالتكاليف اإلدارية وغيريا

 :النموذج األساسي للطلب التأميني  .3.4.4.1

نفترض في بداية إيجاد النموذج ا ساسي للطلب التأميني أن العرض التأميني محدد مسبقاا وذلك      
ويمكن أن يتعرض لخسارة  W0للتركيز على جانب الطلب التأميني كما نفترض أن الفرد يمتلك ثروة أولية 
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-π,1)باحتمال  (W0-L ,W0)تكونللثروة وبالتالي فإن االحتماالد الموجودة  πباحتمال قدره  Lقيمتها 
π )أي أن الفرد يواج  احتمالين للثروة النهائية ا ول يو احتمال أن تصب  الثروة النهاية . على التوالي

 .π-1باحتمال قدره  W0، واالحتمال الثاني أن تبق الثروة كما يي وتظل πباحتمال قدره  W0-Lتساوي 

 πجراء حدوث حريق وذلك باحتمال محدد قدره يمكن  حد المنازل أن يدمر كلياا أو جزئياا من : مثال
،ومع ذلك ال يمكن التأكد من حدوث الخطر وتحقق الخسارة وبذلك تعطى االحتماالد ا ولية بالعاقة 

 التالية

W={W1,W2; π,1- π} 

واحتماالد  W2وحالة عدم تحقق الخسارة  W1يبين الشكل التالي كل من الثروة في حالة تحقق الخسارة 
تحقق كل منهما ،باإلضافة إلى توزع النقاط التي تمثل احتماالد الخطر وناحظ مرور منحنى السواء من 

 .،فاحتماالد الخطر التي لديها نفس المنفعة المتوقعة تشكل منحنى السواء (M,N)خال يذه النقاط

 

لسواء منحنى يبين 5 توضيحي رسم حتماالد ا  الخطر وا

 وبذلك تأخذ المعادلة الممثلة للثروة المتوقعة الشكل

                           

 وباشتقاق يذه المعادلة للحصول على المنفعة الحدية نجد التالي
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لصفر يعني أن مشتق المنفعة المتوقعة يساوي ا بما أن التغير في المنفعة المتوقعة يساوي الصفر فهذا
 ،وبالتالي وبعد مساواة المعادلة السابقة للصفر نجد ما يلي

                                       

كاختصار للمنفعة الحدية في حالة تحقق الخسارة   U`(W1 =U`(1))ولتبسيط المعادلة نقوم باستبدال 
 ختصار للمنفعة الحدية في حالة عدم تحقق الخسارة ،وعند التعويض نجد كا U`(W2 U`(2) =)و

                               
   

   
  

    

  
 
       

      
  

   

   
  

    

  
 
      

     
  

والذي يحدد النقاط التي تتساوى عنديا الثروة في كلتا الحالتين  45̊أيضاا خط  السابق ناحظ من الشكل
 .ويو ما يطلق علي  أيضاا بخط اليقين أو التأكد W1= W2أي أن  على يذا الخط تكون 

بما أن مستوياد الثروة على طول خط اليقين تكون متساوية فذلك يعني بأن المنفعة الحدية للثروة 
 ب أن تكون متساوية أيضاا ويذا يعني أن المحتملة على طول خط اليقين يج

(= U`(2 U`(1)  وعند تعويض ذلك في المعادلة السابقة يمكننا الحصول على قيمة ميل منحنى السواء
 حين يتقاطع مع خط اليقين كما يلي

   

   
  

   

 
  

ناحظ أن ميل منحنى السواء عند خط اليقين يتلخص بالنسبة بين االحتمالين حيث يكون حاد عندما 
صغيراا ،حيث يشير ذلك إلى أن ا فراد يجب تعويضهم بشكل كاف من الثروة  πيكون احتمال الخسارة 

ا في حال أم.في حال تحقق الخسارة لكي يقوموا بالتخلي عن جزء من الثروة في حالة عدم الخسارة 
 .كبيراا فسوف يقوم ا فراد باإلقبال على شراء المنتجاد التأمينية لتغطية خسارتهم πاحتمال الخسارة 

تتكون الخطوة التالية بوضع القيود الستكمال النموذج الذي يسم  بإيجاد الخيار ا مثل وذلك بعد قيام 
 pحيث P   (P=p*I  )قسط تأميني قيمت الفرد باختيار شراء التأمين وفي يذه الحالة يتوجب علي  دفع 

،وفي يذه الحالة يمكن للفرد ( في حال الخسارة المبلغ التأميني) يي مستوى التغطية Iيي نسبة القسط و 
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على  (π,1-π)باحتمال  (W0-L-P+ I , W0-P)  تغيير احتماالد الثروة النهائية لتصب  كالتالي
 .التوالي

تمثل الحالة االبتدائية حيث تقع يذه النقطة  Aنفترض أن النقطة ، 6عند ماحظة الرسم التوضيحي رقم 
في حالة  W2في حالة الخسارة يجب أن تقع بالضرورة تحد الثروة  W1تحد خط اليقين وذلك  ن الثروة 

 .عدم الخسارة

 

لتغطية حجم يبين 6 توضيحي رسم أمينية ا ت ل  األمثل ا

حالة خاصة من الحاالد حيث تكون التغطية التأمينية كاملة أي أن حجم التغطية التأمينية نأخذ اآلن 
،وعند التعويض في الحالة النهائية للثروة في حالة تحقق الخسارة نجد أن  (L=I)يساوي حجم الخسائر

تحقق الخطر لة ابغض النظر عن ح (W0-p*I)الثروة النهائية في حالة التغطية التأمينية الكاملة تساوي 
 .أم ال 

إلى خسارة ( غير معروفة)في حالة التغطية التأمينية الكاملة ينتقل الفرد من حالة خسارة غير محددة 
 . (p*I)وقيمتها تساوي القسط التأميني ( معروفة)محددة 
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الفرد ، ونتيجة لذلك فإن  U(W)نفترض ينا أن الفرد يتخذ قرار شراء التأمين باالعتماد على دالة المنفعة 
سوف يتخذ قراره بشراء التأمين فقط إذا كاند المنفعة المتوقعة للثروة في حال شراء التأمين أكبر من 

 المنفعة المتوقعة للثروة في حال عدم شراء التأمين ،أي أن

π                                                    

 (1)منفعة متوقعة نطبق المعادلة التالية وإليجاد قرار الشراء ا مثل والذي يحقق أقصى

                                            

لكي نعظم المنفعة المتوقعة يجب علينا حل الشرط ا ول حيث يجب أن يساوي المشتق ا ول لدالة 
المنفعة الكلية الصفر ،أي أن المنفعة الحدية تساوي الصفر وتكون عنديا  Cالمنفعة المتوقعة بالنسبة ل

 (4.)في أعظم قيمة لها

                                       

وعند تطبيق مبدأ برنولي والقائل بأن ا فراد كاريي المخاطر سوف يؤمنون بشكل كامل إذا كان القسط 
في المعادلة   pمكان  πوعند استبدال  (p=π)عادل اكتوراياا ، سوف نفترض أن القسط عادل اكتوارياا أي 

 (3)السابقة فنجد بعد تبسيطها مايلي 

                         
                  

 ،لذلك إذا كان قسط التأمين عادل اكتوارياا  L=Cولكي تكون المعادلة السابقة مقبولة يجب أن يكون لدينا 
 .فإن التغطية الكاملة يي المثلى

المتوضعة على منحنى السواء في لحظة تماس  مع ( C)نجد أن النقطة ، 6رقم للرسم التوضيحيوبالعودة 
خط اليقين والتي تمثل حجم التغطية ا مثل في حال أن القسط عادل اكتوارياا وبذلك يكون المبلغ ا مثل 

 .للتغطية يعطى بالمساواة بين مستويي الثروة في الحالتين والذي يعني تغطية كاملة للخسارة

لرسم التوضيحي اكما يو موض  في  Pالتغطية الكاملة يتوجب على المستهلك دفع قسط تأميني من أجل 
 Lوكذلك  I-Pالمبلغ الصافي   W1، كذلك نجد على محور W2ويمكن إيجاده مباشرة على محور ، 6رقم

 .والذي يمثل الفرق بين مستوياد الثروة 
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 :معادلة الطلب التأميني  .3.4.4.4

 بالشكل( 4)يمكننا كتابة المعادلة رقم ( 4)عند اشتقاق دالة المنفعة المتوقعة والحصول على المعادلة رقم

      

           
 

      

     
  

 (5)من خال المعادلة رقم Cومن المعادلة السابقة يمكننا إيجاد حجم الطلب التأميني 
  

               

      
 

تتضمن عدة متغيراد كاحتمال حدوث  والتيوبذلك نكون قد حصلنا على معادلة تمثل الطلب التأميني 
 .الخطر ،الثروة ا ولية ،حجم الخسارة ،ونسبة القسط

 :تأثير التغيرات في الثروة األولية على حجم الطلب التأميني .3.4.4.3

دراسة العاقة بين التغيراد في الثروة ا ولية وحجم الطلب التأميني عن طريق اشتقاق معادلة  يمكن
 حيث تنتج المعادلة التالية W0بالنسبة للثروة ا ولية ( 5المعادلة رقم)الطلب التأميني 

   

   
 

   

      
  

 :عند تحليل المعادلة السابقة نجد 

وبعد التعويض في المعادلة نجد أن التغير في الثروة ( p= π) أنإذا كان القسط عادل اكتوارياا أي -
ا ولية ال يؤثر على الطلب التأميني ،وعندئذ تكون التغطية الكاملة يي المثلى بغض النظر عن قيمة 

 .الثروة ا ولية

وبعد التعويض في المعادلة نجد أن الطلب التأميني  (p> π)إذا كان القسط غير عادل اكتوارياا أي أن -
 .يرتبط عكسياا مع مستوى الثروة ا ولية

 :تأثير التغير في احتمال الخسارة على حجم الطلب التأميني  .3.4.4.4

واحتمال حصول الخسارة نقوم باشتقاق معادلة الطلب التأميني  حجم الطلب التأمينيلدراسة العاقة بين 
 حيث تنتج المعادلة التالية πبالنسبة إلى ( 5)م المعطاة بالمعادلة رق
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و ن الفرد ال يستطيع أن ينفق على شراء المنتجاد التأمينية أكثر من ثروت  ا ولية لذلك نجد أن بسط 
ويذا وبالتالي يكون المشتق موجب،  ،ة يو سالب،ومقام الكسر أيضا سالبالكسر في المعادلة السابق

أن الطلب على التأمين سوف يكون أعلى كلما كان احتمال الخسارة أعلى نظراا للعاقة الطردية بين  يؤدي
 .احتمال الخسارة والطلب التأميني

 :تأثير التغير في شدة الخسارة على حجم الطلب التأميني  .3.4.4.5

دراسة تأثير التغير في شدة الخسارة على حجم الطلب التأميني باشتقاق معادلة الطلب التأميني  يمكن
 حيث تنتج المعادلة التالية Lبالنسبة إلى ( 5)المعطاة بالمعادلة رقم

  

  
 

   

   
  

سالبة لذلك فإن قيمة كل من بسط الكسر ومقام   تتراوح قيمتهما بين الصفر والواحد (p, π)و ن كل من 
،وبذلك تكون قيمة الكسر موجبة أي أن العاقة بين شدة الخسارة وحجم الطلب التأميني طردية ،فالفرد 

 .سوف يزداد طلب  على المنتجاد التأمينية كلما ازدادد شدة الخسارة المحتملة

ماالد إن عرض النموذج ا ساسي للطلب التأميني والمعادالد الممثلة للثروة المتوقعة عند تغير احت
للبدء بالدراسة العملية  ومراجعة نظريةأساساا  ل على معادلة الطلب التأميني شكلحدوث الخطر والحصو 

 .لمحدداد الطلب التأميني في سورية
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                       ةـــــأمينيـــات التــــــأهم المنتج:المبحث الثالث  .1.1
The most important insurance products 

وتتعدد المنتجاد التأمينية بشكل كبير وتختلف من مكان  خر لتناسب كافة ا فراد إال أن  يمكن  تتنوع
 [65]ذكر أيمها ضمن تأميناد الحياة وتأميناد غير الحياة كما يلي

 :Life insurance products منتجات تأمين الحياة .1.1.0

وظهور الكثير من البوليصاد  على الرغم من التطور الكبير الذي شهده قطاع التأمين على الحياة
 التأمينية إال أن  بإمكاننا تقسيم يذه المنتجاد إلى ا قسام الرئيسية التالية

مبلغ التأمين في  بوفاة المؤمن خال مدة التأمين ومن يتم دفع حيث  :التأمين من خطر الوفاة : أوالً 
 نواع أ
  :عقد تامين الوفاة المؤقد -0

خرى ويغطي التأمين نواع التأمين ا أساس لكل التأمين على الحياة ويو ا نواع أقدم نوع من أويو 
توفي المؤمن علي  خالها يدفع مبلغ التأمين  فإذا (مدة التأمين)خال مدة معينة  المؤقد خطر الوفاة فقط

فينتهي  نالتأميلى نهاية مدة إ الحياةبقي على قيد  ذاإما أالتأمين  بوليصةالى المستفيدين المعينين في 
يحصل على غطاء جديد في حالة رغبت  االستمرار  أنمبلغ وعلى المؤمن علي   أيدون دفع  التأمين
 استعماالت  أيممن و لعدد من السنين  أو أشهرويمكن اجراء يذا التأمين لمدة قصيرة حتى لبضعة  بالتأمين

 وينا ترتفع التكلفة القصيرةالتي قد يتعرض لها المؤمن علي  في رحاد العمل  تغطية االخطار ،
 .وخاصة إذا كاند رحاد العمل لبلدان غير آمنة

  غيريم مبالغ  بإقراضالذين يقومون  لألشخاصتوفير ضمان. 

تجوز تجزئتها ويائم يذا النوع من  وال ساط سنوياا ققساط وتسدد في  ا لة ا آويتميز التأمين المؤقد بض
المهن وأصحاب كلفة لعوائلهم  بأقلكبر حماية أالمحدود الذين يبغون الحصول على التأمين ذوي الدخل 

 .اا منتظم يملكون دخاا  الحرة الذين ال

 مين مدى الحياةأعقد ت -2

فور  البوليصةلى المستفيدين المعينين في إبموجب يذا النوع من التأمين تتعهد الشركة بدفع مبلغ التأمين 
نمالمدى الحياة بمدة معينة  التأمينوفاة المؤمن وال يحدد  تبدأ مدة التأمين من تاريخ التعاقد ويستمر دفع  وا 

 إلى ا داءمستحق  التأمينحياة المؤمن علي  حيث ينتهي دفعها بوفات  وعنديا يصب  مبلغ  طوال ا قساط
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ي السنواد المتقدمة قساط حتى فمكانهم دفع ا إالمستفيدين ويائم يذا النوع من التأمين االشخاص الذين ب
 .أعماريم من 

قساط يستمر دفعها في سن الشيخوخة حيث يصعب عنديا توفيريا ن ا أويؤخذ على التأمين مدى الحياة 
لكي تنتهي  بسبب قلة دخل المؤمن علي  في يذه السن ولتافي ذلك يمكن جعل مدة دفع االقساط محدودة

 . قبل بلوغ سن الشيخوخة

 لة الحياة التأمين في حا:اً ثاني

ذا توفي خال المدة فا يدفع إما أحتى نهاية مدة التأمين  ويدفع مبلغ التأمين في  ببقاء المؤمن علي  حياا 
بسبب عدم وجود عنصر الضمان الذي يو  اا ن يذا التأمين محدود جدإي مبلغ وبالممارسة التطبيقية فأ
ن  وبجمع  مع التأمين المؤقد يشكان التأمين أساس التأمين على الحياة وتبقى لهذا النوع فائدت  في أ

 .واع التأمين على الحياة انتشاراا أنكثر أالمختلط 

 التأمين المختلط :ثالثاً 

ذا كان المؤمن علي  إبموجب يذا النوع من التأمين تلتزم الشركة بدفع مبلغ التأمين في نهاية مدة التأمين 
ويعد يذا النوع من للمستفيدين ، ؤمن علي  خال مدة التأمينو بدفع مبلغ التأمين في حالة وفاة المأ حياا 

ن أويمكن القول ب أو المستفيدينلعائلت   للمؤمن علي  وضماناا  راا لكون  ادخا نواع انتشاراا ثر ا أكالتأمين من 
 . وا عمارشخاص من مختلف المستوياد التأمين المختلط يائم ا 

المنفعة الغالبة يي االدخار واالستثمار وكلما كاند مدة التأمين طويلة كلما كاند مدة التأمين قصيرة فان 
 نواع التأمين المختلطأيم أمن و  .فان المنفعة الغالبة يي الحماية

 التأمين المختلط على حياة شخص واحد *

في ذا توفي خالها دفع مبلغ التأمين للمستفيدين المعينين إيجري التأمين على حياة شخص لمدة معينة ف
ذاوثيقة التأمين   .تحديدهخر يتم آلى شخص إو ألي  المبلغ إفي نهاية مدة التأمين دفع  بقي حياا  وا 

 التأمين المختلط المشترك *

حالة وفي  خرلى المؤمن علي  ا إحد المؤمن عليهما خال مدة التأمين أمبلغ التأمين في حالة وفاة يدفع 
  أنيذا التأمين على  ويمكن اعتبار .الحياة يتم دفع المبلغ اليهما معاا نهاية مدة التأمين وبقائهما على قيد 

 وتتعهد الشركة بدفع مبلغ التأمين في احدى الحالتين التاليتين مشتركاا  ميناا أمؤمن على حياة شخصين ت
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 في نهاية مدة التأمين اذا كان المؤمن عليهما على قيد الحياة * *
فور وفاة المؤمن عليهما خال مدة التأمين ويائم يذا النوع من التأمين الشخصين الذين تربطهما * *

 .شريكي العملو مصلحة مشتركة كالزوجين 

  التأمين المختلط المؤجل * 

 متوفياا و أ كان المؤمن علي  حياا  سواءا مبلغ التأمين في نهاية مدة التأمين ع بدف شركة التأمين بموجب  تتعهد
ساط المستحقة في تاريخ وفاة المؤمن علي  خال مدة التأمين فيائم يذا النوع من قويتوقف سداد ا 

سن معين  ملهم عند بلوغهاطفيريدون تهيئة مبلغ معين   الذين وا مهاد اآلباءالتأمين بشكل خاص 
 .العملية ميذا المال في حياته محيث يساعدي

 :Non-life insurance products منتجات تأمينات غير الحياة .1.1.2

تندرج العديد من أنواع التأمين تحد منتجاد تأميناد غير الحياة ويتضمن كل نوع العديد من البوليصاد 
 :ويوجد صعوبة في حصريا لذلك سوف يذكر الباحث بعض منها فقط

 تأمين الحريق وثائق  -1

يذا النوع من التأمين ا ضرار والخسائر التي قد يتكبديا المؤمن ل  نتيجة نشوب النيران واحتراق  يغطي
، ولكن  فقط عقد تأمين الحريق عادة أخطار الحريق والصواعق يغطيحيث . أماك  المؤمنة أو جزء منها

ه ا خطار با خطار يناك أخطاراا أخرى إضافية من الممكن إضافتها إلى عقد تأمين الحريق وتسمى يذ
تأمين الفعل الضار ،تأمين أعمال الشغب واالضطراباد العمالية) مثل المصاحبة أو بالتأميناد التكميلية

وينا تكون ا قساط مرتفعة  ن  ، (تأمين الفيضاناد وا عاصير والعواصف،تأمين تسرب المياه ،المتعمد 
 .احتمال الخسارة مرتفع

 يندرج ضمنها :مين السيارات  أوثائق ت -2
 ويدخل في يذه المجموعة جميع السياراد المصممة : مين سياراد الخصوصي أوثيقة ت

  غراضاجتماعية وترفيهية والمتطلباد العائلية او   غراضلاستعمال الخاص والتي تستعمل 
 . تقتضي  مهنة صاحبها  شخصية وما

  النقل   غراضصممة السياراد الم وتشمل يذه المجموعة كافة :مين السياراد التجارية أثيقة تو
 .م بضائع أاشخاصا كانوا 

 تسوية الطرق  وآالدويدخل فيها الحاصداد الزراعية والرافعاد :  مين المكائن الزراعيةأوثيقة ت
 .وغيريا
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 شكالها أنواع السياراد مهما اختلفد أوتشمل جميع  : مين السياراد المعروضة للبيعأوثيقة ت
رض البيع في المعا  غراضطالما قد التقد مع بعضها في كونها معروضة  وأغراضها

و أثناء بقائها في المعرض أضرار التي تتعرض لها مين ا أالمخصصة لهذا الغرض ويشمل الت
ما ضمن الطرق الداخلية إ اا ين محصور مأثناء تجربة سيريا ويكون التأمن ضرر  تلحق  بالغير ما

 .ليشمل الشوارع والطرقاد العامة مطلقاا  أوللمعرض 
  واع الدراجاد الناريةأنوتشمل جميع : مين الدراجاد النارية  أثيقة تو. 
 وثائق تأمين النقل  -1

للخسائر  يناك العديد من الوثائق التأمينية المتعلقة بالنقل سواء البري أو البحري أو الجوي وذلك تافياا 
 .ل النقالمتوقع حدوثها والتي تختلف حسب نوع 

 وثائق تأمين النقل البري  

وتكون يناك تغطية سواء جزئية أو كلية تنتج  براا تأمين النقل البري بتغطية خسائر النقل وثائق تختص 
ويناك نوع آخر من  أياا كاند،عن حوادث الطرق متعددة ا نواع وعادة يكون يناك تأمين على السلعة 

وأحيانا يكون يناك نوع  ،يذا التأمين ويو النقل عن طريق القطاراد والتي تتعرض أحيانا إلى الحوادث
 ،خاص من التأمين على بعض ا شياء المنقولة مثل الخطاباد البريدية المسجلة وكذلك البريد الممتاز

ن، والتي تشتهر بها مثل القم  والب وفي بعض الدول نجد أن يناك تأمينا على بعض المحاصيل الزراعية
 .كما يوجد التأمين على الثروة الحيوانية في أوروبا لحصتها الكبيرة في الناتج القومي

  وثائق تأمين النقل النهري 

لك عن طريق المراكب الشراعية والتجارية ويتم وذ ا نهارتغطية خسائر النقل بالقنواد المائية داخل بتم هي
الكامل أو الجزئي ويناك شروط  تغطية الخسارة الكلية مثل غرق تلك المراكب أو تعرضها إلى الحريق

بد من توافريا لكي تكون الشحنة مغطاة تحد غطاء التأمين ومنها سامة الشحن وأال تكون الشحنة ال
درجة  شحنها مباشرة بعد تحميلها حتى ال تتعرض إلى ا مطار أوزائدة عن الحد المسموح ب  وأن يتم 

 .ةالحرارة سواء العالية أو المنخفض

  وثائق تأمين النقل البحري 

تغطي الخسائر يبدأ التأمين على النقل البحري من التجهيز ثم التجريب ثم االستخدام النهائي للسفن ،حيث 
حناتها عبر البحار والمحيطاد ونجد أحيانا أن الشحنة لها التي تحدث للسفن البحرية والتي تقوم بنقل ش

تأمين منفصل عن التأمين الخاص بالسفينة ونجد أن ا خير يو ا كثر تطبيقا في دول العالم حيث يتم 
 .ةالتأمين على السفينة سواء في البحر أو في المرسى أو مليئة بالبضائع أو فارغ
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  جوي الوثائق تأمين النقل 

،إضافة  الوثائق أخطار الشحناد الجوية ووسائل النقل الجوي والمسؤولية المترتبة على ذلكتغطي يذه 
إلى خسارة حوادث الطيران وكذلك تكاليف ا عطال الجوية وتشمل التغطية التأمينية ماحي الطائرة من 

طائرة وتغطي طيار ومساعدي  وكذلك الركاب ومن الوثائق المعروفة في يذا المجال وثيقة تأمين قسم ال
الخسارة التي تصيب ييكل الطائرة وا جزاء الملحقة بها ويناك نوع آخر من وثائق التأمين في يذا المجال 
منها وثيقة تأمين مسؤولية الطائرة وتغطي أي حادث يحدث لركابها كما توجد وثيقة تأمين خاصة بمصانع 

عين وبالتالي تكون في عهدتهم حتى يتم الطائراد والتي عادة تحتوي على طائراد تحتاج إلى إصاح م
إصاحها ويمكن اختيار أكثر من نوع من أنواع التغطية في وثيقة تأمين الطائرة حيث يمكن اختيار 

، ووثيقة تأمين الطائرة من بعض الحوادث تضمن  تغطية بعض الحوادث أو تغطية جميع ا خطار
والبرق  واالنفجارادعادة حوادث الحريق  التعويض عن حوادث تكون واردة بالنص في الوثيقة ويي

والسرقة والعواصف وما شاب  ذلك وتصدر جميع أنواع وثائق التأمين على الطائراد لتغطي الحوادث التي 
 .تتعرض لها سواء في الجو أو في المطاراد

 : وثيقة تأمين السرقة  -1

عن الخسائر المادية التي تلحق بممتلكات  والمذكورة في  المؤمن ل تضمن وثيقة تأمين السرقة تعويض 
 .و سرقة باإلكراهأو خسارة بسبب حادث سطو أو تلف أالوثيقة بشكل صري  من جراء فقد 

 : المسؤولية المدنية  تأمين وثيقة -1

 أن ل  لمسائلة قانونية نتيجة خطتغطي يذه الوثيقة التعويضاد التي يترتب دفعها عندما يتعرض المؤم  
ضرار التي تلحق بممتلكاد ا عبارة عن  لضرر بالغير ويذا الضرر قد يكونحاق اإلدى الى أارتكب  
 .ضرار الجسدية التي تلحق بالغير ا أو  الغير

ما تغطي يذه الوثيقة مصاريف الدعاوى القضائية التي يتكبديا المؤم ن ل  في سبيل الدفاع عن الدعاوي ك
 .المسؤولية التي تترتب علي  التي تقدم ضده بشان 

 مين الهندسيأالت -1

 ويندرج ضمن  العديد من الوثائق نذكر منها

 تأمين أخطار التركيب  
 تأمين أخطار المقاوالد 
 تأمين معداد وماكيناد وآلياد المقاولين 
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  تأمين فقدان الرب  للماكيناد 
 تأمين الغاياد وأجهزة الضغط 
 تأمين ا جهزة والمعداد اإللكترونية 
 وثيقة التأمين الشامل للمشروعاد 

 

على الرغم من حداثة شركاد التأمين فلمنتجاد التأمينية الموجودة في السوق السورية أما بالنسبة ل
حيث يمكن استعراض أيم إال أنها وفرد العديد من المنتجاد التأمينية العاملة في السوق السورية 

 :أنواع التأمين المطبقة في سورية فيمايلي

 ين السيارادتأم 
 التأمين البحري 
 تأمين الممتلكاد 
  التأمين الهندسي 
 التأمين ضد الحوادث العامة 
 التأمين على الحياة 
  التأمين الصحي 
 تأمين السفر 
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           محددات الطلب التأمينيأهم : المبحث الرابع  .1.1
Determinants of insurance demand 

وقيامهم بشراء ( أو الشركاد)والعوامل التي تؤثر في سلوك ا فراد يوجد العديد من المحدداد       
المنتجاد التأمينية والتي تقوم شركاد التأمين بطرحها في السوق وتتنوع يذه المحدداد وتختلف في 
تصنيفها ما بين محدداد اقتصادية ومنها محدداد اجتماعية وأخرى ديموغرافية باإلضافة للمحدداد 

 .تلف من شخص الى أخر الشخصية والتي تخ

سيقوم الباحث بالتطرق  يم يذه المحدداد التي تؤثر في طلب المستهلكين للمنتجاد التأمينية فقط مع 
إغفال المحدداد ا خرى لعدم القدرة على دراستها نظراا لصعوبة الحصول على بياناد علمية دقيقة 

 .حولها

 :Determinants Used in the research المحددات المستخدمة في البحث .1.1.0
  :Income الدخل  -1

الدخل من أيم العوامل المؤثرة في طلب ا فراد على السلع كافة بشكل عام وعلى المنتجاد  يعد    
أحد مظاير النشاط االقتصادي الجيد وبالتالي زيادة  يعدالتأمينية بشكل خاص ،فمعدل النمو في الدخل 

الطلب الكلي على السلع والخدماد فعندما يرتفع الدخل الفردي يقبل ا فراد على شراء المنتجاد التأمينية 
 .بسبب زيادة موجوداتهم وأصولهم وبالتالي حاجتهم لشراء المنتجاد التأمينية 

لكون مزيد من لى ارتفاع الطلب التأميني حيث أن ا فراد يمتإن تزايد مستوياد الدخل يمكن أن تؤدي ا
 .نفاق  على حماية أنفسهم وأصولهم من خال شراء منتجاد التأمينالدخل الذي يمكنهم إ

جعل امكانية التأمين ،مما يا فراد قادرون على زيادة الطلب على بوالص التأمين عند زيادة دخلهم سيكون 
 .لى أن  كلما ازداد الدخل كلما ازدادد الحاجة للتأمين بأسعار مقبولة باإلضافة إ

منظمة التعاون إن أغلب الدراساد السابقة التي قامد بدراسة أثر الدخل على الطلب التأميني في دول 
وجدد أن الطلب على التأمين يصب  أقل حساسية لنمو الدخل وذلك  ن  OECDاالقتصادي والتنمية 

دون اللجوء للتأمين من خال قدرة على مواجهة الخطر أصحاب الدخول المرتفعة يصبحون أكثر 
 [66].االعتماد على ثروتهم ومدخراتهم وأجوريم

لفرد في الجمهورية العربية سوف يستخدم الباحث الناتج المحلي االجمالي وحصة الفرد من  كمؤشر لدخل ا
 .السورية
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 : Unemploymentالبطالة  -4

تنعكس البطالة بشكل أساسي على الطلب بكافة أشكال  وعلى الطلب التأميني بشكل خاص ،ففقدان      
ويذا ،الدخل يجعل ا فراد ال يستطيعون شراء المنتجاد التأمينية لعدم قدرتهم على دفع ثمن يذه الخدماد 

الطلب التأميني وبذلك يمكن اعتبار أي زيادة في معدالد البطالة سوف ينعكس بشكل سلبي ما يخفض 
 .على الطلب التأميني

 :insurance awareness( التعليم)مستوى الوعي التأميني  -3

التعليم مؤشر من مؤشراد وعي ا فراد بفوائد التأمين وأيميت  االقتصادية واالجتماعية فكلما  يعد     
وبالتالي اقبال  على شراء المنتجاد التأمينية  التأمينازداد مستوى الفرد التعليمي كلما ازداد إدراك  بفوائد 

 .المختلفة

أحد العوامل المؤثرة في الطلب التأميني ويمكن إرجاع  يعدفي أغلب الدراساد ا جنبية وجد أن التعليم ال 
السبب الى أن أغلب يذه الدراساد تمد في بلدان تعاني من نسب أمية منخفضة جداا اذ لم تكن معدومة 
دراكهم لسلبياد الخطر وضرورة  باإلضافة الرتفاع المستوى التعليمي لغالبية ا فراد في مجتمعاتهم وا 

 .ين الوقاية عن طريق التأم

إال أننا نعاني من مقارنة مع بعض الدول النامية، لألمية  نسبياا  في سورية حيث توجد نسب منخفضة
 .انخفاض في وعي ا فراد  يمية التأمين وفوائده المختلفة

 :Urbanization( التمدن)التوزع السكاني -4

الزمن وذلك نتيجة الهجرة يختلف توزيع أبناء الوطن بين مدن وأرياف وتختلف النسب باختاف      
بسبب العديد من العوامل كالعمل والتعليم والصحة أو لعدم توفر خدماد أخرى في الريف ،ومما الشك في  
تأثير يذا العامل على الطلب التأميني حيث تزداد الحاجة الى التأمين في المدن بسبب االزدحام وزيادة 

لبنية التحتية ووسائل االتصال الفعالة يزيد من استهاك المخاطر بنسبة أكبر من ا رياف كما أن توفر ا
 .منتجاد التأمين ويذا ما أثبتت  الدراساد بأن زيادة ظايرة التمدن مرتبطة بزيادة الطلب على التأمين 

 :financial System developmentتطور النظام المالي  -5

في الخدماد المالية في معظم إن أيمية التأمين تتزايد وخاصة نتيجة زيادة حصت  ودوره      
االقتصادياد الناشئة والمتطورة فقد أظهرد الدراساد النظرية أن البلدان التي تتمتع بنظم مالية متطورة 

لنظام تتمتع بنمو أسرع وأكثر استقراراا في قطاع التأمين كما وجدد عاقة متبادلة وذاد داللة بين تطور ا
 [68].المالي وتطور قطاع التأمين
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يجابية بين تطور النظام المالي وقدرة ا فراد على شراء المنتجاد جد عاقة إا في البلدان النامية فقد و أم 
 .التأمينية المناسبة لهم ولوضعهم االقتصادي واالجتماعي 

تختلف البلدان من حيث بنية النظام المالي ودرجة تطوره والمؤسساد الموجودة في  ونتيجة دخول 
فلذلك سوف يعتبر الباحث يذا العام السنة  4115طاع التأمين في سورية في عام الشركاد الخاصة لق

 .نتيجة دراست  لقطاع التأمين السوري الفارقة في تطور النظام المالي في سورية

  :Interest rateمعدل الفائدة  -6

( التأمين شركاد) يؤثر معدل الفائدة على قطاع التأمين بشكل عام فهو يؤثر على جانب العرض       
فعند انخفاض سعر الفائدة في السوق المالية تنخفض عائداد شركاد التأمين من استثماراتها المختلفة 

ساس العاقة بين لطلب فلم تحسم الدراساد السابقة أ،أما من ناحية ا( استثماراد ا قساط التأمينية)
حيث يقبل ا فراد على مثل يذه الطلب التأميني ومعدل الفائدة إال أن  وخاصة في تأميناد الحياة 

البوليصاد كنوع من أنواع االدخار توجد عاقة سلبية حيث تصب  مثل يذه المنتجاد التأمينية أقل 
 [67].جاذبية عند ارتفاع سعر الفائدة في السوق المالية

  :life expectancyتوقعات الحياة  -1

توقعاد الحياة من العوامل المؤثرة على الطلب على تأميناد الحياة بشكل خاص وا ساس في  تعد    
العاقة بينهما ايجابية فكلما ازدادد توقعاد الحياة كلما ازداد الطلب على تأميناد الحياة ، يذه العاقة 

قل وذلك بسبب تأمين أااليجابية ترجع لعدة أسباب حيث يكون تراكم رأس المال أكبر كما تكون تكلفة ال
 [69].طول الفترة الزمنية
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 The most important أهم المحددات غير المستخدمة في البحث  .1.1.2

determinants non used in the research: 
 Culture الثقافة -1

حيث تختلف طبيعة الثقافة . التراث الفكري الذي تتميز ب  جميع ا مم عن بعضها البعض يي الثقافة    
،وذلك لارتباط الوثيق الذي يربط بين واقع ا مة وتراثها الفكري آخر وخصائصها من مجتمع لمجتمع 

،وكما أنها تتراجع مع ذلك التخلف الذي  الحضاري لألمة ،كما أن الثقافة تنمو مع النمو والحضاري
 .يصيب تلك ا مة

 أفراد مجتمع فيها يشترك ،والتي المكتسب للسلوك المميزة الخصائص من متكامل نسيج عن عبارة الثقافة
 بها التي يستجيب الطريقة على تؤثر الثقافة مكوناد وعادات  وغيريا منوقيم   دالفر  فمعتقداد .معين
المعروضة وتحديد طلب  من  الخدماد و السلع تقييم على ،كتأثيريا معينة في حيات  اليومية لمواقف الفرد
 .السلعيذه 

ناحظ أثر الثقافة التأمينية الموجود في البلدان المتقدمة حيث يكون الطلب التأميني بشكل بديهي ويعتبر 
 [70].من الحاجاد ا ساسية لمختلف ا فراد بمختلف الطبقاد االجتماعية

 social class الطبقة االجتماعية -4

،تتشاب  في جملة من الخصائص  يستخدم مفهوم الطبقة االجتماعية للداللة على مجموعة من الناس     
 ،وغالباا ما تكون متجانسة، االجتماعية والثقافية التي تميزيا من غيريا من الجماعاد المكونة للمجتمع

 .كقيم وطرق معيشة

وعلى سلوك  االستهاكي ،عامة  بصفة  سلوك على تؤثر الفرد إليها ة التي ينتمياالجتماعي الطبقة إن
بصفة خاصة ،إذ أن مجموع أفراد الطبقة يشترون أو يتشابهون إلى حد كبير في القيم واالتجاياد وطرق 
المعيشة وبالتالي يميلون إلى استهاك سلع وخدماد متشابه  ،وتبرز أيمية يذا العامل في البلدان ضعيفة 

التأميني على الطبقة االجتماعية القادرة على دفع تكاليف التأمين والواعية حيث يعتمد أغلب الطلب الدخل 
 [71].بأيميت 

 :The characteristics of the individual خصائص الفرد -3

يقصد بخصائص الفرد مدى كره الخطر والمخاطرة وينقسم ا فراد إلى ثاث أقسام محبي وكاريي      
 [72].كلما ازداد طلب  للتأمين لخطرلفرد لاومحايدي الخطر ،فكلما ازداد كره 
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 : Inflationالتضخم  -4

يعد التضخم أحد المظاير التي تدل على عدم االستقرار االقتصادي وبالتالي فإن ارتفاع معدالد      
التضخم يخلق حالة من عدم التأكد حول استقرار الوضع االقتصادي والمعاماد التجارية والرأسمالية ومن 

أخرى فإن االرتفاع غير المتوقع لمعدالد التضخم ل  نتائج سلبية على سوق التأمين وعلى طلب ناحية 
ا فراد للمنتجاد التأمينية بسبب انخفاض القدرة الشرائية لألفراد وبالتالي انخفاض القدرة على دفع قسط 

 .التأمين 

د التضخم تؤدي الى انخفاض إن التضخم ل  أثر سلبي على الطلب على منتجاد التأمين فارتفاع معدال
وبالتالي لم تعد منتجاد التأمين ( خاصة تأميناد الحياة)قيمة المنافع المستقبلية من شراء منتجاد التأمين 

 [73].تعطي ذاد الفائدة بالنسبة لألفراد

ثر في سورية يلعب التضخم دوراا محورياا يوماا بعد يوم حيث يعاني أغلب المواطنين من  بشكل مباشر وتؤ 
فيض تخ علىالضغوط التضخمية على قراراد ا فراد وخاصة أفراد الطبقة الوسطى والفقراء حيث تجبريم 

 .ه ويذا يؤثر سلباا على طلبهم للتأمين ؤ سلوكهم االدخاري أو حتى إلغا

 :  Insurance price سعر التأمين -5

يذا المنتج ومنتجاد التأمين محدد يام من محدداد الطلب على ما يكون إن سعر أي منتج غالباا     
المستهلك يواج  صعوبة في المقارنة بين أسعار المنتجاد التأمينية وذلك  ن ف .يي إحدى يذه المنتجاد

أسعاريا تتوقف على نوع المنتج وتصميم المنتج وفترة الدفع وا قساط وغيريا من العوامل و لكن وعلى 
تأمين وأسعار بين الطلب على العكسية د عاقة الرغم من يذه العوامل فإن أغلب الدراساد وجد

 [74].المنتجاد التأمينية

 : Religion المعتقداد الدينية لألفراد -6

االنتماء والمعتقداد الدينية تؤثر على حجم الطلب التأميني وذلك  ن البعض حرم التأمين في الدين     
ومزود للخدمة التأمينية ومتوافق مع الشريعة اإلسامي إال أن ظهور التأمين التكافلي واعتباره كعارض 

يحرمون التأمين وبذلك يخرج  ااإلسامية قد حل يذه المشكلة بالنسبة للبعض إال أن بعض الفقهاء ما زالو 
 .[75]طلب العديد من ا سر وا فراد من الطلب التأميني
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 Age السن -1

فغالباا يميل الشباب إلى شراء المنتجاد التأمينية يؤثر عمر الفرد على طلب  على المنتجاد التأمينية     
وخاصة تأميناد الحياة أكثر من ا فراد المتقدمين في العمر حيث تكون تكلفة التأمين في السن المتقدمة 

 [76].أكبر مما يي علي  عند الشباب

 Dependency rateمعدل االعالة  -8

حال فقدان دخل  أو حيات  نتيجة خطر الوفاة أو  يعد معيل ا سرة المصدر ا ساسي لدخل ا سرة وفي    
البطالة فإن ذلك يعني أن أفراد العائلة سوف يواجهون انقطاع في الدخل أو نقصان  بشكل ملحوظ إال إذا 

  ا مم المتحدة معدل اإلعالة بأنعرفد ييئة حيث .رد بشراء التأمين لمواجهة مثل يذه المخاطر فقام ال
 (65-15)السكان من سن(/65عدد السكان فوق +  15عدد السكان دون )

ونفترض ينا بوجود عاقة موجبة بين معدل اإلعالة والطلب على التأمين فزيادة ا فراد المعالين سيؤدي 
 [77].بالضرورة إلى شراء المنتجاد التأمينية لزيادة القدرة على مواجهة الخطر المحتمل

 Death rate معدل الوفاة -9

جمالي عدد السكان وفي حال ارتفاع يذا المعدل إاة بأن  نسبة عدد الوفياد إلى يعرف معدل الوف    
تزداد الخطورة التي يواجهها أفراد ا سرة من جراء فقدان رب ا سرة وبذلك يقومون بشراء التأمين لمواجهة 

 [78].خطر الوفاة المبكرة

 

د أن سعر التأمين باإلضافة على الرغم من صعوبة قياس بعض يذه المحدداد إال أن الباحث يعتق
 .لخصائص الفرد يي من أيم المحدداد المؤثرة في طلب المستهلكين على المنتجاد التأمينية في سورية
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الدراسة العملية لمحددات الطلب التأميني في : المبحث الخامس  .1.1
 Practical study of the determinants of insurance سورية

demand in Syria: 

بعد الدراسة النظرية  يم محدداد الطلب التأميني سوف يقوم الباحث بتحديد المتغيراد التابعة      
والمتغيراد المستقلة المستخدمة في البحث وتعريفها والقيام بإضاءة على أبرز الدراساد التي تناولد قطاع 

 .ين على غير الحياة التأمين والطلب على المنتجاد التأمينية بشقيها التأمين على الحياة والتأم

أمين الحياة وتأمين غير الحياة في البداية سوف يتم تقسيم المنتجاد التأمينية الى نوعين رئيسيين ويما ت
وقد تم تقسيمهم يكذا ( ويشمل كافة أنواع التأمين ا خرى الموجودة في السوق السورية عدا تأمين الحياة )

متطورة وما يمكن أن تحقق  من عوائد مرتفع  يمكن االستفادة بسبب أيميتها المتزايدة في االقتصادياد ال
 .منها في تنمية قطاع التأمين والقطاع المالي من جهة باإلضافة لدفع عملية النمو االقتصادي في الوطن 

 :Demand for Life Insurance الطلب على تأمينات الحياة .1.1.0

البداية سوف يقوم الباحث بتحديد كل من المتغيراد التابعة والمتغيراد المستقلة الخاصة بقياس  في    
 .الطلب على تأميناد الحياة ووضع المحدداد الرئيسية لها

 : قياس الطلب على تأمينات الحياة .3.5.1.1

وبذلك يكون كمؤشر للطلب التأميني ( حجم ا قساط)سيقوم الباحث باعتبار حجم بدالد التأمين المحصلة 
 .المعتمدحجم بدالد التأمين المحصلة عن تأمين الحياة يو المؤشر 

 يبين حجم ا قساط على تأميناد الحياة               بألوف الليراد السورية 7-3 جدول

 1998 1991 1996 1995 1994 1993 1994 1991 1991 العام
 49944 48344 41111 46111 43111 64149 16981 15415 11654 حجم أقساط الحياة

 4111 4116 4115 4114 4113 4114 4111 4111 1999 العام
 46113 36451 35861 34353 41511 33438 34831 34589 31111 حجم أقساط الحياة

 4114 4111 4111 4119 4118 العام
 411411 416114 441998 135498 19551 حجم أقساط الحياة

 4114،تقرير ييئة اإلشراف على التأمين لعام  االحصائية للسنواد المذكورةالمجموعة :المصدر
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وسوف يتم اعتبار يذا المؤشر في البحث كمتغير تابع يقيس الطلب التأميني على تأميناد الحياة في 
 4118سورية ،حيث يتبين من الجدول السابق تطور أقساط التأمين وارتفاعها بشكل ملحوظ بدءاا من عام 

د دخول شركاد التأمين الخاصة والمباشرة بعملها وتمكنها من حيازة نسبة يامة من قطاع التأمين أي بع
 .السوري

 المتغيرات المستقلة المؤثرة على الطلب على تأمينات الحياة  .1.1.0.2

نجد بأن  قد تم وضع نماذج  [79]عند مراجعة بعض الدراساد النظرية للطلب على تأميناد الحياة    
كما نجد بأنهم  (campbell 1980) & (pissarides 1980) & (fischer 1973) & (yarri 1969)من قبل 
تأميناد الحياة كسبيل للتخلص من خطر ذياب دخل ا سرة وخاصة المرتبطة بالوفاة المبكرة  إلىنظروا 

 . .، ووضعوا بعض المحدداد الرئيسية للطلب على تأميناد الحياةللمعيل ا ساسي لألسرة

ووجد مستوى  1911-1946سوق التأمين ا ميركي خال الفترة الواقعة بين  1913عام  Fortune حلل
كبير من االرتباط بين الكمية المطلوبة للتأمين على الحياة وكل من الثروة وسعر الفائدة الحقيقي ، كما قام 

حياة ، ووجد أن الطلب بتقييم فرضية المنفعة المتوقعة من االختيار تحد الخطر للطلب على تأميناد ال
 .يرتكز على الدخل والثروة ومعدل الخصم 

في دراست  الطلب على تأمين الحياة في المكسيك والوالياد المتحدة خال الفترة  1991عام  Truett قارن
ووجد أن المتغيراد الديموغرافية كالعمر ومستوى التعليم والدخل عناصر مهمة تؤثر على  1964-1984

 .البلدين  الطلب في كا

كما تبين بأن الدخل والناتج المحلي االجمالي وتطور النظام المالي عوامل تسايم بقوة في تطور الطلب 
 . 1991عام   outrevilleعلى التأمين في االقتصادياد ا قل نمواا بحسب الدراسة التي قام بها 

 1981-1981فترتين مختلفتين دولة في  45من خال دراست  التي تناولد  1993عام  browneووجد 
بأن توقعاد الحياة ونسبة االعالة ونسبة االلتحاق في المستوى الثالث من التعليم لم تكن عوامل فعالة في 

 .الطلب على تأميناد الحياة ، في حين وجد بأن الدخل أيم محدداد الطلب التأميني 

قاموا بالبحث من خالها على  ،يةبلدان اسام 6والتي شملد  1993عام  kim & Browneأما دراسة 
الطلب على تأميناد الحياة ووجدوا بأن التأمين على الحياة يرتبط مباشرة مع الدخل القومي وبعاقة 

 .عكسية مع التوقعاد التضخمية 
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 عام Rubayah & zaidiفي دراسة  1991-1911 خال الفترة تم تقدير الطلب على تأمين الحياة
عدد البوليصاد كمتغير تابع ووضع العديد من العوامل االقتصادية الكلية من خال اتخاذ  (2000)

 .كمتغيراد مستقلة 

وأظهرد النتائج بأن الدخل يملك صلة مباشرة ، معدل التضخم صلة ضعيفة ، معدل الفائدة أثر كبير 
 .، مع الطلب التأمينيوعكسي

الكامنة وراء االختافاد في استهاك على القضايا وا سباب  4114عام   Beck & webb دراسةأضاءد 
كما حددوا ثاثة أنواع  4111-1961دولة خال الفترة  68التأمين على الحياة وذلك باستخدام بياناد ل 

 . ةمؤسسي*  ةديمغرافي*  ةاقتصادي* من المحدداد 

لمنخفض تميل والتضخم ا المتطوروالنتائج بيند أن الدول ذاد الدخل الفردي المرتفع والقطاع المصرفي 
 .الى استخدام كمية يائلة من التأمين على الحياة 

دولة من االتحاد السوفيتي  14باستكشاف الطلب على تأميناد الحياة ل  4118عام  Nesterova قام
 . 4116-1996السابق وأوروبا الوسطى والشرقية بما في ذلك أوكرانيا خال الفترة 

وأظهرد النتائج أن االقتصادياد التي تتمتع بمستوى اكبر من التعليم والدخل تقوم باستهاك التأمين 
 .بشكل أكبر للتأمين

وبعد يذا االستعراض  يم الدراساد التي تناولد الطلب على تأميناد الحياة سوف يحدد الباحث أيم 
خاص أيم العوامل والمحدداد الموجودة في المحدداد المؤثرة على الطلب التأميني في سورية وذلك باست

قياسها والحصول على بياناد ذاد قيمة وداللة  استطاعالدراساد السابقة، وخاصة تلك العوامل التي من 
 .احصائية في الجمهورية العربية السورية 

 القومي الدخل نصيب الفرد من:المتغير المستقل األول  -1

د المبينة أعاه بأن الدخل من أيم العوامل المؤثرة في الطلب على وجد الباحث باالستناد على الدراسا   
تأميناد الحياة وسوف يقوم بدراست  كمحدد من المحدداد المؤثرة على الطلب على تأميناد الحياة في 

 .سورية
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سوف يقوم الباحث باتخاذ نصيب الفرد من الدخل القومي مقياساا لمحدد الدخل وذلك باستخراج بياناد 
-1991يب الفرد من الدخل القومي من بياناد المجموعة اإلحصائية المنشورة خال الفترة بين عن نص
 وفق ما يلي  4114

 نصيب الفرد من الدخل القومي            بالليرة السورية 8-3 جدول

 1998 1991 1996 1995 1994 1993 1994 1991 1991 العام
نصيب الفرد من الدخل 

 القومي
41699 43443 46913 49165 34848 39441 45431 46611 41161 

 4111 4116 4115 4114 4113 4114 4111 4111 1999 العام
نصيب الفرد من الدخل 

 القومي
41516 51349 53414 54311 55885 64116 14496 83185 99459 

 4114 4111 4111 4119 4118 العام
نصيب الفرد من الدخل 

 القومي
119113 111958 146649 148111* 114111* 

 بياناد مقدرة باالعتماد على تقارير دولية متعددة غير رسمية*،المجموعات اإلحصائية للسنوات المذكورة:المصدر

وارتفع  1991ليرة سورية عام  41699حيث بلغ  السنوي ياحظ الباحث ارتفاع في مستوى دخل الفرد
 4111ليرة سورية مع نهاية عام  146649في حين وصل الى  4111ليرة سورية عام  51349الى 

ليرة سورية خال عشرون عاماا ،  115951وبذلك يكون قد ارتفع نصيب الفرد من الدخل القومي بمقدار 
ليرة سورية  114111ثم انخفاض  إلى  4111عام أي بأكثر من ستة أضعاف ،وازدياده بشكل بسيط 

 .بسبب ا زمة التي تمر بها سورية 4114عام 

 يبين الشكل التالي تطور دخل الفرد خال الفترة المدروسة

 

لمدروسة 1رسم توضيحي  فترة ا ل لفردي خال ا لدخل ا لباحث عملمن : المصدر          يبين تطور ا  ا
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إن القوة الشرائية للفرد والتي يمثلها الدخل الذي يحصل علي  تمكن  من شراء السلع والخدماد التي 
يحتاجها في حيات  وبالتالي فإن زيادة يذه القوة الشرائية الممثلة بارتفاع الدخل تجعل  أكثر قدرة على شراء 

ن يذه السلع والخدماد التي يحتاجها المزيد من السلع والخدماد ، والمنتجاد التأمينية باعتباريا جزء م
الفرد والتي يقوم بالطلب عليها إلشباع احتياجات  سوف يزيد الطلب عليها بازدياد دخل الفرد وقدرت  

 .الشرائية
يواج  الفرد قرار شراء أي نوع من أنواع المنتجاد التأمينية ،كما يواج  خيار شراء تغطية تأمينية شاملة 

 .  ة أو حتى عدم شراء المنتج التأميني ،والدخل من أيم محدداد يذا القرار أو تغطية تأمينية جزئي

  التمدن: المتغير المستقل الثاني  -4

بالنسبة إلجمالي (  المدن) يقصد بالتمدن النسبة المئوية للسكان الذين يعيشون في المناطق الحضرية     
حيث يشير العديد من الكتاب والباحثين إلى أن التحضر يمكن أن يكون أحد العوامل الهامة عدد السكان ،

بأن سكان  (sherden 1984 )للطلب على تأميناد الحياة وذلك لمجموعة متنوعة من ا سباب ،حيث توقع 
 .المناطق الحضرية أكثر إدراكاا لخطر الحوادث و يمية التأمين

ر إلى أن تركيز ا صول أكبر في المناطق الحضرية مما يو علي  في أشا ( esho 2004 )كما أن 
 .المناطق الريفية وبالتالي يؤدي إلى زيادة فرص وقوع الخطر وبالتالي الحاجة إلى التأمين

  االنتقال من االقتصاد الزراعي إلى تواجمنها الجمهورية العربية السورية ،و ،إن العديد من البلدان 
تأثير كبير على القيم  حيث تصب  المدينة محور التنمية االقتصادية مع وجود ،االقتصاد الصناعي

دراك المخاطر ،التقليدية وأقل قدرة على مواجهة يذه المخاطر بمفرديا، حيث تصب  ا سر أقل حجماا  ،وا 
حاجة إلى مصادر إضافية  جعل في حال تحقق الخسارةالتضامن ا سري والعائلي والقروي غياب كما أن 

 .الة لتوفير يذا ا منالتأمين بكافة أشكال  حياة وغير حياة يي أدواد فع  ف.ن ا من المالي م

يسهل ويبسط عملية ( مدينة )باإلضافة الى أن تركز العماء المحتملين في منطقة جغرافية صغيرة 
شكل إيجابي تسويق وتوزيع التأمين ،لذلك يجب أن نتوقع أن درجة التمدن في بلد يجب أن تكون متصلة ب

 .مع الكمية المطلوبة من المنتجاد التأمينية 

سوف يقوم الباحث باستخراج نسبة التمدن الموجودة في الجمهورية العربية السورية وذلك من خال 
 :ولي ،ويذا ما يوضح  الجدول التالياستخراج البياناد المنشورة في البنك الد
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 خال الفترة المدروسة تطور نسبة التمدنيبين   9-3جدول

 1998 1991 1996 1995 1994 1993 1994 1991 1991 العام
 %51.4 %51.8 %51.5 %51.1 %49.9 %49.6 %*49.4 %*48.8 %*48.4 التمدن
 4111 4116 4115 4114 4113 4114 4111 4111 1999 العام
 %54.5 %54.4 %53.8 %53.4 %53 %54.1 %54.3 %51.9 %51.6 التمدن
 4114 4111 4111 4119 4118 العام
 %56.5 %56.1 %55.1 %55.3 %54.9 التمدن
 بياناد مقدرة باالعتماد على السلسة الزمنية*،للسنواد المذكورة بياناد البنك الدولي: المصدر

 ويبين الشكل التالي تطور نسبة التمدن في سورية خال الفترة المذكورة

 

لتمدن نسبة تطور يبين 8 توضيحي رسم فترة خال سورية في ا ل لمذكورة ا لباحث عمل من: المصدر ا  ا
 

  مستوى التعليم: المتغير المستقل الثالث  -3

مستوى التعليم في الباد كمقياس بديل عن كره  (esho 2004) , (brown 2000)استخدم كل من     
الخطر والغموض ومستوى الوعي لدى أفراد المجتمع ، وقد وجدوا أن التعليم يزيد من وعي المخاطر لدى 

تي  لهم إجراء تقييم أفضل للمخاطر التي يمكن التعرض لها وتهدد االستقرار المالي للفرد يا فراد و 
 .والجماعة 

 . (outreville 1990)أكثر قدرة على فهم فوائد ومنافع التأمين بحسب  كما أن المتعلمين
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عند قيام الباحث بمراجعة الدراساد السابقة وجد اعتماديا على النسبة المئوية من السكان المسجلين في 
التعليم في مستوى معين كمؤشر على مستوى التعليم ولذلك سيقوم الباحث باتخاذ نسبة ا فراد المسجلين 

 .جمالي عدد السكان الى إ( دكتوراة -ماجستير  –دبلوم  -إجازة )بالمرحلة الجامعية وما فوق 

–ماجستير –دبلوم  -إجازة )حيث قام الباحث بقسمة عدد الطاب المسجلين بالمرحلة الجامعية وما فوق 
إلى اجمالي عدد السكان في السنين  4114-1991في الجامعاد السورية خال ا عوام ( دكتوراة 
 .المذكورة

 ووجدد البياناد كالتالي 

 فا رقام با ال    سكان خال الفترة المذكورة  يبين تطور عدد ال 12-3 جدول

 1998 1991 1996 1995 1994 1993 1994 1991 1991 العام
 15413 15166 14611 14485 13184 13393 14958 14549 14116 عدد السكان
 4111 4116 4115 4114 4113 4114 4111 4111 1999 العام

 19114 18941 18138 11193 11551 11131 16141 16341 15891 عدد السكان
 4114 4111 4111 4119 4118 العام

 *18511 *18511 41619 41145 19644 عدد السكان
 بياناد مقدرة بناء على تقارير دولية* المجموعة االحصائية للسنواد المذكور خال الفترة المذكورة،: المصدر

 1991حيث كان عدد السكان عام  4114-1991الفترة يبين الجدول السابق عدد السكان وازدياده خال 
ض يذا فمليون نسمة ،في حين انخ 41الى أكثر من  4111مليون ووصل في نهاية عام  14حوالي 

وذلك حسب بياناد تقديرية مبنية على تقارير  4114و 4111مليون ونصف خال عامي 18العدد إلى 
 . دولية 

 ما فوق فكاند كالتالياما فيما يخص عدد الطاب الجامعيون و 

 يبين تطور عدد الطاب الجامعيين وما فوق خال الفترة المذكورة 11-3 جدول

 1998 1991 1996 1995 1994 1993 1994 1991 1991 العام
عدد الطاب الجامعيين 

 وما فوق
31111 39819 49818 31831 31145 31691 31198 33418 31113 

 4111 4116 4115 4114 4113 4114 4111 4111 1999 العام
عدد الطاب الجامعيين 

 وما فوق 
38155 39113 54951 53899 54418 61149 61394 11191 19591 

 4114 4111 4111 4119 4118 العام
عدد الطاب الجامعيين 

 وما فوق
91481 96411 88963 94438* 93151* 

 .مقدرة باالعتماد على السلسلة الزمنية المتبعة بياناد*المجموعة االحصائية للسنواد المذكورة،:المصدر 
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ياحظ الباحث أيضا ارتفاع أعداد الطاب المسجلين بالمرحلة الجامعية وما فوق خال الفترة المذكورة 
 . 4119خال  96411وارتفعد الى  1991عام  31111حيث بلغد 

اجمالي عدد السكان نجد البياناد نسبة الطاب المسجلين بالمرحلة الجامعية وما فوق الى  ايجادوعند 
 التالية

 يبين نسبة الطاب الجامعيين وما فوق الى إجمالي عدد السكان 12-3 جدول

 1998 1991 1996 1995 1994 1993 1994 1991 1991 العام

نسبة الطاب الجامعيون 
 وما فوق

1.114416 1.113183 1.114311 1.114311 1.11418 1.114419 1.114199 1.114411 1.114398 

 4111 4116 4115 4114 4113 4114 4111 4111 1999 العام

نسبة الطاب الجامعيون 
 وما فوق

1.114439 1.114431 1.113161 1.113146 1.1131 1.11338 1.113385 1.113159 1.114154 

 4114 4111 4111 4119 4118 العام

نسبة الطاب الجامعيون 
 وما فوق

1.114964 1.114184 1.115145 1.11519 1.11513 

 من عمل الباحث باالستناد للبياناد السابقة: المصدر

ياحظ الباحث ارتفاع وانخفاض النسبة من عام الى عام إال أن  ياحظ ارتفاعها مع مرور الزمن حيث 
العديد ويعود ذلك الفتتاح  4111با لف عام  4.315ووصلد الى  1991با لف عام  4.416بلغد 

 .من الكلياد الجديدة في الجامعهاد المختلفة إضافة لتطبيق نظام التعليم المفتوح

 والشكل التالي يبين تطور يذه النسبة خال الفترة المذكورة

 

لمذكورة 8 توضيحي رسم فترة ا ل لجامعيين وما فوق خال ا لتعليم ل لباحثمن عمل :المصدر  تطور نسبة ا  ا
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 معدل البطالة :المتغير المستقل الرابع  -1

يعتبر معدل البطالة من العوامل المحددة للطلب على المنتجاد التأمينية بشقيها تأميناد الحياة      
،فارتفاع معدل البطالة يدل على أن عدد ا فراد الراغبين والقادرين  ةمن نواحي عد  وتأميناد غير الحياة 
إضافة الى ترافق  ،الدخلسبب انخفاض قدرتهم الشرائية الناتج عن انعدام ب منخفضعلى شراء التأمين 

وبالتالي ،ارتفاع معدل البطالة بشكل عام بارتفاع مستوى التضخم وتأثيره على المستوى العام لألسعار 
 .انخفاض الطلب على التأمين

الطلب على التأمين والتي من أبرزيا على الرغم من قلة الدراساد التي حددد العاقة بين معدل البطالة و 
(mantis and farmer 1968) (Lenten and rulli 2006 )   إلى أن معدل البطالة ل   أشارد،إال أن النتائج

تأثير سلبي على الطلب على المنتجاد التأمينية ،رغم ذلك لم تجد بعض الدراساد ا خرى مثل يذه 
 .العاقة

وجدد أن  إذا كان رب ا سرة  (fitzgerald 1987) (Ferber & lee 1980) في العديد من الدراساد ا خرى
 ( .حياة وغير حياة)عاماا سوف يؤدي ذلك إلى زيادة طلب ا سرة للمنتجاد التأمينية 

سوف يتخذ الباحث من البياناد المنشورة في البنك الدولي عن معدل البطالة في الجمهورية العربية 
 4114-1991خال الفترة الممتدة من  السورية مقياساا للمعدل

 يبين تطور معدالد البطالة خال الفترة المذكورة 13-3 جدول

 1998 1991 1996 1995 1994 1993 1994 1991 1991 العام
 %*14.4 %15.4 %*11 %1.4 %1.5 %1.4 %*9.3 %6.8 %*9.3 معدل البطالة
 4111 4116 4115 4114 4113 4114 4111 4111 1999 العام

 %8.4 %8.4 %8 %14.3 %11.3 %11.1 %11.6 %13.4 %13.4 معدل البطالة
 4114 4111 4111 4119 4118 العام

 %**31 %**14.9  %8.4  %8.1 %11.9 معدل البطالة
 بياناد مقدرة بناء على تقارير دولية**مقدرة بناء على السلسلة الزمنية، بياناد*،للسنواد المذكورة بياناد البنك الدولي: المصدر

%  1ناحظ من الجدول السابق اختاف وتذبذب معدل البطالة من عام الى أخر إال أنها تتراوح غالباا بين 
ة والسبب الرئيسي لذلك بنية االقتصاد السوري وعدم قدرت  على استيعاب العمالة الجديدة لصعوب% 14و 

توفير فرص العمل ،وارتفعد يذه النسبة بشكل ملحوظ خال العامين ا خيرين بسبب ا زمة التي تمر 
 . بها الباد

 والشكل التالي يبين تطور معدل البطالة خال الفترة المذكورة
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فترة المذكورة 9 توضيحي رسم ل لة خال ا لبطا لباحث:ر المصد يبين تطور معدل ا  من عمل ا

 معدل الفائدة :المتغير المستقل الخامس  -1
لمعدل الفائدة عندما يقومون حساسين بدراسة فيما إذا كان المستهلكون  الباحثينقام العديد من 

بأن سعر الفائدة يملك تأثير مختلف على الطلب على  (headen & lee 1974)  بشراء التأمين ،فقد وضا 
 .فيما إذا كان طويل أو قصير ا مدويرتبط ذلك ،التأمين 

وجود عاقة ايجابية حيث يزيد الطلب مع ارتفاع أسعار الفائدة ،في حين أن  في  ر توقعففي المدى القصي
 .المدى الطويل فإن سعر الفائدة ليس ل  أي تأثير واض  على الطلب على تأميناد الحياة 

فائدة وقد منتجاد التأمين بشكل أقل كلما زاد سعر الا أن ا فراد يشترون وجد (pliska & ya 2007)أما 
إلى أن الفرد يميل إلى إنفاق أقل على االستهاك بما في ذلك استهاك المنتجاد التأمينية يعود السبب 

 .عند زيادة معدالد الفائدة

ي سوف يتخذ الباحث في الدراسة معدالد الفائدة على الودائع التي ال تقل عن عام التي اعتمدد ف
حيث كاند معدالد الفائدة على اإلقراض .  4114-1991الجمهورية العربية السورية خال الفترة 

 كالتالي 

 خال الفترة المذكورة الودائعيبين تطور معدالد الفائدة على  14-3 جدول

 1998 1991 1996 1995 1994 1993 1994 1991 1991 العام
 %4 %4 %4 %4 %4 %4 %4 %4 %4 معدل الفائدة على الودائع

 4111 4116 4115 4114 4113 4114 4111 4111 1999 العام
 %8.4 %9 %9 %6 %1 %4 %4 %4 %4 معدل الفائدة على الودائع

 4114 4111 4111 4119 4118 العام
 %*11 %*9 %6.4 %6.3 %8.1 معدل الفائدة على الودائع

 . المركزي السوريالبنك *،للسنواد المذكورة الدوليبياناد البنك : المصدر 
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ومن ثم بدأد بالتغير  اا عام 14ناحظ من الجدول السابق ثباد معدالد الفائدة على اإلقراض على مدى 
 والشكل التالي يوض  تطور أسعار الفائدة % .11إلى  4114ووصلد عام 

 

فترة المذكورة 01 توضيحي رسم ل لودائع خال ا ائدة على ا ف ل ا لباحث:المصدر  يبين تطور معدل   من عمل ا

 تطور النظام المالي:المتغير المستقل السادس  -1

التي ( سوق المال،البورصة)شبكة من المؤسساد المالية وا سواق يمكن تعريف النظام المالي بأن      
التي تسهل تحويل النقود واقتراض ا موال ( ع،سنداد،أسهمودائ)تتعامل بعدة أنواع من السنداد المالية

قراضها  .وا 

يؤثر النظام المالي بما يحتوي  من مؤسساد مالية ونقدية على الطلب على التأمين وعلى قطاع التأمين 
 .بشكل عام ،وتختلف درجة التأثير مع اختاف درجة تطور القطاع المالي ككل 

يجابياا  (outerville 1996) دراسة وجدد العديد من الدراساد ا جنبية مثل ولقد بأن يناك ارتباطاا قوياا وا 
 .بين درجة تطور النظام المالي ومؤشراد الطلب على التأمين

إن تطور النظام المالي يتي  مستوياد عالية من الثقة للمستهلكين باإلضافة لتوفيره للعديد من الوسائل 
التي تسهل وتساعد نشاط المؤسساد التأمينية من حيث القيام بالخدماد وتوزيعها على ا فراد والخدماد 
 .والمستهلكين
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مين الخاصة للسوق شركاد التأا ول ما قبل دخول :سوف يقوم الباحث بتقسيم مدة الدراسة إلى قسمين 
حيث كاند المؤسسة العامة السورية للتأمين يي الشركة الوحيدة العاملة في الجمهورية العربية السورية 
 .وخدماتها ،وتوسع أنشطتها ،والقسم الثاني بعد دخول الشركاد الخاصة ،السورية 

للقسم ( 1)حيث سيعطي رقم ( صورياا )كما أن الباحث سيعتبر متغير تطور النظام المالي متغيراا كيفياا 
بعد دخول )للقسم الثاني من الدراسة ( 1)والرقم ( قبل دخول الشركاد الخاصة ) ول من الدراسة ا

وسيعتبر الباحث أن عام بدء عمل الشركاد الخاصة بعد صدور المرسوم القاضي ( الشركاد الخاصة 
 .4111عام  يو بالسماح لها بممارسة أعمال التأمين

 في سورية ال الفترة المذكورةيبين تطور النظام المالي خ 15-3 جدول
 1998 1991 1996 1995 1994 1993 1994 1991 1991 العام

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 تطور النظام المالي 
 4111 4116 4115 4114 4113 4114 4111 4111 1999 العام

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 تطور النظام المالي
 4114 4111 4111 4119 4118 العام
 1 1 1  1 1 الماليتطور النظام 

 من وضع الباحث باالستناد  عوام دخول شركاد التأمين للسوق السورية ومباشرة عملها: المصدر

 العمر المتوقع عند الوالدة: المتغير المستقل السابع -1

عاقة إيجابية بين توقعاد الحياة والطلب  (outerville 1996) دراسة وجدد الدراساد السابقة مثل     
ين على الطلب كالتأميني على الحياة،ويذا يدل على أن العمر المتوقع يؤثر ايجابياا على طلب المستهل

 .التأميني

الفرد وتوزيع يمكن تفسير مثل يذه العاقة بسبب انخفاض تكلفة المنتجاد التأمينية نتيجة طول مدة حياة 
زيادة  علي  الفرد يزداد ويكبر في حال،كما أن المبلغ الذي سيحصل  زمنية أطول يذه التكلفة على مدة

فيما يلي العمر المتوقع للفرد عند الوالدة في الجمهورية العربية السورية خال و . مدة الحياة ومدة التأمين
  4114-1991الفترة 

 خال الفترة المذكورةفي سورية يبين تطور العمر المتوقع للفرد عند الوالدة  16-3 جدول

 1998 1991 1996 1995 1994 1993 1994 1991 1991 العام
 13 13 14 14 14 11 11 11 11 العمر المتوقع

 4111 4116 4115 4114 4113 4114 4111 4111 1999 العام
 15 15 15 14 14 14 14 13 13 العمر المتوقع

 4114 4111 4111 4119 4118 العام
 *16 *16 16 15 15 العمر المتوقع

 .ة الزمنيةلبياناد مقدرة باالعتماد على السلس*الدولي، بياناد البنك:المصدر 
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 .4111سنة في عام  16الى   1991ام سنة ع 11وبالتالي يكون العمر المتوقع في سورية ارتفع من 
 :والشكل التالي يبين تطور العمر المتوقع في سورية

 

لمذكورة 00 توضيحي رسم فترة ا ل لمتوقع في سورية خال ا لعمر ا لباحث عملمن :المصدر  يبين تطور ا  ا

 الدراسة اإلحصائية لمحددات الطلب على تأمينات الحياة .1.1.2

سيقوم الباحث بالدراسة اإلحصائية بعد أن حدد مؤشر الطلب على تأميناد الحياة وقياس حجم ا قساط 
ام  بتحديد أيم المحدداد المؤثرة في الطلب على تأميناد الحياة في الجمهورية العربية السورية وكذلك قي

 (.الدخل،التمدن،معدل الفائدة،معدل البطالة،مستوى التعليم،تطور النظام المالي،توقعاد الحياة)

وسيقوم فيما ،بي ن الباحث فيما سبق البياناد التي حصل عليها من المصادر المختلفة  يم يذه المحدداد 
جراء العملياد اإلحصائية عليها الستخراج  spssيذه البياناد في برنامج يلي بإدخال  اإلحصائي وا 

 .العاقة فيما بينها

 الدراسة اإلحصائية للعالقة بين الطلب على تأمينات الحياة والدخل .1.1.2.0

،ودخل  1-3 رقمبعد الحصول على البياناد المتعلقة بالطلب على تأميناد الحياة المبينة في الجدول       
سيقوم الباحث بإدخال يذه ، 8-3رقم الفرد مقاساا بنصيب الفرد من الدخل القومي الموضحة في الجدول 

 :التي تربط بين المتغيرين ،واختبار الفرضية التالية العاقة  لبيان  spssالبياناد إلى برنامج ال
 .على تأمين الحياةم الطلب حجالدخل و عاقة ذاد داللة معنوية بين  توجدال : فرضية العدم

67 
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ويمكن ، حجم الطلب على تأمين الحياةالدخل و  عاقة ذاد داللة معنوية بين توجد: الفرضية البديلة
 .تمثيلها بنموذج رياضي

 والختبار الفرضية نقوم بإيجاد معامل االرتباط بين المتغيرين حيث ظهرد النتائج التالية

الدخل والطلب على تأميناد الحياةيبين معامل االرتباط بين متغيري  17-3جدول   

 حياة.طلب الدخل 

 الدخل

Pearson Correlation 1 .795 

Sig. (2-tailed)  .000 

23 N 23 

 حياة.طلب

Pearson Correlation .795 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 23 23 

 spssمن اعداد الباحث باالستناد إلى مخرجاد : المصدر

مما يدل على العاقة ( 000.)وبمستوى داللة % 19.5نجد قيمة معامل االرتباط من الجدول السابق 
الطردية والمتينة التي تربط بين متغيري الدخل الفردي والطلب على تأميناد الحياة ،وبالتالي نرفض 

يوجد عاقة ذاد داللة معنوية بين حجم الطلب على الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة القائلة 
الفردي ،لذلك يتوجب البحث عن معادلة االنحدار التي تمثل العاقة بين المتغيرين  الدخل تأمين الحياة و

فحصلنا على النتائج أفضل تمثيل ،وبهدف الوصول إلى ذلك بحثنا عن المعادالد التي تمثل تلك العاقة 
 :التالية

بين متغيري الدخل والطلب على تأميناد الحياةيبين معادالد االنحدار المختلفة الممثلة للعاقة  18-3جدول  

Equation Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 b2 b3 

Linear .632 36.049 1 21 .000 -48580156.135- 1763.111   

Logarithmic .475 18.983 1 21 .000 -978771410.892- 95446975.429   

Inverse .300 8.982 1 21 .007 139791848.636 -3647458270449.962-   

Quadratic .799 39.845 2 20 .000 94105493.724 -3112.124- .033  

Cubic .841 33.523 3 19 .000 -37336302.277- 4245.922 -.084- 5.397E-007 

Compound .750 63.159 1 21 .000 10949736.040 1.000   

Power .637 36.826 1 21 .000 70.815 1.217   

S .472 18.753 1 21 .000 18.605 -50402.083-   

Growth .750 63.159 1 21 .000 16.209 2.116E-005   

Exponential .750 63.159 1 21 .000 10949736.040 2.116E-005   

Logistic .750 63.159 1 21 .000 9.133E-008 1.000   

 spssمن اعداد الباحث باالستناد إلى مخرجاد : المصدر
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من الجدول السابق نجد أن المعادلة من الدرجة الثانية يي أفضل معادلة تمثل العاقة بين المتغيرين إذ 
،مما يدل على فعالية المعادلة في تمثيل العاقة بين الدخل والطلب %19.9بلغد قيمة معامل الةتحديد

 .  على تأميناد الحياة

 :وعند إيجاد معاماد المعادلة حصلنا على النتائج التالية 

لطلب على تأميناد الحياةايبين معاماد المعادلة للعاقة بين متغيري الدخل و  19-3جدول   

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the Estimate 

1 .8942a .799 .779 35507241.762631700 

a. Predictors: (Constant), الدخل ,2دخل 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 100470085476568896 2 50235042738284448 39.845 .000b 

Residual 25215284351799532 20 1260764217589976.5   
Total 125685369828368432 22    

b. Predictors: (Constant), الدخل ,2دخل 
Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 94105493.724 38454548.781  2.447 .024 

 018. -2.564- -1.403- 1213.625 -3112.124- الدخل

 001. 4.086 2.236 008. 033. 2دخل

 spssمن اعداد الباحث باالستناد إلى مخرجاد : المصدر

 :من الشكل للعاقة بين المتغيرين الممثلة  المعادلة تكون وبالتالي

2

21 xbxbaY  

                                      

 ،تمثياا جيداا  والدخلالحياة حجم الطلب على تأمين وتمثل العاقة بين  جيدةإن يذه المعادلة ذاد فعالية 
وقيمة معامل ، ( 0.894)يبين ذلك المؤشراد الناتجة حيث أن  قيمة معامل االرتباط بلغد 

يي ا فضل لتمثيل العاقة بين الدخل والطلب على تأميناد المعادلة أن تدل على ( 0.799)التحديد

                                                             
2

 1يختلف معامل االرتباط هنا عن المعامل الموجود في الجدول السابق بسبب تغير طبيعة العالقة المأخوذة بين المتغيرين 
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ويي ، مستوى الداللة ( a=0.05)أصغر من قيمة ( 1.111)قيمة االحتمال الناتجة وكذلك فإن ،الحياة 
 .تختبر مدى صاحية النموذج المختار وبالتالي تؤكد  صاحيت  

،مما يدل على أن   0.05يي أصغر من د في معادلة التمثيللكل من الميل والثاب Sigوكذلك فإن قيمة 
  .وتختلف جويرياا عن الصفرقيم الميل والثابد ذاد داللة احصائية 

وكذلك ،  1.15إن جميع االختباراد تؤكد على قبول قيم المعالم الناتجة وأنها معنوية عند مستوى داللة 
تؤكد بان المعادلة المختارة للتمثيل معنوية بداللة قيمة االحتمال الناتج عن جدول تحليل التباين 

ANOVA العام الممثل للمعادلة والشكل البياني التالي يبين خط االتجاه: 

 
 

ة 03توضيحي  رسم ا لحي أميناد ا لدخل والطلب على ت لعاقة بين متغيري ا لممثل ل م ا لعا ه ا  يبين خط االتجا

من كل ماسبق نتوصل إلى رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة القائلة بوجود عاقة ذاد 
 .والدخل ،وبذلك تكون الفرضية ا ولى غير صحيحةداللة احصائية بين الطلب على تأميناد الحياة 

يتها وقدرتها على التمثيل وبعد إيجاد المعادلة المعبرة عن العاقة بين المتغيرين والتحقق من فعال
يمكن التنبؤ بحجم الطلب على تأميناد الحياة في السنواد القادمة بناء على تغير حجم الدخل  ،الصحي 

بعد تعويض ( Y)حجم الطلب على تأميناد الحياة المتوقع على الحصول حيث يمكن  .في تلك السنواد
 في المعادلة السابقة لنجد ما يلي 3(X) نصيب الفرد المتوقع من الدخل القومي

 
                                                             

3
 تم افتراض قيم الدخل المتوقع بناء على السلسلة الزمنية للدخل الفردي 
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 بالليرة السورية يبين حجم الطلب على تأميناد الحياة المتوقع في السنواد القادمة 22-3جدول 
 Yحجم الطلب المتوقع  Xنصيب الفرد المتوقع من الدخل القومي  العام

4115 131111 441449313.3 
4111 155111 414551413.1 
4119 115111 561118193.1 
4144 415111 951443833.1 
4145 441111 1441995133.1 

 spssمن اعداد الباحث بناء على مخرجاد :المصدر

 .يظهر من الجدول السابق نمو حجم الطلب المتوقع على تأميناد الحياة مع ارتفاع الدخل الفردي 

 الدراسة اإلحصائية للعالقة بين الطلب على تأمينات الحياة والتمدن .1.1.2.2

والبياناد الخاصة  (1-3)بإدخال البياناد الخاصة بالطلب على تأميناد الحياة الموضحة في الجدول  
بهدف معرفة   spssإلى برنامج (9-3)المبينة في الجدول ( المواطنين بين الريف والمدينةتوزع )بالتمدن 
 :الطلب على تأميناد الحياة كمتغير تابع واختبار الفرضية التالية بين التمدن كمتغير مستقل والعاقة 

 والتمدنال يوجد عاقة ذاد داللة معنوية بين حجم الطلب على تأمين الحياة : فرضية العدم

ويمكن ، يوجد عاقة ذاد داللة معنوية بين حجم الطلب على تأمين الحياة والتمدن: الفرضية البديلة
 حيث حصلنا على الجدول التالي.تمثيلها بنموذج رياضي

يبين معامل االرتباط بين متغيري التمدن والطلب على تأميناد الحياة 21-3جدول   

 حياة.طلب التمدن 

 التمدن

Pearson Correlation 1 .711** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 23 23 

 حياة.طلب

Pearson Correlation .711** 1 

Sig. (2-tailed) .000  
N 23 23 

 spssمن اعداد الباحث باالستناد إلى مخرجاد : المصدر

ويو يعكس العاقة  (000.) وبمستوى داللة% 11.1معامل االرتباط من الجدول السابق نجد قيمة 
مما يجعلنا نرفض الفرضية  .والطردية التي تربط بين متغيري التمدن والطلب على تأميناد الحياة الجيدة

يوجد عاقة ذاد داللة معنوية بين حجم الطلب على تأمين الحياة الصفرية ونقبل الفرضية البديلة القائلة 
ذلك يتوجب البحث عن معادلة االنحدار ا كثر التمدن وبذلك تكون الفرضية الثانية غير صحيحة ،لو 
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تمثياا للعاقة الموجودة بين المتغيرين ،وفيما يلي كافة معادالد االنحدار التي تمثل العاقة بين 
  :المتغيرين

الحياة تأميناد على والطلب التمدن متغيري بين للعاقة الممثلة المختلفة االنحدار معادالد يبين 22-3جدول  

Equation Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 b2 b3 

Linear .506 21.528 1 21 .000 -1058758143.923- 2146412902.104   

Logarithmic .490 20.204 1 21 .000 781484550.612 1105319951.068   

Inverse .475 18.963 1 21 .000 1152053521.376 -567883236.230-   

Quadratic .776 34.718 2 20 .000 17929145546.079 -70477409637.911- 69289946527.287  

Cubic .784 36.383 2 20 .000 5749993606.134 .000 -66460423042.561- 87032975757.93 

Compound .657 40.178 1 21 .000 32.356 492180649428.354   

Power .644 38.010 1 21 .000 361958175756.614 13.950   

S .631 35.957 1 21 .000 31.379 -7.213-   

Growth .657 40.178 1 21 .000 3.477 26.922   

Exponential .657 40.178 1 21 .000 32.356 26.922   

Logistic .657 40.178 1 21 .000 .031 2.032E-012   

 spssمن اعداد الباحث باالستناد إلى مخرجاد : المصدر

بعد االطاع على معاماد التحديد الخاصة بمعادالد االنحدار نجد أن معامل التحديد المقابل للمعادلة 
،مما يدل على فعالية التمثيل بواسطة يذه المعادلة للعاقة بين التمدن % 11.6يبلغ  4من الدرجة الثانية

  .والطلب على تأميناد الحياة 

 :وعند إيجاد معاماد المعادلة حصلنا على النتائج التالية 

  

                                                             
4

 1لم يتم اتخاذ المعادلة من الدرجة الثالثة وذلك لعدم معنوية معامالت المعادلة 



 141من  89صفحة 
 

الحياة تأميناد على لطلباو  التمدن متغيري بين للعاقة المعادلة معاماد يبين 22-3 جدول  

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .881a .776 .754 37487669.594582120 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 97578862395717296 2 48789431197858648 34.718 .000b 

Residual 28106507432651132 20 1405325371632556.5   

Total 125685369828368432 22    

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 17929145546.09 3866450736.38  4.637 .000 

 000. -4.769- -23.361- 14777786316.6 -70477409637.97- التمدن

 000. 4.916 24.079 14096110429.5 69289946527.3 2تمدن

 spssمن اعداد الباحث باالستناد إلى مخرجاد : المصدر
 :من الشكل للعاقة بين المتغيرين الممثلة  أن المعادلة وبالتالي تكون

                                                    

، تمثياا جيداا  والتمدنالحياة حجم الطلب على تأمين يذه المعادلة ذاد فعالية عالية وتمثل العاقة بين  إن
وقيمة معامل ،  5(0.881)قيمة معامل االرتباط بلغد ين ذلك المؤشراد الناتجة حيث أن يب

وكذلك فإن قيمة ،يي ا فضل في تمثيل العاقة بين المتغيرين المعادلة أن تدل على ( 0.776)التحديد
ويي تختبر مدى صاحية ، مستوى الداللة ( a=0.05)أصغر من قيمة ( 1.111)االحتمال الناتجة 

 .النموذج المختار وبالتالي تؤكد  صاحيت  

،مما يدل على أن   0.05يي أصغر من د في معادلة التمثيللكل من الميل والثاب Sigوكذلك فإن قيمة 
  .داللة احصائية وتختلف جويرياا عن الصفرقيم الميل والثابد ذاد 

وكذلك ،  1.15إن جميع االختباراد تؤكد على قبول قيم المعالم الناتجة وأنها معنوية عند مستوى داللة 
تؤكد بان المعادلة المختارة للتمثيل معنوية بداللة قيمة االحتمال الناتج عن جدول تحليل التباين 

ANOVA بين خط االتجاه العام الممثل للمعادلةوالشكل البياني التالي ي: 
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 1يختلف معامل االرتباط هنا عن المعامل الموجود في بداية الفقرة بسبب اختالف طبيعة العالقة المدروسة بين المتغيرين 
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ة 04توضيحي  رسم ا لحي أميناد ا لتمدن والطلب على ت لعاقة بين متغيري ا لممثل ل م ا لعا ه ا  يبين خط االتجا

يتها وقدرتها على التمثيل وبعد إيجاد المعادلة المعبرة عن العاقة بين المتغيرين والتحقق من فعال
لب على تأميناد الحياة في السنواد القادمة بناء على تغير نسبة التمدن يمكن التنبؤ بحجم الط ،الصحي 

بعد تعويض Y حجم الطلب على تأميناد الحياة المتوقع على حيث يمكن الحصول  .في تلك السنواد
 في المعادلة السابقة لنجد ما يلي X6قيمة التمدن المتوقع 

 القادمة السنواد في المتوقع الحياة تأميناد على الطلب حجم يبين 23-3 جدول

 Yحجم الطلب المتوقع  Xالتمدن المتوقع  العام
4115 58% 361385961.84 
4111 59.5% 545461131.84 
4119 61.5% 654165394.11 
4144 64% 868411115.69 
4145 63% 1149551451.85 

 spssمن اعداد الباحث بناء على مخرجاد :المصدر

 ،رتفاع نسبة التمدن المتوقعنمو حجم الطلب المتوقع على تأميناد الحياة مع ا يظهر من الجدول السابق
مما يستوجب العمل على رفع مستوى الخدماد التأمينية الموجهة لألرياف والعمل على زيادة الطلب 

 .من خال زيادة مصادر دخل سكان ا رياف وتقديم خدماد متعلقة بالتوظيف التأميني لسكان االرياف
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 1تم افتراض قيم التمدن المتوقع بناء على السلسلة الزمنية للتمدن 
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 الدراسة اإلحصائية للعالقة بين الطلب على تأمينات الحياة ومستوى التعليم .1.1.2.1

ومستوى التعليم  1-3 المبينة في الجدولبعد الحصول على البياناد المتعلقة بالطلب على تأميناد الحياة 
سيقوم الباحث  14-3في الجدول الموضحة  (نسبة الطاب الجامعيين وما فوق إلى إجمالي السكان)

على العاقة التي تربط بين العاقة بين المتغيراد  لبيان  spssبرنامج إلىبإدخال يذه البياناد 
 واختبار الفرضية التالية،المتغيرين

 ال يوجد عاقة ذاد داللة معنوية بين حجم الطلب على تأمين الحياة وتطور التعليم:  فرضية العدم

 يوجد عاقة ذاد داللة معنوية بين حجم الطلب على تأمين الحياة وتطور التعليم : الفرضية البديلة
 .ويمكن تمثيلها بنموذج رياضي،

 والختبار الفرضية نقوم بإيجاد معامل االرتباط بين المتغيرين حيث تظهر النتائج كالتالي

الحياة تأميناد على والطلب مستوى التعليم متغيري بين االرتباط معامل يبين 24-3 جدول  

 تعليم.مستوى حياة.طلب 

 حياة.طلب

Pearson Correlation 1 .791
**
 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 23 23 

 تعليم.مستوى

Pearson Correlation .791
**
 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 23 23 

 spssمن اعداد الباحث باالستناد إلى مخرجاد : المصدر

مما يدل على العاقة ( 000.)وبمستوى داللة % 19.1نجد قيمة معامل االرتباط من الجدول السابق 
الطردية والمتينة التي تربط بين متغيري مستوى التعليم والطلب على تأميناد الحياة ،وبالتالي نرفض 

يوجد عاقة ذاد داللة معنوية بين حجم الطلب على الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة القائلة 
مستوى التعليم ،لذلك يتوجب البحث عن معادلة االنحدار التي تمثل العاقة بين المتغيرين  تأمين الحياة و

فحصلنا على النتائج أفضل تمثيل ،وبهدف الوصول إلى ذلك بحثنا عن المعادالد التي تمثل تلك العاقة 
 :التالية
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الحياة تأميناد على والطلب مستوى التعليم متغيري بين للعاقة الممثلة المختلفة االنحدار معادالد يبين 24-3جدول  

Equation Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 b2 b3 

Linear .626 35.158 1 21 .000 -117577468.732- 55668151063.620   

Logarithmic .544 25.032 1 21 .000 1088431509.324 177417217.590   

Inverse .459 17.785 1 21 .000 239921526.940 -522509.519-   

Quadratic .825 47.083 2 20 .000 358780746.400 -234827122646.90- 40162981195138.540  

Cubic .842 53.437 2 20 .000 114147671.653 .000 -31244547990692.65- 6855021911258421 

Compound .689 46.441 1 21 .000 5195247.768 1.633E+279   

Power .611 32.933 1 21 .000 6574730584136.5 2.070   

S .526 23.258 1 21 .000 19.634 -.006-   

Growth .689 46.441 1 21 .000 15.463 642.912   

Exponential .689 46.441 1 21 .000 5195247.768 642.912   

Logistic .689 46.441 1 21 .000 1.925E-007 6.122E-280   

 spssمن اعداد الباحث باالستناد إلى مخرجاد  :المصدر

 ا كبر يو بعد االطاع على معاماد التحديد الخاصة بمعادالد االنحدار نجد أن معامل التحديد
،مما يدل على فعالية التمثيل بواسطة يذه المعادلة % 84.4 والبالغ الثالثةالمقابل للمعادلة من الدرجة 
وعند إيجاد معاماد المعادلة حصلنا على  .والطلب على تأميناد الحياة للعاقة بين مستوى التعليم 

 :النتائج التالية 

الحياة تأميناد على ولطلب مستوى التعليم متغيري بين للعاقة المعادلة معاماد يبين 25-3 جدول  

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the Estimate 

2 .918
b
 .842 .827 31474359.439847150 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

2 

Regression 105872663785394528.000 2 52936331892697264.000 53.437 .000
c
 

Residual 19812706042973908.000 20 990635302148695.400   

Total 125685369828368432.000 22    

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

2 

(Constant) 114147671.653 35780721.061  3.190 .005 

 000. 4.303 4.083 1593125791394810.200 6855021911258379.000 3تعليم

 003. -3.405- -3.231- 9177212930602.293 -31244547990692.406- 2تعليم

a. Dependent Variable: حياة.طلب 

 spssمن اعداد الباحث باالستناد إلى مخرجاد : المصدر
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 :من الشكل للعاقة بين المتغيرين الممثلة  المعادلة وبالتالي تكون

                                                          

تمثياا  ونسبة التعليمالحياة حجم الطلب على تأمين إن يذه المعادلة ذاد فعالية عالية وتمثل العاقة بين 
وقيمة معامل ، ( 0.918)يبين ذلك المؤشراد الناتجة حيث أن  قيمة معامل االرتباط بلغد ، جداا جيداا 
وكذلك فإن قيمة االحتمال ،جيداا جداا المعادلة تعبر عن العاقة تعبيراا أن تدل على ( 0.842)التحديد
ة النموذج ويي تختبر مدى صاحي، مستوى الداللة ( a=0.05)أصغر من قيمة ( 1.111)الناتجة 

 .صاحيت   المختار وبالتالي تؤكد

،مما يدل على أن   0.05يي أصغر من د في معادلة التمثيللكل من الميل والثاب Sigوكذلك فإن قيمة 
  .بد ذاد داللة احصائية وتختلف جويرياا عن الصفرقيم الميل والثا

وكذلك ،  1.15إن جميع االختباراد تؤكد على قبول قيم المعالم الناتجة وأنها معنوية عند مستوى داللة 
تؤكد بان المعادلة المختارة للتمثيل معنوية بداللة قيمة االحتمال الناتج عن جدول تحليل التباين 

ANOVA والشكل البياني التالي يبين خط االتجاه العام الممثل للمعادلة: 

 
 

ة 05توضيحي  رسم ا لحي أميناد ا لتعليم والطلب على ت لعاقة بين متغيري مستوى ا لممثل ل م ا لعا ه ا  يبين خط االتجا

من كل ماسبق نتوصل إلى رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة القائلة بوجود عاقة ذاد 
وبذلك تكون الفرضية الثالثة  ،الوعي التأمينيداللة احصائية بين الطلب على تأميناد الحياة ومستوى 

 .غير صحيحة
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يتها وقدرتها على التمثيل فعالوبعد إيجاد المعادلة المعبرة عن العاقة بين المتغيرين والتحقق من 
يمكن التنبؤ بحجم الطلب على تأميناد الحياة في السنواد القادمة بناء على تغير مستوى  ،الصحي 

 .التعليم في تلك السنواد

بعد تعويض قيمة مستوى التعليم ( Y)حجم الطلب على تأميناد الحياة المتوقع  على حيث يمكن الحصول
 المعادلة السابقة لنجد ما يلي في 7(X)المتوقع 

 القادمة السنواد في المتوقع الحياة تأميناد على الطلب حجم يبين 26-3 جدول

 Yحجم الطلب المتوقع  Xمستوى التعليم المتوقع  العام
4115 1.116 411148616.818 
4111 1.1165 616645911.433 
4119 1.111 934431335.611 
4144 1.1115 1448614415.988 
4145 1.118 1644461818.814 

 spssمن اعداد الباحث بناء على مخرجاد :المصدر

 .يظهر من الجدول السابق نمو حجم الطلب المتوقع على تأميناد الحياة مع ارتفاع مستوى التعليم 

 الدراسة اإلحصائية للعالقة بين الطلب على تأمينات الحياة ومعدل البطالة  .1.1.2.1

،ومعدل  1-3 رقمبعد الحصول على البياناد المتعلقة بالطلب على تأميناد الحياة المبينة في الجدول 
 لبيان  spssسيقوم الباحث بإدخال يذه البياناد إلى برنامج، 13-3رقم البطالة الموض  في الجدول 

 :التي تربط بين المتغيرين ،واختبار الفرضية التالية العاقة 
 .م الطلب على تأمين الحياةحجمعدل البطالة و عاقة ذاد داللة معنوية بين  توجدال : فرضية العدم

 ،حجم الطلب على تأمين الحياةمعدل البطالة و  عاقة ذاد داللة معنوية بين توجد: الفرضية البديلة
 .ويمكن تمثيلها بنموذج رياضي

 والختبار الفرضية نقوم بإيجاد معامل االرتباط بين المتغيرين حيث ظهرد النتائج التالية 
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 تم افتراض قيم مستوى التعليم المتوقع بناء على السلسلة الزمنية لمستوى التعليم  
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الحياة تأميناد على والطلب البطالة متغيري بين االرتباط معامل يبين 27-3 جدول  

 حياة.طلب البطالة 

 البطالة

Pearson Correlation 1 .502
*
 

Sig. (2-tailed)  .015 

N 23 23 

 حياة.طلب

Pearson Correlation .502
*
 1 

Sig. (2-tailed) .015  

N 23 23 

 spssمن اعداد الباحث بناء على مخرجاد :المصدر

مما يدل على ضعف ( 15.0)وبمستوى داللة % 51.4من الجدول السابق نجد قيمة معامل االرتباط 
د عاقة ذاد داللة و وجرين ،وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية القائلة بعدم يالعاقة التي تربط بين المتغ

،وبذلك تكون الفرضية الرابعة  في سورية معدل البطالة معنوية بين حجم الطلب على تأمين الحياة و
 .محققة

كان من المتوقع وجود عاقة عكسية بين الطلب على تأميناد الحياة و معدل البطالة إال أن تحليل 
د المأخوذة عن حجم البطالة ذلك إلى عدم دقة البيانا ويمكن إرجاعالبياناد لم يظهر مثل يذه العاقة 

 .من البطالة المقنعةومعانات   سوريةقتصاد الظل في الكبير الحجم ال نتيجة

 :راسة اإلحصائية للعالقة بين الطلب على تأمينات الحياة ومعدل الفائدة الد .1.1.2.1

والبياناد الخاصة  (1-3)بإدخال البياناد الخاصة بالطلب على تأميناد الحياة الموضحة في الجدول 
بين معدل الفائدة بهدف معرفة العاقة   spssإلى برنامج (14-3)بمعدل الفائدة المبينة في الجدول 

 :الطلب على تأميناد الحياة كمتغير تابع واختبار الفرضية التالية مستقل وكمتغير 

 ومعدل الفائدةال يوجد عاقة ذاد داللة معنوية بين حجم الطلب على تأمين الحياة : فرضية العدم

ويمكن ، ومعدل الفائدةيوجد عاقة ذاد داللة معنوية بين حجم الطلب على تأمين الحياة : الفرضية البديلة
 .تمثيلها بنموذج رياضي

 حيث حصلنا على الجدول التالي
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الحياة تأميناد على والطلب معدل الفائدة متغيري بين االرتباط معامل يبين 28-3 جدول  

 حياة.طلب الفائدة 

 الفائدة

Pearson Correlation 1 .557
**
 

Sig. (2-tailed)  .006 

N 23 23 

 حياة.طلب

Pearson Correlation .557
**
 1 

Sig. (2-tailed) .006  

N 23 23 

 spssمن اعداد الباحث باالستناد إلى مخرجاد : المصدر

مما يدل على ضعف ( 16.0)وبمستوى داللة % 55.1من الجدول السابق نجد قيمة معامل االرتباط 
د عاقة ذاد داللة و وجالعاقة التي تربط بين المتغيرين ،وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية القائلة بعدم 

 .،وبذلك تكون الفرضية الخامسة محققةمعدل الفائدة  معنوية بين حجم الطلب على تأمين الحياة و
إال أن تحليل  الفائدةكان من المتوقع وجود عاقة عكسية بين الطلب على تأميناد الحياة و معدل 

من  طويلةثباد معدالد الفائدة في سورية لفترة ذلك إلى يمكن إرجاع البياناد لم يظهر مثل يذه العاقة و 
 .الزمن 

 الدراسة اإلحصائية للعالقة بين الطلب على تأمينات الحياة وتطور النظام المالي  .1.1.2.1

تطور ،و  1-3بعد الحصول على البياناد المتعلقة بالطلب على تأميناد الحياة المبينة في الجدول رقم 
  spss،سيقوم الباحث بإدخال يذه البياناد إلى برنامج 15-3الموض  في الجدول رقم  النظام المالي

 :التي تربط بين المتغيرين ،واختبار الفرضية التالية العاقة  لبيان
 .حجم الطلب على تأمين الحياةو  تطور النظام الماليعاقة ذاد داللة معنوية بين  توجدال : فرضية العدم

 حجم الطلب على تأمين الحياةو  تطور النظام المالي عاقة ذاد داللة معنوية بين وجدت: الفرضية البديلة
 .ويمكن تمثيلها بنموذج رياضي،

 والختبار الفرضية نقوم بإيجاد معامل االرتباط بين المتغيرين حيث ظهرد النتائج التالية
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الحياة تأميناد على والطلب تطور النظام المالي متغيري بين االرتباط معامل يبين 29-3 جدول  

 حياة.طلب النظام.تطور 

 النظام.تطور

Pearson Correlation 1 .792
**
 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 23 23 

 حياة.طلب

Pearson Correlation .792
**
 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 23 23 

 spssمن اعداد الباحث باالستناد إلى مخرجاد : المصدر

 

مما يدل على العاقة ( 000.)وبمستوى داللة % 19.4الجدول السابق نجد قيمة معامل االرتباط من 
،وبالتالي نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة القائلة  المتغيرينالطردية والمتينة التي تربط بين 

،لذلك يتوجب  النظام الماليتطور  يوجد عاقة ذاد داللة معنوية بين حجم الطلب على تأمين الحياة و
،وبهدف الوصول إلى ذلك  البحث عن معادلة االنحدار التي تمثل العاقة بين المتغيرين أفضل تمثيل

 :فحصلنا على النتائج التاليةبحثنا عن المعادالد التي تمثل تلك العاقة 

الحياة تأميناد على والطلب النظام المالي تطور متغيري بين للعاقة الممثلة المختلفة االنحدار معادالد يبين 32-3جدول  

Equation Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 b2 b3 

Linear .628 35.395 1 21 .000 -103225779.882- 133369426.941   

Logarithmic .628 35.395 1 21 .000 30143647.059 192411410.854   

Inverse .628 35.395 1 21 .000 296882500.941 -266738853.882-   

Quadratic .628 35.395 1 21 .000 -103225779.882- 133369426.941 .000  

Cubic .628 35.395 1 21 .000 -103225779.882- 133369426.941 .000 .000 

Compound .688 46.202 1 21 .000 6156311.750 4.651   

Power .688 46.202 1 21 .000 28634187.554 2.218   

S .688 46.202 1 21 .000 20.244 -3.074-   

Growth .688 46.202 1 21 .000 15.633 1.537   

Exponential .688 46.202 1 21 .000 6156311.750 1.537   

Logistic .688 46.202 1 21 .000 1.624E-007 .215   

 spssمن اعداد الباحث باالستناد إلى مخرجاد : المصدر

 بعد االطاع على معاماد التحديد الخاصة بمعادالد االنحدار نجد أن معامل التحديد المقابل للمعادلة
،مما يدل على فعالية التمثيل بواسطة يذه المعادلة للعاقة بين % 64.8من الدرجة ا ولى يبلغ  الخطية

وعند إيجاد معاماد المعادلة حصلنا على النتائج  .المالي والطلب على تأميناد الحياة تطور النظام 
 :التالية 
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الحياة تأميناد على لطلباو  تطور النظام المالي متغيري بين للعاقة المعادلة معاماد يبين 31-3 جدول  

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .792a .628 .610 47208806.546440570 

a. Predictors: (Constant), النظام.تطور 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 78883270102044176.000 1 78883270102044176.000 35.395 .000b 

Residual 46802099726324256.000 21 2228671415539250.200   

Total 125685369828368432.000 22    

a. Dependent Variable: حياة.طلب 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) -103225779.882- 29930561.474  -3.449- .002 

 000. 5.949 792. 22417483.233 133369426.941 النظام.تطور

 spssمن اعداد الباحث باالستناد إلى مخرجاد : المصدر

 :  ييللعاقة بين المتغيرين الممثلة  المعادلة وبالتالي تكون

                                 

حجم الطلب وتمثل العاقة بين  جيدةذاد فعالية يي خطية من الدرجة ا ولى، و إن يذه المعادلة 

يبين ذلك المؤشراد الناتجة حيث أن  قيمة ،جيداا تمثياا وتطور النظام المالي الحياة على تأمين 

يي المعادلة أن تدل على ( 0.628)وقيمة معامل التحديد، ( 0.792)معامل االرتباط بلغد 

أصغر من قيمة ( 1.111)االحتمال الناتجة وكذلك فإن قيمة ،بين المتغيرين  ا فضل لتمثيل العاقة

(a=0.05 ) ويي تختبر مدى صاحية النموذج المختار وبالتالي تؤكد  صاحيت  ، مستوى الداللة. 

،مما يدل   0.05يي أصغر من د في معادلة التمثيللكل من الميل والثاب Sigوكذلك فإن قيمة 

 .وتختلف جويرياا عن الصفرعلى أن قيم الميل والثابد ذاد داللة احصائية 
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 1.15عنوية عند مستوى داللة إن جميع االختباراد تؤكد على قبول قيم المعالم الناتجة وأنها م

جدول تحليل  بداللة قيمة االحتمال الناتج عن وكذلك تؤكد بان المعادلة المختارة للتمثيل معنوية،

 للمعادلة  لعام الممثلاالتجاه ا والشكل البياني التالي يبين خط ANOVAالتباين 

 

ة 06توضيحي  رسم ا لحي أميناد ا لدخل والطلب على ت لعاقة بين متغيري ا لممثل ل م ا لعا ه ا  يبين خط االتجا

من كل ما سبق نتوصل إلى رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة القائلة بوجود عاقة ذاد 
النظام المالي ،وبذلك تكون الفرضية السادسة غير داللة احصائية بين الطلب على تأميناد الحياة وتطور 

 .صحيحة

 الدراسة اإلحصائية للعالقة بين الطلب على تأمينات الحياة والعمر المتوقع عند الوالدة   .1.1.2.1

والبياناد الخاصة  (1-3)بإدخال البياناد الخاصة بالطلب على تأميناد الحياة الموضحة في الجدول 
بين بهدف معرفة العاقة   spssإلى برنامج (16-3)مبينة في الجدول بالعمر المتوقع عند الوالدة ال

 :الطلب على تأميناد الحياة كمتغير تابع واختبار الفرضية التالية توقعاد الحياة كمتغير مستقل و
 وتوقعاد الحياةال يوجد عاقة ذاد داللة معنوية بين حجم الطلب على تأمين الحياة : فرضية العدم

، وتوقعاد الحياةيوجد عاقة ذاد داللة معنوية بين حجم الطلب على تأمين الحياة : البديلة الفرضية
 .ويمكن تمثيلها بنموذج رياضي
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 حيث حصلنا على الجدول التالي

الحياة تأميناد على والطلب توقعاد الحياة متغيري بين االرتباط معامل يبين 32-3 جدول  

 حياة.طلب الحياة.توقعات 

 الحياة.توقعات

Pearson Correlation 1 .652
**
 

Sig. (2-tailed)  .001 

N 23 23 

 حياة.طلب

Pearson Correlation .652
**
 1 

Sig. (2-tailed) .001  

N 23 23 

 spssمن اعداد الباحث باالستناد إلى مخرجاد : المصدر

مما يدل على العاقة ( 001.)وبمستوى داللة % 65.4من الجدول السابق نجد قيمة معامل االرتباط 
،وبالتالي نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة القائلة  المتغيرينالتي تربط بين  والجيدة الطردية

،لذلك يتوجب البحث  توقعاد الحياة يوجد عاقة ذاد داللة معنوية بين حجم الطلب على تأمين الحياة و
بين المتغيرين أفضل تمثيل ،وبهدف الوصول إلى ذلك بحثنا عن  عن معادلة االنحدار التي تمثل العاقة

 :فحصلنا على النتائج التاليةالمعادالد التي تمثل تلك العاقة 

الحياة تأميناد على والطلب توقعاد الحياة متغيري بين للعاقة الممثلة المختلفة االنحدار معادالد يبين 33-3جدول  

Equation Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 b2 b3 

Linear .425 15.509 1 21 .001 -1968140593.04- 27669085.257   

Logarithmic .417 14.993 1 21 .001 -8555009315.64- 2006174503.282   

Inverse .408 14.494 1 21 .001 2044407085.571 -145365882569.25-   

Quadratic .733 27.478 2 20 .000 73302968835.270 -2028643941.464- 14035908.009  

Cubic .740 28.414 2 20 .000 24119557643.679 .000 -13844114.84- 127667.391 

Compound .554 26.058 1 21 .000 .000 1.416   

Power .547 25.322 1 21 .000 2.545E-040 25.308   

S .540 24.606 1 21 .000 42.627 -1840.007-   

Growth .554 26.058 1 21 .000 -7.990- .348   

Exponential .554 26.058 1 21 .000 .000 .348   

Logistic .554 26.058 1 21 .000 2951.274 .706   

 spssمن اعداد الباحث باالستناد إلى مخرجاد  :المصدر

من الجدول السابق نجد أن المعادلة من الدرجة الثالثة يي أفضل معادلة تمثل العاقة بين المتغيرين إذ 
،مما يدل على فعالية المعادلة في تمثيل العاقة بين توقعاد الحياة %14بلغد قيمة معامل الةتحديد 
 .  والطلب على تأميناد الحياة

 :وعند إيجاد معاماد المعادلة حصلنا على النتائج التالية 
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الحياة تأميناد على ولطلب توقعاد الحياة متغيري بين للعاقة المعادلة معاماد يبين 34-3 جدول  

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the Estimate 

2 .860
b
 .740 .714 40446636.294682845 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

2 

Regression 92966762077281312 2 46483381038640656.000 28.414 .000
c
 

Residual 32718607751087116 20 1635930387554355.800 
  

Total 125685369828368432 22 
   

c. Predictors: (Constant), 2توقعات ,3توقعات 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

2 

(Constant) 24119557643.722 5171580983.752 
 

4.664 .000 

 000. 4.853 48.440 26304.779 127667.391 3توقعات

 000. -4.787- -47.779- 2891939.471 -13844114.840- 2توقعات

 spssمن اعداد الباحث باالستناد إلى مخرجاد : المصدر

 :من الشكل للعاقة بين المتغيرين الممثلة  المعادلة وبالتالي تكون

                                                

 وتوقعاد الحياةالحياة حجم الطلب على تأمين إن يذه المعادلة ذاد فعالية عالية وتمثل العاقة بين 
وقيمة معامل ،  8(0.86)يبين ذلك المؤشراد الناتجة حيث أن  قيمة معامل االرتباط بلغد ،تمثياا جيداا 

وكذلك فإن قيمة ،يي ا فضل لتمثيل العاقة بين المتغيرين المعادلة أن تدل على ( 0.74)التحديد
ويي تختبر مدى صاحية ، مستوى الداللة ( a=0.05)من قيمة  أصغر( 1.111)االحتمال الناتجة 

 .النموذج المختار وبالتالي تؤكد  صاحيت  

،مما يدل على أن   0.05يي أصغر من د في معادلة التمثيللكل من الميل والثاب Sigوكذلك فإن قيمة 
 .قيم الميل والثابد ذاد داللة احصائية وتختلف جويرياا عن الصفر

وكذلك ،  1.15إن جميع االختباراد تؤكد على قبول قيم المعالم الناتجة وأنها معنوية عند مستوى داللة 
تؤكد بان المعادلة المختارة للتمثيل معنوية بداللة قيمة االحتمال الناتج عن جدول تحليل التباين 

ANOVA والشكل البياني التالي يبين خط االتجاه العام الممثل للمعادلة: 
                                                             

8
 اختلفت قيمة معامل االرتباط بسبب تغير العالقة المأخوذة بين المتغيرين 
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ة 01توضيحي  رسم ا لحي أميناد ا ة والطلب على ت ا لحي توقعاد ا لعاقة بين متغيري  لممثل ل م ا لعا ه ا  يبين خط االتجا

من كل ما سبق نتوصل إلى رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة القائلة بوجود عاقة ذاد 
تكون الفرضية السابعة غير داللة احصائية بين الطلب على تأميناد الحياة وتوقعاد الحياة ،وبذلك 

 .صحيحة

وبعد إيجاد المعادلة المعبرة عن العاقة بين المتغيرين والتحقق من فعاليتها وقدرتها على التمثيل الصحي  
،يمكن التنبؤ بحجم الطلب على تأميناد الحياة في السنواد القادمة بناء على تغير توقعاد الحياة في تلك 

 .السنواد

بعد تعويض قيمة توقعاد الحياة ( Y)حجم الطلب على تأميناد الحياة المتوقع  ىعل حيث يمكن الحصول
(X)9 في المعادلة السابقة لنجد ما يلي 

 القادمة السنواد في المتوقع الحياة تأميناد على الطلب حجم يبين 35-3 جدول
 Yحجم الطلب المتوقع  Xتوقعاد الحياة  العام

4115 11 344111114.165 
4111 18 416118691.994 
4119 19 663439118.531 
4144 81 884946859.144 
4145 81 1136116118.913 

 spssمن اعداد الباحث بناء على مخرجاد :المصدر

                                                             
9

 على السلسة الزمنية للدخل الفردي تم افتراض قيم توقعات الحياة  بناء 
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تحسن العمر المتوقع عند يظهر من الجدول السابق نمو حجم الطلب المتوقع على تأميناد الحياة مع 
 .مع طول فترة الحياة  حيث يزداد طلب ا فراد للتأمين، الوالدة

 Demand for non-life insurance الطلب على تأمينات غير الحياة .1.1.1

في البداية سوف يقوم الباحث بتحديد كل من المتغيراد التابعة والمتغيراد المستقلة الخاصة بقياس الطلب 
 .على تأميناد غير الحياة ووضع المحدداد الرئيسية لها

 قياس الطلب على تأمينات غير الحياة  .1.1.1.0

كمؤشر للطلب التأميني، والجدول ( م ا قساطحج)سيقوم الباحث باعتبار حجم بدالد التأمين المحصلة 
 التالي يبين تطور حجم يذه ا قساط

 يبين حجم ا قساط على تأميناد غير الحياة        بألوف الليراد السورية 36-3 جدول

 1998 1991 1996 1995 1994 1993 1994 1991 1991 العام
 3916569 3141431 3434544 3155116 4116814 4341418 4111116 1543481 196151 حجم أقساط غير الحياة

 4111 4116 4115 4114 4113 4114 4111 4111 1999 العام
 1119899 6989965 6116448 6541611 5469884 5184168 4611581 3614164 3419111 حجم أقساط غير الحياة

 4114 4111 4111 4119 4118 العام
 *15846949 *18419315 18131964 11138651 11484896 حجم أقساط غير الحياة

 .4114تقرير ييئة اإلشراف على التأمين السورية لعام*المجموعة االحصائية للسنواد المذكورة،:المصدر

لى تأميناد غير الحياة كمتغير تابع يقيس الطلب التأميني عوسوف يتم اعتبار يذا المؤشر في البحث 
والشكل التالي يبين تطور حجم ا قساط المجمعة خال الفترة الزمنية المذكورة على منتجاد في سورية ،

، حيث ناحظ التزايد في حجم الطلب خال فترة احتكار المؤسسة العامة السورية التأمين على غير الحياة
ثابتة تقريباا، ومن ثم التزايد الكبير والقفزة التي حصلد في حجم الطلب على تأميناد غير  للتأمين بنسب

 . الحياة بعد دخول الشركاد الخاصة لقطاع التأمين السوري
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لمذكورة 08 توضيحي رسم فترة ا ل اة خال ا لحي أميناد غير ا  يبين تطور حجم الطلب على ت

 :على تأمينات غير الحياة المتغيرات المستقلة المؤثرة على الطلب  .1.1.1.2
بأن الطلب على المنتجاد التأمينية يستند على نموذج (szpiro 1985 , browne 2000)  وجد كل من

المنفعة كما وجدوا العديد من العوامل المختلفة المؤثرة على قرار شراء التأمين من قبل الفرد وتشمل يذه 
 .،ودرجة النفور من المخاطرةالعوامل دخل الفرد وثروت  ،احتمال الخسارة 

في البلدان  حياةوجود عاقة إيجابية بين الدخل والطلب على تأميناد غير ال (beenstock 1988)يفترض 
 .الصناعية 

المسؤولية العامة والتأمين على المركباد في دول منظمة التعاون االقتصادي  (browne 2000)حلل 
OECD  ووجد عاقة ذاد داللة إحصائية بين حجم الطلب على يذا النوع من التأميناد ونصيب الفرد

 .من الناتج القومي اإلجمالي

أيم المتغيراد  (webb&beck 2003 ,browne&kim 1993,outreville1996)وكذلك بيند الدراساد التالية 
يني ويي حصة الفرد من الناتج المحلي المفسرة أو المتغيراد المستقلة التي تؤثر على الطلب التأم

 .اإلجمالي ،تطور القطاع المصرفي ،المؤشراد المؤسسية ،التعليم ،العمر ،التحضر

مجموعة المتغيراد المفسرة التي تحدد الطلب على  (chui & kwok 2009) كما بيند الدراسة التي قام بها
 .والمؤسسية والديموغرافية والثقافية المنتجاد التأمينية بمختلف أقسامها االقتصادية 

وجد بأن الطلب على تأمين السياراد يزداد بزيادة الكثافة السكانية وذلك  (sherden 1984) أما دراسة
 .1919بلدة في والية ماساتسوستس ا ميركية عام  359بتحليل  
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لى تحمل التكاليف المتزايدة أشارد إلى أن ارتفاع الدخل الفردي يزيد القدرة ع (feyen 2011)كذلك دراسة 
عليم وزيادة الوعي ارتفاع مستوياد التو تزايد عدد السكان من الطبقة الوسطى كما أن من منتجاد التأمين 

زيادة أسواق السلع المعمرة والممتلكاد وزيادة و نظمة حكم أكثر استقراراا تجاه المخاطر باإلضافة  
 .االستثمار في رأس المال الثابد

االستعراض  يم الدراساد التي تناولد الطلب على المنتجاد التأمينية سوف يحدد الباحث أيم وبعد يذا 
المحدداد المؤثرة على الطلب التأميني في سورية وذلك باستخاص أيم العوامل والمحدداد الموجودة في 

اد ذاد قيمة ،وخاصة تلك العوامل التي من الممكن قياسها والحصول على بيان[80] الدراساد السابقة
 .وداللة احصائية في الجمهورية العربية السورية 

بعد أن قام الباحث باستعراض المتغيراد المؤثرة في الطلب على تأميناد الحياة سوف يختار بعض 
 :المتغيراد المؤثرة على الطلب على تأميناد غير الحياة ويي 

 الدخل 

 التمدن 

 مستوى التعليم 

 معدل البطالة 

  الماليتطور النظام 

إن بياناد المتغيراد السابقة مأخوذة سابقاا في دراسة محدداد الطلب على تأميناد الحياة وبالتالي سوف 
دخال حجم أقساط غير  spssيقوم الباحث بإدخال البياناد على برنامج  باعتباريا متغيراد مستقلة وا 

 .الحياة كمتغير تابع للمتغيراد المستقلة
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 دات الطلب على تأمينات غير الحياةالدراسة اإلحصائية لمحد .1.1.1

سيقوم الباحث بالدراسة اإلحصائية بعد أن حدد مؤشر الطلب على تأميناد غير الحياة وقياس حجم 
ا قساط في الجمهورية العربية السورية وكذلك قيام  بتحديد أيم المحدداد المؤثرة في الطلب على 

 (.ى التعليم،تطور النظام الماليالدخل،التمدن،معدل البطالة،مستو )تأميناد الحياة 

بي ن الباحث فيما سبق البياناد التي حصل عليها من المصادر المختلفة  يم يذه المحدداد وسيقوم فيما 
جراء العملياد اإلحصائية عليها الستخراج  spssيلي بإدخال يذه البياناد في برنامج  اإلحصائي وا 

 .العاقة فيما بينها

 للعالقة بين الطلب على تأمينات غير الحياة والدخلالدراسة اإلحصائية  .1.1.1.0

 ،36-3الحياة المبينة في الجدول رقم  غير بعد الحصول على البياناد المتعلقة بالطلب على تأميناد
،سيقوم الباحث  8-3ودخل الفرد مقاساا بنصيب الفرد من الدخل القومي الموضحة في الجدول رقم 

 :التي تربط بين المتغيرين ،واختبار الفرضية التالية العاقة  لبيان  spssبرنامج بإدخال يذه البياناد إلى
 .الحياة اد غيرحجم الطلب على تأمينالدخل و عاقة ذاد داللة معنوية بين  توجدال : فرضية العدم

 الحياة اد غيرحجم الطلب على تأمينالدخل و  عاقة ذاد داللة معنوية بين توجد: الفرضية البديلة
 .تمثيلها بنموذج رياضيويمكن ،

 والختبار الفرضية نقوم بإيجاد معامل االرتباط بين المتغيرين حيث ظهرد النتائج التالية
الحياة غير تأميناد على والطلب الدخل متغيري بين االرتباط معامل يبين 37-3 جدول  

 غيرحياة.طلب الدخل 

 الدخل

Pearson Correlation 1 .943
**
 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 23 23 

 غيرحياة.طلب

Pearson Correlation .943
**
 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 23 23 

 spssمن اعداد الباحث بناء على مخرجاد :المصدر

مما يدل على العاقة ( 000.)وبمستوى داللة % 94.3من الجدول السابق نجد قيمة معامل االرتباط 
الطردية والمتينة التي تربط بين المتغيرين ،وبالتالي نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة القائلة 

الفردي ،لذلك يتوجب  الدخل الحياة و اد غيريوجد عاقة ذاد داللة معنوية بين حجم الطلب على تأمين
قة بين المتغيرين أفضل تمثيل ،وبهدف الوصول إلى ذلك البحث عن معادلة االنحدار التي تمثل العا
 :فحصلنا على النتائج التاليةبحثنا عن المعادالد التي تمثل تلك العاقة 
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الحياةغير  تأميناد على والطلب الدخل متغيري بين للعاقة الممثلة المختلفة االنحدار معادالد يبين 38-3جدول  

Equation Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 b2 b3 

Linear .888 167.324 1 21 .000 -2661275257.631- 141278.132   

Logarithmic .779 73.838 1 21 .000 -83882684716.476- 8259526312.331   

Inverse .584 29.477 1 21 .000 13497303638.456 -344131445392013.800-   

Quadratic .915 107.176 2 20 .000 1150020508.632 11055.064 .870  

Cubic .925 78.231 3 19 .000 -3295115669.238- 259891.585 -3.085- 1.825E-005 

Compound .893 175.998 1 21 .000 1186870241.615 1.000   

S .894 176.812 1 21 .000 23.649 -65656.389-   

Growth .893 175.998 1 21 .000 20.895 2.185E-005   

Exponential .893 175.998 1 21 .000 1186870241.615 2.185E-005   

Logistic .893 175.998 1 21 .000 8.426E-010 1.000   

 spssمن اعداد الباحث باالستناد إلى مخرجاد : المصدر

يي أفضل معادلة تمثل العاقة بين المتغيرين إذ  الثالثةمن الجدول السابق نجد أن المعادلة من الدرجة 
إال أن معاماد المعادلة لم تكن ذاد داللة احصائية عند مستوى  ،%94.5بلغد قيمة معامل الةتحديد

، لذلك تم اتخاذ المعادلة من الدرجة ا ولى لتمثيل العاقة بين المتغيرين ،حيث ظهرد النتائج % 5
 التالية

الحياةغير  تأميناد على ولطلب الدخل متغيري بين للعاقة المعادلة معاماد يبين 39-3 جدول  

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .943a .888 .883 1745744641.998170100 

a. Predictors: (Constant), الدخل 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 509940966032589600000 1 509940966032589600000 167.324 .000b 

Residual 64000111456371710000 21 3047624355065319400   
Total 573941077488961300000 22    

a. Dependent Variable: غيرحياة.طلب 
Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) -2661275257.631- 791821408.375  -3.361- .003 

 000. 12.935 943. 10921.838 141278.132 الدخل

a. Dependent Variable: غيرحياة.طلب 

 spssمن اعداد الباحث باالستناد إلى مخرجاد : المصدر

 :الممثلة للعاقة بين المتغيرين من الشكل  المعادلة وبالتالي تكون
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xbaY 1 
                                

إن يذه المعادلة ذاد فعالية عالية وتمثل العاقة بين حجم الطلب على التأمين لغير الحياة ومستوى 
وقيمة ، ( 1.943)يبين ذلك المؤشراد الناتجة حيث أن  قيمة معامل االرتباط بلغد ،ممتازاا الدخل تمثياا 

وكذلك فإن ، يي ا فضل لتمثيل العاقة بين المتغيرينتدل على أن المعادلة ( 1.888)التحديدمعامل 
ويي تختبر مدى ، مستوى الداللة ( a=0.05)أصغر من قيمة ( 1.111)قيمة االحتمال الناتجة 

 .صاحية النموذج المختار وبالتالي تؤكد  صاحيت  

،مما يدل على أن   0.05يي أصغر من في معادلة التمثيلد لكل من الميل والثاب Sigوكذلك فإن قيمة 
  .قيم الميل والثابد ذاد داللة احصائية وتختلف جويرياا عن الصفر

وكذلك ،  1.15إن جميع االختباراد تؤكد على قبول قيم المعالم الناتجة وأنها معنوية عند مستوى داللة 
قيمة االحتمال الناتج عن جدول تحليل التباين تؤكد بان المعادلة المختارة للتمثيل معنوية بداللة 

ANOVA والشكل البياني التالي يبين خط االتجاه العام الممثل للمعادلة: 

 
 

اة 09توضيحي  رسم لحي أميناد غير ا لدخل والطلب على ت لعاقة بين متغيري ا لممثل ل م ا لعا ه ا  يبين خط االتجا

وقبول الفرضية البديلة القائلة بوجود عاقة ذاد من كل ماسبق نتوصل إلى رفض الفرضية الصفرية 
 .داللة احصائية بين الطلب على تأميناد غير الحياة والدخل ،وبذلك تكون الفرضية الثامنة غير صحيحة
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وبعد إيجاد المعادلة المعبرة عن العاقة بين المتغيرين والتحقق من فعاليتها وقدرتها على التمثيل الصحي  
الطلب على تأميناد غير الحياة في السنواد القادمة بناء على تغير حجم الدخل في  ،يمكن التنبؤ بحجم

 .تلك السنواد

بعد تعويض قيمة الدخل ( Y)حجم الطلب على تأميناد غير الحياة المتوقع على حيث يمكن الحصول 
 في المعادلة السابقة لنجد ما يلي 10(X)المتوقع 

 القادمة السنواد في المتوقع الحياةغير  تأميناد على الطلب حجم يبين 42-3 جدول
 Yحجم الطلب المتوقع  Xالدخل المتوقع  العام

4115 131111 15114881914.369 
4111 155111 19436835414.369 
4119 115111 44164391844.369 
4144 415111 41113543144.369 
4145 441111 31445416444.369 

 spssمن اعداد الباحث بناء على مخرجاد :المصدر

دور وأيمية الدخل الفردي في زيادة الطلب على تأميناد غير الحياة ويذا يظهر من الجدول السابق 
 .يستوجب العمل على رفع الدخل الفردي لتفعيل دور قطاع التأمين

 والتمدنالدراسة اإلحصائية للعالقة بين الطلب على تأمينات غير الحياة  .1.1.1.2

والبياناد ( 36-3)الحياة الموضحة في الجدول غير بإدخال البياناد الخاصة بالطلب على تأميناد 
  spssإلى برنامج( 9-3)المبينة في الجدول ( توزع المواطنين بين الريف والمدينة)الخاصة بالتمدن 

الحياة كمتغير تابع واختبار غير الطلب على تأميناد  بين التمدن كمتغير مستقل وبهدف معرفة العاقة 
 :الفرضية التالية

 الحياة والتمدن اد غيرال يوجد عاقة ذاد داللة معنوية بين حجم الطلب على تأمين: فرضية العدم

، الحياة والتمدناد غير يوجد عاقة ذاد داللة معنوية بين حجم الطلب على تأمين: الفرضية البديلة
 .ويمكن تمثيلها بنموذج رياضي

 حصلنا على الجدول التاليحيث 

 

 
                                                             

10
 تم افتراض قيم الدخل المتوقع بناء على السلسة الزمنية للدخل الفردي 
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الحياةغير  تأميناد على والطلب التمدن متغيري بين االرتباط معامل يبين 41-3 جدول  

 غيرحياة.طلب التمدن 

 التمدن

Pearson Correlation 1 .897
**
 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 23 23 

 غيرحياة.طلب

Pearson Correlation .897
**
 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 23 23 

 spssمن اعداد الباحث بناء على مخرجاد :المصدر

ويو يعكس العاقة القوية  (000.) وبمستوى داللة% 89.1من الجدول السابق نجد قيمة معامل االرتباط 
مما يجعلنا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة القائلة  .المتغيرينوالطردية التي تربط بين 

التمدن وبذلك تكون الفرضية  الحياة و اد غيرعاقة ذاد داللة معنوية بين حجم الطلب على تأمينيوجد 
غير صحيحة ،لذلك يتوجب البحث عن معادلة االنحدار ا كثر تمثياا للعاقة الموجودة بين  التاسعة

  :المتغيرين ،وفيما يلي كافة معادالد االنحدار التي تمثل العاقة بين المتغيرين
الحياةغير  تأميناد على والطلب التمدن متغيري بين للعاقة الممثلة المختلفة االنحدار معادالد يبين 42-3جدول  

Equation Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 b2 b3 

Linear .804 86.018 1 21 .000 -89249867283.251- 182771051452.519   

Logarithmic .790 79.181 1 21 .000 67910785699.949 94830498188.523   

Inverse .777 72.960 1 21 .000 100410159323.588 -49090407964.79-   

Quadratic .920 114.605 2 20 .000 751431667650.250 -3032618472448.63- 3067783550676.530  

Cubic .922 118.167 2 20 .000 226065504858.285 .000 -2759249296845.75- 3726893097521.18 

Compound .944 355.806 1 21 .000 548.798 18517207520773.83   

Power .945 359.624 1 21 .000 153772120512149 15.989   

S .945 358.664 1 21 .000 38.286 -8.350-   

Growth .944 355.806 1 21 .000 6.308 30.550   

Exponential .944 355.806 1 21 .000 548.798 30.550   

Logistic .944 355.806 1 21 .000 .002 5.400E-014   

 spssمن اعداد الباحث بناء على مخرجاد :المصدر

يي أفضل معادلة تمثل العاقة بين المتغيرين إذ بلغد قيمة  ا سيةالجدول السابق نجد أن المعادلة  من
،مما يدل على فعالية المعادلة في تمثيل العاقة بين الدخل والطلب على تأميناد %94.4 معامل الةتحديد

  . الحياة 

  :معاماد المعادلة حصلنا على النتائج التالية وعند إيجاد 
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الحياة غير تأميناد على ولطلب التمدن متغيري بين للعاقة المعادلة معاماد يبين 43-3 جدول  

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .972a .944 .942 .1903239226 

a. Predictors: (Constant), التمدن 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 12.888 1 12.888 355.806 .000b 

Residual .761 21 .036   
Total 13.649 22    

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 6.308 .849  7.431 .000 

 000. 18.863 972. 1.620 30.550 التمدن

a. Dependent Variable: لوغيرحياة 
 spssمن اعداد الباحث بناء على مخرجاد :المصدر

 وبذلك نحصل على المعادلة التالية

                    

 الشكل ا سي نجد المعادلة التاليةوعند تحويلها إلى 

                     

 بين حجم الطلب على تأميناد غير الحياة والتمدنإن يذه المعادلة ذاد فعالية عالية وتمثل العاقة 
وقيمة  ،( 0.972)يبين ذلك المؤشراد الناتجة حيث أن  قيمة معامل االرتباط بلغد ، تمثياا جيداا جداا 
وكذلك فإن ، يي ا فضل في تمثيل العاقة بين المتغيرينالمعادلة أن تدل على ( 0.944)معامل التحديد

ويي تختبر مدى ، مستوى الداللة ( a=0.05)أصغر من قيمة ( 1.111)قيمة االحتمال الناتجة 
 .صاحية النموذج المختار وبالتالي تؤكد  صاحيت  

،مما يدل على أن   0.05يي أصغر من لكل من الميل والثابد في معادلة التمثيل Sigوكذلك فإن قيمة 
 .قيم الميل والثابد ذاد داللة احصائية وتختلف جويرياا عن الصفر

وكذلك ،  1.15إن جميع االختباراد تؤكد على قبول قيم المعالم الناتجة وأنها معنوية عند مستوى داللة 
لتمثيل معنوية بداللة قيمة االحتمال الناتج عن جدول تحليل التباين تؤكد بان المعادلة المختارة ل

ANOVA والشكل البياني التالي يبين خط االتجاه العام الممثل للمعادلة: 
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اة 21توضيحي  رسم لحي أميناد غير ا لتمدن والطلب على ت لعاقة بين متغيري ا لممثل ل م ا لعا ه ا  يبين خط االتجا

فض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة القائلة بوجود عاقة ذاد من كل ماسبق نتوصل إلى ر 
داللة احصائية بين الطلب على تأميناد غير الحياة والدخل ،وبذلك تكون الفرضية التاسعة غير 

 .صحيحة

الصحي  وبعد إيجاد المعادلة المعبرة عن العاقة بين المتغيرين والتحقق من فعاليتها وقدرتها على التمثيل 
،يمكن التنبؤ بحجم الطلب على تأميناد غير الحياة في السنواد القادمة بناء على تغير نسبة التمدن في 

 .تلك السنواد

بعد تعويض قيمة التمدن ( Y)حجم الطلب على تأميناد غير الحياة المتوقع على حيث يمكن الحصول 
 في المعادلة السابقة لنجد ما يلي 11(X)المتوقع 

 القادمة السنواد في المتوقع الحياةغير  تأميناد على الطلب حجم يبين 44-3 جدول
 Yحجم الطلب المتوقع  Xالتمدن المتوقع  العام

4115 58% 41416136151.51 
4111 59.5% 43144148311.19 
4119 61.5% 58394184683.83 
4144 64% 94338816134.19 
4145 63% 145331196814.68 

 spssمن اعداد الباحث بناء على مخرجاد :المصدر

                                                             
11

 تم افتراض قيم التمدن المتوقع بناء على السلسة الزمنية للتمدن  
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الحياة مع ارتفاع نسبة  غيرحجم الطلب المتوقع على تأميناد ل الكبير نمواليظهر من الجدول السابق 
 .التمدن المتوقع

الدراسة اإلحصائية للعالقة بين الطلب على تأمينات غير الحياة ومستوى  .1.1.1.1
 التعليم

ومستوى  36-3الحياة المبينة في الجدول غير بعد الحصول على البياناد المتعلقة بالطلب على تأميناد 
سيقوم  14-3الموضحة في الجدول ( نسبة الطاب الجامعيين وما فوق إلى إجمالي السكان)التعليم 

العاقة التي تربط بين على العاقة بين المتغيراد  لبيان  spssالباحث بإدخال يذه البياناد إلى برنامج
 المتغيرين ،واختبار الفرضية التالية

الحياة وتطور  اد غيرال يوجد عاقة ذاد داللة معنوية بين حجم الطلب على تأمين:  فرضية العدم
 التعليممستوى 

 الحياة وتطور اد غيريوجد عاقة ذاد داللة معنوية بين حجم الطلب على تأمين:  الفرضية البديلة
 .ويمكن تمثيلها بنموذج رياضي، تعليمال مستوى

 والختبار الفرضية نقوم بإيجاد معامل االرتباط بين المتغيرين حيث تظهر النتائج كالتالي
الحياةغير  تأميناد على والطلب مستوى التعليم متغيري بين االرتباط معامل يبين 45-3 جدول  

 غيرحياة.طلب تعليم.مستوى 

 تعليم.مستوى

Pearson Correlation 1 .916
**
 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 23 23 

 غيرحياة.طلب

Pearson Correlation .916
**
 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 23 23 

 spssمن اعداد الباحث بناء على مخرجاد :المصدر

مما يدل على العاقة ( 000.)وبمستوى داللة % 91.6من الجدول السابق نجد قيمة معامل االرتباط 
الطردية والمتينة التي تربط بين المتغيرين ،وبالتالي نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة القائلة 

مستوى التعليم ،لذلك يتوجب  الحياة و اد غيريوجد عاقة ذاد داللة معنوية بين حجم الطلب على تأمين
البحث عن معادلة االنحدار التي تمثل العاقة بين المتغيرين أفضل تمثيل ،وبهدف الوصول إلى ذلك 

 :فحصلنا على النتائج التاليةبحثنا عن المعادالد التي تمثل تلك العاقة 
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الحياةغير  تأميناد على والطلب وى التعليممست متغيري بين للعاقة الممثلة المختلفة االنحدار معادالد يبين 46-3جدول  

Equation Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 b2 b3 

Linear .839 109.224 1 21 .000 -7840767578.486- 4354161832342.645 
  

Logarithmic .776 72.696 1 21 .000 89048470637.279 14320621201.836 
  

Inverse .697 48.378 1 21 .000 21016551628.794 -43541401.54- 
  

Quadratic .905 95.233 2 20 .000 10741564245.716 -6977813555056.17- 1566723990289057.5 
 

Cubic .908 98.180 2 20 .000 3410623235.245  -538371667217258- 200773140266809984 

Compound .720 53.987 1 21 .000 630205365.092 1.497E+270 
  

Power .692 47.157 1 21 .000 813160329639437.5 2.085 
  

S .644 37.966 1 21 .000 24.462 -.006- 
  

Growth .720 53.987 1 21 .000 20.262 622.102 
  

Exponential .720 53.987 1 21 .000 630205365.092 622.102 
  

Logistic .720 53.987 1 21 .000 1.587E-009 6.678E-271 
  

 spssمن اعداد الباحث بناء على مخرجاد :المصدر

بعد االطاع على معاماد التحديد الخاصة بمعادالد االنحدار نجد أن معامل التحديد المقابل للمعادلة 
،مما يدل على فعالية التمثيل بواسطة يذه المعادلة للعاقة بين مستوى % 91.5 يبلغ الثانيةمن الدرجة 

 . الحياة غير التعليم والطلب على تأميناد 

 :وعند إيجاد معاماد المعادلة حصلنا على النتائج التالية 
ياةالحغير  تأميناد على لطلباو  مستوى التعليم متغيري بين للعاقة المعادلة معاماد يبين 47-3 جدول  

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

2 .951
b
 .905 .895 1651365439.832600600 

b. Predictors: (Constant), تعليم.مستوى ,2تعليم 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

2 

Regression 519400921171490960000.000 2 259700460585745480000 95.233 .000
c
 

Residual 54540156317470380000.000 20 2727007815873518600.0   

Total 573941077488961300000.000 22    

c. Predictors: (Constant), تعليم.مستوى ,2تعليم 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 
 

2 

(Constant) 10741564245.715 5103328982.881  2.105 .048 

 001. 3.734 2.397 419627174437796.600 1566723990289013.8 2تعليم

 033. -2.286- -1.468- 3052767508362.496 -6977813555055.861- تعليم.مستوى

 spssمن اعداد الباحث بناء على مخرجاد :المصدر
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 :من الشكل للعاقة بين المتغيرين الممثلة  المعادلة وبالتالي تكون
                                                             

وتطور  لغير الحياة حجم الطلب على التأمينإن يذه المعادلة ذاد فعالية عالية وتمثل العاقة بين 
يبين ذلك المؤشراد الناتجة حيث أن  قيمة معامل االرتباط بلغد ، جداا تمثياا جيداا مستوى التعليم 

ا فضل في تمثيل العاقة بين المعادلة أن تدل على ( 1.915)وقيمة معامل التحديد، ( 1.951)
، مستوى الداللة ( a=0.05)أصغر من قيمة ( 1.111)وكذلك فإن قيمة االحتمال الناتجة ،المتغيرين 

 .صاحيت   وذج المختار وبالتالي تؤكدويي تختبر مدى صاحية النم

،مما يدل على أن   0.05يي أصغر من لكل من الميل والثابد في معادلة التمثيل Sigوكذلك فإن قيمة 
  .قيم الميل والثابد ذاد داللة احصائية وتختلف جويرياا عن الصفر

وكذلك ،  1.15إن جميع االختباراد تؤكد على قبول قيم المعالم الناتجة وأنها معنوية عند مستوى داللة 
تؤكد بان المعادلة المختارة للتمثيل معنوية بداللة قيمة االحتمال الناتج عن جدول تحليل التباين 

ANOVA والشكل البياني التالي يبين خط االتجاه العام الممثل للمعادلة: 

 
 

ة 20توضيحي  رسم ا لحي أميناد ا لدخل والطلب على ت لعاقة بين متغيري ا لممثل ل م ا لعا ه ا  يبين خط االتجا

سبق نتوصل إلى رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة القائلة بوجود عاقة ذاد  من كل ما
غير  العاشرةن الفرضية الحياة ومستوى التعليم ،وبذلك تكو غير داللة احصائية بين الطلب على تأميناد 

 .صحيحة
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وبعد إيجاد المعادلة المعبرة عن العاقة بين المتغيرين والتحقق من فعاليتها وقدرتها على التمثيل الصحي  
الحياة في السنواد القادمة بناء على تغير مستوى التعليم  غير ،يمكن التنبؤ بحجم الطلب على تأميناد

 .في تلك السنواد

بعد تعويض قيمة مستوى ( Y)الحياة المتوقع غير حجم الطلب على تأميناد لى عحيث يمكن الحصول 
 في المعادلة السابقة لنجد ما يلي 12(X)التعليم المتوقع 

 القادمة السنواد في المتوقع الحياةغير  تأميناد على الطلب حجم يبين 48-3 جدول
 Yحجم الطلب المتوقع  Xمستوى التعليم المتوقع  العام

4115 1.116 45416146565.18 
4111 1.1165 31519864141.56 
4119 1.111 38666344884.48 
4144 1.1115 46536181136.55 
4145 1.118 55189391183.16 

 spssمن اعداد الباحث بناء على مخرجاد :المصدر

 .مستوى التعليمالحياة مع ارتفاع غير يظهر من الجدول السابق نمو حجم الطلب المتوقع على تأميناد 

 الدراسة اإلحصائية للعالقة بين الطلب على تأمينات غير الحياة ومعدل البطالة  .1.1.1.1

 36-3الحياة المبينة في الجدول رقم غير بعد الحصول على البياناد المتعلقة بالطلب على تأميناد 
  spssى برنامج،سيقوم الباحث بإدخال يذه البياناد إل 13-3،ومعدل البطالة الموض  في الجدول رقم 

 :يرين ،واختبار الفرضية التالية التي تربط بين المتغالعاقة  لبيان

 اد غيرحجم الطلب على تأمينمعدل البطالة و عاقة ذاد داللة معنوية بين  توجدال : فرضية العدم
 .الحياة

 الحياة اد غيرتأمينحجم الطلب على معدل البطالة و  عاقة ذاد داللة معنوية بين توجد: الفرضية البديلة
 .ويمكن تمثيلها بنموذج رياضي،

 متغيرين حيث ظهرد النتائج التاليوالختبار الفرضية نقوم بإيجاد معامل االرتباط بين ال

 

 

 

                                                             
12

 تم افتراض قيم مستوى التعليم المتوقع بناء على السلسة الزمنية لمستوى التعليم  
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الحياةغير  تأميناد على والطلب البطالة متغيري بين االرتباط معامل يبين 49-3 جدول  

 غيرحياة.طلب البطالة 

 البطالة

Pearson Correlation 1 .517
*
 

Sig. (2-tailed)  .012 

N 23 23 

 غيرحياة.طلب

Pearson Correlation .517
*
 1 

Sig. (2-tailed) .012  

N 23 23 

 spssمن اعداد الباحث بناء على مخرجاد :المصدر

مما يدل على ضعف ( 1.114)وبمستوى داللة % 51.7من الجدول السابق نجد قيمة معامل االرتباط 
د عاقة ذاد داللة و وجالعاقة التي تربط بين المتغيرين ،وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية القائلة بعدم 

 الحادية عشر،وبذلك تكون الفرضية معدل البطالة  الحياة و اد غيرمعنوية بين حجم الطلب على تأمين
 .محققة
من المتوقع وجود عاقة عكسية بين الطلب على تأميناد الحياة و معدل البطالة إال أن تحليل  كان

 .البياناد لم يظهر مثل يذه العاقة وقد يعود ذلك إلى عدم دقة البياناد المأخوذة عن حجم البطالة

الدراسة اإلحصائية للعالقة بين الطلب على تأمينات غير الحياة وتطور النظام  .1.1.1.1
  المالي

 36-3الحياة المبينة في الجدول رقم غير بعد الحصول على البياناد المتعلقة بالطلب على تأميناد 
،سيقوم الباحث بإدخال يذه البياناد إلى  15-3،وتطور النظام المالي الموض  في الجدول رقم 

 :التي تربط بين المتغيرين ،واختبار الفرضية التالية العاقة  لبيان  spssبرنامج
 اد غيرحجم الطلب على تأمينتطور النظام المالي و عاقة ذاد داللة معنوية بين  توجدال : فرضية العدم

 .الحياة
 اد غيرحجم الطلب على تأمينتطور النظام المالي و  عاقة ذاد داللة معنوية بين توجد: الفرضية البديلة

إيجاد معامل االرتباط بين المتغيرين حيث والختبار الفرضية نقوم ب .ويمكن تمثيلها بنموذج رياضي، الحياة
 ظهرد النتائج التالية
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الحياةغير  تأميناد على والطلب تطور النظام المالي متغيري بين االرتباط معامل يبين 52-3 جدول  

 غيرحياة.طلب النظام.تطور 

 النظام.تطور

Pearson Correlation 1 .864** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 23 23 

 غيرحياة.طلب

Pearson Correlation .864** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 23 23 
 spssمن اعداد الباحث بناء على مخرجات  :المصدر

مما يدل على العاقة ( 000.)وبمستوى داللة % 86.4من الجدول السابق نجد قيمة معامل االرتباط 
الطردية والمتينة التي تربط بين المتغيرين ،وبالتالي نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة القائلة 

تطور النظام المالي ،لذلك  الحياة و اد غيروجد عاقة ذاد داللة معنوية بين حجم الطلب على تأمينت
العاقة بين المتغيرين أفضل تمثيل ،وبهدف الوصول إلى  يتوجب البحث عن معادلة االنحدار التي تمثل

 :فحصلنا على النتائج التاليةذلك بحثنا عن المعادالد التي تمثل تلك العاقة 
الحياةغير  تأميناد على والطلب تطور النظام المالي متغيري بين للعاقة الممثلة المختلفة االنحدار معادالد يبين 51-3جدول  

Equation Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 b2 b3 

Linear .746 61.654 1 21 .000 -5953691298.284- 9825316651.225 
  

Logarithmic .746 61.654 1 21 .000 3871625352.941 14174935607.887 
  

Inverse .746 61.654 1 21 .000 23522258655.392 -19650633302.451- 
  

Quadratic .746 61.654 1 21 .000 -5953691298.284- 9825316651.225 .000 
 

Cubic .746 61.654 1 21 .000 -5953691298.284- 9825316651.225 .000 .000 

Compound .587 29.798 1 21 .000 890246294.913 3.833 
  

Power .587 29.798 1 21 .000 3412315937.159 1.938 
  

S .587 29.798 1 21 .000 24.638 -2.687- 
  

Growth .587 29.798 1 21 .000 20.607 1.344 
  

Exponential .587 29.798 1 21 .000 890246294.913 1.344 
  

Logistic .587 29.798 1 21 .000 1.123E-009 .261 
  

 spssمن اعداد الباحث بناء على مخرجاد :المصدر

بعد االطاع على معاماد التحديد الخاصة بمعادالد االنحدار نجد أن معامل التحديد المقابل للمعادلة 
،مما يدل على فعالية التمثيل بواسطة يذه المعادلة للعاقة بين تطور % 14.6من الدرجة ا ولى يبلغ 

 . الحياة  غير تأمينادالنظام المالي والطلب على 

 :وعند إيجاد معاماد المعادلة حصلنا على النتائج التالية 
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الحياة غير تأميناد على ولطلب تطور النظام المالي متغيري بين للعاقة المعادلة معاماد يبين 52-3 جدول  

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .864
a
 .746 .734 2635121267.640422000 

a. Predictors: (Constant), النظام.تطور 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 
4281199314903

73200000.000 
1 

4281199314903

73200000.000 
61.654 .000

b
 

Residual 
1458211459985

88130000.000 
21 

6943864095170

863100.000 

  

Total 
5739410774889

61300000.000 
22 

   

a. Dependent Variable: غيرحياة.طلب 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) -5953691298.284- 1670676826.278  -3.564- .002 

 000. 7.852 864. 1251308625.544 9825316651.225 النظام.تطور

 spssمن اعداد الباحث بناء على مخرجاد :المصدر

 :  للعاقة بين المتغيرين ييالممثلة  المعادلة وبالتالي تكون

                                    

وتطور النظام الحياة  اد غيرالطلب على تأمينحجم وتمثل العاقة بين  جيدةإن يذه المعادلة ذاد فعالية 
وقيمة ، ( 0.864)يبين ذلك المؤشراد الناتجة حيث أن  قيمة معامل االرتباط بلغد ،المالي تمثياا جيداا 

وكذلك فإن ،بين المتغيرين  يي ا فضل لتمثيل العاقةالمعادلة أن تدل على ( 0.746)معامل التحديد
ويي تختبر مدى ، مستوى الداللة ( a=0.05)أصغر من قيمة ( 1.111)قيمة االحتمال الناتجة 

 .صاحية النموذج المختار وبالتالي تؤكد  صاحيت  

،مما يدل على أن   0.05يي أصغر من لكل من الميل والثابد في معادلة التمثيل Sigوكذلك فإن قيمة 
 .قيم الميل والثابد ذاد داللة احصائية وتختلف جويرياا عن الصفر

وكذلك ، 1.15إن جميع االختباراد تؤكد على قبول قيم المعالم الناتجة وأنها معنوية عند مستوى داللة 
جدول تحليل التباين  تؤكد بان المعادلة المختارة للتمثيل معنوية بداللة قيمة االحتمال الناتج عن

ANOVA للمعادلة  االتجاه العام الممثل والشكل البياني التالي يبين خط 
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اة 22توضيحي  سمر  لحي أميناد غير ا لمالي والطلب على ت م ا لنظا لعاقة بين متغيري تطور ا لممثل ل م ا لعا ه ا  يبين خط االتجا

من كل ما سبق نتوصل إلى رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة القائلة بوجود عاقة ذاد 
الثانية ام المالي ،وبذلك تكون الفرضية الحياة وتطور النظغير داللة احصائية بين الطلب على تأميناد 

 .غير صحيحة عشر
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 الطلب التأميني ودوره في النمو االقتصادي في سورية: الفصل الرابع 
 

 تأثير الطلب التأميني على النمو االقتصادي   : المبحث األول 

 

العملية لدور الطلب التأميني في تحقيق النمو الدراسة : المبحث الثاني 
 االقتصادي 
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الطلب التأميني في النمو االقتصادي في دور : الفصل الرابع  -8
 The role of the insurance demand in economic سورية

growth in Syria 

مو االقتصادي  ـــأميني على النـــــلب التــتأثير الط: المبحث األول  .1.0
The impact of insurance demand on economic growth 

 The most important indicators of economicأهم مؤشرات النمو االقتصادي  .1.0.0

growth: 
بعد التعرف على أيم محدداد الطلب التأميني في سورية سيدرس الباحث أثر يذا الطلب التأميني على 

 . 4114الى  1991الفترة المدروسة من عام النمو االقتصادي المتحقق في سورية خال 

الوطني بشكل عام ومعدل نموه حدد النمو االقتصادي بمؤشرين أساسيين يعبران عن حالة االقتصاد ي
 :ويما

 : الدخل القومي ومعدل نموه -1

عند قياس الدخل القومي خال فترة من الزمن يتم التمييز بين مستوى الدخل القومي الحقيقي من جهة 
عدل نموه من جهة أخرى ولكل من يذين المقياسين مدلول  الخاص الذي يحدد مجال استخدام  وبين م

فمستوى الدخل القومي الحقيقي يعبر عن قيمة مطلقة تمثل ما للدولة من قدرة اقتصادية معينة ، أما معدل 
لوغ بالدخل فهو يعبر عن كفاءة النظام االقتصادي من حيث قدرت  في البالحقيقي نمو الدخل القومي 

 .القومي إلى مستوى معين ، وتتقلص المدة الزمنية لبلوغ يذا المستوى  كلما ارتفع المعدل السنوي للنمو 

المؤشر ا يم للتطور االقتصادي من قبل الباحثين حيث يعرف البعض الحقيقي يعد معيار الدخل القومي 
ي الحقيقي خال فترة زمنية معينة يي سنة عملية يرتفع من خالها الدخل القوم" النمو االقتصادي بأن  

 "في الغالب 
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 متوسط دخل الفرد  -2

يعتبر بعض االقتصاديون بأن مفهوم النمو االقتصادي معقد ويشمل عدة جوانب لذلك من الصعوبة إيجاد 
كن اعتبار متوسط دخل الفرد مؤشر مؤشر مثالي واحد يعبر عن جوير وحقيقة النمو االقتصادي لذلك يم

 .بجانب الدخل القومي ومعدل نموه من المؤشراد التي تقيس النمو االقتصادي خر آ

لسكان وبالتالي فإن ن الدخل الفردي يؤثر على مستوى معيشة اإن اختيار متوسط دخل الفرد عائد الى أ
تحسن المستوى المعيشي سيؤثر على اإلنتاج وظروف  ونظرة السكان الى العمل ويذا يؤدي الى تحسن 

 .جية وبالتالي زيادة الدخل القومي مما يؤدي الى تحسن المستوى المعيشي لعموم الناس االنتا

يوجد العديد من المؤشراد ا خرى التي تقيس النمو االقتصادي كحصة الفرد من استهاك الطاقة ، 
ال حصة الفرد من االنفاق على التعليم ، حصة الفرد من تراكم رأس المال ، مدى انتشار وسائل االتص

 .العامة 

 How to effect insurance كيفية تأثير الطلب التأميني على النمو االقتصادي .1.0.2

demand on economic growth  
يعتبر التأمين من أيم الخدماد المالية حيث ازدادد نسبت  من حيث ا يمية والكمية على حد سواء في 
العملية االقتصادية وذلك نظراا لزيادة المخاطر والشكوك في معظم المجتمعاد وبالتالي زيادة الحاجة 

 .للتأمين والخدماد المختلفة التي يقدمها 

يؤثر من خالها التأمين في النمو االقتصادي سواء من خال دوره إذ يوجد العديد من الطرائق التي 
 :[81]كمزود أو مجهز أو عارض للخدمة التأمينية أو كمؤسسة استثمارية ومنها

 :تحقيق توازن السوق   -0

إن قدرة قطاع التأمين على تخفيف حاالد التضخم الناتج عن زيادة ا موال في أيدي المستهلكين مع 
والخدماد لمواجهة يذا الطلب مما يؤدي الى ارتفاع ا سعار وذلك عن طريق امتصاص نقص السلع 

 .جزء من يذه ا موال على شكل أقساط 

لديها للمشروعاد -" نتيجة الطلب التأميني " -كما أن قيام شركاد التأمين بتوجي  االحتياطياد المتراكمة 
ة النمو االقتصادي وبالتالي زيادة انتاج يذه المشاريع الصناعية واالستثمارية الازمة والضرورية لدفع عجل
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توازن " من السلع والخدماد ومقابلتها للنقود المتداولة في السوق مما يؤدي الى توازن العرض والطلب 
 " .السوق

 تحسين االنتاجية  -2

للعامل، فالتأمين  يبعث التأمين الطمأنينة في نفوس العمال ويذا ما يؤدي لزيادة اإلنتاج واإلنتاجية بالنسبة
يوفر كما . ستمر عند حلول الخطر المؤمن ضده على الحياة يوفر للمؤمن ل  مبلغاا من المال أو مرتب م

التأمين أيضاا مصلحة اجتماعية عامة ويسايم في النمو واالزديار االقتصادي من خال المحافظة على 
 .والعناصر االنتاج في المجتمع وخاصة اليد العاملة ورؤوس ا م

 تحسين ميزان المدفوعات  -1

يبرز ميزان المدفوعاد المعاماد الدولية وما تحتوي  من صادراد ووارداد ويعبر عن المركز المالي 
والوضع االقتصادي للدولة ،ويمثل التأمين بند من بنود ميزان المدفوعاد وبالتحديد في ميزان حركة رؤوس 

التي تحولها الشركاد الوطنية بموجب االتفاقياد المبرمة مع ا موال حيث تسجل في  أقساط إعادة التأمين 
شركاد التأمين في الخارج ، وكذلك العملياد المرتبطة باستثماراد مباشرة تقوم بها شركاد إعادة التأمين 

 .في الخارج

ين إن تأثير الطلب التأميني على ميزان المدفوعاد يرتبط برصيد العملياد التأمينية الذي يمثل الفرق ب
ا موال الواردة وا موال الصادرة وبالتالي يتناسب حجم التدفق لألموال إلى الخارج تناسباا عكسياا مع درجة 

 .نمو صناعة التأمين المحلية 

 بديل عن االدخار  -1

يلجأ االنسان الى االدخار كطريقة لمواجهة المخاطر المختلفة التي يمكن أن يتعرض لها حيث يعتمد في 
نفس  بما يقوم بادخاره من مصادره المالية ، إال أن وسيلة االدخار قد ال تكون فعالة في مواجهتها على 

 .مواجهة جميع ا خطار حيث تتوقف على مدى كفاية المدخراد 

إن التأمين يوفر الضمانة في مواجهة المخاطر التي يتعرض لها الفرد سواء في ممتلكات  أو شخص  
دخالها في الدورة االقتصادية باإلضافة الى محاربة تجميد ا م وال والعمل على استثماريا واالستفادة منها وا 

 .وبالتالي مسايمتها في عملية النمو االقتصادي
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 تمويل المشاريع االقتصادية  -1

صور  باستثمار كتلة كبيرة من ا موال الموجودة لديها على شكل احتياطياد فنية قي التأمينتقوم شركاد 
وبالتالي تمويل المشروعاد االقتصادية من خال اإلقبال على إقامة ( عقاراد أسهم ، سنداد ،)عدة 

مشاريع جديدة مما يترتب عن  رفع مستوى معيشة الفرد وبالتالي تحقيق االستقرار االقتصادي واالجتماعي 
 .ودفع عجلة النمو 

 توفير فرص العمل -1

ي من خال توفير فرص االقتصاد الوطنيسايم التأمين في امتصاص جزء من البطالة الموجودة في 
لد منخفضة إال أن عدد الوظائف التي توفريا شركاد التأمين في سورية للعمالة المحلية ما زاالعمل لهم ،

لعمالة ا جنبية الخبيرة لنقص الكفاءة في اليد العاملة المحلية في مجال وخاصة نتيجة اعتماديا على ا
 .زداد بعد إقامة دوراد تدريبية للعمالة المحليةلتأمين،إال أن يذه الفرص بدأد تا
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الدراسة العملية لدور الطلب التأميني في تحقيق النمو :المبحث الثاني  .1.2
 Practical study of the role of the insurance demand االقتصادي

in economic growth: 
العامة السورية للتأمين باحتكار أحد أيم القطاعاد االقتصادية جعل قطاع التأمين  المؤسسةإن قيام 

السوري بعيداا عن مواكبة التطوراد والتحديثاد التي حصلد في بلدان العالم ومتابعة كل ما يو جديد في 
لتأمينية راء المنتجاد اعالم التأمين ، ويذا ما سبب نفور الكثير من الزبائن والمواطنين في طلب وش

 .المعروضة

لى السوق السورية ازداد الطلب على المنتجاد التأمينية في كافة فروعها وبعد دخول القطاع الخاص إ
 .امد شركاد القطاع الخاص بتوفيرياوأصنافها نظراا للخدماد والمنتجاد التأمينية الجديدة التي ق

كاند   خال السنواد المتعددة من رواج وكساد حيث تراوحد معدالتأما من ناحية النمو االقتصادي فقد 
 كالتالي

 يبين معدالد النمو االقتصادي خال السنواد المذكورة 1-4 جدول
 1998 1991 1996 1995 1994 1993 1994 1991 1991 العام

 %6.3 %1.8 %4.4 %5.8 %1.1 %5.4 %14 %8 %4 معدل النمو االقتصادي
 4111 4116 4115 4114 4113 4114 4111 4111 1999 العام

 %5.1 %5 %6.4 %6.9 %1.6 %5.9 %5.4 %4.1 %3.6- معدل النمو االقتصادي

 4114 4111 4111 4119 4118 العام
 %*8- %*3.5- %3.4 %6 %4.5 معدل النمو االقتصادي

 مقدرة بناء على تقارير دوليةبياناد *المجموعة االحصائية للسنواد المذكورة،بياناد البنك المركزي السوري،: المصدر 

واج  االقتصاد السوري عدد من التحدياد الرئيسية المتمثلة بانخفاض معدالد النمو االقتصادي ،واعتماد 
االقتصاد على قطاعاد ريعية كالنفط والزراعة وارتفاع مستوياد البطالة وانخفاض كفاءة االستثماراد 

 .بشكل عام

الزيادة السنوية الحقيقية في الناتج المحلي اإلجمالي أي الزيادة في  يمكن تعريف النمو االقتصادي بأن 
حجم السلع والخدماد النهائية التي ينتجها االقتصاد في عام معين والتي يمكن قياسها بالتغير السنوي في 

 .متوسط المستوى المعيشي المادي للفرد
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اسي على التغير الحقيقي وليس االسمي في وبالتالي يمكن أن نستنتج من التعريف السابق أن التركيز ا س
متوسط المستوى المعيشي لألفراد ،وبالتالي يعتبر النمو االقتصادي شرطاا ضرورياا ولكن  غير كافي لرفع 

 .يذا المستوى فالشرط ا خر يو طريقة توزيع يذه الزيادة على ا فراد

ن الماضي بتراجع معدالد النمو تميز االقتصاد السوري خال العقود ا ربعة المنصرمة من القر 
 4113-1991 للفترة% 4.31في حين بلغ  1996-1991خال % 8.45االقتصادي وتذبذبها ،إذ بلغ 

 .4114-4111،وتديور خال % 5.35فقد بلغ  4111-4114، أما خال الفترة 

التي تمر بها سورية يعود يذا التباين في معدالد النمو االقتصادي لعدة أسباب منها ما يتعلق بالظروف 
والمنطقة بشكل عام ،ومنها ما يتصل با داء االقتصادي السوري ،فارتفاع معدالد النمو خال الفترة 

لى سياسة االنفتاح االقتصادي  1991-1996 يعود جزئياا إلى المناخ المتفائل الذي ساد في المنطقة ،وا 
،إضافة إلى بدء 11قانون االستثمار رقم التي أتاحد الفرصة أمام القطاع الخاص لاستثمار وصدور 

وذلك بسبب تراجع  4111-1991إنتاج النفط ،في حين كان االنكماش االقتصادي الصفة المميزة للفترة 
االستثمار الخاص لعدم توفر المناخ االستثماري المناسب من جهة وبسبب السياساد المالية والنقدية التي 

يض اإلنفاق االستثماري والقيود على التسليف والحفاظ على معدالد اتبعد كتجميد الرواتب وا جور وتخف
 .فائدة مرتفعة

ومن استثماراد القطاع الخاص  4113-4111على الرغم من التوسع الحاصل في اإلنفاق خال الفترة 
المتزايدة التي ترافقد مع مجموعة من االجراءاد التشجيعية المتخذة من قبل الحكومة لتحسين مناخ 

تثمار ،إال أن معدالد النمو بقيد دون المستوى المطلوب ،ويعود ذلك إلى ضعف كفاءة المؤسساد االس
لى استثماراد ال  العامة وانخفاض كفاء االستثمار وتوج  معظم االنفاق العام إلى االستبدال والتجديد وا 

 [82].تؤدي إلى أثار مباشرة في النمو االقتصادي

واالقتصادي ودخول بنوك وشركاد تأمين خاصة للعمل في السوق السورية على الرغم من االنفتاح المالي 
صدار قوانين وتشريعاد تائم يذه المؤسساد ،إال أن  والقيام بالعديد من االصاحاد االقتصادية وا 

باإلضافة لبنية االقتصاد السوري جعلد النمو  وا زماد االقتصادية والسياسيةالظروف المحيطة بسورية 
 .السوري يبقى أدنى من المتوقع االقتصادي
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ودراسة العاقة الموجودة بين الطلب على التأمين  spssإلى برنامج  ن سيقوم الباحث بإدخال البيانادواآل
التي تناولد دور التأمين  [83]وذلك استناداا للعديد من الدراساد السابقة ومعدل النمو االقتصاديبشقي  

 .على النمو االقتصادي

معدل النمو االقتصادي الطلب على تأمينات الحياة على  لتأثيرالدراسة اإلحصائية  .1.2.0
Statistical study of the impact of the demand for life insurance and economic 

growth 

بعد قيام الباحث بتحديد حجم الطلب على تأميناد الحياة استناداا إلى البياناد المنشورة في المجموعة 
وتحديد معدالد النمو االقتصادي  1-3المبينة في الجدول  4114-1991إلحصائية للفترة الممتدة ا

،سيقوم الباحث بإدخال يذه البياناد إلى برنامج 1-4الموضحة في الجدول للجمهورية العربية السورية 
spss لبيان العاقة التي تربط بين المتغيرين واختبار الفرضية التالية: 

 .الحياة ادحجم الطلب على تأمينالنمو االقتصادي و ال يوجد عاقة ذاد داللة معنوية بين : العدم فرضية
 الحياة ادحجم الطلب على تأمينالنمو االقتصادي و يوجد عاقة ذاد داللة معنوية بين : الفرضية البديلة

 .ويمكن تمثيلها بنموذج رياضي،

 ط بين المتغيرين حيث ظهرد النتائج التاليةوالختبار الفرضية نقوم بإيجاد معامل االرتبا

الحياة تأميناد على والطلب النمو االقتصادي متغيري بين االرتباط معامل يبين 2-4جدول  

 نمو حياة.طلب 

 حياة.طلب

Pearson Correlation 1 -.572-
**
 

Sig. (2-tailed)  .004 

N 23 23 

 نمو

Pearson Correlation -.572-
**
 1 

Sig. (2-tailed) .004  

N 23 23 

 spssمن اعداد الباحث باالستناد إلى مخرجاد : المصدر

مما يدل على ضعف ( 004.)وبمستوى داللة % 51.4من الجدول السابق نجد قيمة معامل االرتباط 
داللة معنوية يوجد عاقة ذاد العاقة التي تربط بين المتغيرين ،وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية القائلة ال 

 .النمو االقتصادي ،وبذلك تكون الفرضية الثالثة عشر صحيحة بين حجم الطلب على تأمين الحياة و
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ضعف الوعي التأميني وعدم انتشار مثل يذه المنتجاد  يمكن ارجاع السبب وراء ضعف يذه العاقة إلى
ن السوري ومسايمت  في االقتصاد وضعف قطاع التأمي في السوق السورية الحديثة بمجال التأمين ةالتأميني
 .الوطني

معدالت النمو الطلب على تأمينات غير الحياة على  لتأثيرالدراسة اإلحصائية  .1.2.2
 Statistical study of the impact of the demand for non-life insurance االقتصادي

and economic growth 

الحياة استناداا إلى البياناد المنشورة في المجموعة غير بعد قيام الباحث بتحديد حجم الطلب على تأميناد 
وتحديد معدالد النمو االقتصادي  11-3المبينة في الجدول  4114-1991اإلحصائية للفترة الممتدة 

للجمهورية العربية السورية استناداا للبياناد في منشوراد البنك المركزي السوري وبياناد البنك الدولي 
لبيان العاقة التي  spss،سيقوم الباحث بإدخال يذه البياناد إلى برنامج 1-4 الموضحة في الجدول

 :تربط بين المتغيرين واختبار الفرضية التالية

غير  ادحجم الطلب على تأمينالنمو االقتصادي و ال يوجد عاقة ذاد داللة معنوية بين : فرضية العدم
 .الحياة

غير  ادحجم الطلب على تأمينالنمو االقتصادي و يوجد عاقة ذاد داللة معنوية بين : الفرضية البديلة
 .ويمكن تمثيلها بنموذج رياضي، الحياة

 والختبار الفرضية نقوم بإيجاد معامل االرتباط بين المتغيرين حيث ظهرد النتائج التالية

الحياةغير  تأميناد على والطلب االقتصادي النمو متغيري بين االرتباط معامل يبين 3-4جدول  

 نمو غيرحياة.طلب 

 غيرحياة.طلب

Pearson Correlation 1 -.517-
*
 

Sig. (2-tailed)  .011 

N 23 23 

 نمو

Pearson Correlation -.517-
*
 1 

Sig. (2-tailed) .011  

N 23 23 

 spssمن اعداد الباحث باالستناد إلى مخرجاد : المصدر

العاقة مما يدل على ( 011.)وبمستوى داللة % 51.1من الجدول السابق نجد قيمة معامل االرتباط 
يوجد عاقة ذاد التي تربط بين المتغيرين ،وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية القائلة ال  الضعيفة والعكسية



 141من  131صفحة 
 

 الرابعةبذلك تكون الفرضية النمو االقتصادي ،و  الحياة و اد غيرداللة معنوية بين حجم الطلب على تأمين
 .عشر صحيحة

يكمن السبب الرئيس في ضعف مسايمة قطاع التأمين في النمو االقتصادي لكون قطاع التأمين السوري 
عدد كبير من ا فراد لشراء ما يزال في بدايات  ولم تستطع بعد شركاد التأمين الخاصة من جذب 

وعدم مائمة المنتجاد التأمينية المعروضة لدخل الفرد ضعف الوعي التأميني المنتجاد التأمينية ،وذلك ل
  . وحاجت 
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 :النتائج ومناقشتها

 :النتائج

 ا دبيادويو ما يتوافق مع  بين الدخل والطلب على تأميناد الحياة عاقة طردية توجد -1
 .صحيحةغير السابقة وبالتالي تكون الفرضية ا ولى  االقتصادية

ا دبياد ويو ما يتوافق مع  بين التمدن والطلب على تأميناد الحياة طرديةوجد عاقة ت -4
 .صحيحةغير السابقة وبالتالي تكون الفرضية الثانية االقتصادية 

ويو ما يتوافق مع  بين مستوى الوعي التأميني والطلب على تأميناد الحياةطردية وجد عاقة ت -3
 .صحيحةغير السابقة وبالتالي تكون الفرضية الثالثة االقتصادية ا دبياد 

ويو ماال يتوافق مع  بين البطالة والطلب على تأميناد الحياةذاد داللة احصائية وجد عاقة تال  -4
 .وبالتالي تكون الفرضية الرابعة صحيحةالسابقة االقتصادية  دبياد ا
وبالتالي تكون  بين معدل الفائدة والطلب على تأميناد الحياة ذاد داللة احصائية عاقةوجد تال  -5

 .الفرضية الخامسة صحيحة
ويو ما يتوافق مع  بين تطور النظام المالي والطلب على تأميناد الحياة توجد عاقة طردية -6

 .صحيحةغير السابقة وبالتالي تكون الفرضية السادسة االقتصادية ا دبياد 
ويو ما يتفق مع ا دبياد  قعاد الحياة والطلب على تأميناد الحياةبين تو طردية عاقة  توجد -1

 .صحيحةغير السابقة وبالتالي تكون الفرضية السابعة االقتصادية 
ويو ما يتفق مع ا دبياد  بين الدخل والطلب على تأميناد غير الحياة طرديةعاقة  توجد -8

 .صحيحةغير السابقة وبالتالي تكون الفرضية الثامنة االقتصادية 
ويو ما يتفق مع ا دبياد  بين التمدن والطلب على تأميناد غير الحياةتوجد عاقة طردية  -9

 .صحيحةغير  التاسعةالسابقة وبالتالي تكون الفرضية االقتصادية 
الحياة ويو ماال  غير ال توجد عاقة ذاد داللة احصائية بين البطالة والطلب على تأميناد -11

 .صحيحة العاشرةالسابقة وبالتالي تكون الفرضية االقتصادية يتوافق مع ا دبياد 
ويو ما يتفق  بين مستوى الوعي التأميني والطلب على تأميناد غير الحياةتوجد عاقة طردية  -11

 .صحيحةغير السابقة ،وبالتالي تكون الفرضية الحادية عشر االقتصادية مع ا دبياد 
ويو ما يتفق مع  والطلب على تأميناد غير الحياة بين تطور النظام الماليتوجد عاقة طردية  -14

 .صحيحةغير ي تكون الفرضية الثانية عشر لالسابقة ،وبالتااالقتصادية ا دبياد 
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الدخل،التمدن،مستوى الوعي )بين محدداد الطلب التأميني ذاد داللة احصائية توجد عاقة -13
 .التأمينيوالطلب ( تطور النظام المالي،توقعاد الحياةالتأميني،

 . بين الطلب على تأميناد الحياة والنمو االقتصادي ذاد داللة احصائيةتوجد عاقة ال  -14
 .ذاد داللة احصائية بين الطلب على تأميناد غير الحياة والنمو االقتصاديتوجد عاقة ال  -15
 .ال توجد عاقة ذاد داللة احصائية بين الطلب التأميني والنمو االقتصادي -16

 :النتائج مناقشة

ارتفاع الدخل الفردي يجعل ا فراد أكثر قدرة على شراء المنتجاد التأمينية ،كما أن زيادة دخل  -1
تجعلهم أكثر حاجة لشراء التأمين لحماية أصولهم المتزايدة بسبب ارتفاع الدخل ،كما ا فراد 

 .ة لادخاريجعلهم أكثر إقباالا لطلب منتجاد تأميناد الحياة لحماية دخل ا سرة وكوسيل
ينسجم يذا مع الفرضية ا ولى والثامنة حيث توجد عاقة طردية بين الدخل والطلب على التأمين 

 (.تأميناد الحياة وغير الحياة)بشقي 
في المدن ،وتركز أغلب خدماد شركاد  انتقال ا فراد من الريف إلى المدينة وطبيعة الحياة -4

جة للمنتجاد التأمينية في المدن أكثر من  في الريف التأمين في المدن باإلضافة إلى زيادة الحا
ينسجم ذلك مع الفرضية الثانية .،يجعل ا فراد في المدن أكثر إقباالا لشراء المنتجاد التأمينية 

تأميناد حياة وغير )والتاسعة حيث توجد عاقة طردية بين التمدن والطلب على التأمين بشقي 
 (حياة

ن قدرة الفرد على إدراك المخاطر ومعرفة سلبياتها وأثاريا على الفرد زيادة مستوى التعليم تزيد م -3
والمجتمع ،وعلى الرغم من ارتفاع يذه النسبة وتحسن المستوى التعليمي في سورية بشكل عام إال 

بشكل أكبر لمواكبة التطور في المنتجاد التأمينية في السوق أن الوعي التأميني يجب أن يزداد 
ينسجم ما سبق مع الفرضية الثالثة والحادية .و كبير في قطاع التأمين السوري السورية وتحقيق نم

تأميناد حياة وغير )عشر حيث توجد عاقة طردية بين مستوى التعليم والطلب على التأمين بشقي 
 (.حياة

تأميناد )عدم وجود عاقة عكسية ذاد داللة إحصائية بين البطالة والطلب على التأمين بشقي   -4
التذبذب الموجود في معدالد البطالة السورية باإلضافة  إلىيمكن إرجاع  ( غير حياةحياة و 

وعدم التمكن من الحصول على معدالد البطالة لمعاناة االقتصاد السوري من البطالة المقنعة 
 .الفعلية 

السابقة مع ا دبياد  يختلفظهور عاقة بين معدل الفائدة والطلب على تأميناد الحياة عدم إن  -5
،حيث تفترض أن ا فراد يقبلون على شراء منتجاد تأميناد الحياة كوسيلة ادخار وبالتالي 

 .المتغيرين نبيتفترض أن العاقة يي عكسية 
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في سورية لضعف السياساد النقدية المتبعة  عدم وجود مثل يذه العاقةيمكن إرجاع السبب وراء 
 .راءيم المنتجاد التأمينيةوضعف تأثر ا فراد بمعدل الفائدة أثناء ش

إن دخول شركاد تأمين خاصة وتنوع المنتجاد التأمينية واستهدافها لطبقاد مختلفة من المجتمع  -6
 ( .حياة وغير حياة)أدى إلى زيادة في حجم الطلب على التأمين بشقي  

أقل كلما ارتفعد توقعاد الحياة كلما ازداد الطلب على تأميناد الحياة بسبب توقعهم تكلفة  -1
. للتأمين ،وتراكم أكبر لرأس المال باإلضافة أن كلفة التأمين تكون موزعة على فترة زمنية أطول

 .ماسبقتكون الفرضية السابعة منسجمة مع وبذلك 
إن االنخفاض الكبير في مسايمة قطاع التأمين السوري في الناتج المحلي االجمالي حيث ال  -8

ال يسايم مسايمة فعالة في ( الحياة وغير الحياة)بشقي جعل من قطاع التأمين % 1.5يتجاوز 
 .تحقيق النمو االقتصادي السوري ،وخاصة عند مقارنت  بغيره من البلدان العربية والعالمية

يمكن إرجاع سبب ذلك إلى االنطاقة المتأخرة لقطاع التأمين السوري حيث لم يزل في بداية 
وال يمكن إيمال عامل الوعي  ،ديم الخدمة المناسبةإيجاد العميل وتقصعوبة ،باإلضافة ل عهده

 .التأميني المفقود لدى أفراد المجتمع السوري

 :التوصيات

ضرورة نشر الوعي والثقافة التأمينية من خال المؤتمراد والندواد والدوراد ووضع برامج  -1
 .اعامية في مختلف وسائل االعام بهدف زيادة الوعي التأميني لدى ا فراد

ة تطوير المؤسسة العامة السورية للتأمين ومواكبتها لشركاد التأمين الخاصة من خال ضرور  -4
 .تحديث المنتجاد التأمينية التي تقدمها 

ضرورة استخدام تكنولوجيا المعلوماد والتقنياد الحديثة المستخدمة في البلدان ا خرى لرفع  -3
 .مستوى الخدماد المقدمة في سوق التأمين السوري

لرفع مستوى العاملين وخبرتهم وتطوير فرص التدريبية للكوادر العاملة في شركاد التأمين زيادة ال -4
 .مهاراتهم وقدراتهم

دور تسويقي في عملية بيع  حيث يلعب المصرف تعزيز التعاون بين شركاد التأمين والمصارف -5
منتجاد التأمين، وينبغي أن يضمن المسوق جودة المنتج الذي يقدم  لعمائ ، لذلك فإن  من 

الضروري أن تهتم شركاد التأمين بنوعية المنتجاد التي تقدمها وتعمل على تطويريا واستحداث 
 .ليمنتجاد جديدة تتسق ومتطلباد السوق واحتياجاد العم

 .أيمية لتأميناد الحياة والعمل على توفير منتجاد مائمة لمختلف ا فرادضرورة اعطاء  -6
الفجوة بين المستوى القانوني  ويدمايجاد بيئة تشريعية متطورة تساعد على ازديار التأمين  -1

 .،على الرغم من التطور الكبير في التشريعاد الخاصة بقطاع التأمين السوريوالتنظيمي
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لى التأمين واالتحاد السوري لشركاد التأمين ،والمحافظة على تفعيل دور ييئة اإلشراف ع -8
 .استقاليتها

ضرورة توفير خدماد تأمينية متناسبة مع الدخل الفردي الذي يعتبر من أدنى الدخول في المنطقة  -9
معالجة مشكلة ضعف الدخل الفردي وخاصة أنها قضية من اختصاص القائمين على ،وضرورة 

 .البادالسياسة العامة في 
ضرورة رفع مسايمة قطاع التأمين في االقتصاد السوري ،فالتأمين يشكل عنصر قوة لاقتصاد  -11

 .تم االستفادة من  بالشكل المناسب الذي يسهم في استقرار يذا االقتصاد ونموه إذا ما
 

 الخاتمة
واالجتماعية، إال أن على الرغم من ا يمية الكبيرة لقطاع التأمين في عملية التنمية االقتصادية 

دوره في سورية ال يزال ضعيفاا ويتوجب العمل بشكل جد ي على تفعيل الطلب التأميني بغية رفع 
حجم ا قساط الكلية، والعمل على استثمار أموال شركاد التأمين في نواحي ذاد انتاجية عالية 

ع التأمين أحد أيم يحتاجها االقتصاد الوطني لتحقيق معدالد نمو مرتفعة، وبذلك يكون قطا
 .القطاعاد التي تدعم االقتصاد الوطني
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 المالحق
 المذكورة الفترة خالل التأمين وتغلغل كثافة حساب طريقة يبين جدول

 كثافة التأمين تغلغل التأمين عدد السكان الناتج المحلي االجمالي حجم الطلب التأميني العام

1990 814411000 2.68328E+11 12116000 0.003035 67.21781 

1991 1558762000 3.11564E+11 12529000 0.005003 124.4123 

1992 2128086000 3.7163E+11 12958000 0.005726 164.2295 

1993 2409467000 4.13755E+11 13393000 0.005823 179.905 

1994 2740572000 5.02435E+11 13782000 0.005455 198.8515 

1995 3082487000 5.70975E+11 14285000 0.005399 215.7849 

1996 3262245000 6.90857E+11 14670000 0.004722 222.3753 

1997 3748579000 7.45569E+11 15066000 0.005028 248.8105 

1998 3946493000 7.90444E+11 15473000 0.004993 255.0567 

1999 3510000000 8.19092E+11 15891000 0.004285 220.8797 

2000 3634653000 9.03944E+11 16320000 0.004021 222.7116 

2001 4650412000 9.74008E+11 16720000 0.004775 278.1347 

2002 5216206000 1.01652E+12 17130000 0.005131 304.5071 

2003 5297399000 1.06727E+12 17550000 0.004964 301.8461 

2004 6561970000 1.26314E+12 17793000 0.005195 368.795 

2005 6742115000 1.4908E+12 18138000 0.004522 371.7122 

2006 7026216000 1.70875E+12 18941000 0.004112 370.9527 

2007 7816602000 2.01783E+12 19172000 0.003874 407.7093 

2008 10564453000 2.29153E+12 19644000 0.00461 537.7954 

2009 11873948000 2.52071E+12 20125000 0.004711 590.0098 

2010 18373960000 2.79178E+12 20619000 0.006581 891.1179 

2011 18527923222 2.98515E+12 18500000 0.0062 1000.428 

2012 16238339222 3.0843E+12 18500000 0.0052 866.9372 
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Abstract  
     Research deals with the insurance sector in the Syrian Arab Republic during 

the period between 1990-2012, as it demonstrates what the risk and shows the 

economic and social importance of insurance. Has also been studying the theory 

of demand for insurance and identify the most important insurance products. 

Was divided insurance demand to the demand for life insurance and the demand 

for non-life insurance, and studied the determinants of each based on the data 

obtained from various sources, and conducted statistical analysis through the 

program spss, in order to reach the most important determinants affecting the 

demand of insurance, where it appeared income level Education and 

urbanization as the most important determinants of effective influence on the 

size of the insurance demand. 

Also in the research was studying the relationship between the both sides of 

insurance demand and economic growth to know the role of the insurance sector 

in supporting the national economy, and the results showed the lack of a 

statistical relationship between insurance demand and economic growth. 

  

Key words: insurance demand, determinants, life insurance, non-life 

insurance, economic growth, insurance density, insurance penetration. 
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