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 ملخص:
 السيارات في سورية ويتألف من الفصول اآلتية:يهدف هذا البحث إلى دراسة التأمين اإللزامي على 

 يحتوي اإلطار العام للبحث.الفصل األول: 
يتناول تعريف الخطر وتقسيماته وشروط الخطر القابل للتأمين، منها: أن يخضع لتوزيع  الفصل الثاني:

احتمالي مناسب، ومن ثم يبين مفهوم التأمين وتقسيماته، وأنه لتحديد قسط التأمين ال بد من تحديد القسط 
 افسة والكفاية.والمن الصافي ومن ثم القسط التجاري، ولكي يكون القسط واقعيًا ال بد من توافر شروط العدالة

يتناول التأمين في سورية وتم فيه تحليل البيانات المتعلقة بحجم أعمال الشركات وتوزع  الفصل الثالث:
 أقساط التأمين على الفروع خالل مدة الدراسة.

 ةتمت فيه دراسة بيانات شركتي المشرق العربي والوطنية للتامين فتبين أن البيانات المتعلقالفصل الرابع: 
بعدد الحوادث تخضع لتوزيعين منفصلين هما توزيعا بواسون والثنائي السالب، كما تم اثبات أن التوزيع 
الثنائي السالب هو التوزيع األمثل، بينما تخضع البيانات المتعلقة بقيمة التعويضات للتوزيع الطبيعي 

لمعمول السيارات وهو أكبر من السعر االلوغاريتمي، وقد تم التوصل إلى السعر العادل للتأمين اإللزامي على 
 به حالّيًا.
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 :introduction دمةـمق
 لقد رافق الزيادة الكبيرة في أعداد السييييييارات زيادة كبيرة في عدد الحوادث، وقد حاولت الشيييييركة السيييييورية

ومع تزايد الهوة بين اإلمكانات المحدودة  ،للتأمين طوال العقود السييييييييييييييابقة تلبية حاجات السييييييييييييييوق المتنامية
دخول  برزت الحاجة الماسيية إلى ،وبين الحاجات المتنامية لسييوق التأمين السييورية ،للشييركة السييورية للتأمين

شركة خاصة  /21/حتى أصبح عددها اليوم  ،شركات تأمين خاصة حقل العمل في سوق التأمين السورية
  باإلضافة إلى شركة واحدة إلعادة التأمين. ،تعمل إلى جانب الشركة السورية للتأمين

 حيث ،إن أهمية التأمين اإللزامي للسييييارات تنبع من حجم المبالغ الضيييخمة التي توفرها شيييركات التأمين
ا تم زجها إذا م ،ية االقتصييييييادية واالجتماعية في بلدناأن مثل هذه المبالغ يمكن أن تسيييييياهم في عملية التنم

، وخاصييية أن المجموع السييينوي ألقسييياط التأمين اإللزامي على في االسيييتثمارات المختلفة في كافة المجاالت
/ مليار ليرة سييييورية في بعض السيييينوات، وهو يحتل المرتبة األولى من حيث 6السيييييارات قد تجاوزت مبلغ /

 . 1ميع فروع التأمين في سوريةمجموع األقساط بين ج

ونظرًا إلى أن التأمين اإللزامي للسييييييييييييارات يحتل هذه المرتبة الهامة بين سيييييييييييائر فروع التأمين المختلفة، 
 ،لذلك فقد وقع عليه اختيارنا ليكون موضوعًا لهذا البحث وسوف نعالج هذا الموضوع بأسلوب علمي سليم

بين المؤمن له وشركة التأمين من خالل تحديد سعر التأمين العادل لكال  ما نستطيع من خالله تعزيز الثقة
التأمين خاصة في ظل الجدل الدائر بينهما، حيث أن مالك السيارة يشكو من ارتفاع أقساط التأمين، طرفي 

 بينما تقول شركات التأمين بأن التأمين اإللزامي للسيارات باب ال يعرف إال الخسارة.

ر التأمين يتحدد مثله مثل أي سييعر في ضييوء تكلفة اإلنتاك ولكنها في التأمين بخالف وباعتبار أن سييع
الصناعات األخرى تكون التكلفة الفعلية غير معلومة إال في المستقبل، وبالتالي فإن سعر التأمين يجب أن 

الوصييول إلى  - لما سيييحدث في المسييتقبل - يبنى على أسيياع عملية التنبؤ، ويتطلب التنبؤ العلمي السييليم
ول ، وبدون معرفة تلك التوزيعات االحتمالية التي تؤ شييييييييييييكل التوزيع االحتمالي الذي يتحكم في تلك الظاهرة

 .2إليها نتائج تلك الظاهرة وخصائصها ال يمكن أن يتم اتخاذ قرار أو التنبؤ أو التخطيط لتلك الظاهرة

 فصول: ةالبحث في أربع ويقع

                                     
 .54-51(. ص1-1انظر الجدول رقم ) 1
معهد الدراسات  القاهرة: .مقدمة في اإلحصاء التحليلي(. 2444عاشور، سمير كامل؛ سالم، سامية أبو الفتوح ) 2

 .32ص اإلحصائية بجامعة القاهرة. والبحوث
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  :هو الفصييل التمهيدي يتناول مشييكلة البحث وأهميته وأهدافه وفرضييياته ومنهجيته الفصل األول
 ومجتمعه ومحدداته وبعض الدراسات السابقة والحدود الزمانية والمكانية.

 :يتحدث عن الخطر والتأمين من حيث التعريف بهما وتقسيمات كل منهما. الفصل الثاني 
 :ه بيان عن نشيييياط شييييركات التأمين خالل األعوام يتناول التأمين في سييييورية وفي الفصــل الثالث

 الماضية.
 :يعالج البيانات التي تم الحصول عليها إحصائيًا للوصول إلى سعر التأمين. الفصل الرابع 
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 :  research problemمشكلة البحث -1

ئية التأمين السييييورية  لية إحصيييياالبحث في عدم اتباع شييييركات التأمين العاملة في سييييوق مشييييكلة تتمثل 
 وادثحتحقق  الناتجة عن الخسيييييارةقياع و  ،واضيييييحة في تحديد سيييييعر تأميني مناسيييييب في عقود السييييييارات

ر عنها والتي يمكن أن نعب ،للتأمين اإللزامي على السيييارات ومن ثم تحديد سييعر تأميني مناسييب ،السيييارات
 بالنقاط التالية:

 ؟لتأمين اإللزامي على السياراتل يكافالعادل و السعر ال ما هو .2

 ةر اسيييييييشيييييييركات التأمين العاملة في سيييييييورية على التوزيعات االحتمالية في قياع الخ هل تعتمد .1
 ؟السيارات عند إصدار بوالص التأمين اإللزاميةحوادث عن  ةالناجم

 :research importance أهمية البحث-2

 تنبع أهمية هذا البحث من األمور التالية:

إيجاد سييعر عادل للتأمين والذي يمكننا من خالله ضييمان عدم خسييارة شييركات التأمين ضييرورة  .2
 .على المواطنين من جهة ثانية وعدم زيادة هذا السعر إلى درجة يكون عبئاً  ،من جهة

وصييول بإمكانية االعتماد عليها لل والتي تتجلىاألهمية العلمية السييتخدام التوزيعات االحتمالية  .1
 للتأمين اإللزامي على السيارات. عادل ومالئم سعر  إلى

ار من خالل تحقيق االسييييتقر األهمية االقتصييييادية واالجتماعية للتأمين اإللزامي على السيييييارات  .3
 االقتصادي واالجتماعي.

 :research objectivesلبحث أهداف ا-3

 تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:

 سعر عادل وكاف للتأمين اإللزامي على السيارات. تحديد .2

إيضاح دور استخدام التوزيعات االحتمالية في وضع سعر تأميني مناسب في عقود تأمين  .1
 السيارات.

 :research hypotheses البحث  اتفرضي-4

 :اآلتي تتمثل فرضيات البحث في
 االحتمالية المنفصلة.د التوزيعات ألحالسيارات حوادث  عددخضع ي الفرضية األولى:

 ألحد التوزيعات االحتمالية المتصلة. التعويضات قيم تخضع الفرضية الثانية: 
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 ن اإللزاميللتأمي خالل مدة الدراسييية المعمول به ال يوجد فرق معنوي بين القسيييط التجاري  الفرضــية الثالثة:
 الذي توصل إليه الباحث.التجاري على السيارات، وبين القسط 

 :research methodology البحثمنهجية -5

نهج ، حيث تم االعتماد على الماإلحصيييييائي ليلحتي التحليلي ومنهج التم االعتماد على المنهج الوصيييييف
الوصييييييييييييييفي التحليلي في الفصييييييييييييييول النظرية وذلك من خالل مراجعة األدبيات المتاحة من كتب ودوريات 

بالناحية النظرية لموضييييييييييييييوع البحث، أما في ومجالت ومؤتمرات عربية وأجنبية، بهدف اإلحاطة الكاملة 
اإلحصييييييييييييائي، من خالل الحصييييييييييييول على البيانات الالزمة،  ليلحتالفصييييييييييييل العملي فقد تم اعتماد منهج ال

 وتحليلها واختبار الفرضيات للحصول على أدق النتائج.

 :وعينته مجتمع البحث-6

ام الباحث . ولقد قة العربية السوريةة في الجمهوريمن جميع شركات التأمين العامل بحثمجتمع الينكون 
بمراسيييلة جميع هذه الشيييركات عن طريق هيئة اإلشيييراف على التأمين، ولم يكن هناك تعاون إيجابي إال من 

 لعامةا قبل شركتين فقط هما الشركة الوطنية للتأمين، وشركة المشرق العربي للتأمين. أما بالنسبة للمؤسسة
السييورية للتأمين فقد تم نقل مقرها من حمص إلى دمشييق نتيجة األحداث األخيرة وبقيت بياناتها في حمص 

عينة البحث تتكون من شيييييييركتين فقط هما الشيييييييركة الوطنية  ولم نتمكن من الحصيييييييول عليها. وبالتالي فإن
 للتأمين، وشركة المشرق العربي للتأمين.

 الحدود الزمانية والمكانية:-7

ويعود ضييييمنًا  1021ولغاية عام  1002مدة الزمانية التي يتناولها البحث هي خمع سيييينوات من عام إن ال
 اختيار هذه المدة لعدة أسباب منها:

  قد دخلت سييييييوق التأمين السييييييورية بعد قبل هذه المدة إن بعض شييييييركات التأمين الخاصيييييية لم تكن
 ي أنها كانت حديثة العهدة الشركات األخرى في حجم أعمالها، أبشكل تستطيع معه موازا 

  خاصييييييييييييية في ظل الزيادة الكبيرة في أعداد في هذه المدة الزمانية كان النشييييييييييييياط التأميني في أوجه
وك نالسيييييييارات سييييييواء بسييييييبب االسييييييتيراد أو إنتاك سيييييييارات محلية مثل سيييييييارة شييييييام وكذلك منح الب

 تسهيالت لقروض شراء السيارات.

 فهي أراضي الجمهورية العربية السورية كاملة.التي يتناولها هذا البحث أما الحدود المكانية 
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 :research limitationsمحددات البحث -8

ه بال بد لإلنسان عندما يقوم بأي عمل من مواجهة مجموعة من الصعوبات والمشاكل التي تعيق القيام 
موعة فقد قام الباحث بمواجهة مج وبدوره ،مفترضيييية إلنجازهأو تعيق إنجازه بالشييييكل المطلوب خالل المدة ال

 نذكر: هامن الصعوبات التي دفعت به إلى التأخر في إنجاز هذا العمل في الوقت المفترض ومن

  عن التعاون مع الباحث وعدم تقديم البيانات المطلوبة على الرغم  شيييييييييييييركات التأمين معظمعزوف
أن  تبرةمعن، دون تقديم تبرير مقنع. ن طريق هيئة اإلشييييييييراف على التأميمن مخاطبتهم رسييييييييميًا ع

 البيانات المطلوبة للبحث هي بيانات خاصة بها وتتمتع بشيء من السرية.

 ة االنترنت.كعلى شبالمطلوبة البيانات  عدم نشر 

 الدراسات السابقة:-9

بعنوان "تسيييييعير التأمين اإللزامي على المركبات وفقًا لدرجة  (:2006دراســـة وأبو بكري عيد أحمدي  .1
الخطورة في ضييييوء التحليل الكمي لمؤشييييرات الحوادث المرورية دراسيييية تطبيقية على سييييوق التأمين 

بط أقساط ر  كيفيةهذه الدراسة  تناولتاألردني". المجلة المصرية للدراسات التجارية، مصر، حيث 
 يؤدي إلى تحقيق العدالة وعدم دفعوأن هذا الربط المرورية والحوادث  التامين اإللزامي بالمخالفات

 القسط بالتساوي بين من ارتكب مخالفات ومن لم يرتكب. 

وتتمحور مشييكلة الدراسيية حول تحديد أسييعار التأمين العادلة والكافية ومدى ارتباطها بمعدالت الخسييارة 
 وتوصل إلى جملة من النتائج أهمها: الت والمصروفات وبمعدالت الفائدة. وبمعدالت العمو 

  يعتبر معدل الخسيييائر في التأمين اإللزامي على السييييارات مرتفع جدًا مقارنة بفروع التأمين
 األخرى.

  الحوادث المرورية في األردن في تزايد مسييييييييييييييتمر مع ثبات أسييييييييييييييعار التأمين اإللزامي مما
 يعرض شركات التأمين لمزيد من الخسائر.

 

بعنوان "أسلوب كمي للتنبؤ بمدى خطورة السيارة وقائد السيارة  (:2003جماليدراسة وواصفي  .2
كأساع للتسعير في تأمين السيارات". المجلة المصرية للدراسات التجارية، مصر، حيث تناولت 
هذه الدراسة إمكانية استخدام األساليب الكمية في التنبؤ بمدى خطورة السيارة أو مدى خطورة قائد 

 :بمدى خطورتهما معًا. وتوصلت الدراسة إلىالسيارة أو 

وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين درجة الخطورة )المتغير التابع( وكل من سرعة  -
 .السيارة، ونوعها، وعمرها، وعمر قائد السيارة
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عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين درجة الخطورة )المتغير التابع( وكل من جنع  -
 ة االجتماعية له.قائد السيارة، الحال

 

بعنوان "المقارنة بين استخدام الشبكات العصبية وساريما  (:2004دراسة والعباسيي عبد الحميدي  .3
لوم . المجلة العربية للعللتنبؤ بأعداد الوفيات الشهرية الناتجة عن حوادث المرور في الكويت"

موذك العصبية االصطناعية ون اإلدارية، الكويت، حيث قارنت هذه الدراسة بين أداء نموذك الشبكات
في التنبؤ بأعداد الوفيات الشهرية الناتجة عن حوادث المرور في الكويت، وتوصلت هذه ساريما 

 الدراسة إلى أن الشبكات العصبية أكثر كفاءة ودقة في التنبؤ من نموذك ساريما.

 

بعنوان " اسيييييتخدام نظرية (: 1999إبراهيم ي رأفت أحمد علي ي  –ي محمد توفيق دراســــة والبلقيني .4
 ."المصيييداقية في تسيييعير التأمين من المسيييؤولية المدنية اإلجباري عن حوادث السييييارات في مصييير

المجلة المصييييرية للدراسييييات التجارية، مصيييير، تقول هذه الدراسيييية بأن الهدف من التامين اإلجباري 
ة زدوك ثم تناولت كيفيعلى السييييييارات هو هدف اجتماعي يقوم على مبدأ التضيييييامن االجتماعي الم

تطبيق نظرية المصييييييييداقية واسييييييييتخدام أنسييييييييب التوزيعات االحتمالية لحسيييييييياب معامل المصييييييييداقية 
مع  ةالسييتخدامه في حسيياب السييعر العادل لحل مشييكلة عدم التناسييب بين قيمة األقسيياط المحصييل

 .قيمة التعويضات المدفوعة

 
بعنوان "دور التأمين اإلجباري من المسيييييييؤولية المدنية  :(1986دراســــة وصــــقري بيومي موســــىي  .5

مجلة العلوم التجارية، كلية التجارة، جامعة المنوفية، حيث أكدت  .الناشيييييئة عن حوادث السييييييارات"
ذه توصلت إليها ه ماهذه الدراسة على ضرورة إنشاء صندوق مركزي للتأمين اإلجباري. ومن أهم 

 :الدراسة

 ر التأمين اإللزامي على السياراتوجوب إعادة النظر في سع. 

  سييييييييييعر التأمين اإللزامي في تحديدسييييييييييليمة العلمية الفنية و السييييييييييع األاالعتماد على يجب 
 .لتحقيق المصلحة القومية لكل من شركات التأمين والمؤمن له والمؤمن عليه

 
بعنوان "إدارة الدولة ألخطار حوادث السييييييارات". المجلة  :(1989دراســـة والقاضـــيي عبد الحليمي  .6

العلمية لكلية التجارة، جامعة المنوفية، أوضيييييحت هذه الدراسييييية أن التأمين اإللزامي على السييييييارات 
يفرض في معظم دول العالم ألهداف اجتماعية، ولكن من الضيييييييروري إعادة النظر في سيييييييعر هذا 

 :هذه الدراسة ت إليهما توصلالنوع من التأمين، ومن أهم 

 .ضرورة تسعير التأمين اإللزامي على السيارات وفق العوامل المؤثرة في درجة الخطورة 
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  ضرورة الربط ما بين قسط التأمين اإلجباري على السيارات مع عدد الحوادث التي تسبب
ئد السيييارة قابها سييائق السيييارة في السييابق وضييرورة زيادة القسييط مع كل مرة يرتكب فيها 

 .حادثًا جديداً 

 

بعنوان "دراسة تحليلية لمشكلة ارتفاع معدل الخسارة في فرع  :(1996دراسة وعبد النبيي إبراهيمي  .7
 اإلسكندرية، بحثت هذه الدراسة مشكلةتأمين السيارات اإلجباري في مصر". كلية التجارة، جامعة 

 لسييييييارات وهل هذا االرتفاع حقيقي أم مبالغارتفاع معدل الخسيييييارة في فرع التأمين اإلجباري على ا
 :فيه من قبل شركات التأمين، وتوصلت الدراسة إلى

 دل التعويضات وليع بمعدل الخسارة.ضرورة أن تأخذ شركات التأمين بمع 

 ن معدل التعويضيييات يسييياوي ناتج قسيييمة التعويضيييات المدفوعة على األقسييياط المحصيييلة إ
والتي قد يكون مبالغًا فيها أخذًا بمبدأ الحيطة  دون أخذ المخصييييييييييييصييييييييييييات الفنية باالعتبار

 .والحذر

ومن أهم التوصيييات التي توصييلت إليها هذه الدراسيية، هو ضييرورة تعديل أسييعار التأمين اإلجباري على  
 السيارات.

 

 بعنوان(: Saed M. Easa, Mohamad K. Hasan, Mohammad M. Hamed,2005دراســــة و .8
“Traffic collision Analysis Models : Review and Empirical Evaluation” المجلة العربية .

للعلوم اإلدارية، جامعة الكويت، ركزت هذه الدراسييية على أهمية اسيييتخدام النماذك الكمية في التنبؤ 
بحوادث التصييييادم، وهذه النماذك سييييتسيييياعد شييييركات التأمين في تصيييينيف الخطر وقياسييييه وتسييييعير 

 وثائق التأمين. 

وتوصييييلت هذه الدراسيييية إلى أن نموذك بواسييييون مع دالة رياضييييية من الدرجة الثانية تعطي أفضييييل 
 دقة للتنبؤ على حين تعطي النماذك الخطية المتعددة والنماذك األساسية نتائج أقل دقة في التنبؤ. 

 
 Financial“                                                :بعنوان  :(Philips, Richard D, et. al 1996دراسةو .9

pricing of In Insurance in the Multiple Line Insurance Company” ،جامعة بينسييييييييييييلفانيا .
قامت الدراسة بعمل نموذك لتسعير عمليات التأمين يصلح للتطبيق على كل فرع من فروع التأمين 

الخيارات، والذي يتم من التي تزاولها الشيييييييييركة، هذا النموذك مبني على اسيييييييييتخدام مدخل تسيييييييييعير 
خالله تحديد سيييييعر كل فرع بناًء على الخطر الكلي الذي يواجه شيييييركات التأمين وكذلك األخذ في 

 .االعتبار معدالت نمو المسؤولية المحددة لكل فرع
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وقد أثبتت الدراسيييية أن األسييييعار التي يتم التنبؤ بها تختلف وتتنوع من شييييركة ألخرى حسييييب خطر 
 يواجهها. العسر المالي الذي

لقد ركزت معظم الدراسات السابقة على ضرورة تغيير القسط والوصول إليه بأسلوب علمي يحقق شيئًا 
 من العدالة، واستخدمت أساليبًا إحصائية مختلفة.

 ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة:إن 

 عادل  سييييييعر تتناول هذه الدراسيييييية كيفية اسييييييتخدام التوزيعات االحتمالية في الوصييييييول إلى
 للتأمين اإللزامي على السيارات في سورية.

  تبحث هذه الدراسييييييية مدى مالءمة قسيييييييط التامين اإللزامي على السييييييييارات في سيييييييورية مع
مكانية تعديله.  التعويضات المدفوعة وا 
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 :مفهوم الخطر وتقسيماته 2-1
 مفهوم الخطر: 2-1-1

أو تصيييب  سييرتهأو تصيييب أأو تصيييب ممتلكاته قد تصيييبه ، طر عديدةاخميتعرض اإلنسييان منذ القدم ل
طر من اخموتختلف هذه ال ،ينتج عنها خسيييييييارة مالية أو معنوية، و عنها أمام القانون ويكون مسيييييييؤواًل  ،غيره

  على تحققها تبعًا لتطور الحياة البشرية. الخسارة التي تترتبحيث طبيعتها ونوعيتها وحجم 

 ال قييدرة للفرد على تحملهييا والتي ،وكبر حجم الخسييييييييييييييييائر المترتبيية عليهيياطر اخييمالوقييد أدى تعييدد هييذه 
إلى البحث عن نوع من التضييييييييييامن بينه وبين األفراد المعرضييييييييييين لنفع المخاطر ومن هنا ظهرت ، لوحده

   .تطور مع تطور اإلنسانتاألوجه األولى للتأمين وأخذت أشكااًل مختلفة أخذت 

ويرجع ذلك إلى االختالف في وجهات النظر التي  ن في تعريفهم للخطر،لقد اختلف الكتاب والدارسيييييييييييييو 
اسييتند إليها كل منهم في تعريفه للخطر فعلماء االقتصيياد واالسييتثمار يعتمدون عند تعريفهم للخطر على ما 
يتعلق بنقص أو فقدان الثروة أو الدخل بينما يعتمد علماء التأمين عند تعريفهم للخطر على األسييييييييييييييياليب 

دارة الخطرالرياضية واإلحصائية الت   .ي تستخدم في اكتشاف وتحليل وقياع وا 

 :ريفاومن أهم هذه التع

عدم "الخطر هو حيياليية من الخطر كمييا يلي:   Heinz(Williams and(1وهاينز وليامزعرف كييل من 
 ولكن هذا التعريف ال يعطي مؤشرًا ماديًا لشركات التأمين من أجل قياسها. ".التأكد

وهذا التعريف يركز  "الخطر هو حالة عدم التأكد الممكن قياسييييها". )Knight(2نايتتعريف البروفيسييييور 
يمكن قياسها، ولكن حالة عدم التأكد هي شيء معنوي ال يمكن قياسها بالمقاييع  عدم التأكدعلى أن حالة 

 المادية.

الخطر يعني احتمال اختالف صيييافي التدفقات النقدية التي سيييوف  " في تعريف الخطر 3آخرون وذهب 
تتحقق في المسيييييتقبل وتوقيت حدوثها عن التقديرات الحالية لها أما عدم التأكد فيشيييييير إلى عدم القدرة على 

التدفقات النقدية التي سييييييييييوف تتحقق في المسييييييييييتقبل وتوقيت حدوثها عن صييييييييييياغة توقعات محددة بشييييييييييأن 
لها أّما عدم التأكد فيشيييييييير إلى عدم القدرة على صيييييييياغة توقعات محددة بشيييييييأن التدفقات  التقديرات الحالية

                                     
1Arther Williams.jr, Richard M.Heins (1989). Risk management and insurance. Mc graw-

Hil, New York. p.8 
دارة الخطرو التأمين  (.2441) عقل، سعيد جمعة ؛حربي محمد ،عريقات 2  .دار وائل بيروت: .والنظرية والتطبيق( ا 
 .11ص

3Gitman, Lawrence. J. (1991). Principles of Managerial Finance. N.Y: Harper and Row-

publisher. P158-159  
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نظر نالحظ أن هذا التعريف ي ."النقدية وتوقيت حدوثها بسييييييييييييييبب عدم كفاية المعلومات الالزمة للقيام بذلك
  إلى الخطر بعين شركة التأمين وهو عبارة عن االختالف في تقدير التدفقات النقدية.

: "االنحراف في النتائج التي يمكن أن تحدث خالل فترة 1الخطر بأنه (Emmetts Vaughon)ف ويعر 
حين أن االنحراف مرغوب فيييه" في الغير ويقصيييييييييييييييد بهييذا االنحراف "االنحراف دة في موقف معين" محييدو 

 ال يعد خطرًا. المرغوب فيه
الخطر بييأنييه: "الخوف من تجيياوز الخسيييييييييييييييائر المييادييية الفعلييية  ممدوح حمزة أحمدبينمييا يعرف الييدكتور 

 . 2للخسائر المتوقعة نتيجة حادث مفاجئ"

: "االنحراف الحاصييل في األحداث التي قد تقع خالل 3بأنه الخطرمحمد جودت ناصر ويعرف الدكتور 
حراف قصييييييييييد االنفترة زمنية معينة في موقع معين"، ركز هذا التعريف على أن الخطر هو االنحراف وهو ي

غير المرغوب فيه أو االنحراف العكسييييييييييييييي عن األحداث المتوقعة بينما االنحرافات المرغوب فيها ال تمثل 
 خطرًا على الشركة.

 :4إلى ثالثة أنواع رئيسية هايمكن تقسيممن التعاريف السابقة نجد أنه و 

  المادي. النوع األول: تعاريف ركزت على الجانب المعنوي للخطر مع إغفال الجانب

 النوع الثاني: تعاريف ركزت على الجانب المادي للخطر مع إغفال الجانب المعنوي.

 النوع الثالث: تعاريف ركزت على الجانب المادي والمعنوي للخطر معًا.

عدم التأكد قد عرفت الخطر على أنه حالة من  هامعظمالسيييييييييييييييابقة نجد أنها في  ريفاالتعمن خالل 
uncertainty  من تحقق ظاهرة معينة أو موقف معين. الخوفو أ الشكأو 

 :5فيمكن إرجاعه إلى مصدرين رئيسيين عدم التأكدأما 

 عدم القدرة على التنبؤ. -2
 عدم دقة المعلومات الالزمة للتنبؤ. -1

                                     
 .اليازوري للنشر (. عمان:الطبعة العربية. )إدارة الخطر والتأمين(. 2441) وليد إسماعيل، السيفو ؛أحمد عيد، أبو بكر 1
 .27ص

لتحديد مدى تأثر كل من الخطر المطلق والخطر النسبي بالسياسة نحو نموذك كمي (. 1113احمد، ممدوح حمزة ) 2
 .114-111ي (0و 51مجلد. المجلة المصرية للدراسات التجارية. المتبعة إلدارة الخطر

 .17. صمجدالوي  دار ، عمان:إدارة أعمال التأمين بين النظرية والتطبيق(. 1111) محمد جودت ،ناصر 3
 .223. األردن: دار صفاء. صإدارة أخطار شركات التأمين (.2411أبو بكر، عيد أحمد ) 4
 .26ص .مرجع سابق(. 2441) وليد إسماعيل، السيفو ؛أحمد عيد، أبو بكر 5
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من وجهة نظر شيييييييييركة وهذا التعريف هو لخطر اإلى تعريف  نسيييييييييتطيع الوصيييييييييولما سيييييييييبق من خالل 
 التأمين:

للخســـــائر في الثروة أو الدخل  فعليةالمادية المن تجاوز الخســـــائر  الموضـــــوعي الخوفالخطر هو "
 ".فاجئنتيجة لوقوع حادث مخالل فترة زمنية محددة المحتملة المادية 

 التالية:للمزايا ذلك و  تعريف األمثل للخطرهذا التعريف هو  يرى الباحث بأنو  

 الييةحيي الييذي يتخييذ قرار مييا وهييبين هييذا التعريف الحيياليية المعنوييية التي يكون عليهييا الشييييييييييييييخص  -2
 الخوف.

 يوضح التعريف سبب حالة الخوف وهو تجاوز الخسارة المادية الفعلية للخسارة المتوقعة. -1

أن  وسيأتي يحدد الخوف بأنه موضوعي فهو يشمل األخطار الموضوعية دون األخطار العشوائية -3
 .بخالف الخطر العشوائي بل للقياع الكمي ويمكن التأمين ضدهاالموضوعي هو خطر ق الخطر

يحدد الخسيييييييييارة بأنها خسيييييييييارة مادية تصييييييييييب الدخل أو الثروة وطالما أنها مادية فهي قابلة للقياع  -4
 الكمي.

إن مضييييييييمون قوله الخسييييييييارة المحتملة أدق من أن يقول احتمال وقوع الخسييييييييارة إذ أن الثاني يعني  -5
احتمال وقوع الحادث الذي تتسبب عنه الخسارة أما قوله )الخسارة المحتملة( فهو يشمل إلى جانب 

 احتمال وقوع الحادث حجم الخسارة الناجمة عنه.

يشيير إلى أن وقوع الخسيارة يكون نتيجة لوقوع الحادث، فالوضيع شيرطي هنا فال خسيارة دون وقوع  -6
 الحادث.

حدوث حادث مفاجئ ال إرادة لمتخذ القرار في حدوثه أو  يوضيييييييييح التعريف أن الخسيييييييييارة تنتج عن -7
 عدم حدوثه.

 يحدد أن الخطر يكون خالل فترة زمنية محددة وهي فترة سريان عقد التأمين. -2

 يدفع شيييركات التأمين إلى العملقد لذلك نجد بأن حالة عدم التأكد هذه أو الخوف أو االنحراف المتوقع 
ة إال أنه من الممكن لنا تقليل حال ،على السيييارات لضييمان عدم خسييارتهاعلى زيادة قسييط التأمين اإللزامي 

جراء صييييييييييانةين المنتج وتطويره وتزويده بعوامل األمانييييييييييييييييييييييييالخوف واالنحراف من خالل تحسييييييييي  دورية ، وا 
يجاد قوانين وتشيييييييييريعات تكفل تخفيض حاالت الخسيييييييييارة المتوقعة مما يعني تخفيض  للسييييييييييارات والطرق وا 

 الخطر.
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 (:Classification Of Risksتقسيمات األخطارو 2-1-2

وتعددت هذه األخطار حسييييب تحليل الك تاب لطبيعة الخطر  هناك تصيييينيفات وتقسيييييمات كثيرة لألخطار
 :أساسيتين ينإلى مجموعت تبعًا إلى قابلية قياع الخطر كمّياً  ويمكن تقسيم األخطار

 القابلة للتأمين.األخطار  .2

 ين.األخطار غير القابلة للتأم .1

 وللتعرف على هذه األخطار نستعرضها بشيء من التحليل.

 :القابلة للتأمينألخطار ا 2-1-2-1

 األخطار بمجملها يمكن التنبؤ بها ويمكن قياسها كميًا ويمكن تصنيفها كما يلي: هذه

 و األخطار االقتصاديةEconomic Risks): 

ق، الوفاة، الحريالسيييييييرقة و  خطر، مثل أو اقتصيييييييادية هي األخطار التي ينتج عن تحققها خسيييييييائر مالية
، وهذه األخطار يسييهل التنبؤ بها ويمكن قياع الخسييائر الناتجة عنها، لذلك فهي أخطار قابلة حادث سيييارة

 للتأمين.
 األخطار الخاصةParticular Risks : 

مثل  ،وليع المجتمع بأكمله ،هي تلك األخطار التي إن تحققت مسييييييييييبباتها فإنها تصيييييييييييب الفرد نفسييييييييييه
تصادم السيارة، واحتراق مصنع، غير أن هذه األخطار قد تؤثر على المجتمع بصورة غير مباشرة، حادث 

ن  ،كاحتراق مصيييينع سيييييؤثر على المجتمع ألن ذلك سيييييؤدي إلى خروك المصيييينع من الدورة االقتصييييادية، وا 
 ويمكن التنبؤ بها لذلك فهي قابلة للتأمين. ،مثل هذه األخطار قابلة للقياع الكمي

 ار البحتة األخط(Pure Risks): 

أي أن عدم تحقق هذه األخطار ال  ،هي األخطار التي ينتج عن تحققها إما خسيييييييييييييارة أو عدم خسيييييييييييييارة
أخطار الوفاة، أخطار التصييييييييييييييادم، السييييييييييييييرقة وهي أخطار قابلة للقياع الكمي مثال ذلك يؤدي إلى الربح، 

ويمكن التنبؤ بها وليع لإلنسيييييان دخل فيها، لذلك تقوم شيييييركات التأمين بالتأمين ضيييييدها. ويتم دراسييييية هذه 
 األخطار بوساطة عدة علوم كالتأمين والعلوم االكتوارية واإلحصائية.

فاحتراق مصيييييييينع ال يعني خسييييييييارة صيييييييياحب المصيييييييينع  ،دة على أحدن األخطار البحتة ال تعود بالفائإ 
بل خسييارة المجتمع كله لهذا المصيينع، كما أن تلف السيييارة بسييبب التصييادم تعني خسييارة صيياحب  ،فحسييب

 السيارة لها وكذلك فهو خسارة للمجتمع.

 



15 

 

  أخطار السكونStatic Risks : 

أ ما يكون االقتصيياد مسييتقرًا تمامًا، وتنشييوهي تلك المخاطر التي تشييمل الخسييائر التي تحدث حتى عند 
نتيجة الخوف من التغير غير المنتظم المتوقع من قوى الطبيعة مثل الفيضيييييييييييانات والزالزل والبراكين، وتلك 
التي تترتب على حدوث تغييرات في البنيان االجتماعي واالقتصييييييييادي مثل الثورات واالنقالبات العسييييييييكرية 

ة وأعمال الشييييييييييييغب والعنف التي تمارسييييييييييييها الجماعات المتمردة على النظم واالضييييييييييييرابات النقابية والطالبي
 االقتصادية واالجتماعية القائمة.

إن هذا النوع من المخاطر يحقق العديد من الخسيييائر المادية والمعنوية إما ألشيييخاص معينين أو لمجموعة 
 لذلك فهي قابلة للتأمين. منهم أو للمجتمع ككل. وهذه المخاطر يمكن التنبؤ بها وقياسها كمياً 

 األخطار الشخصية وPersonal Risks:) 

هي تلك األخطار التي يقع أثرها على األشخاص مباشرة كالوفاة، المرض، البطالة، الشيخوخة... وهذه 
 األخطار تؤثر على اإلنسان في شخصه.

 ل، وفي خطروهذه األخطار يترتب على حدوثها خسيييييييييييييييارة تتمثل في حال خطر الوفاة بانقطاع الدخ
الشيخوخة بعدم توفر الدخل الكافي للشخص عند تقاعده عن العمل، وفي خطر المرض تتمثل بانقطاع أو 
تدني الدخل بسيييبب المرض مضيييافًا إليه مصييياريف العالك... وهذه األخطار يمكن قياسيييها والتنبؤ بها لذلك 

 فهي أخطار قابلة للتأمين.

 أخطار الممتلكات وProperty Risks:) 

تلك األخطار التي تصيب عند تحققها ممتلكات الفرد بخسارة مادية نتيجة الهتالك األصل أو تلفه هي 
أو نقص القدرة على استخدام األصل بكفاءة عالية، فهي تتعلق بممتلكات الشخص سواء أكان في صورتها 

ادم فإن جة حادث تصيييييييالثابتة أو المنقولة، كالحريق، والغرق، والسيييييييرقة، والتلف... فإذا تحطمت سييييييييارة نتي
الخسيييارة المباشيييرة تتمثل في مصييياريف اإلصيييالح ومعظم هذه األخطار يمكن قياسيييها والتنبؤ بها لذلك فهي 

 أخطار قابلة للتأمين.

 أخطار المسؤولية المدنيةThird Party Liability Risks : 

نما تصييييب الغير ب دي في ضيييرر ماهذه األخطار ال تصييييب الفرد مباشيييرة في شيييخصيييه أو ممتلكاته، وا 
سييييييمى ، وتشييييييخصييييييه أو في ممتلكاته أو فيهما معًا، ويكون الشييييييخص المتسييييييبب مسييييييؤواًل عنها أمام القانون 

 سييييييائر التيوذلك ألن الخ مثل: أخطار المسييييييؤولية المدنية عن حوادث السيييييييارات. بأخطار الطرف الثالث،
نما تقع على تترتب على حدوثها ال تص  ثروته بصفة عامة.يب الفرد نفسه بصفة مباشرة وا 
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 :1المخاطرالتي تترتب على السيارات بنوعين من  المخاطريمكن أن نقسم 

 وتشمل على نوعين من المخاطر:أواًل: أخطار المسؤولية تجاه الغير: 

أخطار المسيييييييؤولية المدنية الناتجة عن اإلصيييييييابات البدنية التي تصييييييييب الغير وما ينتج عنها من  -2
 واألجر الضائع وتعويض العجز الدائم أو الوفاة.خسائر مثل المصاريف الطبية 

ن التلف الذي يصيييب ممتلكات الغير، وهي تشييمل كل ضييرر أخطار المسييؤولية المدنية الناتجة ع -1
مادي يلحق بسيييارات الغير أو حيواناتهم أو عقاراتهم أو منقوالتهم دون تلك المتعلقة بالمؤمن له أو 

أو وصييايته أو بمن يقود السيييارة وذلك نتيجة اسييتعمال  صيياحب السيييارة أو التي تكون تحت إدارته
 السيارة.

يجة أحد وذلك نت والمنقوالت عليها والركاب.وســــائقها ثانيًا: األخطار التي تتعرض لها الســــيارة ذاتها 
 :ةالحوادث التالي

 .التصادم أو االنقالب أو العمل العدائي 
 .السرقة أو السطو 
  الذاتي أو الصواعق.الحريق أو االنفجار أو االشتعال 
 .أي خطر ينجم عن نقل السيارة من مكان آلخر وبأي وسيلة كانت 

 

  الخطر الموضوعي(objective Risk): 

 ن الخسارة المتوقعة.عالتغير النسبي للخسارة الفعلية  الخطر الموضوعي هو

 ولتوضيح الخطر الموضوعي نضرب المثال التالي:

عليها احتمال حدوث حادث في مدينة  ت  ن  إحصيييييييييييائية معينة ب  بفرض أن إحدى شيييييييييييركات التأمين لديها 
( سيييييييييارة فيكون عدد الحوادث المحتمل 100000سيييييييينويًا فإذا كان في هذه المدينة ) %1معينة وهو بنسييييييييبة 

100000وقوعها هو: )
100

1
1000  900( ولكن قد ال تتحقق هذه النسيييييييييييبة دائمًا، فقد يحصيييييييييييل حادث 

ر بي  1100قد يحصييييييييييل حادث في أحد السيييييييييينوات، و  حادث في سيييييييييينة أخرى، وبذلك نجد أن هناك تغيرًا ي قد 
( يعني هذا التغير أن يقل عدد الحوادث الفعلية عن المتوقعة 200-فإذا كان هذا التغير ) ( حادث200)±

( حادث محتمل الوقوع وهذا التغير هو 2000( حادث بداًل من )000( حادث، أي يحصييييل )200بمقدار )
( حييادث فهييذا التغير يعني أن 200وب بييه لييذلييك ال يعييد خطرًا. بينمييا إذا كييان التغير بمقييدار ) تغير مرغ

                                     
 .111مركز جامعة القاهرة، القاهرة، مصر، ص تأمين السيارات.(. 2446الديب، علي السيد ) 1
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النسيييبي للخسيييارة الفعلية عن الخسيييارة المتوقعة يعرف ( حادث زيادة عن المتوقع وهذا التغير 200يحصيييل )
 بالخطر الموضوعي.

نحراف المعياري، التباين، ولقياع الخطر الموضييييييييييوعي نعمد إلى اسييييييييييتخدام أحد مقاييع التشييييييييييتت "اال
المدى، معامل االختالف" وتقلُّ حّدة الخطر الموضوعي كلما كبر حجم العينة أي بمعنى أنه كلما زاد عدد 

 في ظل ذا يتحققالسييييارات المؤمن عليها، فإن حجم الخسيييارة الفعلية يقترب من حجم الخسيييارة المتوقعة وه
 "قانون األعداد الكبيرة".

شيييركات التأمين تقوم بالتأمين على الخطر الموضيييوعي ألنه خطر قابل للقياع الكمي لذلك نالحظ بأن 
 ما يمكننا من احتساب قسط التأمين بسهولة.

 غير القابلة للتأمين: األخطار 2-1-2-2

 هذه األخطار ال يمكن التنبؤ بها، وال يمكن قياسها وبالتالي ال يمكن التأمين ضدها نذكر منها:

 المعنوية(األخطار غير االقتصادية و Non-Economic Risks: 
هي تلك األخطار التي ال ينجم عن تحققها خسييائر مادية، وهي تتعلق بالنواحي االجتماعية لألشييخاص 
وال تؤثر على النواحي االقتصييييادية أو المالية لهم، وهي أخطار ال يمكن قياسييييها كميًا ومن الصييييعب التنبؤ 

وهذه األخطار تخرك عن نطاق دراسة التأمين وقد يهتم بدراستها  بها، لذلك فهي أخطار غير قابلة للتأمين.
 علم النفع أو علم االجتماع أو علم الفلسفة.

 األخطار العامة واألساسية( وFundamental Risks:) 

هي األخطار التي إن تحققت مسبباتها فإنها تصيب جماعات كبيرة من األفراد وتؤثر على اقتصاد البلد 
موعة كبيرة من األشييخاص في المجتمع، كالزالزل والبراكين والفيضييانات، وهي أخطار بشييكل عام وعلى مج

 ال تغطيها شركات التأمين إال ضمن ظروف معينة كأن تقوم بإعادة التأمين عليها.

 أخطار المضاربة أو األخطار التجارية وSpeculative Risk:) 

أخطار المضيييياربة على األسييييهم في سييييوق هي أخطار ينتج عن تحققها إما ربح أو خسييييارة، مثال ذلك: 
األوراق المالية، وتعتمد نتائجها على مجموعة عوامل تتحكم بالسيييييييوق لذلك يصيييييييعب التنبؤ بها أو قياسيييييييها 

 يقدم عليهابشييييييييييييييكل كمي لذلك ال يمكن التأمين على هذه األخطار وخاصيييييييييييييية إذا علمنا أن هذه األخطار 
 اإلنسان بنفسه لتحقيق الربح، رغم أن النتائج قد تأتي مخالفة لما يتوقعه وتكون عكسية.

وبالنظر إلى أخطار المضيياربة نالحظ أن أخطار المضيياربة قد تعود بالفائدة والنفع على المجتمع إذ أن 
 .ية يعني ربح لمستثمر  خرخسارة أحد المستثمرين في سوق األوراق المال
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 أخطار الحركةDynamic Risks : 

ويقصيييييييييييييييد بها تلك المخاطر التي تنتج عن التغيرات التي تصييييييييييييييياحب التقلبات أو عدم االسييييييييييييييتقرار  
االقتصييييييادي، مثل التغيرات في مسييييييتويات األسييييييعار والتغيرات في أنماط االسييييييتهالك وأذواق المسييييييتهلكين 

ن دون أن تمتد وتحديث طرق ووسييييييائل االنتاك، وهذه المخاطر يتحمل عبئها شييييييخص أو أشييييييخاص معينو 
 ثارها إلى المجتمع ككل. ويالحظ أن هذه المخاطر يصعب التنبؤ بها أو قياسها كميًا، ألنها تقع في مجال 

 أخطار المضاربة.
 الخطر العشوائي Personal Risk: 

يعرف الخطر العشييييييييييييييوائي على أنه عدم التأكد أو عدم اليقين أو الشيييييييييييييييك المبني على الحالة الذهنية 
يتصييييييرف شييييييخص ما بطريقة مختلفة عن تصييييييرف شييييييخص  خر مع أن كال الشييييييخصييييييين للشييييييخص، فقد 

معرضيييييييييييان لنفع الخطر، وهذا الخطر مرتبط بالحالة الذهنية للشيييييييييييخص وعاداته وتقاليده وعمره وجنسيييييييييييه 
 وثقافته وتعليمه وتربيته.

ين عليه، ملذلك نجد بأن الخطر العشيييييوائي غير قابل للقياع الكمي، لذلك ال تقوم شيييييركات التأمين بالتأ
 لعدم إمكانية احتساب القسط الصافي لمثل هذا الخطر، لعدم إمكانية معرفة معدل حدوثه بشكل كبير.

 :شركات التأمين للخطر ةنظر  2-1-3

ترى شيييركات التأمين أن الخطر يتمثل في الفرق بين الخسيييائر المتوقعة والتي على أسييياسيييها يتم حسييياب 
لذين تي تلتزم شييركة التأمين بتعويضييها لحملة وثائق التأمين اقسييط التأمين الصييافي، عن الخسييارة الفعلية ال
 لحقت بهم حوادث األخطار المؤمن ضدها. 

وبالنظر إلى أن شركة التأمين تقوم بوظيفتها في التعويض عن الخسارة المادية، إال أن الخسارة المادية 
من وجهة نظر الفرد أو المنشييييييييييييأة ال تعد كذلك من وجهة نظر شييييييييييييركة التأمين،  اً خطر  ا والتي تعدبمجرده

فالخسييييييارة من وجهة نظر شييييييركة التأمين هو أن تزيد الخسييييييائر الفعلية عن الخسييييييائر المتوقعة، وذلك على 
المسيييتوى الكلي للشيييركة في فرع تأمين معين أو في كل الفروع وليسيييت على مسيييتوى حادث معين كما هي 

لفرد أو المنشييييييييأة، ويقل هذا الفرق إحصييييييييائيًا إلى حده األدنى كلما زاد عدد الوحدات المعرضيييييييية بالنسييييييييبة ل
 .1للخطر
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 للتأمين: قابالً حتى يكون الخطر الواجب توافرها في شروط ال 2-1-4
إلى أن شيييييييركات التأمين تقوم بالتأمين على الخطر الموضيييييييوعي ألنه خطر قابل للقياع  تمت اإلشيييييييارة

هل احتسيييياب قسييييط التأمين بينما نجد أن الخطر العشييييوائي غير قابل للقياع الكمي، الكمي ويكون من السيييي
سبب بب القسط الصافي لمثل هذا الخطر، لذلك ال تقوم شركات التأمين بالتأمين عليه، لعدم إمكانية احتسا

 .دقيقمعدل حدوثه بشكل ب التنبؤإمكانية  عدم

لتي اهناك مجموعة من الشيييروط ال تقوم شيييركات التأمين بتأمين جميع األخطار بصيييورة عشيييوائية، بل ف
ده، ومن التأمين أن تؤمن ضيي سييتطيع التأمين ضييده، ولكي تقبل شييركاتن حتى يجب أن تتوافر في الخطر،

 :1هذه الشروط نذكر منها

 :(Probability)االحتمالية  -1

 ،ن الصييفر والواحد، فإذا كان احتمال حدوث خطر ما هو صييفررياضييي ًا بيبما أن قيمة االحتمال تتراوح 
اليف هو في ل تكمويتح ،وبالتالي فإن الفرد لن يؤمن على خطر لن يقع ،فهذا يعني أنه مسييييييتحيل الحدوث

 غنى عنها.

ذا كان احتمال حدوث الخطر فهذا يعني أنه مؤكد الحدوث، وبالتالي فإن شيييييييييييركة  ،الواحد الصيييييييييييحيح وا 
 . ًا بخسارتها في حال قبلت التأمين، ألنها تعلم مسبقتأمين لن تقوم بالتأمين ضدهال

ويمكن القول بأن االحتمال يختلف عن عدم التأكد فإذا كان االحتمال مسيييييييييييييياويًا الصييييييييييييييفر يكون التأكد 
وهنا يتسيييييييييييييياوى االحتمال مع عدم التأكد. أما إذا كان االحتمال  %0ويكون عدم التأكد  %200مسيييييييييييييياويًا 

نجد بأن وهنا  %0ويكون عدم التأكد مسيييييياويًا  %200مسيييييياويًا الواحد الصييييييحيح فإن التأكد يكون مسيييييياويًا 
 . يختلف عن عدم التأكداالحتمال 

فحادث السيييييييييييييارة أو أي  مؤكدًا وال مســــــــتحياًل" الوهذا يعني أن الخطر يجب أن يكون محتمل الوقوع "
 : 2ويمكن تصور الخطر المحتمل على نحوين حادث  خر هو محتمل الوقوع ولكنه غير حتمي.

  :وهو خطر أمره مردود بين الوقوع وعدمه، كالتأمين من النحو األول: الخطر غير محتم الوقوع
 ال تقع.قد أشباهها، وهي أخطار ربما تقع و أو الحريق أو المسؤولية و السرقة، 
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  : هو خطر محقق مضيييييييييييييييياف إلى أجييل  غير النحو الثـاني: خطر محتم الوقوع مجهول التـاري
 ، ويعود لعامل القدرالوقتمحدد، كالتأمين على الحياة ألن الموت محتم الوقوع لكنه مجهول 

 :(Measurability)أن يكون الخطر موضوع التأمين قاباًل للقياس بشكل كمي  -2

حتى يمكن التأمين ضيييييييييييييييد خطر معين، يجب أن تكون نتيجة تحقق هذا الخطر قابلة للقياع والتعبير 
له  لمؤمنعنها بشييييييكل كمي لكي تتمكن شييييييركة التأمين من حسيييييياب القسييييييط العادل الواجب دفعه من قبل ا

 )طالب التأمين(.

فعند حدوث حادث اصيييطدام سييييارة، فإن شيييركة التأمين تقيع نتيجة تحقق هذا الخطر )الحادث( وتعبر 
عنه بشكل كمي، وتقوم بالتعويض كما في مصاريف العالك، إصالح أضرار السيارة، وتعويض المسؤولية 

 تجاه الغير كإصالح ممتلكات الغير التي تضررت بفعل الحادث.
 :(Leyalityو أن يكون الخطر موضوع التأمين مشروعًا قانوناً  -3

لنظام ال يكون مخالفًا ل بمعنى أن ،مشروعًا قانونًا وأخالقياً  حيث يجب أن يكون الخطر موضوع التأمين
فشيييركات التأمين ال تقوم بالتأمين ضيييد مخالفات السيييير،  ،1العام والقوانين التي تحظر ممارسييية عمل معين

 ألن هذه المخالفات غير قانونية وغير مشروعة.  
 غير متعمدة:وقوع الخطر المؤمن ضده عرضية أن تكون الخسارة الناجمة عن  -4

، فإذا تعمد المؤمن له غير مقصييييييييود بمعنى أن يكون الحادث المؤدي إلى تحقق الخسييييييييارة أمرًا احتمالياً 
بصيييييييورة  وقعقد فعل المتعم د ليع حدثًا ألن هذا ال، تحقق الخسيييييييارة فال يجب تعويضيييييييه عن هذه الخسيييييييارة

 .عشوائية

 القسط يجب أن يكون عاداًل: -5

بمعنى أن يكون القسييييييييييييط المترتب دفعه من قبل المؤمن له كافيًا وقادرًا على تغطية التعويضييييييييييييات التي 
عاليًا  لخطر باإلضافة إلى تحقيقها ربحًا معقواًل فال يكون القسطتلتزم الشركة بدفعها للمؤمن له عند تحقق ا

ومبالغًا فيه بحيث يشيييكل عبئًا على المؤمن له، فيمتنع عن التأمين وال يكون القسيييط منخفضيييًا إلى درجة ال 
تسييييييييتطيع معها شييييييييركة التأمين دفع التعويضييييييييات المترتبة عليها في حال تحقق الخطر، وبالتالي يجب أن 

 سط كافيًا وعاداًل ومناسبًا لطرفي التأمين )الشركة، والمؤمن له(.يكون الق
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 أن يكون قسط التأمين مقدور الدفع من قبل المؤمن له:  -6

عامًا أن يؤمن على الحياة ولكن هذا سييييييؤدي إلى ترتب أقسييييياط مرتفعة  99فمثال يمكن لشيييييخص عمره 
 .جدًا ال يمكن للشخص تحمل أعبائها

  :اً ضده مستقبلي  أن يكون الخطر المؤمن  -7

إن عقد التأمين ال ينصيييييييييييب إال على خطر مسيييييييييييتقبلي، بحيث ال يكون وقت تحقق الخطر معروفًا، وال 
يكون الخطر قد وقع قبل إبرام العقد، فال يجوز أن يؤمن شييييييييييييييخص على حياة شييييييييييييييخص  خر ويكون هذا 

محتملة الوقوع وغير حتمية، ألن ما حدث في  بمعنى أن تكون الخسييييييييييييييارة. 1خير متوفي قبل إبرام العقداأل
 .يجوز التأمين ضد خطر حتمي الوقوعوال  ،الماضي حتمي الوقوع

 مجموعات كبيرة في وقت واحد: أن ال يصيب الخطر -8

يجب ان يكون الخطر منتشرًا وموزعًا على فترات زمنية معينة بحيث تستطيع معه شركات التأمين 
 من له.الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤ 

 ه الخسائر المادية: ل الذي تتبع االحتماليإمكانية تحديد التوزيع  -9

يجب أن تكون الخسيييييييييييييائر المتوقعة سيييييييييييييهلة ات المعرضييييييييييييية للخطر قابلة للتأمين تكون الوحد لكي
الحساب، وهذا معناه أن يكون هناك توزيع احتمالي يمكن تحديده أو يمكن إخضاع تلك الوحدات له بدرجة 

حيث أن قسط التأمين يتم حسابه على أساع تنبؤات بالمستقبل والذي يتم التعبير عنه بصورة دقة مناسبة، 
 كمية كالخسائر المتوقعة ويكون حساب تلك القيمة المتوقعة للخسارة اعتمادًا على توزيع احتمالي مقدر.

يد والمسيتخدم فوالذي يمكن الوصيول إليه من الخبرة السيابقة هو التوزيع الم االحتماليولعل التوزيع 
أن األحداث سييييييييييييييوف تأخذ في المسييييييييييييييتقبل نفع  افتراضفي عملية التنبؤ، وذلك عندما يكون من الممكن 

مناسيييييييب للخسيييييييائر الخاصييييييية  احتماليالخاصييييييية بالماضيييييييي، وعندما ال تسيييييييتطيع إيجاد توزيع  االحتماالت
ذا كان من الصييييعب حسيييياب هذا التوزيع  الوحدات المعرضيييية  فإن االحتماليبالوحدات المعرضيييية للخطر وا 
 . 2للخطر في هذه الحالة تعتبر غير قابلة للتأمين أي ال يمكن التأمين عليها
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 مفهوم التأمين وتقسيماته 2-2

تعود جييذور التييأمين بيياختالف أنواعييه إلى الميياضييييييييييييييي البعيييد، فقييد عرف البييابليون التييأمين البحري عييام 
وكذلك الفينيقيون القدماء بسييييييييييييييبب تجارتهم البحرية، وقد قام المصييييييييييييييريون القدماء بتكوين  ق.م /1150/

جمعيات لدفن الموتى العتقادهم أن االنتقال إلى حياة أخرى بعد الموت تتطلب تهيئة الشييييييييييييخص لذلك بما 
اكات أثناء ر يمكن الحفاظ على الجسييييييييد لسييييييييهولة عودة الروح إليه. ووفقًا لذلك فقد كان األفراد يدفعون اشييييييييت

ويذكر "ابن خلدون" أن العرب عرفوا تأمينات  1حياتهم لضييييييييييييييمان مصييييييييييييييروفات التحنيط والدفن عند الوفاة
الممتلكات في أكثر من صيييورة، ففي رحلتي الشيييتاء والصييييف كان أعضييياء القافلة يتفقون على تعويض من 

لذي لة، أو بنسيييييييييبة من رأع المال اينفق له جمل أثناء الرحلة من خالل األرباح التي يحققها الفرد في الرح
 .2يملكه في الرحلة

ويمكن القول أن التييأمين ظهر مواكبييًا للتطورات االقتصييييييييييييييييادييية التي خلفييت زيييادة وتنوعييًا في المخيياطر 
وبالتالي زيادة وتنوعًا في التأمينات التي جاءت تلبية لتلك التطورات وذلك التنوع في المخاطر، فكما يمكن 

ر هو عصيير المخاطر التي ال يمكن مواجهتها إال بالتأمينات حتى يمكن القول أن هذا القول أن هذا العصيي
العصييييير هو عصييييير التأمينات، ويرى الباحث أن التأمين ضيييييرورة ملحة على جميع األصيييييعدة حتى يمكننا 

لزام القول أن التأمين يرقى ألن يكون إلزاميًا لمن أراد أن يعمل ويتحرك ويعيش باطمئنان، ومن هنا نشيييأ اإل
في بعض أنواع التأمين، مثل تأمين المسييييييييييييييؤولية المدنية تجاه الغير )التأمين اإللزامي على السيييييييييييييييارات(، 
خاصة في ظل الزيادة المستمرة في أعداد هذه السيارات، والحاجة الستخدام السيارة لمسافات طويلة وزمن 

 اد سيييييارات حديثة ذات سييييرعاتكبير، وسييييرعات عالية في ظل إنشيييياء الطرق السييييريعة، وتصيييينيع أو اسييييتير 
 عالية جدًا قد ال تكون معها وسائل األمان المزودة بها تلك السيارات، ذات جدوى أو فعالية حقيقة. 

 مفهوم التأمين: 2-2-1
طر عديدة ينتج عن تحقق مسبباتها خسائر مالية، فال بد من استخدام اخمبما أن اإلنسان يتعرض ل
تباطًا وثيقًا رتبط ار ذه السياسات هي سياسة التأمين التي تأنجح ه ومن ،طراخمسياسة تقلل من  ثار تلك ال

ى توفير لتأمين علالعلوم االقتصادية واإلحصائية والرياضية والقانونية، إذ يعمل امثل بالعلوم األخرى، 
ألفراد والمنشآت وذلك من خالل أنه يعتمد على توزيع الخطر باإلضافة إلى كونه طريقة ا التغطية لتأمين
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لتحويل أو نقل الخطر إذ تقوم الشركات بتحصيل أقساط دورية من المؤمن له مقابل التزامها بدفع التعويضات 
غ وتقوم شركات التأمين بإدارة هذه المبال عن الخسائر المادية المتحققة نتيجة تحقق الخطر المؤمن ضده.
ون مسؤوليات عليها وتحقيق األرباح وتك واستثمارها وتنميتها بهدف مقابلة االلتزامات المستقبلية المستحقة

 1ويتوقف حجم هذه المسؤولية والوقت الممنوح لوقوع الخطر على نوع التأمين ،الشركة مستقبلية
 أخرى  دةوللتأمين تعاريف عديادية الكبيرة بخسييييارة مادية بسيييييطة، يعني اسييييتبدال الخسييييارة الم :التأمينف

 نذكر منها:

إلى المؤمن له أو إلى المسييييييييييييتفيد الذي اشييييييييييييترط التأمين  أن يؤدبمقتضيييييييييييياه  عقد يلتزمهو  التأمين -1
صيييييييييييييييالحه مبلغًا من المال أو إيرادًا أو مرتبًا أو أي عوض مالي  خر في حال وقع الحادث أو ل

 .2نتحقق الخطر المبين بالعقد وذلك مقابل قسط أو دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤم

من خالل نقل األخطار أو تحويلها من المؤمن لهم إلى  العرضييييييييييييييية ئرهو توزيع الخسييييييييييييييا التأمين -2
 .3شركات التأمين التي تقبل تعويض مثل هذه الخسائر عند تحقق تلك األخطار

وسيييييلة اقتصييييادية يمكن عن طريقها اسييييتبدال خسييييارة كبيرة محتملة بأخرى صييييغيرة مؤكدة.  لتأمينا -3
سييييييط ق الشيييييييء المؤمن عليه، أما الصييييييغيرة فهي تالكهالتعريف أن الخسييييييارة الكبيرة هي ا نجد من 
 .التأمين

أداة لتقليييل الخطر الييذي يواجهييه الفرد عن طريق تجميع عييدد كيياف  من يعرف التييأمين بييأنييه: "كمييا  -4
الوحدات المتعرضييية لنفع ذلك الخطر )كالسييييارة والمنزل والمسيييتودع ...الل( لجعل الخسيييائر التي 

جماعية، ومن ثم يمكن لكل صييييييييييياحب وحدة االشيييييييييييتراك يتعرض لها كل فرد قابلة للتوقع بصيييييييييييفة 
 .4"بنصيب منسوب إلى ذلك الخطر

التأمين بأنه وسيييييييييلة لتعويض الفرد عن الخسييييييييارة المالية  5أحمد جاد عبد الرحمنوعرف األسييييييييتاذ  -5
التي تحل به نتيجة لوقوع خطر معين وذلك بوسيييياطة توزيع هذه الخسييييائر على مجموعة كبيرة من 

 وذلك بمقتضى اتفاق سابق.األفراد يكونون جميعهم معرضين لنفع الخطر 

 :الرئيسية للتأمين وهي السمات لىمن جملة هذه التعاريف نالحظ أنها في معظمها تركز ع

 

                                     
1Schmitt, Liz Dunne (2004). Economics 342 Banking & Financial Markets. PSWEGO 

STATE UNIVERSITY of NEW YORK, New York. Chapter7.  
 311القانون المدني السوري، المادة 2
 .34دار كنوز المعرفة، ص عمان: ،إدارة الخطر والتأمين(. 2446) زيد منير، عبوي 3
 .14، عمان: دار أسامة. صأنواعه’ التأمين مبادئه(. 2441فالح، عز الدين ) 4
 .64. االسكندرية: الدار الجامعية. صمبادئ التأمين(. 2445عبد ربه، ابراهيم علي ابراهيم ) 5
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 الخسائر. تجميع-2

 دفع قيمة الخسارة العرضية.-1

 الخطر. نقل-3

 التعويض.-4

 :السمات الرئيسية للتأمين 2-2-2

 :1للتأمين سمات رئيسية هامة
  :Pooling Of Lossesرئالخسا جميعت  -1

جوهر التأمين، فالتجميع هو توزيع الخسائر التي حدثت للقلة  ولتجميع أو المشاركة في الخسائر هإن ا
لذلك وفي ظل مشاركة . 2على المجموعة ككل ووفقًا لذلك يتم استبدال الخسارة الفعلية بمتوسط الخسارة

جميع أفراد جماعة المؤمن لهم في تحمل الخسييييييارة يجب أن يكون التنبؤ بحجم الخسييييييارة المتوقعة بدقة 
بيق قانون األعداد الكبيرة "الذي يعني أنه كلما كبر عدد المحاوالت فإن االحتمال عالية من خالل تط

 النظري". لاتمالتجريبي يؤول إلى االح
 :  Payment Of Fortuitous Lossesدفع الخسارة العرضية -2

 هي الخسارة غير المتوقعة وتحدث بمحض الصدفة.و 

 :Risk Transferالخطر نقل -3

أي أن أعباء األخطار الصيييييافية تنتقل من المؤمن له إلى شيييييركة التأمين التي تتمتع بمركز مالي قوي  
ن أمثال مو  تسييييييييييتطيع من خالله أن تتحمل الخسييييييييييارة وأن تدفع قيمتها بداًل من أن يتحملها المؤمن له.
 نية(.هذه األخطار: )خطر الوفاة، خطر العجز، خطر هالك الممتلكات، خطر المسؤولية المد

                                                                  :Indemnificationالتعويض-4
 تزيد الهو وضع المؤم ن له بعد تحقق الخسارة في نفع المركز المالي الذي كان عليه قبل تحققها بحيث "

 ."3قيمة التعويض عن الخسارة الحقيقية التي تكبدها

                                     
 .34ص ،مرجع سابق(. 2006) زيد منير، عبوي  1
ترجمة محمد توفيق البلقيني، وابراهيم محمد مهدي(. الرياض: مبادئ إدارة الخطر والتأمين. و(. 2446ريجدا، جورك ) 2

 .52-51دار المريل. ص
 .محاسبة المنشآت المتخصصة البنوك شركات التأمين الجمعيات التعاونية في دولة قطر(. 1114البشبيشي، حلمي ) 3

 .241قطر: جامعة قطر. ص
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أن شييييييييركة التأمين تقوم بإعادة المؤمن له إلى وضييييييييعه المالي السييييييييابق قبل تحقق الخطر وحدوث  أي 
الخسارة من خالل تعويضه عن تلك الخسارة المتحققة كقيام شركة التأمين بتعويض المؤمن له على حادث 

ويتم  صييييييالح.تضييييييررت به سيييييييارته والقيام بإصييييييالحها وا عادتها إلى حالتها قبل الحادث، أو بدفع تكلفة اإل
 :1تقدير التعويض وفقًا لما يلي

  إن مبلغ التأمين يمثل الحد األقصييييييييى للتعويض حيث ال تلتزم شييييييييركة التأمين في حالة الخسييييييييارة
ذا تعييددت الحوادث يتم تخفيض مبلغ التييأمين في كييل مرة بمقييدار مييا الكلييية إال بمبلغ التييأمين ، وا 

ل على الحصيييييييييو للمؤم ن له أنه ال يحق ذا يعني وه تؤديه شيييييييييركة التأمين للمؤم ن له من تعويض.
 تعويض كامل للخسارة إذا لم يكن مبلغ التأمين كافيًا أو مساويًا لقيمة الشيء موضوع التأمين.

  ،إذا كان مبلغ التأمين أقل من قيمة الشيييء موضييوع التأمين فإن التأمين عندئذ  يعتبر دون الكفاية
بتعويض الخسييارة إال في حدود نسييبية مبلغ التأمين وهذا ما يعرف وبالتالي ال تلتزم شييركة التأمين 

 :2بقاعدة النسبية في تحديد قيمة التعويض والتي تتم وفق العالقة التالية

 / قيمة الشييييييء موضيييييوع التأمين وقت (مبلغ التأمين لدى الشيييييركة× قيمة الخسيييييارة الفعلية )= التعويض
 حدوث الخطر.

ارة ألنه في حالة الخسييييي كما هو مالحظ هنا إال في حالة الخسيييييارة الجزئيةوقاعدة النسيييييبية هذه ال تطبق 
 الكلية يكون التعويض مساويًا مبلغ التأمين.

 التأمين: أنواع 2-2-3
 إلى أنواع عديدة وذلك حسب الزاوية التي ننظر فيها للتأمين: يمكن تقسيم التأمين

 :3ةإلى ثالثة أنواع رئيسيويمكن تقسيم التأمين بحسب هذا المعيار التأمين حسب الشكل:  2-2-3-1

  :)ر اطخلتأمين يجتمع عدة أشيييييييخاص معرضيييييييين لمفي هذا النوع من االتأمين التعاوني والتبادلي
حق لمن ألداء التعويض المسييت متشييابهة فيدفع كل منهم اشييتراكًا معينًا وتخصييص هذه االشييتراكات

ساع هذا التأمين على أيقوم و  ، ويكون الشخص مؤّمن ومؤم ن له في نفع الوقت،يصيبه الضرر
وال يكون الغرض منه تحقيق الربح، بل توفير التغطية التأمينية لألعضييييييييييييييياء بأقل ، تعاوني بحت

                                     
 .41-44ص مرجع سابق. .إدارة أعمال التأمين بين النظرية والتطبيق (.1998) محمد جودت ،ناصر 1
 .41. ص. مرجع سابقبين النظرية والتطبيقإدارة أعمال التأمين (. 1998) محمد جودت ،ناصر 2
كانون األول(. خصوصية قطاع التأمين وأهميته لدى المؤسسات  4-1، 2412رزيق، كمال؛ مراكشي، محمد لمين ) 3

الصغيرة والمتوسطة )حالة الجزائر(. بحث مقدم في الملتقى الدولي السابع حول الصناعة التأمينية الواقع العملي و فاق 
 جارب الدول. جامعة حسيبة بن بو علي: الشلف. التطوير: ت
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تكلفية ممكنية وعيادة ميا يقوم بهيذا النوع من التيأمين هيئيات التيأمين التبيادلي، والجمعييات التعياونية 
 للتأمين وصناديق التأمين الخاصة.

 يقوم هيذا النوع من التيأمين على االختييار بين كيل من الختياري(: التأمين الخاص أو التجاري وا
المؤمن والمؤمن له، وهو التأمين الذي تباشره منشآت وهيئات مملوكة لألفراد أو لمجموعة منهم أو 
للدولة في صيييييييورة شيييييييركات أو جمعيات يحكمها القانون الخاص الذي ينظم المعامالت المالية في 

 وع من التأمين، تأمين الحوادث والحريق والممتلكات وغيرها.الدولة، ونجد في هذا الن

 :)إن التأمين االجتماعي هو تأمين إجباري، وليع اختياري للعامل  التأمين االجتماعي واإلجباري
أو صاحب العمل، متى توافرت شروطه. فاالشتراك في هذا التأمين هو التزام مصدره القانون الذي 

وال يملك أي طرف من أطراف العالقة التعديل في ذلك. ويختلف  يحدد أحواله وشييييييييييييييروطه و ثاره
التنظيم القانوني لهذا التأمين عن ذلك الذي يخضييييع له التأمين الخاص. فالتأمين الخاص يخضييييع 
لقاعدة العقد وذلك في إطار القواعد اآلمرة التي أوردها المشييييييييييييييرع في هذا الشيييييييييييييييأن. أما التأمين 

مه وذلك من كافة جوانبه سييييواء من حيث الشييييروط واألحكام، كما االجتماعي فيتولى المشييييرع تنظي
 تتولى الدولة مراقبة تنظيمه وتتولى إدارة شؤونه.

 من حيث موضوع التأمين والخطر المؤمن منه: 2-2-3-2

 ويقسم بدوره إلى ثالثة أقسام: 

  تأمينات األشــــــخاص(Personal insurances):  يكون التامين في هذا النوع من التأمينات ضييييييييييد
 شمل:وت .األخطار التي تتعلق بشخص المؤمن له فيؤمن نفسه من األخطار التي تهدد حياته

 على  أمينالت كل تأمين يتعلق بالحياة ويتضيييييمن األقسيييييام التالية: يشيييييملو  :التامين على الحياة
 ،الة، التأمين ضييييييد البطضييييييد المرض، والتامين ، والتأمين المختلطعلى الوفاة الحياة، والتأمين

 .، ...(التأمين ضد الحوادث الشخصية

  التأمينات االجتماعية: وهي من التأمينات اإللزامية وموضيييييييييييييوع التأمين فيها هو األشيييييييييييييخاص
الطبيعيين وتشييييييييييييييمل على األنواع التالية: تأمين المعاش التقاعدي، تأمين إصييييييييييييييابات وحوادث 

 التأمين ضد البطالة ...(. ،، التأمين الصحيالعمل
 الممتلكات  اتتأمين(Property insurances):  يكون التأمين في هذا القسيييييييم ضيييييييد األخطار التي

بري، تأمين ال ، تأمين النقلتتعلق بممتلكات المؤمن له )التأمين ضيييد الحريق، التأمين ضيييد السيييرقة
 .(النقل البحري، تأمين الطيران، تأمينات الحوادث، تأمين السيارات

 تأمينات المسؤولية المدنية Public Liability Insurance:  ويشمل هذا القسم أنواع التأمين التي
فيها من أخطار المسييييييييييييييؤولية المدنية، ومن أهم هذه األنواع التأمين يكون الخطر المؤمن ضيييييييييييييييده 

الذي يشييييمل كل مركبات النقل السييييريع وهي السيييييارات والجرارات والمقطورات  ي للسيييييارات.اإلجبار 
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ونصييييييييف المقطورات والدراجات البخارية واآللية وغير ذلك من اآلالت المعدة للسييييييييير على الطرق 
ما يتصييييييييييييور حدوثه من السيييييييييييييارة من حوادث تصيييييييييييييب كل  هذا النوع من التأمين العامة. ويغطي
أرواحهم وأبدانهم، سييييييواء أثناء التحرك أو السييييييير أو الوقوف، وسييييييواء كان سييييييبب األشييييييخاص في 

الحادث انفجار إطاراتها أو حريق أو تصييييييييييييييادم أو انقالب أو سييييييييييييييقوط. فإذا ترتب على ذلك وفاة 
شييخص أو أكثر أو إصييابته في جسييمه، فإن الشييركة المؤمنة تغطي المسييؤولية المدنية الناشييئة عن 

 .1ذلك

 قد التأمين:من حيث طبيعة ع 2-2-3-3

 :2يقسم التأمين من حيث طبيعة العقد إلى قسمين
 :في هذا التأمين يكون الشييييييييخص المعرض لخطر ما حرًا في التأمين ضييييييييد هذا  العقود االختيارية

الخطر أو عييييدم التييييأمين. مثييييال: التييييأمين على الحييييياة والتييييأمين البحري وعقييييد التييييأمين التكميلي 
 للسيارات.

 :الحالة التي يكون فيها الشخص المعرض لخطر ما ملزمًا على التأمين ضد وهي  العقود اإللزامية
الخطر سواًء بحكم القانون أو بأي حكم  خر ملزم مثال ذلك التأمينات االجتماعية، وكذلك التأمين 
اإللزامي على السيارات، وسمي هذا العقد إلزاميًا ألنه ال يمكن تسجيل السيارة لدى وزارة النقل دون 

ذا العقد حسب قانون السير السوري وتهدف هذه العقود إلى حماية الغير من استخدام هذه إبرام ه
 ويصدر هذا العقد في المركبة وكذلك حماية مستخدم المركبة من أي مسؤولية قد تنشأ عن ذلك.

المعدل لقانون السير  2441لعام  11من المرسوم التشريعي رقم  11سورية استنادًا ألحكام المادة 
ووفقًا لنظام التأمين اإللزامي الصادر عن السيد رئيع مجلع  2444لعام  11والمركبات رقم 

لتأمين المصدرة للعقد التي تلتزم بموجبه شركة ا 2441لعام  1115الوزراء بموجب القرار رقم 
بضمان التعويضات الناجمة عن المسؤولية المدنية التي تقع على عاتق مالك المركبة أو حائزها أو 
سائقها عن األضرار الجسدية والمادية التي تلحق بالغير بسبب استعمال المركبة ضمن أراضي 

 .3الجمهورية العربية السورية فقط

 

                                     
الجزء الجديد في مجال التأمين والضمان في العالم العربي. (. 2443المؤتمرات العلمية لجامعة بيروت العربية. ) 1
 .112بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية. ص(. 0. وطالثاني
 .64دمشق: الجمعية التعاونية للطباعة. ص والتطبيق.التأمين في سورية بين النظرية (. 2000عبد هللا، أمين )2
على الرابط  12/3/2414الشركة الوطنية للتأمين، تأمين المركبات اإللزامي، تم استرجاعه في   3

http://www.natinsurance.com/indexar.php 
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 التقسيم العملي للتأمين: 2-2-3-4

 العمل في شركات التأمين إلى: وفقًا ألغراضم التأمين يقسيمكن ت 

يتعهد المؤمن أن يدفع للمؤمن له مبلغًا من المال عند الوفاة أو  :Life Insurancesتأمينات الحياة 1- 
 عند بقائه حّيًا بعد مدة معينة أو أن يدفع راتبًا دورّيًا في مقابل أقسييييييياط محددة وذلك بحسيييييييب ما يتفق عليه

 .على قيد الحياة والتأمين المختلططرفا عقد التأمين مثل التأمين لحالة الوفاة والتأمين لحالة البقاء 

ويندرك تحت هذا التأمين كل أنواع التأمينات األخرى التي  :General Insurancesالتأمينات العامة 2-
 ها:نال ينطبق عليها وصف تأمينات الحياة م

  تأمين الحوادث الشيييييييخصييييييييةPersonal Accident Insurances يتم في هذا النوع من التأمين دفع :
مبلغ نقدي للمسيييييتفيد في حال وفاة المؤمن له بسيييييبب حادث يقع له أو يتم دفع مبالغ نقدية للمؤمن 

 له إذا أدى الحادث إلى عجزه كليًا أو جزئيًا وتعطله عن الكسب.

  التأمين ضيييييييييييد الحريقFire Insurance المؤمن له من األضيييييييييييرار التي تلحق: يتضيييييييييييمن تعويض 
وعندما نقول خطر الحريق فهذا ال يعني اصييييييييييييييطالحًا فقط  .بممتلكاته جراء تحقق خطر الحريق

األخطار المسييييببة للحريق )األخطار األصييييلية( بل تتضييييمن أيضييييًا األخطار التي تعمل على زيادة 
يطلق دة الخسيييائر الناشيييئة عنه و احتمال وقوع الحريق أو على انتشييياره في حالة حدوثه وبالتالي زيا

 : 1ويمكن تقسيم النار إلى قسمين ،عليها األخطار المساعدة للحريق

 النار العدوانية: وهي التي تسربت من المكان المعد لها )الموقد(. -

 النار الودية )المألوفة(: وهي التي تبقى في المكان المعد لها. -

بما في ذلك التلف المباشر أو الضرر بسبب الحريق وقع عرضة  فلو أن خاتمًا مؤم نًا عليه ضد الهالك
في محرقة النفايات وأصيييابه ضيييرر فإن  المؤمّلن ال يلزم بتعويض المؤم ن له عّما أصييياب الخاتم من ضيييرر 

ص الشتعالها  .2بسبب الحريق، ذلك أن  النار لم تكن عدوانية ألنها كانت تشتعل في المكان الذي خ صّل

  ولية المدنية تامين المسييييؤPublic Liability Insurance يهدف إلى تعويض المؤمن له من المبالغ :
التأمين كالتي يلزم قانونًا بدفعها للغير إذا ما تسييييييييييبب في إلحاق ضييييييييييرر بالغير جسييييييييييديًا أو ماديًا 

 اإللزامي على السيارات.

 

                                     
االتحاد المصري للتأمين. القاهرة: التأمين من الحريق شروطه وتسوية مطالباته. (. 1112األنصاري، محمد فؤاد ) 1
 .24ص

2Anderson .R (1981). Business Law.11thed south-West publishing co.Ohio. p.503.  
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 ومن أهم أنواع المسؤوليات المدنية التي يمكن تأمينها ما يلي: 

ويشييمل هذا رب األسييرة شييخصيييًا عما يسييببه عن أضييرار للغير  :المسييؤولية المدنية الخاصييةتأمين  -
 كما يشمل مسؤوليته عن األضرار التي يسببها أوالده أو خدمة للغير.

تييأمين المسييييييييييييييؤولييية المييدنييية لرب العمييل: لتعويض رب العمييل عن المبييالغ التي يييدفعهييا لتعويض  -
 ل.العاملين لديه عن إصابتهم بسبب العم

ثل م تأمين مسييييييؤولية أصييييييحاب المهنة عن األضييييييرار التي يسييييييببونها للغير أثناء مزاولتهم لمهنتهم -
 . مسؤولية األطباء والصيادلة ومسؤولية المقاول المعماري 

 تأمين السيارات: 2-2-4
يتألف تأمين السييييييييييارات من نوعين من التأمين هما التأمين اإللزامي والتأمين التكميلي اللذين يشيييييييييكالن 

 .التأمين الشامل معاً 

هو التأمين الذي يقبل عليه األشييييييخاص بإلزام من الدولة من غير اختيار سييييييواء : التأمين اإللزامي -2
كان التأمين لدى جهة عامة تقيمها الدولة أو جهة خاصيييييييييييييية. كالتأمين االجتماعي، ونظام التعاقد 

أمين ول مالكي السيارات بالتوالمعاشات الحكومي وكالتأمين لحوادث السيارات إذ ت لزلم كثير من الد
يغطي . 1عليها لدى مؤسييسييات تابعة للدولة، أو لدى جهات خاصيية حسييب ما يختاره مالك السيييارة

مسؤولية السائق المدنية تجاه الوفاة أو اإلصابة الجسمانية للغير أو األضرار المادية التي قد تلحق 
الناتجة عن حادث سييييير وسييييمي إلزاميًا ألنه ال يمكن تسييييجيل السيييييارة إال بعد إبرام هذا  بممتلكاتهم

. وال يشيييييييييييمل هذا اإللزام القانوني المسيييييييييييؤولية تجاه أي طرف يعمل لدى المؤم ن له إذا كانت العقد
 :3ويأخذ األشكال التالية. 2الوفاة أو اإلصابة قد نتجت خالل تأديته لعمله

  وهذا التأمين لجميع أنواع السيارات ما عدا السياحية ويشمل مرحلة أولىالتأمين اإللزامي :
 األضرار الجسدية للغير فقط.

 :وهذا التأمين لجميع أنواع السيييييارات السييييياحية فقط ويشييييمل  التأمين اإللزامي مرحلة ثانية
 األضرار الجسدية والمادية للغير. 

                                     
 .115. صمرجع سابق(. 2441الحكيم، عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم ) 1
البحرين: معهد البحرين للدراسات (. 5)ترجمة حسين العجمي(. )ط التأمين واألسس والممارسة. (.2445بالند، ديفيد )2

 .2-5المصرفية والمالية. ص
 .221سورية: منشورات جامعة دمشق. صمبادئ التأمين. (. 2414ناصر، محمد جودت؛ القضماني، عادل ) 3
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 :ورية الداخلة إلى األراضييييييي السييييييورية ويغطي السيييييييارات غير السيييييي التأمين إلزامي الحدود
ويشيييمل األضيييرار الجسيييدية والمادية للغير التي تسيييببها المركبات العربية واألجنبية ضيييمن 

 األراضي السورية ويشمل أيضًا ركاب السيارات العامة المعدة لنقل الركاب.

مركبة المنقولة على الإن التأمين اإللزامي بأشييييكاله السييييابقة ال يشييييمل جسييييم المركبة واألموال والبضييييائع 
وكذلك مسييتخدم وركاب السيييارات الخاصيية والسييائق في جميع األحوال وكذلك األقارب إال بعقد خاص يبرم 

، وقد ظهرت مشاكل عميقة في موضوع تأمين السيارات بين مالك السيارة وكذلك المؤسسة وبتعرفة خاصة
 ند الحادث.المؤم ن عليها عمن بينها تقدير القيمة السوقية للسيارة 

 1ةفإن الشييييركات الخاصيييية تلتزم بتسييييعيرة موحد ،أما بالنسييييبة للتأمين اإللزامي على السيييييارات في سييييورية
لسييييينوات الفنية ل بناء على الخبرات ،ملزمة لها، وهذه التسيييييعيرة محددة من قبل المؤسيييييسييييية السيييييورية للتأمين

 .السابقة
 التأمين التكميلي واالختياري(:  -2

مثل السييرقة والحريق والتلف وتحدد قيمة العقد حسييب سييعر السيييارة في  األضييرار وهو عقد يغطي جميع
يتعلق األول ذو شقين  وهو، 2السوق مع إعفاءات ومزايا خاصة لمن لم يقم بحادثة خالل عدد من السنوات

ن تجاه سيييييييارة المؤم ن له نفسييييييه، في حين يتعلق الثاني بتغطية مسييييييؤولية المؤم ن  ه تجاه لبمسييييييؤولية المؤمّل
ليع إلزاميًا ويعتبر مكماًل لألخطار التي تمت تغطيتها من خالل التأمين اإللزامي وهو على  ، وهو3الغير
 أنواع:
 :ويغطي جميع أنواع السيييارات ما عدا السييياحية وهو يكمل عقد المرحلة  تأمين المسؤولية المدنية

ؤولية من ويعتبر تأمين المسييييي األولى ليسييييياوي عقد المرحلة الثانية من حيث التغطية التأمينية للغير
أسييهل أنواع التأمينات بالنسييبة لتحديد وقياع قيمة التعويض حيث تكون قيمة التعويض هي المبلغ 

المحكمة، أو المبلغ المتفق عليه مع الطرف المتضييييرر خارك المحكمة، باإلضييييافة المحدد من قبل 
إلى التكيياليف المتعلقيية بييالييدفيياع عن المؤم ن لييه )مثييل أتعيياب المحيياميياة وتكيياليف المحكميية والتقييارير 

 :هذا التأمين ويشمل. 4الطبية( والمصاريف األخرى التي صرفت بموافقة المؤّمن

                                     
 2راجع الملحق رقم  1
 .43صي 001ربي. . الرائد العالتأمين على السيارات في الدول العربية الجوانب التطبيقية(. 2411الجندي، جميل ) 2
  .11-5ص .مرجع سابق (.2445بالند، ديفيد )3
(. البحرين: معهد 2)ترجمة حسين العجمي وابراهيم الريع(. )ط األوجه القانونية للتأمين.(. 2445بارسونع، كريع ) 4

 .3-11البحرين للدراسات المصرفية والمالية. ص
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 بقيمة غير محدودة.األضرار المادية للغير  -

 األضرار الجسدية لمالك المركبة والسائق وأفراد عائالتهم. -

 األضرار الجسدية للركاب في المركبات الخاصة بمن فيهم طالب المدارع. -

 حمولة الصهاريج من المحروقات. -

 :ويشييمل جميع أنواع وفئات السيييارات ويغطي كافة األضييرار  العقد الشامل أو عقد جميع األخطار
 تجة عن حادث سير سواء كانت للمركبة وسائقها وركابها أم للغير، ويشمل ما يلي:النا

 المادية للغير بقيمة غير محدودة.األضرار  -

 أضرار المركبة ضد الحريق والسرقة. -

 األضرار الجسدية للسائق والمالك مع أفراد عائالتهم. -

 المدارع.األضرار الجسدية للركاب في المركبات الخاصة بمن فيهم طالب  -

 األضرار المادية والجسدية للغير في لبنان للسيارات السياحية. -

 حمولة الصهاريج من المحروقات. -

 الهالك الكلي للمركبة. -

  سيارات السور لبطاقة تصييدر ا والبطاقة البرتقالية(:رية خارج األراضي السورية ضد الغيتأمين ال
ع فئات ، أو عقد تكميلي لجميات السييييييياحيةن مرحلة ثانية للسيييييييار البرتقالية بموجب ملحق عقد تأمي

المركبات األخرى وتغطي األضيييرار المادية والجسيييدية للغير على أراضيييي الدول العربية المشيييتركة 
تي تتعلق ونظرًا الختالف القوانين ال باتفاقية البطاقة البرتقالية وحسييب أنظمة وقوانين الدول المزارة.

ي من بلد عربي آلخر، فإن التغطية التأمينية تختلف بينها وقد بالمسيييييييييؤولية المدنية والتأمين اإللزام
ثبت أن حامل البطاقة يوفر الوقت والجهد في المراكز الحدودية وغالبًا ما يكون قسييييييييييييييط التأمين 

 . 1بالبطاقة البرتقالية أقل منه في المراكز الحدودية

 عناصر التأمين وتكلفته االقتصادية 2-3
 :2أنهعقد التأمين بيعرف مجلع معايير المحاسييييييييييييييبة الدولي في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

العقد الذي يقبل بموجبه أحد األطراف )شركة التأمين( بخطر تأميني هام من طرف  خر )حامل  عبارة عن
ث المؤمن الوقوع )الحد الوثيقة( باالتفاق على تعويض حامل الوثيقة عن تحقق حادث مسيييييتقبلي غير مؤكد

 والذي يؤثر بشكل سلبي على حامل الوثيقة. منه(

 

                                     
 .11صي 001. الرائد العربي. الدول العربية الجوانب التطبيقيةالتأمين على السيارات في (. 2411الجندي، جميل ) 1
 .25األردن: دار صفاء. ص محاسبة عقود التأمين. (. 2414جمعة، أحمد حلمي ) 2
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 :العناصر األساسية لعقد التأمين 2-4-1

 :1من خالل تعريف عقد التأمين نستطيع أن نميز العناصر األساسية التالية

 :إن لعقد التامين طرفين أو أكثر أطراف العقد: -1

حال  يض فيأو شييييييركة التأمين التي قبلت بالتأمين وتعهدت بالتعو  Insurer نوهو المؤمّل  :الطرف األول
 .تحقق الخطر المؤمن منه

ثاني:  أو المتعيياقييد وهو الييذي يتعيياقييد مع المؤمن لتغطييية الخسيييييييييييييييارة  Insuredن لييه وهو المؤم  الطرف ال
 .هن لتفق عليها بين المؤمن والمؤمبدفع أقساط معينة في أوقات معينة م التزامهالمحتملة مقابل 

أي الشييييييخص الذي يسييييييتحق مبلغ التأمين )التعويض( من  Beneficiary وهو المسييييييتفيد الطرف الثالث:
 اقد شخص هو شخص، في حال كان المتعن( في حال تحقق الخطر المؤمن منهقبل المؤمن )شركة التأمي

 لتأمين.ا ، بحيث يكون للمستفيد مصلحة تأمينية في المؤمن عليه، أو في موضوع خر غير المستفيد

وكثيرًا ما يكون المتعاقد والمسييتفيد شييخص واحد كما في حالة التأمين من الحريق حيث يكون التعاقد ما 
بين المؤمن والمؤمن له وذلك بأن يدفع المؤمن تعويضيييييييييييييييًا للمؤمن له في حال تحقق خطر الحريق مقابل 

إلزامي  ؤولية المدنية للسييييييارة )وهو تأمينالتزام المؤمن له بدفع أقسييييياط  معينة بينما نجد أنه في تأمين المسييييي
( فإن شيييركة التأمين تقوم بتعويض اآلخرين الذين تضيييرروا في ذاتهم أو ةفي معظم دول العالم ومنها سيييوري

. فهنا نجد أن المؤمن هو الشركة والمؤمن له هو صاحب تعرضهم لحادث من قبل السيارة ممتلكاتهم نتيجة
 .و شخص  خر تحقق عليه خطر السيارةرة والمستفيد هالسيارة والمؤمن عليه هو السيا

  :ع التأمينو الخطر موض -2

، وأال يكون إرادّيًا محضيييييييييييييييًا بل ق الوقوع بل يجب أن يكون محتمالً ويجب أال يكون هذا الخطر محق  
 عفوّيًا وأن يكون مستقبلّيًا وغير مخالف للنظام العام أو القانون. 

تحققه خسيييييييييييييييائر مالية في الدخل أو الممتلكات سييييييييييييييواء  أكان جزئّيًا ويترتب على هذا الخطر في حال 
)حادث تصييييادم سيييييارة ينتج عنه خسييييائر مادّية يمكن تالفيها بإصييييالح السيييييارة( أو كلّيًا )حادث يؤدي إلى 

 إتالف السيارة بالكامل مثل حريق السيارة بالكامل(.

 

 

                                     
 .60ص .. مرجع سابقإدارة أعمال التأمين بين النظرية والتطبيق(. 1111) محمد جودت ،ناصر 1
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  :Sum assure مبلغ التأمين والعوض المالي( -3

وهو المبلغ الذي يتعهد المؤمن )شركة التأمين( بدفعه إلى المؤمن له أو إلى المستفيد عند تحقق الخطر 
ن لهذه الشيييييييييييركةالمؤمن منه  يًا، ومبلغ التأمين قد يكون دينًا احتمال .في مقابل األقسييييييييييياط التي يدفعها المؤمّل

دينًا مضييافًا إلى أجل  غير معين، كما  وذلك عندما يكون الخطر المؤم ن منه غير محقق الوقوع، وقد يكون 
في حالة التأمين على الحياة، ألن هذا الخطر محقق الوقوع في المستقبل )الموت(، ولكن وقت وقوعه غير 

ة المؤمّلن مضيييييييييييييييافًا إلى أجل غير معي ن ويؤثر  .1معروف، ففي هذه الحال يكون مبلغ التأمين دينًا في ذم 
ًا قسيييياط التأمين التي يلتزم بدفعها المؤمن له، فتتناسييييب أقسيييياط التأمين تناسييييبمبلغ التأمين في تحديد قيمة أ

طردّيًا مع مبلغ التأمين، إذ كلما زادت قيمة مبلغ التأمين زادت بالتبعية أقسييييييييييييييياط التأمين وكلما قل مبلغ 
 .2التأمين قلت تبعًا لذلك أقساط التأمين

 : Premium Amount قسط التأمين -4

رر والتي يتعهد المؤمن بمقتضييييياها بتعويض الضييييي عقد التأمين مقابليدفعها المؤمن له قيمة التي وهو ال
ويالحظ بأن هناك عالقة وثيقة بين قسييييييييط التأمين ومبلغ التأمين من  .3حين حدوث الخطر المؤمن ضييييييييده

 غجهة أخرى، فشركات التأمين تحدد قيمة القسط على أساع مبلمن جهة، وبينه وبين الخطر المؤم ن منه 
التأمين المتفق عليه، بحيث يزيد القسييييييييييييط بزيادة هذا المبلغ، وينقص بنقصييييييييييييه. وهي من جهة أخرى تحدد 
قسييييييييييط التأمين على أسيييييييييياع الخطر المؤم ن منه، بحيث إذا زاد الخطر ارتفع القسييييييييييط، وبالعكع، وهذا ما 

 .4اح القانون ر  يعرف بمبدأ "نسبية القسط إلى الخطر" عند ش  

 : Term Of Insurance مدة التأمين -5

ن وكلما قصيييييرت مدة التأمي ،وكلما طالت هذه المدة قلت أقسييييياط التأمين ،وهي فترة سيييييريان عقد التأمين
الضيييييامن في عقد التأمين الخطر الذي أنشيييييئ من أجله العقد وذلك من حيث يتحمل  ،زادت قيمة األقسييييياط

يسري و أمين خاللها في طلب التأمين. تاريل إنشاء العقد، ويحدد المضمون المدة التي يرغب في سريان الت

                                     
 دمشق: دار االسالمية ودورها في التنمية االقتصادية واالجتماعية. المؤسسات المالية(. 2441العلي، صالح حميد ) 1

 .145-144النوادر. ص
 .146. القاهرة: دار النهضة العربية. صالتأمين على الحياة(. 2446عبد الرحمن، فايز أحمد ) 2
 .34صي 001. الرائد العربي. العبء وقسط التأمين(. 2411عمري، علي شفا ) 3
. مرجع المؤسسات المالية االسالمية ودورها في التنمية االقتصادية واالجتماعية (.2441) العلي، صالح حميد 4
 .146-145، صسابق
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مفعول وثيقة التأمين اإلجباري على السييييييييييييارات عن المدة المؤداة عنها الضيييييييييييريبة على السييييييييييييارة وهي مدة 
 .1الترخيص بتسيير السيارة

 فوائد التأمين: 2-4-2
 للتأمين فوائد كثيرة منها ما هو على الصيييعيد االقتصيييادي ومنها ما هو على الصيييعيد االجتماعي ومنها

والتأمين ال يمنع من وقوع الخسارة وال يقلل من تكلفتها على االقتصاد ككل  ما هو على األصعدة األخرى.
ظهارها بمظهر الخسييييييارة العرضييييييية  بل قد يزيد في تكلفتها ألنه قد يدفع البعض إلى تعمد إيقاع الخسييييييارة وا 

 :2من أجل التعويض ومع ذلك فللتأمين فوائد منها

 االقتصادية:  التنميةالمساهمة في  -1

هناك تأثير متبادل بين التأمين واالقتصييياد، فكالهما يؤثر ويتأثر باآلخر فاالزدهار االقتصيييادي ألي بلد 
يتوقف على حسن استغالله لطاقاته اإلنتاجية واستمرارها، حيث يساهم التأمين في استقرار المشروعات من 

وألن صييييييييييناعة التأمين صييييييييييناعة  .3في المجتمع جهة األموال والعمال، وبث عوامل الطمأنينة واالسييييييييييتقرار
عالمية وجزء ال يتجزأ من الحياة االقتصيييييييادية فيتوجب على هذه الصيييييييناعة مواكبة تلك الحياة االقتصيييييييادية 
والسييييييييييييير معها جنبًا إلى جنب وهذا ما يحتم على أعمال التأمين أن تواكب الزمن وترافقه في التنظيم، وفي 

اف التي ينبغي تحقيقهييا من هييذه األعمييال، ويسيييييييييييييييياهم التييأمين في التنمييية تفعيييل الييدور نحو تحقيق األهييد
 :4من خاللاالقتصادية 

 إذ أنه حتى يمكن للمؤمّلن  ،للعمل دخول ميادين جديدةمن خالل  والكفاءة االنتاجية زيادة اإلنتاك
ت التي يقوم لمدخراالوفاء بالتزاماته للمؤم ن له ال بد من أن يقوم بإدارة واسيييييييييتثمار وتنمية المبالغ وا

. 5بتجميعها، وفي ذلك تتحقق التنمية بسيييييييييييييوق المال ويتحقق الرخاء والنمو االقتصيييييييييييييادي في البلد
فأصيييييييحاب األعمال والقائمون على إدارة المشيييييييروعات والذين قد حولوا عبء األخطار البحتة إلى 
هيئات التأمين لن يكونوا بحاجة إلى تجميد بعض اموال المشييييروع لمواجهة الخسييييائر التي قد تنجم 

                                     
 .111. صمرجع سابق(. 2443المؤتمرات العلمية لجامعة بيروت العربية. ) 1
 .90. صمرجع سابق (.2443؛ موسى، شقيري نوري )سالم، أسامة عزمي 2
 .144. األردن: دار صفاء. صالتأمينمبادئ (. 1111رمضان، زياد ) 3
 .44. الجزء األول. دمشق: دار التواصل العربي. صأساسيات التأمين(. 2443ناصر، محمد جودت ) 4
محاسبة شركات التأمين اإلطار النظري والتطبيق العملي وفقاً ألحدث المعايير المحاسبية (. 2442طعمة، ثناء محمد ) 5

عادة التأمي  .6دار ابتراك. ص ن. القاهرة:لشركات التأمين وا 
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ر يوبالتالي سيييييييوف يتم القيام باسيييييييتثمار هذه األموال، والتركيز على تطو  1عن تحقق هذه األخطار
 المشروع.

  تحقيق التوازن االقتصييييييييييييييييييادي وذلييييك من خالل تحقيق التوازن بين العرض والطلييييب في الحييييياة
االقتصادية، إذ يقوم بتوسيع نطاق التغطية االقتصادية واالجتماعية اإللزامية من خالل التوسع في 

ن لهم أو لمؤم  التأمينات اإلجبارية في فترات الرواك االقتصييييييادي، والعمل على زيادة التعويضييييييات ل
للمسييييتفيدين أثناء التعطل أو المرض أو اإلصييييابة في فترات الكسيييياد، وهذا من شييييأنه الحفاظ على 

 .2مشتريات هؤالء حتى في فترات قعودهم عن العمل

 وتوفير األمان واالسييييتقرار االقتصييييادي  المصيييينعتعويض صيييياحب من خالل ثروة المسييييتقلة حفظ ال
شيييييركات التي تتعرض لخسيييييائر معينة نتيجة حريق أو غيره، من خالل تعويض شيييييركات التأمين ال

وا عادتها إلى وضعها المالي السابق قبل الحادث مما يؤدي إلى استمرار هذه الشركات في اإلنتاك 
 وبقاء العمال في وظائفهم.

 وتقوم شييييييركات التأمين  التي تحصييييييلها شييييييركات التأمين، األقسيييييياط خلق رؤوع األموال من خالل
وتوفر شييييييييييييييركات التأمين مصييييييييييييييدرًا مهمًا للتمويل  الصييييييييييييييناعة والتجارة والزراعة. ويل قطاعاتبتم

واالسيييييييتثمار، من خالل قيامها بتوظيف األموال المتجمعة لديها في مجاالت االسيييييييتثمار المختلفة، 
  أو إقراضها لمستثمر معين أو إيداعها في المصارف التي تقوم بإقراضها ألفراد المجتمع.

  من خالل األقسييياط التي تسيييدد لشيييركات  ،خالل سيييحب السييييولة من السيييوق مكافحة التضيييخم: من
 واستخدامها في مشاريع استثمارية. ،التأمين

 التنمية االجتماعية:مساهمة في ال -2

 وذلك من خالل: 

  من األمراض االجتماعية. غيرهمامكافحة البطالة والعجز و 

  بث روح الطمأنينة في نفوع المؤمن لهم، فمثاًل يخفف التأمين من خوف وقلق رب األسييييييييييييييرة
 على عائلته في حال تعرضه لوفاة مبكرة. 

 القيام بدراسات هدفها تقليل الخسائر وتخفيف وقوع الخطر. -3

                                     
. رسالة ماجستير. قسم إدارة األعمال، دور شركات التأمين في تنشيط االستثمارات(. 2411معروف، حسن عابد ) 1

 .141كلية االقتصاد، جامعة دمشق: سورية. ص
االسكندرية: المكتب . التأمين التجاري والتأمين اإلسالمي بين النظرية والتطبيق(. 2445نعمات محمد ) مختار، 2

 .41الجامعي الحديث. ص
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تقوم شركات التأمين بدور مؤشر في تقليل الخسائر، وذلك من خالل شروط السالمة التي تفرضها  -4
على المؤمن لهم. فمثاًل ال تقوم شيييييييييييركات التأمين بتأمين المصيييييييييييانع التي ال تتوافر فيها شيييييييييييروط 
السييييييييييييييالميية المطلوبيية )مثييل وجود أجهزة إطفيياء، الفتييات تحييذر من األخطييار التي قييد يتعرض لهييا 

 العمال...(.

بل األشييخاص من ق وهذه الفوائد التي يوفرها التأمين للمجتمع ليسييت دون تكلفة إذ أن األقسيياط المدفوعة
 المؤمن لهم تتضمن المصاريف اإلدارية والعموالت والضرائب واحتياطي الطوارئ وبعض الربح.

إن قطاع التأمين كونه أحد القطاعات االقتصادية المهمة ومصدرًا من مصادر االدخار الرئيسة الالزمة 
لذي هو ية بقوة إلى تحقيق الهدف التمويل النشاط االقتصادي، ودفع عجالت التنمية االقتصادية واالجتماع

فمن الطبيعي أن تقدم الدولة الرعاية واالهتمام البارز بهذا رفع المسييييييييييييييتوى المعيشييييييييييييييي وتحقيق الرفاهية، 
 .1القطاع

 سلبيات التأمين: 2-4-3

 :2من بعض السلبيات منها بشكل عام على الرغم من أهمية التأمين وفائدته إال أنه ال يخلو

بنزيف ثروات البالد إلى الخارك، إذ تنقسييييييييييييم دول العالم إلى فئتين )فئة إنهاك االقتصيييييييييييياد الوطني  -2
مصيييييدرة للتأمين، وفئة مسيييييتوردة له( وال شيييييك أن الدول الرابحة هي الدول المصيييييدرة مقابل خسيييييارة 

 الدول المستوردة.

 اإلغراء بإتالف األموال عمدًا للحصول على مبلغ التعويض. -1

بقة األمر الذي يكرع تقسيم المجتمع إلى ط ،قليلة من الناع يعتبر وسيلة لتكديع األموال بيد قلة -3
 .األغنياء وطبقة الفقراء

 يحول دون قيام بعض المشاريع االقتصادية بسبب التكلفة التأمينية المرتفعة. -4

أكثر من الفقراء اليييذين قيييد يتخلون عن بعض  ،األغنيييياء هم األقيييدر على دفع أقسييييييييييييييييياط التيييأمين -5
 إذا كان تأمينها البد منه كالسيارات. ،الحاجات الضرورية بسبب العجز عن تأمينها

لممكن من او  معظم هذه السلبيات محققة في بالدنا من خالل الواقع الملموع والم عاش، يرى الباحث أن
 يلي: الحد من أثر هذه السلبيات من خالل ما

 هجرة األموال خارك البالد.والحد من ين ومراقبة مواردها بة صارمة على شركات التأمفرض رقا -2

                                     
دكتوراه.  . رسالةقياس الربح في المؤسسة العامة السورية للتأمين دراسة تطبيقية مقارنةطباخة، محمد صالح )د.ت(.  1

 .13. صقسم المحاسبة، كلية االقتصاد، جامعة دمشق: سورية
 .144بيروت: دار العواصم المتحدة. ص. التأمين وأحكامه(. 1111بن ثنيان، سليمان بن ابراهيم ) 2
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 لى استثمار أموالها في مشاريع تنموية تنشط االقتصاد الوطني.تشجيع هذه الشركات ع -1

 منح الشركات المحلية مزايا تنافسية. -3

 تطوير عمل شركات القطاع العام والوصول بها إلى درجة الريادة. -4

 لتكلفة التأمينية للمشاريع خاصة الصغيرة بطرق علمية وتقديم التسهيالت الالزمة لها.دراسة ا -5

 :Insurance Operation وظائف التأمين 2-4-4

الوظيفة الرئيسيييية للتأمين هو انتقال الخطر من شيييخص أو هيئة عادية إلى هيئة أو شيييركة متخصيييصييية 
أعباء الخطر مقابل قسييييط مسييييتحق على كل نوع األخطار )عادة شييييركة التأمين( وقيامها بتحمل تأمين في 

 من أنواع الخطر.

 :1فهي أما وظائف شركات التأمين

تتلخص أعمال اإلنتاك في أنه على شييييييييييييييركات التأمين حتى  :المبيعات أو Production إلنتاجا .2
تعمل بوظائفها ال بد وأن يكون لها موارد مالية ومصييييييييييييادر لقيم األخطار ودراسييييييييييييتها ومن هنا ترد 

السييماسييرة الذين يقومون بتقصييي األعمال والحصييول على هيئات  وكالء اإلنتاك أو اسييتخدام أهمية
 وأفراد لديهم الرغبة في التأمين.

أو هيئة أو فرد خطر كل تدرع هناك دائرة مسيييتقلة في شيييركة التأمين  :Underwriting كتتاباال  .1
سييب حرفض الخطر يقوم السييمسييار أو وكيل االنتاك بتقديمها للشييركة ومنها دراسيية إمكان قبول أو 

 ته.وضعه ودرج
قبوله من األخطار أو األعمال التي  : أي تسييعير ماتماإلحصائية والرقابةRate Making التسعير .3

حصييائية من جهة  ترد إلى قسييم االكتتاب في الشييركة وعادة ما يعتمد التأمين على أسييع تاريخية وا 
كما تسيييتعين بمعيدي التأمين من جهة أخرى وعادة ما يكون لمعيد التأمين الخبرة الكافية في تزويد 

 شركات التأمين باألسعار المختلفة.
 عن الخسائر واألضرار التي يصاب بها من جراء ممارسته ألعماله. تعويض العميل .4
 : تقوم شركات التأمين بوظيفة االستثمار وذلك لزيادة حجم رأسمالها.Investments اتاالستثمار  .5
 ارات القضائية، بحوث التسويق.شكاالست تقديم خدمات متنوعة .6

                                     
دارة الخطر(. 1111ق)المصري، محمد رفي 1  (. عمان:طبعة مزيدة ومنقحة) .وتطبيقات على التأمينات العامة( التأمين وا 

 .89ص. دار زهران
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إذ يرتبط قسييط التأمين ارتباطًا وثيقًا بعمل الخبير االكتواري الذي يتمثل في تقدير تحديد األقسـاط:  .7
 .1االحتماالت لوقوع األخطار التي يغطيها التأمين

 أقساط التأمين وشروطها 2-5

 تحديد أقساط التأمين: 2-5-1
جات المنتتختلف األسييييييع المعتمدة في تحديد أسييييييعار التأمين عن األسييييييع المعتمدة في تحديد أسييييييعار 

، فعند تسييييييعير خدمة ما أو منتج ما أو سييييييلعة ما يعمد البائع إلى حسيييييياب تكلفة والسييييييلع والخدمات األخرى 
 الوحدة المنتجة ثم يضيف هامشًا معينًا من الربح  خذًا بعين االعتبار عنصري الجودة والمنافسة.

ال ة إالمادي التزاماته لكن في خدمات التأمين فاألمر مختلف تمامًا ، إذ أن المؤمن ال يعلم مسيييييييييبقًا حجم
الخبرات الفعلية في الماضيييييي وعلى األسيييييع الرياضيييييية  ، لذلك تعتمد شيييييركة التأمين علىبعد وقوع الخطر
، وبالتالي يمكننا القول إن تسييييييييييعير التأمين اعتمادًا على دورة العرض والطلب سيييييييييييؤدي إلى واإلحصييييييييييائية

ذلك  لبات إلى تسيييعير التأمين بأعلى من قيمته أدىتقلبات كبيرة في األسيييعار واألقسييياط، فإذا أدت هذه التق
إلى ضيييييييرر المؤم ن لهم، أم ا إذا أدت هذه التقلبات إلى تسيييييييعير التأمين بأقل من قيمته فإّن ذلك سييييييييضييييييير 
ذا أراد المؤم ن له أن يدفع أقل تكلفة ممكنة، فإن  شييييركة التأمين تحتاك أن تكسييييب  بأصييييحاب رأع المال، وا 

 ذلك فإن  أقسيياط التأمين يجب أن تكون كافية لتسييديد االلتزامات المالية لشييركة التأمينأفضييل عائد ممكن، ل
ذا لم يكن الالز مخصيييصيييات الإضيييافة إلى التزاماتها المسيييتقبلية التي تحتاط لها شيييركة التأمين بتكوين  مة، وا 

 .2القسط كافيًا فإّن ذلك سيعرض المركز المالي للشركة وموقع جميع المستأمنين للخطر

ن تحديد سعر التأمين يتم عن طريق شركات التأمين مجتمعة حيث توجد بينها اتفاقيات على هوامش  وا 
وأحيانًا قد تكون هناك جهات حكومية تحدد هذه الهوامش حتى ال تتضرر بعض الشركات ولمنع  األسعار،

 .3وقوع بعض المشاكل بين شركات التأمين والمؤم ن لهم

بناء على ذلك فإن مسألة تحديد السعر العادل والكافي سواء لشركة التأمين أو للمؤمن له تتوقف على و 
مدى القدرة على تحديد مقدار االنحراف الموجب للخسييييييييائر الفعلية عن القيمة المتوقعة للخسييييييييارة والتي يتم 

                                     
ة حول ندو . مداخلة مقدمة في األسس النظرية والتنظيمية للتأمين التقليدي بالجزائر، نيسان(. 2411خالد، خطيب ) 1

 مؤسسات التأمين التكافلي والتأمين التقليدي بين األسع النظرية والتجربة التطبيقية. جامعة فرحات عباع: الجزائر.
2Erik Banks (2004). Alternative Risk Transfer “Integrated Risk Management Through 

Insurance, Reinsurance, and the capital Markets. John Wiley & Sons Ltd, England.p.35 
دور الميزة التنافسية في تفعيل نشاط التأمينات العامة دراسة ميدانية مقارنة ضمن سوق (. 2441الشيل، راميا نزار ) 3

 .52كلية االقتصاد، جامعة دمشق: سورية. ص قسم إدارة األعمال، . رسالة ماجستير.التأمين السورية أنموذجاً 
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ين يتم مراجعته من خالل تكو  حسييييييييييييابها من واقع البيانات المتاحة عن فترة الخبرة، وهذا االنحراف الموجب
 :1هما مخصص االنحرافات أو مخصص الطوارئ، وتتوقف قيمة هذا المخصص على عاملين

 .التوزيع االحتمالي لعدد الحوادث والتوزيع االحتمالي لقيمة الخسارة 

  درجة الثقة التي يحددها مدير الخطر والتي على أسيييييييييييييياسييييييييييييييها يتحدد مدى مطابقة النتائج الفعلية
 المتوقعة. للنتائج

 :2هناك عدة طرق الختيار سعر التأمين منها

 على أخطار النقل التأمين وتسيييتخدم في التأمين تعتمد على خبرة شيييركة الخاصــة: طريقة التســعير 

 .لجوي وخاصة إذا كان الخطر كبيراً البري والبحري وا
 األخطار يقسييييم الخطر إلى درجات أو أقسييييام حيث توضييييع الخطر:  طريقة التســـعير حســـب أنواع

 بها. الخاص السعر ويتم تحديد المتشابهة في درجة أو مستوى 
 :الخسيييييارة التي  تعتمد على تاريل المؤمن له من حيث طريقة التســـعير حســـب الصـــفات الخاصـــة

حققها في الماضيييييييييييي لدى شيييييييييييركة تأمين ما، وكذلك إلى حجم ممتلكاته التي أمن عليها من حيث 
 على التأمين هذه الطريقة التلف أو السرقة، ومن األمثلة على القيمة والعدد واحتمالية تعرضها إلى

 القصور وأساطيل السيارات والسفن.

بحساب قسط التأمين في تأمينات الممتلكات والمسؤولية وكذلك في التأمين على الحياة الشركات وتقوم  
 :3على مرحلتين

 :primes pures القسط الصافي 2-5-1-1

تكاليف الخطر حسيييب العقد المتفق عليه، وحسيييب تقديرات الشيييركة له، من غير هو المبلغ الذي يغطي 
نين يؤمنون على نفع الخطر فإن األقسيييييييييييياط الصييييييييييييافية بفرض لدينا مجموعة من المؤمّل . ف4زيادة وال نقص

تحسييييب بحيث يكون مجموعها يغطي الخسييييائر الناجمة عن تأمين جميع أفراد هذه المجموعة ويتم حسيييياب 
في تأمين الممتلكات والمسييؤولية على أسيياع الخبرة الماضييية لألخطار المختلفة من حيث  القسييط الصييافي

عدد حاالت الخسارة المتحققة وحجم كل خسارة ، بينما يتم احتساب القسط الصافي في التأمين على الحياة 
                                     

نحو نموذك كمي لتحديد مدى تأثر كل من الخطر المطلق والخطر النسبي بالسياسة (. 1113احمد، ممدوح حمزة ) 1
  .114-111ي (0و 51مجلد. المجلة المصرية للدراسات التجارية. المتبعة إلدارة الخطر

الثاني، ، دمشق تشرين 2443التأمين في سورية بين الواقع و فاق المستقبل، تقرير خاص، المركز االقتصادي السوري،  2
 16-15ص

 .239، صمرجع سابق(. 2008) عقل، سعيد جمعة ؛حربي محمد، عريقات 3
 .63ص ،مرجع سابق(. 1111بن ثنيان، سليمان بن ابراهيم ) 4
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غطي فقط صييافي يبمعنى أن القسييط ال على العناصيير الفنية فقط )احتماالت الحياة والوفاة ومعدل الفائدة( ،
 الخطر المؤمن ضييييييده دون حسيييييياب أية مصيييييياريف أخرى تتحملها الشييييييركة كالمصيييييياريف اإلدارية وغيرها.
ولحسيييياب القسييييط السيييينوي الالزم للتأمين نحسييييب جداء تردد الحادث المؤمن المتوقع للعام التالي بالخسييييارة 

 القسط الصافي يحسب وفق العالقة التالية: نيمكن القول أ وبذلك 1الوسطية المتوقعة للحادث الواحد

وسييييطي الخسييييارة المتوقعة للحادث × القسييييط الصييييافي = احتمال وقوع الحادث المؤمن في العام التالي 
 الواحد.

 :Gross Premium القسط التجاري  2-5-1-2

 وهو المبلغ أو المبالغ التي يدفعها المؤمن له إلى المؤمن لشراء عقد التأمين.

لكل شييييييركة تأمين مصيييييياريف إدارية ومصيييييياريف دعاية وا عالن وغيرها فال بد من إضييييييافة هذه وبما أن 
المصييياريف إلى األقسييياط الصيييافية بحيث تغطي جميع هذه األقسييياط المسيييددة من قبل المؤمن لهم كل تلك 

شركة لالخسائر الناجمة عن الحوادث ويتشكل بالتالي لدى شركات التأمين مستقباًل مبالغ احتياطية تحمي ا
وخالصييييييييية القول يتكون القسيييييييييط التجاري من القسيييييييييط  وتغطي المصييييييييياريف العامة لها مع بعض األرباح.

 .2الصافي بعد أن تضاف إليه اإلضافة المالئمة ويشكل مجموعهما القسط الواجب أخذه من الزبون 

 :كم يأتي ونعبر عن ذلك

 عقد التأمين. تنفيذ القسط التجاري = القسط الصافي   مجمل المصاريف المترتبة على 

 الشروط الواجب توافرها في قسط التأمين: 2-5-2

 :3يجب أن تتوافر في قسط التأمين مجموعة من الشروط نذكر أهمها
 :االلتزامات والمصاريف التاليةأن يكون قسط التأمين كافيًا لتغطية  -1

 .التزامات الشركة في تعويض الخسائر الناجمة عن وقوع الخطر المؤمن ضده 

 التي يتكبدها المؤمن من جراء قيامه بأعمال التأمين. دارية المتنوعةالمصروفات اإل 

 يجب أن يحقق قسط التأمين هامشًا معينًا من الربح: -2

 وذلك بما يضمن استمرار عمل شركات التأمين وتوسيع مساحة التغطية التأمينية. 

 

                                     
 . 141سورية: منشورات جامعة حلب. صرياضيات التأمين. (. 1111األفندي، عبد القادر ) 1
 .142ص .مرجع سابق(. 1111األفندي، عبد القادر ) 2
 .115. صمرجع سابق (.2443؛ موسى، شقيري نوري )سالم، أسامة عزمي 3
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 أن يكون قسط التأمين عاداًل ومتناسقًا: -3

تناسيييييييبًا بين قسيييييييط التأمين وبين طبيعة ودرجة الخطر المؤمن ضيييييييده ففي تأمين  بمعنى أن يكون هناك
 :يلي السيارات مثاًل يأخذ المؤمن بعين االعتبار عند تحديد قسط التأمين ما

 .)سعة االسطوانة )المحرك 

 .نوع السيارة واستعمالها 

 .عدد الركاب 

 .وزن حمولة السيارة الشاحنة 

 .قيمة السيارة 

 : منافساً أن يكون القسط  -4

بما أن هناك عدة شيييركات تعمل في سيييوق التأمين فهذا يعني أن على الشيييركة أن تقدم خدماتها للزبائن 
لى ، والذي يؤدي فقدانه إبأسييييييعار منافسيييييية بحيث يراعى في ذلك عدم الوصييييييول إلى فقدان عنصيييييير الكفاية

 إيجاد خلل في القسط الصافي وبالتالي يؤثر على الوضع المالي للشركة.

ى الحد األدن لك نجد أن شيييييركات التأمين تسيييييعى غالبًا إلى إيجاد أسيييييعار موحدة أو على األقل تحديدلذ
 .ألسعار بعض األخطار

، %52ويجب أن يغطي سعر التأمين الخسارة المتوقعة من وحدات الخطر المؤمن عليها بنسبة تقريبية 
، %1اجهة حاالت طارئة مسييييتقباًل بنسييييبة وأن يكون كافيًا لتكوين االحتياطي الكوارثي من حيث احتمال مو 

يجييارات %10وكييافيييًا لييدفع جميع المصييييييييييييييروفييات والتكيياليف مثييل الرواتييب وتكلفيية إعييادة التييأمين بحييدود  ، وا 
إضيييييافة إلى ذلك يجب أن يحقق القسيييييط هامش الربح  %25وكهرباء وعموالت الوسيييييطاء والوكالء بحوالي 

 .1%5المعقول للشركة حوالي

نجد أن المعمول به بالنسييييييييييييييبة للتأمين اإللزامي على السيييييييييييييييارات هو تعريفة ثابتة  ولكن رغم ذلك فنحن
ومحددة لجميع شيييييييييييركات التأمين وال تملك هذه الشيييييييييييركات أي هامش حرية لرفع أو تخفيض هذا السيييييييييييعر 

 وبالتالي فإن عنصر المنافسة السعرية بينها معدوم.

 

 

 

                                     
دارة الخطر .(2444بطشون، رياض ) 1  .245. األردن: معهد الدراسات المصرفية بعمان. صالتأمين وا 
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 تطور التأمين في سورية: 3-1
وعدم مواكبتها لتطور حاجة السييييوق إلى أسيييياليب تأمينية احتكار المؤسييييسيييية العامة السييييورية للتأمين  إن

مجموعة من النتائج السيييلبية من أهمها انعدام المنافسييية وغياب الوعي التأميني لدى المواطنين حديثة كر ع 
ط فقاألمر اليييذي أدى إلى االعتمييياد على التيييأمين اإللزامي اليييذي ال يمكننيييا كبييياحثين من االعتمييياد علييييه 

 كمقياع في نجاح العمل التأميني.

نجد أن التأمين قد دخل إلى سيييييييورية عقب الحرب  يةظرة تاريخية على التأمين في سيييييييور لذلك لو ألقينا ن
تاريل ب اً قرار صييييدر المفوض السييييامي حيث أ ،العالمية األولى عن طريق وكاالت الشييييركات األجنبية للتأمين

نظم بموجبه أعمال التأمين وحصيير تسييجيل شييركات التأمين في المفوضييية العليا في بيروت  10/2/2016
ل.ع عن كل فرع من فروع التأمين التي تمارسييييييييها وهكذا  /7500قدرها /وأخضييييييييعها إلى دفع كفالة مالية 

قامت تلك الوكاالت بأعمال التأمين في سورية خالل فترة االنتداب الفرنسي، وقد كان نشاطها ضعيفًا إّبان 
ولكن بييدأت األحوال تميييل إلى االنفراك بعييد تلييك األزميية  2032-2010األزميية االقتصييييييييييييييييادييية العييالمييية 

ية حتى تم االسييتقالل حيث صييدر أول تشييريع ينظم صييناعة التأمين في سييورية بموجب المرسييوم االقتصيياد
ت التأمين وتضييييييييييمن المبادئ المتضييييييييييمن قانون شييييييييييركا 2040حزيران عام  2تاريل  221التشييييييييييريعي رقم 

 :1التالية

 أن يكون لكل شييركة تأمين ترغب بممارسيية العمل التأميني في سييورية مركز مسييتقل فيها لممارسيية -2
 .ن جنسيتها أو من التبعية السوريةنشاطها وأن يكون لها ممثل م

أن تودع الشييييييركة ضييييييمانة مصييييييرفية بمبلغ عشييييييرة  الف ليرة سييييييورية عن كل فرع من فروع النقل  -1
/ ألف ليرة سييييييييييييييورية عن كل من فرعي الحياة واالدخار ، وهكذا فقد 15والحريق والطوارئ ، و /

تحفظ حقوق المؤمن لهم والمتعاقدين لدى شركات التأمين أوجدت سورية ألول مرة ضمانات فعلية 
ونظرًا ألنها صيييييييييييييناعة وليدة فقد حرص المشيييييييييييييرع على عدم إرهاقها بقيود تقلل حركتها فلم يفرض 
عليها إيداع جزء من أموالها في البالد تاركًا ذلك إلى مرحلة تكون فيها صيييييناعة التأمين قد سيييييارت 

إخضييييياعها إلى تشيييييريع جديد ال يؤثر في نشييييياطها أو يحد من  قدمًا إلى األمام ، يصيييييبح باإلمكان
 انطالقتها . 

أيلول  1تاريل  205رقم  صييدر القانون  2052وبعد قيام الجمهورية العربية المتحدة بين سييورية ومصيير 
، حيث تم قصير ممارسية التأمين على الشيركات التي تكون مملوكة بكاملها لمسياهمين يتمتعون 2050عام 

                                     
 .35ص .مرجع سابق(. 2444عبد هللا، أمين ) 1
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 1ها وشيييييييروط تسيييييييجيلهاطمن حيث نشيييييييا هذه الشيييييييركاتبجنسيييييييية البالد ، كما تناول في أهم أحكامه تنظيم 
وتعرض إلى الوكالء والسماسرة وخبراء الكشف وتقدير األضرار واتحادات هيئات التأمين والتزاماتها وكيفية 
تنظيم سييييييجالتها وتحويل وثائقها وبهذا القرار تم رفع العلم الوطني ألول مرة فوق تلك الشييييييركات والوكاالت 

 لعربية المتحدة ، وبقي األمر مسييييييييييييييتمراً األجنبية التي كانت تمارع أعمال التأمين في إقليمي الجمهورية ا
تأميم جميع البنوك وشركات التامين العاملة في سورية قامت الدولة السورية بحيث  2062كذلك حتى عام 

والتي كانت بغالبيتها أجنبية باسييييييتثناء بعض الشييييييركات العربية، وكان التأمين مقتصييييييرًا على بعض التجار 
ة بموجب قرار صادر عن رئيع الجمهوريطاق االستيراد والتصدير،  الذين كان لهم تعامل مع الغرب في ن

فأخذت الشييييييييييييركات العربية واألجنبية العاملة في قطاع التأمين في  2062/لعام 227المتحدة بالقانون رقم /
شييييييييييركة عربية وأجنبية بسييييييييييحب كفاالتها المودعة ضييييييييييمانًا ألعمالها ، أما عدد  77سييييييييييورية وكان عددها 

/ شييييركة ووكالة ، أما بقية الشييييركات فبعضييييها 46حوالي / 2070نت قيدها فبلغ في عام الشييييركات التي رق
بقي مسييييييتمرًا في خدمة بوالص التأمين على الحياة الصييييييادرة قبل تاريل التأميم وبعضييييييها اآلخر عمل على 

ال متحويل محفظة أعمالها إلى شييييركة الضييييمان السييييورية التي  لت ملكيتها للدولة وبقيت لوحدها تمارع أع
 التأمين في سورية وصارت تسمى فيما بعد المؤسسة العامة السورية للتأمين .

بحوالي سييينتين صيييدر بالا عن نائب رئيع 2063وبعد قيام ثورة الثامن من  ذار عام  2065وفي عام 
ألزم بموجبه كافة اإلدارات والمؤسييييسييييات العامة والمصييييالح الرسييييمية  712/25/ب /25مجلع الوزراء رقم /

لىبالتأ  .الخارك لدى شركة الضمان السورية مين على مستورداتها وصادراتها من وا 

/ القاضييي بوجوب التأمين اإللزامي على المسييؤولية 05صييدر المرسييوم التشييريعي رقم / 2067وفي عام 
المدنية الناشيييئة عن اسيييتعمال المركبة تجاه الغير ، لكن هذا المرسيييوم لم ينفذ حتى األول من تشيييرين األول 

/  بإلزامية التأمين 104/ و/103الذي قضى في مادتيه / 2074بعد صدور قانون السير لعام  2074م لعا
على المسيييييؤولية المدنية لمالكي السييييييارات المسيييييجلة في دوائر ومديريات النقل أو حائزيها أو سيييييائقيها تجاه 

ر أو ألجنبية العابرة للقطالغير وكذلك على المسييييييييييييييؤولية المدنية تجاه الغير لمالكي أو حائزي المركبات ا
الداخلة إليه بغرض المكوث المؤقت إال أن هذا التأمين  كان محصورًا باألضرار الجسدية التي تحدثها تلك 

 المركبات.

توسييييع التأمين اإللزامي ليشيييمل األضيييرار المادية إضيييافة لألضيييرار الجسيييدية للغير  2002وتم في عام 
تم إحداث هيئة اإلشراف  1004، وفي عام م2/20/2074عتبارًا من التأميني ا  التي كانت مشمولة بالغطاء

حيث أعطيت هذه الهيئة صييالحيات واسييعة لتنظيم قطاع  62على التأمين بموجب المرسييوم التشييريعي رقم 

                                     
لة دكتوراه. رسا تحليلية لتأمين المجموعات "دراسة تطبيقية للنقابات المهنية". دراسة اكتوارية(. 2445دريباتي، يسيرة ) 1

 .11قسم اإلحصاء التطبيقي، كلية االقتصاد، جامعة دمشق: سورية. ص
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نية إحداث مؤسيييسيييات التأمين الذي أقر إمكا/ 43صيييدر المرسيييوم التشيييريعي رقم / 1005التأمين وفي عام 
كما حدد الضيييييييييييمانات و ، 1شيييييييييييركة منها شيييييييييييركتا تامين تكافلي 24دها إلى ، والتي وصيييييييييييل عدالخاصييييييييييية

 ، وتم إحداث االتحاد السيييييوري لشيييييركات التامين وا عادةالمالية والقانونية لهذه الشيييييركاتاالحتياطيات الفنية و 
تاريل  62/200التامين من أجل التنسييييييييييييييق وتنظيم التعاون بين شيييييييييييييركات التأمين بالقرار الصيييييييييييييادر برقم 

 ويهدف االتحاد إلى رعاية عن وزير المالية رئيع مجلع إدارة هيئة اإلشييراف على التأمين 10/22/1006
لى تقوية و ممارسة المهنة وتمثيلهم لدى أي جهة فيما يتعلق بأعمال التأمين مصالح أعضائه وتطبيق قواعد  ا 

عادة التأمين السيييييييييييييورية وبما يتماشيييييييييييييى مع أحكام المرسيييييييييييييوم  الروابط وتعميق التعاون بين شيييييييييييييركات التأمين وا 
  .41/2التشريعي/

ب الصيييييييييادر عن وزير المالية أسيييييييييع ومبادئ ونسييييييييي 2/7/1007تاريل  07/200وتضيييييييييمن القرار رقم 
 .العاملة في سوق التامين السورية استثمارات شركات التأمين

من وزير المالية المتعلق بحوكمة شيييركات التأمين  217/200صيييدر القرار رقم  22/20/1007وبتاريل 
والذي أوجب فيه التقيد بمبادئ العدالة واإلفصيييياح الكامل عن كل ما يتعلق بالمركز المالي واإلداري والفني 

ين وا عادة التامين وااللتزام الكامل بجميع التشيييييريعات واألنظمة الصيييييادرة عن هيئة اإلشيييييراف لشيييييركات التأم
 على التأمين وجميع القرارات المتعلقة بذلك.

 شركات التأمين العاملة في السوق السورية: 3-2

/ الذي أحدثت بموجبه )هيئة اإلشيييراف 1004/ لعام /62بعد صيييدور المرسيييومين التشيييريعيين رقم /
عادة التأمين واإلشييييييييييييييراف عليه، والمرسييييييييييييييوم رقم / 3التأمين( على / لعام 43بهدف تنظيم قطاع التأمين وا 
تم الترخيص الثنتي عشيييرة شيييركة  4/ الذي سيييمح لشيييركات التأمين الخاصييية بدخول السيييوق السيييورية1005/

                                     
األجهزة المصرفية ودورها في تنشيط االستثمار في سوق األوراق المالية والعالقة بين (. 2441زيدان، منذر صالح ) 1

رسالة ماجستير. قسم االقتصاد والتخطيط، كلية االقتصاد، جامعة دمشق: سورية.  ي والتمويل السوقي(.التمويل المصرف
 .121ص

 http://www.sisc.sy/index.phpعلى الرابط  14/1/2414االتحاد السوري لشركات التأمين تم االسترجاع في  2
: تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة تسمى 2444لعام  61جاء في المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم  3

)هيئة اإلشراف على التأمين( تتمتع بالشخصية االعتبارية وباالستقالل المالي واإلداري ويكون مقر الهيئة في مدينة دمشق 
 وترتبط بوزير المالية.

إنشاء شركات تأمين وا عادة تأمين مساهمة : يسمح ب2445لعام  41فقد جاء في المادة الثالثة من المرسوم التشريعي رقم  4
/ 61سورية خاصة للعمل في الجمهورية العربية السورية بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي وأحكام المرسوم التشريعي رقم /

 / وطبقًا لألنظمة التي تضعها الهيئة في هذا المجال.2444لعام /
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ورية للتأمين، مليار ليرة سورية عدا عن المؤسسة العامة الس 25تأمين خاصة بلغ مجموع رأسمالها حوالي 
وقد ساهم في تأسيع شركات التأمين كبرى شركات التأمين العربية  وشركة االتحاد العربي إلعادة التأمين،

 :1البيانات عنها ( بعض2-3رقم ) وفي الجدول التالي ورجال أعمال وشركات سورية.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
 سورية: هيئة اإلشراف على التامين. (.2412. )التقرير السنوي لقطاع التأمين السوري  1
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 شركات التأمين العاملة في السوق السوريةيبين بعض المعلومات األساسية عن ( 2-3رقم )الجدول 

 اسم الشركة
 رأسمالها

 ول.س(
الشكل 
 القانوني

بداية مزاولتها 
 العمل

عدد 
 فروعها

 2,000,000,000 المؤسسة العامة السورية للتأمين -2
مؤسسة 
 حكومية

2051 23 

 0 1006 مساهمة 850,000,000 الشركة المتحدة للتأمين -1

 4 1006 مساهمة 1,000,000,000 السورية العربية للتأمين الشركة -3

ركيييية السييييييييييييييورييييية الييييدولييييية شييييييييييييييال -4
 للتأمين) روب(

 3 1006 مساهمة 1,000,000,000

 23 1006 مساهمة 850,000,000 الشركة الوطنية للتأمين -5

 6 1006 مساهمة 1,050,000,000 شركة التأمين العربية سورية -6

 3 1006 مساهمة 850,000,000 السورية الكويتية للتأمين الشركة -7

 0 1007 مساهمة 850,000,000 شركة الثقة السورية للتأمين -2

 4 1006 مساهمة 850,000,000 شركة المشرق العربي للتأمين -0

 2 1007 مساهمة 1,250,000,000 أدير -شركة أدونيع للتأمين -20

االتحاد التعاوني للتأمين  شيييييركة -22
 سولدارتي -

 3 1002 مساهمة 1,000,000,000

 3 1007 مساهمة 2,000,000,000 العقيلة للتأمين التكافلي -21

الشيييييييييركة اإلسيييييييييالمية السيييييييييورية  -23
 للتأمين

 3 1002 مساهمة 1,000,000,000

شييييييييييييييركة االتحاد العربي إلعادة  -24
 التأمين

920,000,000  2074 2 

 2113وتقرير  المصدر: بيانات هيئة اإلشراف على التأمين
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ثالث عشييييرة شييييركة تأمين خاصيييية برأسييييمال إجمالي قدره  1020حيث بلغ عدد هذه الشييييركات في عام 
ورية المؤسسة العامة الس مليار ليرة سورية، وبدأت بمزاولة عملها في السوق السورية إلى جانب 25حوالي 
 .شركة واحدة فقط إلعادة التأمين هي شركة االتحاد العربي إلعادة التأمين كما يوجد في سورية، للتأمين

أما لو نظرنا إلى حجم أعمال شيييييييركات التأمين العاملة في سيييييييوق التأمين السيييييييورية وتطور أعدادها من 
 جهة وأعمالها من جهة ثانية في األعوام األخيرة بعد التشريعات الصادرة لدعم قطاع التأمين في الجمهورية

 العربية السورية نجد:

  :2112وحتى عام  2117من عام  التأمين شركاتأعمال  نتائج 3-3
بعد دخول شييركات التأمين الخاصيية سييوق التأمين  ،لقد تطور حجم أعمال الشييركات في األعوام األخيرة

جم وللوقوف على ح ،أعمال هذه الشيييييييييركات حظه من خالل البيانات المتعلقة بنتائجوهذا ما نال ،السيييييييييورية
 أعمال هذه الشييييييييييييركات نتائجالذي يبين لنا  (1-3رقم ) نقوم بإعداد الجدول التالي ،أعمال هذه الشييييييييييييركات

 ونقوم بعد ذلك بتحليل هذه البيانات: 1021ولغاية عام  1007من عام  بالليرة السورية
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 1007في عام  السييييورية للتأمين اسييييتحوذتنجد أن المؤسييييسيييية العامة ( 1-3من الجدول السييييابق رقم )
من مجموع حجم  %50نسييبة تصييل إلى أكثر من مليار ليرة سييورية، ب 5.5حصيية سييوقية بلغت على أكبر 

 ،وذلك بسيييييييييييييبب عراقتها وخبرتها الطويلة في مجال التأمين سيييييييييييييورية، مليار ليرة 0.3 قرابةاألعمال البالغة 
  .مها ثقة المواطنين كونها قطاع عاونتيجة نيل

إال أنها  ،متواضييييعةالسييييورية للتأمين فإن مسيييياهمتها في السييييوق  وبالنظر إلى شييييركات التأمين الخاصيييية
 ،ينواحتياجها لزمن طويل لنيل ثقة المواطن ،في السيييييييييوق السيييييييييورية للتأمين بسيييييييييبب حداثتها نسيييييييييبّياً  مقبولة

د وعلى الرغم من ذلك نج ،ة أكبر إذ أنه يعاني مشييييياكل عديدةباإلضيييييافة إلى كون السيييييوق بحاجة إلى تهيئ
أعلى نسبة بين الشركات  من حجم األعمال وهي %4.70أن الشركة الوطنية للتأمين استحوذت على نسبة 

وهي المرتبة ، %2.56تأمين على نسييييبة ضييييئيلة بلغت بينما حصييييلت شييييركة المشييييرق العربي لل ،الخاصيييية
 سورية. السابعة من بين الشركات الثمانية الخاصة العاملة في السوق ال

ولكني كباحث أجد هذه النتيجة طبيعية في ظل تفرد المؤسيييييسييييية العامة السيييييورية للتأمين بالعمل لوحدها 
باإلضييافة إلى حاجة الشييركات الخاصيية إلى مدة  ،في سييوق التأمين السييورية ألكثر من أربعة عقود مضييت

 .  كشركات خاصة داخلة إلى هذه السوق زمنية طويلة لكسب ثقة المواطنين 

ورافق ذلك زيادة في عدد  ،لحصيييييييص السيييييييوقية لكل الشيييييييركات الخاصيييييييةنالحظ زيادة ا 1002عام  في
/ شركة في 23ليصبح / 1007/ شركات في عام 0الشركات العاملة في قطاع التأمين حيث كان عددها /

  .مؤشرًا إيجابيًا يدل على اتساع حجم السوق  ذلك يعدو  1002عام 

بقيت الشييركة الوطنية للتأمين هي األولى بين الشييركات الخاصيية بنسييبة بالنسييبة للشييركات الخاصيية فقد و 
شييركة المشييرق  أما 1007عن عام  %224.60من حجم السييوق محققة نسييبة نمو عالية بلغت  25.46%

رتبة وهي الم %3.66بحصيييييية سييييييوقية بلغت  %125.71العربي للتأمين فقد حققت نسييييييبة نمو كبيرة بلغت 
تل الصييدارة بين لكن مع ذلك بقيت المؤسييسيية العامة السييورية تحالخاصيية  /21اليييييييييييييييي / ة بين الشييركاتالثامن

 .من حيث الحصة السوقية المؤسسات األخرى 

 24.3إلى  1002في عام  مليار ليرة سييييييييورية 21.5نالحظ ازدياد أقسيييييييياط التامين من  1000في عام 
وهذه  %24.44 بلغت نسيييييييييييبة زيادة محققةمليار  2.2أي بزيادة قدرها  1000في عام مليار ليرة سيييييييييييورية 

 الزيادة تعود لمجموعة من األسباب منها:

  45قيام هيئة اإلشيييراف على التأمين بتحديد نسيييبة العقود اإللزامية في محفظة أي شيييركة بنسيييبة% 
التحديد عل جلب من مجموع األعمال، حيث كانت تعمل شييييييييييييييركات التأمين في ظل غياب هذا 

 . العقود اإللزامية
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 مما أدى إلى زيادة نسييييييييييبة تكافلي للسييييييييييوق إلى جلب عقود جديدةشييييييييييركات التأمين ال أدى دخول ،
 األقساط.

  صيييدور قرار ملزم من رئاسييية الوزراء يقضيييي بتأمين كافة الجهات الحكومية لدى المؤسيييسييية العامة
 السورية للتأمين مما أدى إلى زيادة عدد الزبائن وبالتالي زيادة حجم األقساط المحصلة.

ولكنها بقيت عن العام السيييييييييابق  %43.71اجع حجم أعمال الشيييييييييركة الوطنية للتأمين بنسيييييييييبة تر  نالحظ
حققت من إجمالي حجم األعمال، بينما  %7.60تحتل المرتبة األولى بين شيييييييييييركات القطاع العام بنسيييييييييييبة 

عن العام السييييييييابق وبلغ حجم أعمالها نسييييييييبة  %37.02شييييييييركة المشييييييييرق العربي للتأمين نسييييييييبة نمو بلغت 
 من إجمالي حجم أعمال الشركات. 4.30%

لكل من شييييييييييييييركتي العقيلة  1002عن عام  1000في عام  أما فيما يتعلق بنسييييييييييييييبة النمو المرتفعة جداً 
التكافلية للتأمين، والشيييييييييركة اإلسيييييييييالمية للتأمين، فهذا يعود إلى حداثة مزاولة كل منهما للعمل التأميني في 

بينما اإلسيييييييييييييالمية للتأمين فقد  17/3/1002إذ أن تاريل بدء مزاولة العقيلة التكافلية للتأمين هو  ،سيييييييييييييورية
كاماًل. أضيييييييف إلى  1002وليع عام  1002فهي عملت أشيييييييهرًا فقط في عام  2/20/1002بدأت بتاريل 

 ة التأمين التجاري.ال يؤمن بحليّ ذلك اإلقبال الشديد إلى هذا النوع من التأمين ممن 

أي  1020في عام مليار ليرة  22.2إلى  1000في عام مليار ليرة  24.3ارتفع حجم التأمين من ما ك
وبقيت المؤسيييييييسييييييية العامة  ،1000عن عام  %32.55أي بنسيييييييبة زيادة تبلغ  مليار ليرة 4بزيادة تبلغ قرابة 

من  %47.64نسيييييييبة مليار ليرة سيييييييورية ب 2.07البالغ  السيييييييورية للتأمين في المركز األول في حجم أعمالها
على كل الشيييييركات  بحجم أعمالهامتفوقة  1000عن عام  %33.60سيييييوق التأمين السيييييورية ونسيييييبة زيادة 

، هذه الشيييييييييركات التي نالت ثقة المواطنين من خالل خدماتها فقد بلغ إجمالي حجم أعمالها أكثر الخاصييييييييية
  من سوق التأمين السورية. %50من 

قد حافظت الشيييييركة الوطنية للتأمين على تفوقها على الشيييييركات الخاصييييية األخرى بحجم أعمال تقريب و 
عن %20.42من إجمالي حجم أعمال الشيييركات بنسيييبة نمو  %6.00مليار ليرة سيييورية ويشيييكل نسيييبة 2.3

مليار  2.5بينما حققت شيييركة المشيييرق العربي للتأمين المرتبة الخامسييية بحجم أعمال حوالي العام السيييابق، 
عن العام  %34.07من إجمالي حجم أعمال الشييييييركات، ونسييييييبة نمو بلغت  %4.50ليرة سييييييورية ونسييييييبته 

 السابق.

حيث  %2.71تراجع إجمالي حجم األعمال في سييييييوق التأمين السييييييورية بنسييييييبة بلغت  1022وفي عام 
ورية التأمين السييييي المؤسيييييسييييية السيييييورية للتأمين على مركزها األول بين الشيييييركات العاملة في سيييييوق حافظت 

وبقيت الشيييييييييييركة الوطنية للتأمين في المرتبة األولى بين ، %0.04محققة نموًا عن العام السيييييييييييابق بنسيييييييييييبة 
إلجمالي السييييوق السييييورية على  %6.72مليار ليرة سييييورية أي بنسييييبة 2.1الشييييركات الخاصيييية بحجم أعمال 
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ت شيييييييركة المشيييييييرق العربي للتأمين عن العام السيييييييابق، واحتل %4.45الرغم من تراجع معدل النمو بنسيييييييبة 
من  %4.06مليون ليرة سورية أي بنسبة  752المرتبة السادسة بين شركات التأمين الخاصة بحجم أعمال 
 عن العام السابق. %22.37إجمالي سوق التأمين السورية رغم تراجع نسبة نموها بنسبة 

المسييييييييتوى العام للسييييييييوق وعلى فنالحظ تراجع العمل في سييييييييوق التأمين السييييييييورية على  1021في عام 
من %56.57بلغت مستوى كل شركة على حدة، وقد انخفض حجم أعمال المؤسسة السورية للتأمين بنسبة 

 . 1022عن عام  %7.12إجمالي حجم األعمال بتراجع بلغ 

بتراجع في النمو  %7.24أما بالنسبة للشركات الخاصة فقد كانت نسبة أعمال الشركة الوطنية للتأمين 
وبقيت في المرتبة األولى بين باقي الشييييييركات. بينما تراجعت شييييييركة المشييييييرق العربي للتأمين  %7.72غ بل

 .1022عن عام  %31.24-ونسبة نمو  %3.24إلى المرتبة السابعة بحجم أعمال نسبته 

 لوعدم قدرة شيييركات التأمين على تحصيييي ،البالد تمر بهاالتي  وضييياع الراهنةويعود هذا التراجع إلى األ
وخروك  ،في بعض المناطق بسييييبب الظروف التي تشييييهدها البالد فروع الشييييركات عدد منحقوقها، وا غالق 

 تلك المناطق من نطاق التغطية التأمينية.

 :2112وحتى عام  2117من عام  التأمين على الفروع مبالغتوزع  3-4
عوام بين سييييييييييائر الفروع في األ هذه المبالغالتأمين اإللزامي ال بد من دراسيييييييييية توزع  مبالغلمعرفة تطور 

( الذي يوضييح توزع مبالغ التأمين على فروع التأمين المختلفة في 3-3نشييكل الجدول التالي رقم ) السييابقة.
 :1021وحتى عام  1007أعوام 
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هو األول بين فروع التييامين  1007في عييام  بييأن تييأمين السيييييييييييييييييارات( 3-3من الجييدول رقم )نالحظ 
مليار ليرة سييييورية  3.0للسيييييارات المرتبة األولى بحصيييية سييييوقية تبلغ مين اإللزامي أالتحيث يحتل المختلفة 

بمبلغ  المرتبة الثانيةالتأمين الشامل  يحتل ، بينماالسورية التأمينسوق من إجمالي  %41.03 نسبتها ي مأ
يليه التامين على الحريق ثم  من إجمالي سوق التأمين السورية، %22.45نسبة مليار ليرة سورية أي ب 2.7

ال تتجاوز بمجموعها  ومن ثم باقي القطاعات بنسب صغيرة %20.11ومن ثم النقل بنسبة  %26.2بنسبة 
 .من سوق التأمين السورية %23.1نسبة 

، وهو مليار ليرة سورية 5.3بقي التأمين اإللزامي على السيارات هو األول بمبلغ يفوق  1002وفي عام 
. ويأتي 1007عن عام  %36.75من سييييوق التأمين السييييورية محققا نموًا بلغ  %41.72يشييييكل ما نسييييبته 

من السيييوق التأمينية السيييورية بنسيييبة  %10.33مليار بنسيييبة  1.5في المرتبة الثانية التأمين التكميلي بمبلغ 
ومن ثم باقي  %20.21ويليه النقل بنسيييييييبة  %23.41ومن ثم تأمين الحريق بنسيييييييبة  %42.10نمو بلغت 

 من السوق التأمينية السورية. %23.41لقطاعات تشكل بمجموعها نسبة ا

 %1.10أي بارتفاع قدره  %34.60قد بلغت نسيييييبة النمو اإلجمالية لسيييييوق التأمين عن العام السيييييابق و 
عن عام مليار ليرة سيييييييييورية  3.1مليار ليرة سيييييييييورية، بزيادة تفوق  21.5حيث بلغ إجمالي الفروع أكثر من 

الرغم من تراجع نسيييييييييبة النمو في بعض الفروع وأخذها اإلشيييييييييارة السيييييييييالبة كما هو الحال في ، على 1007
 تأمين الطيران والمسؤوليات والحوادث العامة.

مليار ليرة  6.2 ارتفعت الحصيييييية السييييييوقية للتأمين اإللزامي على السيييييييارات حتى بلغت 1000وفي عام 
طفيف عن العام السابق على الرغم من ارتفاع المبلغ إلى مجموع الفروع ، بارتفاع  %41.75 ةنسبب سورية

مليون ليرة ، وذلك بسيييييييييبب النمو في باقي الفروع ، وبلغت نسيييييييييبة نمو التأمين اإللزامي  200بما يزيد عن 
 %24.44بلغ  1002عن العام  1000، أما نمو إجمالي سيييييييييوق التأمين لعام  %24.55على السييييييييييارات 

 3الشامل للسيارات قد وصل إلى حصة إجمالية تقارب  ونجد التأمين، 1002عام  نسبة نمو من وهي أقل
عن العام  25.02من إجمالي سيوق التأمين السيورية بنسيبة نمو %10.60مليار ليرة سيورية وتشيكل نسيبتها 

 السابق.

مليار ليرة  6.5حصيته السيوقية  حيث بلغت %7نمو التأمين اإللزامي على السييارات بنسيبة  نالحظكما 
ونالحظ نمو التأمين الشيييييييامل ، من مجموع أعمال الفروع في السيييييييوق السيييييييورية %34.77نسيييييييبة سيييييييورية ب

قد عن العام السيييابق، و  %15.71وبنسيييبة نمو  %20.60للسييييارات الذي تبلغ نسيييبته إلى مجموع األعمال 
. وبالتدقيق باألرقام الواردة نجد %32.55نسبة نمو إلجمالي الفروع عن العام السابق حقق العمل التأميني 

يعود  %7على الرغم من تحقيقه نسبة نمو  إلى إجمالي األعمال لتأمين اإللزامينسبة أعمال اأن انخفاض 
ل حيث احت إلى النمو الكبير للتأمين الصييييييييييييييحي في هذا العام وازدياد نسييييييييييييييبة أعماله إلى إجمالي األعمال
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بينما  %6.27ومن ثم النقل بنسبة  %21.10تلفة ويليه الحريق بنسبة المرتبة الثالثة بين فروع التأمين المخ
 من سوق التأمين السورية. %2.32نجد أن باقي فروع التأمين تشكل نسبة 

من  %31.70مليار ليرة بنسيييييييبة  6.06بلغت أقسييييييياط التأمين اإللزامي على السييييييييارات  1022في عام 
مليار ليرة بنسبة  4.4لتأمين الصحي في المرتبة الثانية ويأتي ا %7.34حجم السوق بتراجع في النمو قدره 

وفي المرتبة الرابعة تأمين الحريق بنسيييبة  %24.22يليه التأمين التكميلي على السييييارات بنسيييبة  14.05%
من  %2.22بينما تشييييكل باقي فروع التأمين نسييييبة  %7.62والنقل في المرتبة الخامسيييية بنسييييبة  23.20%

 أمين.حجم السوق السورية للت

في السيييييييييييييوق السيييييييييييييورية، وانعكع هذا التراجع على جميع حجم التأمين إجمالي تراجع  1021وفي عام 
 اإللزامي للسييييييييارات إلى مبلغ يسييييييياوي الفروع ما عدا التأمين الصيييييييحي والحوادث العامة، فقد تراجع التأمين 

تبة الثانية بعد التأمين من السيييييييييوق فاحتل بذلك المر  %30.55أي بنسيييييييييبة مليار ليرة سيييييييييورية  4.22تقريبًا 
ورابعًا التأمين  %21.40من السيييوق وجاء ثالثًا تأمين الحريق بنسيييبة  %34.72الصيييحي الذي شيييكل نسيييبة 

 .%5.77بينما باقي الفروع ال تشكل إال نسبة  %5.71ويليه النقل بنسبة  %20.25اإللزامي بنسبة 

في المرتبة األولى إلى  1021و  1022ويمكن أن نعزو هذا التراجع في سيييييوق التأمين السيييييورية عامي 
مما  ،إلى فقدان عنصييييير األمن واألمان األحداث األخيرة حيث أدت ،تي تعرض لها وطننا الحبيباألزمة ال

وعدم قدرة الكثير من  ،أدى إلى هجرة رؤوع أموال ضييييييييييييييخمة كانت تعمل في سييييييييييييييورية إلى خارك البالد
باإلضييييييييافة إلى تهجير الكثير من الناع خارك حدود  ،الشييييييييركات على دفع التزاماتها إلى شييييييييركات التأمين

احات وخروك مسييييي تأمين،وما نشيييييأ عنه من عدم قدرتهم على دفع التزاماتهم تجاه شيييييركات ال ،البالد وداخله
مات وال ننسييييييى أنه في أوقات األز  نتيجة سيييييييطرة المجموعات المسييييييلحة عليها، ،كبيرة من التغطية التأمينية
وبيالتيالي تكثر التزاميات شييييييييييييييركيات التيأمين تجياه زبيائنهيا، كلهيا عواميل أدت إلى  ،والحروب تكثر األخطيار

 وعدم إمكانية فتح موارد جديدة للتأمين. ،تقليص حجم سوق التأمين السورية

بالجدول  1021ولغاية عام  1005ورية من عام ويمكن إجمال مراحل نمو قطاع التأمين في سييييييييييييييهذا 
 :1التالي

 

 

 

                                     
 (. سورية: هيئة اإلشراف على التامين.1241. )التقرير السنوي لقطاع التأمين السوري  1
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  تسلسل نمو قطاع التأمين في سورية( 4-3الجدول رقم )

 العام
 حجم األعمال

 بالليرة السورية
 عدد الشركات التغيرنسبة 

مجموع رؤوس 
 األموال )ل.س(

 عدد العاملين

1005 6,742,115,000 - 
المؤسسة 

العامة السورية 
 للتأمين فقط

2,000,000,000 1000 

1006 7,442,087,673 10.38% 7 7,450,000,000 1250 

1007 9,289,066,740 24.82% 9 9,150,000,000 1715 

1002 12,502,750,229 34.60% 13 14,550,000,000 2100 

1000 14,308,365,302 14.44% 13 14,550,000,000 2550 

1020 18,822,203,419 31.55% 13 14,550,000,000 2600 

1022 18,495,427,696 -1.74% 13 14,550,000,000 3295 

1021 16,038,340,043 -13.28% 13 14,550,000,000 3047 

 هيئة اإلشراف على التأمين الصادر عن  2113المصدر: التقرير السنوي لقطاع التأمين لعام 

زيادة حجم أعمال قطاع التأمين السيييييييوري بزيادات متتالية من عام نجد ( 4-3من خالل الجدول السيييييييابق )
، تغيرتوضييييييييييييحه نسييييييييييييب ال بدأ يتراجع قطاع التأمين وهذا ما حيث 1021وعام  1022ولغاية عام  1005

مليار  24.55حتى  1005مليار عام  1ونالحظ تزايد رأع المال العامل في قطاع التأمين السييييييييييييييوري من 
 1005عييامييل عييام  2000ولغيياييية اليوم. وعييدد العيياملين في قطيياع التييأمين تزايييد من  1002ليرة من عييام 

 23حيث تعمل  1021و 1022عامل عامي  3000حدها إلى أكثر من حيث تعمل المؤسيييسييية السيييورية لو 
 شركة تأمين بفروعها المختلفة في المحافظات.

 :في سورية مؤشرات حوادث السيارات 3-5

صييييييينيف وت ،في الجمهورية العربية السيييييييورية خالل السييييييينوات األخيرة السييييييييارات حوادثيمكن تتبع عدد 
 ،األضيييييييييييرار الناجمة عنها إلى أضيييييييييييرار مادية وأخرى جسيييييييييييدية، كما يمكن بيان نتائج الحوادث الجسيييييييييييدية

   ولذلك تم االعتماد على المجموعة اإلحصائية السورية كما في الجدول اآلتي:  .وتصنيفها إلى وفاة وجرحى
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 1( عدد الحوادث واألضرار الناجمة عنها5-3الجدول رقم ) 

 العام
إجمالي 
 عدد الحوادث

تصنيف الحوادث حسب 
 األضرار

 نتائج الحوادث الجسدية

 جرحى وفاة جسدية مادية
1002 24235 7023 7111 2612 2444 
1001 24600 7455 7254 2653 2353 
1003 24547 7252 7320 2425 2225 
1004 26025 2014 2062 2653 20662 
1005 10234 0132 20206 1207 21242 
1006 16422 23325 23033 1756 25662 
1007 12500 25234 23465 1222 26245 
1002 15030 24761 22262 1563 23567 
1000 10605 27603 21001 1120 24042 
1020 32401 20345 21247 1222 25136 
1022 10104 20237 20257 2707 21230 
1021 26003 20227 5106 005 6420 

 /http://www.cbssyr.sy المكتب المركزي لإلحصاءموقع المصدر: 

تزايد عدد الحوادث بشييييييييييييييكل ملحوظ من عام  (5-3خالل بيانات الجدول السييييييييييييييابق رقم ) يتبين لنا من
 1020و 1000حيث تراجع عدد الحوادث ليعود ويواصيييييييل صيييييييعوده في عامي  1002ولغاية عام  1002

بة تقريبية  1022ومن ثم ليعود وينخفض عدد الحوادث قلياًل عام  بينما نجده قد انخفض  %7أي بنسيييييييييييييي
إال أننا ال يمكن االعتماد على الرقم الوارد في  1020بالنسيييبة لعام  1021في عام  %42.0بنسيييبة تقريبية 

ألنه من أعوام األزمة السييييييورية التي شييييييهدت تخريبًا وتهريبًا وسييييييرقة للسيييييييارات وتهربًا من دفع  1021عام 
أضييييف إلى ذلك عدم القدرة على توفير التغطية في مسيييياحات واسييييعة  التأمين اإللزامي على هذه السيييييارات

ي عدد . ويمكن القول أن التزايد فشيييييركات التأمين العاملة فيهافيها وا غالق فروع من البالد نتيجة األحداث 

                                     
 على الرابط  1/1/2414المكتب المركزي لإلحصاء، تم استرجاعه في   1

http://www.cbssyr.sy/Time%20Series/transfer2.htm 
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هذه الحوادث هو تزايد منطقي في ظل زيادة عدد السيييييييييارات واالزدحام المروري في شييييييييوارع البالد. ويمكن 
 تمثيل هذه الحوادث كما يلي:

 
 ( عدد حوادث المرور في سورية1-3الشكل رقم و

نجد بأن األعوام التي شييييييييييهدت أكبر عدد من الحوادث هي بالترتيب  (2-3قم )من الشييييييييييكل السييييييييييابق ر 
وبييالنظر إلى نتييائج هييذه الحوادث نجييد أن لهييا أضييييييييييييييرارًا مييادييية وأخرى  .1022-1000-1020التنييازلي 
 ويمكن تمثيل هذه األضرار كما يلي:   ،جسدية

 

 األضرار الجسدية والمادية (5-3الشكل رقم و
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دل وهذا ي ،نجد بأن األضرار المادية في غالب األحيان أكثر من األضرار الجسديةمن الشكل السابق 
 على أن الحوادث في معظمها هي حوادث تصادم بسيطة.

مثيل هذه ويمكن ت ،أما بالنسبة لألضرار الجسدية فإنها قد تؤدي إلى حالة وفاة للمصاب أو جروح معينة
 النتائج كما في الشكل التالي:

 
 ( الجرحى والوفيات جراء الحوادث3-3والشكل رقم 

 وهذا أمر طبيعي ،( نالحظ بأن حاالت الوفاة أقل بكثير مقارنة مع حاالت الجرحى1-1من الشكل رقم )
ذلك فرض وك ،خاصة في ظل وجود سيارات حديثة مزودة بتقنيات أمان تحمي السائق )مثل البالون وغيرها(

 مان، والتقيد بسرعات مدروسة، وغيرها. قوانين تلزم السائقين باستخدام حزام األ

 :السورية التأمين شركاتعدد العاملين في تطور  3-6

من خالل نشييياطاتها ومن خالل فروعها ومراكزها باسيييتيعاب عدد ال  السيييوريةلقد سييياهمت شيييركات التأمين 
ي هذه ف العاملةالقوة الجدول التالي يبين لنا حجم و  ،بأع به من العاملين في مختلف االختصيييييييييييييياصييييييييييييييات

 :1الشركات

 

 

                                     
 هيئة اإلشراف على التأمين. 1
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 عاملين في شركات التأمين( عدد ال6-3الجدول رقم )

 الشركة
 العام

1020 1022 1021 1023 

المؤسسة العامة  .2
 السورية للتأمين

2160 065 032 010 

 02 214 240 241 المتحدة .1

 211 240 227 101 الوطنية .3

 03 213 232 234 الكويتية .4

 03 222 234 216 اروب .5

 22 202 225 227 العربية السورية .6

 205 235 260 245 العربية التأمين .7

 27 220 220 242 المشرق .2

 20 202 226 223 الثقة .0

 03 210 277 261 التعاوني االتحاد .20

 30 47 60 57 أدير .22

 25 205 202 02 العقيلة .21

 72 76 205 20 االسالمية .23

 2071 1160 1512 1705 المجموع

 (.2113-2112-2111-2111التأمين تقارير أعوام والمصدر: هيئة االشراف على 

لقد تزايد عدد العاملين في شييييييييركات التأمين مع تطور أعمالها وتزايد اتسيييييييياعها الجغرافي حيث بلغ عدد 
 :1كما يلي 1020العاملين في نهاية عام 

موظف في شيييركات التأمين الخاصييية ونسيييبة غير  2516موظفًا منهم  2795في شيييركات التامين  -
 .%1السوريين منهم أقل من 

موظفًا منهم فقط ثالثة من / 269/( يبلغ عدد الموظفين TPAفي شيييييييييييييركات إدارة النفقات الطبية ) -
 غير السوريين يعملون في اإلدارات العليا للشركات.

                                     
 (. سورية: هيئة اإلشراف على التامين.4241. )التقرير السنوي لقطاع التأمين السوري  1
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وكيييل متعيياقييد مع  274نهم وكيييل م 234مقييدمي الخييدمييات التييأمينييية: يبلغ عييدد وكالء التييأمين  -
وعدد من وكالء التأمين  اآلن،لم يتعاقد مع أية شركة حتى  وكيل 50و اآلن،شركات التأمين حتى 
االكتواريون  ،3وسييييييييييييييطاء التأمين  التأمين،منتج وموظف في وكاالت  251والذين يتجاوز عددهم 

 .2مسوو الخسائر  ،2استشاريو التأمين  ،3

موظفًا في المراكز الحدودية 165السييييييييييييييوري لشييييييييييييييركات التأمين يبلغ عددهم العاملون في االتحاد  -
 والداخلية في المحافظات.

 موظف ومقدم خدمة تأمينية. 3213مجموع العاملين في القطاع 

بالجدول التالي ( 1023-1021-1022ألعوام )ويمكن إجمال عدد العاملين في قطاع التأمين السييوري 
 :(7-3رقم )

 إجمالي عدد العاملين في قطاع التأمين (7-3الجدول رقم )

 الجهة
 عدد العاملين في قطاع التأمين السوري

2111 2112 2113 

 44 42 32 هيئة اإلشراف على التأمين .2

 160 142 150 اتحاد شركات التأمين .1

 62 62 67 شركة إعادة التأمين .3

 424 437 420 شركات إدارة النفقات الطبية .4

 788 787 774 المجموع

 2071 1160 1512 شركات التأمين .5

 2761 3147 3295 المجموع

 الصادر عن هيئة االشراف على التأمين 2113المصدر: التقرير السنوي لقطاع التأمين السوري لعام 

وقد يعود هذا االنخفاض إلى توجه  ،انخفاض عدد العاملين في قطاع التأمين السييييييييييييييوري تدريجّياً  نالحظ
وبخاصيييييييية بعد أن وقفت  ،أقل عدد ممكن من العمالشييييييييركات التأمين إلى خفض النفقات، واالعتماد على 

 على قدميها في السوق السورية، دون أن يؤثر هذا التخفيض على عمل هذه الشركات.

 المسؤولية المدنية لحائزي السيارات وتأمينها: 3-7
 ،المسيييييييتمرة في أعداد السييييييييارات التي تجوب المدن والشيييييييوارع الضييييييييقة منها والعريضيييييييةفي ظل الزيادة 

تزداد األخطار المترتبة على اسييييييييييييتخدام السيييييييييييييارات والتي توجب  ،كاالسييييييييييييترادات حيث السييييييييييييرعات العالية
 المسؤولية المدنية لمالكيها ضمن شروط محددة.
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 :المركباتشروط تحقق المسؤولية المدنية لحائزي  3-7-1
 : 1لقد جاء في تعريف المركبة التعاريف التالية

 هي كل وسيلة نقل تسير بقوة  لية أو جسمية. المركبة 

 هي كل مركبة تسير بقوة  لية.والمركبة اآللية : 

 مركبة مزودة بمحرك  لي تسييير بوسيياطته معدة لنقل األشييخاص أو األشييياء أو كليهما السيارة :
 أو مجهزة بآالت ذات استعمال خاص.

 :2المسؤولية المدنية تعود إلى الضرر الجسدي والمادي الناجم عن استعمال المركبة اآللية إن

يدخل في مفهوم المركبة اآللية جميع العربات التي تتحرك بقوة محركها ومعدة للسيييييير على الطرق  -2
 العامة.

 يجب أن يحصل الضرر من استعمال المركبة اآللية منذ تدوير المحرك وحتى إطفائه. -1

سييييؤولية المدنية تشييييمل األضييييرار المادية والجسييييدية للغير والناجمة عن اسييييتعمال المركبة اآللية الم -3
 بسبب حادث.

 يجب أن تكون هناك صلة بين الضرر الحاصل واستعمال المركبة اآللية. -4

 مسؤولية حائز المركبة اآللية: 3-7-2
ون حيازة القانونية ال المادية، ويكيقرر القانون بأن حائز المركبة هو الشخص المسؤول، واألساع هو ال

مالك المركبة في أغلب األحيان حائزًا لها أي تجتمع فيه صييفتا الملكية والحيازة، ولكن من الممكن انفصييال 
الشييخصيييتين المذكورتين، كما لو اسييتأجر شييخص ما السيييارة أو اسييتعارها أو اشييتراها ولو لم يسييجل شييراؤه 

 .3لها لدى الدوائر المختصة فيصبح حارساً 

ويمكن القول بوجود حراسة ألكثر من شخص في نفع الوقت كما لو سلم صاحب السيارة قيادتها للغير 
 وأجرها منه لوقت قصير معين فتكون الحراسة القانونية مشتركة بين المالك والمستأجر.

                                     
 ، المادة األولى.2444لعام  11قانون السير والمركبات رقم  1
ارة مطابع اإلد التأمين والتطورات التشريعية والعملية لصناعة التأمين في سورية(. دمشق:(. 2441عبد هللا، أمين )2

 .211السياسية. ص
 .214ص .مرجع سابق(. 2441عبد هللا، أمين )3
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شيييراففالمالك يكون مسيييؤواًل عن الخلل في أدوات السييييارة وتركيبها باعتبارها تحت إدارته  ه، بينما يكون وا 
المستأجر مسؤواًل عن الحوادث واألضرار الناشئة عن استعمال السيارة بحكم وضعها تحت قيادته ومراقبته 

 المؤقتة.

وتشمل مسؤولية حائز السيارة األضرار التي يسببها األشخاص الذي يستخدمهم لقيادتها )السائق(، لذلك 
ك المركبة اآللية وسييائقها مسييؤوالن مدنيًا عن األضييرار الجسييدية : )مال1فقد جاء في قانون السييير والمركبات

والمادية التي تنتج من جراء استعمال مركبته بالتكافل والتضامن( كذلك فإن االجتهاد أقر بأن المسؤولية ال 
 تقع على من يتعلم قيادة السيارة بل تقع على معلمه.

السيتعمال السييارة وخدمتها أو األشيخاص الذين  وال يعتبر من الغير األشيخاص الذين يسيتخدمهم الحائز
 يقودونها برضاه.

كما أقر االجتهاد اعتبار المالك هو المسييؤول الشييخصييي الذي سييجلت السيييارة على اسييمه في السييجالت 
الخاصييية، غير أنه أقر أن من يشيييتري السييييارة بعقد خاص غير رسيييمي ويحوز عليها يصيييبح بدوره مسيييؤواًل 

 ي يحدثها للغير وبالتضامن مع المسجلة على اسمه.مدنيًا عن األضرار الت

 ي لمسؤولية حائزي المركبات اآللية:لزامالتأمين اإل  3-7-3
 إن الفكرة التي يستند إليها الحقوقيون في تبرير إلزامية التأمين تقوم على عاملين:

 .ارًا للغيرإن اإلنسان مسؤول عن أخطائه كما أنه مسؤول عما يكون بحوزته من أشياء تسبب أضر -2

كثيرًا ما يكون مالك السييييارة المسيييؤول عن الحادث غير قادر مالّيًا على تحمل أخطائه و ثار مسيييؤولياته -1
 والتعويض على المتضررين.

حيث أنه من المفترض أن تكون هيئات التأمين ذات مالءة مالية أكثر من أصيييييحاب السييييييارات لتضيييييع 
والمواطنين وخاصية المتضيررين منهم فتوفر ألصيحاب السييارات مبالغ نفسيها في خدمة أصيحاب السييارات 

طائلة يتوجب عليهم دفعها كتعويض عن المسييييييييؤولية التي تترتب عليهم ، والتعويض لوخرين تعويضييييييييات 
مناسبة حين إصابتهم بالضرر ،فهيئات التامين أشبه بصندوق مساعدة اجتماعية مشترك يساهم في تغذيته 

تي فتدخل بدالت التامين إلى هذا الصيييندوق ال ،ضيييمونين وتقوم هي بإدارته وتسيييييرهلمأصيييحاب السييييارات ا
تدفع من قبل أصيحاب السييارات ومن هذا الصيندوق تخرك التعويضيات التي تدفع للمتضيررين وقد صيدرت 

                                     
 .114المادة  2444لعام  11قانون السير والمركبات رقم  1
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 وصدرت في الدول العربية 2033ثم سويسرا عام  2017أول وثيقة تأمين إلزامي في الواليات المتحدة عام 
 .20521األردن عام وفي  2055وفي مصر عام  2053ية عام أول وثيقة تأمين إلزامي في سور 

الشـــروط العامة لعقد التأمين اإللزامي لمركبة آلية لتغطية أضـــرار الغير المادية  3-7-4
 والجسدية:

ية لبما أن الحوادث التي تسييييييييييييببها المركبات اآللية يمكن أن تؤدي إلى إضييييييييييييرار بالغير فقط )المسييييييييييييؤو 
المدنية( أو إضرار بالمركبة نفسها فقط )إضرار مادي( أو االثنين معًا لذلك ال بد من وضع بعض الشروط 

 .2لتأمين حوادث السيارات

 منها ما يتعلق بالتزامات الشركة:

بموجب هذا العقد تلتزم شيييييركة التأمين المصيييييدرة له بالتعويض عن األضيييييرار الجسيييييدية والمادية -2مادة
غير سييواء وجدوا ضييمن المركبة المؤمنة أو خارجها المترتبة عن المسييؤولية المدنية التي تقع التي تصيييب ال

على مالك أو سييييييائق المركبة الناتجة عن اسييييييتعمالها ضييييييمن أراضييييييي الجمهورية العربية السييييييورية المحددة 
 والمذكورة في الشروط الخاصة بهذا العقد.

المؤمنة مسيييييؤولين بالتكافل والتضيييييامن عن أي مبالغ يعتبر كل من المؤمن له وسيييييائق المركبة -1مادة 
 يحكم بها تزيد عن حدود التزامات الشركة المبينة في الشروط الخاصة لهذا العقد.

يعطي هذا العقد للمتضرر حقًا مباشرًا تجاه الشركة بحدود المبالغ المبينة في الشروط الخاصة -3مادة 
 .3تتمسك بها قبل المؤم ن لهوال تسري بحقه الدفوع التي يجوز للشركة أن 

 

 
 
 

                                     
 .16صي 001. الرائد العربي. التأمين على السيارات في الدول العربية الجوانب التطبيقية(. 2411الجندي، جميل ) 1
 ادر بإشراف االتحاد السوري لشركات التأمين. عقد التأمين اإللزامي الص 2
 .1للمزيد انظر الملحق رقم  3
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 مقدمـــــــــة:

تنبع أهمية تحديد التوزيع االحتمالي المناسب لعدد الحوادث أو لقيمة الخسارة الناتجة عن كل حادث أو 
 الخسائر التي تتعرض لها الشركة من األمور االتية:لمجموع 

 .تحديد القسط الخام أو األولي 

 ة فعلية عن الخسييييييائر المتوقعتحديد المخصييييييص الالزم لمواجهة االنحرافات في قيم الخسييييييائر ال
 مد في حسابه على االنحراف المعياري.تعوهو ي

ودراسيييييية خضييييييوع ، حتمالية المنفصييييييلةلذلك ال بد من دراسيييييية خضييييييوع عدد الحوادث ألحد التوزيعات اال
 من خالل إيجاد التوزيع النظري والمقارنة ما بينهالتعويضييييييات ألحد التوزيعات االحتمالية المتصييييييلة، وذلك 

 وما بين التوزيع الفعلي، باستخدام أحد االختبارات المعروفة.

نفصيييييل يع احتمالي مومدى خضيييييوعها لتوز  ،لذلك سييييينقوم باختبار البيانات المتعلقة بعدد حوادث السيييييير
ل ومدى خضييييوعها لتوزيع احتمالي متصيييي ،واحد على األقل، ومن ثم نختبر البيانات المتعلقة بالتعويضييييات

 واحد على األقل.

في حال خضييعت بيانات عدد الحوادث ألكثر من توزيع احتمالي منقطع، أو خضييعت البيانات المتعلقة 
خالل مقارنة  من ،الختيار التوزيع االحتمالي األمثل بالتعويضات ألكثر من توزيع احتمالي متصل، سنلجأ

مجموع مربع الفرق ميييا بين التوزيع النظري والفعلي، فيييالتوزيع اليييذي يحقق أقيييل مجموع يعتبر هو التوزيع 
 األمثل.  

ومن ثم سييييينلجأ لحسييييياب القسيييييط الصيييييافي األولي، والنهائي لنصيييييل إلى سيييييعر التأمين ومنه نصيييييل إلى 
 التجاري.حساب قسط التأمين 

 نختبر وجود فرق معنوي بين القسط التجاري الذي يتم التوصل إليه، والقسط المعمول به حالّيًا.وأخيرًا 
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يخضــــــــع ألحد  عدد حوادث الســــــــيراختبار الفرضــــــــية األولى القائلة بأن  4-1
 :التوزيعات االحتمالية المنقطعة

لتحديد التوزيع االحتمالي المناسيييييب لعدد حوادث السيييييير يجب تحديد عدد السييييييارات المعرضييييية للخطر  
ومن ثم تحديد عدد الحوادث. لذلك قام الباحث بمراسييلة جميع شييركات التأمين العاملة في سييورية للحصييول 

ل شيييييركتين بيًا إال من قبعلى البيانات المطلوبة عن طريق هيئة االشيييييراف على التأمين فلم يجد تعاونًا إيجا
 فقط هما:

 1الشركة الوطنية للتأمين. 

 2شركة المشرق العربي للتأمين. 

لذلك فإن عينة البحث سيييييييييييتقتصييييييييييير على هاتين الشيييييييييييركتين فقط. واإلطار الزمني للبحث هو من عام  
بين م ومن خالل بيانات الشييركتين، كانت البيانات المتعلقة بعدد الحوادث كما هو. 1021إلى عام  1002

( الذي يبين عدد السيييييارات التي تعرضييييت لعدد معين من الحوادث خالل مدة 2-4رقم ) اآلتي في الجدول
 الدراسة.

 ( عدد السيارات وعدد الحوادث لكل سيارة في الشركتين خالل مدة الدراسة1-4و الجدول رقم       

 عدد الحوادث عدد السيارات
1640620 0 

10072 2 

914 1 

96 3 

23 4 

5 5 

1   6 

 المجموع 1651731

 المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على بيانات الشركتين المدروستين            

                                     
 .مليون ليرة سورية 154برأسمال قدره  2446هي شركة مساهمة مغفلة تأسست عام  1
 .مليون ليرة سورية 154برأسمال  2446هي شركة مساهمة مغفلة أيضًا تأسست في عام  2
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ًا فكييان التمثيييل البييياني لعييدد الحوادث كمييا هو مبين في  قييام البيياحييث بتمثيييل هييذه البيييانييات تمثياًل بيييانيييّ
 ( اآلتي:2-4الشكل رقم )

 
 السيارات المقابلة للحوادث( عدد 1-4الشكل رقم و

من السيييييييييارات  %06سيييييييييارة أي ما يعادل أكثر من  2600000( نجد أن أكثر من 2-4من الشييييييييكل )
 المبحوثة لم ترتكب أي حادث خالل مدة الدراسة، وهذه نسبة جيدة وهذا يعود إلى مجموعة عوامل منها:

  عقوبات تتراوح بين السييييييييجنإصييييييييدار قانون السييييييييير الجديد والتشييييييييديد على تنفيذه والذي تضييييييييمن 
 والتعويض المالي وقد تتعداه إلى سحب الشهادة في بعض األحيان.

 .نشر كاميرات المراقبة على الطرق واألوتوسترادات السريعة 

 .العناية بالطرق وتوسيعها 

حادث للسيييييييييييارة الواحدة  6-0ولتحديد التوزيع االحتمالي المناسييييييييييب لعدد الحوادث التي تراوحت ما بين 
( لواحد أو أكثر من 2-4نقوم باختبار مدى مالءمة البيانات السيييييييييييييابقة في الجدول ) ،ل مدة الدراسيييييييييييييةخال

إذ أن عدد الحوادث هو متغير منقطع فال بد عند دراسيييييييييييته من اسيييييييييييتخدام التوزيعات  ،التوزيعات المنقطعة
 .االحتمالية المنقطعة التي لها تطبيقات في مجال التأمين

عات اسييييييييييييييتخدامًا لعدد الحوادث في التأمينات العامة توزيع بواسييييييييييييييون وتوزيع ذي ولما كان أكثر التوزي
فسوف يقوم الباحث باختبارهما لتحديد التوزيع االحتمالي المناسب لعدد حوادث السيارات.  1الحدين السالب

                                     
1 Wayne W.Daniel et. al (1983). Business Statistics: Basic Concept and methodology. 

Third Bdition: Boston. Houghton Mifflin Company. P26. 
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واسون ( لتوزيع ب2-4نقوم بدراسة هذين التوزيعين نظريًا ومن ثم نختبر مدى خضوع البيانات في الجدول )
ومن ثم التوزيع الثنائي السييييييالب. ولكن قبل ذلك نقوم بتحديد المعالم األسيييييياسييييييية لهذه البيانات أي نحسييييييب 

 )المتوسط الحسابي والتباين(.

 تحديد معالم البيانات المتعلقة بعدد حوادث السير: 4-1-1
 (:1-4نحسب معالم التوزيع الفعلي )الوسط الحسابي والتباين( كما هو مبين في الجدول رقم ) 

 لعدد الحوادث ( حساب الوسط الحسابي والتباين1-4الجدول رقم)        

عدد الحوادث 
ix 

 عدد السيارات
 وعدد الوثائق(

in 
ii xn .  2. ii xn  

0 1640620 0 0 

1 10072 10072 10072 

2 914 1828 3656 

3 96 288 864 

4 23 92 368 

5 5 25 125 

6 1 6 36 

 15121 12311 1651731 المجموع

 ( السابق1-4المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على الجدول رقم و

 :نحسب المتوسط 

007453393.0



n
xn

x
i

ii  

 :ويكون التباين 

009099085.0
1

2

2

2 






x
n

s
i

ii
x

xn  

لمعرفة التوزيع االحتمالي المناسيييب لعدد حوادث السيييير ال بد من دراسييية التوزيعات االحتمالية المنقطعة 
ساعدنا يالمنقطعة ألن خضوعها ألحد التوزيعات االحتمالية  يخضع لها عدد حوادث السير.يمكن أن التي 

 المستقبل.في التنبؤ بعدد هذه الحوادث في 
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  : Discrete Probability Distributions التوزيعات االحتمالية المنقطعة 4-1-2 

يأخذ قيمًا صييييييييييييييحيحة فقط نقول عنه بأنه منقطع، والتوزيع االحتمالي الذي يمثل قيم  xإذا كان المتغير 
 هذا المتغير يسمى بالتوزيع االحتمالي المنقطع.

 (:Binomial Experimentالتوزيع الثنائي وتجربة ذي الحدين  4-1-2-1

يعتبر التوزيع الثنيييائي من أكثر التوزيعيييات االحتمييياليييية المنقطعييية أهميييية في نظريييية االحتمييياالت ومن 
أوسييييييييعها انتشييييييييارًا في العلوم األخرى كونه يسييييييييتخدم كنموذك احتمالي للعديد من المتغيرات العشييييييييوائية في 

 وية وغيرها.مجاالت العلوم المختلفة كاإلحصاء والطب والعلوم الترب

ويسييييييييييييييتخيدم التوزيع الثنيائي في التجيارب ثنيائيية الطبيعية أي التي تؤدي في أي محياولية إلى واحيدة من 
 q=1-pواحتمييال عييدم التحقق للحييادث ونرمز لييه بييالرمز  Pنتيجتين وهمييا احتمييال التحقق نرمز لييه بييالرمز 

 . وله تطبيقات في التأمين. nوحجم العينة 

 تمالية لهذا التوزيع بالعالقة:ويعطى تابع الكثافة االح

(4-2                  )         knkk

n qpCkxp  .)( 

عددان حقيقيان أكبر من الصييييييييييفر وأصييييييييييغر من الواحد. ويرمز لهذا التوزيع اختصييييييييييارًا  p،qحيث أن: 
,B(nبالرمز  p)   ألنn وp ولدينا   هما معلمتا هذا التوزيع ،K=0,1,2,3,……n         

 ويمثل حجم العينة أو عدد المحاوالت.   1n  :حيث أن

          10  p .ويمثل احتمال نجاح المحاولة 

          لهذا التوزيع: التوقع الرياضي -

  (4-1)                                        
pn. 

 : التباين -

    (4-3)                                     qpn ..2  
 ويعطى تابع التوزيع الثنائي بالعالقة التالية:

(4-4        )            



x

k

knkk

n qpCxXpxf
0

.)()( 
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 :1خصائص التوزيع الثنائي

 صغيرة(. nحيث ) والذي يمثل حجم العينة nالتجربة تتألف من عدد من المحاوالت ولنفرضه  -2

 المحاوالت مستقلة عن بعضها. -1

 لكل محاولة نتيجتين فقط هما النجاح والفشل. -3

حيث  Pاحتمال النجاح متسيييييييييياوي وثابت لجميع المحاوالت وبفرض أن احتمال نجاح المحاولة هو  -4
 .q=1-pوبذلك فإن احتمال فشلها سيكون كبيرة(  Pأن )

)حسيييييييييب  Bernoulliجربة برنوللي بت n=1التي يكون عندها عدد المحاوالت  2تسيييييييييمى الحالة الخاصييييييييية
 Binomialأكبر من الواحد فإن التجربة تسمى بتجربة ذي الحدين  nالعالم الذي أوجدها(، أما عندما يكون 

Experiment. 
 :Poission Distributionتوزيع بواسون  4-1-2-2

لعامة، ومنها ايعد توزيع بواسييييييون من التوزيعات المنقطعة التي لها تطبيقات عملية في مجال التأمينات 
التأمين اإللزامي على السيييييييارات، وبخاصيييييية على الظواهر التي تتميز بالندرة ومنها عدد حوادث السيييييييارات 

 التي تقع في مكان ما، في مدة ما. ويوضح هذا التوزيع االتجاه العام للمطالبات في التأمين.

عدد حوادث السييارات مثاًل ويأخذ الذي نفرض أنه يعبر عن  xإن تابع كثافة احتمال المتغير العشيوائي 
فإن تابع كثافته االحتمالية يعطى  λقيمًا صييييييييحيحة غير سييييييييالبة ويتبع توزيع بواسييييييييون بمعلمة واحدة ولتكن

 بالصيغة التالية:

(4-5                              )
!

)(
x

exf
x 

 ..…,x=1,2,3حيث أن: 

 : للتوزيع وتباينه أيضًا أي أن:     الرياضيالتوقع  2 

احتمال النجاح صييييييييييييييغيرة لتوزيعات ذي الحدين فإن التقريب المناسييييييييييييييب هو  pكبيرة و  nوعندما تكون 
  λ=n.pحيث أن  λاستخدام وسط توزيع بواسون بالحد 

                                     
عمان: دار الحامد. اإلحصاء لإلداريين واالقتصاديين. (. 2445القاضي، دالل؛ عبد هللا، سهيلة؛ البياتي، محمود )1 
 .111ص

مطابع  :الرياضاالستدالل اإلحصائي. (. 1113البشير، زين العابدين عبد الرحيم؛ عودة، أحمد عودة عبد المجيد )2 
 .14جامعة الملك سعود. ص
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 (: Negative Binomial Distributionالتوزيع الثنائي السالب وتوزيع ذي الحدين السالب 4-1-2-3

يعد هذا التوزيع من التوزيعات المنقطعة التي لها تطبيقات كثيرة في مجال التأمين ألنه من أفضيييييييييييييييل 
 التوزيعات التي تصلح لتوفيق بيانات المطالبات.

ا نجد تابع لذ pو kيتبع التوزيع الثنائي السيييالب بمعلمتين  Xإن تابع الكثافة االحتمالية لمتغير عشيييوائي 
 كثافته االحتمالية يعطى بالعالقة التالية:

(4-6      )               xkx

kx ppCxXp )1.(.)( 1   

  ..…,x=1,2,3حيث: 

 :           التوقع الرياضي -

(4-7             )                          
p

pk )1( 
 

 التباين:  -

(4-2                                        )2

2 )1(

p

pk 
 

 من خالل الحل المشترك لمعادلتي الوسط الحسابي والتباين لهذا التوزيع. kو pيتم إيجاد 

 توزيع بواسون:ل عدد الحوادثتبعية اختبار  4-1-3
 توزيع بواسون يساوي:نعلم أن لتوزيع بواسون معلمة واحدة ومن خالل ما تقدم نجد أن معلم 

007453393.0
2

    

   ةمن العالقيي نقوم بييإيجيياد االحتميياالت المقييابليية لعييدد الحوادث من خالل تطبيق قييانون توزيع بواسييييييييييييييون 
 كما يلي:( 4-5)

992574314.0
!0

)007453393.0(
)0(

0
007453393.0  exp  

007398046.0)1( xp  

000027570.0)2( xp  
970000000684.0)3( xp  
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 xوبما أن هذا االحتمال صييييييييييييييغير جّدًا نقوم بإهماله، وكذلك عند حسييييييييييييييياب االحتماالت األخرى لقيم 
 نجد أنها احتماالت صغيرة جدا فنقوم بإهمالها. x)6,5,4(المختلفة وذلك عندما

سييارة فنحصيل على  2652732 غالبالعدد السييارات بنقوم بضيرب هذه االحتماالت التي حصيلنا عليها 
 ( التالي:3-4عدد الحوادث كما في الجدول رقم )النظري ل التكرار

 لتوزيع بواسون  ( حساب التكرارات النظرية3-4الجدول رقم)

التكرار النظري لعدد 
الحوادث

in 
   ix np

i
.)( 

 

االحتماالت المقابلة 
)(لعدد الحوادث ixp 

𝑥𝑖  

 

1639466 (0.992574314).(1651731) 0.992574314 0 

12220 (0.007398046).(1651731) 0.007398046 1 

45 (0.000027570).(1651731) 0.000027570 2 

2652732 - ∑ - 

 المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على النتائج السابقة
 

 اختبار جودة التوفيق: 4-1-3-1

 نقوم باختبار صحة الفرضية التي تقول بأن البيانات السابقة تتبع توزيع بواسون فنضع الفرضيتين:

  فرضييييية العدم: ال يوجد فرق جوهري بين التكرارات الفعلية والتكرارات النظرية وأن البيانات السييييابقة
 تخضع لتوزيع بواسون ويمكن التعبير عن هذه الفرضية رياضّيًا كما يلي:    

)()(0 :
ii xX pPH 

 

  انات ال تخضيييع النظرية وأن البي والبياناتالفعلية  البياناتالفرضيييية البديلة: يوجد فرق جوهري بين
 لتوزيع بواسون والتي يمكن التعبير عنها رياضّيًا كما يلي:

)()(1 :
ii xX pPH 

 

بار وكذلك اخت ،هو اختبار كاي مربع ،من أكثر االختبارات اسيييييتخدامًا لتحديد صيييييحة الفرض من عدمه
توافر  من اختبار كاي تربيع لكن ال بد السييييييييييتخداموهو األسييييييييييهل في التطبيق،  ،سييييييييييميرنوف-غروفو كولم

 شرطين أساسيين هما:

 .أن يكون مجموع التكرارات كبيرًا 

  5المقابل لكل خلية أكبر أو يساوي /النظري أن يكون التكرار./ 
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فإنه يمكن التغلب على ذلك بدمج هذه الخلية  ،/5المقابل للخلية أصييييييييييييييغر من /ولكن عندما يكون التكرار 
لكن ال يفضييل اسييتخدام  ،/5حتى يكون المجموع يسيياوي أو أكبر من / ،مع الخلية التي قبلها أو التي تليها

ات وذلك ألن عدد درج ،هذا اإلجراء في الحاالت التي يكون فيها عدد الخاليا صييييييييييغيرًا كما في حالتنا هذه
وعييدد الخاليييا هو العييدد بعييد عملييية الييدمج، كمييا أننيا  ،الحرييية تمثييل عييدد الخاليييا مطروحييًا منهييا الرقم واحييد

 .1وبالتالي ليع لها معنى سنطرح درجة حرية أخرى نتيجة لعملية الدمج

وهو يعتمد على مقارنة أكبر فرق  Kolmogrov-Smirnov testروف سيييميرنوف نسيييتخدم اختبار كولموغ
ة الختبار مع القيمة الجدولي ،حتمال التجميعي الفعلي واالحتمال التجميعي النظري بالقيمة المطلقةبين اال
 سميرنوف: -روف غكولمو 

 سميرنوف -روف غ( حساب قيمة اختبار كولمو 4-4) الجدول رقم

 )()( ii xx pp 

االحتمال التجميعي 
   النظري 






i

i

x
n

n
p

i )( 

االحتمال التجميعي 
  الفعلي 




i

i

x
n

n
p

i )( 

التكرار 
التجميعي 

↑النظري 


in 

التكرار 
التجميعي 

 in↑الفعلي

عدد الحوادث
ix 

0.000698661 0.992574456 0.993273117 1639466 1640620 0 

0.000601793 0.999972755 0.999370962 1651686 1650692 2 

0.000075679 1 0.999924321 1651731 1651606 1 

- - 0.999982442 - 1651702 3 

- - 0.999996367 - 1651725 4 

- - 0.999999394 - 1651730 5 
- - 1 - 1651731 6 

 ( والنتائج السابقة3-4رقم و ( والجدول1-4المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على الجدول رقم و

( نالحظ أن أكبر قيمية للفرق بين االحتميالين التجميعي الفعلي 4-4من خالل الجيدول السيييييييييييييييابق رقم )
 وهي قيمة مؤشر االختبار الفعلي أي أن: 86610.00060والتجميعي النظري هي 

(4-0              )          000698661.0max )()( 
ii xx ppT 

                                     
 .142القاهرة: معهد الدراسات والبحوث اإلحصائية، ص .اإلحصاء التحليلي .(1131عاشور، سمير كامل ) 1
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فإن القيمة  40أكبر من  وبما أن حجم العينة α=0.05وبما أن االختبار ثنائي االتجاه ومسيييتوى الداللة 
 الجدولية تكون لدينا:

(4-20)                      0010582.0
1651731

36.136.1


n
T 

TTبالمقارنة نجد أن القيمة الفعلية الختبار سييميرنوف أصييغر من القيمة الجدولية أي أن max  وبالتالي
ن التكرارات الفعلية وأ ،نقبل فرضييية العدم التي تقول بعدم وجود فرق جوهري بين التوزيعين الفعلي والنظري 

 لعدد حوادث السيارات تتبع توزيع بواسون.

 للتوزيع الثنائي السالب: عدد الحوادثاختبار تبعية  4-1-4
سيييما أنه  ،بواسييون، نختبر خضييوعها للتوزيع الثنائي السييالببعد أن أثبتنا خضييوع عدد الحوادث لتوزيع 

اب قام الباحث بحسيييييييييييلذلك  ،من الممكن أن تخضيييييييييييع هذ البيانات ألكثر من توزيع منقطع في نفع الوقت
 معالم التوزيع الفعلي )الوسط الحسابي والتباين( وقد وجد أن:

009099085.0و  التباين:    007453393.0:متوسط التوزيع
2
. 

نسيييياوي بين معالم التوزيع النظري للتوزيع الثنائي السييييالب ومعالم التوزيع الفعلي، ونحن نعلم أن للتوزيع 
 الثنائي السالب معلمتان هما: 

 007453393.0ويساوي  متوسط التوزيع

009099085.0التباين ويساوي           
2
 

 نعوض قيمتي الوسط والتباين في عالقة كل منهما: kو p منإليجاد قيمة كل 

(4-22                            )007453393.0
)1(




p

pk 

(4-21                             )009099085.0
)1(

2




p

pk
  

 :pبالحل المشترك نحصل على قيمة
819136539.0p 

 ومنها نجد أن:    
180863461.01  p 

 :kفي معادلة الوسط الحسابي نحصل على قيمةp1 وقيمة pومن خالل تعويض قيمة
033756661.0k 
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اسيييييييييييتخدمنا التوزيع النظري في توليد التكرارات النظرية لذلك  kوpبعد الحصيييييييييييول على قيمة كل من
  kو  pطبقنا قانون التوزيع الثنائي السييالب إليجاد االحتماالت المقابلة لعدد الحوادث وباعتبار أن كل من

 ة التوزيع الثنائي السالب هذه: أعداد غير صحيحة فإنه يصعب استخدام دال

(4-23                      )xkx

kx ppCxXp )1.()( 1    

 ولكن هناك عالقة يمكن استخدامها إليجاد االحتماالت كما يلي:

993288021.0)819136539.0()0( 033756661.0  kpxp  

 :1األخرى من خالل العالقة التالية xويمكن إيجاد باقي االحتماالت لقيم 

x

pkxxp
xXp

)1).(1).(1(
)(


                            )24-4( 

 ومن خالل تطبيق هذه العالقة نجد:

006064368.0)1( xp  

000566924.0)2( xp  

000069511.0)3( xp  

000009535.0)4( xp  

000001391.0)5( xp  

0000002111.0)6( xp  

لنظري ا كرارنحصيييل على التمجموع التكرارات الذي يمثل عدد السييييارات وبضيييرب هذه االحتماالت في 
 لعدد الحوادث كما يلي:        

 

 

 
 

 

 

                                     
اجستير. . رسالة مالسيارات التكميلي بالتطبيق على سيارات الميكروباص تسعير تأمين(. 2446عثمان، شريف محمد ) 1

 .31قسم الرياضة والتأمين واإلحصاء، كلية التجارة، جامعة المنوفية: مصر. ص
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 للتوزيع الثنائي السالب ( حساب التكرارات النظرية5-4الجدول رقم)

التكرارات النظرية


in 
 ix np

i
االحتماالت المقابلة لعدد  )(.

)(الحوادث ixp 

عدد الحوادث 
𝒙𝒊   

1640645 (0.993288021).(1651731) 0.993288021 0 

10017 (0.006064368).(1651731) 0.006064368 2 

936 (0.000566924).(1651731) 0.000566924 1 

115 (0.000069511).(1651731) 0.000069511 3 

16 (0.000009535).(1651731) 0.000009535 4 

2 (0.000001391).(1651731) 0.000001391 5 

 6 0.000000122 (1651731).(0.000000211) يهمل لصغره

1651731 - ∑  

 المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على االحتماالت السابقة

 اختبار جودة التوفيق: 4-1-4-1

 سالب:الثنائي النقوم باختبار صحة الفرضية التي تقول بأن البيانات السابقة تتبع التوزيع 

  تخضييييييع  تالي، وبالالنظرية والتكرارات الفعلية البياناتفرضييييييية العدم: ال يوجد فرق جوهري بين
 البيانات الفعلية للتوزيع الثنائي السالب:

)()(0 :
ii xX pPH 

 

  لبيانات النظرية والفعلية وبالتالي ال تخضييييييع ا البياناتالفرضييييييية البديلة: يوجد فرق جوهري بين
 للتوزيع الثنائي السالب:

        )()(1 :
ii xX pPH  

الذي نحصيييييييييييل على قيمته  Kolmogrov-Smirnov testاختبار كولوموجروف سيييييييييييميرنوف  مباسيييييييييييتخدا
 ( كما يلي:6-4باالعتماد على الجدول رقم )
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 للتوزيع الثنائي السالب سميرنوف –كولموجروف ( حساب قيمة اختبار 6-4الجدول رقم)

│ ↑)( ixp -↑)( ixp │ 
االحتمال التجميعي 

)(↑   النظري  ixp 
االحتمال التجميعي 

)(↑  الفعلي  ixp 

التكرار 
التجميعي 

↑النظري 


in 

التكرار 
التجميعي 

 in↑الفعلي

عدد 
 xi لحوادثا

0.0000151356 0.993288253 0.993273118 1640645 1640620 0 

0.0000181628 0.999352800 0.999370963 1650662 1650692 2 

0.0000048434 0.999919478 0.999924322 1651598 1651606 1 

0.0000066597 0.999989102 0.999982443 1651713 1651702 3 

0.0000024217 0.999998789 0.999996367 1651729 1651725 4 

0.0000006054 1 0.999999395 1651731 1651730 5 
- - 1 - 1651731 6 

 (. 5-4( والجدول رقم و1-4المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على الجدولين و

 االختبار الفعلي تساوي:من الجدول نجد أن قيمة مؤشر 
0000181628.0max )()( 

ii xx ppT 

 . 0010582.0Tوبما أن القيمة الجدولية تساوي:  

نقارن بين القيمة الجدولية والقيمة الفعلية فنجد أن القيمة الفعلية أصيييييييغر من القيمة الجدولية أي أنه في 
TTاختبار سميرنوف لدينا:                                max  

ية العدم التي تقول بعدم وجود فرق جوهري بين التوزيعين وأن البيانات   هذا يدعونا إلى قبول فرضيييييييييييييي
 الفعلية السابقة لعدد الحوادث تتبع التوزيع الثنائي السالب.

 األمثل: االحتمالي اختيار التوزيع 4-1-5

ت التوزيعين السابقين )بواسون والثنائي السالب( حيث خضعالختيار التوزيع االحتمالي األمثل من بين 
لهميييا عيييدد الحوادث، نقوم بييياختبيييار ذليييك من خالل مقيييارنييية مربع الفرق بين التكرارات الفعليييية والتكرارات 

هو التوزيع  يكون  وزيع الييذي يعطي أقييل مربع فرق بين هييذه التكراراتالنظرييية التي توصييييييييييييييلنييا إليهييا، فييالت
  م بإعداد الجدول المساعد التالي:، لذلك نقو األمثل
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 مربع الفرق الختيار التوزيع االحتمالي األمثل( حساب 7-4الجدول رقم)

 مربع الفرق

2)( ii nn  

التكرارات 
النظرية للتوزيع 
 الثنائي السالب

in  

 مربع الفرق

2)( ii nn  

التكرارات 
النظرية لتوزيع 

 بواسون

in 

 التكرارات الفعلية

in 

 عدد الحوادث

ix 

615 2640645 2332726 2630466 2640610 0 

3015 20027 4623004 21110 20071 2 

424 036 755262 45 024 1 

362 225 - - 06 3 

40 26 - - 13 4 

0 1 - - 5 5 

- - - - 2 6 

4553 1651731 6711781 1651731 1651731  

 (.5-4(ي و3-4(ي و1-4الجداول والمصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على 
ادث الفعلية لعدد الحو مربع الفرق بين التكرارات  وبالمقارنة بين مجموع( 7-4من الجدول السييييييييابق رقم )

وبين مجموع مربع  6700722يسييييييياوي  والذي ،بواسيييييييون والتكرارات النظرية التي حصيييييييلنا عليها في توزيع 
والذي  ،الفرق بين هذه التكرارات الفعلية والتكرارات النظرية التي حصييييييلنا عليها في التوزيع الثنائي السييييييالب

لتوزيع الذي يعطي أصييييغر مجموع مربعات فيكون هذا نجد أن التوزيع الثنائي السييييالب هو ا 4553يسيييياوي 
 األمثل.االحتمالي التوزيع هو التوزيع 

تخدام الباحث اسيييييفضييييل من خالل النتائج التي توصييييلنا إليها ومن خالل خصييييائص كل من التوزيعين 
 أكثر من توزيع بواسون ألسباب عدة أهمها:التوزيع الثنائي السالب 

 أقل مجموع لمربع الفرق بين التكرارات الفعلية والتكرارات النظرية. يعطي التوزيع الثنائي السالب 

 .للتوزيع الثنائي السالب معلمتين وبالتالي هو أفضل من توزيع بواسون ذي المعلمة الواحدة فقط 

  إن متوسيييييط توزيع بواسيييييون وتباينه متسييييياويان وهذا يناقض ما توصيييييلنا إليه من حسييييياب المتوسيييييط
السيييييييابقة ووجدنا أن التباين أكبر من المتوسيييييييط وهذا يتفق مع خصيييييييائص التوزيع والتباين للبيانات 
 الثنائي السالب.

  يفترض توزيع بواسييييييييييييييون أن جميع الوحدات تتعرض لنفع الدرجة من الخطر وهذا ما نطلق عليه
تسيييمية المحفظة المتجانسييية، بينما يأخذ التوزيع الثنائي السيييالب في االعتبار عدم تجانع الوحدات 

مؤمن عليهييا من حيييث درجيية تعرضييييييييييييييهييا للخطر وهييذا مييا يتفق مع الواقع العملي إذ أن بعض ال
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( وكذلك الكاميرات ABSالسيييييييييييييييارات تكون مجهزة بتقنيات حديثة مثل المكابح التي تعمل بنظام )
الخلفية، وكمبيوتر ينبه السائق إلى بعض األمور مثل: الباب مفتوح، المكبح اليدوي باإلضافة إلى 

حماية متطورة قد تقي من الموت المحتم مثل البالون. وكذلك الشيييييييييوارع التي تسيييييييييير فيها وسيييييييييائل 
السيارة من حيث اتساع الشوارع، ودرجة االزدحام، توافر إشارات المرور، السرعة، وال ننسى مهارة 
السيييييييييييائق، وجنسيييييييييييه، وعمره.... كل هذه عوامل تدعونا للقول بعدم تجانع الوحدات )السييييييييييييارات( 

 عليها من حيث تعرضها للخطر.المؤمن 

اختبار الفرضـــــــية الثانية القائلة بأن قيم التعويضـــــــات تخضـــــــع ألحد  4-2
 التوزيعات االحتمالية المستمرة:

لبيانات المتعلقة بالتعويضييييييات المدفوعة نتيجة تحقق الخطر وارتكاب الحوادث تم وضييييييعها ضييييييمن إن ا
 ( التالي:7-4هو مبين في الجدول رقم )يقابلها عدد الحوادث التي تم التعويض لها كما  ،مجاالت

 ( عدد الحوادث المقابلة لفئات التعويض في الشركتين المدروستين خالل مدة الدراسة2-4الجدول رقم)

 فئات التعويض عدد الحوادث
9233 [0-500000[ 

2530 [500000-1000000[ 

415 [1000000-1500000[ 

92 [1500000-2000000[ 

24 [2000000-2500000[ 

7 [2500000-3000000[ 

4 [3000000-3500000[ 

3 [3500000-4000000[ 

2 [4000000-4500000[ 

1 [4500000-5000000[ 

 المجموع 12311
 المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على بيانات الشركتين المدروستين

لحادث المدفوعة نتيجة تحقق الخطر ووقوع اوقد قام الباحث بتمثيل البيانات المتعلقة بالتعويضييييييات 
 ( اآلتي:1-4بياني ًا كما هو مبين في الشكل )
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 ( عدد الحوادث وفئات التعويض2-4الشكل رقم و

من عدد  %75سييييييارة أي ما نسيييييبته حوالي  0000( أن أكثر من 1-4نالحظ من الشيييييكل البياني رقم )
وهذا يعود إلى أن األضيييرار  ]500000-0]السييييارات التي تعرضيييت لحادث تقع في فئة التعويضيييات األولى 

 تقسم إلى قسمين )أضرار مادية، وأضرار جسدية(.

، أي ما ]1000000-500000]سييييييارة تقع في الفئة الثانية من فئات التعويضيييييات  1500ونجد أن حولي 
سيييييارة تقع ضييييمن فئات التعويض األخرى أي ما نسييييبته  2000بينما نجد أن أقل من  %10نسييييبته حوالي 

 تعود ألسباب عدة: 1وهذه المبالغ المرتفعة للتعويض %5حوالي 

  تعويض الوفاة وعدد األشييييييييخاص المتوفين في الحادث الواحد حيث يبلغ تعويض الوفاة للشييييييييخص
 ل.ع. 750000الواحد 

  تعويض اإلصيييابة الجسيييدية للغير حيث يختلف مبلغ التعويض تبعًا الختالف شيييدة اإلصيييابة وعدد
 750000المصابين ونسبة العجز حيث يحدد مبلغ التعويض من خالل ضرب نسبة العجز بمبلغ 

 للمصاب فإنه يحصل على المبلغ كاماًل. %200ل.ع فإذا كانت نسبة العجز 

  ل.ع شيييييييهريًا لكل متضيييييييرر لمدة أقصييييييياها  21000الذي يحدد بمبلغ تعويض التعطل عن العمل
 ستة أشهر. 

  ل.ع. 2500000تعويض األضرار المادية للغير التي تحدد كحد أقصى بمبلغ 

  ل.ع عن كل حامل. 100000تعويض الحمل المتكون المحدد بمبلغ 

  ل.ع كحد أقصى لكل متضرر. 100000تعويض نفقات العالك المحدد بمبلغ 

                                     
 عقد التأمين اإللزامي الصادر عن االتحاد السوري لشركات التأمين. 1
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 تحديد معالم البيانات المتعلقة بقيمة التعويضات المدفوعة 4-2-1
نحسييب معالم التوزيع الفعلي )الوسييط الحسييابي والتباين( ولحسيياب الوسييط الحسييابي والتباين نقوم بإعداد 

 الجدول المساعد التالي:
 ( حساب قيمة الوسط الحسابي والتباين0-4الجدول رقم)

 تعويضات الئف
 لحوادثاعدد 

in 
 مركز الفئات

ix ii xn . 2)( xxn ii  

[0-500000[ 9233 250000 2308250000 224222804338206 

[500000-1000000[ 2530 750000 1897500000 299675188088390 

[1000000-1500000[ 415 1250000 518750000 295734165481771 

[1500000-2000000[ 92 1750000 161000000 166223410670851 

[2000000-2500000[ 24 2250000 54000000 81622559014657 

[2500000-3000000[ 7 2750000 19250000 38465726004608 

[3000000-3500000[ 4 3250000 13000000 32357069883776 

[3500000-4000000[ 3 3750000 11250000 33550293680832 

[4000000-4500000[ 2 4250000 8500000 29555189965888 

[4500000-5000000[ 1 4750000 4750000 18871758738944 

 1220278165867920 4996250000  12311 المجموع

 ( 8-4المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على الجدول رقم و
 

 وسط الحسابي:متال 

244.405836

 

n
xn

x
i

ii  

 :التباين 

60486.31484759.69912901428
1

)(
2

2







 


i

i

n

i xxn  

تتبع للتوزيعات االحتمالية المتصييييييييييلة ال بد من التعرف على أهم هذه التوزيعات  التعويضبما أن قيمة و 
 ( السابق.7-4التي يمكن أن تخضع لها البيانات الواردة في الجدول )
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 :Continuous Probability Distributionsالتوزيعات االحتمالية المستمرة  4-2-2
يمكننا أن نعرف التوزيع االحتمالي لمتغير عشييييييوائي متصييييييل بأنه الجدول أو القائمة الذي يبين لنا القيم 

 المختلفة لهذا المتغير المتصل واالحتمال الخاص بكل قيمة من هذه القيم.

مثال ذلك: القيمة،  أنه مسيييييييييتمر إذا أمكن أن يأخذ قيمة ضيييييييييمن مجال مسيييييييييتمر، xنقول عن المتغير  
من أهم و  والتوزيع الذي يمثل قيم هذا المتغير يسيييييييييمى بالتوزيع المسيييييييييتمر.، الطول، الوزن، العمر، .......
 هذه التوزيعات المستمرة نذكر:

 : Normal Distributionالتوزيع الطبيعي  4-2-2-1

لمتعلقة الطبيعية ابينت دراسييييييييييييات إحصييييييييييييائية عديدة أن المنحنيات البيانية لتوزيعات كثير من الظواهر 
بالمتغيرات العشوائية المتصلة كاألطوال واألوزان تأخذ في معظمها شكاًل قريبًا من شكل المنحني الطبيعي 

 .1المتماثل حول محور رأسي يمر بوسطه الحسابي

 يعد التوزيع الطبيعي من أهم التوزيعات االحتمالية المستمرة لسببين:

 ئية تخضع له.األول: ألن أكثر المتحوالت العشوا

 الثاني: معظم التوزيعات االحتمالية األخرى تنتهي إليه عندما تتوفر الشروط الضرورية لذلك.

وللتوزيع الطبيعي تطبيقيييات كثيرة ومتنوعييية في مختلف المجييياالت ومنهيييا في مجيييال الخطر والتيييأمين 
 ويعتمد التوزيع الطبيعي على معلمتين هما:

 .µله بالرمز  التوقع الرياضي وهو متوسطه ونرمز -

 .σالتشتت وهو انحرافه المعياري ونرمز له بالرمز -

ويأخذ منحنى التوزيع الطبيعي شييييكل منحنى ناقوسييييي أي له شييييكل الجرع ومتماثل ونرمز لهذا التوزيع 
),(اختصيييييارًا بالرمز N  ويأخذ تابع الكثافة االحتمالية لهذا التوزيع المتماثل حول وسيييييطه الحسيييييابيµ 
 :2العالقة التالية

(4-24                          )
2

2

2

)(

2

1
)( 










x

exf 

                                     
 .431ص أسامة. دار عمان: .واالحتماالت اإلحصاء(. 2414) رشيد صالح بطارسة،1

2Basic Statistics For Business & Economics Douglas A.Lind.William G.Marchal.samuel 
A.wathen sixth Edition2008.p.201.  
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    أن:  حيث
                               x 

)1(وكانت قيمة تباينه (µ=0)حالة خاصييييييييية: إذا كانت قيمة الوسيييييييييط الحسيييييييييابي لهذا التوزيع  2  
 يسمى التوزيع في هذه الحال التوزيع الطبيعي المعياري وتأخذ معادلته الشكل التالي:

(4-25)                                 2

2

2

1
)(

x

ex





 

 حيث:           
                         x  

 وله نفع خصائص التوزيع الطبيعي العام N)1,0(ويرمز لهذا القانون بالرمز  

 لتوزيع الطبيعي كما يلي:لويمكن تعريف تابع التوزيع 

 (4-26)                    dxezxpzF

z x

.
2

1
)()(

2

2

2

)(







 




 

 :نذكر منها خصائص لتوزيع الطبيعيل

وتكون قيمة الوسيييييييط الحسيييييييابي والوسييييييييط  Bell Shape: ويأخذ شيييييييكل الجرع Symmetryالتماثل  -2
والمنوال متسييييييييييياوية وأن الشيييييييييييكل العام لهذا التوزيع المتماثل هو الجرسيييييييييييي أو ما يسيييييييييييمى بالقبعة 

 .Mexican hatالمكسيكية 

وهذه التوزيعات تسييييييييييييييمى  Family of Distributionsهو ليع منفردًا بل مجموعة من التوزيعات  -1
توزيعات طبيعية لها نفع الخصييييائص العامة لكن تختلف عن بعضييييها في قيمة الوسييييط أو مقدار 

 التشتت أو كليهما.

 xالمسافة تحت المنحنى الطبيعي تساوي واحد وتقسم إلى نصفين متساويين عند قيمة -3

 :Standard Normal Distributionالتوزيع الطبيعي المعياري  4-2-2-2

 يأخذ تابع التوزيع الطبيعي المعياري الصيغة التالية:

(4-27                        )dxezxpz

z x

.
2

1
)()( 2

2









 

 سابقًا على أنها: zتعرف القيمة المعيارية والتي يرمز لها بالرمز و 
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(4-22  )                               





x
z  

أي  2والتباين µيتوزع توزيعًا طبيعيًا بالوسيييييييييييط  Xتتوزع توزيعًا طبيعيًا معياريًا إذا كان  zوبذلك فإن 
~)1,0(ونكتب عندئذ     أن االنحراف المعياري  Nz  أي أنz  تتوزع توزيعًا طبيعيًا بالوسيييييييط صيييييييفر

 واحد وبذلك يمكن اعتباره حالة خاصة من التوزيعات الطبيعية السابقة الذكر. وتباين يساوي ال

  :Pareto Distributionتوزيع باريتو  4-2-2-3

 تأخذ دالة كثافة االحتمال لتوزيع باريتو الشكل التالي:

 (4-20             )x      :  1).()(  





x
xf     

 :     الرياضي يساوي حيث أن توقعه 

    (4-10  )                    1      :
1

.
)(






XE 

 : تباينه

(4-12)                         )2(:)
1

.
()

2

.
( 2

2
2 





 








 

)(وباعتبار أن دالة كثافة االحتمال لتوزيع باريتو تعتمد على معلمتين هما ،  فيتم حسيييييييييييياب قيمة
 كل من هاتين المعلمتين باستخدام معادلتي المتوسط والتباين.

ويصيييعب اسيييتخدام توزيع باريتو في الحياة العملية ويفضيييل عليه اسيييتخدام التوزيع الطبيعي اللوغاريتمي 
 ألنه يجب أن يحقق الشرطين:

 1بالنسبة للمتوسط يجب أن تكون:  -

 2ين يجب أن تكون: بالنسبة للتبا -

 :Gamma Distributionتوزيع غاما  4-2-2-4

يعتبر توزيع غاما من التوزيعات التي لها تطبيقات متعددة ومن هذه التطبيقات اسييييييتخدامه كتوزيع لقيمة 
 الخسارة التي قد تنتج بسبب تعرض السيارة إلى حادث ما.

 ذات التطبيقات المهمة في خاصيية عددًا من التوزيعاتيضيياف إلى ذلك أن هذا التوزيع يعطي كحاالت 
 ء.اإلحصا

 :التاليالشكل غاما لتوزيع التوزيع  دالة تأخذ
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(4-11)                





x
x dxxexF

0

1.

)(

.).(.)( 






 

𝑥حيث:  >  هو تابع غاما. Γ(𝛼)   ، و  0
 خصائص توزيع غاما:

 التوقع الرياضي:     

 (4-13)                               



)(xE   

 التباين:     

 (4-14)                                 
2

2




 

x
 

 :Negative Exponential Distribution التوزيع األسي السالب 4-2-2-5

 يعطى بالعالقة:  xإن قانون التوزيع األسي لمتحول عشوائي مستمر 

(4-15)                               


 




Otherwise

Xek
xf

xk

:0

0:.
)(

.

 

 :التوقع الرياضي

(4-16                 )                   
k

xE
1

)(   

 :         التباين

(4-17)                                    
k

x 2

2

)(

1
 

 :Log Normal Distributionالتوزيع اللوغاريتمي الطبيعي  4-2-2-6

يعد التوزيع اللوغاريتمي الطبيعي من التوزيعات المفيدة في توفيق بيانات شركات التأمين وبخاصة منها 
 ما يتعلق بالتأمينات العامة ومنها التأمين اإللزامي على السيارات وهو نموذك مفيد لحجم المطالبات.

ويأخذ تابع كثافة lnو  lnاللوغاريتمي بمعلمتينlnالتوزيع الطبيعي  xلعشييييييييييييييوائي يتبع المتغير ا
)ln(االحتمال للتوزيع الطبيعي اللوغاريتمي صيغته التالية عندما يكون: Xy : 
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 (4-12)                  
2

2

2

)(ln

2

1
)( 









ix

exf 

  :حيث أن

 x0 
 ويعطى الوسط الحسابي بالصيغة:

(4-01)                                 2
ln

2





 e 

 وصيغة التباين:

(4-30                            ))1.(
22 )2(2

ln    ee  

بين معالم التوزيع النظري للتوزيع اللوغاريتمي الطبيعي ومعالم بالمسييييييييياواة من خالل بيانات التعويضيييييييييات و 
 :يكون لدينا التوزيع الفعلي )الوسط الحسابي والتباين(

(2                        )                2

2

244.405836




 e 

(1              )        )1.(59.69912901428
22 )2(    ee 

 ( ومن ثم أخذ اللوغاريتم الطبيعي للطرفين ينتج:                                  2( على مربع المعادلة )1بقسمة المعادلة )
686417226.0471168609.02   

 ( ومن ثم أخذنا اللوغاريتم الطبيعي فنتج لدينا:    2عوضنا قيمة التباين في المعادلة )وإليجاد قيمة 

67812071.12 

ات في دالة األعلى للفئ بالحد  Xللحصيييييييييول على التوزيع الطبيعي اللوغاريتمي النظري نعوض عن قيم 
ومن خالل جدول التوزيع الطبيعي اللوغاريتمي نحصيييييييييييل  (zالمعياري ) التوزيع فنحصيييييييييييل على المتحول
 ( التالي:9-4كما هو مبين في الجدول رقم ) z)(على االحتمال النظري التجميعي 
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 السابق نجد: (0-4رقم ) من الجدول

  المتحول المعياري (zتحسب وفق العالقة التالية ):           








 





686417226.0

67812071.12ln
)

ln
( ii xx

z



 

    :يحسب االحتمال النظري التجميعي بالعالقة التالية 








 


686417226.0

67812071.12ln
)( ix

z  

       :نحسب التكرار النظري التجميعي وفق العالقة التالية 

  1651731).().( zenze iii  

                 :نحسب التكرار النظري من العالقة التالية 

  iii eee )( 1 
لك عند مسيييييييتوى ذبيعي اللوغاريتمي و نختبر الفرضيييييييية التي تقول بأن البيانات السيييييييابقة تتبع التوزيع الط

وذلك بسييييييبب  ثانية، نجد بأننا قمنا بخصييييييم درجة حرية  j=7-2=5وعدد درجات حرية يسيييييياوي  0.05داللة 
التكرار  وهو أن يكون دمج الفئات األربعة األخيرة ألنها ال تحقق شييييييييييييييرط تطبيق اختبار كاي تربيع عليها 

 .5المقابل ألي فئة أكبر أو يساوي 

ينما القيمة الجدولية ب 2.5350قيمة كاي تربيع الفعلية تسيييياوي  ( نجد أن0-4من الجدول السييييابق رقم )
فتكون قيمة كاي تربيع الفعلية أصييييييييييييييغر من قيمة كاي تربيع الجدولية،  22.070درجات حرية هي  5عند 

يع تقول بعدم وجود فرق جوهري بين التوزيعين الطبيعي اللوغاريتمي النظري والتوز  فنقبل فرضية العدم التي
( تتبع التوزيع الطبيعي 1-4الطبيعي اللوغاريتمي الفعلي وأن بيانات التعويضييييييييات الواردة في الجدول رقم )

 اللوغاريتمي.
ات المتعلقة خضيييييوع البيان قد قام الباحث باختبارف باريتو والتوزيع األســـي الســـالبأما بالنسيييييبة لتوزيع 

( 720.2015سييياوي )ت لتوزيع باريتوكانت قيمة كاي تربيع الفعلية بالنسيييبة بقيمة التعويضيييات لكل منهما ف
(، لذلك نقبل الفرضيية 22.070درجات حرية والتي تسياوي) 5وهي أكبر من قيمة كاي تربيع الجدولية عند 

 انات ال تخضع لتوزيع باريتو.القائلة بوجود فرق جوهري بين التوزيعين وأن البي
( وهي أكبر من كاي تربيع 177.7350) للتوزيع األســــــي الســــــالبوقيمة كاي تربيع الفعلية بالنسيييييييييبة 
(، وهذا يدعونا إلى قبول الفرضيييييييية القائلة بوجود فرق جوهري 22.070الجدولية عند خمع درجات حرية )

 لبيانات للتوزيع األسي السالب.بين التوزيعين الفعلي والنظري وبالتالي ال تخضع هذه ا
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ل توزيع الثنائي السيالب كأفضي توزيعلهنا بعد أن وجدنا أن البيانات المتعلقة بعدد الحوادث قد خضيعت ل
نلجأ اآلن  قط،ف . كما أن البيانات المتعلقة بالتعويضييييييييات قد خضييييييييعت للتوزيع الطبيعي اللوغاريتميمنقطع

 إلى العمل على إيجاد قسط التأمين الصافي. 

 تحديد قسط التأمين الصافي إلجمالي السيارات المدروسة:  4-3

الصيافي  القسيطومن ثم نحدد  لتحديد قسيط التأمين الصيافي ال بد من تحديد القسيط الصيافي األولي
 النهائي كما يلي:

  المدروسة: تحديد القسط الصافي األولي إلجمالي السيارات 4-3-1
أو ما يسيييييييييمى القيمة المتوقعة لمجموع قيم  تعويضييييييييياتيمثل القسيييييييييط الصيييييييييافي األولي متوسيييييييييط مجموع ال

 :1والتي يعبر عنها بالعالقة التاليةتعويضات ال

(4-23)                               NxnX .. 

 حيث أن:

007453393.0n حوادث: متوسط عدد ال. 

244.405836x تعويضات: متوسط قيم ال . 

  1651731inNمجموع عدد السيارات :. 

 أو القسط الصافي األولي يساوي: تعويضاتفيكون متوسط مجموع ال
PSX .000,250,996,4)1651731).(244.405836).(007453393.0(  

 تحديد القسط الصافي النهائي إلجمالي السيارات المدروسة: 4-3-2

الفعلية  ضاتتعويإضافة مخصص لالنحرافات المعيارية في قيم اللحساب القسط الصافي النهائي يجب 
المتوقعة، إال أن قيمة هذا المخصيييييييييييص تتوقف على شيييييييييييكل التوزيع االحتمالي لمجموع  تعويضييييييييييياتعن ال

ص فنحسيييب هذا المخصييي تعويضييياتالوعلى قيمة االحتمال الذي تقع عنده أو في حدوده هذه  تعويضييياتال
واحد إلى قيمة المتوسيييييييييط. ويعطى االنحراف المعياري لمجموع قيم  على أسييييييييياع إضيييييييييافة انحراف معياري 

 :2بالعالقة التالية تعويضاتال

                                     
 . جامعة تشرين: التعليم المفتوح. صتأمين حريق وحوادث متحالفة(. مود )ب.تبشماني، شكيب علي؛ طيوب، مح 1
 112. جامعة القاهرة: التعليم المفتوح. صتأمين حريق وحوادث متحالفة(. 1111أحمد، ممدوح حمزة ) 2
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(4-13                         )Nnx xnX )]..().[( 222   

 حيث أن: 

009099085.02   تباين عدد الحوادث: n   

   244.405836x:تعويضالمتوسط قيمة 

  007453393.0nمتوسط عدد الحوادث: 

59.699129014282: تعويضالتباين قيمة  x   

 بالتعويض نجد: 
1651731)].59.69912901428)(007453393.0()244.405836).(009099085.0[( 2 X 

    29.60792592X 
 ومنه نجد أن: 

 القسط الصافي النهائي = القسط الصافي األولي   مخصص االنحرافات

PSXP X .5057042592607925924996250000   

 وللوصول إلى سعر التأمين الصافي طبقنا العالقة التالية: 

(4-33                                     )





cP

P
P 

 حيث أن:
P.سعر التأمين الصافي : 

P.القسط الصافي النهائي : 

 CP التأمين.: مجموع مبالغ 

 



14 

 

يسييييييييييييييييياوي للسييييييييييييييييييارات المبحوثييية في الشييييييييييييييركتين خالل ميييدة اليييدراسييييييييييييييييية  مجموع مبيييالغ التيييأمينإن 
يكون ليييدينيييا  (33-4)من خالل تعويض مجموع مبيييالغ التيييأمين في العالقييية رقم  1(2254766435375)

 سعر التأمين:    

(4-35)                                     70.00437927P  

 من سعر السيارة. 4.370 ؉ كنسبة باأللف ويمكن أن نكتب أن سعر التأمين يساوي 

 تحديد قسط التأمين التجاري إلجمالي السيارات المدروسة: 4-3-3
 إن القسط الوحيد التجاري لمبلغ قدره وحدة نقدية واحدة يعطى بالعالقة:

(4-36                      )             
)(1  


P

Px 

 أن: حيث
P.سعر التأمين الصافي : 

.المصاريف اإلدارية والعمومية : 

2: العمولة. 

.هامش الربح :  

 سيأتي. للشركتين كمابالنسبة للمصاريف اإلدارية والعمومية يمكن حسابها من خالل البيانات المالية 

 في الشركتين: والمصاريف اإلدارية والعمومية متوسط نسبة العمولة 4-3-4
حسيييياب متوسييييط نسييييبة العموالت ومتوسييييط نسييييبة المصيييياريف التجاري ال بد من  لحسيييياب القسييييط الوحيد

 م الباحثقافقد  الل دراسييييييية القوائم المالية للشيييييييركتينمن خاإلدارية والعمومية للشيييييييركتين موضيييييييوع البحث 
تأمين، لبحسيييياب نسييييبة العموالت ونسييييبة المصيييياريف اإلدارية والعمومية لكل من شييييركتي المشييييرق العربي ل

 :والشركة الوطنية للتأمين
 

 

                                     
 الشركة الوطنية للتأمين وشركة المشرق العربي للتأمين. 1
ص على أن يكون الحد األقصى لتعويض أو مكافأة مندوب المبيعات أو المسوق لمنتجات  /146نص قرار الهيئة رقم  2

 ال يزيد عن ثالثة أو أربعة أمثال الراتب األساسي المحدد.الشركة خالل الشهر أو السنة بما 
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 خالل مدة الدراسة ( متوسط نسبة العموالت والمصاريف اإلدارية والعمومية للشركتين المدروستين22-4الجدول رقم )

شركة المشرق  الشركة
 العربي للتأمين

الشركة 
 المتوسط المجموع الوطنية للتأمين

 %0.025 %22.27 %10.25 %2.01 نسبة العموالتمتوسط 

نسبة المصاريف متوسط 
 اإلدارية والعمومية

17.55% 5.50% 33.05% 26.515% 

 على القوائم المالية للشركتين خالل مدة الدراسةالمصدر: من إعداد الباحث باالعتماد 

  حيث أن:

متوسييييط نسييييبة العمولة= )متوسييييط نسييييبة العمولة في شييييركة المشييييرق   متوسييييط نسييييبة العمولة في الشييييركة 
 .1/الوطنية(

 .085.9%فيكون لدينا متوسط نسبة العمولة 

 525.16%وبنفع األسلوب يكون متوسط نسبة المصاريف اإلدارية والعمومية: 
تقريبًا من القسييييييييط التجاري وبأخذ  %5-%1.5يمثل هامش الربح بنسييييييييبة تتراوح ما بين  هامش الربح:

)وذلك نظرًا ألن هذه النسييييبة تكون من األقسيييياط، وأن األقسيييياط تصييييل في معظم 5.2%الحد األدنى 
 بالتعويضو  1(األحيان إلى أضييييييعاف رأع المال وبالتالي سييييييتكون مرتفعة في حالة نسييييييبتها إلى رأع المال

 :    نجد أن
006091636.0xP 

 2بلغ التأمينمئوية أو نسبة باأللف من م ويمكننا القول أن قسط التأمين التجاري يعبر عنه كنسبة تقريبية
 ، بينما نجد أن شركاته الباحثيلإوهو السعر الذي توصل من مبلغ تأمين السيارة،  /6؉تساوي / والتي

 اإللزامي.للتأمين  سعر ثابتالتأمين تعتمد على 

                                     
استخدام التوزيعات االحتمالية في تسعير التأمين مع التطبيق على تأمين (. 1114أحمد، ممدوح حمزة )  1

 .11رسالة دكتوراه. قسم التأمين، كلية التجارة، جامعة القاهرة: مصر. ص السطو/محالت تجارية.
على الرابط  16.21الساعة  15/1/2415لتأمين، تم استرجاعه في شراف على اهيئة اال  2

http://www.sisc.sy/index.php/2014-04-01-06-23-06/141-question10 

http://www.sisc.sy/index.php/2014-04-01-06-23-06/141-question10
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القائلة بعدم وجود فرق معنوي بين القسط الذي الثالثة اختبار الفرضية  4-4
 توصل إليه الباحث وبين القسط المعمول به:

لى المفروضة للتأمين اإللزامي ع عرفةال بد الختبار هذه الفرضية من حساب المتوسط الحسابي للت
ذي وعندها يمكن مقارنتها مع قسط التأمين التجاري ال ،ونسبتها إلى متوسط سعر السيارة الواحدة ،السيارات

 توصل إليه الباحث.

 :ولحساب هذا المتوسط

  نقوم بقسمة مجموع أقساط التأمين اإللزامي على السيارات في الشركتين خالل مدة الدراسة والذي
د السيارات في الشركتين خالل هذه المدة وقسمتها على عد 1ل.ع( 6261622032505يساوي )

لمعمول ا( سيارة. فيكون متوسط تعرفة التأمين اإللزامي للسيارة الواحدة 2652732والذي يساوي )
 .ل.ع( 4021مساويًا تقريبًا )به حاليًا 

 حيث أن: ننسب هذا المتوسط إلى متوسط سعر السيارة . 

 ل.ع 600215=مجموع مبالغ التأمين/عدد السيارات المؤمنة تأمينًا إلزامّياً  متوسط سعر السيارة الواحدة =

 ويكون لدينا:

 0.0057387=  4021/600215المعمول به =  للتأمين اإللزامي على السيارات القسط التجاري 

 :الفرضية اختبار
 ل إليه توصالقسط المعمول به، والقسط الذي ال يوجد فرق معنوي بين : الفرضية االبتدائية

 الباحث، وهذا يعني أن كال القسطين عادلين. وهذا ما نعبر عنه كما يأتي:

                                  00 : RRH  

 :القسطين، والقسط المعمول به غير عادل:يوجد فرق جوهري بين  الفرضية البديلة 
   01 : RRH  

 بالعالقة التالية:ويعطى مؤشر االختبار 

Z =
R̃ − R0

√
r. q
n

=
r − R0

√
r. q
n

= 24.22 

                                     
 .هيئة االشراف على التأمين 1
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المقابلة لالحتمال  𝑍1−𝛼/2مع القيمة Zوبما أن حجم العينة كبير واالختبار ثنائي الجانب، نقارن قيمة 
(1 − 𝛼/2ومن جدول التوزيع الطبيعي نجد قيمة ) Z :𝑍1−0.05/2 = 𝑍0.975 = 1.96 

الجدولية وبالتالي  Zالمحسوبة أكبر من  Zالمحسوبة والجدولية نجد أن قيمة  Zبالمقارنة ما بين قيمتي 
نرفض الفرضية االبتدائية القائلة بعدم وجود فرق جوهري بين القسطين، وأن كال القسطين عادلين. ونقبل 

لى عبوجود فرق جوهري بين القسطين، وأن القسط التجاري للتأمين اإللزامي  الفرضية البديلة التي تقول
بمقدار  ،ر من القسط التجاري الذي توصل إليه الباحثصغغير عادل، وهو أ والمعمول به حالياً  السيارات

 .؉0.35أي بنسبة  تقريباً  ل.ع( 0.00035)
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 :resultsالنتــائــج 
البيانات محل الدراسة والخاصة بعدد الحوادث لتوزيع بواسون ذي المعلمة الواحدة تخضع  -2

007453393.02بمتوسط قدره  . 

للتوزيع الثنائي السالب ذي المعلمتين بنفع المتوسط السابق وتباين البيانات السابقة تخضع  -1
009099085.02قدره  . 

لمربع  مجموع حققهو التوزيع الثنائي السالب ألنه التوزيع االحتمالي األمثل لعدد الحوادث  -3
وهو أقل بكثير من مجموع مربع الفرق الذي  4553قدره  بين التكرارات النظرية والفعليةفرق ال

 توزيع بواسون.حققه 

اللوغاريتمي  الطبيعيتبين أن البيانات المتعلقة بقيمة التعويضات المدفوعة تخضع للتوزيع  -4
 ليرة سورية. 00210024126.50ليرة سورية وتباين  405236.144بمتوسط 

 ال تخضع البيانات المتعلقة بقيمة التعويضات لتوزيع باريتو وال للتوزيع األسي السالب. -5

من مبلغ  /4؉وهي تساوي تقريبًا / 0.004370177إن سعر التأمين الصافي يساوي تقريبًا  -6
 .التأمين

للتأمين اإللزامي على السيارات يساوي تقريبًا  الذي توصل إليه الباحث القسط التجاري إن  -7
 .من مبلغ التأمين /ل.ع 0.00600/

 ل.ع( من مبلغ التأمين. 0.0057327التجاري المعمول به يساوي ) إن متوسط القسط -2

 .له نالمؤمّ ، وهذا الفرق لصالح ؉0.35الفرق بين القسطين تقريبًا  -0
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 :recommendationsالتوصيات 

وصيييييييي الباحث ي تبين أن عدد الحوادث يخضيييييييع لتوزيع بواسيييييييون وللتوزيع الثنائي السيييييييالب إال أن -2
ختبار التوزيع االحتمالي األمثل من بين التوزيعات التي تخضييييييييع لها البيانات وفي دراسييييييييتنا هذه با

 األسباب:أفضل من توزيع بواسون لمجموعة من  ذي الحدين السالبفإن توزيع 

  أعطى التوزيع الثنيائي السييييييييييييييياليب أصييييييييييييييغر مجموع مربعيات للفرق بين التكرارات النظريية
 والتكرارات الفعلية.

 .توزيع ذي الحدين السالب هو توزيع ذو معلمتين بينما توزيع بواسون ذو معلمة واحدة 

  ن أإن متوسييط توزيع بواسييون يسيياوي تباينه وهذا يتعارض ما تم التوصييل إليه حيث وجدنا
 التباين أكبر من المتوسط وهذا يتفق مع خصائص التوزيع الثنائي السالب.

  إن توزيع بواسيييون يعتبر أن جميع الوحدات المعرضييية للخطر متجانسييية بينما يأخذ التوزيع
الثنائي السييالب في اعتباره عدم تجانع الوحدات المعرضيية للخطر وهذا يتطابق مع الواقع 

 العملي.

تعرفة التأمين اإللزامي على السيييييييييارات كلما طرأ تغير على معالم التوزيع يوصييييييييي الباحث بتعديل  -1
 الخاص بعدد الحوادث ومعالم التوزيع الخاص بقيمة التعويضات.

يوصي الباحث بحساب مخصص لمواجهة االنحرافات في قيم التعويضات الفعلية عن التعويضات  -3
ضافته إلى القسط الصافي.  المتوقعة وا 

 عند وضييع تعرفة للتأمين اإللزامي على السييياراتعتماد على األسيياليب العلمية اليوصييي الباحث با -4
 التوزيعات االحتمالية. ستخدامومن هذه األساليب ا

 كنسبة مئوية أو نسبة باأللف من مبلغ التأمين. اإللزامي يوصي الباحث بحساب قسط التأمين -5

 .؉0.35بنسبة  رفعهاو يوصي الباحث بتعديل تعرفة التأمين اإللزامي على السيارات  -6
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 المراجع:
 ( 1022أبو بكر، عيد أحمد .)األردن: دار صفاء.إدارة أخطار شركات التأمين . 

 الطبعة . )إدارة الخطر والتأمين(. 1000) وليد إسيييييييييييماعيل، السييييييييييييفو ؛أحمد عيد، أبو بكر       
 .اليازوري  (. عمان:العربية

 ( 2003أحميييد، مميييدوح حمزة .) جيييامعييية القييياهرة: التعليم وحوادث متحــالفــةتــأمين حريق .
 المفتوح.

 ( 2022األفندي، عبد القادر .)سورية: منشورات جامعة حلب.رياضيات التأمين . 

 ( 2001األنصاري، محمد فؤاد .)القاهرة: التأمين من الحريق شروطه وتسوية مطالباته .
 االتحاد المصري للتأمين.

 ( 1005بارسييييييييييونع، كريع .) ترجمة حسييييييييييين العجمي وابراهيم القانونية للتأميناألوجه( .
 (. البحرين: معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية.1الريع(. )ط

 ( 2000البشيييييبيشيييييي، حلمي .) محاســـبة المنشـــآت المتخصـــصـــة البنوك شـــركات التأمين
 . قطر: جامعة قطر.الجمعيات التعاونية في دولة قطر

 جامعة تأمين حريق وحوادث متحالفة)بدون(.  بشيييييييييماني، شيييييييييكيب علي؛ طيوب، محمود .
 تشرين: التعليم المفتوح. 

 ( 2007البشييييييييييير، زين العابدين عبد الرحيم؛ عودة، أحمد عودة عبد المجيد .) االســـــــتدالل
 . الرياض: مطابع جامعة الملك سعود.اإلحصائي

 ،أسامة. دار عمان: .واالحتماالت اإلحصاء(. 1020) رشيد صالح بطارسة 
 ( 1000بطشييييييييييون، رياض .)دارة الخطر . األردن: معهد الدراسييييييييييات المصييييييييييرفية التأمين وا 

 بعمان.

 ( 1005بالند، ديفيد.) (. 1. )ترجمة حسييييييييين العجمي(. )طالتأمين واألســـــس والممارســـــة
 البحرين: معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية.

 ( 2003بن ثنيان، سليمان بن ابراهيم .)بيروت: دار العواصم المتحدة. .التأمين وأحكامه 

 ( 1020جمعة، أحمد حلمي .)األردن: دار صفاء.محاسبة عقود التأمين . 

 ( 1003الحكيم، عبد الهادي السييييد محمد تقي الحكيم .) عقد التأمين حقيقته ومشــروعيته
 . بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية.دراسة مقارنة

 ( 1006الديب، علي السيد .)مركز جامعة القاهرة، القاهرة، مصر. .تأمين السيارات 
 ( 2002رمضان، زياد .)األردن: دار صفاء.مبادئ التأمين . 
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 ( 1006ريجييييدا، جورك .)ترجميييية محمييييد توفيق البلقيني، مبــادئ إدارة الخطر والتــأمين( .
 وابراهيم محمد مهدي(. الرياض: دار المريل.

 عمان: دار الخطر والتأمينإدارة (. 1007؛ موسيييى، شيييقيري نوري )سيييالم، أسيييامة عزمي ،
  الحامد للنشر.

 ( 1001طعمة، ثناء محمد .) محاســـــبة شـــــركات التأمين اإلطار النظري والتطبيق العملي
عادة التأمين  . القاهرة: دار ابتراك.وفقًا ألحدث المعايير المحاسبية لشركات التأمين وا 

 ( 2444عاشور، سمير كامل؛ سالم، سامية أبو الفتوح .)اإلحصاء التحليلي. مقدمة في 
 القاهرة: معهد الدراسات والبحوث اإلحصائية بجامعة القاهرة. 

 ( 1131عاشور، سمير كامل). عهد الدراسات والبحوث القاهرة: م .اإلحصاء التحليلي
 اإلحصائية.

 ( 1006عبد الرحمن، فايز أحمد .)القاهرة: دار النهضة العربية.التأمين على الحياة . 

 ( 1000عبد هللا، أمين .)دمشيييييييييييق: الجمعية التأمين في ســـــــورية بين النظرية والتطبيق .
 التعاونية للطباعة.

 ( 1002عبد هللا، أمين .) التأمين والتطورات التشــــــــريعية والعملية لصــــــــناعة التأمين في
 دمشق: مطابع اإلدارة السياسية. سورية(.

 ( 1005عبد ربه، ابراهيم علي ابراهيم .) االسكندرية: الدار الجامعية.التأمينمبادئ . 

  دار كنوز المعرفة. عمان: ،إدارة الخطر والتأمين(. 1006) زيد منير، عبوي 

 تأمين (. 1002) عقييل، سييييييييييييييعيييد جمعيية ؛حربي محمييد ،عريقييات دارة الخطرو ال والنظرية  ا 
 .دار وائل بيروت: .والتطبيق(

 ( 1002العلي، صييييييييييييالح حميد .)ة ودورها في التنمية المؤســـــــســـــــات المالية االســـــــالمي
 . دمشق: دار النوادر.االقتصادية واالجتماعية

 ( 1021العمري، شيييييييييريف محمد؛ عطا، محمد محمد .) األصــــــول العلمية والعملية للخطر
 . جامعة الملك سعود.والتأمين

 ( 1002فالح، عز الدين .)عمان: دار أسامة.أنواعه التأمين مبادئه ، 
 ( 1005القاضييييييييييييييي، دالل؛ عبد هللا، سييييييييييييييهيلة؛ البياتي، محمود .) اإلحصــــــــــاء لإلداريين

 . عمان: دار الحامد.واالقتصاديين
 ( 1005مختيييار، نعميييات محميييد .) التــأمين التجــاري والتــأمين اإلســـــــــالمي بين النظريــة

 . االسكندرية: المكتب الجامعي الحديث.والتطبيق
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 ( 2007المصيييييييييييري، عبد السيييييييييييميع .) (. 3. )طاإلســـــــالمي بين النظرية والتطبيقالتأمين
 القاهرة: دار التوفيق النموذجية.

 دارة الخطر(. 2002ق)المصييييييييري، محمد رفي  .وتطبيقات على التأمينات العامة( التأمين وا 
 .دار زهران عمان: (.طبعة مزيدة ومنقحةو

 ( .1007المؤتمرات العلمية لجامعة بيروت العربية .) والضــــــمان الجديد في مجال التأمين
 .201(. بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية. ص2. الجزء الثاني. )طفي العالم العربي

 دار ، عمان:إدارة أعمال التأمين بين النظرية والتطبيق(. 2002) محمد جودت ،ناصييييييييير 
 .مجدالوي 

 ( 1007ناصيييير، محمد جودت .)الجزء األول. دمشييييق: دار التواصييييل أســاســيات التأمين .
 العربي.

 ( 1020ناصيييييير، محمد جودت؛ القضييييييماني، عادل .)سييييييورية: منشييييييورات مبادئ التأمين .
 جامعة دمشق.

 المراجع األجنبية:

 Anderson .R (1981). Business Law.11thed south-West publishing co.Ohio.  

 Arther Williams.jr, Richard M.Heins (1989). Risk management and insurance. 

Mc graw-Hil, New York. 

 Douglas A.Lind; William G.Marchal; samuel A.wathen (2008). Basic Statistics 

for Business & Economics. sixth Edition. Boston Burr Ridge. New York.p.  

 Erik Banks (2004). Alternative Risk Transfer “Integrated Risk Management 

Through Insurance, Reinsurance, and the capital Markets. John Wiley & 

Sons Ltd, England.p.35 

 Gitman, Lawrence. J. (1991). Principles of Managerial Finance. N.Y: Harper 

and Row-publisher.  
 Schmitt, Liz Dunne (2004). Economics 342 Banking & Financial Markets. 

PSWEGO STATE UNIVERSITY of NEW YORK, New York  

 Wayne W.Daniel et. al (1983). Business Statistics: Basic Concept and 

methodology. Third Bdition: Boston. Houghton Mifflin Company. 

 :تــرنــانت
 :هيئة االشراف على التامين http://www.sisc.sy   
 االتحاد السوري لشركات التأمين :http://www.sif-sy.org 

 الشركة الوطنية للتأمين: http://www.natinsurance.com 
 :المكتب المركزي لإلحصاء http://www.cbssyr.sy/Time%20Series/transfer2.htm  
  :التأمين للعربwww.insurance4arab.com - Arabic Book 

http://www.sisc.sy/
http://www.sif-sy.org/
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 :والمؤتمرات المجالت والقوانين والهيئات والتقارير والندوات
 نحو نموذك كمي لتحيييدييييد ميييدى تيييأثر كيييل من الخطر المطلق (. 2007حميييد، مميييدوح حمزة )أ

مصييييييييييرية للدراسييييييييييات التجارية. . المجلة الوالخطر النسييييييييييبي بالسييييييييييياسيييييييييية المتبعة إلدارة الخطر
 (.1و21مجلد

 .هيئة اإلشراف على التأمين 

  1004لعام  32قانون السير والمركبات رقم. 

  القانون المدني السوري. 
 ( 1022عمري، علي شفا .)111. الرائد العربي. العبء وقسط التأمين. 

 ( 1022الجندي، جميل .) لرائد . االتطبيقيةالتأمين على السيييييييييييييييارات في الدول العربية الجوانب
 .111العربي. 

  ،التأمين في سيييييييورية بين الواقع و فاق المسيييييييتقبل، تقرير خاص، المركز االقتصيييييييادي السيييييييوري
 ، دمشق تشرين الثاني.1007

 (. سورية: هيئة اإلشراف على التامين.1020سنوي لقطاع التأمين السوري. )التقرير ال 

 ( .سورية: هيئة اإلشراف على التامين.1022التقرير السنوي لقطاع التأمين السوري .) 

 ( .سورية: هيئة اإلشراف على التامين.1021التقرير السنوي لقطاع التأمين السوري .) 

 ( األسيييع النظرية والتنظيمية للتأمين التقليدي بالجزائر. مداخلة 1022خالد، خطيب .)نيسيييان ،
تجربة دي بين األسييع النظرية والمقدمة في ندوة حول مؤسييسييات التأمين التكافلي والتأمين التقلي

 التطبيقية. جامعة فرحات عباع: الجزائر.

 ( خصييييوصييييية قطاع التأمين  4-1، 2412رزيق، كمال؛ مراكشييييي، محمد لمين .)كانون األول
وأهميته لدى المؤسييييسييييات الصييييغيرة والمتوسييييطة )حالة الجزائر(. بحث مقدم في الملتقى الدولي 

واقع العملي و فاق التطوير: تجارب الدول. جامعة حسيييبة بن السييابع حول الصييناعة التأمينية ال
 بو علي: الشلف.

  .عقد التأمين اإللزامي الصادر بإشراف االتحاد السوري لشركات التأمين 
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 :والماجستير رسائل الدكتوراه
 ( 2000أحمد، ممدوح حمزة .) اســتخدام التوزيعات االحتمالية في تســعير التأمين مع التطبيق

. رسييالة دكتوراه. قسييم التأمين، كلية التجارة، جامعة القاهرة: تأمين السـطو/محالت تجاريةعلى 
 مصر.

 ( 1005دريباتي، يسيرة .) دراسة اكتوارية تحليلية لتأمين المجموعات "دراسة تطبيقية للنقابات
 . رسالة دكتوراه. قسم اإلحصاء التطبيقي، كلية االقتصاد، جامعة دمشق: سورية.المهنية"

  .)قياس الربح في المؤســــســــة العامة الســــورية للتأمين دراســــة طباخة، محمد صييييييالح )د.ت
 .. رسالة دكتوراه. قسم المحاسبة، كلية االقتصاد، جامعة دمشق: سوريةتطبيقية مقارنة

 ( 1022جنبالط، مادلين .)المعوقات والمشــاكل التي تواجه إدارة شــركات التأمين في ســورية 
. رسيييييالة ماجسيييييتير. قسيييييم إدارة كات التأمين في الســـاحل الســـوري(ودراســـة ميدانية على شـــر 

 األعمال، كلية االقتصاد، جامعة تشرين: سورية.

 ( 1000زيدان، منذر صيييييالح .) األجهزة المصـــرفية ودورها في تنشـــيط االســـتثمار في ســـوق
 . رسيييييالة ماجسيييييتير. قسيييييماألوراق المالية والعالقة بين التمويل المصـــرفي والتمويل الســـوقي(

 االقتصاد والتخطيط، كلية االقتصاد، جامعة دمشق: سورية.

 ( 1000الشييييييل، راميا نزار .) دور الميزة التنافســـية في تفعيل نشـــاط التأمينات العامة دراســـة
 قسييم إدارة األعمال، رسييالة ماجسييتير.ميدانية مقارنة ضمن سوق التأمين السورية أنموذجًا. 

 كلية االقتصاد، جامعة دمشق: سورية

 ( 2446عثمان، شريف محمد .) تسعير تأمين السيارات التكميلي بالتطبيق على سيارات
. رسالة ماجستير. قسم الرياضة والتأمين واإلحصاء، كلية التجارة، جامعة المنوفية: الميكروباص

 .مصر
 ( 1000لعلمي، فاطمة .) التأمين ومخاطره في شــركات التأمين الجزائرية في ظل اإلصــالحات

. رسيييييييالة ماجسيييييييتير. قسيييييييم ية الجديدة دراســــة عينة من شــــركات التأمين الجزائريةاالقتصــــاد
 االقتصاد والتخطيط، كلية االقتصاد، جامعة دمشق: سورية.

 ( دور شركات التأمين في تنشيط االستثمارات1022معروف، حسن عابد .) .رسالة ماجستير .
 قسم إدارة األعمال، كلية االقتصاد، جامعة دمشق: سورية.
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 (:0رقم و الملحق

 ثانيًا: حاالت الرجوع: 

أ/ يحق للشركة الرجوع على المؤم ن له وسائق المركبة المؤمنة السترداد ما دفعته من تعويض -4مادة 
 إلى الغير في أي من الحاالت التالية:

غير حائز على إجازة سوق من الفئة التي تخوله إذا كان سائق المركبة المؤمنة وقت وقوع الحادث  -1
قيادة المركبة المؤمنة أو كانت تلك اإلجازة منتهية أو ملغاة بصورة دائمة أو معلقة لمدة تمنع السائق 

 خاللها من قيادة المركبة المؤمنة.
 إذا كان السائق وقت وقوع الحادث تحت تأثير مشروبات كحولية أو مخدر أو عقار طبي. -2
 الحادث أثناء استعمال المركبة المؤمنة في غير األغراض المرخصة ألجلها. إذا وقع -1
إذا استعملت المركبة المؤمنة بطريقة تؤدي إلى زيادة الخطر بسبب مخالفتها لقوانين وأنظمة السير  -4

المعمول بها أو استخدمت في مخالفة للقانون أو النظام العام شريطة أن تكون تلك المخالفة هي 
 باشر في وقوع الحادث.السبب الم

الضرر الذي يلحق بالغير الناجم عن استعمال المركبة المؤمنة في سباق للسيارات محلي أو دولي  -5
 أو منظم أو حاالت اختبارات تحمل المركبة.

 إذا أخل  المؤم ن له بأي من الواجبات المترتبة عليه بموجب هذا العقد. -6
مركبة في تعليم قيادة المركبات ولم تكن المركبة مرخصة إذا وقع الحادث أثناء أو بسبب استعمال ال -3

 لهذه الغاية.
 إذا ثبت بأن الحادث كان متعمدًا من قبل السائق. -1

ب/ يحق للشركة الرجوع على المتسبب له في الضرر السترداد ما دفعته للغير إذا كان الضرر ناجمًا 
 عن حادث سببته مركبة مسروقة أو أخذت غصبًا.

بكامل ما دفعته للمتضرر محل هذا األخير حكمًا في حقوقه تجاه الغير المسؤول مدنيًا  ك/ تحل الشركة
 وذلك في حدود ما دفعته.

د/ يحق لشركة التأمين الرجوع على المسبب بكل مبلغ يزيد عن سقف التزاماتها المحددة في هذا العقد 
 بموجب أحكام التغطية المبرمة.
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 ثالثًا: االستثناءات:

 تترتب على الشركة أي مسؤولية أو التزام بموجب هذا العقد ناتجة عما يلي:ال -5مادة 

 الضرر الذي يلحق بالمؤم ن له أو بالمركبة المؤمنة العائدة أو بالسائق أثناء قيادة المركبة المؤمنة. -1
الضرر الذي يلحق بركاب المركبة المؤمنة نتيجة استعمالها لتعليم قيادة المركبات إذا لم تكن  -2

 صة لهذه الغاية.مرخ
 الضرر أو الخسارة التي تلحق ببضائع الغير المنقولة على المركبة المؤمنة لقاء أجر. -1
األضرار التي تلحق بالبضائع أو األموال والممتلكات المنقولة بالمركبة المؤمنة ما لم يجرل التأمين  -4

 عليها بعقد خاص.
للفيضانات والعواصف واألنواء  الضرر الذي يلحق بالغير الناجم عن حادث كنتيجة مباشرة -5

واألعاصير واالنفجارات البركانية والزالزل وانزالق األراضي وغيرها من أخطار الطبيعة أو الحرب 
أو األعمال الحربية والحرب األهلية والفتنة والعصيان المسلح والثورة واغتصاب السرقة أو أخطار 

 الطاقة النووية.
 ت المنفعة.تدني قيمة المركبة المتضررة وفوا -6

 رابعًا: المطالبة بالتعويض:

 التزامات المؤمن له والمستفيد:-6مادة 

إبالا شركة التأمين خالل مدة ثالثة أشهر من تاريل وقوع الحادث الذي تسببت المركبة المؤمنة  -1
 به ونجم عنه الضرر.

ن دته دو على المؤمن له اتخاذ اإلجراءات واالحتياطات الضرورية لتجنب تفاقم الضرر أو زيا -2
 اإلخالل بحق الغير في التبليغ عنه ودون أن يؤثر ذلك على حقوق المستحق للتعويض.

يلتزم المؤم ن له و/أو المستفيد بأن يقدم للشركة جميع الوثائق والمستندات الخاصة بالحادث حال  -1
 تسلمها بما في ذلك المراسالت واإلعالنات والمطالبات والتبليغات.

ن له و/أو المستفيد عن تقديم الوثائق الضرورية يحق للشركة االحتجاك في حال تخلف المؤم   -4
 باألضرار التي أصابتها بسبب اإلخالل بهذا االلتزام ما لم يكن التأخير مبررًا.

( أعاله ال يجوز لشركة التأمين رفض التعويض للغير بحجة 4-1على الرغم مما ذكر في الفقرات ) -5
 التأخير عن التبليغ عن الحادث.
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في حال ترتب أضرار مادية واتفاق المتضررين على عدم تنظيم ضبط شرطة يجب إعالم شركة  -6
التأمين خالل ثالثة أيام من وقوع الحادث وقبل إجراء أي إصالحات ليتم تكليف خبير معتمد لتقدير 

 األضرار وتحديد المسؤولية.
 يشترط تنظيم ضبط شرطة في حال حدوث أضرار جسدية. -3

 ة التأمين:حقوق شرك-7مادة 

أ/ ال تعتبر أي تسوية بين المؤم ن له والغير المتضرر ملزمة للشركة إال إذا تمت بموافقتها الخطية 
 وبصورة مسبقة.

ب/عند اإلعالم عن الحادث تطلب شركة التأمين من المؤمن له أو المستفيد تزويدها بكافة الوثائق التي 
 تراها ضرورية لتقدير التعويض.

 عامة:خامسًا: أحكام 

 –يلتزم المؤم ن له بإبالا الشركة عن كل تعديل يطرأ على المركبة المؤم نة )جهة االستخدام -1مادة 
انتقال الملكية ....( وذلك فور إجراء هذا التعديل أو التغيير على أن  –عدد الركاب  –الهيكل -قوة المحرك

 تكون قد تمت الموافقة عليه من قبل الجهات المختصة.

تسقط دعوى المتضرر تجاه الشركة بمرور ثالث سنوات على تاريل وقوع الحادث إذا لم يقطع -1مادة 
 هذا التقادم بالمراجعة اإلدارية أو القضائية.

تنتهي حقوق المؤم ن له وحقوق الشركة الناشئة عن حادث بالمطالبة بهذه الحقوق بانقضاء -14مادة 
 لية أي منهما بمقتضى أحكام العقد.ثالث سنوات ابتداًء من تاريل تثبت فيه مسؤو 

ال تصح إقامة الدعوى بمواجهة الشركة فقط بل ال بد من اختصام مالك المركبة ومسبب -11مادة 
 للضرر للمطالبة بالتعويض الناجم عن الحادث.

يحق للمؤم ن له رفع سقف مسؤولية الشركة الواردة في الشروط الخاصة للعقد لقاء تسديد بدل -12مادة 
 في.إضا
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Table: Chi-Square Probabilities 

The areas given across the top are the areas to the right of the critical value. To look up an 

area on the left, subtract it from one, and then look it up (ie: 0.05 on the left is 0.95 on the 

right) 

df 0.995 0.99 0.975 0.95 0.90 0.10 0.05 0.025 0.01 0.005 

1 0.000 0.000 0.001 0.004 0.016 2.706 3.841 5.024 6.635 7.879 

2 0.010 0.020 0.051 0.103 0.211 4.605 5.991 7.378 9.210 10.597 

3 0.072 0.115 0.216 0.352 0.584 6.251 7.815 9.348 11.345 12.838 

4 0.207 0.297 0.484 0.711 1.064 7.779 9.488 11.143 13.277 14.860 

5 0.412 0.554 0.831 1.145 1.610 9.236 11.070 12.833 15.086 16.750 

6 0.676 0.872 1.237 1.635 2.204 10.645 12.592 14.449 16.812 18.548 

7 0.989 1.239 1.690 2.167 2.833 12.017 14.067 16.013 18.475 20.278 

8 1.344 1.646 2.180 2.733 3.490 13.362 15.507 17.535 20.090 21.955 

9 1.735 2.088 2.700 3.325 4.168 14.684 16.919 19.023 21.666 23.589 

10 2.156 2.558 3.247 3.940 4.865 15.987 18.307 20.483 23.209 25.188 

11 2.603 3.053 3.816 4.575 5.578 17.275 19.675 21.920 24.725 26.757 

12 3.074 3.571 4.404 5.226 6.304 18.549 21.026 23.337 26.217 28.300 

13 3.565 4.107 5.009 5.892 7.042 19.812 22.362 24.736 27.688 29.819 

14 4.075 4.660 5.629 6.571 7.790 21.064 23.685 26.119 29.141 31.319 

15 4.601 5.229 6.262 7.261 8.547 22.307 24.996 27.488 30.578 32.801 

16 5.142 5.812 6.908 7.962 9.312 23.542 26.296 28.845 32.000 34.267 

17 5.697 6.408 7.564 8.672 10.085 24.769 27.587 30.191 33.409 35.718 

18 6.265 7.015 8.231 9.390 10.865 25.989 28.869 31.526 34.805 37.156 

19 6.844 7.633 8.907 10.117 11.651 27.204 30.144 32.852 36.191 38.582 

20 7.434 8.260 9.591 10.851 12.443 28.412 31.410 34.170 37.566 39.997 

21 8.034 8.897 10.283 11.591 13.240 29.615 32.671 35.479 38.932 41.401 

22 8.643 9.542 10.982 12.338 14.041 30.813 33.924 36.781 40.289 42.796 

23 9.260 10.196 11.689 13.091 14.848 32.007 35.172 38.076 41.638 44.181 

24 9.886 10.856 12.401 13.848 15.659 33.196 36.415 39.364 42.980 45.559 

25 10.520 11.524 13.120 14.611 16.473 34.382 37.652 40.646 44.314 46.928 

26 11.160 12.198 13.844 15.379 17.292 35.563 38.885 41.923 45.642 48.290 

27 11.808 12.879 14.573 16.151 18.114 36.741 40.113 43.195 46.963 49.645 

28 12.461 13.565 15.308 16.928 18.939 37.916 41.337 44.461 48.278 50.993 

29 13.121 14.256 16.047 17.708 19.768 39.087 42.557 45.722 49.588 52.336 

30 13.787 14.953 16.791 18.493 20.599 40.256 43.773 46.979 50.892 53.672 

40 20.707 22.164 24.433 26.509 29.051 51.805 55.758 59.342 63.691 66.766 

50 27.991 29.707 32.357 34.764 37.689 63.167 67.505 71.420 76.154 79.490 
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df 0.995 0.99 0.975 0.95 0.90 0.10 0.05 0.025 0.01 0.005 

60 35.534 37.485 40.482 43.188 46.459 74.397 79.082 83.298 88.379 91.952 

70 43.275 45.442 48.758 51.739 55.329 85.527 90.531 95.023 100.425 104.215 

80 51.172 53.540 57.153 60.391 64.278 96.578 101.879 106.629 112.329 116.321 

90 59.196 61.754 65.647 69.126 73.291 107.565 113.145 118.136 124.116 128.299 

100 67.328 70.065 74.222 77.929 82.358 118.498 124.342 129.561 135.807 140.169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 

 

Kolmogorov-Smirnov Table 
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Abstract: 

 

This research aims to identify the role of probability distributions in the 

study of compulsory insurance on the car in Syria. It consists of the 

following chapters:  

Chapter I: It contains a general framework for the search.  

Chapter II: It deals with the definition of risk, its subdivisions and risk 

conditions liable to insurance, as to be submitted to a convenient 

probability distribution, then it shows the concept of insurance and its 

subdivisions, It is necessary to determine net premium and gress 

premium in order to determine insurance premium. The conditions of 

justice, competition, and sufficiency must be available in order to make 

the premium realistic.  

Chapter III: It tackles insurance in Syria in which an analysis of data 

concerned with the size of business of companies and a distribute 

insurance premiums has been done during the time of study.  

Chapter IV: a study of the data of The Arabic Orient and AL-Wattania 

companies for Insurance has been done, and it has been revealed that 

the data related to the number of accidents has been subjected to two 

separate distributions:  Poisson and negative pair distributions, while 

data related to the value of indemaities has been submitted to the 

logarithmic normal distribution. 

An access to the average of price paralleled to the compulsory insurance 

has been done, which is less than the current price. 
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