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  عف منو قطاع التأمني واستثماراته يف فلسطنيلعوامل املؤدية إىل ضحتليل ا
  ملخص الرسالة

  

الجهاز التأميني له دور  مزدوج  حيث  يتعامل بأقساط التأمين في عالقته بالمؤمن وبتجميـع                 
المدخرات التي يمكن استثمارها فهو قريب جدا من دور الجهاز المصرفي الذي يتولي تعبئـة               

ميني يلعب دورا هاما في تحويل االستثمارات من خالل         فالجهاز التأ ، المدخرات  و استثمارها   
الصناديق االستثمارية والتأمينات االجتماعية واالستثمار فـي أذونـات الخزانـة والـسندات             

  .الحكومية وأوراق مالية وقروض للحكومة وودائع لدى البنوك
في مجـاالت   ولهذا تحاول هذه الدراسة إبراز العوامل المؤدية لضعف مساهمة قطاع التأمين            

  .ومحاولة رفع مستواه، االستثمار في فلسطين
الفئة األولى تتمثل في الشركات حيث تـم        : وقد أجريت الدراسة على مجتمع مكون من فئتين       

شركات التأمين المدرجـة فـي سـوق    (  استبانه على مدراء خمس شركات تأمين     50توزيع  
والفئـة  . من العينة المستهدفة  % 66بته   استبانه أي ما نس    33وتم استرداد   ، ) األوراق المالية   

 استبانه على األفراد بشكل عشوائي لكي تـشمل         200الثانية تتمثل في األفراد حيث تم توزيع        
  %.97 استبانه أي ما نسبته 194وتم استرداد ، عدة مستويات من مجتمع الدراسة

ـ            عاف مـساهمة    وخلصت الدراسة من نتائج االستبيانين أن هناك عدة عوامل تؤدي إلى إض
حيث أظهرت النتائج أن هناك تأثير إيجابي       ، قطاع التأمين في مجاالت االستثمار في فلسطين      

معنوي بين مساهمة قطاع التأمين في مجاالت االستثمار في فلسطين وبين العوامل المـؤثرة              
حيث وجد أن هناك ضعف في الوعي التأميني لدى األفراد وأيـضا ضـعف فـي                ، في نموه 

باالضافه إلى أن هناك ضعف في تطبيـق القـوانين      ، دمات التأمينية لدى الشركات   تسويق الخ 
ومن هـذه  ، و وجد أن استثمارات شركات التأمين ليست بالمستوى المطلوب  ، المتعلقة بالتأمين 

االستثمارات األراضي والعقارات واألوراق الماليـة إال أن هنـاك انخفـاض فـي الـوعي                
  .ل في السوق المالي حيث يكون االعتماد على الخبرة االستثماري في عمليات التداو

تحـسين أداء  ، وفي ضوء هذه النتائج اقترحت الدراسة بعض التوصيات التـي مـن أبرزهـا      
وعمـل  ، مستوى شركات التأمين في فلسطين من خالل زيادة الحمالت اإلعالنية واإلعالميـة        

أمين بهدف تـأهيلهم وزيـادة      دورات تدريبية متخصصة في التأمين لكافة موظفي شركات الت        
 وأيضا من ضمن المقترحات إنشاء كليات متخصصة في تدريس          ،كفاءاتهم في المجال التأميني   

زيادة المساحة االستثمارية والتنوع االستثماري لشركات التـأمين فـي          و العمل على    ، التأمين
  .مختلف المجاالت الذي يعمل على تحسين أداء مستواها
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Analysis of the factors leading to the weak growth of the 
insurance sector and his investment  in Palestine 

Abstract  
  

Insurance system has a dual role as insurance premiums in deals with the 
relationship with the insurers and the pooling of savings, which can be 
used is very close to the role of the banking system, which mobilizes 
savings and investment, machinery insurance plays an important role in 
the transfer of investments through investment funds and social security 
and investment in treasury bills government bonds and securities, loans 
and deposits to the government and banks. 
This study highlight the factors leading of the weak contribution of the 
insurance sector in the Palestine economy and attempts to raise its level 
in comparison to the other sector in the Palestine economy .  
This study was conducted using a population made up of two categories. 
The first category is comprised of questionnaire distributed to 50 
managers of the insurance companies that are included in the Palestine 
Security Exchange market. while only thirty-three questionnaires we 
completed and returned resulting in sixty-six percent of the targeted 
sample .  The second category is comprised of the two hundred 
questionnaires distributed at random which includes as levels of society, 
out of which one hundred questionnaires distributed at random which 
included as levels as levels society, out of which one hundred ninety four 
were completed and returned resulting in ninety seven  percent of the 
targeted sample. 
Several factors were shown, through this study, to weaken the  
contribution of the insurance sector in the areas of investment in 
Palestine and the factors which affect its growth. 
Where the results showed that there is a positive moral influence of the 
contribution of the insurance sector in the areas of investment in 
Palestine and among the factors affecting the growth, where it found that 
there are weaknesses in the insurance awareness among individuals, as 
well as weakness in the marketing of services to insurance companies, in 
addition to that there are weaknesses in the application of the laws 
insurance, and found that the investments of insurance companies is not 
the level required, including land and real estate investments and 
securities, however, that there is low awareness of the investment in 
trading in the financial market, where the reliance on experience.  
In light of these results, the study recommends some suggestion 
highlighted by improving the performance level of the insurance 
companies in Palestine via increasing corporate advertising and media 
campaigns, carrying out specialized insurance training courses for the 
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employees of insurance companies and the Palestine that aim at 
rehabilitating every employee to raise their competence in the insurance 
industry, the establishment of colleges specialized in insurance education 
and its practices , work harder to insurance the area of investment and 
diversification of investment for insurance companies in the various 
fields, as well as working to improve the performance level of the 
insurance companies. 
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  الشكر والتقدير
  

  ... أتوجه بالشكر  سبحانه وتعاىل الذي أرتضى أن يكون شكر الناس شكرا له 

      ،أتقدم جبزيل الشكر وعظيم االمتنان  إىل كل من سـاهم يف إخـراج هـذا البحـث إىل حيـز الوجـود             

 واألخوة العاملني يف اجلامعة وإىل  مية بالشكر والتقدير وإىل مجيع األساتذةتقدم إىل اجلامعة اإلسالكما أ

 ، يوسف عاشور الفاضل األستاذ الدكتور يكل من أعطاني باقة أمل وشعلة نور وأخص بالذكر أستاذ

 وتفضله باإلشراف علـى هـذه الدراسـة جـزاه ا كـل      ،قدمه من نصائح سديدة   وملا   على جمهوداته 

  ...خري

 والدكتور عـــــالء الرفاتـي ،جلنة املناقشة الدكتور علي شاهني  أتقدم بالشكر والتقدير ألعضاء كما و

  ... وتوجيهاهتما السديدة يف االرتقاء مبستواها،لتفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة

سـاهم  و أخريا ال يسعين يف هذا املقام إال أن أتوجه بالشكر والعرفان وعظيم االمتنـان إىل كـل مـن       

  .وساعد يف إمتام و إجناح هذه الدراسة 
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  اإلهداء
  

  ...إىل من جتري يف دمي وعروقي 
  فلسطني احلبيبة     

  ...إىل مصدر فخري و اعتزازي 
  ...إىل من استقي منهما عزميتي 

  ...إىل من كانا القدوة يف الصرب والعطاء 
  ...إىل من دعما مسريتي وآزراني يف كل األوقات 

   ...ني  بسعة صدورهم وزوداني  بدفء قلوبهم وأكرمني اهللا بفضل دعائهم إىل من غمرا
  .ي األحباء أطال اهللا يف عمرهماوالد

  ... إىل شقيقتي و أشقائي األعزاء 
  . أمل و فادي وشادي و حممود حفظهم اهللا

  ...إىل جدتي احلبيبة وخالتي العزيزة 
  .كل االحرتام والتقدير رعاهما اهللا

  ... أصدقائي و زمالئي إىل أساتذتي و
  .إىل من أدين هلم بالفضل واملس منهم النبل

  .فعلم نفسه وتعلم من غريه ... إىل كل من أحب العلم للعلم 
  ...إىل من يسعى للنجاح والتوفيق ويرجوه يل 

  ...إىل كل من وقف جبانبي وجعل من فكره وعلمه رأي سديدا أحبر به حنو العال 
  ... فضل إىل كل من له علي

  راجيا من اهللا التوفيق والقبول ... ة املتواضعأهدي هذه الثمرة 
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  )Introduction (المقدمة : أوالً
  

يتعرض لها المؤمن لهم وما يتبع ذلك من توفير         التأمين على تخفيض الخسائر التي       ال يقتصر 
،  ومساهمته في التنمية االقتصادية    ن للتأمين أيضا دوره   ن واالستقرار ألفراد المجتمع بل إ     األما

ـ            فـشركات  . اريومن أهم هذه اإلسهامات توفير الموارد المالية وتنمية وتشجيع الوعي االدخ
ليـة  فهي مؤسسة ما، يم خدمة التأمين لمن يطلبها بتقدالتأمين لها دور مزدوج فإلى جانب قيامه     

 مقابل عائد شأنها في ذلـك شـأن         همثم تعيد استثمارها نيابة عن    تتلقى األموال من المؤمن لهم      
ك تعمل كوسيط يقبل األموال التـي       ذلوهي ب ، وشركات وصناديق االستثمار  ، ك التجارية البنو

  ).95ص ، 2005، قرياقص( استثمارها  ثم تعيد يقدمها المؤمن لهمتتمثل في األقساط التى
جذب المـدخرات فـي النظـام    لدوات األ شركات التأمين تعتبر مؤسسات مالية ومن أهم  كون

ة يتجـه نحـو هـذه المؤسـسات       حيث يالحظ أن الجزء األكبر من المدخرات السنوي       ، المالي
ها في خدمـة    هذا يدفعنا إلى ضرورة دراسة هذه المؤسسات إلبراز دورها ووظائف         ف. المختلفة

لتوظيـف هـذه     تستخدمها سواء لتجميع وجذب المدخرين أو        صاد المحلى واألدوات التى   االقت
 ففـي  ، وسوق األوراق المالية بصفة خاصةتنشيط سوق المال بصفة عامة  أجل   من   المدخرات

 العديد من األدوات والوسائل التـي تكفـل         نحو اقتصاديات السوق وظهور    ظل تسارع التوجه  
تنشيط سوق المال وتنمية األدوات المالية      و أبرزها   . موال الالزمة للتنمية االقتصادية   توفير األ 

 تتالءم مع البيئة المحلية ومرحلـة       بما،  وأدوات جديدة كصناديق االستثمار    واستحداث أساليب 
  .صاد القومي ومتطلباتهالنمو التي يمر بها االقت

الية أو سوق رأس المـال إلـى جانـب          ويلعب سوق المال بما يتضمنه من سوق األوراق الم        
دورا هاماٌ فـي     ...شركات االستثمار ، كات التأمين شر، المؤسسات المالية األخرى مثل البنوك    

  .تحقيق هذا الهدف
األوراق المالية و ذلك مـن      سوق  تنشيط  ي فلسطين بدأ التركيز على تطوير سوق المال و          وف

 رقـم   األوراق الماليـة قـانون آخرها صدور  التي كان خالل العديد من اإلجراءات والقوانين    
ــسنة12 ــم   ، 2004 لــ ــأمين رقــ ــانون التــ ــضا قــ ــسنة 20وأيــ  لــ

2005www.pcma.com,20.02.2008)( ،          وما تبع ذلك من إجـراءات وقواعـد منظمـة
ـ      . للعمل داخل سوق رأس المال وذلك للوصول لسوق نشطة وفعالة           ىغيـر أن التركيـز عل

جب التركيز على دور شركات التأمين التمويلي والتـأميني    لذا ي  ، يفي بالهدف  الالتمويل  جانب  
التي تتصف بانخفاض متوسط دخل الفرد وبالتالي انخفاض        ظل ظروف البيئة الفلسطينية و    في  

  . حجم المدخرات
  .من إجمالي تداول قطاعات سوق فلسطين لألوراق المالية% 3ال يشكل قطاع التأمين سوى 

http://www.pcma.com,20.02.2008)


 3

، منهـا ثمـاني شـركات محليـة       ،  شركات تأمين  10 طينويعمل في قطاع التأمين داخل فلس     
 حـصة   حيث تتنافس على  ، ثالن فرعان لشركات أحداهما أجنبية واألخرى عربية      موشركتان ت 

  .ركة تمارس نفس أنواع التأمينسوقية صغيرة خاصة و أن هذه الش
ليـون  م 62.7 المحفظة التأمينية في األراضي الفلسطينية شهد ارتفاعا من نحو           ونجد أن حجم  

 وليعاود االرتفاع إلى  ، 2005 مليون دوالر في العام      71.75 نحو   إلى، 2004دوالر في العام    
  .2006مليون دوالر في العام  72نحو 
تسم بالصغر مقارنة مع أسـواق المنطقـة   يتبين أن سوق التأمين الفلسطينية ي هذه األرقام    ومن

فقط من إجمالي سـوق التـأمين    % 18ه  نسبت فإجمالي إنتاج سوق التأمين الفلسطينية يعادل ما      
مليون دوالر مع األخذ باالعتبـار أن عـدد شـركات           300األردني التي يقارب حجمها نحو      

 من عدد شركات التأمين العاملـة فـي األردن فيمـا ال           % 30يتجاوز   التأمين في فلسطين ال   
التـأمين  مـن حجـم     %  1يتجاوز حجم محفظة التأمين الفلسطينية في أفضل حاالتها نـسبة           

  ).34ص ، 2008،مجلة سوق المال الفلسطيني ( االسرئيلي
شركات التأمين المدرجة فـي سـوق فلـسطين         ل ويسعى البحث من خالل الدراسة التحليلية       

 أو العوامل المؤدية إلى ضعف نمو       لألوراق المالية بكافة فروعها للتعرف على أوجه القصور       
ن فـي   لمية تساهم في تحسين وضع قطاع التـأمي       وإيجاد صيغة ع  ، قطاع التأمين واستثماراته  

  .االقتصاد الفلسطيني
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  )The problem Of The study And Questions(مشكلة الدراسة وتساؤالتها: ثانياً
  

  :تتمحور مشكلة الدراسة حول التساؤل اآلتي
v في فلسطين؟ واستثماراته قطاع التأمينامل المؤدية إلى ضعف نموما العو  

  

  )(Study Variablesمتغيرات الدراسة  : ثالثاً
  :يلي تنقسم متغيرات الدراسة إلى نوعين وهما كما

  

  )Dependent Variable ( المتغير التابع-
 . واستثماراته في فلسطين قطاع التأميننموضعف 

  

 )(Independent Variables المتغيرات المستقلة -
 األول متغيرات خارجة عـن شـركات التـأمين          سمتنقسم المتغيرات المستقلة إلى قسمين الق     

  : وهي كما يأتي ومتغيرات داخل شركات التأمين
  )External Factors( عوامل خارجية -
  ).انخفاض الوعي التأميني(غياب الثقافة التأمينية  – 1
  ).التأمينالتشكيك في مشروعية (النواحي الدينية  – 2
  .)ستثماريانخفاض الوعي اال(البيئة االستثمارية  – 3
  ).القوانين المتعلقة بالتأمينتطبيق ضعف ( البيئة القانونية – 4
واالجتماعي المتمثل في زيادة معدل البطالة وانخفاض  معدل دخل           االقتصادي   المستوى – 5

  .الفرد
  . سوق فلسطين لألوراق الماليةالمضاربات في  ضعف معدل تداول األسهم وظهور – 6
 

 )Internal Factors( عوامل داخلية -
  .عدم وجود كوادر متخصصة في التأمين – 1
  . العمولةالتسويق للخدمات التأمينية و التركيز فقط على ضعف  -2
  . ضعف معدل تداول أسهم شركات التأمين-3
  . غياب التخطيط االستراتيجي-4
  

  )(Hypotheses Of The studyدراسة فرضيات ال : رابعاً
  

  :يلي   الدراسة كماتتمثل فرضيات
  قطاع التأمين  نموضعف  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين        : الفرضية الرئيسية األولى   -

  .واستثماراته في فلسطين وبين العوامل الخارجية المؤثرة على قطاع التأمين
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  : الفرضيات الفرعية اآلتية ، ويتفرع عن هذه الفرضية
 :تأمين واستثماراته في فلسطين وبينتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ضعف نمو قطاع ال

  ).انخفاض الوعي التأميني(غياب الثقافة التأمينية  –
  ).التأمينالتشكيك في مشروعية (النواحي الدينية  – 
  ".الوعي االستثماريانخفاض "البيئة االستثمارية  – 
  ).القوانين المتعلقة بالتأمينتطبيق ضعف ( البيئة القانونية – 
واالجتماعي المتمثل في زيادة معـدل البطالـة وانخفـاض            االقتصادي   توىانخفاض المس  – 

  .معدل دخل الفرد
  . سوق فلسطين لألوراق الماليةالمضاربات في  ضعف معدل تداول األسهم وظهور – 
  

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ضعف نمو قطاع التأمين           : الفرضية الرئيسية الثانية   -
  .ين  وبين العوامل الداخلية المؤثرة على قطاع التأمينواستثماراته في فلسط

  :الفرضيات الفرعية اآلتية، ويتفرع عن هذه الفرضية
  :توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ضعف نمو قطاع التأمين واستثماراته في فلسطين وبين

  .عدم وجود كوادر متخصصة في التأمين –
  . العمولةز فقط علىالتسويق للخدمات التأمينية و التركي ضعف -
 .ضعف معدل تداول أسهم شركات التأمين -
 .غياب التخطيط االستراتيجي -

  
  Objectives of the study)(أهداف الدراسة  : خامساً

  

  : للتعرف علىتهدف هذه الدراسة   
  .األسباب وراء ضعف دور قطاع التأمين واستثماراته في فلسطين أهم -1 
 العوامل المؤدية لتدني مستوى قطاع التأمين في الـسوق المـالي مقارنـة بالقطاعـات                -2 

  .األخرى 
  

  The importance  of  the study)(دراسة أهمية ال : سادساً
  

 دولة وفي   ألي المحلي    المالية في االقتصاد   األسواق الدراسة من الدور الذي تلعبه       أهميةتنبع   
ـ  لقد وجد،رأس المالظل وجود سوق     دني ت الباحثة من الضروري معرفة العوامل المؤدية لت

لمناسـبة  و ذلك من أجل تشخيصها وإيجاد الحلول ا       مستوى التأمين واستثماراته داخل فلسطين    
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والعمل على تحسين ورفع مستوى قطاع التأمين ومضاعفة مساهمته في السوق مما لها األثـر   
  . الجيد في رفع مستوى االقتصاد المحلي

بقطـاع  تأتي هذه الدراسة لتساهم في سد فراغ في الدراسات االقتصادية العلميـة المتعلقـة   و  
ـ   أنعاني من ندرة في هذا المجال حيث        التأمين الذي ي    و   قـصور ىهذه الدراسة سـتركز عل

  .التأمين واستثماراته  في فلسطين قطاع تدني حجم 
  

  )(Population and study sample الدراسة و عينةمجتمع : سابعاً
  

تكون مجتمع الدراسة من شركات التأمين المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية والتـي              ي
من الشركات المدرجة فـي     % 13.51 حوالي   حيث تمثل .  شركات خمس  يبلغ عددها حوالي    

  . الماليةلألوراقسوق فلسطين 
الفئة األولى هي العـاملين فـي شـركات         : مجتمع الدراسة المستهدف من فئتين    يتكون  حيث  

  ). موظف50(البالغ عددهم )  أقسامالمدراء، نوابهم ورؤساء(التأمين العاملة في فلسطين 
، وقد تم توزيع استبانه الدراسـة  200ين من التأمين وعددهم     والفئة الثانية هي األفراد المستفيد    

  .على كل فئة منهم
  

  )Methodology Study( منهجية الدراسة : ثامناً
  : تتكون منهجية الدراسة من 

  

  : البيانات األولية 
وتطبيـق المـنهج الوصـفي التحليلـي        ، حيث تم جمع البيانات األولية من خالل االستبيانات       

  .  SPSS(Statistical Package for Social Science)امج باستخدام برن
  

  : البيانات الثانوية 
  :وتم جمع البيانات الثانوية من خالل المصادر التالية

الكتب واألبحاث والدراسات والرسائل العلمية والدوريات العربية واألجنبيـة والنـشرات            -
  .التي لها عالقة بالموضوع

ي الصحف والمجالت والمواقع االلكترونية التـي لهـا صـلة           التقارير المالية المنشورة ف    -
  .بالموضوع
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  )(Previous Studies الدراسات السابقة: تاسعاً
  : وهي كما يأتيسات متعددة تناولت جانب من جوانب موضوع البحثهناك درا

  

  )Arabic Studies( الدراسات العربية  -1
  
  

ـ يد القـرارات الخاصـة باسـتثمار أ     ترش"  بعنوان   ،)1997(عبد الحميد   دراسة   – أ ساط ق
  ."دراسة مقارنة " "التأمين 

 وكيفية االستثمار في شركات     أنواعه  التأمين وخواصه و   ى التعرف عل  إلىتهدف هذه الدراسة    
 دراسـة  إجراءوقد تم ، مينأة عن االستثمار في شركات الت العيوب الناتجإلى باإلضافةمين  أالت

 األسـئلة  قائمة االستقصاء تتـضمن العديـد مـن          إعداد خالل   ميدانية وتم جمع البيانات من    
وحيث اشـتملت العينـة     . حقيق الهدف من الدراسة الميدانية     البيانات الالزمة لت   ىللحصول عل 

مملكـة  الة مصر العربية و    جمهوري  شركات التأمين في   8 عليها الدراسة الميدانية     أجريتالتي  
 فقـد   األقـساط ه الدراسة والجزء الخاص باستثمار       ومن نتائج هذ   ،العربية السعودية بالتساوي  

 أقـساطها و في المملكة العربية السعودية تقوم بوضع  أ كافة الشركات سواء في مصر       أنوجد  
ـ  أ استثمارات الت  أنووجد  ليها كأرباح باعتبارها استثمار     في البنوك وتحصيل فائدة ع     ى مين عل

 تختلف عن االستثمارات    فأنهاين وبذلك    تمتد عشرات السن   األجلحياة هي استثمارات طويلة     ال
 وبنـاء  األجل تتصف بقصر ىالت  ووغيرهاوهي الحريق والحوادث  العامة بالتأميناتالخاصة  

 بعض تلك الشركات هيئة خاصة لدراسة االستثمارات فعلي تلك الشركات           ى ذلك مادام لد   ىعل
ـ   االستثمار إلى من نوع من االستثمارات وان تتجه        أكثر تخوض   أن  أوي العقـارات مـثال      ف

مين العامة بدرجـة    أ الحياة واستثمارات الت   ى توجه استثمارات التأمين عل    أنمانحوه كما يجب    
  مـا  أيـضا ومن النتائج   . لك االستثمارات بالمحفظة المالية    تسته أن ىقل مع التعويضات بمعن   أ

  . مينأت الوإعادة والتعويضات باألقساطيتعلق 
 التـأمين والـذي     أقساط باالتجاه الحديث في استثمار      األخذة   الباحث في هذه الدراس    ىوصو أ 

 الـنقص فـي     ىتغلب عل يو، تمشي مع التضخم المالي الحالي    ي  األقساط بما   استثمار ىيقوم عل 
 أن حيـث     الوعي التـأميني   زيادة و .الخ... وعقارات أسهم الشرائية للنقود وذلك بشراء      ىالقو
من حيث القوه االقتـصادية وهـي بـذلك          المرتبة   فيالبنوك  لي  تأمين في الدول المتقدمة ي    ال

 الشركة  أصولزيادة دور قطاع التأمين لحماية      كما أوصى   ، بأنواعهاعنصر فعال في التنمية     
مين لتقديم خـدمات    تطوير قطاع التأ  و، الل التغطيات التأمينية المختلفة    من خ  أنواعهابمختلف  
حقيقية  قدرتها ال  سبما يعك  المركز المالي     الشركات التأمين وتدعم   أموالزيادة رؤوس   ، تأمينية

  . المستثمرة في عملية التنميةاألموال توفير الحماية والضمان ضد المخاطر لرؤوس ىعل
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الرقابـة علـى سـوق التـأمين        شـراف و  أهمية اإل " بعنوان  ) 1997(دراسة أباظة    -ب  
  ."السعودي

بـة علـى سـوق التـأمين        ر قوانين منظمة لإلشراف والرقا    أهمية إصدا توضح هذه الدراسة    
ويعرض بعض البنود الرئيسية التي يجب أن تطولها يد المشرع لحمايـة الحقـوق              ، السعودي

وفي نفس  ،  الذين عقدت التأمينات لصالحهم أو من أجلهم       المستقبلية لحملة الوثائق والمستفيدين   
وق الوقت وبالتوازي وجوب أن يساعد إصدار مثل هذه القوانين فـي تنـشيط وحمايـة الـس                

التأميني السعودي من التقلبات غير المواتية الناتجة من االرتباط غير المنظم وغير المراقـب              
وأيضا التحقق الدائم من توافر درجـة كبيـرة مـن           ، بأسواق التأمين وإعادة التأمين األجنبية    

االنسجام والتوافق بين السياسات االستثمارية التى قد تسلكها شركات وهيئـات التـأمين مـن               
والتوجهات المستقبلية العامة في المملكة ومن ناحية أخرى العـالم كلـه مقبـل علـى              ، حيةنا

وتتبني هذه الدراسة اإلطـار المحاسـبي الموحـد         . تغييرات اقتصادية جذرية حاسمة وشاملة    
أيضا األسلوب الكمي لإلنذار المبكـر      و، ملية اإلشراف على السوق التأميني    الشامل لتسهيل ع  
  . ءة المالية وقياس درجة الخطر في محافظ االستثماراتلتقدير حد المال

 أنو، تباطـا وثيقـا بالنظريـة االقتـصادية    ويتبين من نتائج هذه الدراسة أن التأمين يرتبط ار 
ي التأميني نتيجـة لعوامـل      صناعة التأمين في المملكة يشوبها قدر كبير من النقص في الوع          

أو  ،مؤسسي لصناعة التأمين فـي المملكـة      ين ال أكثرها أثرا بال شك هو نقص التكو      ، متداخلة
   .الدولة على سوق التأمين السعوديباألحرى عدم وجود سياسة لإلشراف والرقابة من قبل 

  

دراسة لقطاع التأمين   : دور قطاع التأمين في التنمية    " بعنوان  ، )2003( دراسة أقاسم    -جـ
  .2003-1992ة  الفتر–الجزائري في ظل اإلصالحات االقتصادية المعتمدة 

هذه الدراسة تحاول دراسة قطاع التأمين في الجزائر في ظل اإلصالحات التي عرفتهـا منـذ          
وتحاول إبراز دور قطاع التأمين     ، التسعينات والي جاءت في سياق انتقالها إلى اقتصاد السوق        

الجزائري في تعبئة االدخار وفي تنشيط سوق رؤوس األموال من ناحية ومدى تـأثيره فـي                
  .لمتغيرات االقتصادية مع اإلشارة إلى وضعية التأمين في الوطن العربيا

و يتبين من النتائج أن السماح بفتح سوق التأمين في الجزائر من خالل صدور األمر المتعلـق      
بخلق جو للمنافسة وديناميكية بإنشاء شركات تأمين خاصة قائمة بـذاتها           1995بالتأمينات في   

و علمـا بـأن مـساهمة       ، ذي من شأنهم ترقية إنتاج أقساط التأمين      ودخول وسطاء التأمين وال   
أقساط التأمين في الجزائر ضئيلة إذا مـا قـورن بأقـساط التـأمين العالميـة فهـي تمثـل                    

ويرجع ذلك إلى ضعف مستوى النشاط االقتـصادي و إلـى      ، 2001في سنة   % 0.0011بـ
 يعاد إسنادها لشركات إعادة     من أقساط إعادة التأمين   % 70وأكثر من   . ضعف القطاع الخاص  
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وأيضا تبين أن هناك عوامل تكـبح      . التأمين في الخارج وهذا يعني تدفق األموال نحو الخارج        
من تطور نشاط التأمين في الجزائر وهي نقص الوعي التأميني نظرا لغياب الثقافة التأمينيـة               

 على حماية الدولـة فـي       والتعود، في أوساط المجتمع العربي عموما بما فيه الجانب العقائدي        
  .الصحة، السكن، كثير من المجاالت مثل التعليم

حيث ، وهناك عوامل تنظيمية مثل قلة الخبرة واإلبداع ومحدودية مستوى عمال قطاع التأمين           
  .وطول تسوية المتضررين، منهم لهم مستوى تعليمي ثانوي% 45نجد أن 

  

ن في تمويل االستثمار في االقتـصاد       دور جهاز التأمي  "بعنوان، )2003( دراسة حميدة    -د  
  "المصري

تهدف هذه الدراسة إلى تقييم دور جهاز التأمين  في تمويل التنميـة مـن منظـور شـامل ال           
وأيضا تحديـد المعوقـات     ، يقتصر فقط على نوعية معينة من الهيئات التأمينية دون األخرى         

  .الستثمارات على النحو األفضلوالمشاكل التي تعوق أداء الجهاز التأميني ودوره في تمويل ا
حيث أوضحت أن المهمة األساسية للجهاز التأميني هي الحماية التأمينية لعنصري رأس المال             

ومـن هنـا    ، المادي والبشري أوال ثم يليها بعد ذلك تنمية المدخرات وتوفير أموال المستثمر           
، ية العمل وطبيعة األداء   تتضاعف مسئولية الجهاز التأميني ودوره في حركة االقتصاد بحكم آل         

وهـذه  . ومن ثم وظيفة االستثمار والتي ال تقل أهمية من الناحية االقتـصادية أو االجتماعيـة     
ويمكن القـول  . الدراسة تركز على الوظيفة الثانية مرتبطة تماما بوظيفة الحماية وجودا وعدما 

يا أو ماديـا زادت     من خالل هذه الدراسة أنه كلما زادت عدد الوحدات المؤمنة سـواء بـشر             
األقساط المحصلة وزادت بالتالي قيمة المخصصات واالحتياطيات المحتجزة والتـي بـدورها            

  . تمثل األموال القابلة لالستثمار
ويتبين من نتائج هذه الدراسة أن للجهاز التأميني عددا من الوظائف االقتصادية واالجتماعيـة              

تجعله على رأس األنشطة االقتـصادية التـى        على مستوى الفرد والمؤسسة واالقتصاد الكلي       
وأن الجهاز التأميني يلعب دورا هاما في تمويل االسـتثمارات مـن            ، تقود التنمية في المجتمع   

ومـن خـالل شـركات      ، ومن خالل الصناديق االستثمارية   ، خالل فرع التأمينات االجتماعية   
وادخار لم يكن بعيدا عن الجهاز      و أن دور جهاز التأمين المزدوج من تأمين         ، التأمين التجارية 

وأن الجانب األعظم من أموال االستثمار لـدى        . المصرفي الذي تتركز على تعبئة المدخرات     
جهاز التأمين تستثمر في قروض أو أوراق حكومية سواء في شكل أموال محولة إلـى بنـك                 

ن حكوميـة   االستثمار القومي أو قروض مقدمة إلى وزارة المالية أو في شكل سـندات و أذو              
وأن البقية توجه إلى مختلف عناصر االستثمار األخرى من أوراق مالية متنوعـة وأراضـي               

  .وعقارات وقروض لغير الحكومة وودائع ثابتة بالبنوك
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ويواجه الجهاز التأميني بمختلف فروعه العديد من المشاكل والمعوقات التى تؤثر تأثيرا سـلبيا   
تأمينية أو في تعبئة المدخرات وتوفير أموال االستثمارات        على دوره سواء في توفير الحماية ال      

  .وهي من التعدد والتنوع ما يتطلب توفر وتحديد برامج الزمة لحلها
  

محددات العائد على االسـتثمار لـشركات التـأمين         "بعنوان، )2004( دراسة ماضي    –هـ  
  )".نموذج كمي( المصرية 

ل إلى أكثر المتغيرات تأثيرا علـى نـسبة         تهدف هذه الدراسة إلى تصميم نموذج كمي للتوص       
، العائد على االستثمار  لكل شركة من شركات التأمين المباشر العاملة في الـسوق المـصرية       

األهليـة  ، الشرق للتأمين ، مصر للتأمين (وتقتصر هذه الدراسة على ست شركات تأمين وهي         
، 2002-1988خالل الفتـرة    ) مينالدلتا للتأ ، المهندس للتأمين ، قناة السويس للتأمين  ، للتأمين

وتم استخدام أسلوب االنحدار المتعدد المتدرج لتحديد أكثر المتغيرات تأثيرا على نسبة العائـد              
على االستثمار لكل شركة من شركات التأمين المصرية التي شملتها الدراسة و قـد توصـلت       

التأمين المصرية ما بـين     النتائج أن هناك تذبذب في معدل العائد على االستثمار لدى شركات            
االنخفاض واالرتفاع خالل فترة الدراسة وقد اتجه نحو االنخفـاض لـدى جميـع الـشركات       
التأمين فيما عدا شركة المهندس للتأمين واألهلية للتأمين وذلك خالل أخر سنتين من الدراسـة              

2000-2002.  
حجـم األمـوال   ( مـن فنجد أن شركة مصر للتأمين تم التوصل إلى أن المتغير الخاص بكـل     

ونسبة الفائدة السنوية لحجم    ، ومعدل الفائدة السائد في السوق    ، وخبرة شركة التأمين  ، المستثمرة
هم أكثر المتغيرات تأثيرا على نـسبة العائـد علـى االسـتثمار             ) األموال المستثمرة للشركة    

الخـاص بنـسبة    أما بالنسبة لشركة الشرق للتأمين فقد تم التوصل إلى أن المتغيـر             ، للشركة
استثمارات تأمينات الحياة إلى إجمالي االستثمارات هو أكثر المتغيرات تأثيرا على نسبة العائد             

  .على االستثمار للشركة
أما بالنسبة لشركة األهلية للتأمين فقد تم التوصل إلى أن المتغير الخاص بالزيادة السنوية فـي                

مين لكافة أنواع وثائق التـأمين هـو أكثـر          نشاط الشركة والمعبر عنه بمعدل نمو أقساط التأ       
ونجـد بالنـسبة لـشركة قنـاة        ، المتغيرات تأثيرا على نسبة العائد على االستثمارات للشركة       

، حجـم األمـوال المـستثمر     (السويس للتأمين فقد تم التوصل إلى أن المتغير الخاص بكل من          
سبة الزيادة في حجم األمـوال  ون، والتوزيع النسبي لمحافظ االستثمارات  ، وخبرة شركة التأمين  

، المستثمرة للشركة هي أكثر المتغيرات تأثيرا على نسبة العائـد علـى االسـتثمار للـشركة               
نسبة الزيادة فـي    ( وبالنسبة لشركة الدلتا للتأمين تم التوصل إلى أن المتغير الخاص بكال من             
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 المتغيرات تـأثيرا علـى      هما أكثر ) ومعدل الفائدة السائد في السوق    ، حجم األموال المستثمرة  
  .نسبة العائد على االستثمار للشركة 

  

  English Studies)( الدراسات األجنبية -2
  

A -   Berķis, Uldis (2004),"Strategic Role Of Information In  Insurance 
Industry"  

  "الدور االستراتيجي للمعلومات  في صناعة التأمين"، )2004(،دراسة بركيس اولديس
، تهدف هذه الدراسة لمعرفة مدى تأثير توفر المعلومات للعمالء عـن العـرض واألسـعار              و

وحيث أن النظرية االقتصادية الحديثة تساهم في خلق سوق مبتكره حيـث تـشجع شـركات                
  .استجابة لظهور الطلب عليها) المستهلكين(التأمين على خلق منتجات جديدة وتقديمها للسوق 

شاكل قطاع التأمين في اقتصاد التيفيا بسبب استحالة التأمين لبعض          وهذه الدراسة تبحث في م    
ويحدث ذلك بسبب عدم وجود عروض مناسبة لتأمين        ، البنود والعمليات تحت الخطر المتزايد    

وهناك مشاكل أخرى تتعلـق بالتـأمين الـصحي         ، أو عدم توافق خصائص العرض والطلب     
انات اإلحصائية عن زيادة فـي معـدالت        والزراعي وأيضا تأمين السيارات حيث تكشف البي      

وفي الوقت نفسه عدم وجود بيانات مشتركة لمنع ازدواجية التـأمين وغيرهـا مـن       ، األقساط
تتمثل ، أما بالنسبة للتأمين على الحياة    ، والتأمين من أجل السيطرة على المخاطر     ، أشكال الغش 

ا بالنسبة لتحديد األسعار مـن قبـل        أم، ولذلك يتم استبعاده  ، في نسبة ارتفاع التكاليف اإلدارية    
شركات التأمين تتسم بالركود في السوق ألن بعض مدراء شركات التأمين تنتهج نهج تخفيض              

  .األسعار وهذا ال يعتبر ميزة بالرغم من أن النمو في الناتج المحلي اإلجمالي مرتفع جدا
ئيسيا فـي ظهـور فـشل       ويتبين من نتائج هذه الدراسة أن تباين المعلومات يكون له دورا ر           

السوق حيث عدم تحديد ما يلزم منتجات تأمين في السوق أي نقص هناك نقص فـي ابتكـار                  
وعدم اسـتيعاب الـشركات     ، وعدم وجود بيانات إحصائية لتقييم المخاطر     . المنتجات التأمينية 

وال بد من الموازنة بين تكلفة الخصائص وبـين المخـاطر وفقـا        ، جميع المخاطر في السوق   
بحيث ال يوجد سـوى تقـديم       ، وأيضا بالنسبة لقنوات البيع عبر االنترنت     .. راكم المعلومات لت

طلبات فقط وتكشف الدراسة أن منتجات التأمين ليست مؤهلة للحصول على مبيعـات علـى               
والتأمين يقدم بعقـود قـصيرة      . االنترنت بسبب عدم وجود المؤسسات التي تدعم هذه العملية        

واالنتقال من العقود قصيرة األجل إلي عقود طويلة        ، العقد يعاد النظر فيه   وبعد انقضاء   ، األجل
  . األجل و هذا يتطلب استثمارات عالية
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B – Al sharrah (2004) "strategic expansion as investment option for 
insurance companies in middle east" 

ستثمار خيار لشركات التأمين في الـشرق       إستراتيجية التوسع واال  )" 2004( الشراح   دراسة
  "األوسط

 هذه الدراسة تبحث في أن شركات التأمين العاملة في الشرق األوسط التي تبحث عن التوسع               
وأيـضا األحـوال االقتـصادية      ، في ظل العولمة وسياسات التحرر االقتصادي في المنطقـة        

ن أن هناك أفـاق جيـدة إال أن         والسياسية المؤثرة على استثمار تلك الشركات وعلى الرغم م        
حيث أن وسائل االستثمار لم تعد أمنة ومن ناحيـة أخـرى            ، هناك تهديدات على عدة نواحي    

وأيـضا  . االتجاه إلى العالمية حيث الدخول فيها واالنتقال من األسواق المحلية وبحماية عالية           
وسط و ذلك كله من     التوسع إلى أسواق أخرى كخيار االستثمار لشركات التأمين في الشرق األ          

وتلك الموجودة في دول الشرق األوسـط       ، خالل عمل تحليل نقدي لصناعة التأمين بشكل عام       
ومعرفة اإلستراتيجية المتبعة لدى الشركات في الشرق األوسط  ومدى          ، على وجه الخصوص  

وتم الحـصول علـى     . جاذبية ومالئمة صناعة التأمين وأيضا معرفة مواطن القوة والضعف        
نات من السجالت المتعلقة بالصناعة واستخدام التحليل االستراتيجي لتقييم الوضع الـراهن          البيا

إذن من  ، ووجد من الظروف الخارجية المتاحة بأن حجم األسواق األساسية صغير         ، للشركات
الصواب أن على شركات التأمين االستثمار والتوسع فـي بـرامج أو مـشاريع مـشتركة أو               

وتوصي هذه الدراسة بأن على شركات التـأمين التوسـع حـسب            . تعمليات اندماج للشركا  
 ، وتولدافة إلى الئحة مختلفة من التأمينمرحلة عولمة األسواق ، باإلضو .استراتيجيات جديدة

 التوزيع من خالل قنـاة واحـدة   ما شهد تغير تدريجي في التغلب على      وك. المنافسةالمزيد من   
منتجات التأمين مثل البنـوك والـسماسرة الـوكالء         وذلك بسبب ظهور قنوات جديدة لتوزيع       

  .ا وأيضا البيع المباشر للخدماتوشركات التأمين نفسه

ـ المتزايد  ، يطالبون بشكللتعامل مع الزبائنعند اوقد وجدت شركات التأمين  م بالخـدمات  عل
ـ     مع الحاجة المتزايدة للتحول من بيع المنتجات، وبالتاليالمقدمة شئت إلى القـصور التـي أن

ــالء    ــة للعمـ ــات معينـ ــصة لقطاعـ ــدمات المخصـ ــن الخـ ــة مـ  .مجموعـ

وأقـل حيويـة وهـوامش        سوق التأمين،   التي أثرت ومازالت تؤثر على     نتيجة لهذه التغيرات  
، التأمين أكثر صعوبة تغير صناعة التأمين قد جعل مهمة أولئك الذين يحكمون شركات .الربح

كبيـرة  الهمية األ دى، ومنها مسين اإلدارةتحل  أساليبمما يكشف عن الحاجة إلى وضع أكثر
، ومفيدة علـى حـد سـواء لجعـل الخيـارات      والمراقبة البرمجةبتغطي تلك المتعلقة التي 

إلدارة تنظيميـة    من أجل تنفيـذ فعـال  السريعة والتغيرات البيئية   بما يتفق معاإلستراتيجية
  .تهدف إلى استعادة الكفاءة الداخلية
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C -Krishna Chaitanya, Vadlamannati (2007) "Does Insurance Sector 
Growth & Reforms Effect  Economic Development?"  
Empirical Evidence from India  

تـؤثر   اإلصالحات وقطاع التأمين   و   نم هل"بعنوان  ، )2007(دراسة كريشنا و فادالماناتي     
  "؟االقتصاديةفي التنمية 

يخ القطـاع   رهم حدث في تا   أ ن خالل فترة ما بعد التحرير     تأميالنمو السريع في قطاع ال    يعتبر  
ـ    الكثير من التغيرات    حصلت  ومنذ ذلك الحين،    .  الهند ي ف يالمال ـ  في هـذا القط ت اع تعرض

والقطاع الخاص والجهات األجنبية، وبالتالي ونظرا لدخول هذا القطاع شـهد           ، لتحديات جديدة 
حـد  ان هناك حاجـة للتنميـة االقتـصادية أل        وتطور قطاع التأمين وك   . عمالهأ يمعدل نمو ف  
ساسـية  هياكل األ لل موال على المدى الطويل   نه يوفر األ  أ مثل الهند، حيث     الناشئة تاالقتصاديا

شروط االستثمار في الهنـد   .  واالجتماعية للتنمية في الوقت نفسه يعزز قدرة المخاطرة        ةالمادي
ـ    أ، يمكن   ى حد ما  إلوهكذا فان قطاع التأمين     . لمقبلةخالل السنوات ا    ين يمكن االستثمارات ف

ثير هذا ي وفي هذه الخلفية، و   . القتصادي للبلد تنمية البنية التحتية للمساعدة على استمرار النمو ا       
 المالية في   ةما هي مساهمه قطاع التأمين من اجل النمو والتنمية االقتصادية والوساط          : تساؤل
ة أخرى لدراسة اآلثار المالية واآلثار المترتبـة        و ال تتوقف الدراسة هنا بل تخطو خطو       ، الهند

  . صالحاتصالحات قطاع التأمين ونسبة النمو من اإلإعلى النمو االقتصادي و
 المعتمدة تتضمن توليد سبع نماذج مختلفة في االقتصاد القياسي التي تتيح الحـصول              المنهجية

 االقتـصادية   صـالحات واإلعلى بعض خصائص العامة لآلثار في قطاع التأمين على النمو           
و في عملية وضع المؤشر المركب الذي يقـيس قطـاع           .  المالية في الهند   والوساطةوالتنمية  

  . القياســـي هـــو فـــي نمـــاذج االقتـــصاد    واإلصـــالحاتالتـــأمين 
ختلف عن غيرها من الدراسات فـي    تنها  أ :أوال. القتصادية ا األدبياتتساهم هذه الدراسة  في      

 يـدعى   ينشاء المؤشـر المركـب الـذ      إ، و   ية االقتصادية ار التنم  آث أنقطاع التأمين وكيف    
 ودراسـة   .صـالحات  معدل النمو من اإل    ريقدت اسي،من الرقم القي    لقطاع التأمين  اإلصالحات

ــو    ــأمين النم ــاع الت ــأثير قط ــالحاتت ــة  واإلص ــى عملي ــاطة عل ــةالوس   . المالي
. مختلطـة  الدراسـة   المطالبات التي قدمت مـن قبـل هـذه   أنومن النتائج التي لخصت في   

 الوسـاطة يجابية ولكن ال يكاد يؤثر فـي        إتأمين في التنمية االقتصادية هي      ومساهمه قطاع ال  
 توازن العالقة بـين  أن فشلت من العثور على أي مدى بعيد يمكن       أيضا الدراسةوهذه  . المالية

ي فـي التنميـة     يجابإ له تأثير    اإلصالحات نموال كان معدل    و ، المالية والوساطةقطاع التأمين   
كبـر  ألى جعل قطاع التـأمين      إولذلك فإننا تخلص هذه الدراسة      .  المالية والوساطةاالقتصادية  

، يجـب رفـع القيـود و زيـادة وتيـرة       الماليةالوساطةبكثير من العناصر الهامة في عملية     
  .يعني هذه الدراسةما  وهذا اإلصالحات
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  اسة الحالية الدراسات السابقة وما تضيفه الدرتعليق على -3
Comment on previous studies and add the current study  

  

وال يوجد دراسات محلية فـي  ، السابقة في بيئات عربية أو غربيةلقد أجريت غالبية الدراسات  
  : ونجد أن غالبية الدراسات تناولت هذا الموضوع من عدة نواحي كالتالي، هذا المجال

ويعرض بعـض   ، ة إصدار قوانين منظمة لإلشراف والرقابة     توضح أهمي  و نجد دراسة أباظة   
البنود الرئيسية التي يجب أن تطولها يد المشرع لحماية الحقوق المـستقبلية لحملـة الوثـائق                

يط وحمايـة الـسوق     والمستفيدين وأيضا وجوب أن يساعد إصدار مثل هذه القوانين في تنـش           
يرة من االنسجام والتوافق بـين الـسياسات        وأيضا التحقق الدائم من توافر درجة كب      ، التأميني

ركـزت علـى    أن دراسة عبد الحميدنجد  وأيضا ،االستثمارية التي قد تسلكها شركات التأمين    
التأمين وخواصه وأنواعه وكيفية اتخاذ قرارات االستثمار في شركات التأمين باإلضافة إلـى             

 قطاع التـأمين    اولت دراسة أقاسم  وأيضا تن ، العيوب الناتجة عن االستثمار في شركات التأمين      
في الجزائر في ظل اإلصالحات التي حصلت منذ التسعينات والتي جاءت في سياق انتقالهـا               

ومحاولة إبراز دور قطاع التأمين الجزائري في تعبئة االدخار وفي تنشيط           ، إلى السوق المالي  
إلى وضعية التأمين في    ومدى تأثيره في المتغيرات االقتصادية مع اإلشارة        ، سوق رأس المال  

تقييم دور جهاز التأمين  في تمويل التنمية مـن           ل وأيضا جاءت دراسة حميدة     ، الوطن العربي 
وأيـضا  ، منظور شامل ال يقتصر فقط على نوعية معينة من الهيئات التأمينية دون األخـرى             

ستثمارات على  تحديد المعوقات والمشاكل التي تعوق أداء الجهاز التأميني لدوره في تمويل اال           
  .النحو األفضل

 أكثر المتغيرات تأثيرا على نسبة العائد علـى االسـتثمار            ي للتوصل إلى   دراسة ماض  وجاءت
و دراسة أولديس بركيس تبحث في واقع المعلومـات         ، لمباشرلكل شركة من شركات التأمين ا     

 وابتكـار منتجـات    ،المتعلقة بقطاع التأمين في جمهورية التيفيا من حيث كيفية تقييم المخاطر          
ومحاولـة لحـل    ، وإمكانية البيع عبر االنترنـت    ، تأمينية جديدة مع النظرة الحديثة لالقتصاد     

تبحث في أن شركات التأمين العاملـة فـي    و دراسة الشراح . المشاكل المتعلقة بفروع التأمين   
 الشرق األوسط التي تبحث عن التوسع في ظل العولمة وسياسات التحـرر االقتـصادي فـي             

وأيضا األحوال االقتصادية والسياسية المؤثرة على استثمار تلك الـشركات وعلـى            ، المنطقة
حيـث أن وسـائل     ، الرغم من أن هناك أفاق جيدة إال أن هناك تهديدات على عـدة نـواحي              

 نمو قطاع التأمين وأثـره  دراسة كريشنا وفادالفاني ركزت علىوأيضا  ، االستثمار لم تعد أمنة   
  .ند حيث تعتبر من الدول الناميةقتصادي والتنمية في الهفي اإلصالح اال

  ، نالحظ مما سبق أن جميع الدراسات قد تناولت صناعة التأمين من عدة جوانب كما بينا سابقا
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ع حيث تفتقـر الدراسـات       هذا الموضو   الدراسة هي األولى التي تطرقت إلى      ولكن تعتبر هذه  
من خـالل   ، نيع يمثل أحد ركائز االقتصاد الفلسطي     بالرغم من أن هذا القطا    ،  ذلك المحلية إلى 

هناك ضعف ملحوظ في هذا القطـاع       أن  إال  ، الدور المزدوج الذي تلعبه في االقتصاد الوطني      
أو على مـستوى الـشركات      ، سواء على مستوى األفراد في معدل اإلقبال على التأمين نفسه         

إجراء دراسـة    من خالل    وذلك، لفلسطيني كك ومدى مساهمتها في السوق المالي واالقتصاد ال      
تحليلية لشركات التأمين المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية وذلك لمعرفـة العوامـل              

الختبارات التـي   بالنسبة ل  أما   ،تأمين واستثماراته في فلسطين    قطاع ال  المؤدية إلى ضعف نمو   
  . الدراسة سيتم استخدامها في هذهاستخدمت في الدراسات السابقة هي نفسها التي
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                      الفصل الثاني                

  )اإلطار النظري(التأمين و استثماراته 

  

  التأمين  : المبحث األول 

  دور شركات التأمين كمؤسسة مالية : المبحث الثاني 

  مساهمة التأمين في االستثمار الفلسطيني : المبحث الثالث 

  العوامل المؤثرة في نمو قطاع التأمين: بعالمبحث الرا
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  المبحث األول

  التأمين

  

 تعريفه، مفهوم التأمين:  أوالً   

 مصادر عمليات التأمين: ثانياً   

  التأمينأهمية:  ثالثاً   
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  Definition of the concept Of Insuranceوتعريفه     مفهوم التأمين : أوالً
  

ـ    للعديد من المخاطر والتي ترتب على     تعرض اإلنسان منذ نشأته      ة أو  حـدوثها خـسارة مالي
 وعيتها وحجم الخـسائر المترتبـة علـى       وتختلف هذه المخاطر من حيث طبيعتها ون      ، معنوية

فـالفرد  ، المدنية الحديثة وتقدمها المستمر    ظهور وسائل    شرية و تحققها حسب تطور الحياة الب    
  .طر الوفاة المبكرة وخطر المرض مثالولد فيها يتعرض لخيمنذ اللحظة التي 

جزئـي  نه يتعرض لخطر الحوادث الشخصية والعجز الكلـي أو ال         وعندما يتقدم في العمل فإ    
 للعديد من المخاطر التي تهدد ممتلكاته مثل خطر         كذلك يتعرض ، والشيخوخة والبطالة والوفاة  

  .الخ... نة األمانة واالختالسات االحريق والسرقة والتلف والهالك والتصادم وخي
يجة خطأ ارتكبه أو نتيجة     فالقانون يلزم الفرد بتعويض الغير عن األضرار التي يتسبب فيها نت          

 الـشئ    خسارة مالية تـصيب الفـرد نفـسه صـاحب          لى وقوع األخطار  ويترتب ع ، إلهماله
 خـسارة  وقد تكون الخسارة المترتبة علـى تحقـق الخطـر   ، المعرض للخطر أو من يعولهم 

  ).20-19ص،1998،السبعاوي (ين أيضا معنوية تصيب اآلخر
عملية ي الخسائر على أساس منصف وفق       توزيع ف الخطر مع الفرد وإعادة     تقاسم  وفي عملية   

 فـي   لتخفيض المخـاطر  ؤدي  تهذه الخصائص   ، مخاطر وتصنيفها مع مخاطر مماثلة    تقييم لل 
  . ، والحد من الشعور بالقلقالمجتمع

. طر التي نقلت إليها من األفراد      مجموع المخا   تواجهها شركات التأمين ليست    لتيا و المخاطر 
 المـؤمن    توقعـات  دقة  وتقليلها بناء على   المستقبلفي  الخسائر   ب يمكنها التنبؤ  شركة التأمين و  

  ).baranoff,2006,p30 ( تستند إلى قانون األعداد الكبيرةالتي 
 ألنواع مختلفة من الشكوك التي يمكـن أن تـؤثر           ونجد أن أسواق التأمين والمال تعمل وفقا      

وهذه الشكوك عادة ما يـشار إليهـا فـي الماليـة            ، على المراكز المالية للشركات واألفراد    
واالقتصاد بصفة عامـة يمكـن      . والتأمين والنظريات وتتمثل في المخاطر المتوقعة الحدوث      

د أو الشركات تتولى دراسة     التعرض للمخاطر من خالل ممارسة أي أنشطة اقتصادية لألفرا        
  ).milnikov,2004,p1( التعرض للمخاطر

خطر وتقرير الخسائر    المفهوم الذي ينصرف إليه التأمين هو نقل عبء ال         ومن هنا يتضح أن   
 مقابل تحمل الخطر متمثال     لتأمين تهدف للربح فهي تحصل على      شركات ا  و كون . المستقبلية

أولئك األشخاص المـؤمن لهـم والـذين يلتزمـون          باألقساط والعموالت التي تستوفيها من      
، 1998، الـشرع (تفـق عليهـا     بتسديدها وفقا لشروط وأحكام عقد التأمين في المواعيد الم        

  ).296ص
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 هو عقد يلتزم بمقتضاه أن يـؤدى إلـى المـؤمن أو إلـى     ف: التعريف القانوني للتأمين   - 1
إيرادا مرتبا أو عوض مالي أخـر       المستفيد الذي اشترى التأمين لصالحه مبلغا من المال أو          

 في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك في نظير قسط أو دفعـه ماليـة                 
  .)271ص،1989،إسماعيل(أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن 

  

فيعرف على أنه خطة لتجميع مجموعة مـن النـاس          :  تعريف التأمين كمؤسسة تجارية    -2
كما أن التأمين بهذا المفهـوم يعتبـر        ، من األفراد ليتحملها الجميع   لتحويل المخاطر التي تقع     
حيث يقوم التأمين كأساس لالئتمان ووسيلة لالدخـار واالسـتثمار      ، جزءا هاما من عالم المال    

وهو إلي جانب كل ذلك يشتمل على أالف الهيئات إلى تقوم عليه وتضم ماليين العاملين فيهـا       
  ).17ص،2006،العطير( من مشاريع االقتصاد الحرومن ثم فأنه أصبح جزءا رئيسيا

ونري أن المملكة المتحدة قامت بوضع قاعدة موحدة لشركات التأمين لكي تتبع النهج العلمـي            
في أقساط التأمين وتقيـيم  ، السليمة وهذا من أجل ضمان األداءتتاب و اتخاذ القرارات    في االك 

 إلى تسارع تنامي عدد المؤمنين حيث يتم        وهذا بدوره أدى  ، مخاطراالحتماالت وغيرها من ال   
  ).cloughton,2000,p265( توفير المعلومات الالزمة من خالل التقارير عن الشركات 

  

  مل ودقيق  وذلك للوصول إلى تعريف شا، عاريف التي تناولت موضوع التأمينوقد تعددت الت
أي اتفاق أو تعهد يلتزم     : عقد التأمين "بأن2005لسنة  ) 20(رقم    الفلسطيني عرفه القانون حيث  

بمقتضاه المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغـاً                
من المال أو إيراداً أو مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطـر        

ـ              المبين بالعقد،   "ؤمن لـه للمـؤمن    وذلك نظير قسط أو أية دفعة ماليـة أخـرى يؤديهـا الم
)(www.pif.ps,10.07.2008.  
  
  

  Sources of Insurance Operations      مصادر عمليات التأمين: ثانياً
  

ل وجود منافسة فـي  كل شركة من شركات التأمين تحرص على جذب العمالء وخاصة في ظ        
مليات التأمينيـة التـي تحـصل     حيث يتوقف نجاح شركة التأمين على حجم الع       ، سوق التأمين 

إلعالنـات فـي األجهـزة      وتستخدم شركات التأمين الحمالت اإلعالنية المختلفة مثل ا       ، عليها
تلفـة  المرئية والمسموعة والجرائد والمجالت إضافة إلى تقديم بعض المزايـا التأمينيـة المخ            

عيد ( شركة والمستأمنين وتتمثل في األتي      وتوجد ثالث طرق لتحقيق االتصال بين ال      ، للعمالء
  ):232-230ص ،1992، و خليفة 

  اتصال المستأمنين المباشر بالشركة – 1

http://www.pif.ps,10.07.2008
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حد فروعها دون أن     وثيقة التأمين بين المستأمن والشركة في مقر الشركة أو أ          لتعاقد على يتم ا 
  .يكون هناك وسيط

  

  )وكالء(مستأمنين عن طريق وسطاء  اتصال الشركة بال– 2
ء أو منـدوبون أو     في هذه الطريقة تقوم شركة التأمين بالتعاقد مع وسطاء يطلق عليهم وكـال            

د وكاله يستطيع بموجبه الوكيل من تمثيـل الـشركة وتـسويق             من خالل عق   سماسرة التأمين 
بل عمولـة   نشاطها التأميني في حدود منطقته الجغرافيا وعقد وثائق التأمين مع المستأمنين مقا           

  :والوكالء نوعان، عن الوثائق التي ينتجها
  

   وكالء مفوضون تفويضا كامال–أ 
حـصيل قيمـة األقـساط مـن        الـوكالء ت  يحق لهؤالء   ، ا لعقد الوكالة المبرم مع الشركة     طبق

وال يتحمل الوكالء آية مـسؤولية      ، استخراج اإليصاالت التي تثبت ذلك    وإمضاء و ، المستأمنين
  .نظير تأخر المستأمنين عن سداد بعض األقساط

  

  : وكالء مفوضون تفويضا غير كامال–ب 
تأمنين دون أن يكون    هذا النوع من الوكالء تتحدد عالقته مع شركة التأمين في استجالب المس           

ين أو تقـديم  هناك لهم أي سلطة إجراء التعاقد ومن ثم عدم تحصيل قيمة األقساط من المستأمن          
  . السداداإليصاالت الدالة على

  

   اتصال شركات التأمين األخرى بالشركة– 3
ويحـدث ذلـك    ، مليات محولة من شركات تأمين أخرى     في هذه الحالة تقبل شركات التأمين ع      

شركة تباشـر    بتحويلها إلى     تباشر نوعا معينا من التأمينات     م إحدى شركات التأمين ال    عند قيا 
  .هذا النوع من التأمين

  

  )The importance of Insurance(أهمية التأمين : اًثالث
  

تقـوم  ، األصلية المتمثلة فـي تعـويض الـضرر   أن شركة التأمين من خالل أدائها لوظيفتها       
ت المواطنين والوحـدات    فهي تقوم بتجميع مدخرا   ، والوظائفدمات  بمجموعة أخرى من الخ   

 استخدام جزء من    وتعمل على ، تلعب دورا في توزيع الدخل القومي     ومن ثم فهي    ، االقتصادية
ألشراف والرقابـة   وطبقا لما تحدده قوانين ا    ، ها في مجموعة من أشكال االستثمار     فائض أموال 

  :في مختلف الدول
  :)272ص ،1986،ف عسا( ن في االقتصاد القومي بما يليويمكن تلخيص أهمية التأمي
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وحدات االقتصاد القـومي ضـد   للتأمين في منح األمان لألفراد و  تتمثل الوظيفة األساسية     -1
وتبدو النتيجـة الطبيعيـة     .  يمكن التنبؤ بها مقدما    األخطار التي يترتب عنها أضرار مادية وال      

ت االقتصادية فـي زيـادة كفايـة تلـك الوحـدات            الستبعاد الخطر وعدم التأكد لدى الوحدا     
ة أن  خاصة األخطار الكبيرة يتيح للـشرك     حيث أن استبعاد الخطر أو نقله للغير و       . اديةاالقتص

  .نها  من الوقوف في وجه منافسيهاتكرس جهدها لما يمك
  

ومن ذلـك  ، عاتيساعد التأمين على توسيع نطاق االئتمان الذي يعد ضروريا لكل المشرو        -2
 منح االئتمـان إال إذا        سبيل المثال حالة القروض برهن عقاري حيث يمتنع المقرض عن          لىع

 . األخطار التي يمكن أن يتعرض لها أن العقار مؤمن عليه ضداطمأن إلى
  

وبهـذا يظـل    ،  الكسب وان ال يصبح عبئا      يعمل التأمين على أن يظل اإلنسان قادرا على        -3
 . التزام مما يوفر الحماية ألسرته إلىلواإلنسان بمثابة أصل منتج وال يتح

 

  تقوم شركات التأمين في مقابل منح األمان بجمع أقساط التأمين من المؤمن لهم وهي بهذا  -4
  .دورا في تجميع المدخرات القوميةتلعب 

 

، مهم وفعال في تجميع رؤوس األمـوال    بما أن التأمين يلعب دور      :  تكوين رؤوس األموال   -5
أي تحقيـق إيـراد لـشركة    (بين تجميع األقساط من المستأمنينالوقت الطويل وذلك من خالل    

ـ            ) التأمين أي ( ستأمنينوبين سداد التزاماتها المتمثلة في التعويضات أو المبـالغ المـدخرة للم
عـود   استثمار تلك األموال التي كونتها الشركة لـديها وت         فإنها تعمل على  ، )التزامات الشركة   

  .اقتصاديةعلى المجتمع بفوائد 
ونظرا لخطورة الدور التي تقوم به شركات التأمين فإن التشريعات تتدخل بشكل مستمر وذلك              

ويظهـر ذلـك    . لرقابة عليها لتطبيق هذه السياسة    من خالل وضع سياسة مرسومة مع إحكام ا       
  .  أعمال التأمين التي تضعها الدولبجالء من خالل قوانين مراقبة

  

حيث تلعب  ،  حدوث الخطر  داء وظيفة رقابية تتمثل في محاولة منع      تقوم شركات التأمين بأ    -6
فكلمـا قـل   . ارزا في التقليل من حدوث األخطـار قواعد وشروط التأمين في حد ذاتها دورا ب     

حدوث الخطر انخفض القسط بما يدفع بالمؤمن لهم التي بذل الجهد للتقليل من حـدوث تلـك                 
هذا باإلضـافة إلـي األبحـاث       ، ثلة في األقساط  تكلفة التأمين متم  األخطار رغبة في تخفيض     

مين في المجاالت المختلفة للتقليل من حـدوث األخطـار          التجارب التي تقوم بها شركات التأ     و
  .)7ص، 1993، شحادة( وتجنب مسبباتها وخاصة في مجال التأمينات العامة 

 

لتقليـل مـن    او، حيث أن التأمين يعمل على تجنـب المخـاطر        : عامل من عوامل الوقاية    -7
 و يمكن تحقيق    .مال من عوامل الوقاية في المجتمع     ولذلك فإنه يمثل عا   ، الحوادث بقدر اإلمكان  
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المختلفة كالحرائق  قيام شركات التأمين بدراسة أسباب وقوع المخاطر        ذلك بوسائل متعددة مثل     
 تجنبهـا واتخـاذ مـا يلـزم مـن الوسـائل           على  وحوادث المرور والعمل    ، وإصابات العمل 

وهي تستعين بذلك بالخبراء والمختصين الـذين يتولـون         ، الحتياطيات لتقليل فرص وقوعها   وا
ص ،2007، هاللي وشـحادة  (شرات واإلعالنات الخاصة بالوقاية   إرسال الن و  البحث والدراسة   

256.(  
  

فمـثال المبـالغ التـي     ، وذلك بزيادة الصادرات غير المنظورة    :  تحسين ميزان المدفوعات   –8
ركات التأمين من عمالت صعبة مقابل الخدمات التأمينية التي تقدمها لألجانب           تحصل عليها ش  

والمتحـصالت  . باشـرها أو من عائد استثماراتها في البالد األجنبية وعائد إعادة التأمين التي ت   
 تزيـد قيمتهـا كلمـا    ،ميزان المدفوعات تحت بند التأمينالتي تظهر من العمليات الجارية في   

تها فـي   تأمينية التي تؤديها الشركات الوطنية لألجانب أو كلما زادت معامال         زادت الخدمات ال  
ائض في ميزان المدفوعات أو على      وكلما زاد هذا القيد كلما تحقق ف      . إعادة التأمين مع الخارج   

  ).256ص ،2007، هاللي وشحادة(األقل يمكن تجنب العجز فيه
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  دور شركات التأمين كمؤسسة مالية: أوالً
The role Of Insurance Companies As a Financial Institution  

  

في جوهرها وأساسـياتها    أشكال الوثائق المتعددة    ونشاط شركات التأمين و   طبيعة    ال تختلف   
ـ                 ذه من بلد آلخر غير أن االختالف ربما يكمن في األهمية النسبية لمكونات موارد أمـوال ه

  .الشركات وسياستها االستثمارية
ـ     و ألهمية الدور الذي ت     يم ؤديه شركات التأمين في المجتمع تتدخل الدولة من جانبها فـي تنظ

 لهذه الشركات أو الكيفية التي يتم بهـا         يأعمال شركات التأمين سواء من حيث الشكل القانون       
وفي نهاية السنة   ) ربع سنوية (إدارة أموالها أو القوائم المالية التي يتعين إعدادها بصفة دورية           

   ).307ص،2007،عصر(المالية
ويطلـق  ، دارة حركة األمـوال   ية فهي تختص بإ    المال و تعتبر شركات التأمين من المؤسسات     

وتتخذ مـن المـال مجـاال       ، لبنوك وشركات التأمين  وتشمل ا ) الوسطاء الماليين (عليها أحيانا   
  فتقوم بتجميع األموال من حملة الوثائق و تكون من هذه األموال االحتياطيات            ،أساسيا للتعامل 

 هذه األمـوال    فظة على هذه االلتزامات مع السعي للمحا    والمخصصات الفنية الكافية لمواجهة     
على مدى نجاح الشركة في تحديد سياسة مثلى الستثمار هـذه           ذلك    تحقيق و يتوقف . وتنميتها

 ،2003 ،قريـاقص ، حنفـي . ( مناسب في ظل أدني درجات الخطورة       عائد قاألموال بما يحق  
   : )13ص ،1999،العربيد(تقوم  بها شركة التأمين فيما يليوتتلخص العمليات التي ، )121ص

  )Accumulating Savings(  تجميع المدخرات - 1
 الحياة وتكوين األموال بأن المبلغ الذي يستحقه المؤمن لـه أو             يتضح في وثائق التأمين على    

ياة وكذلك  في كـل   الحد يزيد عادة عما دفعه  من أقساط في معظم وثائق التأمين على    المستفي
  .موالوثائق تكوين األ

  )Credit( االئتمان – 2
   .تقدم شركات التأمين فرصا متعددة لالئتمان بشكل مباشر وكذلك غير مباشر

  ):Direct Credit( االئتمان المباشر-أ 
لوثيقة لـشركة  ويتمثل في القروض التي تمنح لحملة وثائق التأمين وبضمانتها حيث يتم رهن ا       

، يخ االقتـراض  نسبة من قيمة األقساط المسددة حتى تار       قرض يحدد ب   التأمين والحصول على  
  .كما تقدم شركة التأمين قروضا أخرى بضمانات عقارية وغيرها

  ):Indirect Credit( االئتمان الغير مباشر-ب 
 األشخاص والممتلكات فـي زيـادة       لتأمين عن طريق وثائق التأمين على     حيث تساعد شركة ا   

  :  في الحاالت التاليةحجم االئتمان كما
  .دى المقرض كضمان للقرض المطلوبأمين لقيام المؤمن له برهن وثيقة الت -
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 المقرض لمنحـه   األصول والممتلكات كشرط أساسي يشترطه قيام المؤمن له بالتأمين على     -
 .االئتمان الالزم

 يـساعد   قيام شركة التأمين بالتقييم السليم للممتلكات عند التأمين عليها بواسطة خبرائها بما            -
 .ها من غير البنوك الممنوح بضمان تحديد  قيمة االئتمانعلى

 

  ):Investment( االستثمار – 3
ستثمار أهـدافا متعـددة لـشركة       اط في شركة التأمين حيث يحقق اال      يعتبر جوهر النش  و هو   
   .التأمين

 حقوقهم من شركات التامين عنـد       قيقي  لحملة الوثائق  لحصولهم على      يعتبر الضمان الح   -أ  
  .حقاق الوثائق بأنواعها المختلفةاست

بالمشاركة مع     مثل إيراد االستثمارات نسبة هامة من إيرادات شركة التأمين بما يمكنها            ي -ب  
 :األقساط المحصلة في

  .ألموال الالزمة لسداد التعويضاتتوفير ا -
 . تغطية المصروفات اإلدارية-

 .للشركة) ربح (  تحقيق فائض -

 يرتفـع    قسط التأمين الـذي    يمة ق رادات االستثمارات بشكل مباشر إلى تخفيض     تؤدي  إي   -ج  
ركات وتتنوع استثمارات ش   األموال المملوكة لشركة التأمين،      بالضرورة عن عدم استثمار   
ولـذلك نجـد أن     ، وتتناسب مع اخـتالف طبيعـة الوثـائق       ، التأمين تبعا لتنوع المخاطر   

  : االستثمارات تشمل
  .عقاراتإنشاء وشراء ال -
 . تقديم القروض بضمان الوثائق-

 السندات الحكومية المـضمونة   –أذون الخزانة   ( تثمار في شراء أوراق مالية بأنواعها       االس -
 ). واألوراق المالية االخري – وذات اإليراد المتغير – األوراق المالية ذات الفائدة الثابتة –

 . النقدية في البنوك ألجال مختلفةالودائع -

البنـوك ويـشير    الحسابات الجاريـة فـي      ويتم إيداعه في    ،   يمثل الرصيد النقدي    تبقي ما -
ركات التأمين فـي االقتـصاد      استعراض أنواع االستثمارات مدى أهمية الدور الذي  تلعبه ش         

تكـوين الـشركات   و ، عض المشكالت االجتماعية كاإلسـكان  كالمساهمة في حلول ب   ، القومي
  .يةوتمويل الموازنة العامة للدولة  كشراء أذونات الخزانة والسندات الحكوم

  
  مجاالت التأمين الرئيسية والدور االدخاري فيها: ثانياً

Main areas of insurance and its role in saving  
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والتأمين العام الـذي يمكـن   ، ت رئيسية وهي التأمين على الحياة في ثالث مجاال  يتمثل التأمين 
إضافة إلى التـأمين  ، غيرد المسئولية المدنية اتجاه الأن نطلق عليه التأمين على الممتلكات وض      

ومن  هنا سوف يتم     . و تمارس تلك المجاالت التأمينية من خالل شركات متخصصة        . الصحي
وعلى فـرض   ، التركيز على إظهار الدور الذي تقوم به شركة التأمين بوصفها مؤسسة مالية           

  ).442-427ص ،1999، الهندي ( التأمينية تمارسها شركات متخصصةأن المجاالت
  

  موارد أو مصادر شركات التأمين :ثالثًا
Resources or sources of insurance companies  

  

  :تتكون موارد شركات التأمين من المصادر اآلتية 
  

  )Funds and the rights of shareholders(      أموال وحقوق المساهمين - 1
  

شركة التأمين من األرباح    الرأسمالية التي تكونها    وتتمثل في رأس المال المدفوع واالحتياطات       
.  لتدعيم مركزها المالي أو لمواجهة أي ظروف غير متوقعة مستقبال مثل الكـوارث           المحتجزة

.  األخير لحملة الوثائق للحصول على مستحقاتهم التأمينيـة        وتعتبر هذه األموال هامش األمان    
فـي شـركات    وتمثل هذه األموال نسبة ضئيلة جدا من حجم األموال الموجه لالسـتثمارات             

  .التأمين
  

  )Funds of the rights of the documents( أموال حقوق حملة الوثائق - 2
  

  :وتتمثل في األموال المتجمعة من تحصيل أقساط التأمين وتنقسم هذه األموال إلى مجموعتين 
  

    حقوق حملة وثائق تأمينات الحياة-أ 
  مخصـصات   األموال وتحتوي علـى    الحياة وتكوين يطلق عليها المخصصات الفنية لعمليات      

وهو مخصص طويل   ، ويعتبر هذا المخصص من أهم مصادر أموال التأمين على الحياة         . فنية
وتتزايد أموال هذا المخصص من عـام  ، دة وثائق هذا النوع من التأمينات األجل نظرا لطول م   

نب هذا المصدر   و إلي جا   .رات الجديدة في وثائق التأمين على الحياة      آلخر كلما زادت اإلصدا   
  .وأية مخصصات إضافية أخرى، ضا مخصصات للتعويضات تحت التسويةالرئيسي هناك أي

  

   أموال التأمينات العامة-ب 
  :وتتمثل أهم مصادرها في المخصصات التالية 

   مخصص األخطار السارية –
 سـنوات  يتكون من المبالغ المحتجزة من أقساط وثائق التأمينات العامة والمدفوعة مقدما عـن     

وهذه األمـوال و إن كانـت       . ية مستقبال عن إصدارات هذا العام     قادمة لتغطية األخطار السار   
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 أنهـا   بطبيعتها تعتبر أمواال قصيرة األجل ألن غالبية وثائق التأمينات العامة وثائق سنوية إال            
 األخص كلما زادت اإلصـدارات الجديـدة مـن وثـائق     وعلى، تزداد وتتراكم من عام آلخر 

خل المـشرع بتحديـد     وقد تد ، لى مصدر لالستثمارات طويلة األجل    أمينات العامة فتتحول إ   الت
  .المخصص في فروع التأمين المختلفةا نسب األموال لهذ

   مخصص التعويضات تحت التسوية–
، دث التي وقعت خالل الـسنة الحاليـة   يتكون هذا المخصص من األموال المحتجزة عن الحوا       

لـسنة أو الـسنوات الماليـة       بل سيتم تسويتها وسدادها في ا     . تسدد بعد  لم   ولكنها لم تسوى أو   
 استثمارات طويلـة    وتتحول إلي ، اكم كلما زادت اإلصدارات الجديدة    وهذه األموال تتر  ، التالية

  .األجل بطبيعتها
  خصص التقلبات في معدالت الخسارة  م-

م وبطبيعته يكـون    1981 لسنة   10 هذا المخصص في القانون       المصري وقد استحدث المشرع  
نتيجة زيـادة   ،  تقلبات غير متوقعة تحدث مستقبال     في السنوات ذات النتائج الجيدة لمواجهة أي      

ن فروع التأمينات العامـة     معدالت الخسائر الفعلية عن معدالت الخسائر المتوقعة لكل فرع م         
 في  مهجاهتاوهو حق من حقوق حملة الوثائق حيث تزيد التزامات شركات التأمين            ، على حدة 

  .السنوات الرديئة ذات الكوارث
  

 Funds Were Not Linked To The(  أموال غير مرتبطة بالنـشاط التـأميني   - 3
Insurance Activity(  

  

ابلة خسائر معينة أو ديـون      ويطلق عليها المخصصات األخرى الغير فنية والتي تخصص لمق        
، التأمين وإعادة التأمين وللـوكالء    ركات  وتتمثل هذه األموال في المبالغ المستحقة لش       .معدومة

وهذه األموال قصيرة األجل    . ت جارية دائنة أو دائنين متنوعين     والمنتجين و أرصدة أي حسابا    
  .خرى والمجتمعة لدى شركة التأمينوتمثل نسبة ضئيلة جدا مقارنة بموارد األموال األ

 ،حنفـي (ات التـأمين  ألساسـي السـتثمارات شـرك     ومن ثم يعتبر هذا المورد هو المصدر ا       
  ).127-121ص ، 2003،قرياقص

  

  في شركات التأميناالستثمار : اًرابع
The investment in insurance companies 

  

ل قدر مـن المـوارد المتاحـة        من وجهة نظر شركة التأمين هو تخصيص وتشغي       االستثمار  
  .ى أدني حد ممكنطر االستثمارية إلبغرض تحقيق فوائد مستقبال مع تقليل المخا،  للشركة

 ضمان الوفاء بمختلف التزاماتهـا      تهدف من وراء االستثمار إلى     شركات التأمين    ولذا نجد أن  
وعند التعاقد مع حملة الوثائق يفترض استثمار أموالهم بمعـدالت          ، تجاه حملة الوثائق  الحقيقية  
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ـ  ة ال ن تهدف السياسة االستثمارية لشرك    ولذلك البد أ  ، ستثمار معينة ا ى تحقيـق هـذه     تأمين إل
. يقل عن العائد السائد في السوق للمـساهمين         األقل مع ضمان عائد سنوي ال      المعدالت على 

ة التأمين في تغطية التزاماتهـا تجـاه   ققة من السياسة االستثمارية لشرك   وأن تكفي العوائد المح   
ـ وا، تلف مصاريفها اإلدارية والعمومية   العاملين من أجور ومكافآت وعموالت ومخ      ات حتياط

، وتدعيم مركزها المـالي   ، قعهمواجهة إي تقلبات عكسية غير متو     مناسبة تساعد الشركة على     
  ).121،ص2003قرياقص، حنفي،( ا نفسهيته مواجهة التزامات المنشأة نحووهو ما يمكن تسم

فقد قامت الجهات المختـصة      ، ن بتقديم خدمات مالئمة للمواطنين    ولضمان قيام شركات التأمي    
ـ  بتعديل تشر  الح يعات التأمين وذلك لمحاولة إصالح أوضاع شركات التأمين وقد شـمل اإلص

ويمكن تلخيص أسباب اهتمام شـركات التـأمين باسـتثمار          ، االهتمام بموضوع االستثمارات  
  :)44.ص،2003، عطية (ي األتيأموالها ف

  

لبـات   تجمع مبالغ لدى شركة التأمين في بداية عملهـا بينمـا تـأتي االلتزامـات والمطا                –1
مما يسمح باستثمار هذه الفوائض     ، مرور فترة من الزمن تطول أو تقصر      بالتعويضات بعد   

 تعتبر شركات التأمين أوعية لتجميع المـدخرات         األموال في تلك الفترة من الزمن لذا       من
  . القوميدلذلك البد من توجيه هذه المدخرات لخدمة االقتصا

  

ة أن تتجنب آثـار التـضخم        الشرك يفرض على ) مالتضخ( قيم العمالت      استمرار تدهور   - 2
عـل آثـار التـضخم    أي أن تج) أسهم وسـندات (باستثمار النقدية المتوفرة في استثمارات      

  .ايجابية ال سلبية
  

األمـوال الفائـضة    العوائد العالية لالستثمارات في الخارج تغري شركات التأمين بتحويل         –3
  .لديها لالستثمار

تغـري  ، تها للتحويل إلى نقدية في أي وقت      أي قابلي ) أسهم وسندات  (سيولة االستثمارات  – 4
السـتثمارات للمحافظـة علـى    شركات التأمين باستثمار أموالها آلجال قصيرة في هـذه ا   

ـ         ، أموالها ي الوقـت المناسـب     وتنميتها لتلبية االلتزامات التي تعاقدت عليها مع عمالئها ف
والغاية هي توفير عنصر الـسيولة      ،  وليس غاية  أن االستثمار وسيلة  أي  ، وبالقدر المناسب 

  .)467ص،1999،سعادة،ظاهر(واألمن والضمان الستثمارات شركة التأمين 
  

بما أن نشاط االستثمار أحد األنشطة الرئيسية لشركات التأمين لدرجة أن تقييم أدائهـا قـد                و  
 وترجع هذه الحقيقة إلى     .نتائج هذا النشاط  يعتمد اعتمادا كبيرا أو شبه كامل على ما تسفر عنه           

األموال فيها مثل   ضخامة األموال التي تتجمع لديها نتيجة لوجود أكثر من مصدر من مصادر             
يـا  وهو ما يطلق عليـه فن  ، والمخصصات الفنية ، واالحتياطيات الرأسمالية ، رأس مال الشركة  

يـد و إال  و يمثل رصيدا كبيرا يتطلب اسـتثماره بـشكل ج    ، ضمان أو احتياطي حملة الوثائق    
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وارتفعت أسعار التأمين من جهـة أخـرى   ، د على رأس المال المستثمر من جهةانخفض العائ 
  .ؤثر على عملية تقييم أداء الشركةمما ي

  

  : ونجد أن شركات التأمين تستثمر أموالها في مجاالت االستثمار التالية 
 .)العقارات واألراضي(االستثمارات العقارية  -أ 

 .بضمان رهون عقارية وبضمانات أخرى وثائق التأمين والقروض بضمان -ب 

 . االستثمارات في األوراق المالية-ج 

  .ثابتة والحسابات الجارية بالبنوكالودائع النقدية ال -د 
  : وبصفة عامة تصنف االستثمارات إلى نوعين هما 

هولة إلـى   ها بسرعة وس  وهي تلك االستثمارات التي يمكن تحويل     :  استثمارات قصيرة األجل   -
 دورة األعمـال أو     وتقتنيها الشركات عادة بقصد المتاجرة فيها وبيعهـا خـالل         ، نقدية سائلة 

  .خالل سنة واحدة
   ، ا إلى نقدية سائلة في فترة وجيزة      وهي استثمارات يصعب تحويله   : لاستثمارات طويلة األج   -

  .وعادة ما تقتنيها الشركة بقصد االحتفاظ بها لمدة أكثر من سنة 
  

  خصائص أو مبادئ استثمار أموال شركات التأمين : ساًامخ
Characteristics of the principles of investment funds or 
insurance companies  

  

 متالزمـة وهـي      ثالث محاور أساسية   ال شركات التأمين يجب أن تقوم على      أن استثمار أمو  
  :الربحية ، الضمان ، السيولة 

  

  )Liquidity( السيولة – 1
ء بتعهـدات وتعويـضات     وذلك  لضمان الوفا   ) السيولة  (  جانب   عادة شركات التأمين تراعي   

  .حملة الوثائق
هناك التزامات  ف. ستثماراتها حسب طبيعة االلتزامات   ولتحقيق ذلك تقوم شركة التأمين بتوزيع ا      

وهذه تتطلب ضرورة وجود سيولة أو أموال تحت الطلـب كحـسابات            ، دورية قصيرة األجل  
صـول   تخصيص جزء من األموال في أ     باإلضافة إلى ، ية أو ودائع قصيرة األجل بالبنوك     جار

وإال ، زيد هذه األموال عـن القـدر الكـافي        ويراعي أال ت  ، سهلة التحويل دون تحمل خسائر    
  .وال تقل عن القدر المناسب لتغطية هذه االلتزامات، انخفض عائد التأمين

  

  )Security( الضمان – 2
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لذا كان من الملزم لشركة التأمين بأن تـستثمر  ، موال المستثمرة تخص حملة الوثائق  ألبما أن ا  
  .واسطة القانون أو بقرارات إداريةهذه األموال في أوعية مضمونة سواء كانت محددة ب
مرتفعة المخـاطر بغـرض      استثمارات   و بصفة عامة تحذر شركات التأمين من أن تلجأ إلى         

والهدف من وراء ذلك المحافظة علـى     .  حتى ولو انخفض العائد    يمة األصول  ق المحافظة على 
مرتفعة المخاطر بغـرض المحافظـة علـى قيمـة          استثمارات    كانت قيمة األصول حتى ولو   

ومن األساليب التي يمكن أن تـستخدمها        .األصول الحقيقية وليست األسمية لمواجهة التضخم     
  . محفظة االستثمارشركات التأمين لزيادة الضمان هو سياسة التنويع في

  

  )Profitability( الربحية – 2 

وتعتبـر  ، قيق قدر كبير من الـسيولة والـضمان   نجد أن الربحية تأتي في مرحلة تالية بعد تح        
ت التوزيعـا وتغطية مختلف   ، م مركز الشركة التنافسي في السوق     الربحية أمر ضروري لتدعي   

  .للمساهمين العاملين بها وغيرها
  

  )Investment policy(الستثمار سياسات ا: اًسادس
  

وال التـي يمكـن توجيههـا        التأمين العام بالقدر الهائل من األم      يتميز التأمين على الحياة عن    
وهذا التباين له انعكاساته بالنسبة لإلدارة ففي التأمين العام يكون االهتمام األساسي            . لالستثمار

أما في حالة .  أم العويضات المدفوعةأكثر من الت حول ماذا كان مجموع األقساط في سنة ما
 الحياة فإن االهتمام يكون حول ما إذا كانت األموال المتاحة إضافة إلـى عوائـد                التأمين على 

ـ     بمعنـى أن تمثـل فوائـد       . ات المتوقعـة مـستقبال أم ال      استثماراتها سوف تغطي االلتزام
  . الحياةة التعويضات في شركات التأمين علىاالستثمارات مصدر أساسي لتغطي

ن الوثيقة عادة ما تغطي سـنة      نظرا أل ، حيث أن التأمين العام يطلق على التأمين قصير األجل        
 أما في التأمين على   . مارات قصيرة ه الجانب األكبر من حصيلة أقساطه إلى استث       يوجتواحدة  ب  

األجل  استثمارات طويلة    فتوجه فيه األقساط المحصلة إلى    ، يل األجل الحياة الذي هو تأمين طو    
ولذا نجـد أن الـسياسات   ، رهونات  تتمثل في تشكيلة تتكون عادة من أسهم عادية وسندات و

  ):463 -455ص،1999، الهندي( االستثمارية تتمثل في
  
  

  )Diversification of investments( تنويع االستثمارات - 1
لخطأ التركيز على   ألن من ا  . ا بعين االعتبار ضرورة التنويع    من أهم األمور الذي يجب أخذه     

دخل التنويع الـساذج الـذي   حيث هناك مداخل عدة للتنويع منها م، شركة واحدةاالستثمار في  
، الستثمارات التي تتضمنها المحفظـة     فكرة أساسية مؤداها انه كلما زاد التنوع في ا         يقوم على 

  . ت المخاطر التي يتعرض لها عائدهاكلما انخفض
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  )The level of risk( مستوى المخاطر – 2
ا الشركة لمحفظـة األوراق      مخاطر المحفظة ارتباطا وثيقا بالسياسة التي حددته       يرتبط مستوى 

ل تـشكيلة   وفي هذا الصدد يمكن للشركة أن تتحكم في مستوى تلك المخاطر من خال            . المالية
التي تستهدف تجنب المخـاطر قـدر       ، ففي ظل السياسة  المحافظة    ، األسهم المكونة للمحفظة  

ياسة أما في ظـل الـس     . فاعية على حساب األسهم المتنامية    تزيد نسبة األسهم الد   ، ستطاعةاال
تبعد  أن كالهما قـد يـس  على. ر من االهتمام باألسهم المتناميةكباألقل تحفظا فقد يعطي قدرا أ     
  .من البداية األسهم المضاربة

ة أن تضمن محفظـة      ولكن ممكن للشرك   ،المدخل الوحيد للتحكم في المخاطر     هذا هو    دوال يع 
وذلـك إلـى   ، ركات األعمال ذات الجودة العاليـة أوراقها المالية سندات حكومية أو سندات ش    

 ووفقاً لمفهوم مخاطر المحفظة يتوقع أن يترتب على ذلك          ،انب التشكيلة المختارة من األسهم    ج
مـة  زإضافة  إلى توفير متطلبـات الـسيولة الال        ، ض المخاطر التى تتعرض لها الشركة     تخفي

 فالسندات الحكومية والسندات مرتفعة الجودة يمكن التخلص منها         ،لتغطية االلتزامات المتوقعة  
هذا إلى جانب أن دخلهـا      . ر أو ربما دون خسائر على اإلطالق      في أي وقت دون خسائر تذك     

  .محدد وأسعارها ليست عرضه لتقلبات كبيرة
  

  )Tax considerations( االعتبارات الضريبية - 3
. م التي ينبغي أن تتـضمنها المحفظـة  ب االعتبارات الضريبية دوراً هاماً في اختيار األسه       تلع

ت مخصصاتها المالية إلي أسهم الشركا     توجيه الجانب األكبر من       شركات التأمين   تفضل حيث
يحـدث  .  تلك األرباح  أو تجري توزيعات لجزء صغير من     ،  تجري توزيعات ألرباحها    ال يالت

أكبر من معدل الـضريبة     ) وزيعاتالت(  الضريبة على األرباح االيراديه    عدلهذا عندما يكون م   
ومـن  ، األسهم التي تتكون منها المحفظة    األرباح الرأسمالية التي تنجم عن ارتفاع أسعار         على

بين االعتبارات الضريبية األخرى الرغبة في تأجيل دفع الضريبة من خالل اسـتخدام فكـرة               
  .المبادالت الضريبية

  

  )Liquidity( السيولة – 4
بمـا يـضمن الوفـاء      ،  واضحا عند تشكيل مكونات المحفظـة      ينبغي أن يكون هدف السيولة    

ويقصد بالسيولة إمكانيـة الـتخلص مـن        . توقعة للشركة من األموال السائلة    باالحتياجات الم 
هذا الهدف يتطلب أن تتضمن المحفظة أسـهما نـشطة          . ة المالية بسرعة ودون خسائر    الورق
أو قد يتطلب تضمين المحفظة أذونات الخزانة أو        ،  من االستقرار في قيمتها السوقية     م بقدر تتس

  . فعة الجودة تصدرها شركات األعمالسندات حكومية أو سندات مرت
  

  )The timing of investment( توقيت االستثمار -5
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فالقاعـدة أن  . تفـاظ  ظل إستراتيجية الشراء واالحفي، تبر توقيت االستثمار مشكلة كبيرةيع ال
مثـل  . وتبيعها عندما تحتاج إلى النقـود       ،  المالية عندما تتوافر النقود    تشترى الشركة األوراق  

اطر مـن  قل مخ تعد أكثر ربحية وأ– في ضوء االعتبارات الثالثة السابقة     –هذه اإلستراتيجية   
هم قريبة من قيمتهـا     فالسوق الكفؤ تكون فيه القيمة السوقية لألس      . إي إستراتيجية أخرى بديلة   

 األسعار لن تـسفر إال عـن المزيـد مـن تكـاليف          وان أي محاولة للمضاربة على    ، الحقيقة
  .امالتالمع

  

   السياسة االستثمارية في شركات التأمين علىالعوامل المؤثرة: اًسابع
 Factors Affecting The Investment Policy Of Insurance Companies  

 ،حنفي( على السياسة االستثمارية في شركات التأمين وهي كالتاليهناك عدة عوامل تؤثر 
  ).137-135ص ،2003،قرياقص

 Financial Structure Of Insurance(  الهيكـل المـالي لـشركات التـأمين    – 1
Companies(  

المشروع وحجم أموال حملة    يقصد بالهيكل المالي النسبة بين حجم أموال المساهمين أو مالك           
 ،ن من أموال حملة الوثـائق  التأمين تتكوبية العظمي للهياكل المالية لشركات   ن الغال وأ، الوثائق

 كل من التأمينات العامة حيث تختلف طبيعة التزامات تأمينـات           ويلي ذلك توزيع الهيكل على    
  .التزامات وثائق التأمينات العامةالحياة عن 

  

  )The nature Of The obligations Of The Company( طبيعة التزامات الشركة– 2
) أصحاب النصيب األكبر من األمـوال     (مات التأمين تجاه حملة الوثائق      تصنيف التزا من  البد  

  .امات طويلة ومتوسطة وقصيرة األجلمن حيث التز
  

        منافسة الشركات المالية األخرى واالستثمارات المتاحة – 3
)  (Companies And Other Financial Investments Available  

ثمار في   واالست ي بعض أوجه االستثمار العقار    تتنافس شركات التأمين مع الشركات المالية في      
لعائـد  والبد من دراسة هذه األوجه المتاحة في السوق مـن ناحيـة ا    ، األوراق المالية المتاحة  

ت التـأمين بـبعض     وتنفرد شركا . موال شركات التأمين   طبيعة أ  بما ال يؤثر على   ، والمخاطرة
  . الحياة علىأوجه استثمار خاصة مثل االستثمار في القروض بضمان وثائق التأمين

  

   القوانين واللوائح المنظمة الستثمارات شركات التأمين– 4
(Laws and regulations governing the investments of insurance 
companies) 
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ارات في االعتبـار   ين واللوائح والقر  ت التأمين أخذ هذه القوان    تحكم السياسة االستثمارية لشركا   
  .وعدم مخالفتها

  

  )Inflation( التضخم – 5
وخاصة في االلتزامـات الطويلـة و       ، على السياسة االستثمارية لشركة التأمين    التضخم يؤثر   
وعموما االلتزامات التي تطالب فيها شركات التأمين في سداد القيمة الحقيقية           . متوسطة األجل 

 واضعي الـسياسة    وعلى، حالل واالستبدال واإلصالح  ت العامة في حالة اإل    خاصة في التأمينا  
االستثمارية لشركات التأمين أخذ معدالت التضخم السائد في السوق في االعتبار عند تحديـد              

  .المحفظة المثلى لالستثمار أموال شركات التأمين
  

   تتعرض لها شركات التأمينيالمخاطر الت: ثامناً
Risks faced by insurance companies  

  

.  مين إضافة إلى كونهـا مؤسـسة ماليـة   فهي مؤسسة تأ ، بما أن لشركة التأمين دور مزدوج       
تثمار وهنـاك   فهناك سياسات االس  ، ينعكس هذا الدور على السياسات التي تحكم نشاط الشركة        

يجب  و  قد تتعرض لها شركات التأمين     ناك بعض المخاطر التي   ولكن ه ، كذلك سياسات التأمين  
  .اآلخذ بها في عين االعتبار

ذلـك أن دفعـات   . تعتبر نوعا مـن المخـاطر   التي تدفعها الشركة للمستفيدين الالتعويضات 
أمـا  . مكن توقعها بدرجة عاليـة مـن الدقـة   التعويض هي في عداد التكاليف المبرمجة أي ي       
، الهنـدي (يسية هي  تتمثل في أربعة أنواع رئ     المخاطر الحقيقية التي قد تواجه شركات التأمين      

  ):555-454ص، 1999
  

فقد يكون مرجعه حدوث كارثة     ، لنوع األول أي زيادة حجم التعويضات عما هو متوقع           ا - 1
 زيـادة فـي قيمـة       همعينة أو حدوث ارتفاع كبير في معدل التضخم األمر الذي قد يـصاحب            

  .لتعويضات بالتبعيةكما قد يرجع لخطأ في تقدير الحجم الحقيقي لألخطار وقيمة ا، التعويضات
  

رة كساد كان من شـأنها  يتمثل في انخفاض المبيعات وقد يحدث هذا نتيجة دو النوع الثاني    -2
أو تراجع بعض العمـالء المحتملـين عـن         ، أن تعذر على بعض المؤمن لهم سداد األقساط       

 ألفراد عن نه في ظل التضخم قد يحجم ا       يضاف لذلك أ   .خططهم في شأن شراء وثائق للتأمين     
الشق االدخاري مـن قيمـة   يعادل  شراء وثائق للتأمين على الحياة على أساس أن استثمار ما

 قيمـة   نه أن يزيد من   من شأ ،  من خالل المؤسسات المالية األخرى كالبنوك مثال       مينأقساط التأ 
لتي يمكـن للمـؤمن لـه       مقارنة بالقيمة النقدية لوثيقة التأمين ا     ، األصل المستثمر بدرجة أكبر   
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عدل فائدة متواضع على الشق االدخـاري   أساس متحسب على والتي عادة ما، ل عليهاالحصو
  .من قسط التأمين

  

ـ        النوع الثالث و يتمثل في     - 3 سوقية لمكونـات محفظـة      االنخفاض المحتمل في القيمـة ال
نه في فترات التضخم ترتفع معدالت الفوائد وتنخفض القيمة الـسوقية لـألوراق             االستثمار فأ 

وحتى األسهم العاديـة فـإن العائـد       . بت مثل األسهم الممتازة والسندات     ذات العائد الثا   المالية
. ب عليه انخفاض في قيمتها الـسوقية      مما يترت ، د عنها قد ينخفض مع موجات التضخم      المتول

فالتوقف عن  . السوقية لمكونات محفظة االستثمار   حتى في فترات الكساد تنخفض أيضا القيمة        
كذلك فإن االنخفاض في    ، ندات أو ربما قيمة السندات ذاتها يصبح ظاهرة مرئية        سداد فوائد الس  

وفـي مثـل هـذه      .  أرباح المنشآت يكون أمرا محـتمال      عائد األسهم العادية نتيجة النخفاض    
وتنخفض معهـا القيمـة الـسوقية    ، الظروف تنخفض مستويات األسعار في سوق رأس المال      

  .أمين التةلمكونات محفظة االستثمار لشرك
  

مخاطر اإللغاء ومخاطر تقدم حملة بعض وثـائق         النوع الرابع من المخاطر و تتمثل في         - 4
فإلغاء الوثائق وكذا معـدالت االقتـراض       . ى الحياة بطلبات للحصول على قروض     التأمين عل 

 في محاولة للمؤمن    وذلك، يمكن أن تزداد خالل فترات الكساد     تزداد خالل فترات التضخم كما      
ن انخفـاض    دخل يعوضهم عن انخفاض الدخل الذي نجم عن الكساد أو ع           صول على لهم الح 

  .القيمة الشرائية للنقود
، ات التضخم وأيضا في فترات الكـساد أن كون القيمة السوقية لألوراق المالية تنخفض في فتر   

النـوع األول مـن     ( يعني تحت ضغط الحاجة لموارد مالية لمواجهة الزيادة في التعويضات           
النـوع الثـاني   ( أو لمواجهة نقص التدفقات الداخلة بسبب انخفاض حجم المبيعات    ) خاطر  الم

النـوع  (  االقتـراض    ئق التأمين أو الطلب المتزايد على     أو لمواجهة إلغاء وثا   ) من المخاطر   
أي ، ألوراق المالية باألسعار الجاريـة قد تضطر الشركة لبيع جزء من ا   ) الرابع من المخاطر    

 روال يقتـص . )وع الثالث مـن المخـاطر   الن( من القيمة التي سبق أن اشتريت بها  قل  بقيمة أ 
ن إجمـالي  فالخسائر التي تمني بها محفظة األوراق المالية تخصم م        ، األمر على تلك المخاطر   

وتـنخفض معهـا    ،  إلى انخفاض نسبة حقوق الملكية     يمما يؤد ، حقوق الملكية لشركة التأمين   
  . يمكن للشركة إصدارهالتأمين التيعدد وثائق ا
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  بحث الثالث الم
  

  مساهمة التأمين في االستثمار الفلسطيني

  

  نبذه عن قطاع التأمين في فلسطين: أوالً 

  شركات التأمين في فلسطين : ثانياً 

  تقييم إنتاج قطاع التأمين الفلسطيني: ثالثاً 

  .أمينو اتفاقيات إعادة التالمركز المالي لشركات التأمين :  اًرابع

  إدارة الرقابة على شركات التأمين  :خامساً

  عالقة شركات التأمين العاملة في فلسطين بسوق فلسطين لألوراق المالية: سادساً

  المعوقات التي تواجه قطاع التأمين في فلسطينالمشاكل و: سابعاً
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  نبذة عن قطاع التأمين في فلسطين: أوالً
  

عة التأمين في فلسطين منذ  صناة إشرافها على الوطنية الفلسطينيباشرت السلطة  
وبموجب اتفاق ، 1994  لمسؤوليتها عن قطاع التأمين عاموتوسع النطاق الجغرافي1993

 في  ، أصبحت السلطة الوطنية الفلسطينية هي الجهة المخولة قانونا والمشرفةنقل الصالحيات
الء التأمين واإلشراف ولوكمجال التأمين في فلسطين بما يشتمل على الترخيص للمؤمنين 

 إلزامي مطلق لضحايا حوادث ، وحافظت القوانين الفلسطينية على نظام تعويضعلى نشاطهم
صبح عدد الشركات في العام وكانت تعمل في البالد شركات تأمين محلية وأجنبية، وأ .الطرق
  .شركات تأمين تعمل في أنواع التأمين المختلفة) 10 (2008

 والرقابة الحكومية   اإلشرافلتأمين الفلسطيني من غياب التشريعات وآليات        قطاع ا  ىولقد عان 
وضى العمل وضعف الثقافـة     وعانى من ف  .  في ظل غياب قانون تأمين فلسطيني      ،ةلفترة طويل 

 2004لى أن تأسست هيئة سوق رأس المال وأصبحت الجهة المخولة قانونا بسنة             إ .أمينيةالت
، وسـاعد إصـدار المجلـس التـشريعي         تأمينمال قطاع ال  في اإلشراف والرقابة وتنظيم أع    

ئـة علـى إصـدار    كما عملـت الهي  .ين في البدء بتنظيم قطاع التأمين     الفلسطيني لقانون التأم  
، والتي تشكل   لنهوض بصناعة التأمين الفلسطينية   ، وباشرت العمل المنظم ل    التشريعات الثانوية 

 ورغم االنتكاسة التي لحقت بقطـاع       2008وفي عام   . من الناتج القومي المحلي   % 2والي  ح
%) 28(   قد حقق نموا بلـغ       قطاع التأمين  أن إال،   نتاج ضعف العمل في قطاع غزة       مينالتأ

  .)www.pcma.ps,20.04.2009(2007عن العام 

الحاجة الفعلية لتنشيط و وضع أطر و نظم ولـوائح         ، ويظهر النمو المضطرد في عالم التأمين     
دورها تؤدى إلى تشجيع الشركات والمؤسـسات والمنـشآت التجاريـة        والتي ب ، هذه الصناعة 

كالـسرقة والحريـق وحـوادث      ، والصناعية واألفراد على التأمين ضد األخطار المحتملـة       
فاإلنسان ال يخلو في أي لحظة من اللحظات من مواجهة ظروف قدريـة خارجـة        ، السيارات

أو فـي حياتـه     ، مالتـه االقتـصادية   وهذا الخطر الذي يواجهه اإلنسان في تعا      ، عن إرادته 
وذلك عنـدما اجتمـع   ، كان هو الدافع الرئيسي لنشوء فكرة التأمين ضد األخطار        ، االجتماعية

وقرروا التضامن والتعاون ضد أخطـار الغـرق      ،  عاما 250أصحاب مقهى لويدز بلندن قبل      
طـورت أشـكال    ثـم ت  ، والقرصنة البحرية وبالتالي نشأت من هنا آلية توزيع الخطر وتفتيته         

  ).5ص،1999،مجلة التأمين العربي(التأمين فيما بعد وتنوعت 
  

  :  الفلسطينية المرجعية القانونية لشركات التأمين
  .2004 لسنة 13قانون هيئة سوق رأس المال الفلسطينية رقم 

http://www.pcma.ps,20.04.2009
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  .2005 لسنة 20قانون التأمين رقم 
  

  المكونات الرئيسية لقطاع التأمين الفلسطيني

  -:لتأمين في فلسطين من العناصر الرئيسية التالية يتكون قطاع ا
  إدارة الرقابة على التأمين في هيئة سوق رأس المال  -1
 شركات التأمين المحلية وفروع الشركات األجنبية  -2

 وكالء التأمين  -3

 اللجنة االستشارية لشؤون التأمين  -4

 الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق  -5

 كات التأمين وأعضاءه االتحاد الفلسطيني لشر -6

 أصحاب المهن األخرى المرتبطة بالتأمين  -7
  

  )Insurance Companies In Palestine (فلسطين شركات التأمين في: ثانياً
  

ع شـركات تعمـل   بلغ إجمالي عدد شركات التأمين العاملة في فلسطين عشر شركات منها سب         
مين على الحياة وشـركة واحـدة       أين وشركة واحدة تعمل في مجال الت      مفي جميع مجاالت التأ   

زاولة أعمالها فـي    تعمل في مجال تأمين الرهن العقاري وهناك شركة من المتوقع أن تبدأ بم            
مــرآة (بعــد اســتكمال المتطلبــات القانونيــةمين بالنظــام التكــافلي جميــع أنــواع التــأ

      ).23ص،2007،التأمين

ن والخدمات التـى تقـدمها وهـي        وهذا الجدول يبين كافة شركات التأمين العاملة في فلسطي        
  :كالتالي

  شركات التأمين المرخصة والعاملة في فلسطين ) 1- 3( جدول رقم 

 الشركة  م
سنة 
 التأسيس

سنة األدراج 
بالسوق 
 المالي 

 التأمينات المقدمة العملة  رأس المال
محلية 

 /
 أجنبية 

عدد 
 الفروع 

عدد 
 الوكالء

عدد 
 الموظفين 

1 
المجموعة األهلية 

 ينللتأم
 دوالر 8052728 1997 1994

 تأمين -التأمين الصحي 
تأمين الحريق ، الحوادث 

 –و أضرار الممتلكات 
 .التأمين البحري 

 120 30 15 محلية
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2 

شركة التأمين 
الوطنية المساهمة 
 العامة المحدودة 

 دينار  8000000 1997 1992

 -التأمين على الحياة 
 تأمين -التأمين الصحي 

ين الحريق  تأم-الحوادث 
 -و أضرار الممتلكات 

 .التأمين البحري 

 145 23 11 محلية

3 
شركة ترست 
 العالمية للتأمين

 دوالر 10000000 2008 1994

 -التأمين علي الحياة 
 تأمين -التأمين الصحي 

 تأمين الحريق  -الحوادث 
 -و أضرار الممتلكات 

 .التأمين البحري 

 139 27 8 محلية

4 

شركة المشرق 
مين المساهمة للتأ

 العامة المحدودة 
 دوالر 6214690 2006 1992

 تأمين -التأمين الصحي 
الحوادث وأضرار 

 تأمين الحريق -ممتلكات 
 . التأمين البحري -

 85 20 8 محلية

5 

شركة المؤسسة 
العربية للتأمين 

المساهمة 
 المحدودة

 دينار  1000000 1997 1975

 تأمين -التأمين الصحي 
مين الحريق  تأ-الحوادث 

 - وأضرار الممتلكات 
 تأمين بحري

 99 13 7 محلية
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6 

شركة فلسطين 
للتأمين المساهمة 
 العامة المحدودة 

 دوالر 5000000 - 1994

 تأمين -التأمين الصحي 
تأمين الحريق  ، الحوادث 

 -و أضرار الممتلكات 
 .التأمين البحري 

 92 23 8 محلية

7 

شركة فلسطين 
لتأمين الرهن 

ي المساهمة العقار
الخصوصية 

 المحدودة

 دوالر   - 2000
تأمين إقراض رهن 

 عقاري 
 10 0 2 محلية

8 
شركة التكافل 

 الفلسطينية للتأمين 
 دوالر  8500000 - 2007

 تأمين -التأمين الصحي 
تأمين الحريق ، الحوادث 

 -و أضرار الممتلكات 
 .التأمين البحري 

 19 0 1 محلية

9 

فرع الشركة 
 للتأمين االمريكية

 –على الحياة 
 اليكو

 دوالر   - 1996
 تأمين -تأمينات الحياة 

 صحي 
 7 6 2 أجنبية 
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10 

فرع شركة 
العرب للتأمين 

على الحياة 
 والحوادث 

 دوالر   - 1995

 -التأمين علي الحياة 
 تأمين -التأمين الصحي 

 تأمين الحريق -الحوادث 
 –و أضرار ممتلكات 

 .التأمين البحري 

 37 3 6 أجنبية 

  (www.pcma.ps):المصدر
 –شركة فلسطین لتأمین الرھن العق اري  ( ھناك ثالث شركات لم یتوفر معلومات عن رأس المال وھي     : مالحظة

ل ذلك  ) ف رع ش ركة الع رب للت أمین عل ى الحی اة والح وادث        –) الیكو( وفرع الشركة األمریكیة للتأمین على الحیاة   
  .تركت فارغة في الجدول

  
  

  ن الفلسطينيقطاع التأميإنتاج تقييم : ثالثاً
Evaluation Of The Palestinian Insurance Sector Between Production 
And The results  

  

مين الفلسطيني سواء ما يتعلق بإنتاج شـركات التـأمين    إحصائية دقيقة عن قطاع التأ     توجدال  
عويـضات المـسددة جـراء      من األقساط المكتتب بها في مختلف فروع التـأمين وحجـم الت           

 ذلك إلـى عـدم وجـود    ويعزى، عالقة بفروع التأمينالمطالبات الناجمة عن الحوادث ذات ال  
سلطة رقابية فاعلة تقوم بتنظيم هذا القطاع وإجراء عمليات الرقابة واإلشراف عليه حتى ولو              

  مـرور  األمر الذي أصبحت معه عملية تقييم هذا القطاع صعبة وخاصة بعـد           . بالحد األدنى 
 عشر سنوات تقريباً من قدوم السلطة الفلسطينية وبالتالي فان نسبة مـساهمة قطـاع               أكثر من 

  .التأمين في الناتج المحلي اإلجمالي ال يمكن تحديدها بدقة
وقطاع التأمين من القطاعات الخدمية االقتصادية المهمة ال بل أهمها على اإلطالق إلى درجة              

ظرون إلى شركات التأمين على أنها أمهات البنـوك باعتبارهـا           أن كثيراً من االقتصاديين ين    
تشكل حماية أكيدة لجميع العمليات التي تقوم بها البنوك وبالتـالي ضـمان تطـوير ونجـاح                 

  .عمليات التنمية االقتصادية
ن أشكال التنافس المختلفة في سوق التأمين الفلسطيني التي نسمع بها ال ترقى إلى الحد الذي                أ

موحات التي يتطلع إليها االقتصاد الفلسطيني الذي عاني وما يزال يعاني من سـوء              يعكس الط 
فاإلدارات الناجحة هي التي تركز فـي خططهـا علـى           . التنظيم واإلدارة في شتى المجاالت    

تحقيق النتائج االيجابية للشركات التي تديرها آخذة بعين االعتبار احترام األسـس والمبـادئ              
يها أعمال شركات التأمين وااللتزام بأخالقيات هذه المهنة سواء كان ذلـك            الفنية التي تقوم عل   

في اختيار الكفاءات اإلدارية والفنية والمالية الحقيقية أو في تعيين الوكالء والمنتجين المؤهلين             

http://www.pcma.ps)
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القادرين على إبراز سمعة هذه الشركات التي يتعاملون معها ومستوى برامج إعـادة التـأمين      
ها الشركات لتحقيق الحماية التأمينية لعمليات التأمين المباشرة وعمليات إعادة          التي تحصل علي  

التأمين المحلية والخارجية والواردة إلى محفظتها من األسواق وضرورة التركيـز علـى أن              
يكون التنافس مركزاً على نوعية الخدمات التي تقدمها شركات التأمين وهذا بـالطبع يتطلـب         

توفير الكادر الوظيفي المتكامل إدارياً وفنياً ومالياً بما يـضمن سـالمة            قيام الشركة ب  ضرورة  
وفيما يلي بعض المؤشـرات     ، )20-19ص،2006،  مجلة مرآة التأمين     (األداء وتقديم الخدمة األفضل     

  .المالية لقطاع التأمين خالل ثالث أعوام
  )2-3(جدول 

  2008 – 2007 – 2006المؤشرات المالية واألداء التشغيلي لقطاع التأمين 
 2008 2007 2006 البيان 

 79 66 64 عدد فروع الشركات 

 795 758 734 عدد الموظفين في قطاع التأمين

 220 145 146 عدد وكالء التأمين

  - 209,421 201,280 عدد الوثائق الصادرة 

 94,310,529 75,459,539 72,208,915 )دوالر(إجمالي أقساط التأمين 

 49,802,357 46,668,238 43,402,982 )دوالر( عويضات إجمالي الت

 130,382,632 81,582,708 75,024,082 ) دوالر( إجمالي الموجودات المتداولة 

 122,159,107 134,562,793 127,687,889 )دوالر(إجمالي االستثمارات 

 57,226,854 59,027,374 55,498,414  )دوالر( إجمالي الذمم المدينة 

 33,790,478 38,928,704 38,357,648 )دوالر(لذمم المدينة صافي ا

 275,348,026 231,258,381 217,540,815 )دوالر(إجمالي الموجودات 

  - 117,488,484 112,616,062 مجموع االحتياطيات الفنية

 75,666,397 53,230,635 49,133,006 )دوالر(مجموع حقوق المساهمين 

 53,295,009 41,819,719 39,436,696 )ردوال( رأس المال المدفوع 

نسبة إجمالي الموجودات إلى الناتج المحلي 
 اإلجمالي 

5.21% 5.54% -  

نسبة إجمالي االستثمارات إلى الناتج المحلي 
 اإلجمالي 

3.06% 3.23% -  

  (www.pcma.ps,20.04.2009) :المصدر
  (www.pcma.ps,15.05.2009) :المصدر

  -: مالحظة 

http://www.pcma.ps,20.04.2009)
http://www.pcma.ps,15.05.2009)
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 نـسبة إجمـالي   – االحتياطيات الفنية    -عدد الوثائق الصادرة    (  باستثناء   2008ج معلومات عن عام     تم إدرا 
لـم  ،  )  نسبة إجمالي االستثمارات إلى الناتج المحلـي اإلجمـالي   –الموجودات إلى الناتج المحلي اإلجمالي    

  .يتوفر بيانات عنها حسب المصدر
 ازدياد في عدد فروع شركات التأمين وأيـضا          يتبين أن هناك   )2-3( رقم   من الجدول السابق  

عدد الموظفين العاملين لدى شركات التأمين بشكل تصاعدي ونالحظ ارتفـاع عـدد وكـالء               
 وهذا نمو مضطرد بالرغم من الظروف الصعبة التي تمر فيها           2008 إلى   2006التأمين من   

  .البالد خالل هذه الفترة 
وفـي  ، التأمين وأيضا التعويضات على التـوالي     نالحظ أن هناك ارتفاع ملحوظ في أقساط        و

نفس الوقت نجد أن إجمالي االستثمارات انخفض بشكل واضح مقارنة مع الـسنوات الـسابقة          
 وهذا نتيجة األوضاع الصعبة التـي تعيـشها         2007وخصوصا بعد ارتفاع االستثمارات في      

 بعـد   2008م المدينة في    ونجد أيضا هناك انخفاض في إجمالي الذم      ، البالد خالل هذه الفترة     
وأيضا نالحظ أن هناك ارتفاع في إجمالي الموجودات علـى       ، 2007ما كان هناك ارتفاع في      

ويتبين أن هناك ارتفاع في مجمـوع حقـوق        ، التوالي خالل السنوات الثالث المذكورة أعاله       
  .المساهمين ورأس المال المدفوع مما يدل على قوة المركز المالي للشركات

مين الفلسطيني كغيره من القطاعات االقتصادية يتوقف على        ن نمو أو تراجع قطاع التأ     ونجد أ 
الظروف السياسية واألمنية السائدة سواء كانت هذه الظروف بسبب عوامل خارجية أو كانـت       
بسبب عوامل داخلية تتمثل بالتجاذبات المختلفة التي تتغير من وقت إلى آخر علـى الـساحة                

  .فر العوامل الخارجية والداخلية في آن واحدالفلسطينية أو بتوا
ما هو جدير بالذكر هنا أن التأمين عبارة عن وعود تقدمها شركات التأمين بموجـب وثـائق                 
التأمين المختلفة إلى المؤمن لهم تضمن على أساسها تعويضهم عن الخسائر أو األضرار التي              

عليها في هـذه الوثـائق    المؤمن لحقت بهم وبممتلكاتهم نتيجة خطر أو مجموعة من األخطار      
  .في وثيقة التأمين) شركة التأمين(مين يدفعه المؤمن له إلى المؤمن لقاء قسط تأ
 التأمين العاملة فـي فلـسطين ومـا     ات أقساط التأمين المباشر التي اكتتبتها شرك      وسوف نبين 

ستفيدين من هذه   يقابلها من تعويضات قامت هذه الشركات بتسديدها لحملة وثائق التأمين و الم           
  .الوثائق بحكم القانون

 ألقساط وتعويضات التأمين المباشر في النصف األول مـن عـام            على معلومات  اوقد تحصلن 
 لتسهيل عملية مقارنـة  2007 والنصف الثاني من العام نفسه والنصف األول من العام        2006

ث تكون المقارنـة بـين      األرقام التي وردت إلينا من شركات التأمين العاملة في فلسطين بحي          
مع األخذ بعين االعتبار أن فترة األساس التي تستند عليها هذه المقارنة            . فترة ما وفترة أخرى   

  .2006هو النصف األول من عام 
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ونستطيع بناء على ما تقدم معرفة مقدار زيادة أو نقصان أقساط التأمين المباشر وما يقابلهـا                
 .ين المباشر في السوق الفلسطينيمن زيادة أو نقصان في تعويضات التأم

  :مين البحري فرع التأ-1
 2006شهد فرع التأمين البحري نمواً في أقساط التأمين المباشر في النصف الثاني من العـام         

مقارنة بأقساط النـصف األول مـن       % 64 ألف دوالر أمريكي أي بنسبة نمو بلغت         327بلغ  
 ألـف  65زادت أقساط التامين البحري مقدار  2007وفي النصف األول من العام  . العام نفسه 

  %.13 أي ما نسبته 2006دوالر أمريكي عن أقساط النصف األول من العام 
 مقارنـة   2006في المقابل انخفضت تعويضات التأمين البحري خالل النصف الثاني من لعام            

كمـا انخفـضت تعويـضات التـأمين        % 91بتعويضات النصف األول من نفس العام بنسبة        
 آالف دوالر أمريكي مقارنة بتعويـضات       8 بمبلغ   2007بحري في النصف األول من العام       ال

  % .24 أي بنسبة 2007النصف األول من العام 
  :فرع تأمين الحريق -2

 بلغت  2006شهد فرع تأمين الحريق تراجعاً في أقساط التأمين خالل النصف الثاني من العام              
  .على التوالي% 12.5و % 71نسبتها 
 2006 المقابل انخفضت تعويضات التأمين المباشر خالل النـصف الثـاني مـن العـام         وفي

 على التوالي مقارنة بتعويضات التأمين المباشر عن النـصف  2007والنصف األول من العام  
  .على التوالي% 26و% 37 بنسبة 2006األول من العام 

  :مين السيارات فرع تأ-3
النصف  مقارنة بأقسام    2006ل النصف الثاني من العام      مين اإللزامي خال  انخفضت أقساط التأ  

بينما سجلت األقساط نمواً خالل النـصف األول مـن العـام    % 6األول من العام نفسه بنسبة  
 2007، مرآة التـأمين  ( % 19 بلغت نسبة  2006 مقارنة بأقساط النصف األول من العام        2007

  ).22ص، 
  

  واتفاقيات إعادة التأمينالمركز المالي لشركات التأمين : اًرابع
The financial Position Of Insurance Companies And 
Reinsurance Agreements  

  

 المركز المالي ألي شركة تأمين يعتبر من أكبر االهتمامات حيـث يـضمن المركـز                إن قوة 
 كما  المالي استمرار عمل الشركة واألمر الذي تضمن معه الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم            

أن ارتباطها باتفاقيات إعادة تأمين بتغطيات واسعة ومناسبة لحجم وطبيعة السوق مع أفـضل              
مين العالمية يضمن لها الدعم بتوفير الحماية الضرورية لمركزهـا المـالي            شركات إعادة التأ  
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تمنحها وثائق التأمين اإللزامـي علـى المركبـات          على اإليرادات التي     عن طريق حصولها  
  .غطيات التي تمنحها وثائق التأمين من أخطار إصابات العمل واسعة جداًوكذلك الت

كما أن على شركات التأمين االحتفاظ باحتياطات تأمينية كافية ضـماناً لوفائهـا بالتزاماتهـا               
  .وتعتبر هذه االحتياطات عالمة مميزة لقدرة الشركة على االستمرار بعملها في المستقبل

ن ر أصول الشركة له قواعد تنظمه إذ ال يسمح لـشركات التـأمي   من ناحية أخرى فان استمرا    
 مجاالت آمنة لتحقيق عوائد تساعد على أدائها بواجباتهـا    استثمار أموالها أو جزء منها إال في      

ماليـة إلـى دائـرة      تجاه حملة الوثائق وحملة األسهم في آن معاً عن طريق تقديم تقاريرها ال            
 فحصها ودراستها وفق المعايير التي تـضعها هـذه الـدائرة          مين التي تقوم ب   الرقابة على التأ  

).2008.0717,ae.albayan.www.(  
  

ـ :خامساً  Department Of Insurance( التـأمين ى شـركات إدارة الرقابة عل
Supervision(  

  

 في فلسطين بهدف تنظـيم       اإلشراف والرقابة على أعمال التأمين      هيئة سوق رأس المال    تتولى
وتنمية قطاع التأمين بما يعود بالنفع على النشاط االقتصادي في فلسطين وبما يحقق التـوازن               

ت التأمين  العادل بين حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من وثائق التأمين من جهة ومصالح شركا            
لتـأمين  وذلك وفق قانون هيئـة سـوق رأس المـال وقـانون ا            . ومساهميها من جهة أخرى   

فهـذه   2005 لـسنة    20مين رقم   أ بموجب قانون الت   وذلك، التشريعات الثانوية المكملة لهما   و
وأن الهيئة تضع سياسات مفـصلة   . تتخذ اإلجراءات والقرارات والتعليمات الالزمة لذلك  الهيئة

ـ       ، مينألتطوير وتنمية قطاع الت    س لنمـو صـناعة     وتعمل على توفير كل المناخات التي تؤس
ارة الرقابة  و بحرص إد  ، وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية       ن في فلسطين  ميأالت

مين على حماية حقوق المؤمن علـيهم وكـل القطاعـات المـستفيدة مـن خـدمات                 أعلى الت 
  .)ps.pcma.www,2008.0220.( مينأالت

يشكل قانون التـأمين رقـم      ، 2004 لسنة   13مال رقم    ال  قانون هيئة سوق رأس    باإلضافة إلى 
 الرقابة   المرجعية القانونية لعمل إدارة    25/4/2006 الذي أصبح نافذا بتاريخ      2005  لسنة 20

طـر   على التأمين على استكمال وضع األ      ومنذ ذلك التاريخ عكفت إدارة الرقابة     ، على التأمين 
 الثانويـة المـساندة     دار عدد من التشريعات   صريعية المنظمة لقطاع التأمين عن أعداد وإ      التش

وتـم  ، حسب األولوية وبناء على أهميتها  ) التعاميم  ، القرارات   ، التعليمات، نظمة  األ(للقانون  
  .تعميمها على مكونات قطاع التأمين

  

  )The Palestinian Insurance Law( قانون التأمين الفلسطيني -
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التي رأت في القـانون  ،  أساسيا لدى شركات التأمين    مطلبا مينشكل وجود قانون فلسطيني للتأ    
. هاء حالة الفوضى التي كانت سـائدة      مثل واألنجع لضبط سوق التأمين الفلسطينية وإن      الحل األ 

ن الفلـسطيني  وبعد أن رقد في أدراج المجلس التشريعي لنحو خمس سنوات رأي قانون التامي            
  .خ قطاع التأمين الفلسطينيفي تاريليسجل عهدا جديدا ، 2005النور في العام 

مين وعلى شكل السوق بعد نحـو       كن كيف كان تأثير القانون على بيئة العمل في قطاع التأ          ول
  .أكثر من سنتين على صدوره 

د متطلبات وشروط   بالدرجة األولى في استقرار سوق التأمين و حد       قانون التأمين    ساهم   و لقد 
سخ وجود اتحاد شـركات     ركات وهو أيضا ر   ن القانون نظم عمل الش    وأ، الترخيص للشركات 

وجب وجوده حكما وألزم أي شركة تأمين مرخصة أو فرع لشركة تأمين أجنبيـة              التأمين بل أ  
  .إلى عضوية االتحادتعمل في السوق الفلسطينية باالنضمام 

   االتحاد الفلسطيني لشركات التأمين -
ي االتحاد الفلـسطيني لـشركات        اتحادا يسم   2005 لسنة   20نشأ بموجب قانون التأمين رقم      

  . لتأمين ذو شخصية اعتبارية مستقلةا
ويختارون مـن بيـنهم   ،  العاملة في فلسطين أعضاء في االتحاد حكما    تكون جميع الشركات   -

ـ         ، مجلس إدارة مؤقت لمدة ال تزيد عن سنة         9ضويته  وعليه فإن هذا االتحاد يـضم فـي ع
  .2006شركات كما في نهاية 

د الممثل القانوني لشركات التأمين لدى الدوائر الرسمية والغير رسمية وسـائر       ويعتبر االتحا  -
  .عامة بمقتضى قانون التأمينمور التأمين ال فيما يتعلق بقضايا وأالجهات المختصة

  .داخلي لالتحاد من قبل هيئة سوق رأس المال الفلسطينيةتم المصادقة على النظام ال -
عضاء فيما يتعلق بتـسوية التعويـضات والتأمينـات         ت بين األ  ي االتحاد تنظيم العالقا   يتول -

سعار التأمين االختياري بما يتناسب واألسعار      د الدنيا أل  المشتركة وله أن يقترح تحديد الحدو     
 اللجنة االستـشارية لـشؤون التـأمين بتوقيـع     كما يكون له صالحية التوصية إلى  ، العالمية

كمـا لـه    ،  مسلكيات المهنة  لفين لقرارات االتحاد أو   العقوبات من الهيئة على األعضاء المخا     
  . التأمينالتوصية بوقف إجازة العضو لنوع أو أكثر من أنواع

  االتحاد أن يزود الهيئة بنسخة عن أي قرار تتخذه جمعيته العمومية أو مجلس إدارتـه                على -
  ر يوم من تاريخ صدور القرا15 أن تكون مصدقة من رئيس االتحاد وذلك خالل على

ـ              دكما حد  ى  القانون أسس التعامل القانوني مع الشركات وأيضا حـدد دور إدارة الرقابـة عل
الترخيص والشروط الواجب توافرهـا     وأيضا وضع آليات    . التأمين في هيئة سوق رأس المال     

  ).37ص  ، 2008، مجلة سوق المال الفلسطيني(في شركة حتى تتمكن من تجديد رخصتها 
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  اإلدارة العامة للرقابة على التأمينهيكل ) 1-3(شكل رقم 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  )www.pcma.ps,20.4.2008:(المصدر

  

  

عالقة شركات التأمين العاملة في فلسطين بـسوق فلـسطين لـألوراق            :اًسادس
  المالية 

Relationship With Insurance Companies Operating In The 
market Of Palestine Securities Exchange  

  

تواجـه متطلبـات إدراج     ن المساهمة العاملة في فلسطين شـركات         شركات التأمي  نجد أغلب 
 مدرجة في تلك السوق أي أنه يمكن بيع وشـراء           في السوق المالي ولذلك فهي أغلبها     أسهمها  

نه يمكن  أسهمها في السوق المالي وهو أمر ال يسمح به إال إذا توافرت في الشركة شروط معي               
معها أدراج أسهمها في قائمة الشركات التي يسمح ألسهمها بأن تباع وتشتري في تلك السوق                

  ).84ص  ،1984، رمضان ( 
مين من القطاعات الصغيرة سواء من حيث عدد الشركات المدرجة أو مـن             ويعتبر قطاع التأ  

لـى   إ 2008 هذا القطاع مع نهايـة العـام      ووصل عدد شركات    ، حيث قيم التداول وأحجامه   
 من إجمـالي    %)13.9( مدرجة بالسوق ليشكل ما نسبته       شركة 36خمس شركات من أصل     

مدیر اإلدارة 
  العامة

قسم 
 التحلیل

 

دائرة 
  الترخیص

دائرة التدقیق 
  والتحلیل المالي

قسم 
 الشركات

 

قسم 
 الوكالء

قسم المھن 
 األخرى

الدائرة 
  الفنیة

الدائرة 
  القانونیة

قسم التشریعات 
 الثانویة

 

قسم تأمینات 
 الحیاة

 

قسم 
 االستشارات

 

قسم القضایا 
 يو الشكاو

 

  قسم السكرتاریة

 قسم التدقیق
 

قسم التأمینات 
 العامة 

 

قسم 
 السجالت

 

قسم إعادة 
 التأمین 
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  و ،مين من القطاعات الحديثة نسبيا في فلسطين       حيث يعتبر قطاع التأ    ،عدد الشركات المدرجة  
ثر بالغ على تطور القطاع المـالي     ية السياسية وتوقيع اتفاق أوسلو أ     كان النطالق عملية التسو   

مين  إذ ارتفع عدد شـركات التـأ  ،مينمل المؤسسات العاملة في مجال التأيني والذي يش الفلسط
 ويبلـغ حاليـاً عـدد       2000  تسع شركات في العـام      إلى 1992من شركة واحدة قبل العام      

شركات فلسطينية جميعها شـركات      8نها   شركات م  شركات التأمين العاملة في فلسطين عشر     
  .مساهمة عامة باستثناء واحدة

مين في األراضي الفلسطينية يتسم بـصغر حجمـه        من هذا االرتفاع إال أن سوق التأ       بالرغمو
مين  حيث أن التـأ    ،)أفراد ومؤسسات (مين لدى الفلسطينيين   وانخفاض أهمية خدمات التأ    ،نسبيا

مين  وشهد قطـاع التـأ    .مينتأاإللزامي على المركبات تمثل النسبة الغالبة من عمل شركات ال         
 بـدء   عوم، 2005لسنة   )20(مين رقم    مع بدء تطبيق قانون التأ     2005عام  د ال نقلة نوعية بع  

مما يتوقع أن يـنعكس ذلـك    ،س المالالتابعة لهيئة سوق رأ) لى التأمينإدارة الرقابة ع(عمل  
  .)23ص ،2006 ،مجلة دليل الشركات(با على تنظيم هذا القطاع وتنميتهإيجا

  :مين الشركات المدرجة تحت قطاع التأ
  مينكة المؤسسة العربية للتأشر -
 مينشركة المجموعة األهلية للتأ -
 مينشركة المشرق للتأ -

 مين الوطنية شركة التأ -

  شركة ترست للتأمين -
  مين في سوق فلسطين لألوراق الماليةات اإلحصائية الرئيسية لقطاع التأالمؤشر ) 3-3( رقم جدول   

مؤشرات 
  وبيانات السوق

2004  2005  2006  2007  2008  

دد الشركات ع
  المدرجة

3  3  4  4  5  

القيمة السوقية 
$  

47.817.263  107.801.999  152.139.667  90.679.466  98,016,998  

قيمة األسهم 
  $المتداولة 

5.091.891  29.699.352  19.997.996  23.622.024  5,043,300  

عدد األسهم 
  المتداولة

1.797.329  3.946.598  5.098.508  8.477.744  3,106,453  

  )16ص،2006،مجلة دليل الشركات: المصدر(
  )10ص،2007،مجلة دليل الشركات: المصدر(
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نجد من الجدول السابق أن هناك ارتفاع لعدد شركات التأمين المدرجة في السوق وهذا مؤشر               
 بعـد أن كـان  هنـاك    2008جيد إال أن هناك انخفاض في تداول األسهم لدى الشركات في        

  .ول أسهم شركات التأمين في السنوات السابقة ارتفاع مستمر بالنسبة لتدا
  2007,2008وأيضا نجد أن القيمة السوقية لألسهم انخفضت في العامين 

 ثـم عـادت   2004,2005وأيضا بالنسبة لقيمة األسهم المتداولة حيث كان هناك ارتفاع فـي        
م وعاودت االنخفاض في عـا   ، 2007وعاودت االرتفاع في عام     ، 2006وانخفضت في عام    

 وقد يعزو هذا االنخفاض بالنسبة لقيمة األسهم المتداولة والقيمة السوقية إلى األوضـاع    2008
  .السياسية الصعبة والحصار المفروض داخل البالد خالل هذه الفترة

  

  المشاكل والمعوقات التي تواجه قطاع التأمين: سابعاً
Problems And Constraints Facing The Insurance Sector  

  

 المشكلة الحقيقية التي تواجه سوق التأمين الفلسطيني هي غياب الوعي التأميني     أن
وعـدم إدراك   ، ى إلى وجود خلل بين العرض والطلـب       لدى المواطنين مما أد   

  :هذا ما نراه متجسدا في األتي، ة ألهمية قطاع التأمينالجهات الرسمي
مـع  ، نه من الكماليات  مر كو ينظر إلى هذا األ    ضعف قطاع التأمين بسبب الجمهور والذي        -

  . مستوي األفراد والشركاتأهم روافد االقتصاد الفلسطيني علىيعتبر أحد العلم أنه 
 انخفاض مستوى الوعي التأميني لألفراد بالنسبة لكثير من أنواع التأمين وعدم قيام شركات              -

ها يعود بالفائدة علـى  التأمين بدورها لتنمية هذا الوعي بما يعود بالفائدة على المواطنين وعلي    
  .االقتصاد الوطني

ت اإللزاميـة    عدم وجود الرقابة الحكومية الكافية للتأكد من تقيد المواطنين بإبرام التأمينـا            -
  .التي يفرضها القانون

 كثرة حوادث التزوير ومحاولة المواطنين تضخيم حوادث السير مستغلين التسهيالت غيـر             -
مجلـة البنـوك فـي       (ض مـصابي حـوادث الطـرق      العادية التي يعطيها قـانون تعـوي      

  ).40ص،1997،فلسطين
أن العديد من شركات التأمين تعاني من صعوبات مالية، مما ينعكس على الخدمـة التـي                 -

  .والتسويف والبخس في الحقوق تقدمها للزبائن كالمماطلة
ل عديـدة   رأس مثلث عملية التأمين هو الجهاز القضائي والشرطي، والذي يعاني من مشاك            -

 بل والتالعب في بعض األحيـان كتـسجيل حـوادث           ،الدقة في تقارير حوادث السير     كعدم
  .وهمية أو مفتعلة، كما أن المحاكم تعاني من تأخيرٍ في إصدار اإلحكام
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الخبرات الفنية والكوادر المؤهلة المدربة ألنواع التأمين المختلفة وخاصة المخـتص           نقصٍ   -
، سالمي وضمنيا نقص في العاملين في قطاع التـأمين اإلسـالمي          صاد اإل االقت التأمين و  يف

  .وهذا ينعكس على نوعية الخدمات المقدمة
  .سطينية من نقص في تخصصات التأمين  تعانى الجامعات الفل-
غياب الرقابة الفاعلة على التأمين،وغياب قانون التأمين المالئم، كما يعاني مـن تجـاوز                -

نية كالعمل والصحة والشرطة والمواصالت، إضافةً إلى وجـود         الوزارات والمؤسسات المع  
  ).www.alaswaq.net( قانون تعويض مصابي حوادث الطرق الحالي ثغرات كثيرة في 

 السلوك المهني لصناعة التأمين في فلسطين بحاجة إلى تقييم شامل للوصول بهـذه المهنـة           -
  .إلى األساس األخالقي السليم

لمؤمن لهم وشركات التأمين وخاصة مجال التأمين على السيارات من           هناك أزمة ثقة بين ا     -
حيث تحديد مسؤولية شركة التأمين عن التعويض عن الحوادث ومقدار التعويضات وسـبب             
ــه   ــم اإلشــارة إلي ــأمين الــذي ت ــصناعة الت هــذه األزمــة هــو الــسلوك المهنــي ل

  ).84ص،1984،رمضان(سابقا
وتضع له ضـوابط    ، وتنظيم سوق التأمين    ، ام القانون  عدم االهتمام بتطبيق تشريعات وأحك     -

  .على أسس علمية وعملية مستعينة بخبراء التأمين
  . عدم ربط الترخيص بمدة التأمين-
 ويتطلب نمو صناعة التأمين ازدهار الحركة العمرانيـة والتجاريـة والـسياحية وإنـشاء               -

عيـشة ومـستوى دخـل الفـرد     كما يلزمه ارتفاع مستوى الم، المصانع والوحدات اإلنتاجية  
 ).36ص،1998، مجلة الداخلية ( وهذه المتطلبات ال توجد في السوق الفلسطيني ، السنوي

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

http://www.alaswaq.net
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  المبحث الرابع 

  العوامل المؤثرة في نمو قطاع التأمين 

  
  البطالةتزايد وتواضع الدخل ولدى األفراد التأمينية  الثقافة: أوالً 

  أمين قوانين الت: ثانياً 

  تسويق الخدمات التأمينية : ثالثاً 

  الكوادر البشرية المتخصصة في التأمين تأهيل :رابعاً 

  الثقة بمؤسسات وشركات التأمين: خامساً

  االستثمار في شركات التأمين : سادساً 

  معدل تداول أسهم شركات التأمين في سوق األوراق المالية : سابعاً 

  ركات التأمين أهمية الرقابة على ش : ثامناً
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  العوامل المؤثرة في نمو قطاع التأمين
Factors Affecting The growth Of Insurance Sector  

  

 مقارنـة    هناك توجه كبير نحو صناعة التأمين في المنطقة وهناك أيضا وعي متزايد بأهميته            
لت متدنية جدا مقارنة     ما زا   متزايدة إال أنها   ن نسبة انتشار التأمين   أمع السنوات الماضية رغم     

  :عوامل وهذا يعود إلى عدةمع األسواق العالمية 
  

  البطالة تزايد ووالعامل الديني وتواضع الدخل لدى األفراد التأمينية  الثقافة: أوالً
Culture of insurance for individuals, the modest income, 
Religious factors and increased unemployment  

  

أن المجتمعات العربية فـي مختلـف       ى المأمول به حيث      يصل إلى المستو   ن التأمين لم  أنجد  
 فـي  إحباطـا شكل  بصورة عامة وهذا الغياب      غياب ثقافة اآلمان  مستوياتها الثقافية تشكو من     

  . خلق وعي تأميني لدى المواطنين العاديين
رؤوس األمـوال    من جهـة أصـحاب  يكونأن اإلقبال على التأمين في غالب األحيان حيث 

 ألنهم ملزمين بحكـم     وأصحاب المنشآت الصناعية والتجارية ليس ألنهم مقتنعون بالتأمين، بل        
  .القانون نظراً لوجود مسؤوليات مدنية و جزائية قد يتعرضـون لهـا فـي حـال المخالفـة     

إلـى أسـباب متعـددة يـأتي فـي       مكن إرجاعهاي ضعف إقبال المواطنين على التأمين، أنو
  :)sy.gov.alwehda.www,2008.717.(تهامقدم

  

ـ   مـغياب الوعي التأميني الذي يعد أحد أه -1  ه الـسوق التأمينيـة  ـالمعوقات التـي تواج
لديه الوعي الكافي بأهمية التأمين، وهو أقل بكثير مما عليـه           فالمواطن العربي عموما ليس     

ونجد أن هناك عدد من المواطنين ليسوا لديهم أدنى فكرة ، المتطور  أوروبا والعالماألمر في
والسبب في ذلك يعود إلـى      ، عن التأمين وهناك مواطنين يعتقدون أنهم ليسوا بحاجة للتأمين        

البرامج التـي تقـدمها المـدارس     التعليمية والدراسية ضمنعدم دخول التأمين في المناهج 
في حضور المادة التأمينية في وسائل   العامة والخاصة، وهذا قد أثر سلباًالمعاهد والجامعات

 تساعد علـى  ىالتأمين وإتاحة المعلومات الت المفترض أن تساهم بنشر ثقافة. اإلعالم المحلية
واستضافة أهل الخبرة واالختصاص لتوضيح أبعاد  توعية كافة المواطنين بالمفاهيم التأمينية

 . به ح العقود المتصلةمفهوم التأمين، وشر

 الوضع المادي يلعب دوراً مهما إمـا فـي زيـادة أو           حيث أن    محدودية الدخل وضعفه   - 2
محـدودة   نخفاض الوعي الـتأميني، وحيث أن الغالبية العظمي من المـواطنين  دخـولهم  ا

والغـاز والمأكـل    وضعيفة، وهي بالكاد تكفي لسداد فواتير الكهربـاء والمـاء والهـاتف    
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حاجاته مـن الملـبس أو    رب، وإن ما قد يدخره المواطن من مال قليل فهو إما لتأمينوالمش
للتفكيـر فـي   وال المال  وهكذا لن يجد الوقت الكافي،،لتغطية أمور طارئة كالمرض وغيره

نين من المـواط  دخل الفردي لدى األكثرية     تواضع ال لذا يجعل    ،شركات التأمين  التأمين لدى 
ن محدودا ومرنا جدا لسبب مهم أن هؤالء ال يملكون القوة الـشرائية       الطلب على سلعة التأمي   

  .للحصول على وثيقة تأمين
 في المقام الثالث من حيث تراجع التأمين العربي ولكن أثره محدود  الديني يأتيلعاملا - 3

  . بعض المجتمعاتفي
في   التأمين ارتفاع من العوامل المؤثرة سلبا على نمو قطاع  ارتفاع معدالت البطالة يعتبر-4

  .وهذا يخرج عدداً كبيراً من السكان من تحت مظلة التأمين الدول العربية
  

  Insurance lawsقوانيـــن التأمين : ثانياً
  

السنوات القليلة الماضية شهدت جهوداً حثيثة في عدد من البلدان لتحديث األطر التنظيمية             في  
زيز استقاللية الجهات المنظّمة وقدراتها الرقابيـة       وسن قوانين جديدة في مجال التأمين، و تع       

 International(بما يتماشى مع المبادئ األساسـية لالتحـاد الـدولي لمراقبـي التـأمين      

Association of Insurance Supervisors"IAIS"( . هــذا باإلضــافة إلــى إصــدار
تطبيـق مبـادئ    (توجيهات تتناول على سبيل المثال أسس تنظيم شركات التـأمين وإدارتهـا       

  .، وأساليب مراقبة سلوكيات السوق وإدارة المخاطر)الحوكمة
وعلى الرغم من ذلك، ال يزال التفاوت كبيرا بين بلدان المنطقة لجهة شمولية األطر القانونية                

 حتى تتناسـب مـع      ة،ومدى تطبيقها، مما يحتّم على الجهات المنظّمة تحديث األطر التنظيمي         
ــايي  ــسياسات والمعــ ــة،ر الدوالــ ــي  ليــ ــدولي لمراقبــ ــاد الــ  لالتحــ

  ).www.albayan.ae,17.7.2008(التأمين
هذا ويجب على صانعي السياسات إنشاء سلطة قضائية متخصصة تتـولّى تـسوية نزاعـات         

ومواجهة متطلبات التطوير في ظل التحوالت التي تشهدها أسواق العالم وذلك لعـدم             ، التأمين
كان ال بد من إصدار القـوانين والتـشريعات المالئمـة           ، ينيةكفاية األنظمة والتشريعات التأم   

لتنظيم التأمين التكافلي في البلدان التي تشهد طلباً متنامياً على هـذا النـوع مـن الخـدمات                  
  ). www.alwehda.gov.sy,17.7.2008(التأمينية

الـسوق  مين تتالءم مـع ظـروف       ألتنفيذ الفاعل لها ووضع قوانين ت     األهم من القوانين هو ا    و
وأنظمته ومبادئ توجهه للتطبيق وال مانع من وجود سلطة قضائية متخصصة فـي شـؤون               

ن هناك تباينا بـين  أن ال ننسى    أانين بحاجة إلى تعديل لكن علينا       هناك الكثير من القو   . التأمين
ويـت   بعض الدول ومن بينها اإلمارات وقطر والك       أندولة وأخرى في المنطقة ويمكن القول       

http://www.albayan.ae,17.7.2008
http://www.alwehda.gov.sy,17.7.2008
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ــزال ا ــة  ال ت ــراءات الرقابي ــال    أإلج ــا بأعم ــصورة عموم ــورا ومح ــل تط ق
   ).www.albayan.ae,17.7.2008(إدارية

  
  

  Marketing Of Insurance Services    تسويق الخدمات التأمينية: ثالثاً
  

جات بشكل مربح للمؤسسة أو التسويق هو تحديد وتعريف حاجات الزبائن وإرضاء هذه الحا
، حاجات الزبائنتحديد وتعريف : سويق يتضمن ثالثة عناصرتعريف للتوهذا ال. الشركة

  ).Davis&Dvis 1988 ،p15,(إرضاء هذه الحاجات وتحقيق األرباح 
 من المهمات الصعبة ألي مدير تسويق كونه يتعامـل           يعتبر  تسويق الخدمات التأمينية   وبما أن 

ه يـتم إصـدارها أو      مع أفكار ومنتجات من صفاتها أنه غير محسوسة وتتميز بالتالزم أي أن           
وتتصف أيضاً باالختالف والتميز من حيث وقت تقديمها نظراً         . إنتاجها وقت حاجة العمل لها    

لتفاوت إمكانيات وقدرات األفراد الذين يعرضونها وهي منتجات وخدمات ال يمكن تخزينهـا             
  .)10ص،2006،مرآة التأمين(  وتستخدم لتغطية أخطار معينة

فرضت تصوراً وشروطاً لتسويق الخدمات التأمينية وصوالً لتحقيق        ن هذه الصفات والمالمح     أ
  :)10ص،2006،مرآة التأمين( األهداف التالية والبعيدة للشركة ومن أهم هذه الشروط ما يلي

االهتمام باإلنسان كونه أهم عامل في عملية التسويق فهو الذي يقـوم بتقـديم الخدمـة                 - 1
واإلقناع وتعتمد عليه عملية البيع وتكرار البيع وخدمـة         وشرحها واالتصال المباشر بالعمالء     

ما بعد البيع مع ضرورة اهتمام الشركة بتطوير كفاءة جميع موظفيها كوحدة واحدة متكاملـة               
  .تضمن له التميز والتفرد في األداء

عدم محسوسية هذه الخدمات يجعل لزاماً على الشركات التأكيد على مبدأ الثقة المتناهيـة    - 2
 االحتفـاظ  ء ونتيجة لذلك فأنه تستطيعالً إلى عالقة شراكة ووالء طويلة األمد مع العمال       وصو

 .جذب مزيد من العمالء الجددو بالعميل الحالي 

إن مبدأ تالزم تقديم الخدمة مع موعد انتهاء تاريخ وثائق التأمين للعمالء يجعـل عمليـة      - 3
 طويالً ويحتاج لجهـد كبيـر مـن المتابعـة           التحضير للبيع مبدأ تسويقياً مهما يستغرق وقتاً      

والمثابرة لتسويق هذه الخدمات من قبل مسوقين لهم هوية مميزة وطريقة عمل متفردة وواقـع   
 .فعال ورؤية واضحة عن المستقبل وتمسك بالفضيلة والمبادئ والقيم واألخالق الحميدة

ة تـسويقية تتميـز     معرفة الخطر وتحديده وتلمسه ومن أجل الوصول إلـى إسـتراتيجي           - 4
 .باالنسجام ما بين السعر والتغطية مع نوعية الخطر

ن اإلستراتيجية الالزمة لتحقيق األهداف التي ستركز عليها شركات التـأمين تتطلـب             لذلك أ 
سهلة وتتطلب فهم قـوي     ليست  مهمة  التسويقية بأهداف محددة وهي     تطوير هذه اإلستراتيجية    
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ويعتبـر  . ميع األقسام المشاركة في تنفيذ هذه اإلستراتيجية      لجميع النقاط كذلك تتطلب تعاون ج     
  .االتصال داخل الشركة عامالً حاسماً لنجاح إستراتيجية وخطة التسويق الموضوعة

ـ والـسعر  والخـدمات  ووتأخذ اإلستراتيجية بعين االعتبار المنتج      ان و وقـت التوزيـع   المك
صة السوق والوضع االقتصادي العـام     معرفة حجم المبيعات وح   والمنافسة  و للزبائن   والترويج

وعليه ال يمكن إنجاح خطة العمل أو خطة التسويق بواسطة فرد واحد بـل تتطلـب عمـل                   
  .حالة تحفز دائمبحيث تبقي الموظفين في وتعاون والتزام جماعي 

باإلضافة إلى الطرق   ، ساليب المستخدمة في بيع التأمين    ويعتبر وسطاء التأمين هم من أهم األ      
 تشمل اإلعالنات في الصحف والعاملين في شركات التأمين وشركات مثل وكـاالت             األخرى

ــال        ــم األعم ــساعد أله ــل م ــأمين كعام ــع الت ــي تبي ــب الت ــسفر و المرائ ال
  ).levene,1989,p6(التأمينية

  

 صاحب اإلعالن عن قيام شركات التأمين الخاصـة وطريقـة  تالدعايات التأمينية التي   - 5

  أعطى لإلنسان العادي انطباعاً أن تلك الـشركات ليـست إال مجـرد   تعاملها مع المواطنين

 علـى  مما اثر سلباً على عدم إقبال الناس. يهدف إلى الربح والشيء غيرهمشروعاً استثمارياً 
                                                                (www.free-syria.com,17.07.2008). التأمين
ف اثنان على أن نشر الوعي و اإلرشاد يعتبر سببا رئيسا في خفض نفقـات شـركات           ال يختل 
فإذا دققنا في نفقات و فواتير شركات التـأمين نجـد           . كما يعود بالفائدة على المجتمع    ، التأمين

وأن نسبة ال بأس بها من هذه المدفوعات كان من الممكن تفاديها مـن        ، أنها مرتفعة من ناحية   
و ، و أن سياسات التسويق   و المبيعات تأخذ منحى آخر للوصول إلى العميل             فل، ناحية أخرى 

و مـا   ، و إبراز حاجة الناس و السوق إلى التأمين و فوائـده          ، توصيل فكرة التأمين و أهدافه    
و فـي   ، يتوجب على العميل أن يتحمله من نفقات مقابل الحصول على عقد التـأمين الجيـد              

، و ماذا ال يمكن تغطيته في عقد التأمين       ،  يجنيه من عقد التأمين    ماذا يمكن للعميل أن   ، المقابل
فالتأمين عملية طويلة األمد و ليست عملية بيع لمنـتج          . من دون مبالغة و ال مجاملة أو خداع       

أو مـا دام يمـارس      ، بل أمر قد يمتد أمده طيلة حيـاة الـبعض         ، مستهلك و لمرة واحدة فقط    
  . مصادر دخلهاألعمال و التجارة التي تدر عليه

ومن هنا تبرز الحاجة الملحة إلعادة النظر في الـسياسات التـسويقية و أسـاليبها وطـرق                 
التوجـه و  فال يجب أن يغيب عن ذهن القائمين على التخطيط و الدراسات أهميـة            ، تطويرها

منهـا  ، و ذلك لعدة أسباب   ، ولكنه يخشى التورط في هذا الموضوع     ، بكثافة نحو سوق التأمين   
وقد تكون بسبب ارتفاع كلفة التأمين أو ضعف إمكانيات العميل المادية أو سوء تنظيم              : يةالماد

بحيـث لـم    : أو الجهل بالفكرة  ، فمثال هل التأمين حالال أم حراما     : أو الدينية   ، أموره المادية 
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وذلك نتيجـة معلومـات خاطئـة أو        : أو الفهم الخاطئ لها   ، تخطر على باله أو لم يسمع بها      
أو من خالل تجربة شخصية سيئة خاضها بنفسه مع شـركات  ،  مشوشة وصلت إليه  ناقصة أو 

كأن يفاجأ في أحدى المستشفيات أو إحدى العيـادات  : التأمين أو سمع عنها من أطراف أخرى  
عند حاجته للعالج بأن هذا العقد ال يشمل هذه المعالجة أو ال يغطي هذه الخدمة أو اصـطدم                  

ومن بعض أسبابها توصيل المعلومات من قبـل     ، طالبته بمستحقاته بمماطلة وكيل تأمينه عند م    
أو ، المندوب بطريقة خاطئة أو تضليلية من أجل بيع عقد التأمين والحصول علـى عمولتـه              

 وهنا ال يفوتنا التنويه      في التدريب الذي تلقاه المندوب     ربما عن عدم سوء نية ولكن نتيجة خلل       
 الحق الكافي من قبل الكثير من مؤسسات و شـركات دول            بعدم إيفاء أهمية التدريب و فوائده     

بحيث تكون األولوية للمصالح الخاصة واالعتبـارات      ، إما للتوفير أو المحسوبية   ، ثالعالم الثال 
الشخصية هي الدافع أو الهدف عند اختيار المواضيع التدريبية أو األشخاص المراد إيفـادهم              

ت الصادرة عمن يسوق لصالحه فقط ويعيب فـي         وال يخفى أيضا خطورة المعلوما    ، للتدريب
ــرى      ــسة األخـ ــأمين المنافـ ــركات التـ ــدمها شـ ــي تقـ ــدمات التـ   .الخـ

فإن القسم األكبر من اللـوم يقـع        ، وفي ظل اضمحالل الوعي التأميني في السوق و توجيهه        
على شركات التأمين وخاصة القائمين على برامج األبحاث و التسويق أوال ثم دوائر المبيعات              

أو ، نتيجـة أخطـاء تـسويقية     ، بسبب المفهوم الخاطئ عن التأمين و فوائده و أبعـاده         ، انياث
مما ، ... ! بسبب تجربة له مع التأمين مر بها أو بتناقلها الناس           ، ممارسات يلمسها المؤمن له   

 يساهم في خلق أجواء مـن عـدم الثقـة بـين طرفـي المعادلـة فـي العمليـة التأمينيـة                     
)www.ahewar.org,17.07.2008.( 

يركز على خمس عناصر تؤثر في نجاح أي شركة           قسم التسويق لكل شركة أن     لذا يجب على  
  : )dorfman)   p5o,1993, للحصول على أفضل ممارسة تسويقية

  . جات الزبائن و إرضاء هذه الحاجات التوجه التسويقي الصادق بتعريف وتحديد  حا–أ 
ييم التغيـرات  بيئة السوق أي االلتزام بمراقبة ومسح وتق    التحسس الكبير للبيئة التجارية و     – ب

  .التي تحصل في السوق
 المرونة التنظيمية والتكيف التنظيمي وتشمل ضرورة تجنب  البنيان التنظيمـي الجامـد              -ج  

  .ان بما يتوافق مع تغيرات السوقللشركة أو المؤسسة ووجود آلية لتغيير هذا البني
عار التـأمين   ألن ارتفاع أس  ، نسبة الفائض في حدود معقولة    ن تكون أقساط على      يجب أ  – د  

  .يادة العرض في الطلب على التأمينساس زليس دائما يكون على أ
 إتقان األساليب المهنية التسويقية بااللتزام بتوظيف موظفين مدربين جيدا علـي هـذه              –هـ  

، دايفـز ودايفـز  (رى هذه األساليب وأساليب أخاألساليب وإدراك منافع مواصلة التدرب علي    
  )14ص ، 1988
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  تأهيل الكوادر البشرية المتخصصة في التأمين: رابعاً
The rehabilitation Of Cadres Specialized In Insurance  

  

يفتقر قطاع التأمين في المنطقة إلى االختصاصات والمهارات الضرورية، السيما في مجـال             
ولعـّل أحـد    . ء التأمين وهي إحـدى المعوقـات      تصميم المنتجات التأمينية واالكتتاب وخبرا    

الشروط الالزمة لتطوير قطاع التأمين العمل على تطوير مجموعة المهـارات المحليـة فـي       
الخدمات التأمينية في ظّل النقص الحاد في ذوي المقدرة واالختـصاص فـي هـذا الميـدان                

ز في تطـوير المعـارف   ويتوجب على صانعي السياسات والجهات المنظمة القيام بدور المحفّ 
  .المهنية وتحديد المؤهالت المهنية وشروط االعتماد في مهنة التأمين

هناك حد أدنى متعارف عليه من المؤهالت المهنية للعاملين في الخدمات التأمينية تـستوجب              
يمكن للجهات  . إلى جانب التحصيل العلمي العام امتالك مؤهالت متخصصة في قطاع التأمين          

تأثير في السوق ورفع مستوى معايير البرامج التدريبية باعتماد برامج معترف بهـا        المنظمة ال 
وتنظـيم بـرامج تدريبيـة      . دولياً وبرامج محلية تلبي الحد األدنى من المعـايير المطلوبـة          

  .متخصصة
يمكن أن تتولى مهمة تنظيم البرامج التدريبية الجهة المنظمة، أو األطراف المعنيون بـصناعة    

، أو القطاع الخاص مع ازديـاد الطلـب         )كاتحادات شركات التأمين والشركات نفسها    (ين  التأم
ويجب على الجهات المنظمة في البلـدان التـي تـشهد طلبـاً             . على هذا النوع من التدريب    

لتثقيف السوق وتزويـده    متسارعاً على التأمين التكافلي الحرص على توفير البرامج التدريبية          
ــة ال  ــارف الالزمـ ــسبياً   بالمعـ ــدة نـ ــات الجديـ ــذه المنتجـ ــتخدام هـ  سـ

)www.albayan.ae,17.07.2008.(  
  

        الثقة بمؤسسات وشركات التأمين:خامساً
Trust Institutions, Insurance Companies  

  

اإلنسان لقيمة   في بعض تلك المؤسسات، وعدم احترام بعضهاالموجودونتيجة طبيعية للفساد 
 بمبلغ ال يغطـي  السيارات المؤمنة مة اإلنسان الذي دهسته إحدى يقدر قيقدكإنسان، فالبعض 

تكاليف االصابه أو محاولة التهرب والبحث عن ثغرات لعدم دفع التعويض أو المماطلة فـي               
 ، وبين الشركات والـشركات    ،زمة ثقة بين العمالء والشركات    وهذا مما أدى إلى أ    ، التعويض

 فالعميـل  ،طيع القطاع التأميني العمل والحركة في ظلهاوعدم استقرار البيئة القانونية التي يست    
  في جميع األحوال وفـي       ، والشركات تخاف من التعرض للخسارة     ،يخاف أن يخسر أقساطه   

مـن  غياب المعلومات الكافية والشفافية والقانون الحاكم فإن سوق التأمين ال بـد أن تعـاني                
 موقفا سـلبيا    وضى أخذ رجال األعمال   في ظل هذا االضطراب والف     !  وانعدام الثقة  ،ضىالفو
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حرك الرئيـسي   ورجال األعمال والشركات التي يديرونها في الواقع هم الم      ،من عملية التأمين  
يهم  ويأتي بعد ذلك فئة األفراد الذين يفتقدون إدراك أهمية العملية التأمينية عل            ،للعملية التأمينية 
التأمين من الناحية الدينية والتشكيك في       وذلك يعود ألسباب منها رفض فكرة        ،أو على أسرهم  

   ).www.aleqt.com,17,07.2008(الحياة مدى شرعية التأمين على 
  

  االستثمار في شركات التأمين:سادساً
 Investment In Insurance Companies   

  

 بهدف تحقيق مكاسب يتوقع الحصول عليها على مدى مدة طويلة           ينه ارتباط مال  يعرف على أ  
توظيف األموال المتاحـة    " نه   ويعرف أيضاً على أ    ،)29ص،1996، الهواري  (قبل  في المست 

، الحـضيرى   " (في اقتناء أو تكوين أصول بقصد استغاللها لتحقيـق أغـراض المـستثمر              
، ية التي تقوم بتوظيف رؤوس األموال     بأنه العملية االقتصاد  " و أيضا يعرف    ، )33ص،2000

ورفـع القـدرة    ، و ذلك لتحقيق تراكم رأسمالي جديد     ، تدف شراء مواد اإلنتاج والتجهيزا    به
حيث يتسم التعريف بالشمولية ويبين هـدف       ، اإلنتاجية أو تجديد وتعويض رأس المال القديم        

  .p33,1996,froyen)( االستثمار كإنفاق مالي 
حيث تعتبر األقساط أهم مصدر إليرادات شركات التأمين والتي تمثل من ناحية أخرى التـزام    

. ى المؤمن له في مقابل الحصول على التعويضات المحددة عند وقوع الخطر المؤمن ضده             عل
و يرتبط قسط التأمين بعالقة طردية بمبلغ التأمين بحيث يزيد القسط بزيادة المبلـغ ويـنقص                
بنقصه كما يرتبط القسط مع الخطر بعالقة طردية أيضا بحيث إذا زاد الخطر أرفـع القـسط                 

  . وبالعكس
ما يكون القسط مبلغا ثابتا يدفع بصفة دورية و لذلك يطلق عليه القسط الثابـت وهـذا                 وغالبا  

القسط قد يكون صغيرا و ذلك في حالة التأمين التبادلي هذا ويجب اإلشـارة  إلـى أن قـسط      
التأمين على الحياة قد يدفع بصورة دورية لشركة التأمين أو قد يدفع مرة واحدة عـن عمليـة      

بـدوى  ( لق عليه قسط وحيد وهو يمثل القيمة الحاليـة لألقـساط المتوقعـة            التعاقد ولذلك يط  
  ).259ص،2002،محمد و أحمد، ومحمد

االستثمار من صميم عمل شركات التأمين والمطلـوب تعزيـز الجانـب الرقـابي              ونجد أن   
ونتيجة لعمليات شركات التأمين وتراكم المبالغ الكبيـرة        ، واإلشرافي على عمل هذه الشركات    

بالتـالي  ، ذه األموال إلى رصيد حساب الشركة     وتضاف ه ، مطالبات في المستقبل   لدفع ال  وذلك
وهذا من مـسؤولية إدارة     ، ذه األموال  وبالتالي يجب استثمار ه    ،ت يزيد فإن مجموع الموجودا  

  .ة لتستثمر تلك األموال بشكل سليمالشؤون المالية أو لجنة مالية للشرك
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وهذا هـو  ، ستثمرة  يجب أن يكون لتلبية مطالبات المستقبل      نجد أن هناك جزء من األموال الم      
الحـصول علـى عائـد مـن        ، وباإلضافة إلى ذلك  . الهدف األساسي وهو األخذ بمبدأ األمان     

دنـى  األحد  على ال شركات التأمين على الحياة تحمل      في معظم الدول عادة ما تقوم       ، االستثمار
ويمكـن القـول أن إيـرادات       ،  لحـسابية لكسب في قسط العمليـات ا     ل وذلكمن سعر الفائدة    
ــتثمارات ال ــي االس  تح  صل علیھ  ا ش  ركات الت  أمین تمث  ل ع  امال مھم  ا ف  ي رف  ع ال  صناعة    ت

(p123,1992, Vaughan).  
يجـب أن تلتـزم   ، ومن الوسائل التي يجب إتباعها من أجل تقليل المخاطر االسـتثمارية  - 

وخاصة فيما يتعلق باالسـتثمار   قتصادشركات التأمين باإلطار المسموح به من قبل وزارة اال
التأمين دراية كافية بالـسياسات االسـتثمارية    واالقتراض والبد أن يكون لمجلس إدارة شركة

التـأمين يـضم ذوي الخبـرة والدرايـة بالمجـاالت       إلى جانب إنشاء قسم خاص بشركات
ــسوق  ــة بالـ ــتثمارية المتاحـ ــى    االسـ ــراف علـ ــه اإلشـ ــون مهمتـ تكـ

  ).www.argaam.com,20.02.2008(االستثمارات
  

  معدل تداول أسهم شركات التأمين في سوق األوراق المالية : سابعاً
Trading In shares Of The rate Of Insurance Companies In The 
stock Market  
جاءت انتشار ظاهرة التداول باألسهم انعكاساً للتطورات االقتصادية التي شـهدتها المنطقـة              

وقد ترافقـت ظـاهرة   . و المدخرات واالستثمارات الفرديةها إلى ازدهار ونم  والتي أدت بدور  
تداول األسهم بازدياد عدد الشركات المساهمة وذلك تلبية لحاجات البناء االقتـصادي والتـي              

، والتي كان لها األثر األكبر في خلق اقتـصاد يملـك             تأخذ إطارها المتكامل والتنظيمي    بدأت
منوهة أن تداول األسهم يعتبر في حد ذاته ظـاهرة          . وجوده وتطوره  المقومات الالزمة ل   كافة

إيجابية تتمثل في تطور وسائل استثمار رؤوس األموال الفردية واالنطالق إلى مجاالت أوسع             
  .ادر الدخل القومي وتنويع اإلنتاجمما يخلق ويوفر الفرص لتنويع مص

 االستثمارية في الدولة وحـدت مـن         إلى تنوع المنافذ   تطوير عمليات التداول باألسهم    دىأ و
رؤوس األموال الوطنية إلى الخارج وساعدت على خلق قاعدة إنتاجية متنوعـة فـي               تسرب

الدولة كما أنها أدت إلى خلق وعي استثماري بين المتعاملين بداية مرحلة جديدة ترافقت مـع                
عـات االقتـصادية،   عودة االنتعاش إلى النشاط االقتصادي في الدولة والذي شمل معظم القطا   

حيث انتعشت عمليات التداول في األسهم كإحدى القنوات االستثمارية المفضلة وبدأت مفـاهيم       
عديدة تتغير لمصلحة التداول وبرزت شريحة من تجار األسهم نشطوا في السوق لالسـتفادة               

  .من فروقات األسعار لتحقيق أرباح كبيرة

http://www.argaam.com,20.02.2008
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إجراءات جديدة ودعم مستمر مـن قبـل الـسلطات    إال أنه ال تزال عملية التداول بحاجة إلى     
ـ            رات االقتـصادية   المشرفة وبحيث تكون هذه السوق من المرونة بحيث تستوعب كافة المتغي

 تزال تشكل حجمـا     أن أعداد الشركات المساهمة وحجم األسهم المتداولة ال        ،المحلية والدولية 
ما أدى إلى    بيع وشراء األسهم م     فضالً عن نقص الخبرة لدى المتعاملين في       ،ضئيالً ومحدوداً 

 إضافة إلى عدم وجود تخصص لدى الشركات المتعاملة في األسـهم          ،زيادة ظاهرة المضاربة  
خارج األسواق الرسمية، حيث نجد أن كثيراً من الشركات تمارس هذا العمـل إضـافة إلـى         

  . خرى كالمقاوالت والتجارة وغيرهاأعمالها األ
بعوامل عديدة، منها عوامل داخلية كالسيولة والطاقة االسـتيعابية       أن عملية تداول السهم تتأثر      

للمدخرات في االقتصاد من خالل تعدد منافذ االستثمار المختلفة، ومنها عوامل خارجية حيث             
تلعب األوضاع االقتصادية والسياسية العالمية دوراً كبيراً في تحديـد اتجاهـات االسـتثمار              

ومن أهم العوامل المؤثرة على أسواق التـداول        . ي والخارجي ة بين االستثمار المحل   والمفاضل
أسعار الفائدة العالمية التي تلعب دوراً كبيراً في حركة أسواق التداول حيـث تعتبـر إحـدى                 
البدائل المنافسة لالستثمار المحلي، فارتفاع معدالت الفائدة العالمية تؤدي إلى انتقال األمـوال             

إلى هبوط النشاط في سوق األوراق الماليـة المحليـة وعلـى       المحلية إلى الخارج مما يؤدي      
العكس فإن انخفاض تلك المعدالت يؤدي إلى عودة األموال المستثمرة في الخارج وتحريـك              

أسعار الصرف دوراً مهماً في تخفيف أثر أسـعار         وتلعب تقلبات   . النشاط في السوق المحلي     
  ).www.uaesm.maktoob.com,20.02.2008(الفائدة العالمية على السيولة المحلية

الكثير من المتعـاملين عواصـف    استقرار سوق األسهم وإيجاد طرق من الوعي يجنبو أن 
للمثول أمام قراءات وتحليالت كثير من  ، وبالتالي تهيئة كافة عمليات التداولومفاجأتهالسوق 

ع المتغيـرة  االستقرار علـى األوضـا   المختصين الذين سيضيفون دون أدنى شك المزيد من
 ومقـدار اإلفـصاح     سوق األوراق المالية    شفافية  و إن   . وغير المستقرة التي يشهدها السوق    

كـون  الذي يالمضاربات، بمعنى أن السوق إيجابية هذه  الموجود فيه يحدد من عملية سلبية أو
قرارات بناء على الشائعات ومعلومـات غيـر مؤكـدة     فيه مجال خصب للشائعات أو التخاذ

ي ممكن إنهم يدخلوا في أسعار عالية تعتبـر  تالمستثمرين ال نتائجها سلبية على الصغارتكون 
لكثيــــر مــــن    أســــعار مــــضاربة وأســــعار مــــضخمة   

  ).net.alarabiya.www,2008.0720.(الشركات
  
  
  

http://www.uaesm.maktoob.com,20.02.2008


 60

  أهمية الرقابة على شركات التأمين: ثامنًا

Importance Of Oversight Of Insurance Companies  

ت ودوائر الرقابة على أنشطة التأمين بـصفة        تتمثل في الدور الكبير والهام الذي تقوم به هيئا        
  .ين بصفة خاصةعامة والدور الرقابي واإلشرافي على أعمال شركات التأم

دور رقابي ذاتي على أنـشطتها      ب لتأمين الفلسطينية على قلة عددها تقوم      شركات ا  حيث كانت 
التأمينية واالستثمارية في ظل الفوضى وشدة المنافسة إبان فترة االحتالل وحتـى بعـد قيـام        
السلطة الوطنية واستالمها زمام األمور ومناداة تلـك الـشركات للـسلطة بإنـشاء أجهـزة                

تخصصة ترعى وتحمى جميع من عمل في هذه المهنـة أو تعامـل معهـا حفاظـاً علـى                   م
  .المدخرات والمكاسب االقتصادية والوطنية

واعتماداً على التصنيف المالي الذي توضع ضمنه فال بد من أن يخضع أداء شركات التـأمين    
، رآة التـأمين  م(لقوانين وتشريعات تقودها جهات مالية حكومية لها صالحيات محددة ومنظمة         

  .)27-25ص ، 2007
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 61

  

 ثالثالفصل ال

  اإلطار العملي

  

  الطريقة واإلجراءات

  

  المقدمة : أوالً

  منهجية الدراسة : ثانياً

 أداة الدراسة : ثالثاً

 صدق وثبات االستبانه : رابعاً

 )سمر نوف-اختبار كولمجروف(اختبار التوزيع الطبيعي : خامساً

  المعالجات اإلحصائية : دساًسا
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  )Introduction(مقدمة : أوالً 
 

 ، وكـذلك أداة    واألفراد مجتمع الدراسـة وعينتهـا      ،ل هذا الفصل وصفاً لمنهج الدراسة     يتناو
الدراسة المستخدمة وطرق إعدادها، وصدقها وثباتها، كما يتضمن وصفا لإلجـراءات التـي             

، وأخيرا المعالجات اإلحصائية التـي تـم        لدراسة وتطبيقها في تقنين أدوات ا    الباحثة   قامت بها 
  .د عليها في تحليل بيانات الدراسةاالعتما

  

  Methodology Studyمنهجية الدراسة :  ثانياً 
 

لغرض تحليل العوامل   لمنهج الوصفي التحليلي،    ا  من أجل تحقيق أهداف الدراسة تم استخدام      
مجتمـع الدراسـة   يتكـون  و ، ثماراته في فلسطيناع التأمين واست   قط نمو ضعف   المؤدية إلى 

 في شركات التـأمين العاملـة فـي فلـسطين          هم العاملون الفئة األولى   : المستهدف من فئتين  
  ). موظف50(البالغ عددهم )  أقسامالمدراء، نوابهم ورؤساء(

الدراسـة  ، وقد تم توزيع استبانه      200 األفراد المستفيدين من التأمين وعددهم       والفئة الثانية هم  
  .على كل فئة منهم

كمـا تـم    ، من العينة المستهدفة  % 66ا نسبته    استبانه من الفئة األولى أي م      33 وتم استرداد   
أي تم استرداد   ، من العينة المستهدفة  % 97ا نسبته    استبانه من الفئة الثانية أي م      194استرداد  

 توبعد تفحص االسـتبيانا   ، من الفئتين مجتمعتين  % 90ا نسبته    أي م   استبانه 227ما مجموعه   
  . لم يستبعد أي منها نظرا  لتحقيقها شروط اإلجابة  الصحيحة

  

   منهجية جمع البيانات -
  :تعتمد الدراسة على نوعيين أساسيين من البيانات

  

  )Preliminary Data(  البيانات األولية -أ  
ت البحـث وحـصر     وذلك بالبحث في الجانب الميداني بتوزيع استبانتين لدراسة بعض مفردا         

ومن ثم تفريغهما وتحليلهما باستخدام برنامج      ، وتجميع المعلومات الالزمة في موضوع البحث     
SPSS  (Statistical Package for Social Science)   اإلحصائي واستخدام االختبارات

  .قيمة ومؤشرات تدعم موضوع الدراسةاإلحصائية المناسبة بهدف الوصول لدالالت ذات 
  

  )Secondary Data(البيانات الثانوية  - ب  

 أو   ودراسات سابقة و مواقع الكترونيـة      تم مراجعة الكتب و الدوريات و المنشورات الخاصة       
  . قد تسهم في إثراء الدراسة بشكل علمي أخرىالمتعلقة بالموضوع قيد الدراسة، وأية مراجع
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 )Study Tool(أداة الدراسة : ثالثاً
  : على النحو التاليوقد تم إعداد استبيانين

 Questionnaire companies)( استبانه الشركات -أ 

  :لى النحو التاليوقد تم إعداد االستبانة ع
  .إعداد استبانه أولية من اجل استخدامها في جمع البيانات والمعلومات -1
 .متها لجمع البياناتلى المشرف من اجل اختبار مدى مالءعرض االستبانة ع -2

 .تعديل االستبانة بشكل أولي حسب ما يراه المشرف -3

تقديم النـصح  تم عرض االستبانة على مجموعة من المحكمين والذين قاموا بدورهم ب        -4
 ).1ملحق رقم (واإلرشاد وتعديل وحذف ما يلزم 

 .ناسب هو مإجراء دراسة ميدانية أولية لالستبانة وتعديل حسب ما -5

 ، ولقـد تـم      توزيع االستبانة على جميع إفراد العينة لجمع البيانات الالزمة للدراسة          -6
  ).2ملحق رقم (كما يليتقسيم االستبانة إلى عدة أقسام  

 ). فقرات7( يتكون من البيانات الشخصية لمجتمع الدراسة ويتكون من  :القسم األول ×

 ).فقرتان(خاصة بالشركات ويتكون من يتكون من البيانات ال: القسم الثاني ×

لمؤدية إلى ضعف نمو قطاع التأمين واسـتثماراته فـي           تتناول العوامل ا   :القسم الثالث  ×
 :وتم تقسيمه إلى ستة محاور كما يلي. فلسطين

ü فقرات3(ويتكون من ، )انخفاض الوعي التأميني (غياب الثقافة التأمينية: ور األولالمح .( 

ü  4(ويتكون مـن    ، )ضعف تطبيق القوانين المتعلقة بالتأمين     (البيئة القانونية : المحور الثاني 
 ).فقرات

ü  وكيفية الترويج   ، والتركيز علي العمولة  ، ضعف التسويق للخدمات التأمينية   : المحور الثالث
 ) فقرات8(ويتكون من 

ü  انخفاض المستوى االقتصادي واالجتماعي المتمثل فـي البطالـة ومعـدل           : المحور الرابع
 ). فقرات4(ويتكون من ، الدخل للفرد

ü  7( ويتكـون مـن     ، عدم وجود كوادر متخصصة في شركات التـأمين       :المحور الخامس 
 )فقرات 

ü فقرة 33( ويتكون من ، استثمارات شركات التأمين: المحور السادس .( 
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  )Questionnaire individuals( استبانه األفراد -ب 

  .إعداد استبانه أولية من اجل استخدامها في جمع البيانات والمعلومات -1
 .عرض االستبانة على المشرف من اجل اختبار مدى مالئمتها لجمع البيانات -2

 .تعديل االستبانة بشكل أولي حسب ما يراه المشرف -3

على مجموعة من المحكمين والذين قاموا بدورهم بتقديم النـصح      تم عرض االستبانة     -4
 ).1ملحق رقم (واإلرشاد وتعديل وحذف ما يلزم 

 .ناسبهو م ميدانية أولية لالستبانة وتعديل حسب ما إجراء دراسة -5

 ، ولقـد تـم      توزيع االستبانة على جميع إفراد العينة لجمع البيانات الالزمة للدراسة          -6
 ).3ملحق رقم (كما يلي قسمين تقسيم االستبانة إلى

 ). فقرات4(يتكون من البيانات الشخصية لمجتمع الدراسة ويتكون من : القسم األول ×

 تتناول أسباب غياب الثقافة التأمينية ومدى تأثيرها في اإلقبال علي التأمين            القسم الثاني  ×
 ) . فقرات  8(ويتكون من 

 

  )The sincerity and firmness resolution( صدق وثبات االستبانة: رابعاً
  

  :تم تقنين  فقرات االستبانة وذلك للتأكد من صدق وثبات فقراتها كالتالي
v  صدق فقرات االستبيان)Ratified paragraphs questionnaire(: 

  : تم التأكد من صدق فقرات االستبيان بطريقتين
  ):Certified arbitrators( صدق المحكمين  -1

 أعـضاء   10 منهم   ،عضو) 12(ة من المحكمين تألفت من      جموعتم عرض االستبيان على م    
إلدارة الهيئة التدريسية في كلية التجارة بالجامعة اإلسالمية متخصـصين فـي المحاسـبة وا             

وقد اسـتجابت الباحثـة آلراء    ،   يعملون في مجال التأمين    وعضوين آخرين ممن  ، واإلحصاء
عديل في ضوء مقترحاتهم بعد تـسجيلها        بإجراء ما يلزم من حذف وت      تالسادة المحكمين وقام  

  .في نموذج تم إعداده لهذا الغرض
  

 Ratified by the internal(االسـتبانة  صدق االتـساق الـداخلي لفقـرات     -2
consistency of the paragraphs of resolution(  

 مفـردة   30تم حساب االتساق الداخلي لفقرات االستبيان على عينة الدراسة البـالغ حجمهـا              
، وذلك بحساب معامالت االرتباط بين كـل فقـرة          )استبانه الشركات  (33و  ) ستبانه األفراد ا(

   -:والدرجة الكلية للمحور التابعة له كما يلي
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 )Questionnaire companies( استبانه  الشركات -أ 

  )The importance of types of Insurance(مدى أهمية أنواع التأمين  : أوالً
مـدى  ب(يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات االستبانة المتعلقة  )  1-4(جدول رقم   

ـ        الكلي لفقراته،    والمعدل   )أهمية أنواع التأمين   ة والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينـة دال
 r وقيمـة    0.05ن مستوى الداللة لكل فقـرة اقـل مـن           ، حيث أ  )0.05(عند مستوى داللة    

 وبذلك تعتبـر فقـرات االسـتبانة        ،0.349 الجدولية والتي تساوي     rكبر من قيمة    المحسوبة أ 
  . صادقة لما وضعت لقياسه)مدى أهمية أنواع التأمينب(المتعلقة 

  
 

 )1- 4(جدول رقم 
  والمعدل الكلي لفقراته) مدى أهمية أنواع التأمينب(معامل االرتباط بين كل فقرة من الفقرات المتعلقة

معامل   الفقرة  م
  االرتباط

وى مست
  الداللة

 0.00 0.797  :مدى أهمية أنواع التأمين اآلتية لدى شركتكم  12
 0.00 0.780 التأمين ضد أخطار الحريق  12.1
 0.00 0.757 التأمين من الحوادث العامة  12.2
 0.00 0.689 تأمين المسؤولية المدنية 12.3
 0.00 0.789  الحياةالتأمين على 12.4
 0.00 0.677 )يارات الس( تأمين المركبات   12.5
 0.00 0.797 التامين الصحي  12.6

  0.349تساوي " 31" ودرجة حرية 0.05القيمة الجدولية لمعامل االرتباط عند مستوى داللة 
  

 Lack of insurance) ( الـوعي التـأميني  انخفـاض (غياب الثقافة التأمينيـة   : ثانياً
culture(  

بغياب (علقة  ين كل فقرة من فقرات االستبانة المت        يبين معامالت االرتباط ب     )2-4(جدول رقم   
 والـذي يبـين أن معـامالت         والمعدل الكلي لفقراته،   )غياب الوعي التأميني  (الثقافة التأمينية   

قـل مـن    أ،حيث إن مستوى الداللة لكل فقرة       )0.05(بينة دالة عند مستوى داللة      االرتباط الم 
تعتبر فقرات   وبذلك   ،0.349ية والتي تساوي     الجدول r المحسوبة اكبر من قيمة      r وقيمة   0.05

  .صادقة لما وضعت لقياسه )غياب الوعي التأميني(االستبانة المتعلقة بغياب الثقافة التأمينية 
  
  
  
  

  )2-4(جدول رقم 
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والمعدل ) غياب الوعي التأميني(معامل االرتباط بين كل فقرة من الفقرات المتعلقة بغياب الثقافة التأمينية
 راتهالكلي لفق

معامل   الفقرة  م
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

      :اهتمام األفراد بالتأمين يعود إلي  13
 0.001 0.568 ارتفاع معدالت اإلصابة بحوادث خطيرة  13.1
 0.010 0.443 التزام جهات حكومية معينة بالتأمين  13.2
 0.007 0.459  إلزامي لألفراد مثل تأمين المركبات  13.3
      :وعي التأميني لدى األفراد يعود إلىأسباب ضعف ال  14

 0.00 0.789  قبول المصاعب واألزمات والتمتع بروح الرضا والقبول بالقضاء و القدر  14.1
 0.017 0.413  االعتماد على العائلة والروابط االجتماعية  14.2
 0.00 0.669  عدم الثقة بشركات التأمين 14.3
 0.00 0.676  ماضية سيئةقلة الثقة بالتأمين بسبب خبرات   14.4
  0.015 0.420 عدم المعرفة بوجود التأمين  14.5
  0.001 0.543 عدم التقدير لمدى أهمية العملية التأمينية ودورها االقتصادي واالجتماعي  14.6
  0.00 0.799 تجاهل التأمين 14.7
  0.001 0.571  ضعف برامج التسويق للشركات  14.8
 0.017 0.412 ت التأمينعدم تطوير وتحديث مجاال  14.9
 0.001 0.055 نظرة األفراد المتشككة حول مشروعية التأمين  14.10
 0.00 0.568  ارتفاع تكلفة التأمين 14.11

      :سبب نجاح شركات التأمين ونموها يعتمد علي  15
 0.001 0.531 انخفاض المخاطرة  15.1
 0.006 0.470  إمكانية التنويع في االستثمارات  15.2
 0.0028 0.382  التسهيالت الحكومية المقدمة  15.3

 0.002 0.518  ارتفاع معدالت األرباح 15.4

  0.349تساوي " 31" ودرجة حرية 0.05القيمة الجدولية لمعامل االرتباط عند مستوى داللة 
  

 Legal) (ضــعف تطبيــق القــوانين المتعلقــة بالتــأمين( البيئــة القانونيــة : اًثالثــ
environment(  

بالبيئـة  (ة المتعلقة   يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات االستبان         )3-4(قم  جدول ر 
 والمعدل الكلي لفقراتـه، والـذي يبـين أن    )القوانين المتعلقة بالتأمينتطبيق ضعف  (القانونية  

،حيث إن مستوى الداللة لكل فقـرة       )0.05(بينة دالة عند مستوى داللة      معامالت االرتباط الم  
،  وبـذلك    0.349 الجدولية والتي تـساوي      rكبر من قيمة     المحسوبة أ  r وقيمة   0.05قل من   أ
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 )القـوانين المتعلقـة بالتـأمين     تطبيق  ضعف  (نة المتعلقة بالبيئة القانونية     تعتبر فقرات االستبا  
 .صادقة لما وضعت لقياسه

  )3-4( جدول رقم 
   والمعدل الكلي لفقراتهلقانونيةمعامل االرتباط بين كل فقرة من الفقرات المتعلقة بالبيئة ا

معامل   الفقرة  م
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

 0.00 0.835 هناك تطبيق فعلي للقوانين المتعلقة بالتأمين 16

 0.018 0.408 القوانين المتعلقة بالتأمين بحاجة إلي تحديث 17

 0.00 0.806 هناك سلطة رقابية تتابع نشاط التأمين لدى شركات التأمين 18

 0.00 0.822 هناك تحديث لألطر التنظيمية وسن قوانين جديدة في مجال التأمين 19

  0.349تساوي " 31" ودرجة حرية 0.05القيمة الجدولية لمعامل االرتباط عند مستوى داللة 
  

 Marketing of( العمولـة  والتركيـز علـى  ،ق للخدمات التأمينيـة التسويضعف  :اًرابع
Insurance Services, And Focus On The commission(  

 يبين معامالت االرتباط بين كل فقـرة مـن فقـرات االسـتبانة المتعلقـة       )4-4(جدول رقم   
  والمعدل الكلي لفقراته،  والذي يبين أن         )والتركيز على العمولة  ، بالتسويق للخدمات التأمينية  (

الداللة لكل فقـرة    ،حيث أن مستوى    )0.05(الة عند مستوى داللة     معامالت االرتباط المبينة د   
، وبـذلك  0.349 الجدولية والتـي تـساوي   rكبر من قيمة  المحسوبة أr وقيمة  0.05قل من   أ

  صـادقة    ) العمولة والتركيز على ،بالتسويق للخدمات التأمينية  (تعتبر فقرات االستبانة المتعلقة     
  .لما وضعت لقياسه

  

  )4-4( جدول رقم 
 على زوالتركي، التسويق للخدمات التأمينيةضعف ب(المتعلقةمعامل االرتباط بين كل فقرة من الفقرات 
 والمعدل الكلي لفقراته) العمولة

معامل   الفقرة  م
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

الدعاية التأمينية التي تصاحب اإلعالن عن شركات التأمين تعطي انطباعا إنها             20
 ليست إال مجرد مشروعا استثماريا يهدف إلي الربح وال شئ غيره

0.583 0.00 

  0.002 0.516 ال توجد برامج فعاله لرفع الوعي التأميني في المجتمع بشكل مستمر  21
 0.034 0.370 مستوى الخدمات التي تقدمها الشركات غير جذابه  22

 0.002 0.527 تتبع شركتكم التسويق المباشر في تقديم خدمة التأمين  23

 0.002 0.524 لية التسويق العمولة في عمالوكالء يركزون فقط على  24

 0.004 0.488 تتبع شركتكم سياسة التحديث في التسويق لخدماتكم  25
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  )4-4( جدول رقم تابع 

 على زوالتركي، التسويق للخدمات التأمينيةضعف ب(معامل االرتباط بين كل فقرة من الفقرات المتعلقة
  والمعدل الكلي لفقراته) العمولة

 0.001 0.539 في عملية التسويقتواجه شركتكم معوقات   26

 0.00 0.583  :تتم عملية الترويج للخدمات التأمينية لدى شركتكم   27

 0.005 0.747 إعالن بالصحف-1  27.1

 0.022 0.398 الراديو والتلفزيون-2  27.2

 0.00 0.639 الوكالء– 3  27.3

 0.012 0.430 الموظفين– 4  27.4

  0.349تساوي " 31" ودرجة حرية 0.05عند مستوى داللة القيمة الجدولية لمعامل االرتباط 
  

  المستوي االقتصادي و االجتماعي : ساًخام
( The economic and social ) 

 يبين معامالت االرتباط بين كل فقـرة مـن فقـرات االسـتبانة المتعلقـة       )5-4(جدول رقم   
ي يبـين أن معـامالت        والمعدل الكلي لفقراته،  والـذ       )بالمستوي االقتصادي و االجتماعي   (

قل مـن    حيث إن مستوى الداللة لكل فقرة أ       ، )0.05(االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة       
، وبذلك تعتبر فقرات    0.349 الجدولية والتي تساوي     rكبر من قيمة     المحسوبة أ  r وقيمة   0.05

  .سه صادقة لما وضعت لقيا)بالمستوي االقتصادي و االجتماعي(االستبانة المتعلقة 
 

   )5-4( جدول رقم 
والمعدل الكلي ) بالمستوي االقتصادي و االجتماعي(معامل االرتباط بين كل فقرة من الفقرات المتعلقة

  لفقراته

معامل   الفقرة  م
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

 0.014  0.422 الوضع االقتصادي للبلد قد يؤثر بالسلب على شركات التأمين  28

 0.00 0.627  تأثير مباشر على شركات التأمينالمستوي االجتماعي له  29

 0.00 0.794 الوضع المادي لألفراد يلعب دورا مهما في زيادة أو انخفاض الوعي التأميني  30

  0.00 0.530 ارتفاع معدل البطالة يشكل سببا في عدم إقبال األفراد على التأمين  31
  0.349تساوي " 31" ودرجة حرية 0.05القيمة الجدولية لمعامل االرتباط عند مستوى داللة 
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 The lack of cadres(عدم وجود كوادر متخصـصة فـي شـركات التـأمين      : سادساً
specialized in insurance companies(  

بعـدم  ( يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات االستبانة المتعلقـة  )6-4(جدول رقم  
 والـذي يبـين أن        والمعدل الكلـي لفقراتـه،      )مينوجود كوادر متخصصة في شركات التأ     

،حيث أن مستوى الداللة لكل فقـرة       )0.05(لة عند مستوى داللة     معامالت االرتباط المبينة دا   
،  وبـذلك    0.349 الجدولية والتي تـساوي      rكبر من قيمة     المحسوبة أ  r وقيمة   0.05قل من   أ

 صادقة لما   )صصة في شركات التأمين   بعدم وجود كوادر متخ   (تعتبر فقرات االستبانة المتعلقة     
  .وضعت لقياسه

 

  )6-4( جدول رقم 
والمعدل ) بعدم وجود كوادر متخصصة في شركات التأمين(معامل االرتباط بين كل فقرة من الفقرات المتعلقة

 الكلى لفقراته

معامل   الفقرة  م
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

 0.00 0.743  التأمينهناك وفره في التخصصات التأمينية لدى شركات  32

 0.00 0.615 مؤهلةهناك كليات أو معاهد تدريب للحصول على كوادر بشرية   33

 0.00 0.630 تمتلك شركتكم  كوادر متخصصة في التأمين  34

 0.00 0.680 هناك روابط عائلية تربط بين الموظفين العاملين لدى شركتكم  35

 0.007 0.460 اإلدارة والموظفينهناك روابط عائلية تربط بين أعضاء مجلس   36

 0.004 0.483 ) تدريب-اختبار-تقديم طلب( التعيين يتم وفق إجراءات التعيين   37

 0.00 0.710 يتم تدريب الموظفين لدى شركتكم بشكل مستمر  38

  0.349تساوي " 31" ودرجة حرية 0.05القيمة الجدولية لمعامل االرتباط عند مستوى داللة 
  

 )Investments of Insurance companies(ثمارات شركات التأمين است : اًسابع

 يبين معامالت االرتباط بين كل فقـرة مـن فقـرات االسـتبانة المتعلقـة       )7-4(جدول رقم   
 والمعدل الكلي لفقراته ، والذي يبـين أن معـامالت االرتبـاط        )استثمارات شركات التأمين    (

 0.05قـل مـن     ث أن مستوى الداللة لكل فقـرة أ       ،حي )0.05(لة عند مستوى داللة     المبينة دا 
 وبـذلك تعتبـر فقـرات       ،0.349 الجدولية والتي تساوي     r المحسوبة اكبر من قيمة      rوقيمة  

  . صادقة لما وضعت لقياسه)استثمارات شركات التأمين (المتعلقةاالستبانة 
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  )7-4( جدول رقم 

 والمعدل الكلي لفقراته) باستثمارات شركات التأمين (معامل االرتباط بين كل فقرة من الفقرات المتعلقة

معامل   الفقرة  م
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

39 
هل تعتقد إن هناك    ، عمليات تداول األسهم تمثل إحدى القنوات االستثمارية      

 وعي استثماري لدى األفراد
0.493  0.004 

40  
ادة ظاهرة  نقص الخبرة لدى المتعاملين في بيع وشراء األسهم أدى إلى زي          

 المضاربة
0.509 0.003 

 0.013 0.428 تؤثر المضاربات التجارية بالسوق المالي على أسهم شركات التأمين  41

 0.023 0.394 لدى شركتكم قسم خاص لمتابعة وضع السوق المالي واألسواق الخارجية  42

 0.014 0.425 هم األسيتم االعتماد على مستشارين ومحللين ماليين لمتابعة عمليات تداول  43

 0.010 0.440 يتم االعتماد على الخبرة في عمليات تداول األسهم  44

 0.039 0.362 تستثمر شركتكم موارد أقساط التامين  45

    :انخفاض الوعي االستثماري عائد إلى  46

 0.019 0.405 حداثة السوق  46.1

  0.001 0.556 عدم الشفافية في البيانات المالية  46.2
 0.002  0.522  دم اإلفصاح عن التقارير المالية السنويةع  46.3

 0.016  0.417  عدم وجود محللين ماليين  46.4

 0.009 0.450  تجاهل التقارير المالية وعدم إجراء تحليل مالي  46.4

 0.002 0.529  العشوائية  46.5

      أي من الوسائل التالية يتم بها تحصيل األقساط  47
 0.036 0.366   نقدا-1 47.1

 0.00 0.631   على الحساب-2  47.2

  0.011 0.439   بطاقات االئتمان-3 47.3
 0.007 0.463 يتم تحصيل األقساط دفعة واحدة  48

 0.024 0.393 يتم تحصيل األقساط على دفعات  49

 0.044 0.353  في حالة التحصيل على الدفعات يتم تحصيل الدفعات في مواعيد استحقاقها  50

51  
 شركتكم االستثمارية تقوم علي أساس استثمار األقساط فور إستراتيجية
 0.00 0.727  استالمها

52  
إستراتيجية شركتكم االستثمارية تقوم علي أساس حجز مبلغ من األقساط 

 0.00 0.579  لتوفير السيولة واألمان

 0.001 0.542  يتم استثمار أقساط التأمين في فلسطين  53

 0.00 0.644  ن في الخارجيتم استثمار أقساط التأمي  54

 0.00 0.641  لدى شركتكم استثمارات في العقارات  55
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  )7-4( تابع جدول رقم 

  والمعدل الكلي لفقراته) باستثمارات شركات التأمين (معامل االرتباط بين كل فقرة من الفقرات المتعلقة

معامل   الفقرة  م
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

 0.006 0.468  األراضيلدى شركتكم استثمارات في   56

 0.00 0.625 )السندات–األسهم( لدى شركتكم استثمارات في األوراق المالية   57

 0.00 0.702 تقوم شركتكم بربط ودائع  في البنوك والحصول علي فائدة  58

 0.00 0.690 تأخذ شركتكم  بمبدأ التنويع في االستثمارات  59

 0.00 0.584 ة علي االستثماراتهناك  إجراءات قانونية محددة للمحافظ  60

 0.005 0.481 يتم إعادة التأمين مع شركات أخرى  61

 0.034 0.370   إعادة التأمين وفق عقود مسبقةىهناك اتفاقيات محددة بين الشركات عل 62

  0.003 0.507   يؤثر ذلك على شركتكملإذا الشركة المعيدة للتأمين حققت خسارة ه  63
  0.00 0.596  ة للتأمين حققت أرباحا هل يؤثر ذلك على شركتكمإذا الشركة المعيد  64
 0.00 0.629  يتم إعادة التأمين لكافة األقساط المحصلة  65

  0.023 0.593  تواجه شركتكم مشكالت تتعلق باالستثمار  66
 0.002 0.512  هناك مخاطر تواجه شركات التأمين العاملة في فلسطين  67

 0.022 0.398  تأمين يقوم بدوره في دعم شركات التأمينتعتقد أن اتحاد شركات ال  68

 0.066 0.470  تعتقد أن هيئة سوق رأس المال تقوم بدورها في دعم شركات التأمين  69

 0.00 0.592  يساهم قانون تشجيع االستثمار الفلسطيني في دعم قطاع التأمين  70

71  
تأمين التكافلي سوف نظريا إلى انتشار الثقافة اإلسالمية فلو توجهنا إلى ال

 0.00 0.631  تحل مشكلة ضعف اإلقبال على التأمين

 0.006 0.468  لدى شركتكم استثمارات في األراضي  56

 0.00 0.625 )السندات–األسهم( لدى شركتكم استثمارات في األوراق المالية   57

 0.00 0.702 تقوم شركتكم بربط ودائع  في البنوك والحصول علي فائدة  58

  0.349تساوي " 31" ودرجة حرية 0.05يمة الجدولية لمعامل االرتباط عند مستوى داللة الق
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  )Personnel questionnaire( استبانه األفراد -ب 
مدى أهمية أنواع التأمين، اهتمـام األفـراد   (صدق الفقرات المتعلقة باستبانة األفراد     : أوال  

  )ي لدى األفرادبالتأمين، أسباب ضعف الوعي التأمين
)  األفـراد اسـتبانه  (االرتباط بين كل فقرة مـن فقـرات         يبين معامالت    )8-4 (ثجدول، حي 

ينة دالة عنـد مـستوى داللـة         والذي يبين أن معامالت االرتباط المب      والمعدل الكلي لفقراته،  
 rكبر من قيمة     المحسوبة أ  r وقيمة   0.05قل من   ، حيث أن مستوى الداللة لكل فقرة أ       )0.05(

،  وبذلك تعتبر فقرات االستبانة المتعلقة باألفراد  صادقة لمـا            0.361 والتي تساوي    ةدوليالج
  .وضعت لقياسه

  )8-4( ول رقم جد
 والمعدل الكلي لفقراته) باستبانة األفراد(معامل االرتباط بين كل فقرة من الفقرات المتعلقة

معامل   الفقرة  م
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

      : أنواع التأمين اآلتية لديكمدى أهمية  .6
 0.002  0.529 التأمين ضد أخطار الحريق  6.1

  0.004 0.489  التأمين الصحي  6.2
 0.002 0.534 التأمين من الحوادث العامة  6.3

 0.00  0.585 تأمين المسؤولية المدنية  6.4

 0.20 0.410 التأمين على الحياة  6.5

 0.001 0.544 )السيارات ( تأمين المركبات   6.7

      :اهتمام األفراد بالتأمين يعود إلي  .7
 00.0 .678 ارتفاع معدالت اإلصابة بحوادث خطيرة  7.1

 .025  0.395 التزام جهات حكومية معينة بالتأمين  7.2

 0.025 0.395  إلزامي لألفراد مثل تأمين المركبات  7.3

      :أسباب ضعف الوعي التأميني لدى األفراد يعود إلى  .8
 0.041 0.363 قبول المصاعب واألزمات والتمتع بروح الرضا والقبول بالقضاء و القدر  8.1

 0.018 0.417  االعتماد علي العائلة والروابط االجتماعية  8.2

 0.00 0.594  عدم الثقة بشركات التأمين  8.3

 0.016 0.422  قلة الثقة بالتأمين بسبب خبرات ماضية سيئة  8.4

 0.038 0.369 عدم المعرفة بوجود التأمين  8.5

 0.037 0.370 عدم التقدير لمدى أهمية العملية التأمينية ودورها االقتصادي واالجتماعي  8.6

 0.021 0.406 تجاهل التأمين  8.7

 0.046 0.355 ضعف برامج التسويق للشركات  8.8

 0.007 0.469 عدم تطوير وتحديث مجاالت التأمين  8.9
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  )8-4( ل رقم وجدتابع 

  والمعدل الكلي لفقراته) باستبانة األفراد(معامل االرتباط بين كل فقرة من الفقرات المتعلقة

معامل   الفقرة  م
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

 0.00 0.654 نظرة األفراد المتشككة حول مشروعية التأمين  8.10

 0.008 0.457  ارتفاع تكلفة التأمين  8.11

9.  
ية التي تصاحب اإلعالن عن شركات التأمين تعطي انطباعا إن تلك الدعاية التأمين

 0.00 0.583   الربح وال شئ غيره مجرد مشروعا استثماريا يهدف إلىالشركات ليست إال

 0.006 0.474 ال توجد برامج فعاله لرفع الوعي التأميني في المجتمع بشكل مستمر  10

 0.002 0.519 جذابةمستوى الخدمات التي تقدمها الشركات غير   11

 0.036 0.373 انخفاض الوعي التأميني الوضع المادي لألفراد يلعب دورا مهما في زيادة أو 12

 0.003 0.516  التأمينىارتفاع معدل البطالة يشكل سببا في عدم إقبال األفراد عل 13

 0.00 0.654 نظرة األفراد المتشككة حول مشروعية التأمين  8.10

 0.008 0.457  كلفة التأمينارتفاع ت  8.11

9.  
الدعاية التأمينية التي تصاحب اإلعالن عن شركات التأمين تعطي انطباعا إن تلك 

 0.00 0.583  الشركات ليست إال مجرد مشروعا استثماريا يهدف إلي الربح وال شئ غيره

 0.006 0.474 ال توجد برامج فعاله لرفع الوعي التأميني في المجتمع بشكل مستمر  10

 0.002 0.519 مستوى الخدمات التي تقدمها الشركات غير جذابة  11

 0.036 0.373 انخفاض الوعي التأميني الوضع المادي لألفراد يلعب دورا مهما في زيادة أو 12

 0.003 0.516  التأمينىارتفاع معدل البطالة يشكل سببا في عدم إقبال األفراد عل 13

  0.361تساوي " 28" ودرجة حرية 0.05باط عند مستوى داللة القيمة الجدولية لمعامل االرت
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  صدق االتساق البنائي للمجاالت •
 يبين معامالت االرتباط بين معدل كل محور  من محـاور الدراسـة مـع       )9-4(جدول رقم   

المعدل الكلي لفقرات االستبانة والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عنـد مـستوى                
كبـر مـن    المحسوبة أr وقيمة 0.05قل من  حيث إن مستوى الداللة لكل فقرة أ   ، 0.05لة  دال

  . الستبانه الشركات0.349 بالنسبة الستبانه اإلفراد و 0.361 الجدولية والتي تساويrقسمة 
  

   )9-4( جدول رقم 
  ستبانةمعامل االرتباط بين معدل كل محور  من محاور الدراسة مع المعدل الكلي لفقرات اال

معامل   محتوى المجال
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

 0.047  **0.348 االستبانة الخاصة باألفراد: أوال

 0.018  **0.410  :مدى أهمية أنواع التأمين اآلتية لدى شركتكم:ثانيا 

 0.00 **0.642 )غياب الوعي التأميني( غياب الثقافة التأمينية : ثالثا

 0.00 **0.607  )ضعف القوانين المتعلقة بالتأمين( البيئة القانونية : رابعا 

 0.00 **0.605  والتركيز علي العمولة ،التسويق للخدمات التأمينية:خامسا 

  0.001 **0.570 المستوي االقتصادي و االجتماعي: سادسا
 0.00 **0.916  عدم وجود كوادر متخصصة في شركات التأمين: سابعا 

 0.047 **0.348  يناستثمارات شركة التأم: ثامنا 
  0.361تساوي "  28" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة */

  0.349تساوي " 31" ودرجة حرية 0.05القيمة الجدولية لمعامل االرتباط عند مستوى داللة **
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  :Reliabilityثبات االستبانه  •
 همـا طريقـة التجزئـة      نها بطـريقتي   خطوات الثبات على العينة االستطالعية نفس      تم إجراء 

  .النصفية ومعامل ألفا كرونباخ
  

تم إيجاد معامل ارتباط بيرسـون  : Split-Half coefficient طريقة التجزئة النصفية -1
بين معدل األسئلة الفردية الرتبة ومعدل األسئلة الزوجية  الرتبة لكل بعد وقد  تـم تـصحيح                  

-Spearman(رتبـاط سـبيرمان  بـراون للتـصحيح     معامالت االرتباط  باستخدام معامل ا 

brown coefficient (حسب المعادلة  التالية :  
=   معامل الثبات   

1
2
ر+

 يبين أن هنـاك  )10-4(ل االرتباط وقد بين جدول رقم  حيث ر معام  ر

  .ثبات كبير نسبيا لفقرات االستبيانمعامل 
  

  )10-4(جدول رقم 
  ) التجزئة النصفيةطريقة( معامل الثبات 

  التجزئة النصفية

عدد   محتوى المحور
  الفقرات

معامل 
  االرتباط

معامل 
االرتباط 
  المصحح

مستوى 
  المعنوية

 0.00  0.8135  **0.6857 25 االستبانة الخاصة باألفراد: أوال

 0.00 0.8252  **0.7242 6  :مدى أهمية أنواع التأمين اآلتية لدى شركتكم:ثانيا 

 0.00 0.8382 **0.7215 18 ) الوعي التأمينيانخفاض(  الثقافة التأمينية غياب: اثالث

القوانين المتعلقة تطبيق ضعف ( البيئة القانونية : رابعا 
 0.00 0.7940 **0.6584 4  )بالتأمين

 0.00 0.8201 **0.6951 11  والتركيز علي العمولة،التسويق للخدمات التأمينية:خامسا 

 0.00 0.8319 **0.7122 4  تصادي و االجتماعيالمستوي االق: سادسا

 0.00 0.8060 **0.6750 7  عدم وجود كوادر متخصصة في شركات التأمين: سابعا 

 0.00 0.8597 **0.7540 40  استثمارات شركات التأمين: ثامنا 

 0.00 0.8402 0.7245 115  جميع الفقرات

  0.361تساوي "  28" ودرجة حرية 0.05  الجدولية عند مستوى داللةrقيمة */
  0.349تساوي " 31" ودرجة حرية 0.05القيمة الجدولية لمعامل االرتباط عند مستوى داللة **
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  :Cronbach's Alpha طريقة ألفا كرونباخ  -2
اس الثبات وقـد يبـين    طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة  كطريقة ثانية لقي      اماستخدتم  

   أن معامالت الثبات مرتفعة)11-4(جدول رقم 
  )11-4(جدول رقم 

  )طريقة الفا كرونباخ( معامل الثبات 

  معامل ألفا كرونباخ  عدد الفقرات  محتوى المحور

 0.8254 25  االستبانة الخاصة باألفراد: أوال

 0.8461 6  :مدى أهمية أنواع التأمين اآلتية لدى شركتكم:ثانيا 

  0.8562 18 ) الوعي التأمينيانخفاض( ينية غياب الثقافة التأم: ثالثا
 0.8105 4  )القوانين المتعلقة بالتأمينتطبيق ضعف ( البيئة القانونية : رابعا 

 0.8346  11  والتركيز علي العمولة،التسويق للخدمات التأمينية:خامسا 

 0.8549 4  المستوي االقتصادي و االجتماعي: سادسا

 0.8325 7  ة في شركات التأمينعدم وجود كوادر متخصص: سابعا 
 0.9150 40  استثمارات شركات التأمين: ثامنا 

 0.8634 115  جميع الفقرات
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  )(Sample K-S -1) سمرنوف  -اختبار كولمجروف(اختبار التوزيع الطبيعي: خامسا 
انات تتبع التوزيـع الطبيعـي أم ال         سمرنوف  لمعرفة هل البي     -سنعرض اختبار كولمجروف  

ن جميع االختبارات المعلمية تـشترط أن  ضروري في حالة اختبار الفرضيات أل وهو اختبار     
 نتائج االختبار حيـث أن قيمـة        )12-4(ويوضح الجدول رقم    . يانات طبيعيا يكون توزيع الب  

.05.0(  0.05مستوى الداللة لكل محور اكبر من  >sig (ا يدل على أن البيانات تتبع وهذ
  .التوزيع الطبيعي ويجب استخدام االختبارات المعلميه

  

  )12-4(جدول رقم 
  اختبار التوزيع الطبيعي

  مستوى الداللة zقيمة  محتوى المحور

  0.740  0.682  االستبانة الخاصة باألفراد: أوال
  0.298  0.692  :مدى أهمية أنواع التأمين اآلتية لدى شركتكم:ثانيا 
  0.193  0.956 ) الوعي التأمينيانخفاض( غياب الثقافة التأمينية : ثالثا

  0.240  0.959  )القوانين المتعلقة بالتأمينتطبيق ضعف ( البيئة القانونية : رابعا 
  0.052  0.936  والتركيز علي العمولة ،التسويق للخدمات التأمينية:خامسا 
  0.008  0.908  المستوي االقتصادي و االجتماعي: سادسا
  0.499  0.971  عدم وجود كوادر متخصصة في شركات التأمين: سابعا 
  0.120  0.137  استثمارات شركات التأمين: ثامنا 

  0.181  0.129  جميع الفقرات
  

  )Statistical treatments(المعالجات اإلحصائية : سادسا
م استخدام االختبـارات     اإلحصائي وت  SPSSتفريغ وتحليل االستبانة من خالل برنامج       لقد تم   

  :اإلحصائية التالية
 النسب المئوية والتكرارات -1

 اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة -2

 معامل ارتباط بيرسون لقياس صدق الفقرات  -3

  معادلة سبيرمان براون للثبات -4
 "3"  للفرق بين متوسط الفقرة والمتوسط الحيادي tاختبار  -5

 سطي عينتين فأكثر للفرق بين متوtاختبار  -6

 اختبار تحليل التباين األحادي للفرق بين ثالث متوسطات فأكثر -7

 اختبار شفيه للمقارنات المتعددة بين المتوسطات  -8
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها

 

 

 خصائص عينة الدراسة : أوال

 تحليل فقرات الدراسة: ثانيا

  اختبار فرضيات الدراسة: ثالثا
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  )Characteristics Of the study Sample(خصائص عينة الدراسة : أوال 
 

الفئة األولى هي العاملين في شـركات التـأمين         : مجتمع الدراسة المستهدف من فئتين    يتكون  
  ). موظف50(البالغ عددهم )  أقسامالمدراء، نوابهم ورؤساء(العاملة في فلسطين 

، وقد تم توزيع استبانه الدراسـة  200مستفيدين من التأمين وعددهم     والفئة الثانية هي األفراد ال    
  .على كل فئة منهم

كمـا تـم    ، من العينة المستهدفة  % 66ا نسبته    استبانه من الفئة األولى أي م      33 وتم استرداد   
وبعد تفحـص   ، من العينة المستهدفة  % 97ا نسبته    استبانه من الفئة الثانية أي م      194استرداد  
  .  لم يستبعد أي منها نظرا  لتحقيقها شروط اإلجابة  الصحيحةتاالستبيانا

  

   -:الجداول التالية تبين خصائص عينة الدراسة
  Companies category) ( فئة الشركات -أ 

  )Personal information(معلومات شخصية : أوال
  _: الجنس– 1
وظفي الـشركات  مـن   من عينة الدراسة الفئة األولى م% 78.8 أن  )1-5(يبين جدول رقم     

   .من عينة الدراسة من اإلناث% 21.2الذكور، و 
  

  )1-5(جدول رقم 
 توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس

  النسبة المئوية التكرار الجنس
 78.8 26 ذكر

 21.1 7 أنثى

 100 33 المجموع
  

ى أن الـشركات    من النتيجة السابقة نجد أن نسبة الذكور أعلى من نسبة اإلناث و هذا يعود إل              
تفضل تعيين الذكور عن اإلناث العتقادهم أن الذكور متفرغين أكثر وأيضا ولديهم قدرة على              

  .اتخاذ القرارات والتعامل مع جميع المواقف وبكل الظروف بشكل أفضل
) 2007،زيديـة   (دراسـة   ف  دراسات في قطاعات أخرى مثل قطاع المصارف       وهذا يتفق مع  

 كان أغلبية المدراء ورؤساء األقسام من الذكور بمـا نـسبته            حيث، )2007،اتبرك(ودراسة  
وهـذا يـشير إلـى أن       ، من اإلناث %19من مجتمع الدراسة المطبق على البنوك إلى        % 81

وعزت هذه النسبة مع تركيبة القـوى العاملـة فـي           ، التوجه في توظيف الذكور بنسبة أكبر     
حيـث تـشير نتـائج اإلحـصاء        ) 2007(حصاء الفلسطيني القوى العاملة   فلسطين حسب اإل  
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% 66.1وأن نسبة الذكور العـاملين      %  78.5الفلسطيني أن نسبة القوى العاملة في فلسطين        
 .من القوى العاملة% 54.9ونسبة اإلناث العامالت 

 

  _:  العمر– 2
 سـنة، و    30قل مـن    من عينة الدراسة بلغت أعمارهم أ     % 27.3 أن   )2-5(يبين جدول رقم    

% 9.1 سـنة، و  40قل مـن    سنة إلى أ   30ة تراوحت أعمارهم من     اسمن عينة الدر  % 48.5
من عينـة  % 15.2 سنة، و   50قل من    سنة إلى أ   40ة تراوحت أعمارهم من     من عينة الدراس  

  . سنة فما فوق50الدراسة بلغت أعمارهم 
  

  )2-5(جدول رقم 
 توزيع عينة الدراسة حسب متغير العمر

 النسبة المئوية التكرار العمر

 27.3  9  سنة30أقل من 

 48.5 16  سنة30-40

 9.1 3  سنة40-50

 15.2 5  سنة فما فوق50

 100 33 المجموع
  

تدل النتيجة السابقة على تنوع الفئات العمرية ألفراد الدراسة بما يخدم أهداف الدراسة حيـث               
ـ               د فـي   يضمن التعرف على أراء المستويات العمرية بما تحمله من خبرات متراكمة قـد تفي

 .قطاع التأمين و استثماراته في فلسطين نمو ضعف ليل العوامل المؤدية إلىتح

 أن هـذه   سنة وهي فئة الشباب ونجـد    40كثر هي الفئة األقل من       وجد أن الفئة العمرية األ     و
 أن الشركات دائما تحاول تعيـين فئـة         وهذا يعود إلى  %) 8,75(النسبة مرتفعة والتي بلغت     

وباإلضافة أن هنـاك سـبب   ، طاقات تملك روح التطوير واإلبداعمما يشير إلى توفر   الشباب  
أخر وهو أن قطاع التأمين جاء مع السلطة الوطنية ولم يكن في عهـد االحـتالل وبالتـالي                  

التى تم إجراءهـا علـى      ) 2008(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة العاجز     ، فالتوظيف يتم للشباب  
كون خبـرة فـي     ات سابقة سواء كانوا يمل    الذين يملكون خبر  وأيضا يفضل   ، قطاع المصارف 

 دراستهم في التأمين من الخارج وذلك ألنه ال يوجـد فـي بالدنـا               انهومجال التأمين أو قد أ    
 سـنة تـصل إلـى           50 نسبة فمـا فـوق ال   نجد أن. دراسات أو تخصصات متعلقة بالتأمين    

خـاذ  ذين يملكون حـق ات     هذه الفئة غالبا ما تكون من المؤسسين ال        وهذا يعود إلى  %) 15.2(
  .القرارات في مجلس اإلدارة
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  _: الحالة االجتماعية-3
، و "أعـزب " من عينة الدراسة الحالة االجتماعيـة لهـم   % 9.1 أن )3-5(يبين جدول رقم   

  ". متزوج" من عينة الدراسة الحالة االجتماعية لهم % 90.9
 

  )3-5(جدول رقم 
 الة االجتماعيةتوزيع عينة الدراسة حسب متغير الح

 النسبة المئوية التكرار الحالة االجتماعية

 9.1 3 أعزب

 90.9 30 متزوج

 0 0 مطلق

  0  0 أرمل
 100 33 المجموع

   
%) 90,9(من النتيجة السابقة يتبين أن النسبة األعلى من المبحوثين من المتـزوجين بلغـت               

 لالستقرار في وظائفهم لما تتطلبه      ويعزو ذلك إلى أن الغالبية من المتزوجين كونهم أكثر ميال         
 .الشخصية من مسؤولية تجاه عائلتهمحياتهم 

 

  _: المؤهل العلمي– 4
، و " دبلـوم فاقـل  " من عينة الدراسة مؤهلهم العلمـي  % 18.2 أن   )4-5( يبين جدول رقم    

" من عينـة الدراسـة      % 15.2، و   " بكالوريوس" من عينة الدراسة مؤهلهم العلمي      % 66.7
  ."رماجستي

  

  )4-5(جدول رقم 
 توزيع عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي

 النسبة المئوية التكرار المؤهل العلمي

 18.2 6 دبلوم فأقل

 66.7 22 بكالوريوس

 15.2 5 ماجستير

 100 33 المجموع
  

يعـود  على وهـذا   هي األس درجة البكالوريوتيجة السابقة أن فئة الحاصلين على     يتبين من الن  
 مما يدل على توفر قـدرات        أن الشركات دائما تفضل  تعيين أصحاب الشهادات الجامعية         ىإل

ونجد أن نسبة المستجيبين الحاصلين على درجة       ، متعلمة و لها القدرة على التطوير في األداء       
وهذا يعطي مؤشر إلى أن هناك توجه نحو الدراسات العليا وعلى الرغم            ، )2,15( الماجستير  
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) 2008( أنه يتوقع التوجه لذلك في السنوات القادمة وتتفق مع دراسـة العـاجز           من ضعفه إال  
  .والتي تم إجراءها في قطاع المصارف

 

  _: المركز الوظيفي- 5
% 45.5، و   "مدير" من عينة الدراسة مركزهم الوظيفي      % 54.5 أن   )5-5(يبين جدول رقم     

  ."موظف في الدائرة" من عينة الدراسة مركزهم الوظيفي 
  

  )5-5(جدول رقم 
 توزيع عينة الدراسة حسب متغير المركز الوظيفي

  النسبة المئوية التكرار المركز الوظيفي
 54.5 18 مدير

 0 0 نائب مدير

 45.5 15 موظف في الدائرة

  100 33 المجموع
  

لعليـا   أن االستبيان موجه إلـي اإلدارة ا  إلىد وهذا يعويتبين أن نسبة فئة المدراء هي األعلى  
  .ومدراء األقسام

 
  

  _ :الخبرة العملية – 6
 5قل مـن  لدراسة بلغت سنوات الخبرة لديهم أمن عينة ا% 18.2 أن )6-5( يبين جدول رقم    

قـل   سنوات إلـى أ 5ات الخبرة لديهم من من عينة الدراسة تراوحت سنو  % 21.2سنوات، و   
 سـنوات   10م من   ة لديه من عينة الدراسة تراوحت سنوات الخبر     % 39.4 سنوات، و    10من  
 سـنة   15من عينة الدراسة بلغت سنوات الخبرة لـديهم         % 21.2 سنوات، و    15قل من   إلى أ 
  .فأكثر

 

  )6-5(جدول رقم 
 توزيع عينة الدراسة حسب متغير الخبرة العملية

 النسبة المئوية التكرار الخبرة العملية

 18.2 6  سنوات5قل من أ

 21.2 7  سنوات5-10

 39.4 13  سنة10-15

 21.2 7  سنة فأكثر15

 100 33  المجموع
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 وهذا   من بين الفئات   وهي الفئة األعلى  ) سنة15-10( الفئة الثالثة    من النتيجة السابقة يتبين أن    
 وهذا يعود إلـى أن      ،)2-5(يتناسب طرديا مع ارتفاع نسبة الشباب كما بينا سابقا في الجدول          

و ، ية بالعمل مما يزيد مـن كفـاءة األداء        شركات التأمين لديها كوادر بشرية ذات خبرة ودرا       
 مـن أنفـسهم     ا في هذا المجال وان يطورو     االذين يعملون في مجال التأمين يفضلون أن يبقو       

ولكـن نجـد أن غالبيـة        ، ليصلوا إلي مناصب عليا كما نري ذلك بوضوح بالنسبة للنـسب          
  . سنة تقريبا15د فترة تواجدها عن الشركات المدرجة في البلد ال تزي

 
 

  _: التخصص– 7
، و  " مين  التـأ " ن عينة الدراسـة متخصـصين فـي         م% 39.4 أن   )7-5(يبين جدول رقم    

مـن عينـة الدراسـة      % 18.2، و   "محاسـبة   " من عينة الدراسة متخصصين في      % 27.3
تخصـصات  " من عينة الدراسة متخصصين في      % 15.2، و "إدارة األعمال "متخصصين في   

  ." أخرى مختلفة
  

  )7-5(جدول رقم 
 توزيع عينة الدراسة حسب متغير التخصص

 النسبة المئوية التكرار التخصص

 39.4 13 التأمين

 27.3 9 محاسبة

 18.2 6 أدارة أعمال

 15.2 5 أخرى حددها

 100 33 المجموع
  

وهـذا  ، ة أن المتخصصين في التأمين تمثل أعلى نسبة وهذا مؤشر جيد          نجد من النتيجة السابق   
و نجد أن أكثـر مـن       ، لمستهدفة هي من القيادات اإلدارية  في مجال التأمين        يعود ألن الفئة ا   

وربما يرجع ذلك لعدم توافر هذا التخـصص فـي الجامعـات          ، من تخصصات أخرى  % 50
 .المحلية في فلسطين

 

  )Company information(معلومات خاصة بالشركة :  ثانيا  
  :هناك تخطيط استراتيجي لدى شركتكم هل - 8

من عينة الدراسة يذكرون بأنه يوجد تخطيط اسـتراتيجي  % 97.0 أن )8-5(دول رقم يبين ج 
من عينة الدراسة ال يذكرون بأنه ال يوجد تخطيط استراتيجي لـدى            % 3.0لدى شركاتهم، و    

  .شركاتهم
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  )8-5(جدول رقم 
 هل هناك تخطيط استراتيجي لدى شركتكم

 لنسبة المئويةا التكرار هل هناك تخطيط استراتيجي لدى شركتكم

 97 32 نعم

 3 1 ال

 100 33 المجموع
  

من النتيجة السابقة نجد أن اغلب شركات التأمين تعمل وفق خطة إستراتيجية تم وضعها مـن           
قبل اإلدارة العليا و هذا مؤشر جيد حيث أن التخطيط االستراتيجي للشركات يمثـل القاعـدة                

  .األساسية للشركات 
  

  )Personnel category( فئة األفراد -ب 
  :)Personal information (المعلومات الشخصية 
  _: الجنس– 1
% 46.4من عينة الدراسة فئة األفراد مـن الـذكور، و   % 53.6 أن )9-5(يبين جدول رقم    

  من عينة الدراسة من اإلناث
  )9-5(جدول رقم 

 توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس

  النسبة المئوية التكرار الجنس
 53.6 104 ذكر

 46.4 90 أنثى

 100 194  المجموع
 

 أن هناك إقبال علـى       هناك فرق شاسع بين الجنسين بمعنى      نه ليس تدل النتيجة السابقة على أ    
التأمين من قبل الجنسين وهذا التنوع ألفراد الدراسة يخدم أهداف الدراسـة حيـث يـضمن                

فـي الواقـع   . خبرات مختلفـة  يحمالن من معارف و    التعرف على أراء  كال  الطرفين  بما        
العملي وبناء على خبرة الباحثة السابقة في العمل بالتأمين أن نسبة الذكور المـؤمنين أعلـى                
بكثير من النسبة الظاهرة في نتيجة التحليل وهذا يعود أن الذكور هم في األغلـب أصـحاب                 

  . المصالح التي تستدعي التأمين في كل المجاالت 
 

  _: العمر– 2
قل مـن   دراسة فئة األفراد بلغت أعمارهم أ     من عينة ال  % 45.9 أن   )10-5(ول رقم   يبين جد  

 سـنة،  40قل من  سنة إلى أ30أعمارهم من من عينة الدراسة تراوحت   % 26.8 سنة، و    30
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 سـنة، و    50قـل مـن      سنة إلـى أ    40ة تراوحت أعمارهم من     من عينة الدراس  % 14.9و  
  .نة فما فوق س50من عينة الدراسة بلغت أعمارهم % 12.4

  

 )10-5(جدول رقم 
 توزيع عينة الدراسة حسب متغير العمر

  النسبة المئوية  التكرار  العمر
 45.9 89  سنة30أقل من 

 26.8 52  سنة30-40

 14.9 29  سنة40-50

 12.4 24  سنة فما فوق50

 100 194  المجموع
  

بما يخدم أهداف الدراسة حيـث      تدل النتيجة السابقة على تنوع الفئات العمرية ألفراد الدراسة          
يضمن التعرف على أراء المستويات العمرية بما تحمله من خبرات مختلفة لتفيدنا في تحليـل               

 .اع التأمين و استثماراته في فلسطين قط نموالعوامل المؤدية لضعف

 )  سنة 40 أقل من    - سنة   30(وفئة    )  سنة 30أقل من   ( أن الفئة العمرية األكثر هم فئة       يتبين  
ويعزي ذلك أن فئة تملـك  ) 72.7( هذه النسبة مرتفعة والتي بلغت   ونجد أن ، وهي فئة الشباب  

، حيث أصبح االتجاه نحو التـأمين       ات في التأمين وأهميته في حياتنا     خلفية أكثر عن باقي الفئ    
يشكل ضرورة كبرى في حياتنا وخصوصا في عصرنا الحديث ، بينما نجد أن الفئة العمريـة            

 سنة  ال يقتنعون بالتأمين كثيرا لذ ال يتجهون نحو التأمين وذلك لعدة أسباب قـد                 40فما فوق   
 .تكون من ناحية محرمة دينيا أو غير مهمة أو مكلفة وألي سبب أخر

  

  _:  الحالة االجتماعية-3
" من عينة الدراسة فئة األفراد الحالـة االجتماعيـة لهـم            % 30.4 أن   )11-5( جدول رقم   

مـن عينـة   % 2.6، و "متزوج" ن عينة الدراسة الحالة االجتماعية لهم   م% 64.4، و   "أعزب
" من عينة الدراسة الحالة االجتماعية لهـم        % 2.6، و   "مطلق" الدراسة الحالة االجتماعية لهم     

  ".أرمل
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  )11-5(جدول رقم 
 توزيع عينة الدراسة حسب متغير الحالة االجتماعية

  المئويةالنسبة التكرار الحالة االجتماعية

 30.4 59 أعزب

 64.4  125 متزوج

 2.6 5 مطلق

 2.6 5 أرمل

 100 194 المجموع
  

ويعزى ذلك إلـى    %) 64.4(نجد أن النسبة األعلى من المبحوثين كانت من المتزوجين بلغت           
إقبال المتزوجين على التأمين أكثر من غيرهم لمدى أهميته في حياتهم الشخصية من مسؤولية              

مين سـيارات أو    دم لهم خدمات متعددة سواء كانـت تـأ        م ، وحيث أن التأمين يق     اتجاه عائلته 
  .منازل أو مصانع أو غيره

 
 

  _: المؤهل العلمي– 4
األفراد مـؤهلهم  من عينة الدراسة من الفئة األولى فئة % 33.5أن ) 12-5( يبين جدول رقم   

، و  " بكـالوريوس  " من عينة الدراسـة مـؤهلهم العلمـي       % 53.1، و   " قلدبلوم فأ " العلمي  
  ."ماجستير" من عينة الدراسة % 13.4

  

  )12-5(جدول رقم 
 توزيع عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي

  النسبة المئوية التكرار المؤهل العلمي
 33.5 65 دبلوم فأقل

 53.1  103 بكالوريوس

 13.4 26 ماجستير

 100 194 المجموع
  

لمستوى التعليمي لمفردات الدراسة ممـا يعنـي أن تـوجهم           تدل النتيجة السابقة على تنوع ا     
، سإلى حملة البكـالوريو   %) 53.1(للتأمين سيتأثر بخلفيتهم العلمية وقد بلغت النسبة األعلى         

، كلما كان هناك إقبال علي التـأمين      زاد مستواهم التعليمي     ويعزى ذلك إلى أن األفراد كل ما      
نه ليس هناك إقبال ولكن هـذا يعنـي   وهذا ال يعني أ) %13.4(ر فنسبتها   أما بالنسبة للماجستي  

  .أن نسبة الحاصلين على الماجستير نسبته قليلة بالنسبة لعينة الدراسة
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  )Analysis of the paragraphs of the study(تحليل فقرات الدراسة : ثانياً
  )Questionnaire Companies( استبانه الشركات -  أ

ـ   ) One Sample T test( ينة الواحدة  للعTتم استخدام اختبار  رات االسـتبانه  لتحليـل فق
يجابية بمعنى أن أفراد العينة يوافقون علـى محتواهـا إذا           المتعلقة بالشركات، وتكون الفقرة إ    

أو مستوى الداللة أقل    (2.04تي تساوي    الجدولية  وال   tكبر من قيمة     المحسوبة أ  tكانت قيمة     
، وتكون الفقرة سلبية بمعنى أن أفراد العينـة ال           % )60ن  كبر م  والوزن النسبي أ   0.05من  

وي       الجدولية والتي تـسا    t المحسوبة أصغر من قيمة      tيوافقون على محتواها إذا كانت قيمة         
، وتكـون آراء     % )60 والوزن النسبي اقـل مـن        0.05قل من   أو مستوى الداللة أ   (2.04-

 t  والقيمـة المطلقـة       0.05كبـر مـن     داللة لها أ  ايدة إذا كان مستوى ال    العينة في الفقرة مح   
  .2.04 الجدولية والتي تساوي tقل من قيمة المحسوبة أ

  
  

  : مدى أهمية أنواع التأمين اآلتية لدى شركتكم9 - 
والـذي يبـين آراء   ) 13-5( والنتائج مبينة في جدول رقم  للعينة الواحدةtتم استخدام اختبار    

 بمدى أهمية أنواع التأمين اآلتيـة لـدى شـركتكم    المتعلقة  أفراد عينة الدراسة في الفقرات    
  : حسب الوزن النسبي لكل فقرة كما يليمرتبة 

  

 )13-5(جدول رقم 
  تحليل الفقرات المتعلقة بمدى أهمية أنواع التأمين لدى الشركات

المتوسط   الفقرة  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

مستوى   tقيمة 
  الداللة

  بالترتي

 1 0.000 10.713 87.88 0.7475 4.39 التأمين ضد أخطار الحريق 9.1

 2 0.000 9.854 86.67 0.7773 4.33 التأمين من الحوادث العامة 9.2

 5 0.000  5.506 80.61 1.0749 4.03 تأمين المسؤولية المدنية 9.3

 6 0.195 1.324- 52.73 1.5775 2.64 التأمين على الحياة 9.4

9.5  
المركبات تأمين 

 3 0.000 7.695 83.64 0.8823 4.18  )السيارات(

 4 0.000 8.151 81.21 0.7475 4.06  التامين الصحي 9.6

  0.000 8.488 78.79 0.6358 3.94  جميع الفقرات 

  2.04تساوي " 32"  ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة tقيمة 
  

درجات موافقة عالية مـن أغلبيـة       ) 13-5( م  حيث نالت البنود الظاهرة أعاله في جدول رق       
التأمين ضد الحريق ومن    : وهي كالتالي %) 0.05(المبحوثين حيث أن مستوى الداللة أقل من        

ومن ثـم يـأتي التـأمين       ) السيارات(ثم التأمين من الحوادث العامة ومن ثم تأمين المركبات          
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ن على الحياة غيـر دال إحـصائيا        بينما جاء التأمي  ، وأخيرا تأمين المسؤولية المدنية   الصحي  
 االعتقاد لدى البعض بأن هـذا   ويرجع ذلك إلى%).0.05(حيث كان مستوى الداللة أكبر من   

 على جميع أنـواع  بما يعنى أن هناك إقبال. مين يتعارض مع الشريعة اإلسالمية    النوع من التأ  
 هناك فئة من األفـراد      نلزامية وأ أنواع التأمينات تكون إ   بعض   التأمينات ويعزو ذلك إلى أن    

  .وعي تأميني يعلم بأهميته وضرورتهلديها 
مـدى أهميـة أنـواع      (لحسابي لجميع فقرات المحور األول    وبصفة عامة يتبين أن المتوسط ا     

 الـوزن النـسبي     وهي أكبر مـن   % 78.79، و الوزن النسبي  يساوي       3.94ساويت) التأمين
  الجدوليـة و التـى  tكبر من قيمة   وهي أ   8.488 المحسوبة تساوي  tوقيمة  % " 60" المحايد  
 مما يدل على أنه توجد      0.05 من    وهي أقل  0.000، و مستوى الداللة تساوي      2.04تساوي    

  .أهمية كبيرة لبعض أنواع التامين لدى الشركات
  

  ):انخفاض الوعي التأميني(  غياب الثقافة التأمينية 10-
 والـذي يبـين آراء   )14-5(بينة في جدول رقم  للعينة الواحدة والنتائج مtتم استخدام اختبار    

حسب الـوزن    الفقرات المتعلقة باهتمام األفراد بالتأمين مرتبة األهمية         أفراد عينة الدراسة في   
  : النسبي لكل فقرة كما يلي

  

  )14-5(جدول رقم 
  باهتمام األفراد بالتأمينتحليل الفقرات المتعلقة 

المتوسط   الفقرة  م
  الحسابي

االنحراف 
  عياريالم

الوزن 
  النسبي

 tقيمة 
مستوى 
  الداللة

  الترتيب

10.1 
ارتفاع معدالت اإلصابة 

 2 0.000 4.021 74.55 1.0390 3.73  بحوادث خطيرة

10.2 
التزام جهات حكومية معينة 

 بالتأمين
3.21 1.0234 64.24 1.191 0.243  3 

10.3  
إلزامي لألفراد مثل تأمين 

 1 0.000 5.831 80.61 1.0150 4.03  المركبات

  0.000 5.970 73.13 0.6318 3.66  جميع الفقرات 
  

وذلك بنـاء علـى   ، درجة موافقة عالية) 14-5(  أعاله في الجدول رقم ةنالت البنود المذكور  
أراء مدراء الشركات أن إقبال األفراد على التأمين يعود إلى أن بعض أنواع التأمين إلزامـي                

بينما ، %)0.05(يرة حيث كان مستوى الداللة أقل من        وارتفاع معدالت اإلصابة بحوادث خط    
  .غير دال إحصائيا%) 0.05(جاء التزام الجهات الحكومية بالتأمين بمستوى داللة أكبر من
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وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع الفقرات المتعلقـة بغيـاب الثقافـة التأمينيـة         
كبـر مـن    ي أوه% 73.13 النسبي  يساوي  ، و الوزن  3.66تساوي) اهتمام األفراد بالتأمين  (

 tكبـر مـن قيمـة        وهي أ  5.970 المحسوبة تساوي  tوقيمة  % " 60" الوزن النسبي المحايد    
 ممـا  0.05قل  مـن   وهي أ  0.000 مستوى الداللة تساوي     ، و 2.04الجدولية والتي تساوي      

  .اهتمام األفراد بالتأمينيدل على 
  
 

  : األفراد يعود إلىأسباب ضعف الوعي التأميني لدى 11-
 مرتبـة   أسباب ضعف الوعي التأميني لدى األفـراد      ) 15-5( جدول رقم    تبين الفقرات التالية    

  : كما يلياألهمية حسب الوزن النسبي
  

 )15-5(جدول رقم 
  بأسباب ضعف الوعي التأميني لدى األفرادتحليل الفقرات المتعلقة 

المتوسط   الفقرة  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

لوزن ا
  النسبي

 tقيمة 
مستوى 
  الداللة

  الترتيب

11.1  
قبول المصاعب واألزمات   
والتمتع بـروح الرضـا     

  والقبول بالقضاء و القدر
3.12 1.1112 62.42 0.627 0.535 6 

11.2  
االعتمــاد علــي العائلــة 

 8 0.845 0.197- 59.39 0.8833 2.97  والروابط االجتماعية

 4 0.243  1.191 64.24 1.0234 3.21  عدم الثقة بشركات التأمين  11.3

11.4  
قلة الثقة بالتأمين بـسبب     

 9 0.669 0.432- 58.18 1.2084 2.91  خبرات ماضية سيئة

11.5  
عــدم المعرفــة بوجــود 

 التأمين
2.82 1.2107 56.36 -0.863 0.395 10 

11.6 

عدم التقدير لمدى أهميـة     
العملية التأمينية ودورهـا    

  االقتصادي واالجتماعي
3.70 1.3343 73.94 3.001 0.005 1 

 2 0.203 1.299 65.45 1.2060 3.27 تجاهل التأمين 11.7

11.8  
ضعف بـرامج التـسويق     

 للشركات
3.18 0.8823 63.64 1.184 0.245 5 

11.9 
عـدم تطــوير وتحــديث  

 7 0.601 0.529 61.21 0.6586 3.06  مجاالت التأمين
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 )15-5(جدول رقم  تابع

  بأسباب ضعف الوعي التأميني لدى األفرادلقة تحليل الفقرات المتع

المتوسط   الفقرة  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

 tقيمة 
مستوى 
  الداللة

  الترتيب

11.10 
نظرة األفراد المتـشككة حـول      

 مشروعية التأمين
3.06 1.1440 61.21 0.304 0.763 7 

 3 0.130 1.554 65.45 1.0085 3.27  ارتفاع تكلفة التأمين  11.11

  0.168 1.409 62.87 0.5839 3.14  جميع الفقرات 
  

أعاله أن البند المتعلق بعدم تقدير مدى أهمية العملية التأمينية          ) 15-5(نالحظ من جدول رقم     
ودورها االقتصادي واالجتماعي درجة موافقة عالية من أغلبية المبحوثين حيث أن مـستوى             

أعـاله بـأن    ) 18-5(ونالحظ من الجدول رقم     ، 0.05%)(وهي أقل من    ) 0.05%(الداللة  
  . باقي العوامل غير دالة إحصائيا

أسباب (وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع الفقرات المتعلقة بغياب الثقافة التأمينية             
وهـي  % 62.87، و الوزن النسبي  يساوي         3.14تساوي) ضعف الوعي التأميني لدى األفراد    

قل من قيمة   وهي أ  1.409 المحسوبة تساوي  tوقيمة  % " 60" ن النسبي المحايد    كبر من  الوز   أ
t   ممـا  0.05 مـن   وهي أكبر  0.168توى الداللة تساوي    ، و مس  2.04  الجدولية والتي تساوي 

  .المذكورة ليست لها أهميةأميني لدى األفراد أسباب ضعف الوعي التأن باقي يدل على 
  

  :وها يعتمد علي سبب نجاح شركات التأمين ونم 12-
حـسب   مرتبـة و هي  نجاح شركات التأمينأسباب ) 16-5( جدول رقم    تبين الفقرات التالية    

  : كما يليالوزن النسبي
  )16-5(جدول رقم 

 سبب نجاح شركات التأمين ونموهاتحليل الفقرات المتعلقة 

المتوسط   الفقرة  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

 tقيمة 
مستوى 

  داللةال
  الترتيب

 2 0.060 1.948 68.48 1.2508 3.42 انخفاض المخاطرة 12.1

12.2  
ــي  ــع ف ــة التنوي إمكاني

 1 0.000  6.928 80.00 0.8292 4.00  االستثمارات

12.3  
ــة  ــسهيالت الحكومي الت

 4 0.186 1.353- 53.94 1.2866 2.70  المقدمة

 3 0.712 0.373- 58.79 0.9334  2.94  ارتفاع معدالت األرباح  12.4

  0.063 1.927 65.30 0.7904 3.27  جميع الفقرات 
  2.04تساوي " 32"  ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة tقيمة 
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 التنويع في   أعاله أن سبب نجاح شركات التأمين يعود إلى       ) 16-5(و نالحظ من الجدول رقم      
، حيث وجد   %)0.05( أقل من    قة عالية حيث أن مستوى الداللة كان      موافستثمارات بدرجة   اال
، انخفاض درجة المخـاطرة    النتيجة أن المدراء يتجهون نحو التنويع في االستثمارات مع           من

، تثمارات ينطوي عليه مخاطرة كبيرة    ن الشركات تعلم أن أي نوع من االس       وهذا مؤشر جيد أل   
 االستثمار الخاسر   فاالستثمار الذي قد يكون رابح حاليا قد يترتب عليه خسارة في المستقبل أو            

 وهذا من أجل تقليل المخاطرة المترتبة علـى        ،ب عليه أرباحا طائلة في المستقبل     حاليا قد يترت  
بينما جاءت باقي األسباب بمـستوى داللـة        . االستثمار و حتى ال تؤثر في رأس مال الشركة        

  .وهي غير دالة إحصائيا%) 0.05(أكبر من 
سبب (ي لجميع الفقرات المتعلقة بغياب الثقافة التأمينية        وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحساب     

كبـر  وهي أ% 65.30لوزن النسبي  يساوي     ، و ا   3.27تساوي) نجاح شركات التأمين ونموه   
 tقل مـن قيمـة     ي أ وه1.927 المحسوبة تساوي  tوقيمة  % " 60" من  الوزن النسبي المحايد      

 ممـا   0.05 وهي اكبر  من      0.063وي  ، و مستوى الداللة تسا    2.04الجدولية والتي تساوي      
  . بصورة جيدةسبب لنجاح شركات التأمين ونموهايدل على عدم توفر 

 

  )  القوانين المتعلقة بالتأمين تطبيقضعف(البيئة القانونية  : اًثالث
 والـذي يبـين آراء   )17-5( والنتائج مبينة في جدول رقم  للعينة الواحدةtتم استخدام اختبار    

) لمتعلقة بالتـأمين  ضعف القوانين ا  ( دراسة في الفقرات المتعلقة  بالبيئة القانونية        أفراد عينة ال  
  :  حسب الوزن النسبي لكل فقرة كما يليو هي مرتبة

  

  )17-5(جدول رقم
  ) القوانين المتعلقة بالتأمين تطبيقضعف( تحليل الفقرات المتعلقة بالبيئة القانونية 

المتوسط   الفقرة  م
  الحسابي

 االنحراف
  المعياري

الوزن 
  النسبي

 tقيمة 
مستوى 
  الداللة

التر
  تيب

13 
 

هناك تطبيـق فعلـي للقـوانين       
 المتعلقة بالتأمين

2.76 1.1734 55.15 -1.187 0.244 4  

14 
القوانين المتعلقة بالتأمين بحاجة    

 إلي تحديث
3.91 0.9139 78.18 5.714 0.000 1  

15 
هناك سلطة رقابية تتابع نـشاط      

 شركات التأمينالتأمين لدى 
3.52 1.0932 70.30 2.707 0.011 2  

16 
هناك تحديث لألطر التنظيمية وسن  

 قوانين جديدة في مجال التأمين
3.00 1.0607 60.00 0.000 1.000 3  

   0.033 2.229 65.91 0.7615 3.30  جميع الفقرات 
  2.04تساوي " 32"  ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة tقيمة 
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درجة موافقة ايجابية عالية من أغلبيـة       ) 17-5(لت البنود المذكورة أعاله في الجدول رقم        نا
وهي بذلك تكون دالـة إحـصائيا   %) 0.05(المبحوثين حيث أن مستوى الداللة كانت أقل من    

و أيضا  ، القوانين المتعلقة بالتأمين بحاجة إلى تحديث و إجراء بعض التعديالت         : وهي كالتالي 
وهذا مؤشر جيد ولكـن يفـضل       ، رقابية تتابع نشاط التأمين لدى شركات التأمين      هناك سلطة   
وق كل منهما وفق اإلطار     و ذلك لحماية الزبائن والمساهمين على حد سواء وحق        رفع مستواه   

 ونجد أن هناك عدة جهات تتابع هذا الدور مثل هي مثل هيئـة سـوق رأس المـال           ، القانوني
  .ينما جاء بند التطبيق الفعلي لقوانين التأمين غير دال إحصائياب، وأيضا اتحاد شركات التأمين

  

  والتركيز علي العمولة،التسويق للخدمات التأمينية :اًرابع
 والـذي يبـين آراء   )18-5( والنتائج مبينة في جدول رقم  للعينة الواحدةtتم استخدام اختبار    

ت التأمينية والتركيز علـى العمولـة   الدراسة في الفقرات المتعلقة بالتسويق للخدما أفراد عينة   
  : حسب الوزن النسبي لكل فقرة كما يليوهي مرتبة 

  

 )18-5(جدول 
   العمولةوالتركيز على،ق للخدمات التأمينيةتحليل الفقرات المتعلقة بالتسوي

المتوسط   الفقرة  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

 tقيمة 
مستوى 
  الداللة

  الترتيب

17 

اية التأمينية التـي تـصاحب      الدع
اإلعالن عن شركات التأمين تعطي   
انطباعا إنهـا ليـست إال مجـرد        
مشروعا استثماريا يهـدف إلـي      

 .الربح وال شئ غيره

2.85 0.9722  56.97 -0.895 0.377 7 

18 
ال توجد برامج فعاله لرفع الوعي      
 التأميني في المجتمع بشكل مستمر

3.85 1.0038 76.97 4.856 0.000 2  

19 
مستوى الخـدمات التـى تقـدمها       

 5 0.662 0.442 61.21 0.7882 3.06  الشركات غير جذابة

20 
تتبع شركتكم التسويق المباشر في     

 تقديم خدمة التأمين
4.15 0.6185 83.03 10.695 0.000 1 

21 
الوكالء يركزون فقط علي العمولة     

  3 0.000 4.713 75.76 0.9604 3.79  في عملية التسويق

22 
تتبع شركتكم سياسة التحديث فـي      

 التسويق لخدماتكم
3.64 1.0252 72.73 3.566 0.001 4  

23 
تواجه شركتكم معوقات في عملية     

 التسويق
3.03 1.0454 60.61 0.167 0.869 6 

  0.000 5.780 69.61 0.478 3.48  مجموع الفقرات 
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 درجة موافقة ايجابية عالية    ) 18-5(بعض البنود المذكورة أعاله في الجدول رقم        نالت  حيث  
كما دالة إحصائيا    وهي   )0.05%(من أغلبية المبحوثين حيث أن مستوى الداللة كان أقل من           

 وتعزو هذه النتيجة إلى    أن الشركات تتبع سياسة التسويق المباشر في تقديم خدمة التأمين            :يلي
مراكـز الرئيـسية أو      ال ا أن تجذب الزبائن بشكل مباشر على      أن شركات التأمين تحاول دائم    

ومن ثم نجد أنه ال توجد برامج       ، "عمولة الوكالء   "الفروع بدون وكالء و ذلك لتوفير العمولة        
تعزو ذلك الرتفـاع تكلفتهـا علـى          و فعالة لرفع الوعي التأميني في المجتمع بشكل مستمر       

خـدمات  وتقديم وليس على جذب العمالء  وأيضا الوكالء يركزون فقط على العمولة    الشركات
 وأخيرا  ،بالربح الشخصي وليس لصالح الشركة     أن الوكالء فقط معنيين      وتعزو ذلك إلى  . جيدة

بينمـا جـاءت    ، أن هناك سياسة لتحديث في تسويق الخدمات التأمينية ولكن بدرجة متوسطة          
  .وهي بذلك غير دالة إحصائيا%) 0.05(باقي البنود بمستوى داللة أكبر من 

ق للخـدمات   متوسط الحسابي لجميـع الفقـرات المتعلقـة بالتـسوي         وبصفة عامة يتبين أن ال    
كبر وهي أ % 69.61لوزن النسبي  يساوي       ، و ا  3.48 العمولة تساوي  والتركيز على ،التأمينية

 tكبر من قيمـة   وهي أ  5.780 المحسوبة تساوي  tوقيمة  % " 60" من  الوزن النسبي المحايد      
 ممـا  0.05قل  مـن   وهي أ  0.000لة تساوي   ستوى الدال ، و م  2.04الجدولية والتي تساوي      

  . التأمينييدل على أنه ال توجد برامج فعاله لرفع الوعي
 

  عملية الترويج للخدمات التأمينية لدى شركتكم ل  بالنسبة24-
 والـذي يبـين آراء   )19-5( للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم tتم استخدام اختبار    

 و هي    لدى شركتكم  كيفية الترويج للخدمات التأمينية   فقرات المتعلقة ب  أفراد عينة الدراسة في ال    
  : حسب الوزن النسبي لكل فقرة كما يليمرتبة 

  

  )19-5(جدول رقم 
  عملية الترويج للخدمات التأمينيةتحليل الفقرات المتعلقة ب

المتوسط   الفقرة  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

 tقيمة 
مستوى 
  الداللة

  الترتيب

 3 0.141 1.508 65.45 1.0390 3.27 إعالن بالصحف-1 24.1

24.2 
ــو -2 الراديـــ

 والتلفزيون
2.79 0.7398 55.76 -1.647 0.109 4 

 1 0.000 4.945 76.36 0.9505 3.82 الوكالء– 3 24.3

 2 0.004 3.116 71.52  1.0616 3.58 الموظفين– 4  24.4

  0.005  3.001 67.27 0.696 3.36  جميع الفقرات 

  2.04تساوي " 32"  ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة tقيمة 
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 مـن    عاليـة  درجة موافقة ) 19-5(بعض البنود المذكورة أعاله في الجدول رقم        نالت  حيث  
كمـا  دالة إحـصائيا     وهي   )0.05%(أغلبية المبحوثين حيث أن مستوى الداللة كان أقل من          

 أن الشركات تفضل التعامـل مـن خـالل          ويعزو ذلك إلى  ، ينالوكالء ومن ثم الموظف   : ييل
أما بالنسبة لباقي البنود فهي غير دالة إحصائيا ألنها أكبر من           ، الوكالء والمنتجين و موظفيهم   

)0.05.(%  
 عملية الترويج للخدمات التأمينيـة    بوبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع الفقرات المتعلقة          

" وهي اكبر من  الوزن النـسبي المحايـد          % 67.27زن النسبي  يساوي       ، و الو  3.36تساوي
 الجدوليـة والتـي تـساوي        tكبر من قيمـة        وهي أ    3.01 المحسوبة تساوي  tوقيمة  % " 60

عمليـة   مما يـدل علـى أنـه    0.05قل  من      وهي أ   0.000، و مستوى الداللة تساوي      2.04
   متوسطة هي بصورةالترويج للخدمات التأمينية

  

   المتمثل في معدل الدخل وازدياد البطالةالمستوي االقتصادي و االجتماعي: ساًمخا
 والـذي يبـين آراء   )20-5( للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم tتم استخدام اختبار    

المستوى االقتصادي واالجتماعي و هـي  مرتبـة         أفراد عينة الدراسة في الفقرات المتعلقة ب      
  : لكل فقرة كما يليحسب الوزن النسبي

   
  )20-5(جدول رقم 

  تحليل الفقرات المتعلقة بالمستوي االقتصادي و االجتماعي

لمتوسط ا  الفقرة  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

 tقيمة 
 مستوى
  الترتيب  الداللة

25 
الوضع االقتصادي للبلد قد يؤثر     

 بالسلب على شركات التأمين
4.73 0.4523 94.55 21.939 0.000 1  

26 
المستوي االجتماعي لـه تـأثير     

  3 0.000 6.395 81.82 0.9799 4.09  مباشر علي شركات التأمين

27 
الوضع المادي لألفـراد يلعـب      
دورا مهما في زيادة أو انخفاض  

  التأمينيالوعي
4.09 0.9799 81.82 6.395 0.000 3  

28 
ارتفاع معدل البطالة يشكل سببا     

ـ      راد علـى   في عدم إقبـال األف
 التأمين

4.61 0.6093 92.12 15.143 0.000 2  

   0.000 16.623 87.58 0.4765 4.38  جميع الفقرات 
  2.04تساوي " 32"  ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة tقيمة 
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وافقة عالية من أغلبية المبحوثين حيـث أن        نالت درجة م  أنها  ) 20-5(رقم   نالحظ من الجدول  
وأن الوضع االقتصادي للبلد يؤثر بالسلب على شـركات         ، %)0.05(لة أقل من    مستوى الدال 

أن الوضع السياسي واالقتصادي مرتبط ببعضه البعض وحقيقة األمر         إلى   ذلك   وتعزو التأمين
وهـذا نتيجـة االعتـداءات      ، قره سياسيا وبالتبعية االقتصادية   أن األوضاع في البلد غير مست     

ممـا يـؤثر بالـسلب علـى الوضـع          ، فات الداخلية الفلسطينية  ة والخال اإلسرائيلية المستمر 
ومن ثـم  ، االقتصادي الداخلي و بالتبعية قطاع التأمين يتأثر بذلك مثله مثل القطاعات األخرى        

ويعـزو   يأتي ارتفاع معدل البطالة يشكل سببا في عدم إقبال األفراد على التأمين بدرجة أقـل        
ويأتي المستوى االجتمـاعي لـه      ، وجهم عن دائرة العمل   ابتعاد األفراد عن التأمين نتيجة خر     

تأثير مباشر على شركات التأمين والوضع المادي لألفراد يلعب دورا مهمـا فـى زيـادة أو                 
  .انخفاض الوعي التأميني ولكن بدرجة أقل

وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع الفقرات المتعلقـة بالمـستوي االقتـصادي و               
كبر من  الوزن النسبي     وهي أ % 69.58لوزن النسبي  يساوي        ، و ا   3.48ساوياالجتماعي ت 

 الجدوليـة والتـي     tكبر من قيمـة      وهي أ  5.335 المحسوبة تساوي  tوقيمة  % " 60" المحايد  
 ممـا يـدل علـى أنـه     0.05 من  وهي أقل0.000، و مستوى الداللة تساوي     2.04تساوي    

 . شركات التأمينبلد قد يؤثر بالسلب علىجتماعي للالوضع االقتصادي و المستوي اال
 

  عدم وجود كوادر متخصصة في شركات التأمين : سادساً
 والـذي يبـين آراء   )21-5( والنتائج مبينة في جدول رقم  للعينة الواحدةtتم استخدام اختبار    

 أفراد عينة الدراسة في الفقرات المتعلقة بعدم وجود كوادر متخصصة في شـركات التـأمين              
  :  حسب الوزن النسبي لكل فقرة كما يلي وهي مرتبةمينركات التألدى ش

  

  )21-5(جدول رقم 
  تحليل الفقرات المتعلقة وجود كوادر متخصصة في شركات التأمين

المتوسط   الفقرة  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

 tقيمة 
مستوى 
  الداللة

  الترتيب

29 
هناك وفره فـي التخصـصات      

 4 0.083 1.789 67.27 1.1677 3.36  دى شركات التأمينالتأمينية ل

30 

هناك كليات أو معاهد تـدريب      
للحصول على كوادر بـشرية     

 مؤهلة
2.36 1.0553 47.27 -3.464 0.002 7 

31 
ــوادر   ــركتكم  ك ــك ش تمتل

 متخصصة في التأمين
4.30 0.9180 86.06 8.154 0.000 1 
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  )21-5(تابع جدول رقم 
  لقة وجود كوادر متخصصة في شركات التأمينتحليل الفقرات المتع

المتوسط   الفقرة  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

 tقيمة 
مستوى 
  الداللة

  الترتيب

32 
هناك روابط عائليـة تـربط بـين        

 6 0.545 0.611 62.42 1.1390 3.12  الموظفين العاملين لدى شركتكم

33 
هناك روابط عائليـة تـربط بـين        

 س اإلدارة والموظفينأعضاء مجل
3.21 1.1390 64.24 1.070 0.293 5 

34 
تعيين يتم وفق إجراءات التعيـين      ال
 2 0.000 5.512 78.18 0.9475 3.91  ) تدريب-اختبار-تقديم طلب(

35 
يتم تدريب الموظفين لدى شـركتكم      

 بشكل مستمر
3.88 0.8572 77.58 5.889 0.000 3 

  2.04تساوي " 32"  ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة tقيمة 
  

ك أن هنـا  جاءت درجة موافقة عالية من أغلبية المبحوثين  ب         )21-5(نالحظ من الجدول رقم     
 ذلك بأن هنـاك     ويعزو، د بالنسبة للشركات   وهذا يعتبر مؤشر جي    كوادر متخصصة في التأمين   

و ، مين في بالدنـا دم وجود تخصص التأوذلك لع، كوادر متخصصة بالتأمين ولكن من الخارج   
 فترة تـدريب  – اختبار –تقديم طلب (  إجراءات التعيين تتم وفق اإلجراءات الالزمة من      أيضا

أن ويعزو ذلك إلـى     ، توظيف تتم وفق اإلجراءات الرسمية    عني أن كل إجراءات ال    وهذا ال ي  ) 
  . عالقات شخصيةهناك توظيف غير مباشر مبني على

بين أن الموظفين يتلقون تدريبات خالل فتـرة العمـل بنـاء علـى       أما بالنسبة للفقرة الثالثة فيت    
 لـيس كـل     مل و لكن بدرجة متوسطة وقد تعزو ذلـك        التغيرات والتطورات الحاصلة في الع    

  .وإنما موظفين دون آخرين، الموظفين يخضعون للتدريب
بـشرية  در  كـوا أما بالنسبة للبند األخير بأن هناك كليات ومعاهد تدريب و ذلك للحصول على       
وتعزو %). 0.05(مؤهلة قد نال درجة موافقة سالبة حيث تعتبر دالة إحصائيا و كانت أقل من               

نه يدرس  عاهد متخصصة لتدريس التأمين حيث أ      أن ال يوجد في بالدنا أي كليات أو م         ذلك إلى 
  .أما الباقي جاء غير دال إحصائيا، ت بشكل مهمش ومن ضمن تخصصات أخرىفي الجامعا

عـدم وجـود كـوادر    ( يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور السابع      وبصفة عامة 
وهـي أكبـر   % 69.0، و الوزن النسبي  يساوي       3.45ساويت) متخصصة في شركات التأمين   

 tكبر من قيمـة     وهي أ  4.215 المحسوبة تساوي    tوقيمة  % " 60"  الوزن النسبي المحايد     من
 مما يـدل    0.05 من    وهي أقل  0.000الداللة تساوي   ، و مستوى    2.04الجدولية والتي تساوي    

  .على وجود كوادر متخصصة في شركات التأمين بشكل مرضي
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  استثمارات شركات التأمين  : اًسابع
 والـذي يبـين آراء   )22-5( للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم tتم استخدام اختبار    

حـسب  فاض الوعي االستثماري وهـي مرتبـة   لمتعلقة بانخأفراد عينة الدراسة في الفقرات ا    
  :الوزن النسبي لكل فقرة كما يلي

  

 انخفاض الوعي االستثماري عائد إلى - 36
 )22-5(جدول رقم 
  )انخفاض الوعي االستثماري(تحليل فقرات المحور الثامن

المتوسط   الفقرة  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

مستوى   tقيمة 
  الداللة

  الترتيب

 2 0.001 3.645 73.33 1.0508 3.67 حداثة السوق 36.1

36.2  
عدم الشفافية في البيانـات     

 المالية
3.39 1.0289  67.88  2.199 0.035 5 

36.3  
عدم اإلفصاح عن التقارير    

  6 0.763 0.304- 58.79 1.1440 2.94  المالية السنوية

 1 0.000 4.561 75.76 0.9924 3.79  عدم وجود محللين ماليين  36.4

36.5  
تجاهل التقـارير الماليـة     

  وعدم إجراء تحليل مالي
3.55  1.1750 70.91 2.667 0.012 3  

 4 0.041 2.128 69.09 1.2271 3.45  العشوائية  36.6

  0.003 3.241 69.29 0.824 3.46  مجموع الفقرات 
  

حيـث نالـت   أن البنود المذكورة أعاله ذات داللة إحصائية ) 22-5(ونالحظ من الجدول رقم     
%) 0,05( درجة موافقة إيجابية عالية من أغلبية المبحوثين حيث كان مستوى داللة أقل مـن             

 انخفاض الوعي االستثماري يكون بناء على عدم الوعي ألهميـة التحليـل      ويعزو ذلك إلى أن   
بينمـا  ،  كانت ليست على أساس تحليلي علمي      ويعتمدون على الخبرات وحتى أن    ، والعشوائية

هـي  %) 0.05(د عدم اإلفصاح عن التقارير المالية السنوية بمستوى داللة أكبر مـن             جاء بن 
  .بذلك غير دالة إحصائيا

) انخفـاض الـوعي االسـتثماري     (جميـع فقـرات   وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي ل      
  "%60"وهي أكبر من الوزن النسبي المحايد% 36.29، و الوزن النسبي يساوي 3.46اويتس
،     2.04 الجدوليـة والتـي تـساوي          tكبر من قيمة     وهي أ  3.241المحسوبة تساوي  tقيمة   و

انخفـاض الـوعي     ممـا يـدل علـى        0.05من   وهي أقل    0.003و مستوى الداللة تساوي     
  .االستثماري
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  يتم بها تحصيل األقساطتحليل الفقرات المتعلقة بالوسائل التي37 - 

 مرتبة حسب    يتم بها تحصيل األقساط    التيالوسائل  ) 23-5( جدول رقم    تبين الفقرات التالية    
  : كما يليأهمية الوزن النسبي

 )23-5(جدول رقم 
  )الوسائل التي يتم بها تحصيل األقساط(تحليل فقرات المحور الثامن

المتوسط   الفقرة  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

 tقيمة 
مستوى 
  الداللة

  الترتيب

  1 0.000 18.594 92.12 0.4962 4.61   نقدا-1 37.1
 2 0.063 1.926 67.27 1.0845 3.36   على الحساب-2  37.2

 3 0.394 0.865 64.24 1.4088 3.21   بطاقات االئتمان-3  37.3
  

 مـن أغلبيـة   يجابية عاليـة   درجة موافقة إ   نال البند األول  ) 23-5(نجد من نتائج جدول رقم      
ع الشركات يتم التحصيل لديها بالنـسبة لألقـساط          حيث أن جمي   دالة إحصائيا  وهي   المبحوثين
أما التحصيل على الحساب كان بدرجة أقل حيث كـان مـستوى            ، نقدية بدرجة عالية  بصورة  

بينما التحصيل عن طريق بطاقات االئتمان غيـر دال إحـصائيا           ، %) 0.05(الداللة أقل من    
ق التحصيل إلى اختالف     طر وقد يعود اختالف  ، %)0.05(حيث كان مستوى الداللة أكبر من       

حساب عالقة الشركة بالمؤمن لهم أي أن هنـاك وثـائق  يجـب              وثائق التأمين وكذلك على     
إال نجد أن هناك    ، التحصيل فيها فورا وال يعتبر ساريا مفعول العقد إال في تاريخ الدفع النقدي            

 مـدة  لـى ن خاللها أن يسرى مفعول العقـد إ عالقات قوية مع عمالء مهمين للشركة يمكن م       
 الحساب وبعد فترة يـتم      كرناه مسبقا وان يكون التحصيل على     وتاريخ محدد تجاوزا عن ما ذ     

ولكـن فـي جميـع    .ات حتى تحافظ الشركة على عمالئهـا       التحصيل بشيك  نالتسديد وقد يكو  
فر سـيولة وأمـان فـي أوقـات         األحوال الشركات تفضل التحصيل النقدي عن غيره لما يو        

تيسير على العمـالء  لتسديد على الحساب وبطاقات االئتمان كنوع من الومن ثم يأتي ا . الحاجة
  . أما بالنسبة للحاالت األخيرة تكون باستثناءات،  االتجاه إلى التحصيل النقديولكن حاليا بدأ

 

 :  الثامن المتعلقة بتداول األسهم لدى شركات التأمينتحليل بقية فقرات المحور •

لقة بتداول األسهم لدى شركات التأمين مرتبة فقرات المتع تحليل ال)24-5(يبين جدول رقم 
   :كما يليالوزن النسبي أهمية حسب 
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 )24-5(جدول رقم 

  )مينتداول األسهم لدى شركات التأ(ثامنتحليل فقرات المحور ال

المتوسط   الفقرة  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

 tقيمة 
مستوى 
  الداللة

  الترتيب

38 

 الخبرة لدى المتعـاملين     نقص
في بيع وشراء األسـهم أدى      

  إلى زيادة ظاهرة المضاربة
3.70 0.9180 73.94 4.361 0.000 13 

39 

التجاريـة  تؤثر المـضاربات    
 أسـهم   بالسوق المالي علـى   

 شركات التأمين
3.88 0.9604 77.58 5.256 0.000 10 

40 

لدى شـركتكم قـسم خـاص       
لمتابعة وضع السوق المـالي     

 واق الخارجيةواألس
3.88 1.0234 77.58 4.933 0.000 10 

41 

 مستـشارين   يتم االعتماد على  
ــة  ــاليين لمتابع ــين م ومحلل

 عمليات تداول األسهم
3.64 0.8951 72.73 4.084 0.000 14 

42 
 الخبرة فـي    يتم االعتماد على  

 عمليات تداول األسهم
3.97 0.7282 79.39 7.649 0.000 9 

43  
رد أقساط  تستثمر شركتكم موا  

 5 0.000 9.412 84.24 0.7398 4.21  التامين

44  
يتم تحصيل األقـساط دفعـة      

 واحدة
3.64 0.9943 72.73 3.677 0.001 14 

45 
يتم تحصيل األقـساط علـى      

 دفعات
4.12 0.8572 82.42 7.514 0.000 6 

46  

في حالـة التحـصيل علـى       
الدفعات يتم تحصيل الـدفعات     

  في مواعيد استحقاقها
3.42 0.9024 68.48 2.701 0.011 15 

47  

ــترات ــركتكم إسـ يجية شـ
 أسـاس   االستثمارية تقوم على  

  استثمار األقساط فور استالمها
2.94 1.0880 58.79 -0.320 0.751 20 

48  

ــترات ــركتكم إسـ يجية شـ
 أسـاس   االستثمارية تقوم على  

حجز مبلغ من األقساط لتوفير     
  السيولة واألمان

3.85 0.9395 76.97 5.188 0.000 11  
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 )24-5(جدول رقم تابع 

  )مينتداول األسهم لدى شركات التأ(ثامنتحليل فقرات المحور ال

المتوسط   الفقرة  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

 tقيمة 
مستوى 
  الداللة

  الترتيب

49  
يتم استثمار أقـساط التـأمين فـي     

 5 0.000 8.916 84.24 0.7809 4.21  فلسطين

50  
ر أقـساط التـأمين فـي    يتم استثما 
 19 1.000 0.000 60.00 1.2990 3.00  الخارج

51  
لدى شـركتكم اسـتثمارات فـي       

  3 0.000 8.027 85.45 0.9108 4.27  العقارات

52 
لدى شـركتكم اسـتثمارات فـي       

 6 0.000 6.946 82.42 0.9273 4.12  األراضي

53 
لدى شـركتكم اسـتثمارات فـي       

 )السندات–األسهم( األوراق المالية 
4.21 0.6963 84.24 10.000 0.000 5 

54 
تقوم شركتكم بربط ودائـع  فـي        

 البنوك والحصول علي فائدة
4.06 0.6586 81.21 9.251 0.000 7 

55 
تأخذ شركتكم  بمبدأ التنويـع فـي        

 االستثمارات
4.24 0.6629 84.85 10.767 0.000 4 

56 
راءات قانونيـة محـددة     هناك  إج  

 ات االستثمارللمحافظة على
4.06 0.7882 81.21 7.730 0.000 7 

57 
يتم إعادة التـأمين مـع شـركات        

 أخرى
4.70 0.4667 93.94 20.888 0.000 1 

58  

ك اتفاقيات محددة بين الشركات     هنا
 إعادة التـأمين وفـق عقـود        ىعل

  مسبقة
4.70 0.5294 93.94 18.413 0.000 2 

59 
إذا الشركة المعيدة للتأمين حققـت      

 12 0.000 5.555 76.36 0.8461 3.82   شركتكمذلك على يؤثر لخسارة ه

60  
أمين حققـت   إذا الشركة المعيدة للت   

 13 0.000 4.726 73.94 0.8472 3.70   شركتكمأرباحا هل يؤثر ذلك على

61  
يتم إعادة التأمين لكافـة األقـساط       

 16 0.203 1.299 65.45 1.2060 3.27  المحصلة

62 

 ىعمليات تداول األسهم تمثل إحد    
ن هل تعتقد أ  ، القنوات االستثمارية 

 هناك وعي استثماري لدى األفراد
3.03 1.0150 60.61 0.171 0.865 18 
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 )24-5(جدول رقم تابع 

  )مينتداول األسهم لدى شركات التأ(ثامنتحليل فقرات المحور ال

المتوسط   الفقرة  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

 tقيمة 
مستوى 
  الداللة

  لترتيبا

63  
تواجه شـركتكم مـشكالت تتعلـق       

 18 0.856 0.183 60.61 0.9515 3.03  باالستثمار

64 
هناك مخاطر تواجه شركات التأمين     

 8 0.000 7.311 80.61 0.8095 4.03  العاملة في فلسطين

65  
ن اتحاد شركات التأمين يقوم     تعتقد أ 

- 55.76 1.0234 2.79  بدوره في دعم شركات التأمين
1.191 0.243 21 

66  
ن هيئة سوق رأس المال تقوم      تعتقد أ 

 17 0.545 0.611 62.42 1.1390 3.12  بدورها في دعم شركات التأمين

67  
يساهم قـانون تـشجيع االسـتثمار       

  16 0.184 1.359 65.45 1.1531 3.27  الفلسطيني في دعم قطاع التأمين

68 

نظريا إلى انتشار الثقافة اإلسـالمية      
التـأمين التكـافلي    فلو توجهنا إلـى     

سوف تحل مشكلة ضـعف اإلقبـال       
  على التأمين

2.94 1.3214 58.79 -
0.263 0.794 20 

  0.000 8.255 74.60 0.508 3.73  جميع الفقرات 
  2.04تساوي " 32"  ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة tقيمة 

 

الت درجة موافقة إيجابية عاليـة      أن البنود المذكورة أعاله قد ن     ) 24-5(يتبين من الجدول رقم   
وهي بذلك تكون ذات داللـة  %) 0.05(من أغلبية المبحوثين حيث أن مستوى الداللة أقل من        

نقص الخبرة لدى المتعاملين في بيع وشراء األسهم أدى إلـى           : وهي مرتبة كالتالي  ، إحصائية
وأيضا ، كات التأمين  شر  اإلقبال في شراء وبيع أسهم     ىوهذا يؤثر عل   ،زيادة ظاهرة المضاربة  

ويعـزى   ،لها تأثير على أسهم شركات التأمين بالسوق المـالي        نرى أن المضاربات التجارية     
بأن المضاربات تروج أخبار تضر صغار المستثمرين وانتشار األخبار الكاذبة عـن ارتفـاع              

د يلتهمها  األسعار وأنها سوف تحقق أرباحا كبيرة وبالتالي تكبد المستثمرين خسائر بالماليين ق           
  . أو العكس صحيح، فئة قليلة من المضاربين

بعـة عمليـات     محللين مـاليين لمتا    ىشركات التأمين تعتمد عل   و أيضا نالحظ من النتائج أن       
وتعـزو هـذه   ، ميتم االعتماد على الخبرة في عمليات تداول األسـه  التداول ولكن في الواقع   

 ونجد لـدى    من االعتماد على محللين ماليين     الشركات تعتمد على الخبرة أكثر       النسبة إلى أن  
وتعزو  ، األخرى  قسم خاص لمتابعة وضع السوق المالي واألسواق الخارجية        شركات التأمين 
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 تتابع تلك األمور الخاصة بالتداول ولكـن بعـض الـشركات           ذلك أن الدائرة المالية هي التى     
ن هناك شركات ال يتـوفر      وهذا مؤشر جيد ولك    .يكون لديها قسم خاص للبنوك واالستثمارات     

 واألخيرة  ولكن نجد أن الصالحية األولى    ، ل اإلدارة المالية  لديها ذلك ولكن تقوم بذلك من خال      
  .لقرارات يعود في اإلدارة العليافي اتخاذ مثل هذه ا

 حيث يتم استثمار جزء منه وجزء       بدرجة عالية  مين أقساط التأ   موارد  شركات التأمين  تستثمرو
ن وهذا مؤشر جيد بـأ    ، ق حملة الوثائق أو إعادة تأمينها     ثماره بهدف سداد حقو   أخر ال يتم است   

و يتم التحصيل على شـكل دفعـة        ، مو باالقتصاد الوطني  الشركات تقوم باالستثمار و ذلك للن     
في  بالنسبة لتحصيل الدفعات     وأيضا،  عام فما فوق   ت وخصوصا إذا كان   واحدة أو عدة دفعات   

تحقة بالسداد فـي المواعيـد المـس       على أن المؤمنين ال يلتزمون       مواعيد استحقاقها وهذا يدل   
  .  اإلهمال أو سوء الظروف االقتصاديةعليهم وهذا قد يكون عائد إلى

 االستثمارية تقوم على أساس حجـز مبلـغ مـن            شركات التأمين  إستراتيجيةمن المالحظ أن    
الـشركة أو  قد تتعرض لها ويكون ذلك لمواجهة أي طوارئ  ،ألماناألقساط لتوفير السيولة وا   

  .مقابلة أي مصروفات خارجية مفاجئةأو ، ظروف خارجه عن إرادتها
لدى شركات التأمين استثمارات في األراضي      أيضا  ين و يتم استثمار أقساط التأمين في فلسط      و

، بدرجـة   استثمارات في العقاراتولدى شركات التأمين ،)السندات–األسهم(و األوراق المالية  
 نتبر مؤشر جيد ويعزو ذلك إلى أن االستثمار في العقارات يضمن ربح كبير وال يمك              وهذا يع 

 للمـدى   وان االستثمار في العقار يكـون     ،  الخسارة أن يتعرض إلى انخفاض الذي يؤدي إلى      
فاع مستمر نتيجة زيادة الطلب علـى      ألن العقارات دائما في ارت    الطويل ويكون الربح أفضل و    

  .العقارات في كل مكان
ة معينـة وذلـك     وتالحظ أن الشركات تقوم بوضع أقساط التأمين في البنوك و ربطهـا بمـد             

ه الطريقة من أكثر الطـرق ضـمانا         المدى الطويل وألنها تعتبر هذ     للحصول على فوائد على   
، نونية محددة للمحافظة على االسـتثمارات      أن هناك إجراءات قا    ة وأيضا تالحظ  قل مخاطر وأ

مكن مـن   المساهمين واالستثمارات في تلك الـشركات وحتـى تـت    ذلك لحماية حقوق وتعزو
وقد تكون هذه اإلجراءات موضوعة من قبل الشركة نفـسها          ، استثمارها في جهات مضمونة   

مثال كتحديد فترة الربط للودائع في البنوك ومنها ما يكون مصدره الدول مثل قانون التـأمين                
2005 .  

 أن الشركات تعلم     ويعزو ذلك إلى   نويع في االستثمارات  بمبدأ الت تأخذ شركات التأمين     أيضا و
أن أي نوع من االستثمار ينطوي عليه مخاطرة كبيرة فاالستثمار قد يكون استثمار رابح فـي                

ير الـدخول فـي     جل عـدم تـأث    ومن أ . والعكس صحيح ،  في المستقبل  الوقت الحالي وخاسر  
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نويع في االستثمارات  ومن أجـل  البد من الت رأس مال الشركات كان استثمارات خاسرة على  
  .المحافظة على رأس المال من النقصان

ك اتفاقيـات محـددة بـين       هنـا  و، حيث أن الشركات تقوم بإعادة التأمين مع شركات أخرى        
 صـغر حجـم هـذه     وهذا يعطي مدلوال على   ،  إعادة التأمين وفق عقود مسبقة     ىالشركات عل 

و بالتـالي   . ين في الغالب يكون نشاطها محدودا     الشركات ألن الشركات التي تقبل إعادة التام      
وذلـك  ، لى إعادة التأمين وفـق شـروط مـسبقة   تكون هناك اتفاقيات محددة بين الشركات ع     

نه كلمـا كانـت     حيث أ ، كة إعادة التأمين وحتى المؤمن له     لضمان حق الشركة األصلية وشر    
ف مـن األطـراف     العقود قوية من حيث عدم توفر ثغرات فيها حتى ال يضيع حق أي طـر              

أمـا   .)المؤمن لهـا  (سبة للشركة األصلية    المعنية وهذا يدل على كفاءة اإلدارة في عملها بالن        
لـى الـشركات    بالنسبة للشركات المعيدة للتأمين سواء حققت أرباح أو خسائر قـد تـؤثر ع             

 تفاقيـات نه قد يكون هناك تأثير فقط علـى عقـود اال          وجاءت النتيجة متباينة حيث أ    ، المؤمنة
شركة إعادة التـامين تفـرض      ( الربح أو الخسارة     نه في حالة تحقق   المبرمة بين الشركتين وأ   

ـ (أما في حالة تحقق الربح ) مثال تخفيض عمولة الشركة األصليةشروط جديدة ومنها    شركة ال
  .ا يتحقق عند وجود اإلدارة الجيدةوهذ) األصلية تطلب زيادة عمولتها

ويعزو إلى أن هنـاك العديـد مـن         ، اجه شركات التأمين  عض المخاطر التي تو   ولكن هناك ب  
المخاطر مثل زيادة حجم التعويضات عما هو متوقع نتيجة كارثة  مثال أو حـدوث ارتفـاع                 

د يرجع إلـى     أو ق  يصاحبه زيادة في قيمة التعويضات      كبير في معدل التضخم األمر الذي قد        
دث نتيجة كساد من شأنه يتعـذر       يحوهذا قد   ، أو انخفاض للمبيعات  ، تقدير خاطئ للتعويضات  

 التـأمين  بعض المؤمن لهم سداد األقساط أو تراجع العمالء من خططهم في شراء وثائق      على  
السوقية لمكونـات محفظـة     أو قد يكون انخفاض محتمل في القيمة        ، أو مخاطر إلغاء الوثائق   

ة السوقية لـألوراق     القيم وتنخفض،  ترتفع معدالت الفوائد   فأنه في فترات التضخم   ، االستثمار
أما بـاقي البنـود     ، أما فترة الكساد تنخفض القيمة السوقية لمكونات محفظة االستثمار        ، المالية

 %).0.05( غير دالة إحصائيا حيث أن مستوى الداللة أكبر من 

تداول األسـهم لـدى     (وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الثامن           
 الـوزن   وهي أكبـر مـن    % 74.60، و الوزن النسبي  يساوي     3.73ساويت) شركات التامين 
 الجدوليـة   tكبر من قيمـة      وهي أ  8.255 المحسوبة تساوي  tوقيمة  % " 60" النسبي المحايد   
 علـى   مما يـدل 0.05قل  من  وهي أ0.000، و مستوى الداللة تساوي 2.04والتي تساوي   

  .مين بدرجة معقولةتداول األسهم لدى شركات التأ
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  Questionnaire individuals استبانه األفراد -ب 
 

، لتحليـل فقـرات االسـتبانة   ) One Sample T test( للعينة الواحدة  Tتم استخدام اختبار 
 المحسوبة  tوتكون الفقرة ايجابية بمعنى أن أفراد العينة يوافقون على محتواها إذا كانت قيمة                

 والـوزن   0.05اللة اقـل مـن      أو مستوى الد  (1.97 الجدولية  والتي تساوي      tكبر من قيمة    أ
الفقرة سلبية بمعنى أن أفـراد العينـة ال يوافقـون علـى             ، وتكون    % )60كبر من   النسبي أ 

أو (1.97-تـساوي     الجدولية والتـي  t المحسوبة أصغر من قيمة tمحتواها إذا كانت قيمة   
، وتكون آراء العينة في الفقرة       % )60قل من    والوزن النسبي أ   0.05مستوى الداللة أقل من     

 آراء أفراد عينة    يبين) 25-5(وجدول رقم    0.05 لها اكبر من     محايدة إذا كان مستوى الداللة    
مدى أهمية أنواع التـأمين،     " بفقرات االستبيان الخاص باألفراد   الدراسة في الفقرات المتعلقة       

 مرتبة  تنازليا حـسب      "  (أسباب ضعف الوعي التأميني لدى األفراد     ،  اهتمام األفراد بالتأمين  
  : الوزن النسبي لكل فقرة كما يلي

  

  همية أنواع التأمين مدى أ5 -
مرتبة حـسب   وهي  تحليل الفقرات المتعلقة باهتمام األفراد بالتأمين       ) 25-5(يبين جدول رقم    

  : كما يليالنسبية األهمية 
  )25-5(جدول رقم 

  "مدى أهمية أنواع التأمين"تحليل فقرات االستبيان المتعلقة باألفراد 

المتوسط   الفقرة  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

زن الو
  النسبي

 tقيمة 
مستوى 
  الداللة

  الترتيب

 3 0.000  9.645 75.77 1.139 3.79  التأمين ضد أخطار الحريق 5.1

 1 0.000 23.951 90.93 0.899 4.55  التأمين الصحي  5.2

 4 0.000  7.308 71.96 1.140 3.60 التأمين من الحوادث العامة  5.3

 5 0.213 1.250- 57.84 1.206 2.89 تأمين المسؤولية المدنية  5.4

 6 0.000 3.651- 52.06 1.514 2.60  الحياةالتأمين على  5.5

 2 0.000 20.123 87.94 0.967 4.40  )السيارات(تأمين المركبات   5.6

  0.000 12.044 72.75 0.737 3.64  جميع الفقرات  
  

 إيجابيـة   أعاله أن البنود المذكورة قد نالت درجة موافقـة        ) 25-5(ونالحظ من الجدول رقم     
وهي بالتالي ذات داللة    %) 0.05(عالية من أغلبية المبحوثين حيث أن مستوى الداللة أقل من           

بينما جاء تأمين المسؤولية المدنية والتأمين على الحياة بمستوى داللة أكبـر مـن              ، إحصائية
  .وهي تعتبر غير دالة إحصائيا%) 0.05(
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، صحي و تأمين السيارات مـن قبـل األفـراد         وهذا يعني أن هناك إقبال كبير على التأمين ال        
 ولكن نري في ذلـك أن هـذا    ما تكون إلزامية أن هذه التأمينات غالباٌ  ويمكن تفسير ذلك على   

ن  ضرورة وأهمية كبيرة فـي       لما يمثل التأمي  ، مؤشر جيد بالنسبة لنسبة المؤمنين من األفراد      
 ضد الحريق ومن ثـم التـأمين مـن          ولكن نالحظ أن هذه النسبة تقل بالنسبة للتأمين       ، حياتنا

لتأمينـات   أن هذا النوع من ا  وقد يعود ذلك إلى   ، قل العامة حيث يكون اإلقبال عليها أ      الحوادث
 هناك نسبة وعـي  ة إقبال عليه فهذا مؤشر جيد وهذا يدل على أن      هناك نسب  ليس إلزاميا ولكن  

سب تضمحل عند أنواع أخرى     ن هذه الن  ولك،  يوضح إقبال األفراد على التأمين     تأميني لألفراد 
  .من التأمينات

ونالحظ اختالف شاسع في وجهات النظر بين أراء األفراد وأراء المدراء حيـث أن ترتيـب                
، تأمين ضد أخطار الحريق   ، تأمين السيارات   ، التأمين الصحي : التأمينات لدى األفراد كالتالي   

 بينمـا ترتيـب التأمينـات لـدى         تأمين ضد الحوادث العامة ومن ثم تأمين المسؤولية المدنية        
التـأمين  ، تأمين السيارات ، تأمين ضد الحوادث العامة   ، تأمين ضد الحريق  : الشركات كالتالي 

تأمين المسؤولية المدنية واتفقت الفئتان على أنه ال يوجد إقبال على التـأمين علـى               ، الصحي
 .الحياة

 ، و 3.64تـساوي " أنواع التأمين مدى أهمية   " وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لفقرات      
 tوقيمـة   % " 60" كبر من  الوزن النسبي المحايد       وهي أ % 72.75لوزن النسبي  يساوي       ا

، و مـستوى    1.97 الجدولية والتي تـساوي        tمن قيمة   وهي أكبر   12.044المحسوبة تساوي 
بهـا  مين يهـتم    ا يدل على وجود أنواع من التأ      مم 0.05 وهي أقل من     0.000الداللة تساوي   

  .األفراد بدرجة جيدة
  

  :بالتأمين يعود إلي اهتمام األفراد 6 -
فراد بالتأمين مرتبة حسب الـوزن  تحليل الفقرات المتعلقة باهتمام األ    ) 26-5(يبين جدول رقم    

  : كما يليالنسبي 
  )26-5(جدول رقم 

  اهتمام األفراد بالتأمين يعود إلي

المتوسط   الفقرة  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

 tقيمة 
مستوى 
  الداللة

  الترتيب

6.1 
ارتفاع معدالت اإلصابة بحوادث 

 1 0.000  16.905 83.40 0.964  4.17  خطيرة

  3 0.000 8.524 74.64 1.196 3.73 التزام جهات حكومية معينة بالتأمين 6.2
 2 0.000 13.432 81.03 1.090 4.05  إلزامي لألفراد مثل تأمين المركبات 6.3

  0.000 17.803 79.69 0.770 3.98  جميع الفقرات  
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أعاله أن البنود المذكورة قد نالت درجة موافقة عالية مـن           ) 26-5(ونالحظ من الجدول رقم     
  %).0.05(أغلبية المبحوثين حيث أن مستوى الداللة أقل من 

 رجـة األولـى   واالهتمام به يـأتي بالد    ويمكن تفسير هذه النتائج على أن اإلقبال على التأمين          
تأمين يخفـف العـبء علـى كـل         حيث أن ال  ، ارتفاع معدالت اإلصابة والحوادث الخطيرة    

 الطرق وللتخفيف    إلزامية التأمين على المركبات وذلك لتفادي حوادث       ومن ثم يأتي  ، اإلطراف
أما بالنسبة للحكومة فهي تأتي بالدرجة الثانية حيث ال تدعم كثيرا و يكـون       ، منها عند حدوثها  

حيـث  ، ي تأمين المركبات وهذا مؤشر سلبيتياري ونرى ذلك في التأمين الصحي وأيضا ف      اخ
 لوعي التأميني لما له أثـر جيـد علـى   يكون للحكومة دور في دعم التأمين ونشر ايفضل أن   

  .تدعم االقتصاد الوطنيالفرد وأيضا بالنسبة لشركات التأمين حيث 
اھتم ام  " ع فقرات االستبيان المتعلقة  بـاألفراد      وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجمي      

كبر من  الوزن    أوهي  % 79.69 ، و الوزن النسبي  يساوي        3.98ي  تساو " األف راد بالت أمین   
 tكبـر مـن قيمـة        وهـي أ   17.803 المحسوبة تساوي      tوقيمة  % " 60" النسبي المحايد   

 ممـا  0.05قل  مـن   أ  وهي 0.000، و مستوى الداللة تساوي      1.97 الجدولية والتي تساوي  
  . األفراد بالتأمیناھتمام لدىيدل على أن هناك 

  

  : أسباب ضعف الوعي التأميني لدى األفراد يعود إلى7 -
 بأسباب ضعف الوعي التأميني لدى األفـراد         تحليل الفقرات المتعلقة   )27-5(يبين جدول رقم    

  :و هي مرتبة حسب الوزن النسبي كما يلي
  
  

  )27-5(جدول رقم
   ضعف الوعي التأميني لدى األفرادأسباب

المتوسط   الفقرة  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

 tقيمة 
مستوى 
  الداللة

  الترتيب

8.1 

قبول المـصاعب واألزمـات     
والتمتع بروح الرضا والقبـول     

  بالقضاء و القدر
3.76 1.208 75.15 8.737 0.000 2  

االعتماد علي العائلة والـروابط       8.2
  جتماعيةاال

3.59 1.113 71.75 7.355 0.000 6 

 9 0.000 5.500 69.59 1.214 3.48  عدم الثقة بشركات التأمين  8.3

قلة الثقة بالتأمين بسبب خبرات       8.4
  ماضية سيئة

3.35 1.260 67.01 3.876 0.000 10 

 11 0.071 1.813- 56.49 1.347 2.82 عدم المعرفة بوجود التأمين  8.5
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  )27-5(ل رقمتابع جدو
 أسباب ضعف الوعي التأمیني لدى األفراد

 

المتوسط   الفقرة  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

 tقيمة 
مستوى 
  الداللة

  الترتيب

8.6  
عدم التقدير لمدى أهميـة العمليـة       
ــصادي   ــا االقت ــة ودوره التأميني

 واالجتماعي
3.48 1.205 69.69 5.599 0.000 8 

 7 0.000 5.933 69.90 1.162 3.49 ينتجاهل التأم  8.7

 5 0.000 8.602 73.81 1.118 3.69 ضعف برامج التسويق للشركات  8.8

 4 0.000 8.893 74.02 1.098 3.70 عدم تطوير وتحديث مجاالت التأمين  8.9

نظــرة األفــراد المتــشككة حــول   8.10
 مشروعية التأمين

3.75 1.187 75.05 8.828 0.000 3 

 1 0.000 14.673 81.55 1.023 4.08  تكلفة التأمينارتفاع   8.11

  0.000 11.927 71.27 0.658 3.56  جميع الفقرات  
  

  

أعاله أن البنود المذكورة قد نالت درجة موافقة عالية مـن           ) 27-5(ونالحظ من الجدول رقم     
وهـي بالتـالي ذات داللـة       %) 0.05(أغلبية المبحوثين حيث أن مستوى الداللة أقـل مـن           

وهـي  %) 0.05(بينما جاء عدم المعرفة بوجود التأمين بمستوى داللة أكبر مـن            ، ئيةإحصا
  .وبالتالي هي مرفوضة، تعتبر غير دالة إحصائيا

أس باب  " وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات االستبيان المتعلقة  بـاألفراد            

% 71.27نـسبي  يـساوي    لـوزن ال ، و ا3.56تساوي " ضعف الوعي التأمیني لدى األفراد   
كبر وهي أ 11.927 المحسوبة تساوي  tوقيمة  % " 60" كبر من  الوزن النسبي المحايد       وهي أ 

 مـن     وهي أقل0.000ستوى الداللة تساوي ، و م 1.97 الجدولية والتي تساوي       tمن قيمة   
  .أسباب لضعف الوعي التأمیني لدى األفراد مما يدل على أن هناك 0.05

  

المتعلقة بانخفاض التوعيـة التأمينيـة لـدى         أفراد العينة في بقية الفقرات       كما كانت آراء  
   :وهي مرتبة حسب الوزن النسبي كما يلي) 28-5(بين جدول رقم األفراد كما 
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  )28-5(جدول رقم 
  "بانخفاض التوعية التأمينية لدى األفراد" تحليل فقرات االستبانة المتعلقة 

المتوسط   الفقرة  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

مستوى   tقيمة 
  الداللة

  الترتيب

9 

الدعاية التأمينية التي تصاحب 
اإلعالن عن شركات التأمين 

تعطي انطباعا إن تلك الشركات 
ليست إال مجرد مشروعا استثماريا 

  يهدف إلي الربح وال شئ غيره

3.87  1.082 77.42 11.218 0.000  5 

10 
اله لرفع الوعي ال توجد برامج فع

 التأميني في المجتمع بشكل مستمر
4.08 1.043 81.55 14.391 0.000 3 

11 
مستوى الخدمات التى تقدمها 

 الشركات غير جذابة
3.89 1.025 77.84 12.119 0.000 4 

12 

الوضع المادي لألفراد يلعب دورا 
مهما في زيادة أو انخفاض الوعي 

 التأميني

4.34 0.965 86.80 19.354 0.000 2 

13 
ارتفاع معدل البطالة يشكل سببا 

  التأمينىفي عدم إقبال األفراد عل
4.49 0.859 89.79 24.149 0.000 1 

  0.000 24.651 82.68 0.641 4.13  جميع الفقرات  

  1.97تساوي " 193"  ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة tقيمة 
  

ن البنود المذكورة قد نالت درجة موافقـة إيجابيـة   أعاله أ) 28-5(ونالحظ من الجدول رقم  
وهـي بالتـالي ذات     %) 0.05(عالية من أغلبية المبحوثين حيث أن مستوى الداللة أقل من           

يا في عدم إقبال اإلفراد      أن ارتفاع معدل البطالة يشكل سببا رئيس       ولهذا يتبين . داللة إحصائية 
وعـدم  ، ارج دائرة العمـل   لتأمين بما أنهم خ    حيث أن البطالة تبعد األفراد عن ا       على التأمين 
ولهذا نجد أن الوضع المادي لألفراد يلعب دورا مهما فـي           ،  دفع أقساط التأمين   قدرتهم على 

  . في اإلقبال على التأمينزيادة أو انخفاض
مـدى  " وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات االستبيان المتعلقة  بـاألفراد            

" لتأمين، اهتمام األفراد بالتأمين، أسباب ضعف الوعي التأميني لـدى األفـراد           أهمية أنواع ا  
" كبر من  الوزن النسبي المحايـد        وهي أ % 82.68لوزن النسبي  يساوي       ، و ا  4.13تساوي

 الجدولية والتـي تـساوي       tكبر من قيمة     وهي أ  24.651 المحسوبة تساوي  tوقيمة  % " 60
 مما يـدل علـى أن مـستوى    0.05قل  من  وهي أ0.000ستوى الداللة تساوي    ، و م  1.97

  .ميناك ضعف في الوعي اتجاه شركات التأالخدمات التي تقدمها الشركات غير جذابة وهن
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  )Combined analysis of all axes(تحليل جميع المحاور مجتمعة 
آراء  والـذي يبـين   )29-5( للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم tتم استخدام اختبار    

فـي فلـسطين      و اسـتثماراته    قطاع التأمين  نموأفراد عينة الدراسة في العوامل المؤثرة في        
  : مرتبة تنازليا حسب الوزن النسبي لكل عامل كما يلي

  )29-5(جدول رقم 
  تحليل محاور الدراسة مجتمعة

المتوسط   محتوى المحور
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

 tقيمة 
مستوى 

  لةالدال
  الترتيب

  2  0.000 *23.286 74.92 0.446 3.75 االستبانه الخاصة باألفراد: أوالً
مدى أهمية أنواع التأمين اآلتية لدى  :ثانياً

  4 0.000 **10.184 71.20 0.3160 3.56  :شركتكم

 الوعي انخفاض(غياب الثقافة التأمينية:ثالثاً
 )التأميني

3.26 0.4457 65.12 3.298** 0.002 8  

القوانين تطبيق ضعف (البيئة القانونية :ابعاًر
  7 0.033 **2.229 65.91 0.7615 3.30  )المتعلقة بالتأمين

والتركيز ،التسويق للخدمات التأمينية:خامساً
  6 0.000 **6.732 68.76 0.3738 3.44  على العمولة

  1 0.000 **16.623 87.58 0.4765 4.38  المستوي االقتصادي و االجتماعي: سادساً
وجود كوادر متخصصة في شركات  : سابعاً
  5 0.000 **4.215 69.00 0.6135 3.45  التأمين

  3 0.000 **8.571 73.89 0.4656 3.69  استثمارات شركات التأمين : ثامناً
   0.000 10.184 71.20 0.3160 3.56  جميع الفقرات المتعلقة بالشركات

  1.97تساوي " 193" جة حرية  ودر0.05 الجدولية عند مستوى داللة tقيمة *
  2.04تساوي " 32"  ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة tقيمة **

  

  .ن وهي مرتبه حسب األوزان النسبيةنالت البنود التالية درجة موافقة عالية من قبل المبحوثي
 لـوزن  ، و ا3.56وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع محاور الدراسـة  تـساوي    

 المحـسوبة  tوقيمة % " 60" كبر من الوزن النسبي المحايد وهي أ% 71.20النسبي  يساوي      
ـ   2.04 الجدولية والتي تساوي       tقل من   وهي أ 10.184تساوي   ستوى الداللـة تـساوي     ، و م
غياب الثقافة التأمينية، ضـعف  ( مما يدل على وجود عوامل مثل    0.05قل من     وهي أ   0.000

 العمولـة، المـستوي     والتركيـز علـى   ،ق للخدمات التأمينية  تأمين، التسوي القوانين المتعلقة بال  
االقتصادي و االجتماعي، عدم وجود كوادر متخصصة في شركات التأمين بدرجـة كبيـرة،              

ين فـي    قطاع التـأم   نمو ضعف   أدى إلى ) ات التأمين بدرجة كبيرة     انخفاض استثمارات شرك  
  . ولكن بدرجة قليلةفلسطين
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  )Test the study hypotheses(رضيات الدراسة اختبار ف: ثالثاً
  بين غياب الثقافـة      α=0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          . 1

و بين ضعف نمو قطاع التـأمين واسـتثماراته فـي           ) لتأميني الوعي ا  انخفاض( التأمينية  
 :فلسطين

) التأمينيغياب الوعي   (  بين غياب الثقافة التأمينية      تم استخدام اختبار بيرسون إليجاد العالقة     
 والنتـائج   α=0.05 عند مستوى داللة     و ضعف نمو قطاع التأمين واستثماراته في فلسطين       

قـل   وهي أ  0.036 مستوى الداللة تساوي      والذي يبين أن قيمة    )30-5(مبينة في جدول رقم     
 الجدوليـة والتـي    rن قيمةكبر م  وهي أ0.366ة تساوي المحسوبr، كما أن قيمة 0.05من 

غيـاب الـوعي    ( ، مما يدل على وجود عالقة بين غياب الثقافـة التأمينيـة             0.349تساوي  
عنـد مـستوى داللـة      وبين ضعف نمو قطاع التأمين واستثماراته فـي فلـسطين           ) لتأمينيا

0.05=α  
 

 )30-5(جدول رقم 
  )غياب الوعي التأميني(   بين غياب الثقافة التأمينية معامل االرتباط

  و ضعف نمو قطاع التأمين واستثماراته في فلسطين

ضعف نمو قطاع التأمين   اإلحصاءات  المحور
 واستثماراته في فلسطين

 0.366  معامل االرتباط
 0.036  مستوى الداللة

انخفاض الوعي ( غياب الثقافة التأمينية 
 )التأميني

  33  لعينةحجم ا
  0.349يساوي " 0.05"ومستوى داللة " 31"  المحسوبة عند درجة حرية r قيمة

  

مما يعني قبول الفرضية وهذا ما أكدته النتائج في تحليل النتائج الـسابقة المتعلقـة بااسـتبانه             
 التأمين ألنه إلزامـي وارتفـاع       نجد أن غالبية األفراد يقبلون على     األفراد واستبانه الشركات    

الت اإلصابة بحوادث خطيرة ونجد أيضا أن هناك أسباب وراء غياب الـوعي التـأميني               معد
دل الدخل وارتفاع معـدل      عدم وجود برامج فعالة لرفع الوعي التأمين وانخفاض مع         عود إلى ي

رتفاع تكلفة التأمين وضعف برامج التـسويق للـشركات وانخفـاض      البطالة فى نفس الوقت ا    
لـشركات علـى أنهـا شـركات         نظرة األفراد لهـذه ا     ضافة إلى ستوى الخدمات المقدم باإل   م

تـى  وهناك فئة من األفـراد ح     ، وقلة الثقة بشركات التأمين   ، استثمارية ربحية وليست خدماتية   
وفئة ال تعرف مدى أهميـة العمليـة التأمينيـة و دورهـا     ، اآلن تشكك في مشروعية التأمين  

  . تصادي واالجتماعي في المجتمع ككلاالق
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 أن شركات التأمين توفر جميع      في) 1997(دراسة عبد الحميد  أن هذه الدراسة تتفق مع      ونجد  
أنواع التأمينات ماعدا التأمين على الحياة وكل منه له أهميته وتعود درجة األهمية على مـدى       

، )1997(  وتتفق مع دراسـة أباظـة   ، وتوصي بزيادة الوعي التأمينيالوعي التأميني لألفراد 
في أن التأمين يشوبه قدر كبير من الـنقص     ) 2003(ودراسة أقاسم   ، )2001(ودراسة شموط   

 وتختلف عن الدراسات السابقة في أنهـا تحـاول          ،في الوعي التأميني نتيجة لعوامل متداخلة     
وهذا يعني أن    .ي ضعف نمو قطاع التأمين واستثماراته في فلسطين       معرفة العوامل المؤدية إل   

  .ولكن كانت وليدة قراءات، من قبلها بعض المحاور لم يتم لتطرأ ل
  
  

  بين البيئة القانونية   α=0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          . 2
و ضعف نمو قطاع التأمين واسـتثماراته فـي         ) التأمين القوانين المتعلقة ب    تطبيق ضعف( 

  :فلسطين
 القوانين المتعلقة    تطبيق ضعف(  بين البيئة القانونية     تم استخدام اختبار بيرسون إليجاد العالقة     

 α=0.05 عند مستوى داللة     و ضعف نمو قطاع التأمين واستثماراته في فلسطين       ) بالتأمين
 وهي  0.00ة مستوى الداللة تساوي     والذي يبين أن قيم   ) 31-5(والنتائج مبينة في جدول رقم      

 الجدولية والتي  r  وهي أكبر من قيمة0.648 المحسوبة تساويr ، كما أن قيمة0.05من قل أ
القـوانين المتعلقـة    تطبيـق   ضعف  ( ، مما يدل على وجود عالقة بين البيئة القانونية          تساوي

  α= 0.05 عند مستوى داللة و ضعف نمو قطاع التأمين واستثماراته في فلسطين) مينبالتأ
  

  )31-5(جدول رقم 
  )ضعف تطبيق القوانين المتعلقة بالتأمين( عامل االرتباط بين البيئة القانونية م

  ضعف نمو قطاع التأمين واستثماراته في فلسطينو

ضعف نمو قطاع التأمين واستثماراته   اإلحصاءات  المحور
 في فلسطين

 0.648  معامل االرتباط

 0.000  مستوى الداللة

  البيئة القانونية
القوانين تطبيق ضعف ( 

 33  حجم العينة )المتعلقة بالتأمين

  0.349يساوي " 0.05"ومستوى داللة " 31"  المحسوبة عند درجة حرية r قيمة
  

بقة المتعلقة بااستبانه الـشركات حيـث ال         النتائج السا  الفرضية وهذا ما أكدته   مما يعني قبول    
 وجـود   ة إلى متابعة وعـدم    وانين المتعلقة بالتأمين وأن وجد فهي بحاج      تطبيق فعلي للق  يوجد  
 ،)1997(  شركات التأمين بشكل ملحوظ وهذا يتفق مع دراسـة أباظـة            على  وإشراف رقابة

  . إلى البيئة القانونية المتعلقة بالتأمينف عن الدراسات في أنها تطرقتوهذه الدراسة تختل
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  بـين المـستوى      α=0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة           . 3
  :االقتصادي و االجتماعي و ضعف نمو قطاع التأمين واستثماراته في فلسطين

ـ               عف تم استخدام اختبار بيرسون إليجاد العالقة بين المستوي االقتصادي و االجتماعي و ض
نة فـي    والنتائج مبي  α=0.05 عند مستوى داللة     نمو قطاع التأمين واستثماراته في فلسطين     

 ،  0.05قل من    وهي أ  0.000 مستوى الداللة تساوي      والذي يبين أن قيمة    )32-5(جدول رقم   
 0.349 الجدولية والتي تـساوي  rكبر من قيمة  وهي أ0.662 المحسوبة تساويrكما أن قيمة 

قطـاع  قتصادي و االجتماعي و ضـعف نمـو   ، مما يدل على وجود عالقة بين المستوي اال       
  α=0.05 عند مستوى داللة ته في فلسطينين واستثماراالتأم

  

 )32-5(جدول رقم 
  ين واستثماراته في فلسطينماالجتماعي و ضعف نمو قطاع التأمعامل االرتباط بين المستوي االقتصادي و 

ضعف نمو قطاع التأمين واستثماراته   اإلحصاءات  المحور
 في فلسطين

 0.662  معامل االرتباط

 المستوى االقتصادي واالجتماعي 0.000  مستوى الداللة

  33  حجم العينة
  0.349يساوي " 0.05"ومستوى داللة " 31"  المحسوبة عند درجة حرية r قيمة

  

مما يعني قبول الفرضية وهذا ما أكدته النتائج في تحليل النتائج الـسابقة المتعلقـة بااسـتبانه             
لبلد يؤثر على شركات التأمين بالـسلب وهـذا         الشركات ويعزى ذلك أن الوضع االقتصادي ل      

م  عـد  ذلـك إلـى   يعـود   و، )1997( و دراسة عبد الحميد     ) 1997( يتفق مع دراسة أباظة     
ي لألفراد حيـث    ارتفاع مستوي البطالة وتدني الوضع الماد     االستقرار السياسي مما أدى إلى      

 أن المستويات األقل من     ن المجتمع يتكون من مستويات مختلفة فنجد      وأل، تؤثر مباشرة عليهم  
يارات وضـرورية مثـل    المتوسطة ال تقبل على التأمين إال أذا كانت إلزامية مثل تأمين الـس            

،  التأمين علىولذا أن المستوى االجتماعي له تأثير مباشر على إقبال األفراد           ، التأمين الصحي 
تـأمين  مة قطـاع ال  أن مساهفي ) 2007( وهذه الدراسة تتفق مع دراسة كريشنا وفادالماناتى     

ولكن ال يكاد أن يؤثر فـي الـسوق المـالي           ، في مجاالت االستثمار في فلسطين هي إيجابية      
  .ويعود ذلك إلى الوضع االقتصادي الصعب الذي يؤثر بالسلب عليه 
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  ضـعف    بـين   α=0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مـستوى داللـة            . 4
العمولة و ضعف نمو قطاع التأمين واستثماراته        والتركيز علي   ،لخدمات التأمينية التسويق ل 
  .في فلسطين

ـ ،تم استخدام اختبار بيرسون إليجاد العالقة بين التسويق للخدمات التأمينيـة           ز علـى   والتركي
 عند مـستوى داللـة      االستثمار العمولة و ضعف نمو قطاع التأمين واستثماراته في فلسطين        

0.05=α       مستوى الداللة تساوي     والذي يبين أن قيمة    )33-5(والنتائج مبينة في جدول رقم 
 rكبر من قيمة  وهي أ0.645 المحسوبة تساوي  r ، كما أن قيمة 0.05قل من  وهي أ0.000

ق للخـدمات   عالقـة بـين التـسوي      ، مما يدل على وجـود        0.349 الجدولية والتي تساوي    
 عنـد  تركيز على العمولة و ضعف نمو قطاع التأمين واستثماراته فـي فلـسطين        وال،التأمينية

    α=0.05مستوى داللة 
  

 )33-5(جدول رقم 
  والتركيز علي العمولة،معامل االرتباط بين  التسويق للخدمات التأمينية

  و ضعف نمو قطاع التأمين واستثماراته في فلسطين

ف نمو قطاع التأمين ضع  اإلحصاءات  المحور
 واستثماراته في فلسطين

 0.645  معامل االرتباط

 0.000  مستوى الداللة
والتركيز ،التسويق للخدمات التأمينية
 علي العمولة

  33  حجم العينة
  0.349يساوي " 0.05"ومستوى داللة " 31"  المحسوبة عند درجة حرية r قيمة

  

نتائج في تحليل النتائج الـسابقة المتعلقـة بااسـتبانه      مما يعني قبول الفرضية وهذا ما أكدته ال       
الشركات نجد أن غالبية الوكالء يركزون على العمولة أكثر من التسويق للخدمات التأمينيـة               

في نفس الوقت ال يوجـد لـدى الـشركة          ،  على إقبال األفراد على الشركة     رللشركة مما يؤث  
ديث في السياسات التسويقية ومستوى الخدمات       التح عبرامج فعالة لرفع الوعي التأميني وال تتب      

وهذا يعني يجب التطوير في أساليب التسويق وهذا        . ف جدا وغير جذاب بالنسبة لألفراد     ضعي
وتطوير وابتكار الخدمات التأمينية بمـا يـتالءم مـع التغيـر          ،)1995(يتفق مع دراسة معال     

وتتفق مـع  ، )2004(  بركيس  و دراسة ) 1997( وهذا يتفق مع دراسة عبد الحميد       ، المستمر
وتتفق مـع دراسـة     ، في أنه ال يوجد سياسات متبعة لجذب العمالء       ) 1997( دراسة شموط   

في أن هناك منافسة بين الوكالء على وثائق التأمين وذلك للحـصول علـى              ) 2001(شموط  
  .العمولة
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لمـوظفين ومـن    ونجد أن أهم الوسائل للترويج للخدمات التأمينية من خالل الوكالء ومن ثم ا            
وتتفق مـع دراسـة   ،  اإلعالن عبر الراديو والتلفزيوناإلعالن بالصحف وبدرجة ضعيفة جدا  

مدى أهمية توجيه إدارات الترويج واإلعالن لشركات التأمين بحسب         ) 2005(سيد و درويش    
  .الدخول

 عدم وجـود        بين    α=0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          . 5
  . التأمين و ضعف نمو قطاع التأمين واستثماراته في فلسطينكوادر متخصصة في شركات

كات تم استخدام اختبار بيرسون إليجاد العالقة بين عدم وجود كوادر متخصـصة فـي شـر               
   α=0.05 عند مستوى داللـة      التأمين و ضعف نمو قطاع التأمين واستثماراته في فلسطين        

 0.000 مستوى الداللـة تـساوي        والذي يبين أن قيمة    )34-5(والنتائج مبينة في جدول رقم      
  rكبـر مـن قيمـة      وهي أ0.836حسوبة تساوي   المr ، كما أن قيمة 0.05قل من وهي أ

، مما يدل على وجود عالقة بين عدم وجود كوادر متخصصة           0.349الجدولية والتي تساوي    
 عند مـستوى داللـة    نمو قطاع التأمين واستثماراته في فلسطين التأمين و ضعف   في شركات 

0.05=α    
  

  )34-5(جدول رقم 
التأمين و ضعف نمو قطاع التأمين و استثماراته  معامل االرتباط بين عدم وجود كوادر متخصصة في شركات 
 في فلسطين

 ضعف نمو قطاع التأمين واستثماراته  اإلحصاءات  المحور
 في فلسطين

 0.836  معامل االرتباط

 0.000  مستوى الداللة
  عدم وجود كوادر متخصصة

 في شركات التأمين
  33  حجم العينة

  0.349يساوي " 0.05"ومستوى داللة " 31"  المحسوبة عند درجة حرية r قيمة
  

ـ مما يعني قبول الفرضية وهذا ما أكدته النتائج في تحليل النتائج الـسابقة            ة بااسـتبانه  المتعلق
نه وهذا ال يعني أ   ، كليات متخصصة  لتدريس أو التأمين     نه ال يوجد معاهد أو      الشركات حيث أ  

ونجـد أن التعيـين يـتم وفـق         ، لكن من الخارج وتعمل لدى الشركات     ليس هناك كفاءات و   
  .  ولكن القرار النهائي في سلطة اإلدارة العليا  التوظيف المتعارف عليها إجراءات

،  أنه ال يوجد تخطيط سليم للتوظيف      في) 2004(تتفق مع دراسة شبير     ذه الدراسة   ونجد أن ه  
وغياب بعـض االسـتراتيجيات   ، ات غير ايجابية في عملية التوظيفحيث يكون هناك ممارس 

 ولذا يجب إجراء تدريب وتطوير لمهارات المـوظفين  .لشاملة والهامة بشكل مكتوب وواضح   ا
وأيضا تتفق مـع دراسـة      ، )1995(ا يتفق مع دراسة معال      ذلك لتحسين أداء الموظفين و هذ     
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في أن هناك نقص في الكوادر المتخصصة في التأمين وأيضا في عدم وجود             ) 2001(شموط  
في ضـرورة إنـشاء     ) 2003(وتتفق مع دراسة الزبيدي     ، معاهد متخصصة لتدريس التأمين   

ك لرفد السوق الفلسطيني    و ذل ، معهد متخصص في تدريب كوادر مؤهلة في التأمين وإعدادها        
وبخاصـة فـي المـسائل الفنيـة        ، بالكفاءات القادرة على رفع مستوى الخدمات التأمينيـة         

ويعد العنصر البشري المؤهـل     ، سواء في مجال التأمين المباشر أم إعادة التأمين       ، والرياضية
  .فنيا و إداريا من أهم أسس نجاح شركات التأمين

  
  

    بين اسـتثمارات       α=0.05ئية عند مستوى داللة     توجد عالقة ذات داللة إحصا     . 6
 . التأمين و ضعف نمو قطاع التأمين واستثماراته في فلسطينشركات

 اد العالقة بين ضعف نمو قطاع التأمين واستثماراته في فلسطين         استخدام اختبار بيرسون إليج   
-5(والنتائج مبينة في جدول رقم     α=0.05عند مستوى داللة    و استثمارات شركات التأمين     

 r، كما أن قيمـة   0.05قل من    وهي أ  0.000 مستوى الداللة تساوي     والذي يبين أن قيمة   ) 35
، مما يدل علـى  0.349 الجدولية والتي تساوي  r وهي أكبر من قيمة0.818المحسوبة تساوي

و قطاع التـأمين واسـتثماراته فـي    ت التأمين و ضعف نموجود عالقة بين استثمارات شركا  
    α=0.05 عند مستوى داللة فلسطين

  

  )35-5(جدول رقم 
  معامل االرتباط  بين استثمارات شركات التأمين و ضعف نمو قطاع التأمين واستثماراته في فلسطين

ضعف نمو قطاع التأمين   اإلحصاءات  المحور
 واستثماراته في فلسطين

 0.818  معامل االرتباط

 ات شركات التأميناستثمار 0.000  مستوى الداللة

  33  حجم العينة
  0.349يساوي " 0.05"ومستوى داللة " 31"  المحسوبة عند درجة حرية r قيمة

  
  

مما يعني قبول الفرضية وهذا ما أكدته النتائج في تحليل النتائج الـسابقة المتعلقـة بااسـتبانه             
رات شركات التأمين في السوق منخفضة وال تدعم القطاع التـأميني           الشركات حيث أن استثما   

  .رات بل لديه ولكن بنسبة منخفضةفي السوق وهذا ال يعني أن قطاع التأمين ليس له استثما
في أن أقساط التأمين يعاد إسـنادها    ) 2003( يتفق مع دراسة أقاسم      ونجد أن بنود هذا المحور    

 فـي التنويـع   )2005(الجيعان وزعيتر يتفق مع دراسة     و ،لشركات إعادة التأمين في الخارج    
أن يكـون هنـاك اهتمـام أكثـر         ) 2008(وأيضا تتفق مع دراسة الجرجاوي      ، باالستثمارات

وأيضا يتفق  ، بالقوائم المالية وبالتحليل المالي من أجل اتخاذ القرارات السليمة بشأن االستثمار          
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ى قرار اإلعادة و إمكانيـة تحديـد نوعيـة          في أن يجب التركيز عل    ) 1996(مع دراسة أباظة  
ومقدار الغطاء المناسب للتغطية و ذلك إليجاد حد أعلى لقسط إعادة التأمين            ،  المطلوبة اإلعادة

  . أثناء عملية التفاوضالذي يجب على المؤمن المباشر أن يضعه نصب عينيه
يها بالنـسبة  حصيل في أن جميع الشركات يتم التف) 1997 (دوأيضا تتفق مع دراسة عبد الحمي 

 حيث تتفق باسـتثمار     وأيضا في كيفية استثمارها   ، أو بالصور األخرى  ، لألقساط بصورة نقدية  
، اسـتثمار وتحصيل فائدة عليهـا كأربـاح باعتبارهـا         ، األقساط ووضع األقساط في البنوك    

 فـي ) 2008(واتفقت مع دراسة نصر    . وتخوض أكثر من نوع في االستثمارات في العقارات       
، لذي بدوره ساهم فـي ضـعف االسـتثمار         االستثمار وأيضا عدم االستقرار األمني ا      ضعف

  .مستثمر عن المزيد من االستثماراتوإحجام ال
هـة  في أن هناك انخفاض في حجـم األمـوال الموج         ) 2006(وأيضا تتفق مع دراسة نصار    
ـ     أ في )2005(زعرب   مع دراسة    وتتفق، لالستثمار في األوراق المالية    عوبات نه توجـد ص

لسوق وتخلف صـناعة التحليـل      تواجه السوق منها عدم تنوع األوراق المالية المتداولة في ا         
  .تجاه االستثمار في السوق الماليوضعف الوعي االستثماري لدى الجمهور ا، المالي

وتتفـق مـع    ،في أوجه االستثمار  ) 2004(ودراسة الشراح   ) 2003(وتتفق مع دراسة حميدة     
 تنمية البنية   ي يمكن االستثمارات ف    قطاع التأمين  في أن  )2007(دالمانتي  دراسة كريشنا و فان   

) 2007( وتتفق مع دراسـة الفـالوجي   ،التحتية للمساعدة على استمرار النمو االقتصادي للبلد  
 تحقيق الشفافية الكاملة للمعلومات ووصولها بـصورة سـريعة وكاملـة    ىبضرورة العمل عل  

 تفعيل وتدعيم دور الخبـراء لتـوفير كافـة          ىوق والعمل عل  افة المتعاملين بالس   لك وصحيحة
  .التحليالت

  
  

بين إجابات المبحوثين حـول  ) 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   -7
تعـزى المركـز   ي أدت إلى ضعف نمو قطاع التأمين واستثماراته في فلسطين و   العوامل الت 
  الوظيفي

لتي أدت إلى ضـعف نمـو       ن إجابات المبحوثين حول العوامل ا      الفروق بي  tاختبارتم استخدام   
، والنتائج مبينة في جدول رقـم       تعزى للمركز الوظيفي   قطاع التأمين واستثماراته في فلسطين    

وجـود كـوادر    " لعامـل   )  القيمة االحتمالية   (  والذي يبين أن قيمة مستوى الداللة        )5-36(
 مما يعني وجـود فـروق   0.05قل من ي أ وه0.037يساوي " شركات التأمينمتخصصة في   

بين إجابات المبحوثين حول وجـود كـوادر        ) 0.05(مستوى داللة   ذات داللة إحصائية عند     
وهذا يعـود  " المدراء" ق لصالح متخصصة في شركات التأمين تعزى المركز الوظيفي والفرو   
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 مـساهمتهم فـي    ثير زيادة حجم   أن المدراء هم أكثر دراية من غيرهم في مدى أهمية وتأ           إلى
  .مجاالت االستثمار

كبر مـن  لكل عامل قيمة أ) يمة االحتمالية   الق( أما بقية العوامل فقد بلغت قيمة مستوى الداللة         
بـين  ) 0.05( مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة               0.05

ـ    إجابات المبحوثين حول بقية العوامل التي تؤثر       أمين واسـتثماراته فـي    في  نمو قطـاع الت
  . تعزى المركز الوظيفيفلسطين

  

  )36-5(جدول رقم 
نمو قطاع التأمين واستثماراته  بين إجابات المبحوثين حول العوامل التي أدت إلى ضعف  للفروقtاختبار 

   تعزى المركز الوظيفيفي فلسطين

المركز   المحور  العوامل
 الوظيفي

المتوسط   العدد
  الحسابي

االنحراف 
  اريالمعي

     قيمة
 "ت " 

مستوى 
  الداللة

غياب الثقافة التأمينية  0.5243 3.1852  18  مدير
موظف في   )غياب الوعي التأميني(

 الدائرة
15  3.3407 0.3259 

-0.998 0.326 

  البيئة القانونية  0.8754 3.3611  18  مدير
ضعف القوانين المتعلقة (

  )بالتأمين
وظف في م

 الدائرة
15  3.2167 0.6187 

0.536 0.595 

 0.4870 4.3750  18  مدير

جية
خار

مل 
عوا

  
المستوي االقتصادي و 

موظف في   االجتماعي
 الدائرة

15  4.3833 0.4806 
-0.049 0.961 

التسويق للخدمات  0.4563 3.3283  18  مدير
  والتركيز على،التأمينية

  العمولة
موظف في 

 الدائرة
15  3.5697 0.1801 

-1.924 0.064 

وجود كوادر متخصصة  0.6846 3.6508  18  مدير
موظف في   في شركات التأمين

 الدائرة
15  3.2095 0.4213 

2.174 0.037 

 0.5481 3.6611  18  مدير

لية
داخ

مل 
عوا

  

استثمارات شركات 
  التأمين
  

موظف في 
 الدائرة

15  3.7350 0.3570 
-0.448 0.657 

 0.3794 3.5344  18  مدير
موظف في   جميع العوامل  

 الدائرة
15  3.5913 0.2271 

-0.509 0.614 

  2.04 تساوي 0.05ومستوى داللة " 31" الجدولية عند درجة حرية tقيمة 
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العوامل مجتمعة تساوي   لجميع  ) القيمة االحتمالية (وبصفة عامة يتبين أن قيمة مستوى الداللة        
 الجدولية  tقل من قيمة     وهي أ  0.509  المحسوبة تساوي  t وقيمة   0.05كبر من    وهي أ  0.614

 مما يعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى داللـة               2.04والتي تساوي   
تي أدت إلى ضـعف نمـو قطـاع التـأمين           بين إجابات المبحوثين حول العوامل ال     ) 0.05(

  . تعزى المركز الوظيفيواستثماراته في فلسطين
  
  

ثين حـول  بين إجابات المبحو) 0.05( عند مستوى داللة توجد فروق ذات داللة إحصائية  -8
تعزى إلى الخبـرة  العوامل التي أدت إلى ضعف نمو قطاع التأمين واستثماراته في فلسطين           

  .العملية
المبحوثين العوامل التـي  تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي الختبار الفروق بين إجابات       

 والنتـائج   ،واستثماراته في فلسطين تعزى الخبرة العمليـة      ضعف نمو قطاع التأمين     أدت إلى   
لكـل  ) القيمة االحتماليـة  (  والذي يبين أن قيمة مستوى الداللة        )37-5(مبينة في جدول رقم     

 ما يعني وجود فروق في آراء أفراد عينة الدراسـة           0.05قل من    الداخلية أ  عامل من العوامل  
  :في كل من العوامل التالية

والتركيز ،ق للخدمات التأمينية  التسوي(آراء أفراد عينة الدراسة في      توجد فروق في     -
 يعزى للمسمى الوظيفي )  العمولةعلى
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  )37-5(جدول رقم 
تي أدت  حول العوامل البين إجابات المبحوثين (One Way ANOVA )نتائج تحليل التباين األحادي 

  تعزى للخبرة العملية نمو قطاع التأمين واستثماراته في فلسطينإلى ضعف

مجموع   مصدر التباين  عنوان المحورالمحور
  المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

  قيمة
" F"  

مستوى 
 الداللة

 0.2704  3 0.8111  بين المجموعات

 0.1913  29 5.5466  داخل المجموعات
  غياب الثقافة التأمينية

) الوعي التأمينيانخفاض(
  32 6.3577 المجموع

1.414 
 

0.259 
 

 0.8170  3 2.4510  بين المجموعات

 0.5554  29 16.1058  داخل المجموعات

  البيئة القانونية 
القوانين تطبيق ضعف (

   32 18.5568 المجموع )المتعلقة بالتأمين

1.471 
 

0.243 
 

 0.2258  3 0.6774  بين المجموعات

 0.2272  29 6.5878  داخل المجموعات

جية
خار

مل 
عوا

  

و المستوي االقتصادي 
 االجتماعي

   32 7.2652 المجموع

0.994 
 

0.410 
 

 0.5969  3 1.7907  بين المجموعات

 0.0924  29 2.6797  داخل المجموعات

التسويق للخدمات 
والتركيز على ،التأمينية

   32 4.4703 المجموع العمولة

6.460 
 

0.002 
 

 1.6143  3 4.8428  بين المجموعات

 0.2484  29 7.2030  داخل المجموعات
وجود كوادر متخصصة 

 في شركات التأمين
  32 12.0458 المجموع

6.499 
 

0.002 
 

 0.5521 3 1.6563  بين المجموعات

 0.1821  29 5.2808  تداخل المجموعا

خلية
 دا
مل
عوا

  
استثمارات شركات 

 التأمين
   32 6.9372 المجموع

3.032 
 

0.045 
 

 0.3835  3 0.1506  بين المجموعات

 جميع المحاور   0.0705  29 2.0450  داخل المجموعات
  32 3.1956 المجموع

5.439 
 

0.004 
 

  2.93 تساوي 0.05ومستوى داللة " 29، 3" الجدولية عند درجة حرية Fقيمة 
 

ويبين اختبار شـفيه  جـدول        0.05 وهي أقل من     Sig. 0.002الية  حيث بلغت القيمة االحتم   
" ولـصالح الفئـة      "   سنة 15أكثر من   " و"   سنة 15-10"أن الفروق بين فئتي      )38-5(رقم  
 محدودية  لم يكن هناك اهتمام بالخدمات التأمينية وإضافة إلى       نجد في الماضي    . " سنة 10-15

 إلى تنمية هذا النوع من الخدمات فـي الـسنوات   ولكن نجد أالن هناك توجه، شركات التأمين 
األخيرة خصوصا أن هناك توجه من األفراد العاملين في قطاع التأمين برفع مستوي التـأمين         

 .في البالد ولكن قطاع التأمين في بالدنا يواجه بعض المعوقات التى قد تؤثر على نموه
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  )38-5(جدول رقم 
 العمولة، والتركيز على،ق للخدمات التأمينيةالتسوي(ء أفراد العينة في اختبار شفيه للمقارنات المتعددة آلرا

 يعزى للمسمى الوظيفي) وجود كوادر متخصصة في شركات التأمين،استثمارات شركات التأمين

 5اقل من   الفروق  المحور
  سنوات

5-10 
  سنوات

10-15 
  سنة

 سنة 15
  فأكثر

 0.491 0.120- 0.167    سنوات5اقل من 

 0.325 0.287-   0.167-   سنوات5-10

 *0.611  0.287 0.120   سنة10-15

ق للخدمات التسوي
  ة العمولوالتركيز على،التأمينية

  *0.611- 0.325- 0.491-   سنة فأكثر15

 0.633- *1.066- *0.857-    سنوات5اقل من 

 0.224 0.209-  *0.857   سنوات5-10

 0.433  0.209 *1.066   سنة10-15

وجود كوادر متخصصة في 
  شركات التأمين

  0.433- 0.224- 0.633   سنة فأكثر15

 0.105 0.386- 0.087    سنوات5اقل من 

 0.018 0.473-  0.087-   سنوات5-10

  استثمارات شركات التأمين *0.491  0.473 0.386   سنة10-15

  *0.491- 0.018- 0.105-   سنة فأكثر15

 0.068 0.368- 0.052-    سنوات5اقل من 

 0.121 0.316.-  0.052   سنوات5-10

  جميع العوامل *0.436  0.316 0.368   سنة10-15

  *0.436- 0.121- 0.068-   سنة فأكثر15
 

يعـزى  ) استثمارات شركات التـأمين (توجد فروق في آراء أفراد عينة الدراسة في    -
ـ  وهي أ  Sig. 0.045 حيث بلغت القيمة االحتمالية      للمسمى الوظيفي    ويبـين  0.05ل مـن   ق

 5قـل مـن     أ" و    "   سنة         15-10"بين فئتي    أن الفروق    )39-5(اختبار شفيه جدول رقم     
و "   سـنوات  5قل من   أ" كما توجد فروق بين الفئة      " نة   س 15-10" ولصالح الفئة   "  سنوات  

وهذا يعزو لحداثة سوق فلسطين فنجـد       ." سنة 15-10"  ولصالح الفئة   "  سنة   15-10" الفئة  
في األجيال الجديدة التوجه إلي تدارس األسواق المالية واإللمام بخلفية عنها أكثر مـن الـذين     

 . يملكون الخبرة العملية األطول في مجال التأميناسبقوهم حتى ولو كانو

قـل   وهـي أ 5.439جتمعة تساوي  المحسوبة لجميع المحاور مFوبصفة عامة يتبين أن قيمة      
توى الداللة لجميع المحاور تساوي     ، كما أن قيمة مس    2.93تساوي   الجدولية والتي    Fمن قيمة   

 مما يدل  على عدم وجود فروق بين إجابات المبحـوثين حـول              0.05قل من    وهي أ  0.004
 تعـزى للمـستوى     ضعف نمو قطاع التأمين واستثماراته في فلسطين      العوامل التي أدت إلى     
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و  "   سـنة    15-10"روق بين فئتـي     ف أن ال  )39-5(الوظيفي ويبين اختبار شفيه جدول رقم       
  ."  سنة15-10" ولصالح الفئة  "   سنة15أكثر من "

 

ل بين إجابات المبحوثين حـو ) 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   -9
العوامل التي أدت إلى ضعف نمو قطاع التأمين واسـتثماراته فـي فلـسطين تعـزى إلـى        

  .التخصص
  )39-5(جدول رقم 

 (One Way ANOVA)  إجابات المبحوثين حول العوامل التي أدت يبيننتائج تحليل التباين األحادي 
  تعزى للتخصصن واستثماراته في فلسطين قطاع التأميضعف نمو  إلى 

مجموع   مصدر التباين  عنوان المحور  المحور
  المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

  قيمة
" F"  

مستوى 
 الداللة

 0.2693 3 0.8079  بين المجموعات

 0.1914  29 5.5498  داخل المجموعات
  فة التأمينية غياب الثقا

  ) الوعي التأمينيانخفاض(
   32 6.3577 المجموع

1.407 
 

0.261 
 

 2.4657  3 7.3970  بين المجموعات

 0.3848  29 11.1598  داخل المجموعات

ضعف ( البيئة القانونية 
القوانين المتعلقة تطبيق 

   32 18.5568 المجموع )بالتأمين

6.407 
 

0.002 
 

 0.1282  3 0.3846  بين المجموعات

 0.2373  29 6.8806  داخل المجموعات

خار
مل 

عوا
  جية

المستوي االقتصادي و 
 االجتماعي

   32 7.2652 المجموع

0.540 
 

0.658 
 

 0.5836  3 1.7508  بين المجموعات

 0.0938  29 2.7195  داخل المجموعات

التسويق للخدمات 
 والتركيز علي،التأمينية

   32 4.4703 المجموع العمولة

6.224 
 

0.002 
 

 0.6855  3 2.0566  بين المجموعات

 0.3445  29 9.9892  داخل المجموعات
وجود كوادر متخصصة 

 في شركات التأمين
   32 12.0458 المجموع

1.990 
 

0.137 
 

 0.0802  3 0.2406  بين المجموعات

 0.2309  29 6.6965  داخل المجموعات

خلية
 دا
مل
عوا

  

  استثمار شركات التأمين
   32 6.9372 المجموع

0.347 
 

0.791 
 

 0.1769  3 0.5307  بين المجموعات

 جميع المحاور   0.0919  29 2.6649  داخل المجموعات
   32 3.1956 المجموع

1.925 
 

0.148 
 

  2.93 تساوي 0.05ومستوى داللة " 29، 3" الجدولية عند درجة حرية F قيمة
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العوامل التي أدت إلى ضعف نمـو قطـاع           في تم استخدام اختبار شفيه للمقارنات آلراء المبحوثين      
  :كمايلي) 40-5( تعزى التخصص، والنتائج مبينة في جدول رقمالتأمين واستثماراته في فلسطين

  )40-5(جدول رقم 
 القوانين المتعلقة  تطبيقضعف" البيئة القانونية (فيه للمقارنات المتعددة آلراء أفراد العينة في اختبار ش

 يعزى للتخصص) والتركيز علي العمولة ،، التسويق للخدمات التأمينية"بالتأمين

  أخرى  أدارة أعمال  محاسبة  التأمين  الفروق  المحور
 0.781- *1.272- 0.647-   التأمين

 0.133-  0.625-  0.647  محاسبة

 0.492  0.625 *1.272  أدارة أعمال

  البيئة القانونية
القوانين تطبيق ضعف  ( 

  )لقة بالتأمينالمتع
  0.492- 0.133 0.781  أخرى

 0.171- *0.522- 0.145   التأمين

 0.315- *0.667-  0.145-  محاسبة

 0.352  *0.667 *0.522  عمالأدارة أ

  ،التسويق للخدمات التأمينية
   العمولةكيز علىوالتر

  0.352- 0.315 0.171  أخرى

ضعف القوانين المتعلقة   ( لعامل البيئة القانونية    ) القيمة االحتمالية ( قيمة مستوى الداللة     -
 مما يعني وجود فروق في آراء أفراد العينة فـي  0.05قل من  وهي أ0.002 تساوي )بالتأمين

 بـين فئتـي      أن الفروق  )43-5(ه جدول رقم    ار شفي تلك العامل يعزى للتخصص ويبين اختب     
أن أصحاب تخـصص    و يعزو ذلك ب   ". إدارة األعمال " ةولصالح الفئ " التأمين" و" إدارة أعمال "

فـي   أدارة األعمال ليس لديهم خلفية كافية عن قوانين التأمين لهذا يرون أن هنـاك ضـعف               
في التطبيق ويعزو لعدم    ك ضعف    ولكن المتخصصين في التأمين يرون أن هنا       قوانين التأمين 

  .وجود رقابة فعليه على شركات التأمين
والتركيز علي  ،لتسويق للخدمات التأمينية  (لعامل  ) القيمة االحتمالية ( مستوى الداللة   قيمة   -

 مما يعني وجود فروق في آراء أفراد العينـة فـي   0.05قل من  وهي أ 0.002 تساوي )العمولة
 بـين فئتـي   أن الفـروق ) 40-5(رقم ن اختبار شفيه جدول تلك العامل يعزى للتخصص ويبي  

إدارة "فئتـي   كما توجد فـروق بـين       " إدارة األعمال " ولصالح الفئة " التأمين" و  " إدارة أعمال "
 وهذه النتيجة منطقيـة حيـث أن فئـة إدارة           "إدارة األعمال "لصالح فئة   " المحاسبة"و  " أعمال

وهـذا ال ينفـي قلـة    ، مة العمالء أكثر من غيرها    ويق وخد  في مجال التس   لديها خبرة األعمال  
 المحـسوبة لجميـع المحـاور       Fوبصفة عامة يتبين أن قيمة       . التسويق خبرة باقي الفئات في   

، كمـا أن قيمـة      2.93 الجدولية والتي تساوي     Fقل من قيمة    وهي أ 1.925مجتمعة تساوي       
مما يدل على عدم وجـود   0.05كبر من  وهي أ 0.148 لجميع المحاور تساوي     مستوى الداللة 

  .حول العوامل التي أدت لضعف نمو قطاع التأمين واستثماراتهفروق بين إجابات المبحوثين 
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  الفصل الخامس

  النتائج والتوصيات

  

   النتائج:أوال

  التوصيات:ثانيا

   الدراسات المقترحة:ثالثا
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  )Results(النتائج : أوال

ق التأمين في فلسطين عدد من الصعاب التي تعوق نموه وقدرته علـى             وفي الواقع يواجه سو   
حيث تتمثل هذه الـصعاب فـي عـشوائية ممارسـة           ، التغلغل والتفاعل المتبادل مع المجتمع    

، وعدم  وجود لوائح تنظيمية لسوق التـأمين ، وضعف الوعي التأميني لدى المواطنين ، التأمين
تتركز في الـسماح بتـسجيل      ، تنظيمية لسوق التأمين  ولعل هذا يبرز الحاجة إلى وجود لوائح        

وتوحيد القـوائم الماليـة ومحاسـبتها       ، ووكاالتها وتأسيس هيئة أو اتحاد لها     ، شركات التأمين 
وإلزامها بنشر بياناتها دوريا مع إنشاء هيئات تأمينية للتأهيـل والتـدريب وتطـوير              ، رسميا

  .الصناعة
 في سوق التأمين نجد فيها نقصا واضـحا فـي الكـادر             والمتأمل في الكوادر البشرية العاملة    

ولكن من واقـع    ، وربما يعود ذلك للمؤهالت الشخصية المطلوبة في موظف التأمين        ، الوطني
فإن هناك إقباال من الشباب على اختراق كل الحواجز التي          ، معايشة سوق التأمين في فلسطين    

  . كانت بينه وبين هذا المجال

 وتفسيرها واختبار الفرضيات تم التوصل إلى هذه النتـائج وهـي كمـا              بعد تحليل البيانات   و
  -:يلي

  )results of a survey of companies( النتائج المتعلقة باستبيان الشركات -:أوال

  .أن نسبة الذكور العاملين في مجال التأمين أعلى من نسبة اإلناث – 1
  

 فـي  سبة جيـدة حيـث أن العـاملين   المتخصصين في التأمين تمثل ن  هناك نسبة من    أن   – 5
 .شركات التأمين عادة تفتقر إلى التخصصات

 

شركات التأمين تعمل وفق خطط إستراتيجية تم وضعها من قبل اإلدارة العليا و هـذا                أن   -7
  .ت يمثل القاعدة األساسية للشركاتمؤشر جيد حيث أن التخطيط االستراتيجي للشركا

 

ع نشاط شركات التأمين هما هيئة سوق رأس المال واالتحـاد    تتاب  أن الجهات الرقابية التى    -8
  .الفلسطيني لشركات التأمين ولكن ليس بشكل جيد 

   

 التـأمين   هناك إقبال كبير علـى     أن،  مدى أهمية أنواع التأمين من وجهة نظر المدراء        -10
، ادث العامة ثانية التأمين من الحو    المرتبة ال  بينما جاء في  ، تبة األولى ضد الحريق يأتي بالمر   

وفـي  ،  ومن ثم التأمين الصحي في المرتبة الرابعة ،ة يأتي تأمين السيارات   وفي المرتبة الثالث  
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ين  تـأم  ولكن نجد أن ليس هناك إقبال علـى       ، ية المدنية المرتبة األخيرة يأتي تأمين المسؤول    
ـ    االعتقاد السائد بأن هذا النوع من التأ      ويرجع ذلك إلى  ، الحياة شريعة مين يتعـارض مـع ال

  . اإلسالمية
  

لمـدراء ويعـود بالدرجـة        من وجهة نظر ا    اب وراء ضعف الوعي التأميني     األسب  أن -11
ومـن  ، واالجتماعي إلى عدم التقدير لمدى أهمية العملية التأمينية ودورها االقتصادي        األولى

 ولكـن  ثم يأتي بالدرجة الثانية تجاهل التأمين حيث هناك فئة من الناس تعلم بوجود التـأمين        
 ارتفـاع   مدى أهميته وضرورته باإلضـافة إلـى  تتجاهله عن قصد أو غير قصد وال تدرك  

وذلك النخفـاض مـستوى   ، ط دفع األقسا  لفته حيث أن هناك فئة من األفراد ال يستطيعون        تك
راد بشركات التأمين وهـذا  األف  عدم ثقةوا خارج دائرة العمل باإلضافة إلى الدخل أو قد يكون   

 انطبـاع سـلبي   ركات التأمين في التعامـل ممـا أعطـى      مصداقية بعض ش   عدم   يعود إلى 
وأيـضا ضـعف    ، أو المماطلة الذي بدورها تؤدى إلى فقد الثقة بشركات التأمين         ، للشركات

نـه ال   أضعاف اإلقبال على التأمين حيث أ      تقدمها الشركات يساهم في    البرامج التسويقية التى  
ويعود إهمال هذا الجانـب بـالرغم   ، ات التأمينيةيج بشكل مستمر للخدم   يوجد تحديث أو ترو   

، عمالء جدد في تقليـل عـدد المـؤمنين        من أهميته للمحافظة على العمالء القدامى وجذب        
وخصوصا أن هناك فئة من األفراد الزالت تتقبل المصاعب واألزمات وتتمتع بروح الرضا             

طوير أو تحديث في مجاالت     والقبول بالقضاء والقدر وأيضا نجد من ضمن النتائج ال يوجد ت          
 التأمينـات   واالعتمـاد علـى   ،  وعي كافي بأهميته   نه ليس هناك  وهذا قد يعود إلى أ    ، التأمين

ن هـذا   لمشككة حول مـشروعية التـأمين إذا أ        النظرة ا  لتقليدية فقط ال غير واإلضافة إلى     ا
 عتمـاد علـى   أيضا يرى المدراء أن اال    و .ن التأمين كليا  السبب يجعل فئة من الناس تبتعد ع      

ها أي تـأثير    وقلة الثقة بالتأمين بسبب خبرات سابقة ال يكون ل        ، العائلة والروابط االجتماعية  
باإلضافة إلى أن الفقرة المتعلقة بعدم المعرفة بوجود التـأمين          . التأمين في إقبال األفراد على   
  . الحاضرحد ال يعلم بالتأمين في وقتنا ال يوجد أ ويعزو ذلك بأنهفهي مرفوضة تماماٌ

  

، ثمارات بالمرتبـة األولـى    التنويع في االست  سبب نجاح شركات التأمين يعود إلى        أن   -12
النتيجـة أن   وجد من   ، رتبة الثانية  انخفاض درجة المخاطرة حيث تأتي في الم       باإلضافة إلى 

 و حتى ال تؤثر   ، تثمارات مع انخفاض درجة المخاطرة    المدراء يتجهون نحو التنويع في االس     
ت األربـاح   رتفاع معـدال   نجد أن المدراء يرفضون فكرة أن ا       ولكن، س مال الشركة  في رأ 

رباح الـسنوية  وذلك ألن ارتفاع معدالت الربح أو األ، يؤدي إلى نجاح الشركات أو سبب لها 
 ذلـك  باإلضافة إلى، ويل حيث أنها تختلف من سنة ألخرى المدى الطليس سبب للنجاح على 

مـا قـد    سهيالت الحكومية المقدمة ال تساهم بنجاح الـشركة وإن        نجد أن رأى المدراء في الت     
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ساهم فعليـا فـي دعـم       لكن في حقيقة األمر الحكومة ال ت      ، تساعد في مد بعض التسهيالت    
  .شركات التأمين

  

التأمين المطبقة حاليا ونجد أيضا أن      القوانين المتعلقة ب  هناك ضعف في تطبيق     أن   وجد   -13
 ومن ثـم    لتعديالت وتأتي في المرتبة األولى     بعض ا  إجراءث و  تحدي هناك قوانين بحاجة إلى   

وتتمثل هذه الجهـات فـي    ، تتابع وتراقب النشاطات التأمينية   يأتي دور الجهات الرقابية التي      
  .اتحاد شركات التأمينهيئة سوق رأس المال و

  

 تسويق الخدمات التأمينية و وجد أن غالبية شركات تتبـع سياسـة    أن هناك ضعف في -14
" أو المنتجـين  عمولـة الـوكالء     "و ذلك لتوفير العمولة     ديم خدماتها   التسويق المباشر في تق   

باإلضافة إلى  ، فع الوعي التأميني لألفراد    برامج ذات فعالية لر    وأيضا ال يوجد لدى الشركات    
 العمولة في المعامالت وليس علـى تـسويق الخـدمات      أن الوكالء دائما يركزون فقط على     

 أن الوكالء فقط معنيـين بـالربح        ويعود إلى ، الء وتقديم خدمات جيدة   ذب العم التأمينية و ج  
  . ح الشركة ورفع مستواهاالشخصي وليس لصال

 ومن  رتبة األولى أن عملية الترويج للخدمات التأمينية من خالل الوكالء تأتي بالم         وأيضا نجد   
 بدرجة متوسـطة    الصحف  عالن ب ومن ثم يليه اإل    دور الموظفين في المرتبة الثانية       ثم يأتي 

 أن الـشركات    و والتلفزيون بالمرتبة األخيرة وبدرجة ضعيفة ويعود إلـى        ولكن يكون الرادي  
اإلعالن بالصحف ولكـن  ء والمنتجين وثم الموظفين  وأحيانا تفضل التعامل من خالل الوكال  

ـ           شركة خـصوصا واجـب    تهمل جانب اإلعالن بالتلفزيون والراديو ألنه مكلف بالنـسبة لل
  . لتحديث كل فترةا
  

 ويعود ذلـك  ، أمينالوضع االقتصادي للبلد يؤثر بشكل سلبي على أوضاع شركات الت          -15
ن الوضع السياسي واالقتصادي مرتبط ببعضه البعض وحقيقة األمر أن األوضاع في البلد             أل

 ةوهذا نتيجة االعتـداءات اإلسـرائيلية المـستمر       ، قره سياسيا وبالتبعية االقتصادية   غير مست 
مما يؤثر بالسلب على الوضع االقتصادي الداخلي و بالتبعية         ، والخالفات الداخلية الفلسطينية  

وأيضا ارتفاع معدل البطالـة يمثـل       ، له مثل القطاعات األخرى   قطاع التأمين يتأثر بذلك مث    
وأيضا الوضع المادي لألفراد ومـستوى    ، الرئيسي في عدم إقبال األفراد على التأمين      السبب  
  .اض الوعي التأمينييلعب دورا مهما في زيادة أو انخفالدخل 

ولكـن  ،  وهذا يعتبر مؤشر جيد بالنسبة للشركات،ك كوادر متخصصة في التأمين أن هنا  -16
عدم وجـود تخـصص     وذلك ل ، هذه  الكوادر المتخصصة بالتأمين أنهوا الدراسة في  الخارج         

تم فـي شـركات التـأمين تـتم وفـق            أن إجراءات التعيين التي ت     و وجد  ،التأمين في بالدنا  
  .ولكن القرار النهائي لإلدارة العليا) دريبفترة ت–اختبار–تقديم طلب(الرسمية من اإلجراءات 
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عاهد متخصصة لتدريس التأمين و ذلك للحـصول         أي كليات أو م    و أيضا ال يوجد في البالد     
ـ          حيث أ ، على كوادر بشرية مؤهلة    من نه يدرس في الجامعـات بـشكل مهمـش ومـن ض

  .تخصصات أخرى
  

الـوعي  فـي    أن هنـاك انخفـاض        فوجـد   ستثمارات شركات التأمين  ال  أما بالنسبة  -17
بالدرجة الثانيـة حداثـة     و، حللين ماليين  عدم وجود م    األولى إلى  االستثماري عائد بالدرجة  

وأيـضا العـشوائية    ، ء تحليل مالي  باإلضافة إلي تجاهل التقارير المالية وعدم إجرا      ، السوق
ويعـود  ذلـك     . ان نسبية متقاربة   الشفافية في البيانات المالية حيث انه تكون ذات أوز         وعدم
،  انخفاض الوعي االستثماري يكون بناء على عدم الوعي ألهمية التحليـل والعـشوائية             إلى

  .أساس تحليلي علمي أي على خبراتهمويعتمدون على الخبرات وحتى أن كانت ليست على 
   .رة عدم اإلفصاح عن التقارير المالية السنويةويأتي في المرتبة األخي

أن يتبـين    باألقساط أما بالنسبة لكيفية تحـصيل اإلقـساط        أن جميع الشركات تحصل        و  -
ر أما الـصو ، لما يوفر سيولة وأمان في أوقات الحاجة  صيل النقدي يأتي بالمرتبة األولى      التح

  . قلاألخرى للتحصيل كانت بنسب أ

 شركات أخرى وهذا يعطي مـدلوال علـى       مين مع    تقوم بإعادة التأ   و أن أغلب الشركات    -
 تقبل إعادة التامين في الغالب يكـون نـشاطها          حجم هذه الشركات ألن الشركات التى     صغر  
لى إعادة التأمين وفق شـروط  و بالتالي تكون هناك اتفاقيات محددة بين الشركات ع  . محدودا
نه حيث أ ، ة إعادة التأمين وحتى المؤمن له     كوذلك لضمان حق الشركة األصلية وشر     ، مسبقة

كلما كانت العقود قوية من حيث عدم توفر ثغرات فيها حتى ال يضيع حق أي طـرف مـن               
المـؤمن  (في عملها بالنسبة للشركة األصـلية     األطراف المعنية وهذا يدل على كفاءة اإلدارة        

  .)لها
  

ثمار فـي   ت تفـضل االسـت     الـشركا  ويعزو ذلك بأن  ، ر في العقارات   أن الشركات تستثم   -
انخفـاض الـذي يـؤدي إلـى       أن يتعرض إلىنضمن ربح كبير وال يمك   العقارات بحيث ت  

أن على المدى الطويل ويكـون الـربح أفـضل و    ن االستثمار في العقار يكون      وأ، الخسارة
 أن الشركات تعلم أن أي نـوع        جة التالية ويعود ذلك إلى    التنويع في االستثمارات يأتي بالدر    

الوقـت  الستثمار ينطوي عليه مخاطرة كبيرة فاالستثمار قد يكون استثمار رابـح فـي          من ا 
أجل عدم تأثير ذلك على المركز المـالي     ومن   ،حيحوالعكس ص ،الحالي وخاسر في المستقبل   

  .للشركة
ت تقوم باستثمار مـوارد     أن الشركا و   ،جد أن تحصيل األقساط يكون على شكل دفعات        ون -

ق تم استثمار جزء منه وجزء أخر ال يتم استثماره بهدف سـداد حقـو             مين حيث ي  أقساط التأ 
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 بوضع أقساط التأمين في البنـوك و         الشركات  تقوم و أيضا .. حملة الوثائق أو إعادة تأمينها    
 فوائد على المدى الطويل وألنها تعتبر هذه الطريقـة          ربطها بمدة معينة وذلك للحصول على     

 محـددة للمحافظـة     وأيضا أن هناك إجراءات قانونية    قل مخاطرة    وأ من أكثر الطرق ضماناٌ   
و ذلك لحماية حقوق المساهمين واالستثمارات في تلك الشركات وحتـى           ، على االستثمارات 

وقد تكون هذه اإلجراءات موضوعة من      ، استثمارها في جهات مضمونة ومربحة    تتمكن من   
ومنها ما يكون مصدره الـدول  قبل الشركة نفسها مثال كتحديد فترة الربط للودائع في البنوك     

  .وهناك بعض المخاطر التى تواجه شركات التأمين. 2005مثل قانون التأمين 
ر من االعتماد على محللـين    أكثى الخبرة في عمليات تداول األسهم        أن هناك اعتماد عل     و -

  . ماليين
 تروج   بأن المضاربات  ويعزو ذلك ،  ونجد أن المضاربات تؤثر على أسهم شركات التأمين        -

أخبار تضر بصغار المستثمرين وانتشار األخبار الكاذبة عن ارتفاع األسعار وأنهـا سـوف              
تحقق أرباحا كبيرة وبالتالي تكبد المستثمرين خسائر بالماليين قد يلتهمهـا فئـة قليلـة مـن      

  . أو العكس صحيح، المضاربين

مين يكون لديها قـسم  لتأوق المالي فنجد أن بعض شركات امتابعة أحوال الس وأما بالنسبة ل   -
ويعود  ذلك إلى أن الدائرة الماليـة هـي          ، خاص لمتابعة السوق المالي واألسواق الخارجية     

التي تتابع تلك األمور الخاصة بالتداول ولكن بعض الشركات يكون لديها قسم خاص للبنوك              
بذلك مـن  وهذا مؤشر جيد ولكن هناك شركات ال يتوفر لديها ذلك ولكن تقوم       .واالستثمارات

القرارات  واألخيرة في اتخاذ مثل هذه       و لكن نجد أن الصالحية األولى     ، دارة المالية خالل اإل 
  .يعود في اإلدارة العليا

  

  أن إستراتيجية الشركات االستثمارية تقوم على أساس حجز مبلغ من األقـساط وذلـك               و -
الشركة أو ظـروف  ها ويكون ذلك لمواجهة أي طوارئ قد تتعرض للتوفير السيولة واألمان  

  .ئةأو مقابلة أي مصروفات خارجية مفاج، خارجه عن إرادتها
دة وهذا يدل    أما بالنسبة لتحصيل الدفعات في مواعيد استحقاقها فوجد أن النتيجة ليست جي            -

 تحقة عليهم وهذا قد يكون عائد إلـى        أن المؤمنين ال يلتزمون بالسداد في المواعيد المس        على
  . لظروف االقتصاديةاإلهمال أو سوء ا

وتعزو هذه النتيجة إلى أن لـيس كـل   ، فة األقساط المحصلة  أما بالنسبة إلعادة التامين لكا     -
  .مين يتم أعادة التأمين لهاأقساط التأ

اهم في دعم قطاع التأمين      أن قانون تشجيع االستثمار الفلسطيني ال يس        ويالحظ من النتائج   -
أن هيئة سـوق رأس المـال ال   و أيضاً ، ى االستثمارضع االقتصادي ال يشجع عل    وأيضا الو 
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حـد القنـوات     ولكن ترى أن تداول األسهم يمثل أ       ،ل في دعم شركات التأمين    تقوم بدور فعا  
ونجـد أن اتحـاد   ، ي لـدى األفـراد    االستثمارية وفي نفس الوقت ليس هناك وعي استثمار       

  .مين ال يقوم بدوره المفروض في دعم شركات التأمينشركات التأ
حل مـشكلة  يلتكافلي ولكن هذا ال  االتجاه نحو التأمين اانتشار الثقافة اإلسالمية أدى إلى     و -

، إنما تحل مشكلة فئة من الناس يشككون فـي مـشروعيته  ،  التأمينالضعف في اإلقبال على   
  .ويعزو ذلك إلى عدم انتشار الوعي التأميني 

  

  بـين غيـاب الثقافـة      α=0.05لة   وجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى دال        -18
  .و ضعف نمو قطاع التأمين واستثماراته في فلسطين) التأميني الوعي انخفاض( التأمينية 

  

  بين البيئـة القانونيـة     α=0.05 وجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          -19
ضعف نمو قطاع التـأمين واسـتثماراته فـي         و  ) التأمين القوانين المتعلقة ب    تطبيق ضعف(

  .فلسطين
  بين المستوي االقتصادي     α=0.05 توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          -
  .االجتماعي و ضعف نمو قطاع التأمين واستثماراته في فلسطينو 

  

التـسويق  ضعف   بين α=0.05لة  توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى دال     -20
ضعف نمو قطـاع التـأمين واسـتثماراته فـي          والتركيز على العمولة و     ،للخدمات التأمينية 

ونجد أن أهم الوسائل للترويج للخدمات التأمينية من خـالل الـوكالء ومـن ثـم                ، فلسطين
  .بر الراديو والتلفزيونالموظفين ومن اإلعالن بالصحف وبدرجة ضعيفة جدا اإلعالن ع

  

بـين عـدم وجـود        α=0.05 توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          -21
  . التأمين ضعف نمو قطاع التأمين واستثماراته في فلسطينكوادر متخصصة في شركات

بـين اسـتثمارات    α=0.05 توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مـستوى داللـة     -22
  .ضعف نمو قطاع التأمين واستثماراته في فلسطينشركات التأمين و 

حيث أن استثمارات شركات التأمين في السوق منخفضة وال تدعم القطاع التأميني في السوق              
  .ارات بل لديه ولكن بنسبة منخفضةوهذا ال يعني أن قطاع التأمين ليس له استثم

  

بين إجابـات المبحـوثين     ) 0.05(اللة إحصائية عند مستوى داللة       توجد فروق ذات د    -23
وهذا يعـود   ، تي أدت إلى ضعف نمو قطاع التأمين واستثماراته في فلسطين         حول العوامل ال  

مساهمتهم فـي    أن المدراء هم أكثر دراية من غيرهم في مدى أهمية وتأثير زيادة حجم               إلى
  .االستثمارات
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جابـات المبحـوثين    بين إ ) 0.05(صائية عند مستوى داللة      توجد فروق ذات داللة إح     -24
 تعزى إلى   ت إلى ضعف نمو قطاع التأمين واستثماراته في فلسطين و          أد حول العوامل التى  

  . الخبرة العملية
 

بين إجابـات المبحـوثين   ) 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة       - 26
 قطاع التأمين واستثماراته في فلسطين و تعزى إلى         ضعف نمو حول العوامل التي أدت إلى      

  .التخصص
القـوانين  تطبيـق   ضعف  ( لعامل البيئة القانونية    ) القيمة االحتمالية ( قيمة مستوى الداللة    -

 مما يعني وجود فروق في آراء أفـراد  0.05قل من   وهي أ0.002تساوي) علقة بالتأمين المت
" التـأمين   " و  " إدارة أعمـال  " بين فئتي     الفروق أنوالعينة في تلك العامل يعزى للتخصص       

 أن أصحاب تخصص أدارة األعمال ليس لديهم        وهذا يعود إلى  " . إدارة األعمال " فئة  لصالح  
ـ        أن فئـة  رىخلفية كافية عن قوانين التأمين لهذا يرون أن هناك ضعف في القوانين ولكن ن

ل كبير ويعـزو ذلـك فـي        كالمتخصصين في التأمين يرون أن هناك ضعف ولكن ليس بش         
  .الرقابة عليها  ضعف فينه ال يوجد تطبيق فعلي لكافة قوانين التأمين أو وجوداألغلب هو أ

والتركيز علـى   ، للخدمات التأمينية  لتسويق(لعامل  ) القيمة االحتمالية ( قيمة مستوى الداللة    -
اد العينة في    مما يعني وجود فروق في آراء أفر       0.05قل من    وهي أ  0.002تساوي) العمولة

ولـصالح  " مين  التـأ " و  " إدارة أعمال " بين فئتي     أن الفروق   و تلك العامل يعزى للتخصص   
" المحاسـبة  " و " إدارة أعمـال "كما توجد فروق بين فئتي بين فئتـي   " إدارة األعمال " الفئة  

ا العلـم   وهذه النتيجة منطقية حيث أن فئة إدارة األعمال لديه        "  إدارة األعمال " ولصالح الفئة   
وهذا ال ينفي قلة خبـرة بـاقي     ، األوسع في مجال التسويق وخدمة العمالء أكثر من غيرها          

  .الفئات في التسويق
  

 أراء المدراء   على ومن المخاطر التي تواجه شركات التأمين العاملة في فلسطين بناء            – 27
وضـاع  بها مـن تـدهور لأل     وتتمثل في تدهور األوضاع السياسية واألمنية ومـا يـصاح         

الـداخلي الفلـسطيني وتعـدد      واالنقـسام   ، االعتداءات اإلسرائيلية ويصاحبها  و، االقتصادية
وعـدم  ،  وضعف االستثمارات ، ألقساط مقارنة بارتفاع التعويضات   وعدم كفاية ا  ، السلطات

عـدل  مـع م  ، للمسؤولية المطلقة ومزايا العمال   مطابقة قانون التأمين وقانون العمال بالنسبة       
، وعدم التجاوب من السلطة مع متطلبات نمو قطاع التـأمين         ، لمحددة وفق التعرفه  األقساط ا 

  .لمركبة إال بعد الحصول على تأمينومدى تطبيق قانون المرور الذي يستوجب عدم قيادة ا
  

 هناك مشاكل تتعلق باستثمارات شركات التأمين وتتمثل في ضـعف سـوق التـأمين               – 28
ة االحتفـاظ   وضـرور ، وضعف المحافظ التأمينية  . تثماريةوزيادة المخاطر االس  ، ينيالفلسط
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، عض الشركات كـسوء اإلدارة للـشركات      وهناك مشاكل خاصة في ب    ، بسيولة عالية نسبية  
عدم وجـود متخصـصين  فـي مجـال     ، وعدم وجود كفاءات وكوادر لمثل هذا التخصص 

  .ضاربة في السوق وفق نظرية القطيعاالستثمار والم
  

ظ االستثمارية لدى شركات التأمين تتكون االستثمار في أسهم وسندات           مكونات المحاف  – 29
  .والودائع،  في العقارات واألراضيواالستثمار، شركات شقيقة واسهم خارجية 

  

ــا ــراد  -:ثاني ــتبيان األف ــة باس ــائج المتعلق  Results of the individual( النت
questionnaire(  

ناث في اإلقبال على التأمين وهذا التنوع  خـدم    ليس هناك أي فرق كبير بين الذكور واإل        -1
أهداف الدراسة في  الحصول على مبتغاها في بناء على أراء كال الطرفين بما يحمالن مـن                 

 .معارف وخبرات مختلفة
 

أن هناك تنوع الفئات العمرية بما خدم أهداف الدراسة وذلك مـن خـالل معرفـة أراء                  -2
  برات مختلفة المستويات العمرية بما تحمله من خ

%) 64.4( أظهرت نتائج الدراسة أن النسبة األعلى من المبحوثين كانت للمتزوجين بلغت             -3
ويعود إلى أن إقبال المتزوجين على التأمين أكثر من غيرهم إلدراكهم مدى أهميته في حياتهم               

  .ة من مسؤولية اتجاه عائلتهمالشخصي
  

 أن األفراد كل ما زاد مـستواهم        التعليمي حيث مرتبط بالمستوى    أن اإلقبال على التأمين    – 4
  .دراكهم ألهمية العملية التأمينيةالتعليمي كلما كان هناك إقبال على التأمين ومدى إ

 

مين السيارات  ومن ثم جاء تأ   ، أمين الصحي جاء في المرتبة األولى      أن هناك إقبال على الت     -5
ومن ثم يأتي التـأمين  ، لثالثة في المرتبة امين ضد الحريق ومن ثم يأتي التأ   ، الثانيةفي المرتبة   

ولكن نالحظ أن هذه النسبة تقل بالنسبة للتـأمين ضـد           ، مة بالمرتبة الرابعة  من الحوادث العا  
 و يعود ذلك إلـى    ،  العامة حيث يكون اإلقبال عليها أقل      الحريق ومن ثم التأمين من الحوادث     

. ن هناك نسبة إقبال عليه فهذا مؤشر جيـد        أن هذا النوع من التأمينات ليس إلزاميا ولكن بما أ         
ولكـن  ،  يوضح إقبال األفراد على التـأمين    و هذا أن دل فان هناك نسبة وعي تأميني لألفراد         

 أخرى من التأمينات حيث يكون تـأمين المـسؤولية المدنيـة            هذه النسب تضمحل عند أنواع    
ويفسر عدم إقبال األفراد    ، رةبة األخي  الحياة في المرت   ومن ثم يكون التأمين على    ، منخفض جداً 

أو رفضهم لـه لعـدم شـرعيته وخـصوصا     ،  هذا النوع من التأمينات لعدم قناعتهم فيه على
  .التأمين على الحياة
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ت اإلصـابة بحـوادث خطيـرة        التأمين ناتج عن ارتفاع معـدال      أن أسباب اإلقبال على    -6
 تي إلزامية التـأمين علـى      ومن ثم يأ   ،بالمرتبة األولى حيث يخفف العبء على كل األطراف       

لجهات الحكوميـة معينـة     ومن ثم يأتي في المرتبة األخيرة إلزام ا       ، مركبات بالمرتبة الثانية  ال
  .بالتأمين

  

  : يعود لألسباب التاليةن أسباب انخفاض الوعي التأمينيأ -7
تـع   ومن ثم يليه قبول المـصاعب واألزمـات والتم         ،ارتفاع تكلفة التأمين بالمرتبة األولى     - 

 أن هنـاك نظـرة مـشككة حـول          و، القبول بالقضاء والقدر بالمرتبة الثانيـة     بروح الرضا و  
ـ           ، التأمين جاء بالمرتبة الثالثة    مشروعية وير  ومن ثم تأتي فـي المرتبـة الرابعـة عـدم التط

  كان  التسويق التي تقدمها الشركات     أيضا الضعف في برامج    و، والتحديث في مجاالت التأمين   
 فـي المجتمـع   ال يوجد برامج تسويق فعالة لرفع الوعي التـأميني      و أيضا   ، مسةبالمرتبة الخا 

ومستوى الخدمات  ، لي ضعف اإلقبال على التأمين    حد األسباب ليؤدى إ   بشكل مستمر أن يمثل أ    
ها حيث أنها من األسـباب      التي تقدمها شركات التأمين حيث أنها غير جذابة للزبائن أو لعمالئ          

ن األسباب الدعاية التأمينية    وأيضا نجد أن م   ، ال األفراد على التأمين   ى ضعف إقب   إل التي تؤدى 
ـ      صاحب اإلعالن لشركات التأمين تعطى     ت التى ست إال مـشروعا     انطباعا أن تلك الشركات لي

 أن شركات التـأمين   ويعود إلى أن وجهة نظر األفراد ، الربح فقط ال غير    استثماريا يهدف إلى  
وأيضا نالحظ أن   ،  تم في تقديم خدمات جيدة لألفراد     غير وال ته   الربح فقط ال     تهدف دائما إلى  

حد األسباب التي قد تضعف من اإلقبال على        عائلة والروابط االجتماعية يمثل أ     ال االعتماد على 
وأيـضا أظهـرت    .  الحل العشائري  ويعود إلى االعتماد على   ، الوزن النسبي التأمين حيث كان    

القتصادي واالجتماعي  لتقدير للعملية التأمينية ومدى تأثيرها ا     النتائج  أن تجاهل التأمين وعدم ا      
  . ذلك عدم الثقة بشركات التأمين وبسبب خبرات ماضية سيئة باإلضافة إلى

حيـث  ،  شكل سببا رئيسيا في عدم إقبال األفراد على التأمين        أيضا أن ارتفاع معدل البطالة ي     و
 دفع أقساط   وعدم قدرتهم على  ، ارج دائرة العمل  أن البطالة تبعد األفراد عن التأمين بما أنهم خ        

دة أو انخفـاض فـي      ولهذا نجد أن الوضع المادي لألفراد يلعب دورا مهما في زيـا           ، التأمين
  .اإلقبال على التأمين
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  )Recommendations (التوصيات: ثانيا

  :في ضوء النتائج السابقة تقترح الباحثة مجموعة من التوصيات تتمثل في االتى  

لتحسين أداء مستوى التأمين في فلسطين يجب علـى الـشركات زيـادة الحمـالت                -1
وذلـك  ،  التأمين في حياة الفرد والمجتمـع      لتوضيح مدى أهمية أنواع   ، النية واإلعالمية اإلع

بعمل نشرات توعية من خالل كتيبات أو مجالت أو جرائـد أو مـن خـالل التلفزيـون أو         
قيفية سواء عبر التلفاز أو الراديو لتوعيـة المجتمـع          وعقد ورش عمل أو ندوات تث     . الراديو

 . الفرد من وراء ذلك ينية ومدى الفوائد التي تعود علىبأهمية العملية التأم

ن تساهم في رفـع مـستواها       وأ، كومة أن تقوم بدعم شركات التأمين      الح يجب على  -2
بين لهـم مـدى     ومن ناحية أخرى ت   ، لزم األفراد بعمل تأمين من ناحية     وذلك من خالل أن ت    

مينيـة مـن    الفائدة التي تعود على الفرد من وراءه وذلك من خالل أن تقوم بنشر الثقافة التأ              
و أعطـاء   ، جديد الترخيص وتجديد التأمين معاٌ     تحرص على ت   خالل مراكز الترخيص التى   

و بذلك تقوم برفع مـستوى      ،  تعمل بدورها بتوضيح أهميته للمواطنين     دورات للشرطة التى  
ت وبالتالي تعمل على زيادة مساهمته في االقتصاد الفلسطيني باعتباره من أحد أهـم              الشركا

 .مقومات االقتصاد ألي دولة

إعادة بناء الثقة بين المؤمن لهم والشركة وذلك من خـالل الحفـاظ علـى حقوقـه                  -3
وتحسين مـستوى   ، ومصلحته العامة من قبل الشركة والجدية في مشاركته همومه ومشاكله         

باإلضافة إلى أن تكون التغطيات مناسبة وعدم المماطلة في كافة القـضايا       ، المقدمةالخدمات  
،  الضرر الالحق به صحيا أو مادياٌ      المتعلقة بالتعويضات والتسديد الفوري للمؤمن سواء كان      

ألن صناعة  ، وعدم جعل المؤمن مضطرا للجوء إلى القضاء للحصول على حقه في التأمين           
 في مصلحة المواطن ال فـي       اج الوطني فيجب أن تكون أوال وأخيراٌ      التأمين تصب في اإلنت   
 .مصلحة الشركات فقط 

عمل دورات تدريبية متخصصة في التأمين لكافة الموظفين بهدف تـأهيلهم وزيـادة            -4
 .كفاءاتهم في المجال التأميني 
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وتحسين مـستوى المعيـشة     ، عيل دورها في تخفيض معدل البطالة     على الحكومة تف   -5
ن األفراد ال يقبلون على التأمين إذا كانوا خارج دائرة العمل وبالتالي عـدم            وذلك أل  ،لألفراد

 .ى االلتزام بتسديد أقساط التأمينقدرتهم عل

إعادة دراسة األسعار الموضوعة من قبل شـركات التـأمين واالتحـاد الفلـسطيني       -6
 .ى نسبة ربح بسيطةافظة عللشركات التأمين بما يتوافق وإمكانيات الفرد وبنفس الوقت المح

الدور  للتأمين مكانته الصحيحة ولتلعب      ن الالزمة و اللوائح العامة لتعطي     سن القواني  -7
، ين الموجودة ومدى تطبيقها الفعلي    ن يكون هناك متابعة للقوان     وأ .األساسي في الحياة المدنية   

  .إعادة النظر في القوانين الحالية و،يم المتخلفين عن تطبيق القوانينوتغر

 دعم ومراقبة شركات التأمين من قبل االتحاد الفلسطيني لشركات التأمين           علىعمل  ال -8
 .ء مؤمنين أو مساهمين في الشركاتوزيادة تفعيل دوره وهذا لضمان حقوق األفراد سوا

أو تدريـسه   ، إنشاء كليات متخصصة في تدريس التأمين كما في البلدان المجـاورة           -9
حيث ، مثل تخصصات التجارة األخرى   مستقل  بشكل أفضل في الجامعات و جعله تخصص        

 .درس بشكل مهمش من خالل مواد أخرىنه يأ

ن يكون  وأ، ألسواق المالية واالستثمارات    يفضل أن يكون هناك قسم خاص لمتابعة ا        -10
 التأمين لتوظيف خبرتهم العملية والعلمية بـشكل        ك محللين ماليين معتمدين لدى شركات     هنا

 .أفضل

سارعة في نواحي الحياة المختلفة وذلـك  بإنـشاء و تطـوير             مواكبة التغيرات المت   -11
ولـيس  ، و التأمين على االسـتثمارات      ، )االدخاري( ثل التأمين التقاعدي    مجاالت التأمين م  

 .نات التقليديةفقط االعتماد علي أنواع التأمي

 لـدى شـركات   تأمين الصحي الات و   بعض أنواع التأمينات مثل تأمين المركب      إلزام -12
اهمة في تحقيـق  ن العاملة في فلسطين لغايات تقديم خدمة طبية أفضل للمواطنين والمس    التأمي

 . الغرض المرجو منها

زيادة المساحة االستثمارية والتنوع االستثماري لـشركات التـأمين فـي مختلـف              -13
المجاالت يعمل على تحسين أداء مستوى هذه الشركات ويزيد من مساهمتها في االقتـصاد               
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 التأمين ال تقل أهمية في تحـسين         والرقابة على  ن دور اتحاد شركات التأمين    كما أ ، الوطني
دور و أداء شركات التأمين العاملة في فلسطين من خالل دعمها وتحسين أدائها باسـتمرار               

 . لها وتوجيهها أيضا أن تطلب األمرومراقبة أعما

العمل ووجـود  تعزيز تشكيل كيانات كبيرة من خالل االندماج وتطوير المهارات في        -14
لذا يفضل االندماج للشركات المتعثرة وذلك للنهوض       ،  الكبيرة لهذه الشركات   رؤوس األموال 

الندماج يولـد   ن ا وذلك أل . يفة سوق المنافسة الغير شر    بصناعة التأمين والقضاء نسبيا على    
ـ ، وبأسعار أقل للفرد  ، مرة والمخاطرة وتقديم خدمات أكثر     المغا قوة مالية تساعد على    ضا وأي
وبـذلك تكـون قـادرة علـى        ،  التكاليف وجمع الخبرات والكـوادر     لتقليل المخاطر وتقليل  

 .االستمرارية و ترفع من مستوى خدماتها

، صناعة التأمين في فلسطين ال يشكل سوى جزء بـسيط مـن الـصناعة الوطنيـة              -15
 يجب العمل على دراسة مدى اسـتيعاب الـسوق        ، ة مساهمته في االقتصاد الفلسطيني    ولزياد

شركات تأمين في مساحة منه      10عدد شركات التأمين حيث يشكل وجود       الفلسطيني لكمية و  
 شركات على األكثـر لتحـوز       4 أو   3فبوجود  ، ) الحصص(يشكل خطأ وسوء في التوزيع      

ي تبقي فرصها أفضل فـي األداء علـى   وبالتال، ردود والمقبوضات والسيولة األعلى على الم 
  .لوطنيلصعيد الداخلي و االقتصاد اا

  )Proposed studies(الدراسات المقترحة : ثالثا

ترى الباحثة أن مجال التأمين لم يحظي باالهتمام الالزم والتعمق سواء في تدريسه أو إجراء               
، دراسات عليه لذا تقترح أن يجرى أبحاث أو رسائل في هذا المجال ألهميته فـي حياتنـا                  

  :ومن هذه المواضيع ما يلي 

  .2005تزام شركات التأمين العاملة في فلسطين بقانون التأمين  قياس مدى ال– 1
  . من وجهة نظر الزبائن  قياس مستوى جودة الخدمات التأمينية– 2
   أسباب تعثر شركات التأمين العاملة في فلسطين – 3
  . أسباب انخفاض مساهمة قطاع التأمين في سوق فلسطين لألوراق المالية– 4
يني لشركات التأمين في الرقابـة والمتابعـة للنـشاطات التأمينيـة           دور االتحاد الفلسط   – 5

  .لشركات التأمين العاملة في فلسطين 
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  المالحق
  

   )1( الملحق رقم 
  

  )A list of arbitrators (قائمة بأسماء المحكمين
  الرقم االسم  المسمى الوظيفي

 – مساعد نائب الرئيس للشئون اإلدارية       –أستاذ في كلية التجارة     
 الجامعة اإلسالمية غزة  

 1 علي شاهين.د

 2 حمدي زعرب.د  الجامعة اإلسالمية غزة–رئيس قسم المحاسبة 

 3 رفاتي عالء ال. د   الجامعة اإلسالمية غزة–أستاذ في كلية التجارة 

 الجامعـة   –رئيس قسم إدارة األعمال والعلوم المالية والمصرفية        
 اإلسالمية غزة 

 4 يوسف بحر . د

 5 سمير صافي . د   الجامعة اإلسالمية غزة –عميد التعليم المستمر 

 6 نافذ بركات . د   الجامعة اإلسالمية غزة –أستاذ مساعد في كلية التجارة 

 7 عصام البحيصي . د    الجامعة اإلسالمية غزة–التجارة أستاذ مساعد في كلية 

 8 سامي أبو الروس. د    الجامعة اإلسالمية غزة–أستاذ مساعد في كلية التجارة 

 الجامعة اإلسـالمية  – عميد كلية التجارة –أستاذ في كلية التجارة   
  غزة

 9 رشدي وادي . د

 10 عرفات العف. أ   الجامعة اإلسالمية غزة–محاضر في كلية التجارة 

 11 عالء الجعفراوي   المجموعة األهلية للتأمين–مدير قسم البنوك واالستثمارات 

 12 سوزان الشوا  المجموعة األهلية للتأمين –مديرة قسم السيارات 
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  الشركات استبانه) 2(الملحق رقم 

  
 ـية مـ الجامعة اإلسال

  عمادة الدراسات العليا
  ـارةــــتجة الكلي
   إدارة األعــمالقسم

  
  قطاع التأميننمو ضعف يتحليل العوامل المؤدية إل

 و استثماراته في فلسطين

  
  ،،ها اهللا /ة     حفظه/مة المحتر/السيد

   السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته ،،،                           
  :تحية طيبة وبعد

قد ارتأينا أن نبحـث     ، ية في محافظات الوطن     نظرا النتشار قطاع الخدمات المالية والمصرف     
ي تقف عائقـا  أو العوامل الت،قطاع التأمين في االقتصاد الفلسطيني مساهمة في أسباب ضعف    

والتطلع إلى تنمية ورفع مستواه وذلك من        ،في إقبال األفراد على التأمين في محافظات الوطن       
 .ات المتعددة في مجاالتهخالل إجراء األبحاث والدراس

وإيمانا منا بأهمية ارئكم ومالحظاتكم لتحسين مستوى التأمين في محافظات الـوطن وتحديـد            
األسباب وراء انخفاض مستواه تأتي هذه االستبانه للتعرف على العوامل المؤدية إلى ضـعف              

 الفلـسطيني   وذلك بهدف النهوض باالقتـصاد    .مساهمة قطاع التأمين في االقتصاد الفلسطيني       
والعمل على رسم السياسات    ، لمعوقات التي تواجه قطاع التأمين    كافة المشاكل وا   والتغلب على 

  .وإيجاد اآلليات التي تمكن من االرتقاء به
مع العلم أن البيانـات     ، وذلك بما ترونه مناسبا   ، ستبانه      فالرجاء منكم التكرم بتعبئة هذه اال     

  .النها لغير هذا الغرضنشرها أو إعالواردة فيها ألغراض البحث العلمي ولن يتم 
  

 الرجاء وضع إشارة ( x )..في المكان المناسب 

 .مع قبول خالص تحياتي وتقديري

  أسيل جميل قزعاط:الباحثة
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 معلومات شخصية: أوال 

   الجنس– 1
  أنثى(   ) ذكر                                (   ) 

   العمر – 2
   سنة 40-30  ) (  سنة                    30أقل من (   ) 
   سنة فما فوق 50(   )  سنة                       40-50(   ) 

   الحالة االجتماعية-3
  متزوج  (   ) أعزب                             (   ) 
  أرمل(   ) مطلق                              (   ) 

   المؤهل العلمي – 4
  بكالوريوس   (   ) دبلوم فأقل                     (   ) 
  دكتوراه        (   ) ماجستير                          (   ) 

   المركز الوظيفي- 5
  موظف في الدائرة         (   ) نائب مدير              (   )      مدير             (   ) 

   الخبرة العملية – 6
  نوات س10-5(   )  سنوات                 5قل من أ(   ) 
   سنة فأكثر15(   )  سنة                      10-15(   ) 

   التخصص – 7
  محاسبة (   ) التأمين                            (   ) 
  أخرى حددها(   ) أدارة أعمال                       (   ) 

  

  معلومات خاصة بالشركة:  ثانيا  
  : هل هناك تخطيط استراتيجي لدى شركتكم -8

   ال(   ) نعم                                 (   ) 
  

ضعيف 
 جدا

  م  البند كبير جدا كبير متوسط ضعيف

 9 :مدى أهمية أنواع التأمين اآلتية لدى شركتكم

 -  التأمين ضد أخطار الحريق-1     

 -  التأمين من الحوادث العامة-2     

 -  تأمين المسؤولية المدنية-3     
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 -  الحياة التأمين على-4     

  - )السيارات (  تأمين المركبات -5     
 -  مين الصحي التأ-6     

  

  ) الوعي التأمينيانخفاض( غياب الثقافة التأمينية : ثالثا 
ضعيف 

 جدا
  م  البند كبير جدا كبير متوسط ضعيف

  10 :إلىاهتمام األفراد بالتأمين يعود 
 - بحوادث خطيرة ارتفاع معدالت اإلصابة -1     

 -  التزام جهات حكومية معينة بالتأمين-2     

  -   إلزامي لألفراد مثل تأمين المركبات-3     
  11  أسباب ضعف الوعي التأميني لدى األفراد يعود إلى

     
 قبول المصاعب واألزمات والتمتع بروح الرضا والقبول بالقضاء و          -1

  -  القدر

  -  ائلة والروابط االجتماعية الع االعتماد على-2     
  -   عدم الثقة بشركات التأمين-3     
  -   قلة الثقة بالتأمين بسبب خبرات ماضية سيئة-4     
 -  عدم المعرفة بوجود التأمين-5     

     
 عدم التقدير لمدى أهمية العمليـة التأمينيـة ودورهـا االقتـصادي             -6

 واالجتماعي
- 

 -  تجاهل التأمين-7     

 -  ضعف برامج التسويق للشركات-8     

 -  عدم تطوير وتحديث مجاالت التأمين-9     

  -  نظرة األفراد المتشككة حول مشروعية التأمين-10     
  -   ارتفاع تكلفة التأمين-11     

  12  :ح شركات التأمين ونموها يعتمد علىسبب نجا
  -  انخفاض المخاطرة-1     
  -   التنويع في االستثماراتإمكانية -2     
  -  التسهيالت الحكومية المقدمة -3     
  -  ارتفاع معدالت األرباح -4     

  

  )القوانين المتعلقة بالتأمينتطبيق ضعف ( البيئة القانونية : رابعا 
بدرجة 
ضعيفة 

بدرجة 
 ضعيفة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
كبيرة 

  م البند
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 جدا جدا

  13 ق فعلي للقوانين المتعلقة بالتأمينهناك تطبي     
  14  تحديثانين المتعلقة بالتأمين بحاجة إلىالقو     
  15 هناك سلطة رقابية تتابع نشاط التأمين لدى شركات التأمين     
 16 هناك تحديث لألطر التنظيمية وسن قوانين جديدة في مجال التأمين     

  

   العمولة والتركيز على،نيةق للخدمات التأميالتسويضعف :خامسا 
بدرجة 
ضعيفة 

  جدا

بدرجة 
  ضعيفة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
كبيرة 
 جدا

  م البند

     

الدعاية التأمينية التي تصاحب اإلعالن عن شـركات التـأمين تعطـي            
 الـربح وال     مجرد مشروعا استثماريا يهدف إلـى      انطباعا إنها ليست إال   

 شئ غيره
17 

 18 برامج فعاله لرفع الوعي التأميني في المجتمع بشكل مستمرال توجد      

 19 مستوى الخدمات التى تقدمها الشركات غير جذابة     

 20 تتبع شركتكم التسويق المباشر في تقديم خدمة التأمين     

 21  العمولة في عملية التسويقالوكالء يركزون فقط على     

 22 ث في التسويق لخدماتكمتتبع شركتكم سياسة التحدي     

 23 تواجه شركتكم معوقات في عملية التسويق     

 24 :تتم عملية الترويج للخدمات التأمينية لدى شركتكم 

 - إعالن بالصحف-1     

 - الراديو والتلفزيون-2     

 - الوكالء– 3     

  - الموظفين– 4     
  

  المستوي االقتصادي و االجتماعي: سادسا
رجة بد

ضعيفة 
 جدا

بدرجة 
  ضعيفة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
كبيرة 
 جدا

  م البند

 25  شركات التأمين قتصادي للبلد قد يؤثر بالسلب علىالوضع اال     

 26  شركات التأمين توي االجتماعي له تأثير مباشر علىالمس     

 الـوعي نخفاض  ا الوضع المادي لألفراد يلعب دورا مهما في زيادة أو             
 التأميني

27 

 28  على التأمين ارتفاع معدل البطالة يشكل سببا في عدم إقبال األفراد     
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  عدم وجود كوادر متخصصة في شركات التأمين: سابعا 
غير 
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

ال 
 ادري

 موافق
موافق 
 بشدة

  م البند

 29 مينهناك وفره في التخصصات التأمينية لدى شركات التأ     

 30 مؤهلةهناك كليات أو معاهد تدريب للحصول على كوادر بشرية      

 31 تمتلك شركتكم  كوادر متخصصة في التأمين     

 32 هناك روابط عائلية تربط بين الموظفين العاملين لدى شركتكم     

 33 هناك روابط عائلية تربط بين أعضاء مجلس اإلدارة والموظفين     

 34 ) تدريب-اختبار-تقديم طلب( تعيين يتم وفق إجراءات التعيين ال     

 35 يتم تدريب الموظفين لدى شركتكم بشكل مستمر     
  

 استثمارات شركات التأمين : ثامنا 
غير 
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

ال 
 ادري

 موافق
موافق 
 بشدة

  م البند

     
هـل تعتقـد إن     ، يةعمليات تداول األسهم تمثل إحدى القنوات االستثمار      

 هناك وعي استثماري لدى األفراد
36 

     
نقص الخبرة لدى المتعاملين في بيع وشراء األسهم أدى إلى زيادة ظاهرة           

 المضاربة
37 

 38  أسهم شركات التأميناربات التجارية بالسوق المالي علىتؤثر المض     

 39 سواق الخارجيةلدى شركتكم قسم خاص لمتابعة وضع السوق المالي واأل     

     
يتم االعتماد علي مستشارين ومحللين ماليين لمتابعـة عمليـات تـداول            

 األسهم
40 

 41  الخبرة في عمليات تداول األسهميتم االعتماد على     

 42 تستثمر شركتكم موارد أقساط التامين     

  43  :انخفاض الوعي االستثماري عائد إلى
  -  حداثة السوق-1     
  -  عدم الشفافية في البيانات المالية-2     
  -   عدم اإلفصاح عن التقارير المالية السنوية-3     
  -   عدم وجود محللين ماليين-4     
  -   تجاهل التقارير المالية وعدم إجراء تحليل مالي-5     
  -   العشوائية-6     

  44  أي من الوسائل التالية يتم بها تحصيل األقساط
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  -   نقدا-1     
  -   على الحساب-2     
  -   بطاقات االئتمان-3     
  45 يتم تحصيل األقساط دفعة واحدة     
 46 يتم تحصيل األقساط على دفعات     

     
في حالة التحصيل على الدفعات يتم تحـصيل الـدفعات فـي مواعيـد              

  47  استحقاقها

     
 أساس استثمار األقساط فـور      ىيجية شركتكم االستثمارية تقوم عل    إسترات

  48  استالمها

     
 أساس حجز مبلغ من األقساط      يجية شركتكم االستثمارية تقوم على    إسترات

  49  لتوفير السيولة واألمان

  50  يتم استثمار أقساط التأمين في فلسطين     
  51  يتم استثمار أقساط التأمين في الخارج     
  52  لعقاراتلدى شركتكم استثمارات في ا     
  53  لدى شركتكم استثمارات في األراضي     
 54 )السندات–األسهم( لدى شركتكم استثمارات في األوراق المالية      
 55 تقوم شركتكم بربط ودائع  في البنوك والحصول علي فائدة     
 56 تأخذ شركتكم  بمبدأ التنويع في االستثمارات     
  57 ية محددة للمحافظة علي االستثماراتهناك  إجراءات قانون     
  58 يتم إعادة التأمين مع شركات أخرى     
  59   إعادة التأمين وفق عقود مسبقةىك اتفاقيات محددة بين الشركات علهنا     
  60   شركتكم ذلك على يؤثرلإذا الشركة المعيدة للتأمين حققت خسارة ه     
  61   شركتكمققت أرباحا هل يؤثر ذلك علىأمين حإذا الشركة المعيدة للت     
  62  يتم إعادة التأمين لكافة األقساط المحصلة     
  63  تواجه شركتكم مشكالت تتعلق باالستثمار     
 64  هناك مخاطر تواجه شركات التأمين العاملة في فلسطين     
 65  تعتقد إن اتحاد شركات التأمين يقوم بدوره في دعم شركات التأمين     
 66  تعتقد إن هيئة سوق رأس المال تقوم بدورها في دعم شركات التأمين     
  67  يساهم قانون تشجيع االستثمار الفلسطيني في دعم قطاع التأمين     

     
نظريا إلى انتشار الثقافة اإلسالمية فلو توجهنا إلى التأمين التكافلي سوف           

  68  تحل مشكلة ضعف اإلقبال على التأمين

   من وجهة نظرك ؟.  ما هي المخاطر التي تواجه شركات التأمين العاملة في فلسطين -69
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............................................................................................
..........................................................................................  

    ما هي مكونات المحفظة االستثمارية لدى شركتكم ؟- 70
............................................................................................

........................................................................................ 

   من وجهة نظرك ؟.  التي تتعلق باستثمارات شركات التأمين ما هي المشاكل-71
............................................................................................

.........................................................................................
ت كبيرة من خالل االندماج وتطوير المهارات في العمـل ووجـود             تعزيز تشكيل كيانا   -72

هل تؤيد االندماج لشركات التأمين وذلك لتحسين مـن  . رؤوس األموال الكبيرة هذه الشركات    
  وضعها وترفع من مستوى الخدمات المقدمة ؟ ولماذا ؟

............................................................................................
..........................................................................................  

هل لديكم  .  صناعة التأمين في المنطقة ال يشكل سوى جزء بسيط من الصناعة الوطنية              -73
 زيادة مساهمته فـي     و، أية اقتراحات أو مالحظات لتحسين أداء مستوى التأمين في فلسطين           

  االقتصاد الفلسطيني ؟
............................................................................................

..........................................................................................  
  
  
  
  

  شكرا لكم على وقتكم
  م معناوحسن تعاونك
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  استبانه األفراد)3(الملحق رقم 

  
 ـيةــلجامعـة اإلسالمـا 

  اـــعمادة الدراسات العلي
  ـارةكلية التجـــــــ

  قســم  إدارة األعــمال
  

  قطاع التأميننمو ضعف تحليل العوامل المؤدية  إلى

 واستثماراته في فلسطين
 
  

  ،،ها اهللا /األخت الكريمة   حفظه... األخ الكريم 
 السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته ،،،                           

  :تحية طيبة وبعد
قد ارتأينـا أن نبحـث   ، الية والمصرفية في محافظات الوطن   نظرا النتشار قطاع الخدمات الم    

ي تقف عائقـا  أو العوامل الت،قطاع التأمين في االقتصاد الفلسطيني مساهمة في أسباب ضعف    
والتطلع إلى تنمية ورفع مستواه وذلك من        ،فراد على التأمين في محافظات الوطن     في إقبال األ  

 .ث والدراسات المتعددة في مجاالتهخالل إجراء األبحا

وإيمانا منا بأهمية ارئكم ومالحظاتكم لتحسين مستوى التأمين في محافظات الـوطن وتحديـد            
 على العوامل المؤدية إلى ضـعف       األسباب وراء انخفاض مستواه تأتي هذه االستبانه للتعرف       

 باالقتـصاد الفلـسطيني     وذلك بهدف النهوض   .ع التأمين في االقتصاد الفلسطيني    مساهمة قطا 
والعمل علـى رسـم الـسياسات    ،  كافة المشاكل والمعوقات التي تواجه القطاع    والتغلب على 

  .وإيجاد اآلليات التي تمكن من االرتقاء بهذا القطاع
مع العلـم إن البيانـات      ، وذلك بما ترونه مناسبا    ، م بتعبئة هذه االستبانه   فالرجاء منكم التكر  

  .نشرها أو إعالنها لغير هذا الغرضالواردة فيها ألغراض البحث العلمي ولن يتم 
  

  الرجاء وضع إشارة ( x )..في المكان المناسب 
  مع قبول خالص تحياتي وتقدير

 
  أسيل جميل قزعاط: الباحثة 
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  شخصيةمعلومات : أوال 
   الجنس– 1

  أنثى(   ) ذكر                                (   ) 
   العمر – 2

   سنة 40-30(   )  سنة                    30أقل من (   ) 
   سنة فما فوق 50(   )  سنة                       40-50(   ) 

   الحالة االجتماعية-3
  متزوج     ) (أعزب                             (   ) 
  أرمل(   ) مطلق                              (   ) 

   المؤهل العلمي – 4
  بكالوريوس(   ) دبلوم فأقل                        (   ) 
  دكتوراه        (   ) ماجستير                          (   ) 

ضعيف 
 جدا

  م  البند كبير جدا كبير متوسط ضعيف

 5  :اع التأمين اآلتية لديكمدى أهمية أنو

 -  التأمين ضد أخطار الحريق-1     

  -   التأمين الصحي-2     
 -  التأمين من الحوادث العامة-3     

 -  تأمين المسؤولية المدنية-4     

 -  الحياة التأمين على-5     

  - )السيارات (  تأمين المركبات -6     
 7 : إلياهتمام األفراد بالتأمين يعود

 -  ارتفاع معدالت اإلصابة بحوادث خطيرة-1     

 -  التزام جهات حكومية معينة بالتأمين-2     

  -   إلزامي لألفراد مثل تأمين المركبات-3     
  8 :أسباب ضعف الوعي التأميني لدى األفراد يعود إلى

  -  ضاء و القدر قبول المصاعب واألزمات والتمتع بروح الرضا والقبول بالق-1     
  -   العائلة والروابط االجتماعية االعتماد على-2     
  -   عدم الثقة بشركات التأمين-3     
  -   قلة الثقة بالتأمين بسبب خبرات ماضية سيئة-4     
 -  عدم المعرفة بوجود التأمين-5     

 - ي واالجتماعي عدم التقدير لمدى أهمية العملية التأمينية ودورها االقتصاد-6     



 151

 -  تجاهل التأمين-7     

 -  ضعف برامج التسويق للشركات-8     

 -  عدم تطوير وتحديث مجاالت التأمين-9     

  -  نظرة األفراد المتشككة حول مشروعية التأمين-10     
  -   ارتفاع تكلفة التأمين-11     

     
ات التأمين تعطي انطباعا إن تلك      الدعاية التأمينية التي تصاحب اإلعالن عن شرك      

 .الشركات ليست إال مجرد مشروعا استثماريا يهدف إلي الربح وال شئ غيره 
9 

 10 ال توجد برامج فعاله لرفع الوعي التأميني في المجتمع بشكل مستمر     

 11 مستوى الخدمات التى تقدمها الشركات غير جذابة     

 12  دورا مهما في زيادة أوانخفاض الوعي التأمينيالوضع المادي لألفراد يلعب     

 13  التأمينىارتفاع معدل البطالة يشكل سببا في عدم إقبال األفراد عل     

   ماهي األسباب التي قد تمنعك من التأمين ؟-14
............................................................................................

..........................................................................................  
هـل لـديكم   . سوى جزء بسيط من الصناعة الوطنية صناعة التأمين في المنطقة ال يشكل       -15

  ؟مستوى التأمين في فلسطينأية اقتراحات أو مالحظات لتحسين أداء 
............................................................................................

..........................................................................................  
  
  
  

  شكرا لكم على وقتكم
  وحسن تعاونكم معنا

  

  


