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 ملخص الدراسة:

هدفت الدراسةةةةةةةة يل  لعديد العمامر الى ارة ف  ال لث ئل  واانا لأمينات العياة الىرل  ة  

وقد ائتىدت الدراسةةةةة ئل  جىمإلن اإلجعدار  .سةةةةمت التأمين الىصةةةةر بمحدات االسةةةةت ىار ف  

شةةةةةةىلت  وقد .ف  لعديد للك العمامر ، خ يةال غير  الترلي   كأحد جىاإلن اإلجعدار اللمجيسةةةةةةت

ئل  أربعة ئمامر م ارة ف  حجم ال لث  أن هناك لمصةةةلت يل و الدراسةةةة ا اة ئمةةةر مت ير

، متمسةةةم  التمزيع الج راف ،  طريقة سةةةداد قسةةةم التأمين ، الد ر: وهمهذا النمع من الماانا 

 .ئىر األوالد

Abstract: 

       The study aimed to determine the factors that affecting on the 

demand on unit linked policies in the Egyption insurance Market , by 

Using Ordinal Logestic Regression that considered as one of the Non-

linear regression Models to determine that factors. the study included 13 

Variables and show that there are four factors that affecting on demand 

(Method of insurance premiume payment , Income , Geographical 

distribution and average age of children).  

 مقدمة .1

الىختلم( وكذلك الدفعات  –مد  العياة  –األشةةةةةةتال التقليدية للتأمين ئل  العياة تالى قت  لُعد

ا بالت ةةةخم لعى ء شةةةركات التأمين   ل العقمد  ممةةةتلةوقد شةةةتر هذا  .ال ابتة قد لأارت سةةةل يا

ا بالىقارجة باألشةةةةةةتال األ ر   ، األ يرة وأصةةةةةة عت للك األشةةةةةةتال التقليدية غير ماىة جسةةةةةة يا

ا دا ر األسمات العالىية ومناا الماانا الىرل  ة بمحدات اإلست ىار.  النظر يل  وبالىنتمرة حاليا

ج حظ أن األشةةةةةةتال ، في التأمين  والذ  يعد أحد األسةةةةةةمات الت ر  سةةةةةةمت التأمين األمريت 

تأمين ية لل يد ياة التقل عت  ئل  الع تأمين الىختلم أصةةةةةة  اانا ال اا و ية من األجماع ومن قر أهى أ

 .العياة % من جسث لأمينات1 فقم حيث ل لغ األ ر 

 

وكاجت أحد صةةةةةمر  ، بت مير الىنتجات القديىة تالتقليدية( شةةةةةركات التأمين ئل  العياةوقامت 

تأمين الىرل  ة بمحدات االسةةةةةةت ىار كىعاولة لىماجاة   (ULP)الت مير هم ظامر واانا ال

س ث التقليدية لأمينات العياة واانا اجخفاض ال لث ئل  سم ، ظاهرة الت خم  ب سم الق والتي لق

في  األ يرسةةةةةةت ىارالجزء احيث يتم    ،واآل ر اسةةةةةةت ىار  ن يحداهىا لأمينالىدفمع يل  جزأي

ضةةافة يل  لعقيا والعصةةمل ئل  أئل  ئاند باإل ، أسةةام وسةةندات بادا مماجاة أار الت ةةخم

 األمان الىنممد.

 

حيث يتىيز بىا يمفره من مد رات يىتن لمظيفاا لي العياه من أهم أجماع التأمين يُعد التأمين ئ

يعىر حيث  األجر.ئلي ج ات واسةةةةةةع من ممةةةةةةاريع التنىية للدولة  وإللك بائت اره ئقمد طميلة 

يحد  ئمر شركة لىارس لأمينات العياة بمتر ئام منام ستة شركات  سمت التأمين الىصر ب

 لصدر واانا التأمين الىرل  ة بمحدات االست ىار وللك المركات هي:

 .2001/2002والتي بدأت ئام لتأمينات العياة  (AXA)شركة  .1

 . 2002/2003صر ئام والتي بدأت في ملتأمينات العياة  (Allianz) شركة .2

 .  2003/2004لتأمينات العياة والتي بدأت ئام  (QNB)شركة  .3

 . 2003/2004بدأت ئام لتأمينات العياة والت   (Chubb) شركة .4

 . 2005/2006بدأت ئام الت  لتأمينات العياة و (MetLife)شركة  .5

 . 2008/2009بدأت ئام والت   لتأمينات العياة (gig)شركة  .6
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 السابقة:الدراسات  .2

 2(1978جالل عبد الحليم ، دراسة )حربي  2.1

هدفت هذه الدراسة يلي دراسة أار الت خم ئلي حىلة واانا التأمين ئلي العياة وئلي شركات 

أشةةةةةةارت يلي أجك لن يتمن هناك يق ال ئلي شةةةةةةراء واانا التأمين ئلي العياة يال يإلا و .التأمين

الت ةةخم ئن طريا االسةةت ىارات. ولمصةةلت  اسةةت ائت شةةركات التأمين الت لث ئلي ممةةتلة

الدراسة يلي أن لأمينات العياة الىرل  ة باالست ىارات أو الىرل  ة بالرقم القياسي إلات األقساط 

 ال ابتة أو الىت يرة لعت ر ح ا لىمتلة الت خم بالنس ة لمركة التأمين وحىلة الماانا.

 

 3(1992خالد عبد المنعم ،  ىدراسة )الحرير 2.2

فت هذه الدراسةةةة الي حر ممةةةتلة الت ةةةخم ئلي حىلة الماانا باسةةةتخدام واانا التأمين ئلي هد

العياة مت يرة القيىة ، وأشارت يلي لعريف التأمين ئلي العياة الىت ير القيىة بأجك يمىر كأل من 

الماانا الىرل  ة باألرقام القياسةةةةةةية والماانا الىرل  ة بمحدات اإلسةةةةةةت ىار. ولمصةةةةةةلت للك 

اسةةةةةةة يلي أجك يىتن ييجاد وايقة لأمين مت يرة القيىة لقمم ئلي أسةةةةةةاس وايقة لأمين ل  ي الدر

  ري العياة والمفاة معأ مع الفصةةةةر التام بين تالجزء التأميني والجزء االسةةةةت ىاري( ، يىتن 

ييجاد وايقة لأمين مت يرة القيىة يرل م م لغ التأمين فياا بنتيجة االسةةةت ىار الىمجمد في حسةةةا  

تقر يعتمي ئلي أصةةةمل لابعة لماانا لأمين العياة مت يرة القيىة ويتمن قسةةةم التأمين اابت مسةةة

 ولست ىر أممال هذا العسا  في أصمل وأوئية است ىارية ويد ارية.

 

 4(2000محمد نجاتي ، إبراهيم  ،صفوت علي ، حميدة )دراسة  2.3

االسةةةت ىار الىنتمةةةرة بالسةةةمت هدفت هذه الدراسةةةة يلي ئرض واانا التأمين الىرل  ة بمحدات 

ئلي الىناج المصفي  اناإلججليزية ومدي م نىتاا للسمت الىصرية ، ولتعقيا إللك ائتىد ال اح 

التعليلي بالنسةةة ة للماانا الىرل  ة بمحدات االسةةةت ىار يلي جاجث لعليأل كىيأ لى شةةةرات سةةةمت 

ية يد ال الماانا معر لأمينات العياة الىصةةةةةةرية وسةةةةةةمت األورات الىالية بادا معرفة يمتاج

لدراسةةةةةةةة يلي أن الماانا الىرل  ة بمحدات  لت ا ال عث يلي السةةةةةةمت الىصةةةةةةرية ، ولمصةةةةةة

االسةةةةت ىارلعت ر من أحدم الىنتجات التأمينية الىقترحة لىعالجة أار الت ةةةةخم ئلي ال لث ئلي 

الت ير من لأمينات العياة ، أن الماانا الىرل  ة لعت ر من أهم المسةةةةةةانر التي يىتن باا معالجة 

 أس ا  لراجع ال لث ئلي واانا التأمين ئلي العياة في السمت الىصرية.

 

 Rewayda Mahmoud Tobar , 2001(14 (دراسة  2.4

هدفت هذه الدراسةةةةةةة يل  ئرض واانا التأمين الىرل  ة بمحدات االسةةةةةةت ىار وكيفية ل  يقاا 

سمت الىصرية وكاجت من أهم جتانجاا أن للك الماانا ل نم سمت الىصرية لىا لعتميك من  بال ال

مىيزات لماجك ممةةاكلك ومناا ئل  سةة ير الى ال ممةةتلة اجخفاض القم  المةةرانية لى الغ التأمين 

وإللك من   ل ئرض ألهم ممةةةةةاكر سةةةةةمت التأمين في مصةةةةةر وئرض ألهم مىيزات واانا 

 التأمين الىرل  ة بمحدات االست ىار.

 

 .5)2007إبراهيم ى ، محمد المهد (دراسة  2.5
مىا ، أن واانا التأمين ئل  العياة باا جزء اسةةةت ىاري هام كيف الدراسةةةة يلي يا ات  أوضةةةعت

شةةرانك للخدمة  ئنديدل ئل  أن ممةةتري واانا التأمين ئل  العياة يقمم بعىيلة يد ار واسةةت ىار 

بين شراء وايقة التأمين  للىفاضلةيسائد متخذ القرار   وقام ال احث بت  يا جىمإلن كى .التأمينية

واستخدام القنمات اإلد ارية في ال نمك كمسيلة لترشيد القرار الىالي إلات الجاجث االست ىار  ، 
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في ضةةةةمء العمامر التي لتعتم في اإل تياروقام باسةةةةتخدام األسةةةةلم  التعليلي للمصةةةةمل لادا 

   ئدد من النتانج مناا:الدراسة ، ولمصلت الدراسة يل

 كىا أجك االسةةةت ىار في ال نمك  لتي يتمن فياا شةةةراء وايقة المقفية ال عتة أف ةةةر منأن العاالت ا 

يزداد ال لث ئل  الماانا اإلد ارية مىا يدفع شةةةةةةركات التأمين يل  لخفير أسةةةةةةعار لتلفة العىاية 

ن في التأمينية وإللك بتعدير معدل الفاندة الفني وبالتالي يزداد ال لث ئل  التأمين مىا ي دي يل  الروا

 السمت التأميني.

 

 .6(2008محمد السيد ، حافظ )دراسة  2.6

والىمجمدة بالسمت   أجماع واانا التأمين الىمجمدة في السمت األمريت لناولت هذه الدراسة أهم

 ولمصةةلت .العربي ، كىا أشةةارت للك الدراسةةة يلي مد  م نىة للك الماانا للسةةمت الىصةةرية

ا يل  أن الماانا الىرل  ة بمحدات االسةةت ىار تالماانا الىت يرة القيىة( من  الدراسةةة  األك ر م يعا

ال احث ولقدم . جظراا لىا لعتميك للك الماانا من مزايا اسةةت ىارية و أجاا ل نم السةةمت الىصةةرية

ب عر التمصةةةةةةيات كان من أهىاا التركيز ئل  رفع التفاءة االسةةةةةةت ىارية لمةةةةةةركات التأمين 

 نية.المط

 

 .Saravanakumar .S. and MahadevanA. , 2010(10(دراسة  2.7

التأمين الىرل  ة بمحدات   لعلير ئدد من واانا التأمين ئل  العياة هدفت هذه الدراسةةةةةةةة يل

الىصدرة من ق ر شركات التأمين ئلي  ومقارجتاا بماانا التأمين ئل  العياة األ ر  االست ىار

من الماانا  أف ةةةةةرالعياة في الاند ، ولمصةةةةةلت للك الدراسةةةةةة يلي أن هذه الماانا لتىيز بأجاا 

ا تيارالى من لك حرية عىاية التأمينية ، واالسةةةةةةت ىار واإلد ار ، ال لىا لقدمك منوإللك األ ر  

 ل ست ىارات.

 

 .MoneaAna Preda and Mirela  , 2011)11(  دراسة 2.8
ىقارجة بين لأمين مرل م بمحدات االسةةةت ىار ولأمين مختلم ، ولمصةةةلت بال قامت هذه الدراسةةةة

للك الدراسة يلي أن قيىة م لغ التصفية في التأمين الىختلم لعت ر أص ر من قيىة م لغ التصفية 

 م بمحدات االسةةت ىار في التأمين الىرل م بمحدات اإلسةةت ىار ، أ  أن التأمين ئلي العياة الىرل

 يقدم مزايا ئلي الىدي ال مير والقصير وأف ر من الماانا الىختل ة.

 

 .Anant Gupta , 2012(12 (دراسة 2.9
دراسةةةةة معتمي العىاية  التأمينية ومعتمي االسةةةةت ىار للماانا الىرل  ة  لناولت للك الدراسةةةةة

شركات لأمين ئلي العياة في الاند ،  10 أشاربمحدات االست ىار الجديدة التي أد لت من ق ر 

في يطار النظام الرقابي الجديد ، ومراجعة  أدانام والقدرة ئلي ال قاء في الىسةةةةةةتق ر القريث ، 

الماانا الىرل  ة العالية يىتن لسةةىيتاا  تويتى ر الادا الرنيسةةي للدراسةةة في بعث ما يإلا كاج

هذه الدراسةةةةةةة يل  أن األجماع الىختلفة من  كىنتج لأميني مع الت ييرات التنظيىية ، ولمصةةةةةةلت

معةةدالت ئةةانةةد مختلفةةة ، وأن معةةدل المفيةةات لير لةةك أي لةةأاير ئلي   الماةةانا الىرل  ةةة لع 

معدالت العاند ، باإلضةةةةةةافة يل  أن الىعتمي التأميني في غال ية الماانا الىرل  ة  ال يزال أقر 

 جس يأ بالىقارجة مع الىعتم  االست ىاري.

 

 .7( 2014هايدي أنور ، سعيد )دراسة  2.10

هدفت للك الدراسةةة يلي لقييم الماانا الىرل  ة بمحدات االسةةت ىار في السةةمت الىصةةري وقامت 

  التعلير اإلحصاني لنتانج ئىليات الماانا الىرل  ة في السمت الىصرللك الدراسة باستخدام 
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جىمإلن معادلة اإللجاه العام للماانا الىرل  ة. هذا باإلضافة يلي حسا  أهم  ائتىدت ئل حيث 

 النسث والى شرات لتلك الماانا ، ولمصلت للك الدراسة يلي: 

% سةةنميا ، بالرغم من لناقن جسةة ة جىم يجىالي  2.76جسةة ة جىم يجىالي الى الغ بىعدل  زيادة .1

% 8.42ىم أجىالي األقسةةةةةاط بىعدل % سةةةةةنميا ، ولناقن جسةةةةة ة ج1.15ئدد الماانا بىعدل 

 سنميا.

جسةةة ة يجىالي ئدد الماانا الىرل  ة يلي يجىالي ئدد واانا التأمين ئلي العياة بالسةةةمت  زيادة .2

% في جااية ئام 13.63يلي  2005/2006% في جااية ئام 5.81  ل سةةنمات الدراسةةة من 

2011/2012. 

المايقة السنمي بالنس ة للماانا الىرل  ة ئنك يرلفاع متمسم م لغ المايقة وكذلك متمسم قسم  .3

 بالنس ة لألجماع األ ري من واانا التأمين ئلي العياة.

متمسةةم جسةة ة يجىالي ئدد الماانا الىرل  ة في جااية كر سةةنة من سةةنمات الدراسةةة بلغ لقري ا  .4

ف % من يجىالي ئدد واانا التأمين ئلي العياة بالسةةةةةمت ، أي أن ما يعادل أك ر من جصةةةةة10

 يجىالي أقساط واانا التأمين ئلي العياة السارية متى ر في الماانا الىرل  ة.

 

 .8(2016مروة جالل ، رفيق )دراسة  2.11

اقترحت الدراسةة جىمإلن يىتن ل  يقك في سةمت التأمين الىصةري ف  التمصةر يلي أسةعار أك ر 

لسةةدد أقسةةاطاا بمةةتر دوري دقة لماانا التأمين ئلي العياة الىرل  ة بمحدات االسةةت ىار والتي 

   ل مدة التأمين ، ولمصلت للك الدراسة يلي:

القسةةةم الدوري العادل تالسةةةنمي( لماانا التأمين ئلي العياة الىرل  ة بمحدات االسةةةت ىار  .1

إلات العد األدجي الى ةةةةةةىمن ب ريقة ئلىية دقيقة في شةةةةةةركات التأمين العاملة في سةةةةةةمت 

 التأمين الىصري.

المراء الماجث سداده لمركة التأمين معر الدراسة والذي ال يزيد ئن  القسم السنمي لخيار .2

% من القسةةم الدوري تالسةةنمي( اإلجىالي  9.509%  ويأ ذ في النقصةةان جعم  20.328

 تالذي يتم لمجياك لإلست ىار(.

 القسم السنمي لخيار المراء للتناقن بزيادة مدة وايقة التأمين. الجاه

 مشكلة الدراسة .3

اسةةةةتعراض الدراسةةةةات السةةةةابقة ، يُ حظ أن هناك فجمة بع ية لتى ر ف  ئدم وجمد من   ل 

دراسة لتناول معددات ال لث ئل  واانا لأمينات العياة الىرل  ة بمحدات االست ىار ف  سمت 

التأمين الىصةةةرية ، بىا يُىتمن متخذ القرار ف  شةةةركات التأمين من صةةةنع والخاإل القرار السةةةليم 

النمع من الماانا و اصةةةةةا الجماجث التسةةةةميقية الىتعلقة باا. ومن ام ، لقمم بمةةةةأن لخ يم هذا 

ممةةةةةةتلة ال عث باإلجابة ئل  السةةةةةة ال التال : ما ه  أهم معددات ال لث ئل  واانا لأمينات 

 العياة الىرل  ة بمحدات االست ىار ف  السمت الىصرية؟.
 

 فروض الدراسة: .4

ئ قة معنمية إلات داللة يحصانية بين حجم ال لث هناك    أنف يتى ر الفرض األساس  لل عث

وواحد أو أك ر من العمامر  (ULP)ئل  واانا لأمينات العياة الىرل  ة بمحدات اإلسةةةةةةت ىار

 التالية:

 العمامر االقتصادية ولتى ر في تال روة أو الد ر ، الت خم(. .1

طريقة سةةداد قسةةم العمامر الىتعلقة بخصةةانن سةةمت التأمين ولتى ر في تالمئي التأميني ،  .2

 التأمين ، مدة وايقة التأمين بالسنمات(.
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 األوالد ، ئىر الزوجة ئىر، متمسم  ئدد األوالدالعمامر الخاصة بالى من لك ولتى ر في ت .3

 (.، حجم اإلجفات للى من لك

،  الىسةةتم  التعليى العالة االجتىائية ، النمع ، السةةن ، العمامر الديىمجرافية ولتى ر في ت .4

 (. ، التمزيع الج راف الى من لكئىر 

 .(Covid-19)العمامر األ ر  والىتى لة في جانعة كمروجا  .5

 

 أهداف الدراسة: .5

 أهم لعديد   لعلير ال لث تلخ يم السياسة التسميقية( ،فللدراسة العالية  يتى ر الادا األساسي

العمامر الت  ل ار ف  حجم ال لث ئل  واانا لأمينات العياة الىرل  ة بمحدات االست ىار ف  

 ، وإللك باستخدام جىمإلن اإلجعدار اللمجيست  الترلي  . سمت التأمين الىصرية
 

 أهمية الدراسة: .6

 ( كالتالي:اإلقتصاد القمم التأمين ، شركات لتى ر أهىية الدراسة لتر من تالعى ء ، 

 :بالنسبة لعمالء سوق التأمين 6.1

 لتى ر أهىية الدراسة بالنس ة للعىير في اآللي:

 .مسائدة شركات التأمين ف  ئ ن ممتلة الت خم .أ

 مرائاة القدرات الىالية للعى ء. . 

 .ئ ن ممتلة المك ف  شرئية التأمين .ن

 

 :التأمين شركاتبالنسبة ل 6.2

 في اآللي: لتى ر أهىية الدراسة بالنس ة لق اع التأمين

 .لعسين الصمرة الذهنية لمركات التأمين جتيجة لىعاولة لل ية احتياجات العى ء ورغ الام .أ

 جذ  العى ء يلي شركات التأمين ئلي العياة.زيادة ال لث ل . 

 رلفاع الىنافسة بين شركات التأمين وبع اا ال عر.لقديم أف ر  دمة للعى ء جتيجة إل .ن

 

 القومى:لإلقتصاد بالنسبة  6.3

 في اآللي: لإلقتصاد القمم لتى ر أهىية الدراسة بالنس ة 

 .لع ئة الىد رات القممية .أ

 .الىسائدة ف  است  ل الفرص التامنة ف  سمت التأمين الىصر  . 

الىنافسةةةةة بين شةةةةركات التأمين الىعلية وبع ةةةةاا ال عر مع شةةةةركات التأمين الت  أجمةةةةأت  .ن

 .برؤوس أممال أجن ية

 الىصرية ، وزيادة القدرة ئل  لىمير الىمروئات.روان ال مرصة  .د
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 :متغيرات الدراسة .7

 يمضح الجدول التال  الىت يرات الت  لم يدراجاا ف  النىمإلن كالتال :

 (1جدول رقم )

 متغيرات الدراسة

 متغيرات النموذج
رمز 

 المتغير

 نوع المتغير
 فئات المتغير

 المتغير التابع:

 الطلب على التأمين

 قسط التأمين()قيمة 

Y 

 

 لرلي   – ت فئم ( غير متر 

 (700 - 400) منخفر -

 (1000 – 700)  متمسم -

 فأك ر( 1000تمن   مرلفع -

 المتغيرات المستقلة:

طريقة سدداد قسدط  .1

 التأمين.
X1 

 

 لرلي   – تفئم ( غير متر 

 شار .  -

 ربع سنم . -

 جصف سنم .  -

 سنم .  -

 X2 مدة وثيقة التأمين .2

 

 لرلي   – تفئم ( غير متر 

 سنة. 15 - 10من  -

 سنة.  20 - 15من   -

 سنة.  25 - 20من   -

 سنة. 30 - 25من   -

 X3 الدخل الشهرى .3

 

 لرلي   –تفئم ( غير متر  

 .  5000 - 2000من  -

 . 8000 - 5000من  -

 .10000 – 8000من  -

 فأك ر.  10000 -

 X4 الوعى التأمينى .4
 يسى  - تفئم ( غير متر 

 جعم -

 ال -

حددددجددددم اإلنددددفدددداق  .5

 له للمؤمن
X5 

 

 لرلي   - تفئم (  غير متر 

 .100أقر من  -

 .400 – 100من  -

 . 1000 – 400من  -

 فأك ر 1000 -

الددددمددددتددددغدددديددددرات  .6

 اإلقتصادية العامة
X6 

 

 لرلي   – تفئم ( غير متر 

 لخفير. -

 زيادة. -

 لم يعدم لعدير. -

األوبئدة والكوار   .7

 )جائحة كورونا(
X7 

 

 لرلي   -تفئم ( غير متر  

 لخفير. -

 زيادة. -

 يعدم لعدير. لم   -

  X8 النوع .8

 يسى  - تفئم ( غير متر 

 إلكر. -

 أج  . -

  X9 السـن .9

 لرلي   -تفئم ( غير متر  

 سنة. 30أقر من  -

 سنة. 40 - 30من  -

 سنة. 50 - 40من  -

 سنة فأك ر. 50من  -
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الدددددمسددددددددددتدددددوى  .10

 التعليمى
X10 

 

 لرلي   - تفئم ( غير متر 

 لعليم متمسم. -

 جامع . -

 دراسات ئليا. -

 X11 عمل المؤمن له .11

 

 يسى  -تفئم ( غير متر  

 ق اع ئام. -

 ق اع  اص. -

 أئىال حرة. -

 ال يعىر. -

الددددددددتددددددددو يددددددددع  .12

 الجغرافى
X12 

 

 يسى  - تفئم ( غير متر 
 مدينة. -

 قرية. -

الدددددددددحدددددددددالدددددددددة  .13

 اإلجتماعية
X13 

 

 يسى  -تفئم ( غير متر  

 متزون وأئمل. -

 متزون وال أئمل. -

 غير متزون وأئمل. -

 غير متزون وال أئمل. -

عددمدددل الددزوجدددة  .14

 )الزوج(
X14 

 

 يسى  - تفئم ( غير متر 

 ال يمجد. -

 لعىر. -

 ال لعىر. -

 X15 عدد األوالد .15

 ال يمجد. - لرلي   - تفئم ( غير متر 

 واحد. -

 اانان. -

 أك ر من اانين. -

متوسدددددددط عمر  .16

 األوالد
X16 

 

 لرلي   - تفئم ( غير متر 

 ال يمجد. -

 أقر من سنتين. -

 سنمات. 5 -من سنتين  -

 سنمات. 10 - 5من  -

 سنة فأك ر. 15من  -

 من إعداد الباحث 

 

 التحليل اإلحصائى للبيانات: .8

 أنواع البيانات والمصادر: 8.1

يعتىد ال عث ئل  ال ياجات األولية والت  قام ال احث بجىعاا م اشرةا ئن طريا قانىة 

 ستقصاء.اإل

 

 حجم العينة: 8.2

ئىير لماانا لأمينات العياة الىرل  ة بمحدات االست ىار تالعىاية  384لتتمن ئينك الدراسة من  

 :واإلد ار( لم لعديدها بناء ئل  الىعادلة التالية

 

𝒏 =
𝝌𝟐𝑵𝑷(𝟏 − 𝑷)

𝒅𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝝌𝟐𝑷(𝟏 − 𝑷)
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n . حجم العينة الى لم = 

𝝌𝟐 3.841=  0.05( ومستمي معنمية 1= قيىة مربع كاي ئند درجة حرية ت 

N  حجم الىجتىع تلم اإلئتىاد ئل  يجىال  ئدد العى ء للسةةةتة شةةةركات الىصةةةدرة لتلك =

 وايقة( 422000، بعدد  2019المايقة ف  ئام   

P =  جس ة التقدير للظاهرة في الىجتىع ، يإلا لم يتن هناك لقدير معين لاا يتم افتراض جس ة

50. % 

d  5= الخ أ الىسىمح بك في التقديرتيُقدر بــ.)% 

 

 مفردة. 384وبالتعمير بالقاجمن ججد أن حجم العينة الى لم  

 

 لبيانات الدراسة:المقاييس الوصفية  8.3

ارات لىعرفة آراء والجاهات الىسةةتجي ين ل سةةت يان ولتعقيا إللك لم حسةةا  التترارات ، التتر

 .النس ية ، الىنمال

 المحور األول: العوامل اإلقتصادية:

 (2جدول )

 اإلقتصاديةالعوامل 

 التكرار الكود بيـــــــــــان
التكرار 

 النسبى
 المنوال

 الدخل

  29.9 115 1  5000 - 2000من 

 

2 

 

 31.5 121 2  8000 - 5000من 

 19.5 75 3  10000 - 8000من 

فأك ر 10000  4 73 19.0 

 %100 384  اإلجىال 

 التضخم

  12.0 46 1 لخفير م لغ التأمين لتخفير القسم

 

3 

 

 

زيةةةادة م لغ التةةةأمين للعفةةةاظ ئلي القمي 

 المرانية
2 130 33.9 

 54.2 208 3 لم يعدم لعدير

 %100 384  اإلجىال 

 المصدر: من إعداد الباحث باإلعتماد على نتائج التحليل اإلحصائى

 

 يتضح أن: ، من خالل الجدول السابق
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لد ر ال ةةةةةةح أجة  .1 ا لىت ير ا يد ئن  كوفقةا من أفراد العينةة يتراوح د لام من  %60يز

ا يل   5000 اا نة من  8000جني يدل ئل  أن أغلث أفراد العي ا ، مىا  اا عا  جني أصةةةةةة

 الىتمس ة. الد مل

س ة .2 من أفراد العينة قامما بتعدير  %50 لىت ير الت خم ال ح أن ما يقر  من أما بالن

 م الىادية.م لغ التأمين يما بالتخفير أو الزيادة ويرجع إللك يل  قدرلا

 

 المحور الثانى: العوامل المتعلقة بخصائص سوق التأمين )عوامل تأمينية(:

 (3جدول )

 العوامل المتعلقة بخصائص سوق التأمين

 بيــــــــــان
 الكود

 التكرار
التكرار 

 النسبى

 المنوال

 الوعى التأمينى

 2 19.5 75 1 جعم

 

 

 80.5 309 2 ال

 %100 384  اإلجىال 

  طريقة سداد قسط التأمين                   

 

1 

 41.9 161 1 شاري

 26.6 102 2 ربع سنمي

 10.2 39 3 جصف سنمي

 21.4 82 4 سنمي

 %100 384  اإلجىال 

 قيمة قسط التأمين

 33.3 128 1 700 - 400من 

 

2 

 34.1 131 2 1000 - 700من 

 32.6 125 3 فأك ر 1000

 %100 384  اإلجىال 

 مدة وثيقة التأمين

سنة 15 – 10من   1 101 26.3  

 

2 

 

سنة 20 – 15من   2 172 44.8 

سنة 25 – 20من   3 80 20.8 

سنة 30 - 25من   4 31 8.1 

 %100 384  اإلجىال 

 المصدر: من إعداد الباحث باإلعتماد على نتائج التحليل اإلحصائى

 

 

 



10 

 

 أن:يتضح ، من خالل الجدول السابق 

ا لىت ير المئ  التأمين  ال ح أن هناك ما  .1 من أفراد العينة ال  %80يزيد ئن وفقا

 مىا يدل ئل  اجخفاض المئ  التأمين . ، يمتركمن ف  أجماع أ ر  من التأمين

 

% من 40لىت ير طريقة سةةةداد قسةةةم التأمين ال ةةةح أن هناك ما يزيد ئن  أما بالنسةةة ة .2

 ب اق  ال رت. بال ريقة المارية مقارجةا أفراد العينة يف لمن دفع األقساط 

 

أن هناك لقار  بين أئداد الىسةةتقصةة  ال ةةح    فقدلىت ير قيىة قسةةم التأمين بالنسةة ةو .3

ا بالتساو  بين أفراد العينة.  منام مىا يدل ئل  أن االست يان ممزع لقري ا

 

يل  أقر من سةةةةنة  15هناك لف ةةةةير للىدة من أن  يُ حظ ، لىت ير مدة وايقة التأمين أما .4

 سنة بالنس ة ألفراد العينة مقارجة ب اق  العاالت. 20

 

 المحور الثالث: العوامل الخاصة بالمستأمن:

 (4جدول رقم )

 العوامل الخاصة بالمستأمن 

 بيـــــــــــان
 الكود 

 التكرار
التكرار 

 النسبى

 المنوال

 األوالدئدد 

  9.9 38 1 ال يمجد

 

3 

 7.0 27 2 واحد

 42.4 163 3 اانان

 40.6 156 4 أك ر من يانين

 %100 384  اإلجىال 

 حجم اإلنفاق

  5.5 21 1  100أقر من 

 62.0 238 2 400 - 100من  2

 29.2 112 3 1000 - 400من 

 3.4 13 4 فأك ر 1000

 %100 384  اإلجىال 

 )الزوج( عمل الزوجة

  9.1 35 1 ال يمجد

 39.8 153 2 لعىر 3

 51.0 196 3 لعىرال 

 %100 384  اإلجىال 
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 متوسط عمر األوالد

  9.9 38 1 ال يمجد

 

4 

 

 1.0 4 2 2أقر من 

 14.1 54 3 سنمات 5 – 2من 

 50.5 194 4 سنة 10 – 5من 

 20.3 78 5 سنة 15 – 10من 

 4.2 16 6 سنة فأك ر 15

 %100 384  اإلجىال 

 المصدر: من إعداد الباحث باإلعتماد على نتائج التحليل اإلحصائى                

 

 ح أن:من خالل الجدول السابق يتض

ا لىت ير ئدد األوالد ال ةةةةةةح أن هناك ما يقر  من  .1 من أفراد العينة يتراوح  %80وفقا

 ئدد أوالدهم من اانان يل  أك ر من اانين.

 

% من أفراد العينة متمسم استا كام 62ال ح أن هناك  حجم اإلجفاتلىت ير  بالنس ةو .2

ا ، مىا يدل ئل  أن ال  قة الىتمس ة ه  األك ر شراءاا  400 – 100يتراوح بين  جنياا

 للتأمين.

 

ال ح أن هناك لقار  ف  جسث الزوجة العاملة وال ير لىت ير ئىر الزوجة  أما بالنس ة .3

 ية بالنس ة لعىر الزوجة.دل ئل  أجك ال لمجد فروت جمهريئاملة ، مىا 

 

% من الىمةةةترين متمسةةم 70ما يقر  من ، أن  يُ حظمت ير متمسةةةم ئىراألوالد  أما .4

% من الىمةترين 24سةنمات ، بينىا هناك  10سةنمات يل   5ئىر أوالدهم يتراوح بين 

ا ئىر أوالدهم أك ر من 4سنمات ،  5ئىر أوالدهم أقر من   سنة. 15% أي ا

 

 العوامل الديموجرافية:المحور الرابع: 

 (5جدول )

 العوامل الديموجرافية

 بيــــــــــان
 الكود

 التكرار
التكرار 

 النسبى

 المنوال

 النوع

 1 77.3 297 1 إلكر

 22.7 87 2 أج   

  %100 384  اإلجىال 

 السن

 2 7.8 30 1 سنة 30أقر من 
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 66.9 257 2 سنة 40 - 30من 

 23.4 90 3 سنة 50 - 40من 

 1.8 7 4 سنة  فأك ر 50من 

 %100 384  اإلجىال 

 الحالة اإلجتماعية

  88.0 338 1 متزون وأئمل

 

1 

 3.1 12 2 متزون وال أئمل

 2.9 11 3 غير متزون وأئمل

 6.0 23 4 غير متزون وال أئمل

 %100 384  اإلجىال 

 ىمستوى التعليمال

  6.3 24 1 لعليم متمسم

 

2 

 82.3 316 2 جامعي

 11.5 44 3 دراسات ئليا

 %100 384  اإلجىال 

 التو يع الجغرافى

  12.5 48 1 قرية

1 

 

 87.5 336 2 مدينة

 %100 384  اإلجىال 

 عمل المؤمن له

  32.6 125 1 ق اع ئام

 

2 

 52.3 201 2 ق اع  اص

 13.0 50 3 أئىال حرة

 2.1 8 4 ال يعىر

 %100 384  اإلجىال 

 المصدر: من إعداد الباحث باإلعتماد على نتائج التحليل اإلحصائى                       

 

 من خالل الجدول السابق:

ا لىت ير النمع  .1  باإلجام. من الىمترين هم إلكمر مقارجةا % 75يزيد ئن ال ح أن ما وفقا

 

المةة ا  % من الىمةةترين هم من فئة 90ال ةةح أن ما يقر  من لىت ير السةةن بالنسةة ة و .2

ا ام األك ر. 50سنة يل   30والذين لتراوح أئىارهم من   سنة ، ف التال  األص ر سنا

 

من الىمةةةةةةترين  %90ال ةةةةةةح أن ما يقر  من لىت ير العالة اإلجتىائية أما بالنسةةةةةة ة  .3

متزوجمن ويعملمن ، مىا يدل ئل  أن الزوان واإلئالة هىا النسةةةةةة ة األك ر ف  الخاإل 

 القرار.
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س ةو .4 % من الىمترين هم من 88ال ح أن ال ال ية العظى  لىت ير مستم  التعليم  بالن

 مستم  التعليم الجامع  بعتر الىستميات األ ر .

 

% من الىمترين هم من ستان 88ال ح أن ما يقر  من لىن قة الج رافية أما بالنس ة ل .5

 الىدن.

 

رين من فئة الق اع الخاص أن النس ة األك ر من الىمتيُ حظ مت ير المظيفة العالية أما  .6

 بعتر الىستميات األ ر  ، وإللك ربىا يرجع يل  مستميات الد مل.

 

 (Covid 19)جائحة كورونا    األوبئة والكوار المحور الخامس: 

 

 (6)جدول 

 تأثير جائحة كورونا على مبلغ التأمين

 المنوال التكرار النسبى التكرار الكود بيان

  13.3 51 1 التخفير

 32.6 125 2 الزيادة 3

 54.2 208 3 لم يعدم لعدير

 %100 384  اإلجىال 

 المصدر: من إعداد الباحث باإلعتماد على نتائج التحليل اإلحصائى                   

 

من   ل الجدول السةةةةابا ال ةةةةح أن ال ال ية العظى  من أفراد العينة لم يعدم لديام أ  لعدير 

 ولتن يجث مرائاة أن لجىيع ال ياجات لم ف  بداية ظامر جانعة كمروجا ،بمةةةةأن م لغ التأمين ، 

 حيث ال يىتن لعىيم للك النتيجة.

 

 النموذج الرياضى المقترح: 8.4

االجعدار اللمجسةةتي الىتعدد بمةةتر ئام لتعديد العمامر التي ل ار في لعلير يسةةتخدم أسةةلم  

الىت يرات الىسةةةةةةتقلة التي قد لتمن مرل  ة الىت ير التابع ، حيث يتمن لدينا ئدد ك ير من 

بالىت ير معر الدراسةةةةة ويتمن ئلينا اسةةةةتخ ص للك التي لاا ئ قة إلات لأاير معنمي باذا 

فى   ا يتم دراسة الع قة بين ئدد من الىت يرات الىستقلة  ، الىت ير واست عاد باقي الىت يرات

الىت يرالتابع واسةةةةةتخ ص الىت يرات التي  ... يلخ( معجتىائية العالة اإل –النمع  –ت العىر

وبصةةةةةةفة ئامة ف  النىاإلن  لاا لأاير معنمي ئل  الىت ير معر الدراسةةةةةةة تالىت ير التابع ( .

الخ ية لتمن الىت يرات التابعك مت يرات كىية لعت فرضية أن هذه الىت يرات لت ع التمزيع 

لىت يرات التابعك مت يرات ئمةةمانية الىعتاد أو ال  يعي ، أما في النىمإلن اللمجسةةتي فتتمن ا

 (. Categorical Random Variableفئمية ت

 Ordinalسةةةةما يتم االئتىاد ئل  جىمإلن االجعدار اللمجسةةةةت  الترلي ي ت  هذا ال عثوفي 

Logistic Regression Model حيث أجك أك ر النىاإلن اإلحصةةةةةةةانية م نىة ال  يعة  )
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تابع  ال لث ئل  واانا لأمينات العياة حجم في هذا التعلير تال ياجات حيث يى ر الىت ير ال

  .لرلي  فئم  االست ىار( وهم مت ير وصف الىرل  ة بمحدات 

 نموذج اإلنحدار اللوجيستى الترتيبى: 8.4.1

Log (
𝑝(𝑦 ≤ 𝑗)

1 − 𝑝(𝑦 ≤ 𝑗)
) = α − [β1X1 + β2X2 + ⋯ + βnXn] 

 أن:حيث 

 Log (
𝑝(𝑦≤𝑗)

1−𝑝(𝑦≤𝑗)
  .(  Link Function: دالة الربم أو الصلة  ت(

 𝑝(𝑦 ≤ 𝑗)  االحتىال التجىيعي ت : Cumulative Probability). 

  : α  ت  ال ابت الخاص بالىستمThreshold).  

 𝑋1 … 𝑋𝑛  .قيم الىت يرات الىستقلة : 

 𝛽1 … 𝛽𝑛.معام ت االجعدار : 

 

 خصائص نموذج اإلنحدار اللوجيستى الترتيبى: 8.4.2

 Ordinal Logisticت لم اإلئتىاد ئل  جىمإلن اإلجعدار اللمجست  الترلي  

Regression Model حيث أجك أك ر النىاإلن اإلحصانية م نىة لل ياجات الفئمية )

 والذ  يتىتع بالخصانن التالية:

يتعامر جىمإلن اإلجعدار اللمجسةةةةةةت  الترلي   مع الىت ير التابع والذ  يتسةةةةةةم بال  يعة  .1

 الترلي ية.

يع مقايير الىت يرات الىسةةةةةةتقلة يتعامر جىمإلن اإلجعدار اللمجسةةةةةةت  الترلي   مع جى .2

 تاإلسى  ، الترلي   ، الفترة ، النس ة(.

يتمن جىمإلن اإلجعدار مناسةةث ئندما لتمن مخرجات النىمإلن ف  صةةمرة مت ير متعدد  .3

 األوجك تأك ر من وجاين(.

للىت يرات الىسةةةةتقلة وجمد أية فروض  اصةةةةة بالتمزيع  بالنسةةةة ة ال يمةةةةترط النىمإلن .4

 ال  يع  أو الخ ية أو التجاجر ف  الت اين.

 

 إختبارات الشروط وجودة التوفيق: 8.5

 اختبارات الشروط: 8.5.1

تاإلجعدار سيتم اإلئتىاد ئلة جىمإلن المعلى   لذلكلعتىد الدراسة ئل  بياجات غير مترية 

لقدير النىمإلن يلزم أ ت ار مد  لمافر المةةةةةةروط وق ر ال دء ف  اللمجيسةةةةةةت  الترلي  ( ، 

 التالية:

 .(Randomness)العممانية  .أ

 .(Multi-Colinearity)اإلزدوان الخ    . 

 .(Variability)التنمع  .ن
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 .(Randomness)العشوائية  .أ

يُسةةةةتخدم هذا اإل ت ار لىعرفة هر ال ياجات لم سةةةةع اا ب ريقة ئمةةةةمانية أم ال ، ويُسةةةةتخدم 

 الدورات للتعقا من إللك ، وإللك اإل ت ار قانم ئل  الفروض التالية:ي ت ار 

0H .ال ياجات الخاصة بالعينة معر الدراسة ه  بياجات ئممانية : 

1H .ال ياجات الخاصة بالعينة معر الدراسة ه  بياجات غيرئممانية : 

 ويىتن لمضيح إللك من   ل الجدول التال :

 (7جدول )

 نتائج اختبار الدورات

 الىعنمية الىت يرات

X1 0.834 

X2 0.001 

X3 0.001 

X4 0.001 

X5 0.395 

X6 0.656 

X7 0.684 

X8 1 

X9 0.188 

X10 0.660 

X11 0.000 

X12 0.000 

X13 1 

X14 0.032 

X15 0.002 

X16 0.000 
 المصدر: من إعداد الباحث باإلعتماد على نتائج التحليل اإلحصائى                   

 

ال ياجات الخاصة بالعينة معر القانر بأن  يت ح من الجدول السابا ئدم ق مل الفرض العدم 

 للىت يرات التالية: ، وإللك  الدراسة ه  بياجات ئممانية

المئ  التأمين  ، ئىر الى من لك ، التمزيع الج راف  ، تمدة وايقة التأمين ، الد ر المار  ، 

 ئىر الزوجة تالزون( ، ئدد األوالد ، متمسم ئىر األوالد(.

 

 :(Multi-Colinearity)اإل دواج الخطى  .ب

جعدار أال يتمن هناك ارل اط قم  بين الى يرات يمن المةةةةةةروط الماجث لمافرها ف  أ  جىمإلن 

 لم اإلئتىاد ئل  األساليث اإلحصانية التالية:الىستقلة وبع اا ال عر ، وهنا 
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 : Spearmanأوال: تحليل اإلرتباط سبير مان 

 (8جدول )

 عالقة اإلرتباط سبيرمان بين المتغيرات المستقلة الترتيبية

 X1 X2 X3 X5 X6 X7 X9 X10 X15 X16 بيان إسم المتغير

 طريقة سداد قسط التأمين

(X1) 
Value    

Sig. 

1.000 

. 

0.337 

0.000 

0.556 

0.000 

0.525 

0.000 

-0.07 

0.19 

-0.11 

0.03 

0.399 

0.38 

0.123 

0.016 

0.299 

0.01 

0.299 

0.000 
  مدة وثيقة التأمين

(X2) 
Value    

Sig. 

0.337 

0.000 

1.000 

. 

0.454 

0.000 

0.354 

0.000 

-0.17 

0.001 

-0.14 

0.006 

0.238 

0.000 

-0.02 

0.69 

0.065 

0.000 

0.024 

0.646 
  الدخل الشهرى

(X3) 
Value    

Sig. 

0.556 

0.000 

0.454 

0.000 

1.000 

. 

0.601 

0.000 

-0.16 

0.002 

-0.16 

0.001 

0.436 

0.02 

0.127 

0.013 

0.317 

0.000 

0.349 

0.000 
حجم اإلنفاق للمؤمن 

  (X5) له
Value    

Sig. 

0.525 

0.000 

0.354 

0.000 

0.601 

0.000 

1.000 

. 

-0.19 

0.000 

-0.17 

0.001 

0.449 

0.27 

0.006 

0.913 

0.302 

0.000 

0.323 

0.000 
المتغيرات اإلقتصادية 

(X6)  
Value    

Sig. 

-0.07 

0.192 

-0.17 

0.001 

-0.15 

0.002 

-0.19 

0.000 

1.000 

. 

0.853 

0.000 

-0.141 

0.006 

0.061 

0.231 

-0.09 

0.056 

-0.104 

0.041 
  والكوار األوبئة 

(X7) 
Value    

Sig. 

-0.11 

0.030 

-0.01 

0.006 

-0.16 

0.001 

-0.17 

0.001 

0.853 

0.000 

1.000 

. 

0.-18 

0.000 

-0.02 

0.63 

0.477 

0.000 

-0.081 

0.115 
  السن

(X9) 
Value    

Sig. 

0.399 

0.38 

0.238 

0.000 

0.436 

0.02 

0.449 

0.27 

-0.14 

0.006 

-0.18 

0.000 

1.000 

. 

0.079 

0.122 

0.477 

0.000 

0.483 

0.000 
 المستوى التعليمى

(X10)  
Value    

Sig. 

0.123 

0.016 

-0.20 

0.63 

0.127 

0.013 

0.006 

0.913 

0.061 

0.231 

-0.02 

0.63 

0.079 

0.122 

1.000 

. 

-0.11 

0.034 

-0.037 

0.465 
  عدد األوالد

(X16) 
Value    

Sig. 

0.299 

0.01 

0.065 

0.000 

0.317 

0.000 

0.302 

0.000 

0.098 

0.056 

-0.07 

0.63 

0.477 

0.000 

-0.11 

0.03 

1.000 

. 

0.681 

0.000 
 متوسط عمر األوالد

(X17)  
Value    

Sig. 

0.249 

0.000 

0.024 

0.646 

0.349 

0.000 

0.323 

0.000 

-0.10 

0.04 

-0.08 

0.12 

0.483 

0.000 

0.037 

0.465 

0.861 

0.000 

1.000 

. 

 اإلحصائى.المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحليل 

( وبين مت ير حجم اإلجفاتمن الجدول السةةابا يت ةةح أن هناك ارل اط قم  بين مت ير تالد ر ، 

وبين مت ير تاألوبئة والتمارم ، الىت يرات اإلقتصادية  تمتمسم ئىر األوالد ، ئدد األوالد( ،

حجم من للك الىت يرات وسةةةةةةما جقمم بعذا ت ا اة مت يراتمىا يتمجث ئلينا حذا  العامة(.

 (.، والىت يرات اإلقتصادية العامة ، ئدد األوالد اإلجفات

 

وذلك من  (Contingency Coefficient)ثانياً: تحليل اإلرتباط من خالل معامل التوافق 

 بين المتغيرات المستقلة اإلسمية:أجل إيجاد درجة عالقة االرتباط 

 

 (9جدول )

 بين المتغيرات المستقلة اإلسمية Contingency coefficientقيم معامل التوافق 
 X4 X8 X11 X12 X13 X14 بيـان إسم المتغير

    Value  (X4)الوعى التأمينى 

Sig. 

1.000 

. 

0.23 

0.000 

0.17 

0.01 

0.14 

0.005 

0.15 

0.03 

0.12 

0.06 

     Value (X8)النوع 

Sig. 

0.23 

0.000 

1.000 

. 

0.31 

0.000 

0.06 

0.23 

0.28 

0.000 

0.36 

0.000 

     Value (X11)عمل المؤمن له 

Sig. 

0.17 

0.012 

0.35 

0.000 

1.000 

. 

0.230 

0.000 

0.264 

0.001 

0.374 

0.000 
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     Value (X12)التو يع الجغرافى 

Sig. 

0.17 

0.01 

0.35 

0.000 

0.230 

0.000 

1.000 

. 

0.26 

0.001 

0.37 

0.000 

     Value (X13)الحالة اإلجتماعية 

Sig. 

0.142 

0.005 

0.06 

0.23 

0.32 

0.000 

0.326 

0.000 

1.000 

. 

0.16 

0.005 

     Value (X14)عمل الزوجة 

Sig. 

0.15 

0.03 

0.28 

0.000 

0.26 

0.001 

0.33 

0.000 

0.541 

0.000 

1.000 

. 

 اإلحصائى.المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحليل 

 بين الىت يرات اإلسىية وبع اا ال عر.قم  ك ال يمجد ارل اط  ح أجمن الجدول السابا يت

 

 Eta)ثالثاً: دراسددددة عالقة اإلرتباط بين المتغيرات الترتيبية واإلسددددمية من خالل معامل إيتا 

Coefficient): 

 (10جدول )

 اإلسمية( –بين المتغيرات )الترتيبية  Eta Coefficientقيم معامل إيتا 

 X1 X2 X3 X5 X6 X7 X9 X10 X15 X16 بيان

X4 0.36 0.15 0.38 0.33 0.32 0.27 0.16 0.07 0.21 0.25 

X8 0.15 0.19 0.34 0.15 0.19 0.23 0.32 0.14 0.32 0.33 

X11 0.13 0.15 0.23 0.18 0.14 0.14 0.22 0.33 0.18 0.21 

X12 0.21 0.15 0.13 0.16 0.09 0.10 0.25 0.43 0.30 0.26 

X13 0.18 0.19 0.14 0.21 0.19 0.21 0.35 0.05 0.79 0.17 

X14 0.12 0.25 0.25 0.11 0.11 0.11 0.21 0.17 0.36 0.35 
 المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائى.

، العالة اإلجتىائية( ،  ئدد األوالدمت ير تمن الجدول السابا يت ح أن هناك ارل اط قم  بين 

 جقمم بعذا مت ير تئدد األوالد(. مىا يتمجث ئلينا حذا مت ير، وسما

 

 إذاً فإن المتغيرات التى سيتم حذفها قبل بناء النموذج هى:

 (11جدول )

 المتغيرات التى سيتم حذفها من النموذج

 المتغير كود المتغير

X5  اإلجفات للى من لكحجم 

X6 الىت يرات اإلقتصادية العامة 

X15 ئدد األوالد 
 من اعداد الباحث باإلعتماد على نتائج التحليل اإلحصائى

 :(Variability)التنوع ج. 

ف  فئة معددة من  % فأك ر(80ت لعن  ئدم لركز جىيع يجابات الىسةةتقصةة  منام بنسةة ة ك يرة

   لعديد إللك ئل  مقياس التترار النس  . ات الىت يرات ، وسيتم اإلئتىاد ففئ
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 عوامل اإلقتصادية:لل أوالً: التكرار النسبى

 (12جدول )

 عوامل اإلقتصاديةالتكرار النسبى لل

 التكرار النسبى الدخل

 29.9  5000 - 2000من 

 31.5  8000 - 5000من 

 19.5  10000 - 8000من 

فأك ر 10000  19.0 

 %100 اإلجىال 

  المتغيرات اإلقتصادية العامة

 12.0 لخفير م لغ التأمين لتخفير القسم

زيةةةادة م لغ التةةةأمين للعفةةةاظ ئلي القمي 

 المرانية
33.9 

 54.2 لم يعدم لعدير

 %100 اإلجىال 

 المصدر: من إعداد الباحث باإلعتماد على نتائج التحليل اإلحصائى

يجابات الىسةةةةتقصةةةة  منام بين فئات الىت يرات يت ةةةةح من الجدول السةةةةابا وجمد التنمع بين 

 تالد ر ، الىت يرات اإلقتصادية العامة(.

 ً  عوامل المتعلقة بخصائص سوق التأمين )عوامل تأمينية(:التكرار النسبى لل: ثانيا

 (13جدول )

 عوامل المتعلقة بخصائص سوق التأمينالتكرار النسبى لل

 التكرار النسبى الوعى التأمينى

 19.5 جعم

 80.5 ال

 %100 اإلجىال 

  طريقة سداد قسط التأمين

 41.9 شاري

 26.6 ربع سنمي

 10.2 جصف سنمي

 21.4 سنمي

 %100 اإلجىال 

  قيمة قسط التأمين

 33.3 700 - 400من 
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 34.1 1000 - 700من 

 32.6 فأك ر 1000

 %100 اإلجىال 

  مدة وثيقة التأمين

سنة 15 – 10من   26.3 

سنة 20 – 15من   44.8 

سنة 25 – 20من   20.8 

سنة 30 - 25من   8.1 

 %100 اإلجىال 

 المصدر: من إعداد الباحث باإلعتماد على نتائج التحليل اإلحصائى

جىيع الىت يرات يت ح من الجدول السابا وجمد التنمع بين يجابات الىستقص  منام بين فئات 

 ما ئدا مت ير تالمئ  التأمين (.

 عوامل الخاصة بالمستأمن:لل التكرار النسبىثالثاً: 

 (13جدول رقم )

 عوامل الخاصة بالمستأمنالتكرار النسبى لل

 التكرار النسبى عدد األوالد

 9.9 ال يمجد

 7.0 واحد

 42.4 اانان

 40.6 أك ر من يانين

 %100 اإلجىال 

  حجم اإلنفاق

 5.5  100أقر من 

 62.0 400 - 100من 

 29.2 1000 - 400من 

 3.4 فأك ر 1000

 %100 اإلجىال 

  )الزوج( عمل الزوجة

 9.1 ال يمجد

 39.8 لعىر

 51.0 ال لعىر

 %100 اإلجىال 

  متوسط عمر األوالد

 9.9 ال يمجد
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 1.0 2أقر من 

 14.1 سنمات 5 – 2من 

 50.5 سنة 10 – 5من 

 20.3 سنة 15 – 10من 

 4.2 سنة فأك ر 15

 %100 اإلجىال 

 المصدر: من إعداد الباحث باإلعتماد على نتائج التحليل اإلحصائى                

 

 جىيع يت ةةةةةةح من الجدول السةةةةةةةابا وجمد التنمع بين يجابات الىسةةةةةةتقصةةةةةة  منام بين فئات

  .الىت يرات

 عوامل الديموجرافية:التكرار النسبى لل رابعاً:

 (14جدول )

 عوامل الديموجرافيةالتكرار النسبى لل

 التكرار النسبى النوع

 77.3 إلكر

 22.7 أج  

 %100 اإلجىال 

  السن

 7.8 سنة 30أقر من 

 66.9 سنة 40 - 30من 

 23.4 سنة 50 - 40من 

 1.8 سنة  فأك ر 50من 

 %100 اإلجىال 

  الحالة اإلجتماعية

 88.0 متزون وأئمل

 3.1 متزون وال أئمل

 2.9 غير متزون وأئمل

 6.0 أئملغير متزون وال 

 %100 اإلجىال 

  ىمستوى التعليمال

 6.3 لعليم متمسم

 82.3 جامعي

 11.5 دراسات ئليا

 %100 اإلجىال 
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  التو يع الجغرافى

 12.5 قرية

 87.5 مدينة

 %100 اإلجىال 

  عمل المؤمن له

 32.6 ق اع ئام

 52.3 ق اع  اص

 13.0 أئىال حرة

 2.1 ال يعىر

 %100 اإلجىال 

 تماد على نتائج التحليل اإلحصائىالمصدر: من إعداد الباحث باإلع                      

 

الىت يرات  جىيع يت ح من الجدول السابا وجمد التنمع بين يجابات الىستقص  منام بين فئات

 فيىا ئدا تالعالة اإلجتىائية ، الىستم  التعليى  ، التمزيع الج راف (.

 (Covid 19)جائحة كورونا   لألوبئة والكوار  النسبىخامساً: التكرار 

 

 (15)جدول 

 التكرار النسبى لألوبئة والكوار 

 التكرار النسبى التكرار الكود بيان

 13.3 51 1 التخفير

 32.6 125 2 الزيادة

 54.2 208 3 لم يعدم لعدير

 %100 384  اإلجىال 

 المصدر: من إعداد الباحث باإلعتماد على نتائج التحليل اإلحصائى                   

 

 .يت ح من الجدول السابا وجمد التنمع بين يجابات الىستقص  منام بين فئات الىت ير

 

 :جودة التوفيقإختبارات  8.5.2

 أوالً: جودة التوفيق:

اإلجعدار اللمجيست  الترلي   قانم من الىتعارا ئليك أن ا ت ار جمدة التمفيا لنىمإلن 

 ئل  الفروض التالية:

0H .جىمإلن اإلجعدار اللمجيست  الترلي   الىقترح م نم ومناسث لل ياجات : 

1H  .جىمإلن اإلجعدار اللمجيست  الترلي   الىقترح غيرم نم ومناسث لل ياجات : 

 ويمكن توضيح ذلك من خالل الجدول التالى:
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 (16جدول )

 لنموذج اإلنحدار اللوجيستى الترتيبى Devianceنتائج اختبار 

𝛘𝟐 df p.value 

379.94 338 0.06 
 المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائى.

ا  ا ومناس ا ال ح من الجدول السابا أن جىمإلن اإلجعدار اللمجيست  الترلي   الىقترح يعت ر م نىا

< P.Value)لل ياجات ، حيث أن جتيجة اإل ت ار غير معنمية ت  وهذا يعن  أجك لم ئدم  0.05

جىمإلن اإلجعدار اللمجيسةةةت  الترلي   الىقترح م نم ومناسةةةث رفر الفرض العدم  القانر بأن 

 لل ياجات.

 

 ثانياً: اختبار المعنوية الكلية لمعامالت النموذج:

للىقارجة بين جىمإلن اإلجعدار اللمجيسةةةةت  الترلي   الذ  يت ةةةةىن الىت يرات الىسةةةةتقلة وجىمإلن 

 األساس

 (Base Line)  بت فقم ، لم يسةةةةةةتخدام ا ت ار عد ال ا لذ  يت ةةةةةةىن ال ا  (𝜒2)وا قا وإللك وف

 للفروض التالية:

0H  : اإلجعدار اللمجيسةةةت  الترلي   الذ  يت ةةةىن الىت يرات الىسةةةتقلة لير أف ةةةر ف  جىمإلن

 التن   من جىمإلن األساس الذ  يت ىن العد ال ابت فقم.

1H  :   جىمإلن اإلجعدار اللمجيسةةت  الترلي   الذ  يت ةةىن الىت يرات الىسةةتقلة أف ةةر ف  التن

 ساس الذ  يت ىن العد ال ابت فقم.من جىمإلن األ

 توضيح ذلك من خالل الجدول التالى:ويمكن 

 (17جدول )

 نتائج إختبار كا تربيع لنموذج اإلنحدار اللوجيستى الترتيبى المقترح

𝛘𝟐 df p.value 

463.647 32 0.000 

 المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائى.

مىا يعن  أجك لم رفر  0.05أقر من مسةتم  الىعنمية  p.valueيت ةح من الجدول السةابا أن 

لذ  يت ةةةةةةىن الىت يرات  عدار اللمجيسةةةةةةت  الترلي   ا بأن جىمإلن اإلج نر  قا عدم  ال الفرض ال

 الىستقلة لير أف ر ف  التن   من جىمإلن األساس الذ  يت ىن العد ال ابت فقم.

 

 ثالثاً: القوة التفسيرية للنموذج:

يتم العتم ئل  القدرة التفسةةةةةةيرية لنىمإلن االجعدار اللمجسةةةةةةت  الترلي   من   ل قياسةةةةةةةات 

Pseudo R-square  : ويىتن لمضيعاا من   ل الجدول التال 

 (18)جدول رقم 

 القدرة التفسيرية للنموذج

Pseudo R-Square 

Cox & Snell R2 0.701 

Nagelkerke R2 0.789 

McFadden R2 0.550 
 المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائى.
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   Cox & SnellR2  ،Nagelkerke R2  ،McFadden R2 حيث أوضةةح التعلير أن قيىة 

ا لىقيةاس  0.550،  0.789،   0.701لُقةدر بـةةةةةةةةةةةة لة . ووفقةا ئل  التمال  وه  لُعت ر قيم مق م

Nagelkerke R2   من الت يرات 78يعن  أن الىت يرات الىستقلة لُفسر 0.789الذ  يساو %

 % يرجع يل  ئمامر أ ر  مناا الخ أ العممان .22الت  لعدم في الىت ير التابع وال اق  

 

 كفاءة تصنيف النموذج: رابعاً:

ا حسث الىت ير  ا صعيعا التابع يمضح جدول التصنيف جس ة الىماهدات الت  لم لصنيفاا لصنيفا

ا لنىمإلن اإلجعدار اللمجيسةةةةت  الترلي   مع  ، أ  جسةةةة ة الىمةةةةاهدات الت  يت ابا لصةةةةنيفاا ل عا

 التصنيف الفعل  الىماهد.

 ويمكن توضيح ذلك من خالل الجدول التالى:

 

 (19جدول رقم )

 جدول التصنيف حسب متغير الطلب على التأمين

 

 المالحظ

 المتوقع

 منخفض متوسط مرتفع
النسبة 

 الصحيحة

 %95.3 0 6 122 مرتفع

 %89.8 10 115 6 متوسط

 %92 115 6 4 منخفض

 %91.7 %32.6 %33.1 %34.4 النسبة الكلية

 المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائى.

وه  أك ر من العد   %91.7يت ح من الجدول السابا أن جس ة التصنيف الصعيح التلية ه  

 . %(42.4الت  لُقدربـ ت األدج  لنس ة التقسيم الىق ملة

 

 خامساً: اختبار توا ى الخطوط بنموذج اإلنحدار اللوجستى الترتيبى

ير اإلجعدار اللمجسةةةةةةت  الترلي   هم ا ت ار لماز   اامة جداا ف  لعل يُعت ر من اال ت ارات ال

وياةةةدا هةةةذا اال ت ةةةار يل  لعةةةديةةةد يإلا كةةةان جىيع  (Test of Parallel Lines).الخ مط 

أم ال ، حيث يقمم هذا اإل ت ار ئل  الفروض  (Slope)الىت يرات الىسةةةةةةتقلة لاا جفر الىير 

 التالية:
(𝐇𝐨)  جىيع معام ت الىت يرات الىستقلة لاا جفر الىير ئ ر كر مستميات مت ير االستجابة :

 تقيىة قسم التأمين(.
(𝐇𝟏) الىت يرات الىسةةةةةةتقلة لير لاا جفر الىير ئ ر كر مسةةةةةةتميات مت ير  :جىيع معام ت

 االستجابة تقيىة قسم التأمين(.

 

 ويوضح الجدول التالى نتائج اختبار توا ى الخطوط بنموذج االنحدار اللوجستى الترتيبى:
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 (20)جدول 

 اختبار توا ى الخطوط بنموذج اإلنحدار اللوجستى الترتيبى

 log 2- النموذج

likelihood 
𝛘𝟐 df p.value 

 الفرض العدم 

 العام

379.946 

336.806 

 

43.140 

 

32 

 

0.09 

 المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائى.

جىيع معام ت الىت يرات من الجدول السابا ال ح ئدم رفر الفرض العدم  القانر بأن 

 0.05حيث أوضح التعلير أن ت ستجابة ،مستميات مت ير اإلالىستقلة لاا جفر الىير ئ ر كر 

(P-Value = 0.09 > . 

 

 خامساً: المعنوية الجزئية للنموذج المقترح:

يُعد جىمإلن االجعدار اللمجسةةت  الترلي   من النىاإلن االحصةةانية الت  لدرس الع قة بين الىت ير 

التابع تقيىة قسةةم التأمين(  ومجىمئة الىت يرات الىسةةتقة الت  لتصةةف بالىعنمية دا ر النىمإلن 

للىت ير التابع  (Reference category) ، ويعتىد هذا النىمإلن ئل  وضةةةةةةع الفئة الىرجعية 

جنيهاً  1000وه  في هذه العالة لُى ر تالىسةةةةةةتم  األئل  لقيىة قسةةةةةةم التأمين وه  الفئة من 

ا بتعديد الفئة األ يرة فأكثر ئل   (Last Category)( ، ويقمم التعلير االحصةةةةةان  أولمماليتيا

 الخاصة (Cutoff Value)أجاا الفئة الىرجعية ، يتم لقدير النىمإلن ئل  ما يُسى  بقيىة القّ ع 

بالىت ير التابع تقيىة قسةةةةم التأمين( والذ  يتمن لك قيىتان ق عيتان كىا يت ةةةةح لنا ف  الجدول 

 التال :

 (21جدول رقم )

 القيم القطعية للمتغير التابع

 المتغيرالتابع )الثابت(

(Threshold) 
 التقدير

 م شر قسم التأمين الىنخفر

ا يل  أقر من  400ت من  ا( 700جنياا  جنياا
15.341- 

 م شر قيىة قسم التأمين الىتمسم

ا يل  أقر من  700تمن  ا( 1000جنياا  جنياا
11.440- 

 المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائى.

ه  الت  لفصةةر بين مسةةتم   -15.341من الجدول السةةابا يت ةةح أن القيىة الق عية األول  = 

قيىة قسم التأمين الىنخفر ئن الىستم  الىتمسم والىستم  الىرلفع ، والقيىة الق عية ال اجية 

ه  الت  لفصةةةر بين مسةةةتم  قسةةةم التأمين الىنخفر والىسةةةتم  الىتمسةةةم ئن  -11.440= 

 الىستم  الىرلفع.

وإللك يعن  أن أ  زيادة بىقدار المحدة ف  الىت ير الىسةةةةةتقر يُتمقع أن يت ير مسةةةةةتم  الىت ير  

ت يرات األ ر  اةةابتةةة ف  التةةابع تال لةةث ئل  التةةأمين( بقيىةةة معةةامةةر االجعةةدار مع بقةةاء الى

 النىمإلن.

 األرجحية نسدددددبةوفيما يلى تفسدددددير لقيم المتغيرات المسدددددتقلة داخل النموذج على أسدددددا  

(Odds Ratio): 
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 (22جدول رقم )

 القيم الُمقدرة لمعلمات نموذج اإلنحدار اللوجيستى الترتيبى

 المستخدم لتحديد العوامل المؤثرة فى الطلب على وثائق تأمينات الحياة المرتبطة 

 بوحدات االستثمار 

 المتغير
كود 

 المتغير
 القيا 

 

B 

 

 

SE 
 

 

p.value 

 

Exp (B) 

Odds 

Ratio 

 طريقة سداد قسط

 التأمين
X1 

  شهرى -

 ربع سنوى -

 نصف سنوى.  -

 سنوى.  -

-4.866 

-1.921 

-1.563 
a0 

0.6106 

0.5440 

0.6305 

. 

0.000 

0.000 

0.013 

. 

0.008 

0.146 

0.209 

1 

 X2 مدة وثيقة التأمين

 سنة 15 - 10من  -

  سنة 20 - 15من   -

  سنة 25 - 20من   -

 سنة 30 - 25من  -

-0.725 

0.227 

0.777 
a0 

 

0.6516 

0.5366 

0.6453 

. 

0.266 

0.673 

0.229 

. 

0.484 

1.254 

2.174 

1 

 X3 الدخل الشهرى

  5000 - 2000من  -

 8000 - 5000من  -

 10000 - 8000من  -

 جنيها فأكثر. 10000 -

 

-5.589 

-3.066 

-2.372 
a0 

0.7411 

0.6313 

0.6123 

. 

0.000 

0.000 

0.000 

. 

0.004 

0.047 

0.093 

1 

 X4 الوعى التأمينى
 نعم -

 ال -
-0.248 

a0 

0.4253 

. 

0.560 

. 

0.780 

1 

الدددددمدددددتدددددغددددديدددددرات 

 اإلقتصادية العامة
X7 

 التخفيض -

 الزيادة -

 لم يحد  تعديل

-0.345 

-0.136 
a0 

0.4699 

0.3606 

. 

0.462 

0.706 

. 

0.708 

0.873 

1 

 X8 النوع
 ذكر -

 أنثى -

-0.716 
a0 

0.4252 

. 

0.092 

0 

0.489 

1 

 X9 السن

 سنة 30أقل من  -

 سنة 40 - 30من  -

 سنة 50 - 40من  -

 سنة فأكثر 50 من -

1.241 

2.110 

1.356 

. 

2.0198 

1.8586 

1.8074 

. 

0.539 

0.256 

0.453 

. 

3.459 

8.247 

3.880 

1 

 X10 ىمستوى التعليمال
 تعليم متوسط -

 جامعى -

 دراسات عليا -

-0.668 

-0.244 

. 

0.9347 

4724 

. 

0.475 

0.605 

. 

0.513 

0.783 

1 

 X11 عمل المؤمن له

 قطاع عام -

 قطاع خاص -

 حرةأعمال  -

 ال يعمل -

-3.184 

-3.550 

-1.173 
a0 

1.3438 

1.3804 

1.3578 

. 

0.018 

0.010 

0.219 

. 

0.041 

0.029 

0.309 

1 

 X12 فىالجغرا تو يعال
 قرية -

 مدينة -

2.175 
a0 

0.5882 

. 

0.000 

. 

8.805 

1 

 X13 الحالة اإلجتماعية
 متزوج وأعول -

 متزوج وال أعول -

 غير متزوج وأعول -

-1.755 

-5.192 

-1.676 

1.1518 

1.2050 

1.3632 

0.128 

0.000 

0.219 

0.173 

0.006 

0.187 
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 a0 . . 1 لغير متزوج وال أعو -

 عمل الزوجة

 )الزوج(
X14 

 ال يوجد -

 تعمل -

 ال تعمل -

-2.159 

0.465 
a0 

0.7950 

0.3428 

. 

0.007 

0.179 

. 

0.115 

1.585 

1 

متوسط عمر 

 األوالد
X16 

 ال يوجد -

 أقل من سنتين -
 سنوات 5 -من سنتين  -

 سنوات 10 - 5من  -

 سنة 15 -من  -

 سنة فأكثر 15من  -

-3.895 

-5.577 

-4.955 

-4.103 

-3.701 
a0 

2.0237 

2.1302 

1.8454 

1.7867 

1.7911 

0.054 

0.009 

0.007 

0.022 

0.039 

. 

 

0.020 

0.004 

0.007 

0.017 

0.025 

1 

 المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائى

 :السابق أنيتضح من الجدول 

مسةةةةةتميات وهم طريقة الدفع  4ينقسةةةةةم يل   متغير "طريقة سدددددداد قسدددددط التأمين":  .1

وقد )الفئة المرجعية( ، المةةةةارية ، الربع سةةةةنمية ، النصةةةةف سةةةةنمية ، السةةةةنمية وه  

أوضةةةةح التعلير يحتىال أن األفراد الذين يت عمن طريقة السةةةةداد السةةةةنمية ف  دفع أئل  

ا فأك ر( حمال   1000تمسةةةتم  من قيىة قسةةةم التأمين  أضةةةعاا األفراد الذين  5جنياا

أضعاا األفراد الذين يت عمن طريقة السداد الربع  7يسددون أقساط جصف سنمية ، و 

ا  ضعف األفراد الذين يت عمن طريقة السداد المارية  وإللك بنسث  125سنمية ، وأي ا

 ( ئل  التمال .0.008،  0.146،  0.209أرجعية ت

ا  2000ينقسم هذا الىت ير ينقسم يل  أربعة مستميات هم تمن  "الدخل":متغير  .2 جنياا

ا( ، تمن  5000يل  أقر من  ا يل  أقر من  5000جنياا ا( ، تمن  8000جنياا  8000جنياا

ا يل  أقر من  ا فأك ر( ،  10000هنا ه  ت الفئة المرجعية( ، ولتمن 10000جنياا جنياا

 10000األفراد الذين يعصلمن ئل  د مل بقيىة  ومن   ل التعلير ال ح أن احتىال

ا فأك ر  ا ،  10000-8000ضعف األفراد الذين يعصلمن ئل  د مل من  11جنياا جنياا

ا ، وإللك بنسث  8000 – 5000ضعف األفراد الذين يعصلمن ئل  د مل من  21 جنياا

 ئل  التمال  0.047،  0.093أرجعية 

فراد اللذين يعيممن ف  القرية ف  دفع أئل  احتىال األ": التو يع الجغرافىمتغير " .3

ا فأك ر 1000مستم  من قيىة قسم التأمين ت أضعاا األفراد اللذين يعيممن  9 )جنياا

ومىتن أن يرجع الس ث ف  إللك يل  يل  ط يعة  8.805ف  الىدن وإللك بنس ة أرجعية 

   .... يلخ. ستان القر  ، وامت كام لألراض  الزرائية وييراد الىعاصير والعقارات

احتىال األفراد الذين لديام أوالد متمسم أئىارهم أك ر متغير "متوسط عمر األوالد":  .4

ضعف األفراد الذين لديام  40سنة ف  دفع أئل  قيىة من قسم التأمين حمال   15من 

ضعف األفراد الذين لديام أوالد  60سنة ، حمال   15 – 10أوالد متمسم أئىارهم من 

ضعف األفراد الذين لديام  143سنمات ، مايقر  من  10 – 5من  متمسم أئىارهم

،  0.017،  0.025سنمات ، وإللك بنس ة أرجعية  5 – 2أوالد متمسم أئىارهم من 

 ئل  التمال . 0.004،  0.007
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 النتائج: .5

ف  ضمء مالم التمصر يليك من جتانج ال ح أن أهم العمامر الى ارة ف  ال لث ئل  واانا 

 العياة الىرل  ة بمحدات االست ىار ف  السمت الىصرية ه :لأمينات 

 طريقة سداد قسم التأمين. .1

 الد ر. .2

 .التمزيع الج راف  .3

 متمسم ئىر األوالد. .4

 

 التوصيات: .6

 منح التساي ت ف  سداد األقساط. .1

 لركيز السياسة التسميقية ئل  أصعا  الد مل الىرلفعة ، والىتمس ة. .2

 كىا المضع ف  الىدن. جمر المئ  التأمين  ف  القر  ، .3

 سنة فأك ر. 15لركيز السياسة التسميقية ئل  األفراد الذين لديام أوالد أئىارهم من  .4

 

 المراجع: .7

"تحديد العوامل المؤثرة في الطلب علي تأمين الحياة حامد ئ دالقمي ، ، الخماجة  .1

جارة ، مجلة كلية الت "بسوق التأمين المصري باستخدام أسلوب التنقيب في البيانات

 . 2018لل عمم العلىية ، جامعة األستندرية ، العدد ال اجي ، 

، "التضددددددخم اإلقتصدددددددادي وأثر  علي تأمينات الحياة "ج ل  ئ د العليم ، ، حربي  .2

 .1978رسالة ماجستير في التأمين ، كلية التجارة، جامعة القاهرة، 

لمعالجة مشددددددكلة  "الوثائق المتغيرة القيمة كوسدددددديلة الد ئ د الىنعم ، ، العريري  .3

، رسالة ماجستير التضخم في مجال التأمين علي الحياة في سوق التأمين المصرية"

  1992.، جامعة القاهرة،  ، كلية التجارة

"وثائق التأمين المرتبطة بوحدات ،  ، ابراهيم ، معىد ججال   صةةةةةةفمت ئل، حىيدة  .4

دارة والتأمين، كلية ، مجلة الىعاسةة ة واإلاسددتثمار ومدي مالئمتها للسددوق المصددرية"

 .2000،  التجارة، جامعة القاهرة، العدد الخامر والخىسمن

"الدوال االسدددددتثمارية لوثائق التامين على الحياة وترشددددديد يبراهيم معىد ، ، الىادي  .5

، مجلة ال عمم التجارية الىعاصةةةرة ، كلية التجارة ، جامعة قرار الفرد االسدددتثماري" 

 .2007سمهان ، العدد األول ،

دراسة تحليلية لوثائق التأمين على الحياة في السوق المصري "معىد السيد ، ، حافظ  .6

، رسالة ماجستير ، كلية التجارة ، جامعة ئين شىر  في ظل المتغيرات االقتصادية "
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