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 مينلشركات التأ ماليال األداءتقييم ل مقترح يذج كمو نم
 *سوق التأمين المصرية في ليةمسئو مين الممتلكات والتأ بالتطبيق على

 عطية محمد جلول.د

 أستاذ التأمين المشارك
 يجامعة جنوب الواد - كلية التجارة بقنا

 جمهورية مصر العربية
 :ملخـصال

 هععذا وينقسعع  المصععرية مينأالتعع لشععركا  مععال ال األداء تقيععي  يتنععاول ،األول حعع المب :هعع  مباحعع  ةثالثعع فعع  البحعع  يقعع 
 بالسعععو  تعععأمينال لشعععركا  معععال ال األداء لتقيعععي  المسعععتةدمة الماليعععة  المؤشعععرا يتنعععاول األول المطلعععب: مطلبعععين إلععع  المبحععع 
 مععاأ .المصععرية بالسععو  تععأمينال شععركا ب المحققععة مععال ال األداء لمؤشععرا  تحليليععة دراسععة يتنععاول ثععان ال والمطلععب ،المصععرية
 الثالععع  والمبحععع  ،المصععرية بالسعععو  تعععأمينال لشععركا  معععال ال األداء لتقيعععي  المقتععر  كمععع ال النمعععوذ  فيتنععاول الثعععان  المبحعع 
 .والتوصيا  النتائج يتناول

 الماليعة المؤشعرا  عتبعاراال فع  يأةعذ تعأمينال لشعركا  معال ال األداء لتقيعي  كمع  نمعوذ  تقدي  إل  الدراسة هذه وتهدف
 إل  وتحتا  ،مالية اضطرابا  من  تعان الت  الشركا  تحديد ف  والرقابة اإلشراف جهة ويساعد ،المصرية للسو  مةئمالال

 : يل ما الدراسة هذه نتائج أه  من كان وقد .المالية لمراكزها سري  فحص
 المصعرية تعأمينال لشعركا  معال ال األداء تقيعي  ف  مةالمستةد المالية المؤشرا  عل  التمايز تحليل أسلوب بتطبي  -

 ذا  الشععركا  إلعع  تشععير حععداهماإ ،مجمععوعتين إلعع  المشععاهدا  تصععنيف أمكععن ،الدراسععة فتععرة ةععالل البحعع  محععل
 .%35 بنسبة الجيد غير مال ال األداء ذا  الشركا  إل  تشير واألةرى ،%35 بنسبة الجيد مال ال األداء

 فعع  يأةععذ تععأمينال لشععركا  مععال ال األداء لتقيععي  كمعع  نمععوذ  إلعع  التععدريج تحليععل التمععايز  أسععلوبدا  توصععل  الدراسععة باسععتة -
المسعتقلة ذا  األثعر علع  المعالءة الماليعة للشعركا   المتغيعرا ويتضعمن  ،المصعرية للسو  مةئمالال المالية المؤشرا  االعتبار

:محل البح  هو
1247 429.0816.0463.0582.0 XXXXZ 

 تع  ،تعأمينال لشعركا  معال ال بالوضع  للتنبؤ المقتر  النموذ  عل  المطلوبة اإلحصائية االةتبارا  جمي  إجراء بعد -
 .للبيانا  المقتر  النموذ  توفي  وجودة العالية الكفاءة من التأكد

 : يل ما الدراسة هذه توصيا أه   من كان وقد
 ،سعالمتها معن والتحقع  لهعا مال ال بالوض  التنبؤو  تأمينال لشركا  المالية المراكز لتقيي   كم نموذ  وجود ضرورة -

 إصعال  علع  العمعل وسعرعة جهعة معن معال ال اإلعسعار معن لحالعة التععرض الشعركا  هعذه تتجنب أن بغرض وذلك
 .أةرى جهة من وقوعه حالة مال  ف ال الةلل

                                                 

 .5115 إبريل، وُقبل للنشر ف  5115 ديسمبرت  تسل  البح  ف   *
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، والموضععوعية الدقععة مععن عاليععة بدرجععة يتسعع  هإنعع حيعع  ،الدراسععة هععذه مععن المقتععر   الكمعع النمععوذ  اسععتةدا  ضععرورة -
 بالناحيععة اإلةعالل دون المؤشعرا  معن أقععل اععدد   اسعتةد  نعهإ كمععا، المصعرية السعو  معن فعليععة بيانعا  علع  ويعتمعد

 .الموضوعية والفنية

 التنبعععؤ فععع  النمعععوذ  وموضعععوعية دقعععة اسعععتمرارية لضعععمان وذلعععك ،مسعععتمرة بصعععفة المقتعععر  النمعععوذ  تحعععدي  ضعععرورة -
 .ال  مستقب ينتأمال لشركا  مال ال بالوض 

 :مقدمةال
ذلععك  فعع  امثلهع ،لهععا معن قععدرا  عاليععة علع  تجميعع  المععدةرا  ادولعة لمعع ةأيعع فعع  األساسعيةالركععائز  ىحععدإمين تععد شععركا  التعأ

 تتمثعل التع  تعأمينهعو ثقعة المتععاملين مع  شعركا  ال األةعرىالقطاععا   بعاق ععن  تعأمينمعا يميعز شعركا  ال، لكعن مثل قطعاع البنعوك
 .يتعرض لها الت  ةطاراأل أوعن الكارثة وق  عل  تعويض المؤمن له  يأ ف  قادرة تأمينؤمن له بأن شركة الاعتقاد الم ف 

الفنيعة ونتعائج  األداءمععدال   فع  مين معن تغيعرا هيئعا  الرقابعة علع  التعأمين بمعا تتععرض لعه شعركا  التعأ اهتمع وقد 
وحمايععة حقععو  حملععة الوثععائ  مععن  مععال العسععر ال أوة اليسععر تععؤثر بصععورة مباشععرة علعع  سععالمة مواقفهععا الماليععة مععن حيعع  درجعع

 .األداءوقياس ومتابعة مستويا   مال ةالل التدقي  والتحليل ال
وذلعك معن ةعالل تحويعل البيانعا   ،مين بدراسعة المؤشعرا  الماليعة بصعورة دوريعةشعركا  التعأ فع  العليا اإلدارة قام  كما

الوصععول  إلعع  توجيععه بمععا يععؤدى إعععادة أوتعععديل المسععار   قعرارااتةععاذ  فعع  د عليهععامعلومععا  يععت  االعتمععا إلعع  الماليعة المتاحععة
 .ت  التةطيط له أنسب  ا م إل  بنتائج الشركة

لتقيعي   أسعاليب اسعتحدا وكعذلك  ،التحليعل والتقيعي  أسعاليب جميع االعتمعاد علع   أهميعةوف  ضوء ما سب  يتضح مدى 
 .المؤشرا  أفضل إل  لوصولمحاولة ل ف مين لشركا  التأ مال ال األداء

 :الدراسات السابقة

الدراسععة  إجععراءمين المصععرية وتعع  شععركا  التععأ مععال  فعع امععل للتحليععل التعع  فيهععا اقتععرا  نكععا  متك: 3991 ،دراســة جــود  -
 إلع  ميننعه يمكعن تصعنيف شعركا  التعأأ إلع  وقد انته  هذه الدراسعة ،نوا س ةمسمين لمدة التحليلية عل  شركا  التأ

وقد أوص  الباح  بأهمية اسعتةدا  أسعلوب  .الباح  إليهاتوصل  الت التمايز  الت وذلك من ةالل د ،موعا ثال  مج
تصعععنيف  فععع  سعععاليب التقليديعععةهعععا معععن أفضعععل األحيععع  إن ،تحليعععل التمعععايز المتععععدد كأسعععلوب لتقيعععي  أداء شعععركا  التعععأمين

 .من حي  قوة مراكزها المالية تأمينشركا  ال

يععة لشععركا  التععأمين الكويتيععة للحكعع  علعع  المععالءة المال اكمي عع اسععلوب  قععدم  هععذه الدراسععة أ :3991 ،خــرونآدراســة رابــ  و  -
نه من إالتطبي  كما  ف  باحثين بالسهولةسلوب من وجهة نكر الحي  تميز هذا األ ،النحدار المتعددسلوب اباستةدا  أ

ا و   ،الكويت تأمينلسو  ال مالءمة ساليبكثر األأ كثعر تصنيف الشركا  وتحديد الشعركة األ نموذ  عل مقدرة هذا الأيض 
تمكعن هيئعا   الت مين بالطريقة اع  هذه الدراسة ترتيب شركا  التأستطوقد ا .  لمراكزها الماليةا للفحص السرياحتياج  

 .ولية لعمل فحص سري  لمراكزها الماليةلها أ الت والرقابة أن تحدد الشركا   اإلشراف
ــار  - ــد الب تقيععي  األداء  فعع   واالنحععدار اللوجسععت  يركععز  هععذه الدراسععة علعع  اسععتةدا  نكريععة الفععاز  :3001، دراســة عب

 ،مينتواجههععا شععركا  التععأ التعع الماليععة  للتنبععؤ بالصعععوبا  كمعع  مين المصععرية بهععدف تقععدي  نمععوذ لشععركا  التععأ مععال ال
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داء المعععايير العالميععة لتقيععي  األو  مريكعع والسععو  األ يالسععو  المصععر  فعع  تةدمةضععوء المؤشععرا  الماليععة المسعع فعع  وذلععك
 فع  المسعتةدمةالنمطية  مال داء العل  تطبي  كل من مؤشرا  تقيي  األوقد اقتصر  الدراسة  ،مينلشركا  التأ مال ال

وبتطبيع   ،مين المباشعر فقعطتلكا  والمسئولية وعل  شركا  التأمينا  المموذلك لفروع تأ ،مريك األأو  مصريالسو  ال
مين المصعرية محعل الدراسعة لشعركا  التعأ معال داء التقيعي  األ فع    الماليعة المسعتةدمةعل  نتائج المؤشعرا ينكرية الفاز 

 ،طمجمععوعتين فقععع إلععع   مكععن تصعععنيف المشععاهداأ( 5115/5115-25/25) فتععرة الدراسعععة لتصععنيف المشععاهدا  ةعععالل
 .غير جيد مال داء ةرى ذا  أجيد واأل مال حداهما ذا  أداء إ

وذلعك معن ةعالل تكعوين  ،داءعمليعة تقيعي  األ فع  العنقعوديحليعل اسعتةدا  الت إمكانيعةركز  عل   :3003، دراسة الجمل -
تصعمي  الفعرص ل إتاحعةومعن ثع   ،داءهمعة لتقيعي  األمتعلع  بععدة مععايير فيمعا ي المتشابهةمجموعا  صغيرة من الشركا  
لتقيعي  أداء  العنقعوديراسعة بتطبيع  أسعلوب التحليعل اهتمع  هعذه الد وقعد ،داء هذه الشعركا وتنفيذ ةطط مناسبة لتطوير أ

داء قععد اعتمععد  الدراسععة علعع  بيانععا  األو .التقيععي  فعع  سععلوبيععد مزايععا اسععتةدا  هععذا األوتحد ة،صععناعيعمععال الشععركا  األ
ععا كمععا اعتمععد  الدراسععة  ،1222تعع  عععا  ح 1223ةععالل ةمععس سععنوا  مععن عععا   ماليععة وغيععر ماليععة  متغيععرا علعع  أيض 

و عناقيععد مععن ا  أمكععن مععن ةاللععه تحديععد مجموعععأ الععذي العنقععوديوقععد اسععتةد  الباحعع  أسععلوب التحليععل  .داءلقيععاس األ
كععن ول ،وجععد اةتالفععا  معنويععة بععين الشععركا  داةععل المجموعععة فيمععا يتعلعع  بععالمتغير محععل الدراسععةت بحيعع  ال ،الشععركا 

مععععن الشععععركا  فيمععععا يتعلعععع  بمتغيععععرا  مةتلفععععة العناقيععععد الأو  داء وبععععين المجموعععععا توجععععد اةتالفععععا  بععععين مسععععتويا  األ
سعتةد  متوسعط العائعد علع  نعه اإأي  العنقوديالتحليل  ف  األصول  وقد استةد  الباح  معدل العائد عل  صاف.ةرىأ

مكعن معن أ التعال وب ،العناقيعد بعين الشعركا  تغطيها الدراسة كمعيعار لتحديعد الت الةمس السنوا  ةالل  األصول صاف 
 .داءأو درجة قوة مستوى األ مشكال ا  التعرف عل  درجة هذه الذه المجموعةالل تحديد ه

مسعتوى و ي مسعتوى قعو  :مسعتويا  معن األداء هع  ةت  تصنيف الشركا  محعل الدراسعة إلع  ثالثع Kramer ،1997 دراسة -
حيعع   ،سععةكهعر النمععوذ  المسعتةد  مقععدرة عاليععة علع  تصععنيف وتقيعي  الشععركا  محعل الدراأوقععد  ،مسععتوى ضععيفو  متوسعط

ن سععة أنهععا اسععتطاع  أوقععد كععان مععا يميععز هععذه الدرا رض  مععن الشععركا  محععل الدراسععة علعع  نحععو ُمعع% 25اسععتطاع تصععنيف
لهعا  التع يفة تحتعوى علع  الشعركا  ن المجموعة الضعوقد ت  اعتبار أ ،شركة بالمقارنة بالشركا  األةرىتوضح مركز كل 

نععذار إيعطعع  لهععا  التعع تلععك الشععركا   فهعع  مععا المجموععة المتوسععطةأ ،لمراكزهععا الماليععة  ضععافإليععة فحععص وليعة ةضععوع لعمأ
 .التقد  ف  ما المجموعة القوية فيجب تدعيمها وحثها عل  االستمرارأ ،يفةقبل وقوعها ضمن المجموعة الضع

 :مشكلة البحث
تلعك المؤشعرا   هعا ععنالمؤشعرا  الماليعة المتععارف علي واةعتالف ،العالميعةمين سعو  التعأ فع  األداءتقيعي   أساليبتعدد 

وتطبيع  المناسعب منهعا علع   واألسعاليبدراسعة هعذه المؤشعرا   إلع تكهعر الحاجعة  التعال وب ،مين المصريةلسو  التأ مةئمالال
 .السو  المصرية

 :هدف البحث
 معةئماللا المالية االعتبار المؤشرا  ف  يأةذ مينلشركا  التأ مال ال األداءلتقيي   كم  تقدي  نموذ  إل يهدف البح  

فحعص  إلع  ماليعة وتحتعا  اضعطرابا معن   تععان التع تحديعد الشعركا   فع  والرقابعة اإلشعرافصعرية ويسعاعد جهعة مال  للسو 
 .سري  لمراكزها المالية
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 :محددات البحث
طعاع الةعاص كعل ومعن شعركا  الق( مين للتعأ األهليعة - مينمصعر للتعأ) شعركا  القطعاع الععا تقتصر الدراسة عل   -

 .مينالمهندس للتأ -الدلتا للتأمين -يس للتأمينمن قناة السو 

 .الحياة تأمينا وال تشمل  ،فقط ةليمسئو والالممتلكا   تأمينا  عل  تقتصر الدراسة -
 .5111 /5112  مالالعا  ال إل  5111/5111 مال الفترة من العا  التقتصر الدراسة عل   -

 :أسلوب البحث

 :البح  عل  أسلوباعتمد 

 .بحا  والتقارير المتاحة عن موضوع البح بالمراج  واأل االستعانةفيه   تم :النكري طاراإل -
والرقابعة علع  الشعركا   اإلشعرافالبيانعا  الفعليعة الصعادرة ععن هيئعة  كلت  فيه تجمي  (: التطبيق )العمل   طاراإل -

عدادإحصائي ا هذا البح  وتحليلها  ف  موض  التطبي   .من ةاللها التطبيق الجانب  وا 

 :حثالب خطة
 :المباحث التالية إلىتنقسم الدراسة 

 :مطلبين إل وينقس  هذا المبح  ، مين المصريةتألشركا  ال مال ال األداءتقيي   :األولالمبحث 
 .بالسو  المصرية مينلشركا  التأ مال ال األداءالمالية المستةدمة لتقيي    المؤشرا: األولالمطلب 
 .المصرية بالسو  مينشركا  التأب المحققة مال ال األداء دراسة تحليلية لمؤشرا  :ثان المطلب ال

 .مين بالسو  المصريةلشركا  التأ مال تقيي  األداء الل المقتر  كم النموذ  ال :ثانيالمبحث ال
 .النتائج والتوصيا  :المبحث الثالث

 :مين بالسوق المصريةلشركات التأ ماليال األداءتقييم  -األولالمبحث 
 :مطلبين إل هذا المبح   ف  الدراسة  تنقس

 :مين بالسوق المصريةلشركات التأ ماليلتقييم األداء الالمالية المستخدمة  تالمؤشرا -األولالمطلب 

 أهعع ومععن  ،مصععريبالسععو  المين لشععركا  التععأ مععال لتقيععي  األداء الاسععتةدم   التعع الماليععة   المؤشععرا يوجععد العديععد مععن
 : يل هذه المؤشرا  ما

 :ا على الفائضالمكتتبة مقسوم   األقساط صافي - األولالمؤشر 

  ألةطععار تفععو تحمععل الشععركة   ز تلععك النسععبة يعنععتجععاو  حيعع  إن ،%511قععل مععن لتلععك النسععبة هععو أ النمطعع المعععدل 
 .الشركة اللتزاماتها المالية أداء ف  تكون هناك صعوبة التال وب ،قدرتها المالية
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 :بةتكتمال قساطاألا على جملة قسوم  المكتتبة م قساطاأل صافي - يالمؤشر الثان

و الحتفعععاك لعععدى الشعععركة ومعععدى التوسععع  أحيععع  تعبعععر تلعععك النسعععبة ععععن سياسعععة ا ،%31معععن  أقعععلهعععو  النمطععع المععععدل 
 .مينالتأ إعادةعمليا   ف  االنكماش

 :الدخل من االستثمار صافيا على وم  مقس التأميني متوسط فائض النشاط - المؤشر الثالث

ر مين علع  دةعل االسعتثماععد  اعتمعاد شعركة التعأ  ويعنع ،%53ن كبعر معأالمؤشر هعو  أوتلك النسبة ل  المعدل النمط
كهار التأمين ،تحقي  فائض النشاط  ف  كلية بالصورة الفعلية بما يعكعس النتعائج الحقيقيعة للسياسعة   مينناتج االكتتاب التأ وا 

 .االكتتابية للشركة

 :ى األصول السائلةتزامات مقسومة علاالل - عبالمؤشر الرا

ع  إجمعالويقصعد بااللتزامعا   ،%113يقل هذا المؤشر عن  أنيجب   ،نعه حقعو  المسعاهمينم اجانعب الةصعو  مطروح 
تغطيععة  علعع  مقععدرة الشععركة إلعع هععذه النسععبة ، تشععير النقديععة بععالبنوك+ تسععاوى جملععة االسععتثمارا   فهعع  مععا األصععول السععائلةأ

 .حملة الوثائ  تجاهالتزاماتها 

 :السنة السابقة في التعويضات المدفوعة ماليجإ/السائلة األصول - شر الخامسالمؤ 

 .استحقاقهاوف   حت  يتوافر للشركة السيولة الكافية لمواجهة التزاماتها% 111 ل يزيد ع أنيجب 

 :على الفائض ااألقساط مقسوم   ماليإج - المؤشر السادس

حيع  يمكعن  –قبعول األةطعار  ف  ما هناك ةلال   أنه النسبة ويعن  تجاوز هذ ،%211يقل هذا المؤشر عن  أنيجب 
 .عل  نتائج الشركة اوهذا يؤثر سلبي   ،حج  أقساط يفو  قدرتها االستيعابية ف  تتعامل الشركة أن

 :%(33% +  33 -)األقساط  يصاف في معدل التغير - المؤشر السابع

السياسعة  فع  وتجاوز هذه النسبة يعبعر ععن وجعود ةلعل معا ،ةالسنة الحالية والسنة السابق أقساط  يمثل الفر  بين صاف
 .السو  ف  االكتتابية وعد  استقرار وض  الشركة

 :%( 01 ،% 01 -)الفائض  في معدل التغير - الثامنالمؤشر 

يمثعل الفعر  بععين الفعائض المععدل عععن السعنة الحاليععة والسعنة السعابقة، والتجععاوز ععن هععذه النسعبة يعدل علعع  ععد  سععالمة 
 تجعاه التزاماتهاللشركة لمواجهة  ثان يمثل ةط الدفاع ال( حقو  المساهمين)فائض المعدل ال حي  إن ،للشركة مال مركز الال

 .حمله الوثائ 

 :على المخصصات الفنية اائض مقسوم  الف - المؤشر التاسع

الشععركة قبععل حملععة   التزامععاالمةصصععا  الفنيععة تعععد ةععط الععدفاع األول لمقابلععة  حيعع  إن ،%51 لعع زيععد عي أنيجععب 
 .وعد  تحقي  هذه النسبة يدل عل  عد  تقدير المةصصا  بطريقة علمية دقيقة ،الوثائ 
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 :المؤشر العاشر

ععادة التعأمين االفائض مقسوم   وذلعك حتع  ال  ،% 31 لع تزيعد هعذه النسعبة ع أنويجعب  ،عل  رصيد شركا  التعأمين وا 
 .بالتزاماتهاعل  الوفاء  ركةمقدرة الشتؤثر عل   التال وب ،ة بالشركةتؤثر المديونيا  عل  السيول

 :مدينو عمليات التأمين إلى الفائض - عشر يالمؤشر الحاد

 .عل  الفائض اتح  التحصيل مقسوم   واألقساطرصيد الوكالء  ييساو 

شععركة التععأمين علعع   مععالءةوتعكععس هععذه النسععبة مععدى اعتمععاد  ،% 31حععدود أقععل مععن   فعع يجععب أن تكععون هععذه النسععبة
تواجعه صععوبا  ماليعة معن  التع هعذه النسعبة توضعح الفعر  بعين الشعركا   نإكمعا  ،حالعة التصعفية فع  يتحقع  أالصل يمكعن أ

 .ال تواجه تلك الصعوبا  الت 

 :االستثمارات األخر  إلى الفائض - عشر ثانيالمؤشر ال

ويجععب أال  ،علعع  الفععائض ااسععتثمارا  أةععرى طويلععة األجععل مقسععوم   يأ+ العقععارا  + يسععاوى القععروض بضععمان أةععرى 
، التأمينعا  العامعة قصعيرة األجعل فع  حيع  االسعتثمارا  ،تعكس مسعتوى السعيولة لعدى الشعركة وه  ،%3تتجاوز هذه النسبة 

 .الحد المذكورهذا  عل أال تزيد هذه النسبة ويفضل 

 .%(8أكبر من )المستثمرة  األموالا عل  متوسط الدةل من االستثمار مقسوم   صاف  -المؤشر الثالث عشر

 .%(111أقل من )السائلة  األصولالفنية مقسومة عل  المةصصا   -المؤشر الرابع عشر

 .%(11أقل من ) األصولعل  جملة مقسوم ا  مينمدينو عمليا  التأ -المؤشر الخامس عشر

ا  الربح صاف  -المؤشر السادس عشر  .%(5 يزيد عل ) األصولعل  جملة مقسوم 

 :مين بالسوق المصريةبشركات التأ المحققة ماليال األداءة تحليلية لمؤشرات دراس - ثانيالمطلب ال
مؤشعرا  ماليعة  يعةفقعد تع  تجميع  بيانعا  ععن ثمان ،المصعرية تعأمينالمحققعة بشعركا  ال األداءحت  يمكن تقيي  مععدال  

 :ه  من المؤشرا  السابقة
x1-  (511من  أقل) عل  الفائض مقسوم ا  قساط المكتتبةاأل صاف%. 

x2-  ا  المكتتبة األقساط صاف  .%(31 من كبرأ)المكتتبة  األقساطعل  جملة مقسوم 

x3-  ا  الربح صاف  .%(5 يزيد عل ) األصولعل  جملة مقسوم 

x4-   (113يقل عن )السائلة  األصولااللتزاما  مقسومة عل%. 

x5- ا  الفائض عادة تأمينعل  رصيد شركا  مقسوم   .%(31 يزيد عل ) تأمين وا 

x6- ا  تأمينمدينو عمليا  ال  .%(11أقل من ) األصولعل  جملة مقسوم 
x7-  ا  الدةل من االستثمار صاف  %(.8أكبر من ) المستثمرة األموالعل  متوسط مقسوم 

x8- (111ن أقل م)السائلة  األصولنية مقسومة عل  المةصصا  الف%. 
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ن تلععك حيعع  تبععين للباحعع  أ ،التقيععي  فعع  دمةشععرا  المسععتةة مععن بععين الكثيععر مععن المؤ اةتيععار المؤشععرا  السععابق وقععد تعع 
 .تأمينالمالية لشركا  ال مالءمةكد من الللتأ تأمينا من قبل الهيئة المصرية للرقابة عل  الاستةدام   األكثر ه  المؤشرا 

ل الدراسعة محع تعأمينععن نشعاط شعركا  ال حصعائ اإل السعنويبالكتعاب  عن تلك المؤشعرا وباستةدا  البيانا  المنشورة 
 :يكما يل لكل شركة على حد  جداول في النتائج فقد تم تجميع، 5112/5111حت   5111/5111ةالل الفترة 

 :مينشركة مصر للتأ - ال  و أ

 :مين ةالل فترة الدراسةالمحققة بشركة مصر للتأ مال ال األداءيوضح مؤشرا  جدول  يفيما يل

 (0)جدول رقم

 مين خالل فتر  الدراسةشركة مصر للتأالمحققة ب ماليال األداءمؤشرات 

X8 X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1 السنة 

.514 .096 .026 1.190 .972 .031 .445 1.498 2000 

.587 .072 .021 .802 .947 .035 .430 1.709 2001 

.591 .073 .059 .928 .967 .052 .377 1.720 2002 

.600 .078 .030 .792 .941 .065 .429 1.995 2003 

.667 .081 .045 .895 .976 .063 .475 1.556 2004 

.658 .085 .034 .956 .894 .036 .365 1.432 2005 

.694 .087 .054 994 .978 .061 .369 1.765 2006 

.590 .094 .028 1.061 .923 .054 .494 1.934 2007 

.521 .098 .056 .845 .967 .056 .514 1.876 2008 

.523 .093 .059 .975 .956 .045 .547 1.678 2009 

 أعداد مةتلفة ،مينالهيئة المصرية للرقابة عل  التأ ،حصائ اإل يالكتاب السنو  مستنتج من :المصدر

 : يل من الجدول الساب  يتضح ما
تعأ   حعين لع  فع  ،جميع  سعنوا  الدراسعة فع  %(511من  أقل)لها المدى المقبول  ف  األولجاء  نتائج المؤشر  -

 .مقبول لهاةار  المدى المن سنوا  الدراسة أي  نتائج
 ف  النتائج حين كان  ف  ثمان سنوا  ف  %(31من  أكبر)لها المدى المقبول  ةار  ثان جاء  نتائج المؤشر ال -

 .المدى المقبول لهداةل ا  سنوا  الدراسة من األةيرتينالسنتين 
تعأ   حعين لع  فع  ،جميع  سعنوا  الدراسعة فع  %(5 يزيعد علع )لهعا المدى المقبعول  ف  جاء  نتائج المؤشر الثال  -

 .اةار  المدى المقبول لهمن سنوا  الدراسة أي  نتائج
تعأ   حعين لع  فع  ،جميع  سعنوا  الدراسعة فع  %(113معن  أقل)لها المدى المقبول  ف  جاء  نتائج المؤشر الراب  -

 .اةار  المدى المقبول لهمن سنوا  الدراسة أي  نتائج
تعأ   حين ل  ف  ،جمي  سنوا  الدراسة ف  %(31زيد عل ي)لها المدى المقبول  ف  جاء  نتائج المؤشر الةامس -

 .اةار  المدى المقبول له من سنوا  الدراسةأي  نتائج
تعأ   حعين لع  فع  ،جمي  سنوا  الدراسعة ف  %(11من  أقل)لها المدى المقبول  ف  جاء  نتائج المؤشر السادس -
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 .اةار  المدى المقبول له من سنوا  الدراسةأي  نتائج
جعاء  نتعائج ثعال   حعين فع  ،سعنوا  سعب  فع  %(8منأكثعر )لهعا المعدى المقبعول  فع  المؤشعر السعاب جاء  نتعائج  -

 .اةار  المدى المقبول له سنوا 
تعأ   حعين لع  فع  ،جمي  سنوا  الدراسعة ف  %(111من  أقل)لها المدى المقبول  ف  جاء  نتائج المؤشر الثامن -

 .هامن سنوا  الدراسة ةار  المدى المقبول لأي  نتائج

 :مين األهليةشركة التأ - اثاني  

 :ةالل فترة الدراسة األهليةمين المحققة بشركة التأ مال ال األداءجدول يوضح مؤشرا    فيما يل
 (2)جدول رقم

 فتر  الدراسة  خالل األهليةمين المحققة بشركة التأ ماليال األداءمؤشرات 
X8 X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1 السنة 

.687 .097 .065 .719 .951 .024 .705 3.307 2000 

.613 .085 .066 .679 .949 .025 .709 2.663 2001 

.671 .086 .122 .665 .891 .027 .765 4.841 2002 

.755 .087 .119 .693 .974 .028 .764 4.723 2003 

.891 .085 .085 .723 .993 .028 .721 4.251 2004 

.789 .095 .072 .756 .944 .023 .746 3.789 2005 

.678 .088 .093 .736 .952 .031 .676 4.743 2006 

.777 .080 .118 .678 .967 .028 .731 4.732 2007 

.879 .083 .104 .699 .923 .026 .665 4.105 2008 
- - - - - - - - 2009 

 .أعداد مةتلفة ،مينالهيئة المصرية للرقابة عل  التأ ،حصائ اإل السنويالكتاب  مستنتج من :المصدر

 :يومن الجدول السابق يتض  ما يل
، فع  حعين لع  جمي  سنوا  الدراسة ف  %(511من  أقل) المدى المقبول لها ةار  ف  األولجاء  نتائج المؤشر  -

 .لمدى المقبول لهاداةل ا من سنوا  الدراسةأي  نتائج تأ 
، فعع  حععين لعع  جميعع  سععنوا  الدراسععة فعع  %(31مععن  أكبععر) المععدى المقبععول لهععا داةععل ثععان جععاء  نتععائج المؤشععر ال -

 .هاالمدى المقبول ل ةار  من سنوا  الدراسةأي  نتائج تأ 
 لع  تعأ  ، فع  حعينجميع  سعنوا  الدراسعة فع  %(5 يزيعد علع ) المدى المقبعول لهعا ف  جاء  نتائج المؤشر الثال  -

 .ةار  المدى المقبول لها من سنوا  الدراسةأي  نتائج
 ، فع  حعين لع  تعأ جميع  سعنوا  الدراسعة فع  %(113معن  أقل) المدى المقبول لها ف  جاء  نتائج المؤشر الراب  -

 .ةار  المدى المقبول لها من سنوا  الدراسةأي  نتائج
 ، ف  حين ل  تعأ جمي  سنوا  الدراسة ف  %(31عل  يزيد) المدى المقبول لها ف جاء  نتائج المؤشر الةامس  -

 .اةار  المدى المقبول لهمن سنوا  الدراسة أي  نتائج
حععين جععاء   فعع  ،سععنوا  فقععطةمععس  فعع  (%11مععن  أقععل) المععدى المقبععول لهععا فعع  جععاء  نتععائج المؤشععر السععادس -

 .اةار  المدى المقبول له األةرى األرب السنوا  نتائج 
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، فع  حعين معن سعنوا  الدراسعة تسع  سعنوا  فع  (%8من أكثر) المدى المقبول لها ف  لساب جاء  نتائج المؤشر ا -
 من سنوا  الدراسة ةار  المدى المقبول لهاأي  نتائج ل  تأ 

 ، فع  حعين لع  تعأ جمي  سنوا  الدراسعة ف  %(111من  أقل) المدى المقبول لها ف  جاء  نتائج المؤشر الثامن -
 .ةار  المدى المقبول لها من سنوا  الدراسةأي  نتائج

 :تأمينشركة قنا  السويس لل -اثالث  

 .مين ةالل فترة الدراسةشركة قناة السويس للتأ ف  المحققة مال ال األداءيوضح مؤشرا   جدول يفيما يل

 ( 3) جدول رقم

 مين خالل فتر  الدراسةشركة قنا  السويس للتأ في المحققة ماليال األداءمؤشرات 

X8 X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1 السنة 
.481 .094 .162 .840 1.10 .032 .481 5.246 2000 
.411 .065 .144 .460 1.14 .033 .482 5.008 2001 
.439 .058 .199 .760 1.02 .041 .424 6.331 2002 
.491 .057 .115 .462 .936 .044 .489 3.115 2003 
.471 .062 .116 .527 1.995 .045 .499 4.222 2004 
.485 .054 .119 .621 1.113 .048 .497 5.567 2005 
.450 .081 .176 .783 1.234 .047 .413 4.678 2006 
.469 .094 .154 .873 .987 .046 .394 5.234 2007 
.432 .087 .178 .698 1.092 .090 .377 5.987 2008 
.492 .083 .185 .821 1.004 .048 .433 5.128 2009 

 .عداد مةتلفةأ ،تأمين، الهيئة المصرية للرقابة عل  الحصائ اإل يكتاب السنو المستنتج من  :المصدر

 : يل من الجدول الساب  يتضح ما
، فعع  حععين لعع  جميعع  سععنوا  الدراسععة فعع  %(511مععن  أقععل) ةععار  المععدى المقبععول لهععا األولجععاء  نتععائج المؤشععر  -

 .داةل المدى المقبول لهامن سنوا  الدراسة أي  نتائج تأ 
 ، ف  حين ل  تأ جمي  سنوا  الدراسة ف  %(31من  أكبر) المقبول لها المدى ةار  ثان تائج المؤشر الجاء  ن -

 .من سنوا  الدراسة داةل المدى المقبول لهاأي  نتائج

 ، فع  حعين لع  تعأ جميع  سعنوا  الدراسعة فع  %(5 يزيعد علع ) المدى المقبعول لهعا ف  جاء  نتائج المؤشر الثال  -
 .اةار  المدى المقبول له  الدراسة من سنواأي  نتائج

 فع  ،سنوا  فقط من سنوا  الدراسة أرب  ف  %(113من  أقل) المدى المقبول لها ف  جاء  نتائج المؤشر الراب  -
 .االسنوا  ةار  المدى المقبول له باق حين جاء  نتائج 

 ، ف  حين ل  تعأ ا  الدراسةجمي  سنو  ف  %(31يزيد عل ) المدى المقبول لها ف  جاء  نتائج المؤشر الةامس -
 .اةار  المدى المقبول له من سنوا  الدراسةأي  نتائج

، فع  حعين لعع  سعةجميع  سعنوا  الدرا فع  %(11معن  أقعل)لهعا المقبعول  اء  نتعائج المؤشعر السعادس ةعار  المعدىجع -
 .االمدى المقبول له داةل الدراسة من سنوا أي  نتائج تأ 
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 فع  ،سعنوا  فقعط معن سعنوا  الدراسعة ةمعس فع  %(8منأكثعر )لهعا ى المقبول المد ف  جاء  نتائج المؤشر الساب  -
 .السنوا  ةار  المدى المقبول له باق حين جاء  نتائج 

 ، فع  حعين لع  تعأ جمي  سنوا  الدراسعة ف  %(111من  أقل)لها المدى المقبول  ف  جاء  نتائج المؤشر الثامن -
 .لهاةار  المدى المقبول  من سنوا  الدراسةأي  نتائج

 :تأمينلل شركة المهندس - ارابع  

 .مين ةالل فترة الدراسةشركة المهندس للتأ ف  المحققة مال ال األداءيوضح مؤشرا   جدول يفيما يل

 (4)جدول رقم

 مين خالل فتر  الدراسةشركة المهندس للتأ في المحققة ماليال األداءمؤشرات 

X8 X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1 السنة 

.452 .092 .106 1.23 .938 .037 .446 2.020 2000 

.430 .096 .107 1.84 .946 .039 .478 2.037 2001 

.428 .071 .175 1.90 .984 .076 .440 2.245 2002 

.458 .077 .119 1.29 1.06 .084 .413 1.422 2003 

.466 .061 .129 1.13 1.23 .085 .434 1.356 2004 

.478 .074 .135 1.67 1.05 .098 .445 2.142 2005 

.471 .087 .154 1.45 .989 .078 .505 1.447 2006 

.463 .094 .161 1.34 1.12 .074 .543 1.322 2007 

.472 .091 .119 1.56 .945 .087 .625 1.948 2008 

.475 .088 .128 1.76 1.17 .084 .575 2.011 2009 

 .عداد مةتلفةأ ،تأمين، الهيئة المصرية للرقابة عل  الحصائ اإل سنويالكتاب ال :المصدر

 :يلي ما يتض من الجدول السابق 

حين كانع  نتعائج  ف  ،فقط ةمس سنوا  ف  %(511من  أقل)لها المقبول المدى  ف  األولجاء  نتائج المؤشر  -
 .ةار  المدى المقبول لها السنوا  باق 

 فع  الدراسعة معن سعنوا  سعنوا  سع  فع  %(31معن  أكبعر)لهعا ةعار  المعدى المقبعول  ثعان لمؤشعر الجاء  نتعائج ا -
 .األةرى األرب السنوا   ف  المدى المقبول لها داةل كان  النتائج حين

 ، فع  حعين لع  تعأ جميع  سعنوا  الدراسعة فع  %(5 يزيعد علع )لهعا المدى المقبعول  ف  جاء  نتائج المؤشر الثال  -
 .سنوا  الدراسة ةار  المدى المقبول لها منأي  نتائج

 حععين كانعع  فعع  سععةسععنوا  الدرا ةمعس فعع  %(113مععن  أقععل)لهععا المعدى المقبععول  فعع  جعاء  نتععائج المؤشععر الرابعع  -
 .من سنوا  سنوا  الدراسة ةار  المدى المقبول لها باق نتائج 

 ، ف  حين ل  تعأ   سنوا  الدراسةجمي ف  %(31يزيد عل )لها المدى المقبول  ف  جاء  نتائج المؤشر الةامس -
 .من سنوا  الدراسة ةار  المدى المقبول لهاأي  نتائج

، ف  حين ل  جمي  سنوا  الدراسة ف  %(11من  أقل)لها المدى المقبول  ةار  ف  جاء  نتائج المؤشر السادس -
 .المدى المقبول لها من سنوا  الدراسة داةلأي  نتائج تأ 
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 فعع  ،سعنوا  فقععط معن سعنوا  الدراسعة سع  فع  %(8منأكثععر )لهعا المعدى المقبعول  فعع  جعاء  نتعائج المؤشعر السعاب  -
 .السنوا  ةار  المدى المقبول لها باق حين جاء  نتائج 

 ، فع  حعين لع  تعأ جمي  سنوا  الدراسعة ف  %(111من  أقل)لها المدى المقبول  ف  جاء  نتائج المؤشر الثامن -
 .المقبول لهامن سنوا  الدراسة ةار  المدى أي  نتائج

 :تأمينشركة الدلتا لل - اخامس  

 :مين ةالل فترة الدراسةشركة الدلتا للتأ ف  المحققة مال ال األداءيوضح مؤشرا  جدول  يليفيما 

 (0) جدول رقم
  مين خالل فتر  الدراسةشركة الدلتا للتأ في المحققة ماليال األداءمؤشرات 

X8 X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1 السنة 

.296 .097 .073 .721 .850 .043 .465 2.074 2000 

.271 .074 .053 .765 .833 .044 .461 2.088 2001 

.269 .085 .090 .728 .711 .076 .443 2.531 2002 

.291 .083 .080 .706 .656 .077 .425 2.271 2003 

.289 .091 .085 .756 .876 .067 .432 2.345 2004 

.299 .087 .083 .724 .887 .073 .416 2.123 2005 

.286 .092 .081 .734 .777 .078 .492 2.034 2006 

.261 .089 .092 .757 .876 .065 .392 2.456 2007 

.285 .085 .088 .768 .845 .074 .373 2.432 2008 

.294 .092 .093 .791 .834 .077 .496 2.276 2009 

 .عداد مةتلفةأ ،تأمين، الهيئة المصرية للرقابة عل  الحصائ اإل السنويالكتاب  من :المصدر

 :يليمن الجدول السابق يتض  ما 

، فعع  حععين لعع  جميعع  سععنوا  الدراسععة فعع  %(511مععن  أقععل)لهععا المععدى المقبععول  األول ةععار جععاء  نتععائج المؤشععر  -
 .ل لهاالمدى المقبو  من سنوا  الدراسة داةلأي  نتائج تأ 

 ، ف  حين ل  تأ جمي  سنوا  الدراسة ف  %(31من  أكبر)لها المقبول  المدى ةار  ثان جاء  نتائج المؤشر ال -
 .المدى المقبول لها مؤشرا  داةلأي 

 ، فع  حعين لع  تعأ جميع  سعنوا  الدراسعة فع  %(5 يزيعد علع )لهعا المدى المقبعول  ف  جاء  نتائج المؤشر الثال  -
 .لدراسة ةار  المدى المقبول لهامن سنوا  اأي  نتائج

 ، فع  حعين لع  تعأ جميع  سعنوا  الدراسعة فع  %(113معن  أقل)لها المدى المقبول  ف  جاء  نتائج المؤشر الراب  -
 .من سنوا  الدراسة ةار  المدى المقبول لهاأي  نتائج

 ، ف  حين ل  تعأ اسةجمي  سنوا  الدر  ف  %(31يزيد عل )لها المدى المقبول  ف  جاء  نتائج المؤشر الةامس -
 .من سنوا  الدراسة ةار  المدى المقبول لهاأي  نتائج

 ، فع  حعين لع  تعأ جمي  سنوا  الدراسعة ف  %(11من  أقل)لها المدى المقبول  ف  جاء  نتائج المؤشر السادس -
 .من سنوا  الدراسة ةار  المدى المقبول لهاأي  نتائج
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جمي  سنوا  الدراسعة باسعتثناء سعنة واحعدة كانع  نتائجهعا ةعار   ف  المدى المقبول ف  جاء  نتائج المؤشر الساب  -
 .المدى المقبول لها

 ، فع  حعين لع  تعأ جمي  سنوا  الدراسعة ف  %(111من  أقل)لها المدى المقبول  ف  جاء  نتائج المؤشر الثامن -
 .من سنوا  الدراسة ةار  المدى المقبول لهاأي  نتائج

جـدول واحـد لجميـع الشـركات محـل الدراسـة  فـي النتـائج ذه المؤشـرات يمكـن عـرضليلية لهـنهاية الدراسة التح يوف
 :يليكما 

 (6)جدول رقم
 نتائج تطبيق المؤشرات المالية على جميع الشركات محل الدراسة يإجماليوض  

داخل 
 المد 

خارج 
 المد 

داخل 
 المد 

خارج 
 المد 

داخل 
 المد 

خارج 
 المد 

داخل 
 المد 

خارج 
 المد 

داخل 
  المد

خارج 
 المد 

 الشركات
 والمؤشرات

0 10 5 5 0 10 0 9 10 0 X1 
0 10 4 6 0 10 9 0 2 8 X2 
10 0 10 0 10 0 9 0 10 0 X3 
10 0 5 5 4 6 9 0 10 0 X4 
10 0 10 0 10 0 9 0 10 0 X5 
10 0 0 10 0 10 5 4 10 0 X6 
9 1 6 4 5 5 9 0 7 3 X7 
10 0 10 0 10 0 9 0 10 0 X8 
  إجمال 11 69 13 59 41 39 30 50 21 59

 .%(81=32/55) سنوا  فقط تس  األهلية تأمينشركة السنوا   أنالحك 

را  قعدر معن االلتعزا  بالمؤشع أكبعرلساب  يمكن ترتيب الشركا  محل الدراسة بحسب قدرتها عل  تحقيع  ومن الجدول ا
 :التال الجدول  ف  كما هو وارد المالية موض  التطبي 

 (7)جدول رقم
 ترتيب الشركات محل الدراسة بحسب قدرتها على تحقيق

 كبر قدر من االلتزام بالمؤشرات المالية موضع التطبيقأ
 الشركة %النمطيةداء تحقيق معدالت األنسبة  الترتيب
 مينمصر للتأ 86 األول

 مينللتأ األهلية 81 ثال ال
 ميناة السويس للتأقن 49 راب ال
 مينالمهندس للتأ 63 ةامسال
 مينالدلتا للتأ 73 ثان ال

معن حيع  قعدرتها علع   األول مين عل  المركعزر للتأحصول شركة مص إل  الساب  الجدول ف  ةدالنتائج الوار  وتشير 
بينمععا  ،محققععة لهععذا الغععرضالنقععاط ال  إجمععالمععن % 88فقععد حصععل  علعع   ،لتععزا  بالمؤشععرا  النمطيععة المطلععوب تحقيقهععااال

 ،المركععز الثالعع  فعع  مينالععدلتا للتععأوجععاء  شععركة  .%81وحصععل  علعع   ،ثععان المركععز ال فعع  ةاألهليععمين التععأة جععاء  شععرك
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قنعاة السعويس  وجعاء  شعركة .%85وحصعل  علع  ،المركز الراب  ف  مينالمهندس للتأ ةوجاء  شرك. %55وحصل  عل  
  االلتععزا  بالمؤشععرا  الماليععة النقععاط الدالععة علعع  إجمععالمععن %32حيعع  حصععل  علعع  ،ةيععرالمركععز الةععامس األ فعع  مينللتععأ

 .وق أي  ف  عل  الوفاء بالتزاماتها تجاه عمالئها ة قادرةتجعل الشرك الت النمطية 

 :المصرية تأمينبشركات ال األداءلتقييم  المقترح كميالنموذج ال - المبحث الثاني

 ،،مين المصعريةبشعركا  التعأ معال ال داءاألتقيعي   فع  استةدمها الت واألساليب  اإلحصائ التحليل  إجراءا  تناول الباح 
 ،معامععل االةععتالفو  ،المعيععاريالةطععأ و  ،معيععاري نحععرافاالو  ،الحسععاب مععن المتوسععط  حيعع  شععمل  التحلععيال  اإلحصععائية كععال  

عتداليععة اكلععومجروف سععميرنوف لقيععاس مععدى  اةتبععارثعع  اسععتةدا  أسععلوب  ،لتحديععد ةصععائص متغيععرا  البحعع  االلتععواءومعامععل 
 المكتتبعععة األقسعععاط صعععاف : شعععرا  األداء المتعلقعععة بكعععل معععنؤ مثعععر أ ونمعععوذ  تحليعععل دالعععة التمعععايز لقيعععاس ،يعععرا  األداءتوزيععع  متغ
علعع  جملععة مقسععوم ا  الععربح وصععاف  ،المكتتبععة قسععاطاألعلعع  جملععة مقسععوم ا  المكتتبععة قسععاطاأل وصععاف  ،علعع  الفععائضمقسععوم ا 
ععععادة تعععأمينعلععع  رصعععيد شعععركا  مقسعععوم ا  الفعععائضو  ،السعععائلة األصعععولااللتزامعععا  مقسعععومة علععع  و  ،األصعععول معععدينو و  ،تعععأمين وا 

 ،المسععععتثمرة األمععععوالعلعععع  متوسععععط مقسععععوم ا  الععععدةل مععععن االسععععتثمار وصععععاف  ،األصععععولعلعععع  جملععععة مقسععععوم ا  تععععأمينعمليععععا  ال
 .  التأمينعل  تصنيف دالة التمايز للتنبؤ بالمالءة المالية لشركا ،السائلة األصولالمةصصا  الفنية مقسومة عل  و 

 :إجراءات وأساليب التحليل اإلحصائي
 :اتب  الباح  اإلجراءا  التالية إلتما  التحليل اإلحصائ  للبح 

 :مرحلة إدخال ومعالجة البيانات -أ 

 تععأمينال ،مينمصعر للتععأ :تتكعون مععن التعع لدراسعة و قعا  الباحعع  بمراجععة بيانععا  المعالءة الماليععة لشعركا  التععأمين محععل ا
لبرنعامج  اتفريغهعا بالحاسعب ايلع  وفق عو  ث  ترميز المتغيعرا  والبيانعا  ،مينالدلتا للتأ ،المهندس للتأمين ،السويسقناة  ،األهلية

وفع  إطعار ذلعك تع   .Statistical Package for Social Sciences (SPSS)الحزمعة اإلحصعائية للعلعو  االجتماعيعة 
 :تكوين المتغيرا  التالية

 :لكل من مال مكونا  األداء ال وتشمل :المتغيرات المستقلة -1
ا  المكتتبة األقساط صاف  -  .عل  الفائضمقسوم 
ا  المكتتبة األقساط صاف  -  .المكتتبة األقساطعل  جملة مقسوم 

ا  الربح صاف  -  .األصولعل  جملة مقسوم 

 .السائلة األصولااللتزاما  مقسومة عل   -

ا  الفائض - عادة تأمينعل  رصيد شركا  مقسوم   .تأمين وا 

ا  تأميننو عمليا  المدي -  .األصولعل  جملة مقسوم 

ا  الدةل من االستثمار صاف  -  .المستثمرة األموالعل  متوسط مقسوم 
 .السائلة األصولالمةصصا  الفنية مقسومة عل   -

 .الشركا  ذا  المالءة المالية الجيدة وغير الجيدة ف  التصنيف ثنائ يتمثل المتغير التاب  المفسَّر : المتغير التابع -5
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 :مرحلة اإلحصاءات الوصفية -ب 

الةطععععأ  ،معيععععاريال نحععععرافاال ،حسععععاب المتوسعععط ال :قعععا  الباحعععع  باسععععتةرا  المقععععاييس اإلحصعععائية الوصععععفية لكععععل مععععن
ولقيعاس معدى  ،كلومجروف سميرنوف لتحديعد ةصعائص عينعة البحع  اةتبارو  ،االلتواءومعامل  ،معامل االةتالف ،معياريال

 .حثيةية توزي  المتغيرا  الباعتدال

 :األساليب اإلحصائية المستخدمة -  

 :ت  استةدا  األساليب اإلحصائية التالية

 :( (Descriptive Statistics الوصفياإلحصاء  -3

 ،االلتععواءمعامععل و  ،معامععل االةععتالفو ، معيععاريال نحععرافاالو  ،حسععاب المتوسععط ال: مععن تشععمل المقععاييس اإلحصععائية الوصععفية كععال  
 .ية توزي  مؤشرا  األداء بشركا  التأميناعتداللقياس مدى  Kolmogorov-Smirnov كلومجروف سميرنوف اةتبارو 

 :Stepwise Discriminant Function Analysis التدريجيأسلوب تحليل دالة التمايز  -3

 األقسعاط صعاف : ا والمتعلقعة بكعل معنشعرا  األداء األكثعر تعأثير  ؤ لقيعاس م التعدريج يستةد  نمعوذ  تحليعل دالعة التمعايز 
ا  المكتتبعة األقسعاط صعاف  ،علع  الفعائضمقسعوم ا  مكتتبعةال ا  العربح صعاف  ،المكتتبعة األقسعاطعلع  جملعة مقسعوم  علع  مقسعوم 

ا  الفائض ،السائلة األصولااللتزاما  مقسومة عل   ،األصولجملة  ععادةمين علع  رصعيد شعركا  تعأمقسوم  معدينو  ،مينتعأ وا 
ا  تعععأمينعمليعععا  ال ا  العععدةل معععن االسعععتثمار ف صعععا ،األصعععولعلععع  جملعععة مقسعععوم   ،المسعععتثمرة األمعععوالعلععع  متوسعععط مقسعععوم 

 .تصنيف دالة التمايز للتنبؤ بالمالءة المالية لشركا  التأمين عل  – السائلة األصولالمةصصا  الفنية مقسومة عل  

 :البحث مفردات توصيف

وذلعك  ،اإلشعارة إليعه  ا سعبقالبحع  باسعتةدا  اإلحصعاء الوصعف  كمع   إلع  تحديعد بععض سعما  مفعردا توصل الباح
 :عل  النحو التال 

 (8)جدول رقم 
 ية مؤشرات المالء  المالية لشركات التأمين محل البحثاعتدالنوف لقياس ر كلومجروف سمي اختبار

 م
 

 المؤشرات
المتوسط 

 حسابيال
الخطأ 

 معياريال
معامل 
 االلتواء

 كلومجروف سميرنوف اختبار

 مستو  المعنوية القيمة

 ***16111 16552 16581 165122 56285 .على الفائضمقسوم ا  المكتتبة األقساط صافي 1

5 
 األقسـاطعلـى جملـة مقسـوم ا  المكتتبـة األقساط صافي

 .المكتتبة
163138 161881 16131 16513 16111*** 

 16158 16153 16581 161151 161358 .األصولعلى جملة مقسوم ا  الرب  صافي 5
 16115 16131 16113- 161853 162835 .السائلة األصولمقسومة على  االلتزامات 3

3 
ــائض ــى رصــيد شــركات مقســوم ا  الف ــأمينعل عــاد  ت  وا 
 .تأمين

1625532 161318 16585 16511 16111*** 

 16511 16181 16153 1611832 16113588 .األصولعلى جملة مقسوم ا  تأمينمدينو عمليات ال 8

5 
علــى متوســط مقســوم ا  ثمارالــدخل مــن االســت صــافي
 . المستثمر  األموال

1618532 1611181 -16821 16152 16112 

 16115 16133 16383 1615515 16313828 السائلة األصولالمخصصات الفنية مقسومة على  8
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 :يلي ما( 8)يتض  من الجدول رقم 
ا  الععربح صععاف : نيععة توزيعع  مؤشععرا  كععل مععاعتدال  اتضععح ،كلععومجروف سععميرنوف اةتبععارا  اسععتةدب - علعع  مقسععوم 

ا  تععأمينمععدينو عمليععا  ال ،السععائلة األصععولااللتزامععا  مقسععومة علعع   ،األصععولجملععة   ،األصععولعلعع  جملععة مقسععوم 
ا  الدةل من االستثمار صاف   األصعولالمةصصعا  الفنيعة مقسعومة علع   ،المسعتثمرة األمعوالعلع  متوسعط مقسعوم 
 (.1611)عند مستوى معنوية أكبر من  ،السائلة

 المكتتبععة األقسععاط صععاف : يععة توزيعع  مؤشععرا  كععل مععناعتدالعععد   اتضععح ،كلععومجروف سععميرنوف اةتبععارا  اسععتةدب -
ا  ا  المكتتبة األقساط صاف  ،عل  الفائضمقسوم  ا  الفائض ،المكتتبة األقساطعل  جملة مقسوم  علع  رصعيد مقسعوم 
عادة تأمينشركا    (.16111)عند مستوى معنوية أقل من  تأمين وا 

 :الرئيس البحثيالفرض 

 :يل عل  ما  الرئيس البحث ينص الفرض 

ا  المكتتبة األقساط صاف : لمؤشرا  األداء المتعلقة بكل من معنوييوجد تأثير   األقسعاط صعاف علع  الفعائض، مقسوم 
ا  المكتتبة ا  الربح صاف المكتتبة،  األقساطعل  جملة مقسوم  ومة علع  األصعول عل  جملة األصعول، االلتزامعا  مقسعمقسوم 

ا  السععائلة، الفععائض عععادة تععأمينعلعع  رصععيد شععركا  مقسععوم  ا  تععأمين، مععدينو عمليععا  التععأمين وا  ، األصععولعلعع  جملععة مقسععوم 
ا  العدةل معن االسعتثمار صاف  المةصصعا  الفنيعة مقسعومة علع  األصعول السعائلة،  المسعتثمرة، األمعوالعلع  متوسعط مقسعوم 

 .التأمين عل  تصنيف المالءة المالية لشركا 

 :الرئيسمتغيرات الفرض البحثي 
 :إل  الرئيستنقس  متغيرا  الفرض البحث  

 :متغيرات مستقلة تفسيرية -أ 

 :لكل من مال تشمل المتغيرا  المستقلة متغيرا  األداء ال
 .عل  الفائضمقسوم ا  قساط المكتتبةاأل صاف  -1
 .المكتتبة األقساطعل  جملة مقسوم ا  قساط المكتتبةاأل صاف  -5

ا  الربح اف ص -5  .األصولعل  جملة مقسوم 

 .السائلة األصولااللتزاما  مقسومة عل   -3

ا  الفائض -3 عادة تأمينعل  رصيد شركا  مقسوم   .تأمين وا 

ا  تأمينمدينو عمليا  ال -8  .األصولعل  جملة مقسوم 

ا  الدةل من االستثمار صاف  -5  .المستثمرة األموالعل  متوسط مقسوم 
 .السائلة األصول المةصصا  الفنية مقسومة عل  -8
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شعركا  التعأمين ذا  المعالءة الماليعة الجيعدة تأةعذ  فع  التصنيف ثنائ يتمثل المتغير التاب  المُفسَّر : متغير تابع ُمَفسَّر  -ب 
 .بناء عل  وسيط الحدود المثل  لكل مؤشر من مؤشرا  المتغيرا  المستقلة( 1)وغير الجيدة تأةذ الرق  ( 1)الرق  

 :مستخدمال حصائياألسلوب اإل
تعع  اسععتةدا  أسععلوب تحليععل دالععة التمععايز  ،لشععركا  التععأمين علعع  مسععتوى المععالءة الماليععة مععال مكونععا  األداء الأثععر  لقيععاس

بالحعدود  معال مؤشعرا  األداء ال معال عل  أساس تصعنيف إج ،Stepwise Discriminant Function Analysis التدريج 
إذا كعان مسعتوى  ، ومعا(1) ،أعلع  معن قيمعة الوسعيط إذا كعان مسعتوى المعالءة الماليعة معا حالعة فع  (1)المثل  إل  تصعنيفين همعا 

 :الرئيس البحث نتائج الفرض  يل وفيما . أقل من قيمة الوسيط المالءة المالية

Wilks اختبار -
,
 Lambda  لشركات ذات المالء  المالية الجيد  وغير الجيد عينتي لقياس معنوية الفروق بين: 

 :التال لك من الجدول ذ إيضا يت  

 (9)جدول رقم 

 الشركات عينتيلقياس معنوية الفروق بين " Wilks, Lambda " اختبار
 ماليذات المالء  المالية الجيد  وغير الجيد  فيما يتعلق بمؤشرات األداء ال

 عينة البحث المتغيرات
المتوسط 

 حسابيال
 معياريالخطأ ال

" W.L"قيمة 
 المحسوبة

 القــرار

ستو  م
 المعنوية

 الداللة

ا  المكتتبة األقساط صاف  مقسوم 
 عل  الفائض 

 دالة **16115 16811 1635558 361185 الشركا  جيدة المالءة

    1621888 561815 الشركا  غير جيدة المالءة

ا  المكتتبة األقساط صاف  مقسوم 
 المكتتبة  األقساطعل  جملة 

 دالة *16111 16511 1615183 163553 الشركا  جيدة المالءة

    1618382 163315 الشركا  غير جيدة المالءة

ا  الربح صاف  عل  جملة مقسوم 
  األصول

 دالة **16115 16811 1615152 161352 الشركا  جيدة المالءة

    1611555 161818 الشركا  غير جيدة المالءة

 األصولااللتزاما  مقسومة عل  
 السائلة 

 دالة ***16111 16588 1611533 161581 لمالءةالشركا  جيدة ا

    1611131 162518 الشركا  غير جيدة المالءة

ا  الفائض عل  رصيد شركا  مقسوم 
عادة تأمين   تأمين وا 

 غير دالة 16138 16253 1653331 168118 الشركا  جيدة المالءة

    1653328 161155 الشركا  غير جيدة المالءة

ا  تأمينمدينو عمليا  ال عل  مقسوم 
  األصولجملة 

 دالة ***16111 16533 1615558 161511 الشركا  جيدة المالءة

    1613331 161835 الشركا  غير جيدة المالءة

عل  مقسوم ا  الدةل من االستثمار صاف 
 المستثمرة  األموالمتوسط 

 دالة *16111 16851 1611532 161558 الشركا  جيدة المالءة

    1611588 161832   غير جيدة المالءةالشركا

المةصصا  الفنية مقسومة عل  
 السائلة األصول

 دالة **16115 16851 1618182 163811 الشركا  جيدة المالءة

    1615288 163355 الشركا  غير جيدة المالءة

 16111دالة عند مستوى معنوية أقل من *** 1611دالة عند مستوى معنوية أقل من **   1613دالة عند مستوى معنوية أقل من *

 :يل ما الساب  يتضح من الجدول 
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الشععركا  ذا  المععالءة الماليععة الجيععدة وغيععر الجيععدة فيمععا يتعلعع   عينتعع ذا  داللععة إحصععائية بععين  اةتالفععا توجععد  -
ا  المكتتبعة األقسعاط صاف لكل من  مال بمؤشرا  األداء ال ا  بعةالمكتت األقسعاط صعاف  ،علع  الفعائضمقسعوم  مقسعوم 

ا  العععربح صعععاف  ،المكتتبعععة األقسعععاطعلععع  جملعععة   األصعععولااللتزامعععا  مقسعععومة علععع   ،األصعععولعلععع  جملعععة مقسعععوم 
ا  تعأمينمعدينو عمليععا  ال ،السعائلة ا  الععدةل معن االسعتثمار صعاف  ،األصععولعلع  جملعة مقسععوم  علع  متوسععط مقسععوم 
ئلة عنعد مسعتوى معنويعة أقعل معن مسعتوى معنويعة السعا األصعولالمةصصا  الفنية مقسومة علع  ،المستثمرة األموال
 .عل  الترتيب لصالح اتجاه عينة الشركا  جيدة المالءة( 16111) ،(1611) ،(1613)أقل من 

الشعركا  ذا  المعالءة الماليعة الجيعدة وغيعر الجيعدة فيمعا يتعلع   عينتع ذا  داللعة إحصعائية بعين  اةتالفعا ال توجد  -
عادة تأمينشركا  عل  رصيد مقسوم ا  بمؤشر الفائض  (.1613)عند مستوى معنوية أكبر من  تأمين وا 

D اختبار -
2 Mahalanobis  المتعدد المتغيرات الطبيعيية التوزيع اعتداللقياس: 

Dنجععد أن اةتبععار 
2 Mahalanobis   يتععوزع حسععب توزيعع

2

عععدد المعلمععا  المقععدرة  Pحيعع   ،(P-1)بععدرجا  حريععة  
ف نهععا تعتبععر قيمععة شععاذة يمكععن اسععتبعادها أمععا إذا كانعع  جميعع  القععي   ،ذا وجععدنا قيمععة أكبععر مععن قيمععة كععا المحسععوبةفعع  ،بععالنموذ 
D اةتبععارعمععود  فعع  المحسععوبة

2 Mahalanobis  أقععل مععن القيمععة الجدوليععة ف ننععا نقبععل فععرض العععد  القائععل بععأن البيانععا  تتععوزع
ناء  علع  هعذا فع ن قيمعةوب ،بها قي  شاذة  ا وليسمتعدد   توزيع ا طبيعي ا

2

( 5)وعنعد درجعة حريعة ( 16111)عنعد مسعتوى معنويعة  
D اةتبععاره ال توجععد قيمععة مععن قععي  حيعع  إنععو  ،(1568) هعع  التععدريج تمثععل عععدد المتغيععرا  المسععتقلة المقبولععة بععالنموذ   التعع 

2 
Mahalanobis  أكبر من قيمة

2

ا متععدد   توزيع عا طبيعي عاف ننا نقبل فرض العد  القائل بعأن البيانعا  المتععددة تتعوزع  ،الجدولية 
 .شاذةقي  وأن البيانا  ال توجد بها 

 :Homogeneity of Variance Covariance Matrix تجانس مصفوفة التباين والتغاير اختبار -

 اةتبعععارالمتغيعععر التعععاب  معععن ةعععالل  موععععا مجيمكعععن التحقععع  معععن تسعععاوى مصعععفوفة التغعععاير للمتغيعععرا  المسعععتقلة عبعععر 
BOX

,
S M  (16111)معع  مراعععاة أن فععرض العععد  هععو تجععانس مصععفوفة التبععاين والتغععاير عنععد مسععتوى معنويععة أكبععر مععن، 

 :التال الجدول  يوضحهوذلك ما 

 (10)جدول رقم 
BOXاختبار 

,
S M 

Test Results

31.113

2.814

10

8741.049

.002

Box's M

Approx.

df1

df2

Sig.

F

Tests null hypothesis of  equal population covariance matrices.
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 :Multicollinearityبين المتغيرات المستقلة  يالخط االزدواجاختبار  -

( VIF)يعت  حسعاب  ،بععضو المسعتقلة بعضعها  بعين المتغيعرا  Multicollinearity ةطع لتحديد معدى وجعود ازدوا  
 أقصعع المتغيععرا  المسععتقلة، بحععد  بععاق معع   ةلكععل متغيععر مسععتقل علعع  حععد Variance Inflation Factorوهعع  اةتصععار 

الجعدول  يوضعحهوذلك معا  ،وا  ةط  ةطير بالنموذ مما يدل عل  عد  وجود مشكلة ازد ،المةتلفة VIFلقي  ( 11)القيمة 
 (:11)رق  

 (11)جدول رقم 
 بين المتغيرات المستقلة خطيال االزدواجلقياس  VIFقيم 

 Tolerance VIF المتغيرات المستقلة المقبولة بالنموذج م

ا  المكتتبة األقساط صاف  1  16353 16831 عل  الفائض مقسوم 

 16358 16825 المكتتبة  األقساطعل  جملة قسوم ا م المكتتبة األقساط صاف  5

ا  الدةل من االستثمار صاف  5  16525 16553 المستثمرة  األموالعل  متوسط مقسوم 

 16553 16818 السائلة  األصولااللتزاما  مقسومة عل   3

 :التدريجي ا على دالة التمايزالمتغيرات األكثر تأثير  
 صعاف  :كعل معن هع  عل  المالءة المالية للشعركا  محعل البحع  اغيرا  األكثر تأثير  أن المت( 15)يوضح الجدول رق  

ا  المكتتبة األقساط ا  المكتتبة األقساط صاف و  ،عل  الفائضمقسوم  العدةل معن  صعاف و  ،المكتتبعة األقساطعل  جملة مقسوم 
 العذيبنعاء  علع  أن المتغيعر  ،السعائلة صعولاألااللتزامعا  مقسعومة علع  و  ،المسعتثمرة األمعوالعل  متوسعط مقسوم ا  االستثمار

Wilks ةتباراال حصائ يجعل القيمة الكلية إل
,
 Lambda  يليعه العذيةر ث  المتغير اي يدةل أوال   الذينهاية العكم  هو، 

 .وهكذا

 (12)جدول رقم 
 التدريجي ا على دالة التمايزالمتغيرات األكثر تأثير  

Variables Entered/Removed a,b,c,d

x1 .610 1 1 47.000 30.061 1 47.000 .000

x2 .526 2 1 47.000 20.716 2 46.000 .000

x7 .408 3 1 47.000 21.736 3 45.000 .000

x4 .357 4 1 47.000 19.803 4 44.000 .000

Step

1

2

3

4

Entered Stat ist ic df 1 df 2 df 3 Stat ist ic df 1 df 2 Sig.

Exact F

Wilks' Lambda

At each step, the v ariable that  minimizes the overall Wilks' Lambda is entered.

Maximum number of  steps is 16.a. 

Minimum partial F to enter is 3.84.b. 

Maximum partial F to remove is 2.71.c. 

F lev el, tolerance,  or VIN insuf f icient f or further computation.d. 
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 .جود  توفيق النموذج
 :التال وذلك عل  النحو  ،ا  جودة توفي  النموذ  من ةالل عدة معايير متكاملة مع  يت  الحك  عل

 :Eigenvaliesقيم 

معن ةعالل نسعبة مجمعوع المربععا  بعين المجموععا  إلع  مجمعوع المربععا  داةعل المجموععا   Eigenvalies تحسب قي 
 (.1681) بقيمة ،دل ذلك عل  قوة التمايز بين المجموعا  محل النموذ  ،وكلما زاد  قي   ،ويرمز لها بالرمز 

 :Percent of Varianceنسبة التباين المفسر 

نمعوذ  تحليععل التمعايز المقعدر مععن التبعاين الكلع  بععين المجوععا ، وكلمععا زاد   يفسعرهتوضعح نسعبة التبععاين المفسعر قيمعة مععا 
وأن نسععبة التبععاين المفسععر مععن  ،(168) هعع  ونجععد أن قيمععة التبععاين المفسععر ،توفيعع  دالععة التمععايزدل ذلععك علعع  جععودة  ،هععذه القيمععة
 .مما يدل عل  جودة توفي  نموذ  تحليل التمايز ،من التباين الكل %( 111)دالة التمايز 

 :Cumulative Percentالنسبة التراكمية 
نمعوذ  تحليعل التمعايز المقعدر معن التبعاين الكلع  بعين  يفسعرهلمعا لتجميعيعة اتوضح نسبة التباين المفسعر التراكميعة القيمعة 

 .دل ذلك عل  جودة توفي  دالة التمايز ،المجوعا ، وكلما زاد  هذه القيمة
 :Canonical Correlation قانونيال رتباطاال 

وكلمععا زاد  قيمععة  ،النمععوذ  فعع  لععة التمععايزالعالقععة بععين المتغيععرا  المسععتقلة ومجموعععا  دا  قععانون ال رتبععاطيمثععل اال
علع  أن . تصنيفا  دالعة التمعايز ف  دل ذلك عل  معنوية القدرة التفسيرية للمتغيرا  المستقلة عل  التغير ،قانون ال رتباطاال

 :من ةالل المعادلة التالية قانون ال رتباطتحسب قي  اال

1
 

وقععد بلغعع  قععي  . قععانون ال رتبععاطعععن طريعع  مربعع  قيمععة اال االنحععدارتحليععل  فعع  حديععد كمععاومععن الممكععن حسععاب معامععل الت
وبمعامعل تحديعد قعدره  ،ا علع  دالعة التمعايزمما يدل علع  قعوة العالقعة بعين المتغيعرا  المسعتقلة األكثعر تعأثير  ( 16815) قانون ال رتباطال
 .يطرأ عل  المالءة المالية للشركا  محل البح  الذيمن التغير % 8365مستقلة تفسر مما يعن  أن المتغيرا  ال ،%(8365)

Eigenvalues

1.800a 100.0 100.0 .802

Function

1

Eigenvalue
% of

Variance Cumulat iv e %
Canonical
Correlation

First 1 canonical discriminant functions were used in the
analysis.

a. 

 

 :Wilks Lambda اختبار -

تحديد معنوية الفرو  بين متوسطا  تصعنيفا  دالعة   ف يرمز له بالرمز  الذي Wilks Lambda اةتباريستةد  
بععين المجموعععا  إلع  مجمععوع المربعععا  الكلعع  أو الجععزء غيععر المفسععر مععن التبععاين التمعايز وهععو النسععبة بععين مجمععوع المربعععا  

)الكل  
 :أنأي  (21
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TSS

WSS

1

1

=
21= 

حسب توزع   ةتباراال حصائ عل  أن يتوزع إ
2

 ،عدد المعلما  المقدرة بعالنموذ  Pحي   ،(P)بدرجا  حرية  
ممعا يعدل علع  معنويعة ( 16111)أقعل معن  ةمعنويعدالعة عنعد مسعتوى  وهع  (16535) هع  Wilks Lambdaقيمة  حي  إنو 

 الفرو  بين متوسطا  تصنيفا  دالة التمايز

Wilks' Lambda

.357 46.338 4 .000

Test of  Function(s)

1

Wilks'
Lambda Chi-square df Sig.

 

 :معياريال التدريجينموذج تحليل التمايز  -

 :كل من ه  لدالة التمايز للمتغيرا  المستقلة ذا  األثر عل  المالءة المالية للشركا  محل البح  المتغيرا  المعيارية

ا  المكتتبة األقساط  صاف ا  المكتتبة األقساط صاف  ،عل  الفائضمقسوم   صعاف  ،المكتتبعة األقسعاطعل  جملة مقسوم 
ا  العععدةل معععن االسعععتثمار ومنهعععا يمكعععن  ،السعععائلة األصعععولتزامعععا  مقسعععومة علععع  االل ،المسعععتثمرة األمعععوالعلععع  متوسعععط مقسعععوم 

 :يل الوصول إل  دالة تحليل التمايز المعيارية كما 

1247 429.0816.0463.0582.0 XXXXZ 

Standardized Canonical

Discriminant Function Coefficients

-.582

.463

.816

.429

x7

x4

x2

x1

1

Function

 

 :Structure Matrix التجميعية رتباطمصفوفة اال  -

 ،تقلة جميعهعابعين دالعة التمعايز والمتغيعرا  المسع المجموععا التجميعيعة داةعل  رتبعاطمعامال  اال التال يوضح الجدول 
ا  المكتتبة األقساط صاف  :كل من ه  بين دالة تحليل التمايز المعنوي رتباطومنه يتضح أن المتغيرا  ذا  اال علع  مقسوم 

ا  المكتتبة األقساط صاف  ،الفائض ا  العدةل معن االسعتثمار صعاف  ،المكتتبعة األقسعاطعل  جملعة مقسوم  علع  متوسعط مقسعوم 
ا  تأمينمدينو عمليا  ال ،السائلة األصولاما  مقسومة عل  االلتز  ،المستثمرة األموال بينما نجعد . األصولعل  جملة مقسوم 

ا  الربح صاف  :كل من ه  المعنويغير  رتباطأن المتغيرا  المستقلة ذا  اال ا  الفعائض ،األصعولعل  جملعة مقسوم  مقسعوم 
عادة تأمينعل  رصيد شركا    .تأمين وا 
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Structure Matrix

.596

.487

.415

.389

-.287

.278

-.160

-.090

x1

x2

x6a

x4

x7

x8a

x3a

x5a

1

Function

Pooled within-groups correlations between discriminat ing
variables and standardized canonical discriminant f unctions 
Variables ordered by absolute size of  correlation within
f unct ion.

This variable not used in the analy sis.a. 
 

 :Classification Tableجدول التصنيف  -

مجموععا  دالعة التمعايز والنسعبة  فع  اا صعحيح  تع  تصعنيفها تصعنيف   الت يعط  جدول التصنيف النسبة المئوية للحاال  
ونسعععب التصعععنيف غيعععر  العععرئيسوتقععع  نسعععب التصعععنيف الصعععحيحة علععع  القطعععر  ،المئويعععة العامعععة للتصعععنيف للنمعععوذ  المتوقععع 

 :التال النحو  ذلك عل و  ،الرئيسالصحيحة أعل  وأسفل القطر 
Classification Resultsa

18 3 21

3 25 28

85.7 14.3 100.0

10.7 89.3 100.0

y logestic

يد غير ج

جيد

يد غير ج

جيد

Count

%

Original

يد غير ج جيد

Predicted Group
Membership

Total

87.8% of  original grouped cases correct ly  classif ied.a. 
 

 :والتوصيات النتائج -المبحث الثالث
 :النتائج -ال  أو 
والرقابعة علع   اإلشعرافة من هيئع اكبير   اعلمية مدروسة اهتمام   أسسمين عل  لشركا  التأ مال ال داءاألعملية تقيي   أةذ  -

قعد  التع لمالية مين من الهزا  احملة الوثائ  وحماية شركا  التأبهدف الحفاك عل  حقو   كوذل ،مصر ف  مينقطاع التأ
 .عضائهاتجاه أا الوفاء بالتزاماته  قدرتها علتتعرض لها وتضعف من 

ة تتعععرض لهععا السععو  المصععرية والعالميععة عععن الحاجععة الشععديدة السععتمراري التعع  والسياسععيةالمتغيععرا  االقتصععادية كشععف   -
يهعدد قعدرتها الماليعة  السعلبية لهعذه المتغيعرا  بشعكل ثعارايانعكعاس  من ععد  والتأكدمين لشركا  التأ مال تقيي  الوض  ال

 .عل  الوفاء بالتزاماتها مستقبال  
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ةعالل  ةالمصرية ومقارنتها بالمعدال  النمطية لكعل شعركة علع  حعد تأمينلشركا  ال مال بدراسة مؤشرا  تقيي  األداء ال -
لنمطيعة للمؤشعرا  الماليعة المسعتةدمة كانع  ا لمدى تحقيقها المعدال  اوفق   (5112/5111-5111/5111) فترة الدراسة
 :يل النتائج كما 

 %(88نسبة تحقي  معدال  األداء النمطية) مينشركة مصر للتأ -المرتبة األول 
 %(81نسبة تحقي  معدال  األداء النمطية) مين األهليةركة التأش -المرتبة الثانية
 %(55  األداء النمطيةنسبة تحقي  معدال) مينشركة الدلتا للتأ -المرتبة الثالثة

 %(85نسبة تحقي  معدال  األداء النمطية) مينشركة المهندس للتأ -مرتبة الرابعةال
 %(32نسبة تحقي  معدال  األداء النمطية) مينشركة قناة السويس للتأ -بة الةامسةالمرت

تحليععل  دالععةفعع ن  السععو  المصععريةب األداء لشععركا  التععأمين تقيععي  فعع  ز للمؤشععرا  المسععتةدمةا لنتععائج تحليععل التمععايطبق عع -
المالءه المالية للشركا    األثر علالمستقلة ذا   المتغيرا تتضمن  الت  (النموذ  المقتر ) المعيارية التدريج التمايز 

1247 :ه  محل الدراسة 429.0816.0463.0582.0 XXXXZ 

ثع  تصعنيف الشعركة وفقعا للوضع   (سنة/شركة) درجا  التمايز لكل مفردة إيجاد ف  مكن استةدا  النموذ  المقتر أ وقد
 .بناء عل  مراكز المجموعا  لدالة التمايز( غير جيد ،جيد) مال ال

 المصعرية تأمينلشركا  ال مال ال األداءتقيي   ف  تحليل التمايز عل  نتائج المؤشرا  المالية المستةدمة أسلوببتطبي   -
 األداءالشعركا  ذا   إلع تشعير  حعداهماإ ،جمعوعتينم إلع تصعنيف المشعاهدا   أمكعن ،ةعالل فتعرة الدراسعة محعل البحع 

 .%35 غير الجيد بنسبة مال ال األداءالشركا  ذا   إل تشير  واألةرى ،%35 الجيد بنسبة مال ال

 التأكعدتع   تعأمينلشركا  ال مال للتنبؤ بالوض  ال المطلوبة عل  النموذ  المقتر  اإلحصائيةاالةتبارا   جمي  إجراءبعد  -
 .للبيانا  المقتر  وجودة توفي  النموذ  للنموذ  لعاليةمن الكفاءة ا

 :التوصيات -اثاني  
 ،والتحقعع  مععن سععالمتها لهععا مععال ال بالوضعع  والتنبععؤمين المراكععز الماليععة لشععركا  التععأ لتقيععي  كمعع  ضععرورة وجععود نمععوذ  -1

الةلعل  إصعال علع   وسعرعة العمعل من جهة مال ال اإلعسار  التعرض لحالة من تتجنب هذه الشركا أنوذلك بغرض 
 .أةرىمن جهة  وقوعهحالة  مال  ف ال

ععدادمين المصعرية تجميعع  يجعب علع  شععركا  التعأ -5  التوسع  باسععتةدا  فعع  البعاحثين تسععاعد السعادةوتجهيزهعا بصعورة قعوائ  البيانععا   وا 
 .تأمينالمةتلفة لل تقدير المعدال  ف  األساس أنهاحي  ثب   ،تحليل التمايز أسلوبومنها  ،اإلحصائيةالنكريا  وتطبي  

ه يتس  بدرجة عالية معن الدقعة والموضعوعية ويعتمعد علع  حي  إن ،المقتر  من هذه الدراسة كم ضرورة استةدا  النموذ  ال -5
 .بالناحية الموضوعية والفنية اإلةاللمن المؤشرا  دون  أقل اد  نه استةد  عدإكما  ،بيانا  فعلية من السو  المصرية

لتنبععؤ بالوضعع  ا فعع  وذلععك لضعمان اسععتمرارية دقععة وموضععوعية النمعوذ  ،لمقتعر  بصععفة مسععتمرةضعرورة تحععدي  النمععوذ  ا -3
 .مستقبال   تأمينال لشركا  مال ال
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 عـالمراج
 :العربيةباللغة جع ار مال -ال  أو 
 ،رالمــؤتمر الــدولي الســابع عشــ ،"تقيععي  أداء شععركا  التععأمين فعع  السععو  المصععري"(. 5115. )محمععد صععال  الععدين، السمسعطاوي -

 .ورقة عمل ،جامعة المنصورة -كلية التجارة
الهيئة العامة للرقابة الماليعة )هيئة المصرية للرقابة عل  التأمين ال الكتاب السنوي اإلحصائ ،. الهيئة المصرية للرقابة عل  التأمين -

 .أعداد مةتلفة ،(حاليا
دراسععة تطبيقيععة لسععو  التععأمين  :لمععال  لشععركا  التععأميناسععتةدا  التحليععل العنقععودي فعع  تقيععي  األداء ا"(. 5113. )سععليمان، عفععاف -

 6جامعة بن  سويف ،كلية التجارة ببن  سويف ،مجلة الدراسات المالية والتجارية ،"األردن 

اسعتةدا  نكريعة الفعازي واالنحعدار اللوجسعت  فع  تقيعي  األداء المعال  لشعركا  (. "5115. )أسامة حنف و عبد الباري، طار  عز ؛  -
 .جامعة القاهرة ببن  سويف،كلية التجارة  ،مجلة الدراسات المالية والتجارية ،مصريةالتأمين ال

مجلــة  ،لالتجاهعا  الحديثعة ا  ركا  التععأمين فع  السعو  المصعري طبقعشع  تطبيع  مععايير األداء علع(. 5118. )ععز ، محمعد نعادي -
 .جامعة بن  سويف ، كلية التجارة ببن  سويف،الدراسات المالية والتجارية

مجلـــة المحاســـبة واإلدار   نمعععوذ  كمععع ،: االتجاهعععا  الحديثعععة لقيعععاس المعععالءة الماليعععة لشعععركا  التعععأمين(. 1228. )معععار، منععع ع -
 .جامعة القاهرة، كلية التجارة، والتأمين
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ABSTRACT 

This Search is located in three sections: the first section deals with Assess the financial 

performance of the Egyptian insurance companies and divided this section to two requirements: 

first requirement addresses the financial indicators used to assess the financial performance of 

insurance companies in the Egyptian market, and the second requirement addresses the analytical 

study of the financial performance indicators achieved insurers Egyptian market, and the second 

deals with Proposed quantitative model to evaluate the financial performance of insurance 

companies in the Egyptian market, and the third deals with the results and recommendations. The 

aim of this study is to provide a quantitative model to evaluate the financial performance of 

insurance companies take into consideration the financial indicators appropriate for the Egyptian 

market and helps the supervision and control in determining which companies suffering from 

financial troubles and need a quick check of their financial positions. 

The important results of the study is: the application of analysis method of Discriminate 

on the financial indicators used in evaluate the financial performance of the Egyptian 

insurance companies in question during the study period can be classified Views into two 

groups, one refers to companies with good financial performance by 57% and the other refers 

to companies with financial performance is not good by 43%. The study using Stepwise 

Discriminant function Analysis for reach quantitative model to evaluate the financial 

performance of insurance companies take into consideration the financial indicators 

appropriate for the Egyptian market and includes independent variables impact on the 

solvency of the companies in question is: 1247 429.0816.0463.0582.0 XXXXZ  

After making all the required statistical tests on the proposed model, the important 

recommendations of this study are the following: The need for a quantitative model to evaluate the 

financial positions of insurance companies and prediction for financial situation order to avoid these 

companies exposure to a state of financial insolvency on the one hand and the speed of the work to 

repair the financial imbalances in case the incident occurred on the other. The need to use the 

proposed quantitative model of this study as it is characterized by a high degree of accuracy, 

objectivity and depends on the actual data of the Egyptian market as it used fewer indicators without 

prejudice to substantive and technical aspect. The need to update the proposed model on an ongoing 

basis in order to ensure the continuity of accuracy and objectivity of the model to predict the 

financial situation of the insurance companies in the future. 


