
 2013 (حزيران) يونيو -1ع ،33مج لإلدارة، العربية المجلة

-163- 

 وليةتأمين الممتلكات والمسئ في لخسارةتقدير معدالت ا
 يالتجريب ي سلوب التحليل البيز باستخدام أ

 *بالتطبيق على السوق المصرية

 د. عطية محمد جلول

 كلية التجارة بقنا

 الواديجامعة جنوب 
 العربيةجمهورية مصر 

 ملخـص: 
 الثياييويتنياول  .المصيرية تيممي شيرااا ال فيي األول تقييي  معيت ا الاريارة المحققيةمباحث، يتناول  ةثالث في يقع البحث

الثاليث  أميا .المصيرية بالريو   والمريوولية الممتلكاا لتممي  الارائر معت ا تقتير في التجريبي البيزي  التحليل أسلوب استاتام
 بالريييو   والمريييوولية الممتلكييياا تيييممي  فيييي المحققييية الاريييائر معيييت ا تقييييي  إلييي وتهيييتل التراسييية  .فيتنييياول النتيييائو والتو يييياا

 .المصري  بالرو   والمروولية الممتلكاا تممي  في المتوقعة الارارة بمعت ا التنبؤو  التراسة فترة خالل المصرية
هيي ا الكييرااا باصييو   فييي مييتن يجيياس الرياسيياا المتبعيية تييممي شييرااا ال فييي والمتوقعييةوتعكييم معييت ا الارييارة المحققيية 

رقابيية تعتميت عليهيا هيوياا  ايمداة عي  اسيتاتامها  هي ا فليال   ،المحققة والمتوقعية ا للربحيةوتكون مؤشر   ،تممي ا كتتاب والترعير وإعادة ال
وقييت اتبعييت  أم  .ومييا إ ا اايييت تحتيياإ إليي  إعييادة فحييم يتائجهييا المالييية  ،تييممي لتقيييي  أدام منكييلا ال تييممي اإلشييرال والرقابيية عليي  ال
يتناسييم مييع ةبيعيية هيي ا  اليي ي حصييائيواألسييلوب اإل الكميييخا يية األسييلوب و  ،التحليييل فييي العلميييهيي ا التراسيية األسييلوب 

 تو لت إليها ه ا التراسة: التيوقت اان م  أه  النتائو  .التراسة
التييممي  الحريييو و تييممي  فييروك اييل ميي   فييي المييتن المقبييول لهييا فييي المحققيية والمتوقعيية قييت جييامان معييت ا الارييارة إ -

سيالمة سياسياا ا كتتياب  عنييوهيو ميا ي ،جميع الكرااا محل التراسية في بري النقل التممي  الحوادث و تممي  و  بحري ال
 .ه ا الكرااا في والترعير المتبعة

بجمييييع  طبييييال تيييممي جمييييع فيييروك ال فيييي الميييتن  ييير المقبيييول لهيييا فيييي قيييت جيييامان معييت ا الاريييارة المحققييية والمتوقعييية إ -
 عتم سالمة سياساا الترعير وا كتتاب المتبعة به ا الكرااا. عنيوهو ما ي ،الكرااا محل التراسة

 :ما يليوقت اان م  أه  تو ياا التراسة 
محييل  تييممي بكييرااا ال طبيييال تييممي جميييع فييروك ال فييي ضييرورة العمييل عليي  تعييتيل سياسيية ا كتتيياب والترييعير المتبعيية -

 .وا ا ضرورة قيام هيوة اإلشرال والرقابة بفحم النتائو المالية له ا الفروك ،البحث
و لي  للعتييت مي   ،تيممي شرااا ال في لتقتير معت ا الارارة المتوقعة مرتقبال   بيزي ضرورة استاتام أسلوب التحليل ال -

 .ما يمك  أقلبي  قيمة المعلمة األ لية وقيمتها المقترة إل   منها تتيية الفر   ،األسباب

                                                           

 .2012سبتمبر ، وُقبل للنكر في 2012مايو ت  ترل  البحث في  *
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 :مقدمة 
 أهمييي  تليي ت امييا المتوقعيية الارييارة تكلفيية لتقييتير التييمميني الوسيي  فييي علييي  المتعييارل المقيييا  الارييارة معييتل يعتبيير

 شييرااا فييي وا كتتيياب لألربيياس ا قتصييادية الييتوراا وتتبييع تحليييل فييي ترييتاتم أيهييا فييي المرييتقبلية الارييارة معييت ا تقييتير
 قيييا حتيي  يمكيي   القصييير األجييل فيي الارييارة معييت ا تقييتير فييي البيييزي  التحلييل أسييلوب  عليي البحييث هيي ا ويعتمييت ،التيممي 
 .ةعام بصف  الممتلكاا تممي  فروك م  فرك أي ترعير عنت أو ا كتتاب ربحية

 :التالية المعادلة م  التراسة فترة في الارارة معتل يحرم

 ربةالمكت األقراط ÷ المحققة الارائر=  الارارة معتل

 :التالي النحوعل   المكتتبة واألقراط المحققة الارائر م  ال تقتير يت  حيث

 تعويلاا احتياةي – العام آخر التروية تحت تعويلاا احتياةي+  المرتدة التعويلاا=  العام خالل المحققة الارائر
 .العام أول التروية تحت

 .العام آخر سارية أخطار ماصم – العام أول سارية أخطار ماصم+  العام أقراط=  المكتربة األقراط

 ،والمرييوولية الممتلكيياا تممينيياا ميي  فييروك سيبعة فييي اسييابق   إلييي  المكييار النحييوعلي   الارييارة معييت ا اسييتاتام تيي  وقيت
 المصييرية التييممي  شييرااا فييي والحييوادث بييري ال والنقييل والهنتسييي التكميلييي والرييياراا طبيييوال والبحييري  الحريييو تييممي  وهييي

 .(المهنت  – التلتا – الرويم – ةيهلاأل – مصر)

 :البحث أهداف 
 .التراسة فترة خالل المصرية بالرو   والمروولية الممتلكاا تممي  في المحققة الارائر معت ا تقيي  -
 .المصري  بالرو   والمروولية الممتلكاا تممي  في المتوقعة الارارة بمعت ا التنبؤ -

 :البحث أهمية 
 سياسية رسي علي   يرياعت المرتقبل في تحقيقها المتوقع الارارة بمعت ا التنبؤ في مترو  علمي أسلوب استاتام إن
يييا  اكيييل وللريييو   التراسييية محيييل للكيييرااا المتوقعييية لألربييياس والتاطيييي  والتريييعير لالكتتييياب  بنتيييائو الاا ييية للمريييتجتااوفق 
 .التراسة

 :الدراسة حدود 
 – التكميليييي الريييياراا - هنتسييييال – الحرييييو – البحيييري ) فيييروك والمريييوولية الممتلكييياا تممينيييااعلييي   البحيييث يقتصييير -1

 .(بري ال النقل – طبيال – الحوادث

 .(المهنت  – التلتا – الرويم – األهلية – مصر) خا  وقطاك عام قطاك المصرية التممي  شراااعل   التراسة ستت  -2
 .2009/2010 – 2000/2001 دراسة فترة خالل م  البحث يت  -3
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 :البحث منهج 
 .المصرية بالرو   والمروولية الممتلكاا تممي  في المحققة الارارة لمعت ا تحليلية دراسة  -األول المبحث
 بالريو   والمريوولية الممتلكياا لتيممي  الاريائر معيت ا تقتير في التجريبي البيزي  التحليل أسلوب استاتام -الثاني المبحث

 .المصري 
 .والتو ياا النتائو -الثالث المبحث

 :المصرية بالسوق  والمسئولية الممتلكات تأمين في المحققة الخسارة لمعدالت تحليلية دراسة -االول المبحث 
 حيتة علي  فيرك لكيل و لي  ،التراسة شملتها التي الكرااا م  شراة ال في المحققة الارارة معت ا دراسة ت ت سول

 :يلي كما

 :الحريق تأمين فرع -أوالا 

 تيممي ال شيرااا حققتهيا التيي الاريارة لمعت ا ا ختالل ومعامل معياري ال وا يحرال المتوس  يوض  التالي الجتول
 .الحريو لفرك التراسة فترة خالل

 (1) رقم جدول

 الحريق لفرع الخسارة لمعدالت االختالف ومعامل المعياري  واالنحراف المتوسط
 (2010\2009 :2001\2000) الدراسة فترة خالل

 البيان %مصر % يةهلاأل % الدلتا %المهندس % السويس %ككل السوق 

  المتوسط 48.2 38.4 30.3 39.2 25.2 48.5

 ي المعيار  االنحراف 29.4 36.2 25.8 25.1 13.5 22.8

 فاالختال معامل 61.2 94.3 85.1 63.8 53.9 47.7
 .(1الملحو رق  )المصتر:  

 :ما يلي الرابو الجتول م  ويتل 
 شييراة فييي ليي  قيميية أكبييرو  ،%25 حييوالي تييممي لل الرييويم شييراة فييي ليي  قيميية أقييل بليي قييت  الارييارة معييت ا متوسيي  إن -

 عليي  مؤشيير يوتعطيي%( 50 ليي ع تزيييت أ  يجييم) لهييا المقبييول المييتن فييي وهييي يرييبة تقييع ،%48حييوالي تييممي لل مصيير
 .الكرااا ه ا في وا كتتاب الترعير سياسة سالمة

 شييراة فييي %54 بييي  تراوحييت قييت قيمتيي  نأو  ،%100 عيي  يقييل البحييث محييل الكييرااا جميييع فييي ا خييتالل معامييل إن -
 المحققية الاريارة معيت ا قيي  فيي تكيتت وجيود عيتم علي  ييتل وهيو ،تممي لل يةهلاأل شراة في %94 ،تممي لل الرويم
 .الكرااا ه ا في وا كتتاب الترعير سياسة رواستقرا سالمة عل  يؤات وا ل  ،الكرااا لجميع التراسة فترة خالل

  :بحري ال تأمينال فرع -اثانيا 

 تيممي ال شيرااا حققتهيا التيي الاريارة لمعت ا ا ختالل ومعامل معياري ال وا يحرال المتوس  يوض  التالي الجتول
 .بحري ال لفرك التراسة فترة خالل
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 (2) رقم جدول
  البحري  لفرع الخسارة لمعدالت االختالف ومعامل المعياري  واالنحراف المتوسط يوضح

 (2010\2009 :2001\2000) الدراسة فترة خالل
 البيان % مصر % يةهلاأل % الدلتا %المهندس %السويس %ككل السوق 

  .المتوس  22.0 30.3 20.0 22.2 17.0 17.4
 .المعياري  ا يحرال 21.0 17.5 21.0 17.5 6.0 13.0
 .لا ختال معامل 95.0 57.4 106.1 78.6 35.6 74.3

 .(2المصتر: الملحو رق  ) 

 :ما يلي الرابو الجتول م  ويتل 
 الرييويم شييراة فييي ليي  قيميية أقييل بليي  حيييث ،البحييث محييل الكييرااا جميييع فييي %50 عيي  يقييل الارييارة معييت ا متوسيي  إن -

 أ  يجيم) لهيا المقبيول الميتن فيي وهي يريبة تقيع ،%30حوالي تممي لل يةهلاأل شراة في ل  قيمة أكبرو  ،%17 حوالي تممي لل
 .الكرااا ه ا في وا كتتاب الترعير سياسة سالمة عل  امؤشر   يوتعط ،%(50 ل ع تزيت

 اليتلتا شيراة عيتا ميا%( 100عي  يقيل) لي  المقبيول الميتن فيي جيام قيت البحيث محيل الكيرااا جمييع فيي ا خيتالل معامل إن -
 ، مصيير للتييممي شييراة فييي %95 ،تييممي لل الرييويم شييراة فييي %35 بييي  تراوحييت قييت قيمتيي  نأو  ،%106 بليي  حيييث ،تييممي لل

 شييراة باسييتثنام الكييرااا هيي ا لجميييع التراسيية فتييرة خييالل المحققيية الارييارة معييت ا قييي  فييي تكييتت وجييود عييتم عليي  يييتل وهييو
 الكرااا ه ا في وا كتتاب الترعير سياسة واستقرار سالمة عل  يؤات وا ل  ،تممي لل التلتا

 :يليالتكم السيارات فرع -اثالثا 

 تيممي ال شيرااا حققتهيا التيي الاريارة لمعت ا ا ختالل ومعامل معياري ال وا يحرال المتوس  يوض  التالي الجتول
 .يليالتكم الرياراا لفرك التراسة فترة خالل

 (3) رقم جدول

  الخسارة لمعدالت االختالف ومعامل المعياري  واالنحراف المتوسط يوضح
  (2010\2009 :2001\2000) الدراسة فترة خالل التكميلي السيارات لفرع

 البيان % مصر % يةهلاأل % الدلتا %المهندس % السويس %ككل السوق 
 .المتوس  59.1 39.6 45.0 36.3 47.9 51.5
 .المعياري  ا يحرال 28.5 23.0 18.4 14.5 22.5 21.7
 .ا ختالل معامل 48.1 58.1 40.9 40.1 46.9 42.1

 .(3المصتر: الملحو رق  ) 

 :ما يلي الرابو الجتول م  ويتل 
 بلي  حييث ،تيممي لل مصير شيراة باسيتثنام البحيث محيل الكيرااا جميع في %50 ع  يقل الارارة معت ا متوس  نإ -

 .%59حوالي تممي لل مصر شراة في ل  قيمة أكبرو  ،%36 حوالي تممي لل المهنت  شراة في ل  قيمة أقل
 شيييراة فيييي %41 بيييي  تراوحيييت قيييت قيمتييي  نأو  ،%100عييي  يقيييل البحيييث محيييل الكيييرااا جمييييع فيييي ا خيييتالل معاميييل نإ -

 المحققيية الارييارة معييت ا قييي  فييي تكييتت وجييود عييتم عليي  يييتل وهييو ،تييممي لل مصيير شييراة فييي %48 ،التييممي  المهنييت 
 .الكرااا ه ا في وا كتتاب الترعير سياسة واستقرار سالمة عل  يؤات وا ل  ،الكرااا لجميع التراسة فترة خالل
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 :الحوادث تأمين فرع -ارابعا 

 تيممي ال شيرااا حققتهيا التيي الاريارة لمعت ا ا ختالل ومعامل معياري ال وا يحرال المتوس  يوض  التالي الجتول
 .وادثالح لفرك التراسة فترة خالل

 (4) رقم جدول

  الحوادث لفرع الخسارة لمعدالت االختالف ومعامل المعياري  واالنحراف المتوسط يوضح
 (2010\2009 :2001\2000) الدراسة فترة خالل

 البيان % مصر % يةهلاأل % الدلتا %المهندس % السويس %ككل السوق 

 .المتوس  45.9 22.5 50.5 48.5 38.6 43.1
 .المعياري  ا يحرال 27.0 10.8 23.8 22.8 20.7 25.2
 .لا ختال معامل 58.8 47.9 47.1 47.1 53.5 58.5

 .(4المصتر: الملحو رق ) 

 :ما يلي الرابو الجتول م  ويتل 
 ييةهلاأل شيراة فيي لي  قيمية أقيل بل  حيث ،البحث محل الكرااا جميع في %50 ع  يقل الارارة معت ا متوس  نإ -

 لهيا المقبيول الميتن فيي وهيي يريبة تقيع ،%48حيوالي تيممي لل المهنيت  شيراة فيي لي  قيمية أكبرو  ،%22 حوالي تممي لل
 .الكرااا ه ا في وا كتتاب الترعير سياسة سالمة عل  امؤشر   يوتعط

 شييراة فييي %47 بييي  تراوحييت قييت قيمتيي  نأو  ،%100عيي  يقييل البحييث محييل الكييرااا جميييع فييي ا خييتالل معامييل نإ -
 خيالل المحققة الارارة معت ا قي  في تكتت وجود عتم عل  يتل وهو ،تممي لل مصر شراة في %59 ،تممي لل التلتا
 هييي ا فيييي وا كتتييياب الترييعير سياسييية واسيييتقرار سييالمة علييي  يؤايييت وايي ل  ،البحيييث محيييل الكييرااا لجمييييع التراسييية فتييرة

 .الكرااا

 :هندسيال تأمينال فرع -اخامسا 

 تيممي ال شيرااا حققتهيا التيي الاريارة لمعت ا ا ختالل ومعامل معياري ال وا يحرال المتوس  يوض  التالي الجتول
 .هنتسيال تممي ال لفرك التراسة فترة خالل

 (5) رقم جدول
  الهندسي لفرع الخسارة لمعدالت االختالف ومعامل المعياري  واالنحراف المتوسط يوضح

 (2010\2009 :2001\2000) الدراسة فترة خالل
 البيان % مصر % يةهلاأل % الدلتا %المهندس % السويس %ككل السوق 

  .المتوس  35.0 65.9 51.9 19.7 37.8 36.3
 .المعياري  ا يحرال 15.4 94.1 50.4 28.0 12.2 24.7
 .ا ختالل معامل 43.9 142.8 97.1 147.3 32.4 68.1

 .(5المصتر: الملحو رق  ) 

 واليتلتا تيممي لل ييةهلاأل شيراتي باسيتثنام ،البحيث محيل الكيرااا جمييع فيي %50 عي  يقيل الاريارة معيت ا متوسي  إن -
 تييممي لل يييةهلاأل شييراة فييي ليي  قيميية أكبييرو  ،%20 حييوالي تييممي لل المهنييت  شييراة فييي ليي  قيميية أقييل بليي  حيييث ،تييممي لل
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 علي  امؤشير   يوتعطي( فقي  والريويم ،المهنيت  مصير، شيراة في) لها المقبول المتن في وهي يربة تقع ،%66 حوالي
 .الكرااا ه ا في وا كتتاب الترعير سياسة سالمة

 فييي %32 بييي  تراوحييت قييت قيمتيي  نأو  ،%100 عيي  يقييل( الرييويم-الييتلتا-مصيير) الكييرااا فييي ا خييتالل معامييل إن -
 الارييارة معييت ا قييي  فييي تكييتت وجييود عييتم عليي  يييتل وهييو ،تييممي لل الييتلتا شييراة فييي %97و ،تييممي لل الرييويم شييراة

 فيي وا كتتياب التريعير سياسية واسيتقرار سيالمة علي  يؤايتو  ،البحيث محيل الكيرااا لجمييع التراسية فتيرة خيالل المحققة
 .الثالث الكرااا

 المقبيول الميتن وتجياو  ،اليتلتا شيراة فيي 142،تيممي لل المهنيت  شيراة في %143 حوالي بل  قت ا ختالل معامل إن -
 يعكييم مييا وهييو ،التراسيية فتييرة خييالل المحققيية الارييارة معييت ا قييي  فييي ابييير تكييتت وجييود مييا يعنييي وهييو ،(%100) ليي 

 هي ا أسيباب دراسة اإلدارة ع  المروولي  وعل  ،الكرااا ه ا في الفرك به ا الفعلية النتائو في ا ستقرار عتم م  حالة
 .من  التالم ومحاولة ا ستقرار وعتم التكتت

 :بري ال النقل تأمين فرع -اسادسا 

 تيممي ال شيرااا حققتهيا التيي الاريارة لمعت ا ا ختالل ومعامل معياري ال وا يحرال المتوس  يوض  التالي الجتول
 .بري ال النقل تممي  لفرك التراسة فترة خالل

 (6) رقم جدول
  الخسارة لمعدالت االختالف ومعامل المعياري  واالنحراف المتوسط يوضح
 (2010\2009 :2001\2000) الدراسة فترة خالل البري  النقل لفرع

 البيان % مصر % يةهلاأل % الدلتا  %المهندس % السويس  %ككل السوق 

  .المتوس  35.9 25.5 42.8 33.9 25.1 45.1

 .المعياري  ا يحرال 24.9 14.8 15.9 30.3 14.0 54.5

 .لا ختال معامل 69.8 57.9 37.1 89.4 55.8 121.2

 .(6المصتر: الملحو رق  ) 

 :ما يلي الرابو الجتول م  ويتل 
 الريويم شراة في ل  قيمة أقل بل  حيث ،البحث محل الكرااا جميع في %50 ع  يقل الارارة معت ا متوس  إن -

زييت ي أ  يجيم) لي  المقبيول المتن في يقع وهو ،%42 تممي لل المهنت  شراة في ل  قيمة أكبرو  ،%25 حوالي تممي لل
 .الكرااا ه ا في وا كتتاب الترعير سياسة واستقرار سالمة عل  امؤشر   يويعط%( 50 عل 

 شييراة فييي %37 بييي  تراوحييت قييت قيمتيي  نأو  ،%100عيي  يقييل البحييث محييل الكييرااا جميييع فييي ا خييتالل معامييل إن -
 المحققية الاريارة معيت ا قيي  فيي تكيتت وجيود عيتم علي  ييتل وهو ،تممي لل المهنت  شراة في %89و ،تممي لل التلتا
 الكيرااا هي ا فيي وا كتتاب الترعير سياسة سالمة عل  يؤات وا ل  ،البحث محل الكرااا لجميع التراسة فترة خالل

 .الفرك له ا المتوقعة النتائو م  واقترابها الفعلية النتائو واستقرار
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 :طبيال تأمينال فرع -اسابعا 

 تيممي ال شيرااا حققتهيا التيي الاريارة لمعت ا ا ختالل ومعامل معياري ال وا يحرال المتوس  يوض  التالي الجتول
 .طبيال تممي ال لفرك التراسة فترة خالل

 (7) رقم جدول

  الخسارة لمعدالت االختالف ومعامل المعياري  واالنحراف المتوسط يوضح
 (2010\2009 :2001\2000) الدراسة فترة خالل الطبي التأمين لفرع

 البيان % مصر % يةهلاأل % الدلتا  %المهندس % السويس  %ككل السوق 

  .المتوس  72.9 30.6 51.9 62.6 74.3 79.2

 .المعياري  ا يحرال 26.9 31.4 30.4 41.1 67.2 26.7

 .لا ختال معامل 36.8 102.6 58.6 65.6 90.4 33.7

 .(7المصتر: الملحو رق  ) 

 :ما يلي الرابو الجتول م  ويتل 
 حييث ،ييةهلاأل تيممي ال شيراة مباسيتثنا البحيث محيل الكيرااا جميع في %50  اد عل  قت الارارة معت ا متوس  إن -

 ،%(50 زييت علي ي أ  يجيم) لي  المقبيول الميتن فيي يقيع   وهو%، 79% ، 52الكرااا بي   باقي في قيمت تراوحت 
 .فروكال ه ا في وا كتتاب الترعير سياسة في خلال   هناك أن عل  امؤشر   يويعط

 قييت قيمتيي  نأو  ،يييةهلاأل تييممي ال شييراة باسييتثنام%100عيي  يقييل البحييث محييل الكييرااا جميييع فييي ا خييتالل معامييل إن -
 فيي تكيتت وجيود عيتم علي  ييتل وهيو ،تممي لل الرويم شراة في %90و ،تممي لل مصر شراة في %37 بي  تراوحت

 الترعير سياسة في الاللوجود  عل  يؤات التاليبو  ،فروكال ه ا لجميع التراسة فترة خالل المحققة الارارة معت ا قي 
 .فروكال ه ا في وا كتتاب

 الممتلكـــات لتـــأمين الخســـا ر معـــدالت تقـــدير فـــي التجريبـــي البيـــزي  التحليـــل أســـلوب اســـتخدام -الثاني المبحث 
 :المصري  بالسوق  والمسئولية

 محل المصرية التممي  شرااا في مرتقبال   المتوقعة الارارة معت ا لتقتير بيزي ال التحليل أسلوب استاتام يت  سول
 :التالية لألسباب و ل  ،التراسة

 عليي  القبلييي التو يييع معييال  تقييتير فييي ا عتميياد) المالييية النرييم تقييتير فييي دقيية أكثيير يتييائو بيييزي ال التحليييل أسييلوب يحقيو -1
 (.والتحيز الكاصي التقتير عل  ا عتماد) التقليتية األساليم تطبيو م  عليها يحصل التي تل  ع ( الفعلية البياياا

 .الزم  بمرور التراسة محل المككلة ع  المتاحة البياياا خبرة تراك  مع المعال  قي  تغير ا عتبار في يمخ  -2
 مجموعية وضيع ةرييو عي  و لي  ،يمكي  ميا أقيل إلي  المقيترة وقيمتها األ لية المعلمة قيمة بي  الفر   ةتتيي عل  يعمل -3

 .للقرار الحاكمة القواعت م  ةمتتابع
 إلي  يكيون  ما أقرب المعال  مقتراا إل  تصل لكي الحرابية للعملياا الحاكمة والقواعت الموضوعة روضفال عل  يعتمت -4

 .األمثل الحل
 .عكوائي متغير ع  تعبر التي للمعال  تجاهل  عتم في األخرن  األساليم ع  األسلوب ه ا يتميز -5
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 : بيزي ال التحليل لنمو إ و ف يلي وفيما
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 :حيث إن
 2S=  القبلي التو يع تباي  -   m=  القبلي التو يع متوس 

 𝜎2 = الفعلية البياياا تباي  -  X(bar)=  الفعلية البياياا متوس 
 2SS=  يالبعت التو يع تباي  -   M=  يالبعت التو يع متوس 

 β = الماضية للابرة الترجيحي الو ن 

  أن مالحظة مع
n2 للتممي  مصر شراة مفرداا 

n3 األهلية التممي  شراة مفرداا 

n4 للتممي  التلتا شراة مفرداا 

n5  للتممي  المهنت  شراة مفرداا 

n6 للتممي  الرويم شراة مفرداا  

n7 اكل الرو   مفرداا 

M2  لتممي  مصر لكراة يالبعت التو يع متوس  

M3  األهلية التممي  لكراة البعتي التو يع متوس 

M4  للتممي  التلتا لكراة البعتي التو يع متوس 

M5  للتممي  المهنت  لكراة البعتي التو يع متوس  

M6  للتممي  الرويم قناة لكراة البعتي التو يع متوس  

M7  اكل للرو   البعتي التو يع متوس 

β2  للتممي  مصر بكراة الماضية للابرة الترجيحي الو ن  

β3  األهلية بكراة الماضية للابرة الترجيحي الو ن  

 β4   للتممي  التلتا بكراة الماضية للابرة الترجيحي الو ن 

β5  للتممي  المهنت  بكراة الماضية للابرة الترجيحي الو ن  

β6  للتممي  الرويم قناة بكراة الماضية للابرة الترجيحي الو ن  

β7  اكل بالرو   الماضية للابرة الترجيحي الو ن 
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 :أن وبافتراض

 .2σوتباي  µ( يتبع التو يع الطبيعي بمتوس  X-تو يع متوس  المكاهتاا للمتغير محل التراسة )

 ..2Sوتباي   µللمعال  المراد تقتيرها يتبع التو يع الطبيعي بمتوس   Prior Distributionكما أن التو يع القبلي 

و لي  عي  ةرييو تقيتير معيال  التو ييع القبليي  ،معيت ا الاريارة المتوقعيةوسول يت  استاتام هي ا األسيلوب فيي تقيتير 
 :و ل  اما يلي ،ومتوس  التو يع ألبعتي والو ن الترجيحي للابرة الرابقة

 :معالم التوزيع القبلي تقدير -أوالا 

 :وقت اايت النتائو اما يلي ،في تقتير معال  التو يع القبلي Mathcad الجاهز ا ستعاية بالبريامو

 لجمييييع والتبييياي  القبليييي التو ييييع معيييال  لقيمييية وتقيييتير والتبييياي  الفعليييي الاريييارة معيييتل متوسييي  يوضييي  التيييالي الجيييتول
 .التراسة محل الكرااا

 (8) رقم جدول

  ككل والسوق  الدراسة محل الشركات لجميع المقدرة القبلي التوزيع معالم
m S2 2σ X(bar) الفرع 

 الحريو  336. 0.037 0.137 0.222
 البحري   191. 0.215 0.046 0.308
  الرياراا  445. 0.191 0.036 0.548
 الحوادث  452. 0.191 0.036 0.270
 الهنتسي  457. 0.185 0.34 0.228
 البري  النقل  539. 0.281 0.079 0.264
 الطبي  832. 0.485 0.235 0.937

 .Mathcad المصتر: مارجاا البريامو الجاهز

 :ما يلي الرابو الجتول م  ويتل 
 المتن في تقع ي يربةوه ،%33.6 بل  قت التراسة محل الكرااا لجميع الحريو لفرك الفعلي الارارة معتل متوس  إن -

يا المقبيول الميتن فيي يقيع وهيو ،%22.2 بلي  قت القبلي للتو يع النربة ه ا متوس  وإنلها،  المقبول  ميا يعنيي وهيو ،أيل 
 .األدام وحر  المالية بالرالمة تتر  الفرك ه ا في والالحقة الرابقة الابرة أن

 المتن في تقعيربة ، وهي %19.1 بل  قت التراسة محل الكرااا لجميع بحري ال لفرك الفعلي الارارة معتل متوس  إن -
يا المقبيول الميتن فيي يقيع ، وهيو%30.8 بلي  قت القبلي للتو يع النربة ه ا متوس  لها، وإن المقبول  ميا يعنيي ، وهيوأيل 

 .األدام وحر  المالية بالرالمة تتر  الفرك ه ا في والالحقة الرابقة الابرة أن
 فييي ، وهييي يرييبة تقييع%44.5 بليي  قييت التراسيية محييل الكييرااا لجميييع الرييياراا لفييرك الفعلييي الارييارة معييتل متوسيي  إن -

 ، وهيولهيا المقبول المتن خارإ في يقع ، وهو%54.8 بل  قت القبلي للتو يع النربة ه ا متوس  لها، وإن المقبول المتن
 .األدام وحر  المالية بالرالمة تتر  ل  تك  الفرك ه ا في الرابقة الابرة أن ما يعني

 فييي ، وهييي يرييبة تقييع%45.2 بليي  قييت التراسيية محييل الكييرااا لجميييع الحييوادث لفييرك الفعلييي الارييارة معييتل متوسيي  إن -
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يا المقبيول الميتن فيي يقيع ، وهيو%27 بلي  قيت القبليي للتو ييع النريبة هي ا متوسي  لهيا، وإن المقبول المتن ميا  ، وهيوأيل 
 .األدام وحر  المالية بالرالمة تتر  الفرك ه ا في والالحقة الرابقة الابرة أن يعني

 فييي ، وهييي يرييبة تقييع%45.7 بليي  قييت التراسيية محييل الكييرااا لجميييع هنتسيييال لفييرك الفعلييي الارييارة معييتل متوسيي  إن -
يا المقبيول الميتن فيي يقع ، وهو%22.8 بل  قت القبلي للتو يع النربة ه ا متوس  لها، وإن المقبول المتن ميا  ، وهيوأيل 
 .األدام وحر  المالية بالرالمة تتر  الفرك ه ا في والالحقة الرابقة الابرة أن يعني

 خيارإ ، وهيي يريبة تقيع%53.9بلي  قيت التراسية محل الكرااا لجميع بري ال النقل لفرك الفعلي الارارة معتل متوس  إن -
 ، وهيولهيا المقبيول الميتن فيي تقيع ي يريبةوه %26.4 بل  قت القبلي للتو يع النربة ه ا متوس  لها، وإن المقبول المتن
 .التراسة فترة خالل الفرك ه ا في ا كتتابأو  الترعير سياسة في تجاو اا حتثت قت اي  يعنيما 

 المتن في ، وهي يربة تقع%19.1 بل  قت التراسة محل الكرااا لجميع بحري ال لفرك الفعلي الارارة معتل متوس  إن -
ا المقبول المتن في يقع ، وهو%30.8بل  قت القبلي للتو يع النربة ه ا متوس  لها، وإن المقبول  أن ما يعني ، وهوأيل 
 .األدام وحر  المالية بالرالمة تتر  الفرك ه ا في والالحقة الرابقة الابرة

 ، وهيي يريبة تقييع%83.2 بليي  قيت التراسية محييل الكيرااا لجمييع طبيييال تيممي ال لفيرك الفعلييي الاريارة معيتل متوسي  إن -
يا المقبيول الميتن خيارإ يقع ، وهو% 93.7بل  قت القبلي للتو يع النربة ه ا متوس  لها، وإن المقبول المتن خارإ ، أيل 
 .األدام وحر  المالية بالرالمة تتر    الفرك ه ا في والالحقة الرابقة الابرة أن ما يعني وهو

 ( وذلك بالتطبيق على جميع الشركات محل الدراسة:βللخبرة الماضية ) الترجيحيتقدير الوزن  -اثانيا 

 و ل  ع  فترة التراسية ،محل التراسة تممي لجميع شرااا ال βللابرة الماضية  الترجيحييوض  الو ن  التاليالجتول 
(2000/2001-2009/2010). 

 (9) رقم جدول
 ( لجميع الشركات محل الدراسة والسوق ككل β) الماضية للخبرة الترجيحي الوزن  تقدير

 β2 β3 β4 β5 β6 β7 الفرع

 0.028 9.085 0.102 0.047 0.082 0.59 الحريو 
 0.035 0.00784 0.062 0.088 0.062 0.087 البحري 
 0.115 0.122 0.055 0.085 0.127 0.182 الرياراا
 0.149 0.105 0.125 0.135 0.031 0.167 الحوادث
 0.152 0.042 0.187 0.426 0.722 0.065 الهنتسي

 0.273 0.024 0.104 0.031 0.027 0.073 النقل البري 
 0.00755 0.161 0.076 0.158 0.114 0.019 الطبي

 .Mathcadمارجاا البريامو الجاهز :المصييتر

 :ما يلي الرابو الجتول م  ويتل 
 التراسية محيل الكيرااا جمييع فيي ابييرة بترجة  علي ا عتماد يمك    الحريو فرك في الماضية للابرة الترجيحي الو ن  -

 يجيم يي أو  ،%(59 حيوالي الكيراة هي ا فيي الماضيية للابيرة الترجيحيي اليو ن  بلي  حييث ،تممي لل مصر شراة باستثنام)
 .الحاضر الوقت في الكرااا لباقي المتاحة الفعلية ااالبياي عل  ا عتماد
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 محيل الكيرااا جمييع فيي ابييرة بترجيةعليي   ا عتماد يمك    بحري الالتممي   فرك في الماضية للابرة الترجيحي الو ن  -
 .الحاضر الوقت في الكرااا له ا المتاحة الفعلية االبيايا عل  ا عتماد يجم ي أو  ،التراسة

 محيل الكيرااا جمييع فيي ابييرة بترجيةعلي   ا عتماد يمك    الريارااتممي   فرك في الماضية للابرة الترجيحي الو ن  -
 .الحاضر الوقت في الكرااا لجميع المتاحة الفعلية االبيايا عل  ا عتماد يجم ي أو  ،التراسة

 محيل الكيرااا جمييع فيي ابييرة بترجيةعليي   ا عتمياد يمك    الحوادثتممي   فرك في الماضية للابرة الترجيحي الو ن  -
 .الحاضر الوقت في الكرااا لجميع المتاحة الفعلية االبيايا عل  ا عتماد يجم ي أو  ،التراسة

 محيل الكرااا جميع في ابيرة بترجةعلي   ا عتماد يمك    هنتسيالالتممي   فرك في الماضية للابرة الترجيحي الو ن  -
 الييتلتا شييراة باسييتثنام)  الحاضير الوقييت فييي الكييرااا لهي ا المتاحيية الفعلييية االبيايييا علي  ا عتميياد يجييم ييي أو  ،التراسية

 .% (43 حوالي الكراة ه ا في الماضية للابرة الترجيحي الو ن  بل  حيث تممي لل
 الكييرااا جميييع فييي ابيييرة بترجييةعلييي   ا عتميياد يمكيي    بييري ال النقييلتييممي   فييرك فييي الماضييية للابييرة الترجيحييي الييو ن  -

 .الحاضر الوقت في الكرااا له ا المتاحة الفعلية االبيايا عل  ا عتماد يجم ي أو  ،التراسة محل
 محيل الكيرااا جمييع فيي ابييرة بترجيةعليي   ا عتمياد يمكي    طبييالالتيممي   فرك في الماضية للابرة الترجيحي الو ن  -

 .الحاضر الوقت في الكرااا ه ا لجميع المتاحة الفعلية االبيايا عل  ا عتماد يجم ي أو  ،التراسة

 :البعدي التوزيع متوسط تقدير -اثالثا 

 :التراسة محل الكرااا جميع في الارارة لمعت ا البعتي التو يع لمتوس  تقتير يوض  التالي الجتول
 (10جدول رقم )

 لبعدي لمعدالت الخسارة لجميع شركات التأمين محل الدراسة اتقدير متوسط التوزيع 
 M2 M3 M4 M5 M6 M7 الفرع

 0.337 0.171 0.471 0.191 0.201 0.466 الحريو
 0.178 0.17 0.227 0.208 0.303 0.228 البحري 
 0.519 0.488 0.373 0.458 0.415 0.583 الرياراا
 0.407 0.374 0.457 0.474 0.226 0.428 الحوادث
 0.342 0.372 0.202 0.395 0.348 0.342 الهنتسي

 0.4 0.251 0.331 0.422 0.256 0.352 النقل البري 
 0.889 0.774 0.888 0.87 0.909 0.841 الطبي

 .Mathcadمارجاا البريامو الجاهز :المصيتر

 :يلي ما يتل  الرابو الجتول م 
 الكيرااا جميع في %(50 م  أقل)ل  المقبول المتن في يقع الحريوتممي   فرك في الارارة لمعت ا البعتي المتوس  -

 بهي ا الفيرك هي ا أعميال يتيائو لفحيم الحاجية وعيتم الكرااا له ا المالي المراز سالمة عل  يؤات و ل  ،التراسة محل
 .الكرااا

 جمييييع فيييي %(50 مييي  أقل)لييي  المقبيييول الميييتن فيييي يقيييع بحيييري الالتيييممي   فيييرك فيييي الاريييارة لمعيييت ا البعيييتي المتوسييي  -
 هي ا أعميال يتيائو لفحيم الحاجية وعيتم الكيرااا لهي ا الميالي المرايز سيالمة علي  يؤايت و لي  ،التراسة محل الكرااا

 .الكرااا به ا الفرك
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 جمييييع فيييي %(50 مييي  أقل)لييي  المقبيييول الميييتن فيييي يقيييع الرييييارااتيييممي   فيييرك فيييي الاريييارة لمعيييت ا البعيييتي المتوسييي  -
 هي ا أعميال يتيائو لفحيم الحاجية وعيتم الكيرااا لهي ا الميالي المرايز سيالمة علي  يؤايت و لي  ،التراسة محل الكرااا

 هي ا ولكي  ،لي  المقبيول الميتن زييت علي وي ،%58 حيوالي بلي  حييث ،تيممي لل مصير شيراة باستثنام الكرااا به ا الفرك
 .الكراة به ا الفرك ه ا أعمال يتائو فحم إل  تحتاإ و  ةفيفة تعتبر الزيادة

 جمييييع فيييي %(50 مييي  أقل)لييي  المقبيييول الميييتن فيييي يقيييع الحيييوادثتيييممي   فيييرك فيييي الاريييارة لمعيييت ا البعيييتي المتوسييي  -
 هي ا أعميال يتيائو لفحيم الحاجية وعيتم الكيرااا لهي ا الميالي المرايز سيالمة علي  يؤايت و لي  ،التراسة محل الكرااا

 .الكرااا به ا الفرك
 الكييرااا جميييع فييي %(50 ميي  أقل)ليي  المقبييول المييتن فييي يقييع الحييوادث فييرك فييي الارييارة لمعييت ا البعييتي المتوسيي  -

 بهي ا الفيرك هي ا أعميال يتيائو لفحيم الحاجية وعيتم الكرااا له ا المالي المراز سالمة عل  يؤات و ل  ،التراسة محل
 .الكرااا

 الكييرااا جميييع فييي %(50 ميي  أقل)ليي  المقبييول المييتن فييي يقييع هنتسيييال فييرك فييي الارييارة لمعييت ا البعييتي المتوسيي  -
 بهي ا الفيرك هي ا أعميال يتيائو لفحيم الحاجية وعيتم الكرااا له ا المالي المراز سالمة عل  يؤات و ل  ،التراسة محل

 .الكرااا
 الكيرااا جمييع فيي %(50 مي  أقل)لي  المقبيول الميتن فيي يقيع بيري ال النقيل فرك في الارارة لمعت ا البعتي المتوس  -

 بهي ا الفيرك هي ا أعميال يتيائو لفحيم الحاجية وعيتم الكرااا له ا المالي المراز سالمة عل  يؤات و ل  ،التراسة محل
 .الكرااا

 ،التراسية محيل الكيرااا جمييع فيي لي  المقبيول الميتن خيارإ فيي يقيع طبييال فيرك في الارارة لمعت ا البعتي المتوس  -
 جمييع في والترعير ا كتتاب سياسة سالمة عتم عل  وتؤات اجت   مرتفعة معت ا، وهي %90و% 77 بي  تراوس حيث

 والترييعير ا كتتيياب فييي أخييرن  سياسيياا اتبيياك عليي  العمييل الكييرااا بهيي ا لي وو المريي عليي  ويجييم ،الفييرك بهيي ا الكييرااا
 .البحث محل الكرااا بجميع الفروك ه ا أعمال يتائو فحم ضرورة ع  فلال   ،مرتقبال  

 :والتوصيات النتا ج -الثالث المبحث 
 :النتا ج -والا أ

 :الحريقتأمين  لفرع بالنسبة

 وعييتم التراسيية محييل الكييرااا بجميييع%( 50 ميي  أقل)ليي  المقبييول المييتن فييي جييام قييت الفعلييي الارييارة معييتل متوسيي  نإ
 لتلي  الميالي المرايز سيالمة عنييي ميا وهيو، %(100 عي  يقيل ا خيتالل معاميل) المحققة الارارة معت ا قي  في تكتت وجود

 .الفرك له ا المالية للنتائو فحم إجرام إل  الحاجة وعتم المتبعة والترعير ا كتتاب سياسة وسالمة الكرااا

 :بحري الالتأمين  لفرع بالنسبة

 وعييتم ،التراسيية محييل الكييرااا بجميييع%( 50 ميي  أقل)ليي  المقبييول المييتن فييي جييام قييت الفعلييي الارييارة معييتل متوسيي  أن
 لتلي  الميالي المرايز سيالمة عنييي ميا ، وهيو%(100 عي  يقيل ا خيتالل معاميل) المحققة الارارة معت ا قي  في تكتت وجود

 .الفرك له ا المالية للنتائو فحم إجرام إل  الحاجة وعتم فيها المتبعة والترعير ا كتتاب سياسة وسالمة الكرااا
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 :يليالتكم السياراتتأمين  لفرع بالنسبة

 وعيتم التراسية محيل الكيرااا بجمييع%( 50 مي  أقل)لي  المقبيول الميتن فيي جيام قت الفعلي الارارة معتل متوس  نإ
 المييالي المراييز سييالمة عنيييي مييا ، وهييو%(100 عيي  يقييل ا خييتالل معامييل) المحققيية الارييارة معييت ا قييي  فييي تكييتت وجييود
 .الفرك له ا المالية للنتائو فحم إجرام إل  الحاجة وعتم فيها المتبعة والترعير ا كتتاب سياسة وسالمة الكرااا لتل 

 :الحوادثتأمين  لفرع بالنسبة

 وعيتم التراسية محيل الكيرااا بجمييع%( 50 مي  أقل)لي  المقبيول الميتن فيي جيام قت الفعلي الارارة معتل متوس  نإ
 المييالي المراييز سييالمة عنيييي مييا ، وهييو%(100 عيي  يقييل ا خييتالل معامييل) المحققيية الارييارة معييت ا قييي  فييي تكييتت وجييود
 .الفرك له ا المالية للنتائو فحم إجرام إل  الحاجة وعتم فيها المتبعة والترعير ا كتتاب سياسة وسالمة الكرااا لتل 

 :هندسيالالتأمين  لفرع بالنسبة

 فيميا ،التراسية محيل الكيرااا بجمييع%( 50 مي  أقل)لي  المقبيول الميتن فيي جيام قيت الفعلي الارارة معتل متوس  نإ
 ا خيتالل معاميل) المحققية الاريارة معيت ا قيي  فيي تكيتت وجيود وعيتم ،%66 حيوالي بل  حيث يةهلاأل التممي  شراة عتا
 عليي  الكييراتي  ميي  اييل فييي ا خييتالل معامييل بليي  حيييث ،تييممي لل والمهنييت  يييةهلاأل شييراتي عييتا فيمييا ،%(100 عيي  يقييل

 فحيم إجيرام إل  الحاجةو  فيها المتبعة والترعير ا كتتاب سياسة سالمة عتم عنيي ما ، وهو%147، اتقريب  % 142 التوالي
 .الفروك له ا المالية للنتائو

 :بري ال النقلتأمين  لفرع بالنسبة

 وعيتم التراسية محيل الكيرااا بجمييع%( 50 مي  أقل)لي  المقبيول الميتن فيي جيام قت الفعلي الارارة معتل متوس  نإ
 المييالي المراييز سييالمة عنيييي مييا ، وهييو%(100 عيي  يقييل ا خييتالل معامييل) المحققيية الارييارة معييت ا قييي  فييي تكييتت وجييود
 .الفرك له ا المالية للنتائو فحم إجرام إل  الحاجة وعتم فيها المتبعة والترعير ا كتتاب سياسة وسالمة الكرااا لتل 

 :طبيال تأمينال لفرع بالنسبة

 ،التراسيية محييل الكييرااا بجميييع%( 50 ميي  أكبر)ليي  المقبييول المييتن خييارإ جييام قييت الفعلييي الارييارة معييتل متوسيي  نإ
 للنتييائو فحييم إجييرام إليي  الحاجيية وضييرورة ،الفييروك هيي ا فييي المتبعيية والترييعير ا كتتيياب سياسيية سييالمة عييتم يبييي  مييا وهييو

 .%31 بل  حيث ،يةهلاأل تممي ال شراة باستثنام لها المالية

 نتا ج عامة:

 ا عتميياد يجيم يي أو  ،ابييرة بترجيةعليي   ا عتمياد يمكي    اتقريب ي الفيروك جمييع فيي الماضيية للابيرة الترجيحيي اليو ن  نإ -
 .الحاضر الوقت في الكرااا له ا المتاحة الفعلية االبيايا عل 

 الكيرااا جمييع فيي %(50 مي  أقيل) ل  المقبول المتن في يقع الفروك جميع في الارارة لمعت ا البعتي المتوس  نإ -
 الفييروك هيي ا أعمييال يتييائو لفحييم الحاجيية وعييتم الكييرااا لهيي ا المييالي المراييز سييالمة عليي  يؤاييت و ليي  ،التراسيية محييل

 –تقريب يا  – لي  المقبيول الميتن خيارإجمييع الكيرااا محيل البحيث  فيي يتائجي  جياما الي ي طبييال تيممي ال فرك باستثنام
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 الفيرك هي ا فيي المتبعية والتريعير ا كتتياب سياسية تعيتيل إلي  الحاجة عل  يؤات ما ، وهو%91% ،77 بي  تراوس حيث
 .ل  المالية النتائو فحم وضرورة

 :التوصيات -اثانيا 
محييل  تييممي كييرااا الب طبيييال تييممي جميييع فييروك ال فييي تعييتيل سياسيية ا كتتيياب والترييعير المتبعيية ضييرورة العمييل عليي  -1

 .وا ا ضرورة العمل عل  فحم النتائو المالية له ا الفروك ،البحث
فحييم  وإجييرامييية هلاأل تييممي بكييراة ال هنتسيييال تييممي فييرك ال فييي ضييرورة العمييل عليي  تعييتيل سياسيية ا كتتيياب والترييعير -2

 .الفرك ه ا أعماللنتائو  دوري 

وعييتم ا عتميياد الييية عليي  الابييرة  ،يجييم ا عتميياد عليي  الابييرة الفعلييية المتاحيية لكييل شييراة ميي  الكييرااا محييل البحييث -3
 .به ا الكرااا و ل  عنت تقتير معت ا الارارة المتوقعة مرتقبال   ،الماضية

و لي  للعتييت مي   ،تيممي شرااا ال في لتقتير معت ا الارارة المتوقعة مرتقبال   بيزي التحليل ال أسلوبضرورة استاتام  -4
   .ما يمك  أقل إل وقيمتها المقترة  األ ليةالفر  بي  قيمة المعلمة  ةتتييمنها  ،األسباب
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البحث مالحق -  
 :(مئوية نسب) الحريقتأمين  لفرع الخسارة معدالت -(1) رقم ملحق

 السنوات مصر األهلية الدلتا المهندس السويس ككل السوق 

9.7 4.9 1.7 3.0 8.8 13.8 2000-2001 
26.8 29.4 135.3 4.7 2.8 25.2 2001-2002 
25.8 16.5 14.9 5.0 20.3 53.6 2002-2003 
40.3 10.1 43.4 14.3 2.7 99.6 2003-2004 
23.3 20.1 97.9 18.3 8.4 55.1 2004-2005 
6.0 12.0 31.4 23.7 9.6 0.0 2005-2006 
34.6 15.5 56.8 17.8 15.6 44.1 2006-2007 
57.2 24.7 42.5 12.7 12.9 67.8 2007-2008 
68.2 36.9 36.0 0.0 117.8 73.1 2008-2009 
48.3 0.0 39.8 89.6 0.0 49.5 2009-2010 

 .ماتلفة أعتاد التممي ،عل   للرقابة المصرية الهيوة مصر، في التممي  سو   ع  اإلحصائي الرنوي  الكتاب :المصتر
 :(مئوية نسب) البحري التأمين  لفرع الخسارة معدالت -(2) رقم ملحق

 السنوات مصر األهلية الدلتا المهندس السويس ككل السوق 

27.4 14.9 3.0 69.9 45.8 28.6 2000-2001 
33.1 19.6 19.4 0.0 55.0 52.5 2001-2002 
21.4 13.8 55.3 0.0 38.2 16.1 2002-2003 
22.7 24.2 25.9 15.6 39.0 28.2 2003-2004 
19.6 16.4 11.8 32.7 29.4 0.0 2004-2005 
6.9 19.7 28.8 27.5 44.6 0.0 2005-2006 
34.6 15.6 45.7 14.3 24.6 12.4 2006-2007 
7.9 20.5 6.3 24.6 15.3 23.5 2007-2008 
0.0 22.0 4.8 11.2 11.3 58.7 2008-2009 
0.0 2.6 21.2 2.2 0.0 0.0 2009-2010 

 .ماتلفة أعتاد التممي ،عل   للرقابة المصرية الهيوة مصر، في التممي  سو   ع  اإلحصائي الرنوي  الكتاب :المصتر
 :(مئوية نسب) التكميلي السياراتتأمين  لفرع الخسارة معدالت -(3) رقم ملحق

 السنوات مصر األهلية الدلتا المهندس السويس ككل السوق 

58.7 67.8 40.9 61.0 4.1 66.0 2000-2001 
62.2 59.4 54.8 63.3 41.1 78.3 2001-2002 
59.8 62.2 46.0 60.4 35.2 66.3 2002-2003 
69.6 62.6 47.5 62.7 50.4 88.5 2003-2004 
63.8 56.8 34.6 57.3 63.4 79.5 2004-2005 
67.8 64.9 48.1 45.3 70.4 72.9 2005-2006 
68.0 56.3 38.9 25.8 55.7 79.6 2006-2007 
36.9 27.9 22.9 26.9 35.7 34.6 2007-2008 
15.4 9.9 18.7 14.9 39.7 10.9 2008-2009 
13.1 11.5 10.2 32.4 0.0 14.3 2009-2010 

 .ماتلفة أعتاد التممي ،عل   للرقابة المصرية الهيوة مصر، في التممي  سو   ع  اإلحصائي الرنوي  الكتاب :المصتر
 :(مئوية نسب) الحوادثتأمين  لفرع الخسارة معدالت -(4) رقم ملحق

 السنوات مصر األهلية الدلتا المهندس السويس ككل السوق 

42.8 10.5 24.7 25.8 26.4 75.5 2000-2001 
24.2 20.6 11.9 5.9 14.0 42.0 2001-2002 
35.0 25.6 56.6 45.2 29.4 52.1 2002-2003 
17.3 30.9 30.2 61.1 21.8 7.7 2003-2004 
31.4 28.7 78.8 58.6 20.7 68.8 2004-2005 
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 السنوات مصر األهلية الدلتا المهندس السويس ككل السوق 

28.1 39.6 32.9 29.5 39.8 0.0 2005-2006 
18.9 37.9 47.9 57.9 25.7 45.8 2006-2007 
78.0 47.0 56.8 83.8 16.9 26.9 2007-2008 
83.3 73.7 73.2 72.4 30.2 67.3 2008-2009 
72.3 71.8 71.6 65.0 0.0 73.1 2009-2010 

 .ماتلفة أعتاد التممي ،عل   للرقابة المصرية الهيوة مصر، في التممي  سو   ع  اإلحصائي الرنوي  الكتاب :المصتر
 :(مئوية نسب) الهندسي التأمين لفرع الخسارة معدالت -(5) رقم ملحق

 السنوات مصر األهلية الدلتا المهندس السويس ككل السوق 

31.1 44.3 4.7 0.0 32.5 45.7 2000-2001 
4.9 22.5 0.0 50.7 25.5 11.3 2001-2002 
0.0 31.1 0.0 49.1 89.2 54.9 2002-2003 
86.1 38.6 8.7 52.0 53.9 26.4 2003-2004 
23.9 55.6 27.4 20.1 0.0 27.7 2004-2005 
40.1 14.9 0.0 62.6 323.1 58.6 2005-2006 
56.8 34.8 12.8 58.9 45.8 17.8 2006-2007 
38.9 46.8 23.7 23.8 37.0 34.9 2007-2008 
45.5 45.8 26.5 182.7 51.9 42.2 2008-2009 
35.7 43.5 93.0 19.2 0.0 30.4 2009-2010 

 .ماتلفة أعتاد التممي ،عل   للرقابة المصرية الهيوة مصر، في التممي  سو   ع  اإلحصائي الرنوي  الكتاب :المصتر
 :(مئوية نسب) البري  النقلتأمين  لفرع الخسارة معدالت -(6) رقم ملحق

 السنوات مصر األهلية الدلتا المهندس السويس ككل السوق 

94.4 0.0 47.0 35.2 38.6 194.2 2000-2001 
7.4 15.3 0.0 49.4 9.9 0.0 2001-2002 
10.4 23.5 2.2 59.8 37.2 26.3 2002-2003 
15.2 44.6 6.2 33.0 34.7 27.7 2003-2004 
36.7 20.1 82.3 61.0 40.9 48.4 2004-2005 

183.3 17.6 20.9 50.2 40.2 913.5 2005-2006 
25.8 26.9 78.9 37.9 11.7 56.9 2006-2007 
15.9 48.9 45.7 56.9 20.2 24.8 2007-2008 
27.4 28.2 42.4 34.4 22.0 27.7 2008-2009 
34.2 26.0 13.3 9.7 0.0 36.4 2009-2010 

 .ماتلفة أعتاد التممي ،عل   للرقابة المصرية الهيوة مصر، في التممي  سو   ع  اإلحصائي الرنوي  الكتاب :المصتر
 :(مئوية نسب) الطبي التأمين لفرع الخسارة معدالت -(7) رقم ملحق

 السنوات مصر األهلية الدلتا المهندس السويس ككل السوق 

92.2 29.6 157.8 123.2 177.1 82.2 2000-2001 
99.9 58.4 37.4 40.2 141.9 84.5 2001-2002 
91.5 246.2 99.6 252.4 93.4 82.9 2002-2003 
68.0 74.4 57.4 2.5 100.7 123.6 2003-2004 

107.9 29.5 129.6 60.5 118.5 97.6 2004-2005 
99.6 0.0 92.7 58.5 127.8 90.1 2005-2006 
92.8 45.8 45.8 69.9 79.9 79.0 2006-2007 
89.9 78.9 38.9 78.4 36.1 35.8 2007-2008 
79.8 87.6 83.2 81.9 29.7 85.2 2008-2009 
67.4 92,8 142.0 89.5 0.0 78.6 2009-2010 

   .ماتلفة أعتاد التممي ،عل   للرقابة المصرية الهيوة مصر، في التممي  سو   ع  اإلحصائي الرنوي  الكتاب :المصتر
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  ABSTRACT 
This Search is located in three sections: the first section deals with assessing loss rates achieved 

in the Egyptian insurance companies, and the second deals with the use of experimental of Bayes 

analysis in estimating the rate of losses for the property and liability insurance in the Egyptian 

market and the third deals with the results and recommendations. 

The aim of this study is to assess the rates of losses in property and liability insurance for 

Egyptian market during the study period and forecasting expected loss rates in the property 

and liability insurance in the Egyptian market. 
The rates reflect the loss realized and expected insurance companies how successful 

policies in these companies on the pricing and underwriting and reinsurance and are an 

indicator of profitability achieved, as well as used as a control depends upon the supervisory 

and insurance supervision to evaluate the performance facilities insurance and whether you 

need to re-examine the results financial or not. This study has followed a scientific method of 

analysis special style quantitative and statistical technique that commensurate with the nature 

and one of the most important results of the study: 

- The realized loss rates and the expected came in the acceptable range in all branches of 

the fire, marine and land transport accidents in all companies under consideration, which 

means safety underwriting and pricing policies. 

- The Realized loss rates and the expected came in the long unacceptable in all branches of 

medical insurance to all companies under consideration, which means no safety pricing 

and underwriting policies followed in these companies. 

- Has been one of the most important recommendations of the study the following: 

- The need to modify the underwriting and pricing policies used in all branches of the 

medical insurance, as well as the need for the regulation and supervision of examining the 

financial results of these branches. 

- The need to use of Bayes analysis to estimate the expected loss rates in the future in the 

insurance companies and for a variety of reasons including the minimization of the 

difference between the original value of the parameter and the estimated value to less than 

what can be. 


