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يف تسعري التأمني    Bonus-Malus System (BMSتطبيق نظام ) 
 التأمني املصرية دراسة تطبيقية على شركات  :  التكميلي على السيارات 

 د. محمد محمود هاشم 

 ملخص البحث 
 على  التطبيق من خاللتقييم تسعير التأمين التكميلي على السيارات وصول إلى يهدف هذا البحث لل   

 –نظام تحفيز  باستخدام  الممتلكات والمسئولية العاملة بالسوق المصري  تأمينات  شركات  إحدى    بيانات

التأمين على , وذلك    Bonus-Malus system   ( BMSعقوبة  ) من أجل الحصول على قسط 

ختلف من شخص ي  والذي,  قسط التأمين المقدرالذي يدفعه المؤمن لهم، للوصول إلى  التكميلي  السيارات  

بزيادة الحوادث   التأمين يرتفع قيمته  أن قسط  حيثآلخر نتيجة اختالف الخصائص الفردية للمؤمن لهم،  

واحتمال   كبة من طرف المؤمن لهم، وبالتالي فإن كل مؤمن له سوف يدفع قسط يتناسب مع درجةالمرت

أخذ العوامل المؤثرة  في درجة الخطر في اإلعتبار عند , وذلك من خالل  تعرضه لخطر الحوادث

( نموذج   السيارات  (  BMSتطبيق  على  التكميلي  التأمين  بيانات  وتحليل محفظة  الخاصة  المقترح, 

من خالل عينة   The generalized linear model   (GLMباستخدام النموذج الخطي المعمم )

بيانات إحدى شركات التأمين العاملة في السوق المصري, وتقدير تكرار المطالبات السنوية بتطبيق  

ة النماذج ( في التأمين التكميلي على السيارات الخاصة في سوق التأمين المصري, ومقارنBMSنظام )

واختيار النموذج األفضل بناًء على هذه   ,ذات المتغيرات التنبؤية المختلفة من خالل تحليل االنحراف

( لكل فئة وحساب قسط التأمين BMSومن ثم استخدام نظام )  ,المقارنة لتقدير حجم المطالبات السنوية

 الذي يضمن تحقيق الكفاية والعدالة للتغطية التأمينية. 

( المقترح يستند على عدد الحوادث الماضية ووطأتها في BMSالبحث إلى أن نموذج )  وقد توصل  

وأن استخدام هذا النموذج في تسعير تأمين السيارات التكميلي يساعد على   التأمين،عملية تقدير تسعير  

وضع أساس واضح ومحدد لتحديد األخطار الجيدة واألخطار الرديئة مما يؤدي إلى المساعدة في اتخاذ 

وأخيراً فهو يحقق التوازن    متوازنة،وكذلك يساعد في تكوين محفظة اكتتاب    المناسبة،قرارات االكتتاب  

 لي لشركة التأمين ويضمن للمؤمن له دفع القسط الذي يتناسب مع درجة احتمال تعرضه للخطر.الما

 

النموذج الخطي  عقوبة، -نظام تحفيز التسعير، التكميلي،السيارات  تأميناالفتتاحية: الكلمات 

 المعمم.
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 للبحث  النظرياإلطار  ـ1
   المقدمة وطبيعة المشكلة 1/1

إلى ظهور شركات التأمين وإعادة التأمين التي تعد من   ةالمعاصر  ةاإلقتصادي  اتالتطور  لقد أدت   

باعتبارها المالية  المؤسسات  أهم  أسهم،   بين  صورة  في  النقدية  األرصدة  من  الفائض  بتجميع  تقوم 

بذلك  التأمين  فشركات  استثمارية،  إلى مشروعات  قروض  الفائضة بصورة  األرصدة  هذه  وتوظف 

لمن يطلبها الخدمة  تقدم  للتأمين  فهي مؤسسة  مزدوجا  دوراً  األموال   ,تمارس  باستثمار  تقوم  وكذلك 

المجمعة لديها ألن التأمين في شكله الحالي لم يعد يهدف إلى حماية األفراد والمنظمات من المخاطر 

 قتصادية. اإلفي الحياة  اً كبير اً بل أصبح له دور  ,التي يتعرضون لها فحسب

وعملية تصنيف األخطار تعد الخطوة   ,وقياسها  هاتصنيف  في التأمين فالبد من  األخطار  تسعيريتم    وحتى  

كاف   نحو وضع سعر  التأمينية    األولى  للتغطية  الوثائق؛وعادل  بين حملة  العدالة  يجب   وتحقيق  لذا 

, وذلك حتى ات الخطر المتقاربة في فئة واحدةتجميع حملة الوثائق ذوي الخصائص المشتركة ودرج

بين القسط الخاص بكل فئة من الفئات والقيمة المتوقعة لتكلفة المطالبات المتعلقة ،يكون هناك تناسباً 

إليها المصروفات اإلدارية ) عبدهللا , مروه سعيد   قياس درجة وبالنسبة ل  ,(2013بتلك الفئة مضافاً 

ت  باإليتم  ذلك    فإن  الخطر والتي  الرياضية  األساليب  بعض  على  العدالة   التسعيركسب  عتماد  صفتي 

أي  ويوالكفاية,   إرتباطا طردياً  الخطر  التسعير بدرجة  الخطر  أنه  رتبط  معها   زادكلما زادت درجة 

 . (2017سيد حسن ) الحصري , محمد  السعر والعكس صحيح

تأمين      أن شركات  إلى  الدراسات  والمسئولي  اتوتشير  المشكالت   اتالممتلكات  العديد من  تواجه 

والذي يعتبر   ,في الفروع المختلفة ال سيما فرع تأمين السيارات التكميلي  تسعير وثائق التأمينومنها  

أهم حوالي    ,هامن  المتوسط  في  يمثل  التأمينات    %27حيث  أقساط  إجمالي  السوق من  في  العامة 

من   %25المصري,   الفترة  عن  وذلك  المباشرة  العمليات  عن  المسددة  التعويضات  حجم  من 

ويبلغ متوسط الحصة السوقية لهذا الفرع في سوق التأمين المصري   2018/2019إلى    2009/2010

م , والجدول 2018/2019إلى    2009/2010من حصة السوق وذلك خالل الفترة من    %37,5حوالي  

التكميلي في السوق المصري  ا الكتاب )  لتالي يوضح متوسط الحصة لسوقية لفرع تأمين السيارات 

  .اإلحصائي السنوي أعداد مختلفة(

 ( 1/1جدول )

 متوسط الحصة السوقية لفرع تأمين السيارات التكميلي في سوق التأمين المصري 

 م )%( 2018/2019إلى م  2009/2010خالل الفترة من  

 18/19 17/18 16/17 15/16 14/15 13/14 12/13 11/12 10/11 09/10 السنة

 40 37 36 33 34 35 38 39 42 41 الحصة السوقية %
 أعداد مختلفة.  مصر، المصدر: الكتاب اإلحصائي السنوي عن نشاط سوق التأمين في 

والتعويضات ومعدالت الخسائر لفرع تأمين خالل تتبع تطور األقساط    كما تشير الدراسات أنه من 

 الفرع كمايتبين تزايد معدالت الخسارة لهذا  أثناء فترة الدراسة  السيارات التكميلي بالسوق المصري  

 يتضح من الجدول التالي: 
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 (1/2جدول )

معدل تطور األقساط والتعويضات المباشرة ومعدل الخسائر لفرع تأمين السيارات التكميلي في 

 المصري السوق 

 م 2018/2019م إلى 2009/2010خالل الفترة من 
 بآالف الجنيهات  القيم                                                                               

معدل   التعويضات  االقساط  السنة 

قيمة   الخسائر% 

 األقساط 

معدل  

 التطور% 

قيمة  

 التعويضات 

معدل  

 التطور% 

2010 1317118 49,91 716555 17,94 72,2 

2011 1442394 64,12 795977 31,01 61,4 

2012 1362845 55,14 874221 43,98 68,7 

2013 1325157 62,22 930446 53,15 67,6 

2014 1571976 78,91 919911 51,41 55,6 

2015 1796167 104,43 1097801 80,70 67,6 

2016 2042298 132,45 1165742 91,88 57,6 

2017 2796024 206,86 1359696 123,81 56,6 

2018 3225384 19.6 1727000 27.0 58,4 

2019 3771499 16.9 1995483 15.5 54,7 
 أعداد مختلفة.  مصر،المصدر: الكتاب اإلحصائي السنوي عن نشاط سوق التأمين في 

  716555التعويضات في تزايد مستمر حيث كانت )ويالحظ من الجدول السابق أن قيمة   

هذا  كل  , وقد ترتب على    2019عام    جنيه(ألف    1995483)بينما أصبحت    2010عام    جنيه(ألف  

  .هذا الفرع الهامل التأمين بتسعير وثائقاحتياج شركات التأمين لوجود نماذج تساعدها في التنبؤ 

تعدد  وتتمثل    مع  أنه  في  البحث  السيارات مشكلة  تأمين  تسعير  عند  المستخدمة  األساليب 

الفرع    ,التكميلي لهذا  السوقية  الحصة  ارتفاع  أنه  ومع  األساليب إال  تلك  وتحديث  إلى تطوير  يحتاج 

فان القسط المحدد ال يمثل الخبرة السابقة لشركة التأمين مع التاريخ السابق , لذا    المستخدمة في التسعير

 :تساؤل هام وهوفي اإلجابة على  البحث  مشكلة  وتتلخص    ,  لخطر المختلفةللعميل وال تعكس درجات ا

التأمين   ةكل مؤمن له لشرك  والذي  يجب أن يدفعه  ,التكميليلتأمين السيارات    األمثل  القسط ما هو  

بحيث تكون األقساط مرتفعة أو منخفضة حسب عدد    بحيث يتناسب هذا القسط مع سلوك المؤمن له

  ؟يتسبب فيها المؤمن له أو قائد المركبةالحوادث التي 

بمعنى تطبيق   والعكس،كلما ارتفع القسط الذي يدفعه    أكثر،أي أنه كلما ارتكب المؤمن له حوادث      

 نظام عقوبةو  ,عبارة عن تخفيض يقدم لصالح المؤمن عند عدم ارتكابه ألي حادثوهو    نظام تحفيز

 . خالل فترات التعاقد السابقةارتكابه ألي حادث  وهو عبارة عن عالوة يدفعها المؤمن له عند

 البحثأهداف  1/2

  تسعير التأمين التكميلي على السيارات من خالل التطبيق على   يهدف هذا البحث إلى الوصول إلى   

 BMS))باستخدام نظام وذلك  المصري،شركات الممتلكات والمسئولية العاملة بالسوق  بيانات إحدى

 من خالل: 

 المقترح. BMS) نموذج )عند تطبيق  عتبار درجة الخطر في اإل المؤثرة فيأخذ العوامل  •

على السيارات الخاصة باستخدام النموذج الخطي  لي التكميتحليل محفظة بيانات التأمين  •

إحدى عينة بيانات من خالل  The generalized linear model    (GLM)المعمم 

 . السوق المصريشركات التأمين العاملة في 
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في التأمين التكميلي على السيارات BMS ) تقدير تكرار المطالبات السنوية بتطبيق نظام ) •

 .في سوق التأمين المصريالخاصة 

  االنحراف واختيارمقارنة النماذج ذات المتغيرات التنبؤية المختلفة من خالل تحليل  •

السنوية ومن ثم استخدام حجم المطالبات ل بناًء على هذه المقارنة لتقدير النموذج األفض

الذي يضمن تحقيق الكفاية والعدالة للتغطية  التأمين قسط حساب( لكل فئة وBMSنظام )

 التأمينية. 

 ة البحث أهمي 1/3

  لتحديد محددات تسعير تناوله قضية أساسية وهي المعالجة العلمية  يستمد هذا البحث أهميته من خالل    

تحديد أقساط التأمين الواجب دفعها من خالل تحديد  عند في الحسبانألخذها السيارات التكميلي  تأمين

وذلك من خالل حساب اإلحتماالت ,السيارات  الطريقة العلمية للمتغيرات التي تؤثر على خطر حوادث  

وتطبيق نظام تحفيز وهو عبارة عن تخفيض يقدم لصالح المؤمن عند في ضوء اإلحصاءات المتوفرة،  

وهو عبارة عن عالوة يدفعها المؤمن له عند ارتكابه ألي حادث عدم ارتكابه ألي حادث ونظام عقوبة  

تتمكن شركات التأمين من تسعير المنتجات التأمينية وحساب   خالل فترات التعاقد السابقة , وذلك حتى

األقساط التأمينية التي يلزم المؤمنين لهم بدفعها هذا من جهة، ومن جهة أخرى اإللتزام بتسديد التزاماتها 

اآلج إرتفاع في  في ظل  خاصة  يسيراً  أمراً  األخيرة  هذه  في  التحكم  إمكانية  يجعل  مما  المحددة،  ال 

 . معدالت التضخم

 حدود البحث  1/4

 :تتلخص حدود البحث فيما يلي

 م. 2020حتى    2011حدود زمنية: حيث اقتصر البحث على فترة زمنية محددة من   •

حدود مكانية: اقتصر البحث على البيانات المنشورة والمتاحة إلحدى شركات التأمين   •

التكميلي على السيارات وهي شركة المهندس  المصرية التي تعمل في فرع التأمين  

للتأمين وذلك نظراً لتوافر البيانات الخاصة بها وبإعتبارها إحدى الشركات المسجلة 

 ببورصة األوراق المالية.

   البحثأسلوب  1/5

الدراسة • )  اسلوب  على    :(المكتبيةالنظربة  االعتماد  تم  االستقرائي  المنهج  خالل  من 

وذلك   األجنبية،المراجعة النظرية والفكرية لما تناولته الدارسات والبحوث سواء العربية أو  

المرتبطة   سواء  السابقة  الدراسات  استعراض  خالل  على  بتسعيمن  التكميلي  التأمين  ر 

باستخدام المرتبطة  تلك  أو  )  السيارات  تسعير  BMS ) نظام  على  في  التكميلي    التأمين 

 السيارات.

في تسعير    BMS ) وتم ذلك من خالل استخدام )  :()التطبيقيةاسلوب الدراسة العملية   •

اعتمد الباحث في هذا الجزء    لسيارات في شركات التأمين المصرية,وقدلتكميلي لاالتأمين  

من   الفترة  خالل  المنشورة  التقارير  من  المستخرجة  البيانات  تحليل  حتى 2011على  م 

التأمين 2020 مجال  في  العاملة  الشركات  إحدى  باعتبرها  للتأمين  المهندس  لشركة  م 

جلة ى الشركات المسدسنوية لكونها إحالربع التكميلي على السيارات والتي تتوافر بياناتها  

 .ببورصة األوراق المالية
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 الدراسات السابقة  ـ 2

األجنبية التي تناولت  أهم الدراسااات السااابقة سااواء الدراسااات العربية أوبعرض الباحث  قام  

وذلك بغرض االسااتفادة مما توصاالت إليه   وتحليلها،موضااوعات تتعلق بالبحث ثم التعليق عليها 

وأخيراً الوصااول إلى الفجوة   الحالي،تلك الدراسااات من نتائج وتوصاايات في موضااوع البحث 

 البحثية والتي يبنى عليها هذا البحث. 

 الدراسات العربية 2/1

 (1992، على السيد عبده,دراسة، )الديب 2/1/1

وقد هدفت الدراسااة إلى الوصااول لنموذج لتسااعير وثيقة التأمين التكميلى للساايارات الخاصااة     

)مالكى( من خالل تحليل تعويضااات العمالء من محاور متعددة مثل الجنس، الساان، ساانة صاانع 

وقد توصل الباحث إلى أن األسعار المطبقة غير كافية لعدم أهتمامها   للسيارة،السيارة، بلد المنشأ 

 .تفاصيل العوامل المسببة للخطرب

 (2010محمد مسعد  )المعداوي، دراسة 2/1/2

محااولاة لتوفيق تكرار بيااناات   تهادف الادراساااااة إلي إسااااتخادام النموذج اللوغااريتمي الخطي فى    

المطالبات، وكذلك تطبيق نظرية المصااداقية وإسااتخدام أنسااب التوزيعات االحتمالية لحساااب معامل  

وقد ,المصااداقية المالئم وذلك فى محاولة التوصاال إلى إطار سااعري عادل لتأمين الساايارات التكميلي 

إسااتخدام التوزيعات اإلحصااائية، باإلعتماد  تم توفيق بيانات المطالبات ب  توصاالت الدراسااة إلى أنه قد

 وقادعلى أن مقادار المطاالباة الفردياة يتبع التوزيع البواسااااوني وعادد المطاالباات يتبع توزيع جااماا،  

يجب أال يقل سااااعر التأمين التكميلي  حيث  تحساااانت معنوية النموذج بالنساااابة لكل من المتغير التابع 

% وذلاك من أجال زياادة كفااءة العمال  3,2كي عن % وكاذلاك الغير مال 3,3للسااااياارات المالكي عن 

يجب أن يتم تطوير أنظمة اإلشاراف كما  التأميني وتوزيع األعباء على المشاتركين بصاورة أكثر عدالة  

والرقااباة على التاأمين في السااااوق المصااااري، حياث إن تحرير أنشااااطاة التاأمين قاد يؤدي إلي وجود 

إساتخدام أكثر , وقد أوصات الدراساة بأنه يفضال   تضاارب وتصاارع بين الشاركات العاملة في الساوق

 ً ناطق القوة والضااااعف لكل طريقة، للتسااااعير مع إيجاد أوزان للمصااااداقية حسااااب م  من طريقة معا

عتماد على بيانات سااوق التأمين عن فترة زمنية كافية يعطي وزن للمصااداقية مرتفع عند حساااب  اإل

من قيمتها الساوقية نظًرا ألن شاركات التأمين تقوم   عدم قبول التأمين على السايارة بأقلو ساعر التأمين

 .بسداد التعويضات عن اإلصالح وقطع الغيار باألسعار السوقية السائدة وقت اإلصالح

 (2014, سيد أحمد  نعبد الرحمأحمد    )إبراهيم،دراسة  2/1/3

دفع عجلاة  يوفر التاأمين حمااياة رأس الماال القومي وألفراد المجتمع، و يساااااهم بادور فعاال في  

يعتبر واحداً من أهم القطاعات االقتصاااادية, ولعل تحديد الساااعر فهو   لذلك  ؛التنمية االقتصاااادية

المناساب والدقيق هو جوهر عملية التساعير لتأمين الممتلكات والمسائوليات حيث أنه يحقق العدالة  

المطالبات في تأمين الساايارات ، ومع ارتفاع حجم شااركات التأمين وجمهور المؤمن لهملكل من 

ساانة بعد أخرى مع ثبات السااعر، يؤكد على أن شااركات التأمين السااعودية ال تسااتند إلى الطريقة 

الصااحيحة في التسااعير، وحيث أن الطرق المسااتخدمة في التسااعير تعتمد على نماذج التسااعير  

اذج الخطر الفردية  االكتواري التي تهمل الجانب االسااااتثماري وتعتمد على دوال الخسااااائر ونم

، أو نماذج التساعير المالي وأفضالها بالنسابة للتأمين )نماذج تساعير  نماذج الخطر التجميعية وكذلك

عقود الخيارات(، وتتميز عن النماذج االكتوارية في أنها تعكس التغيرات في األسااااواق العالمية 

االسااااتثمااري ، إال أناه من   وكاذلاك تحليال الخطر والعاائاد واهتماامهاا باالجااناب االكتتاابي والجااناب

عيوبهاا أنهاا تعتماد على توزيع احتماالي مفترض وهو التوزيع الطبيعي أو الطبيعي اللوغااريتمي، 
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وعلى ذلك يهدف البحث إلى بناء نموذج يجمع بين مزايا التسااااعير االكتواري ومزايا التسااااعير 

 .سوق السعوديالمالي واستخدامه في تسعير التأمين الشامل للسيارات الخصوصية بال

 (2016, عبد هللارمضان   عبد هللا  )نوار،دراسة  2/1/4

المتغ   تحديد  إلى  الدراسة  هذه  تأتهدف  األكثر  المستقلة  )قيمة صافى   ثيراً يرات  التابع  المتغير  على 

للتنبؤ بقيمة صافى األقساط   األقساط المصدرة للسيارات المالكى( ومن ثم تقدير النموذج اإلحصائى

تحديد المتغيرات المستقلة األكثر تاثيراً على المتغير التابع )صافى األقساط  وكذلك  المالكي،للسيارات  

المصدرة للسيارات التجارى وهى سيارات النقل، األتوبيس، أتوبيس السياحة،........( ومن ثم تقدير 

وإلقاء الضوء على أهمية  ط المصدره للسيارات التجاريةاألقسا  صافيالنموذج اإلحصائى للتنبؤ بقيمة  

قيم المعامالت للمتغيرات المستقلة بنموذج االنحدار وأثر التغير فى قيم المتغيرات المستقلة على المتغير 

 .التابع أمام صانع القرار

الدراسة   التدريج   ؛مقارنة بين النماذج اإلحصائية المختلفةكما قدمت  ى والناتجة من تطبيق االنحدار 

المقارنة بين و  يعطى أقل قيمة لخطأ التنبؤ  والذي  ؛صطناعية وإختيار أفضلهاوالشبكات العصبية اإل

كل من البيانات الخام  والناتجة من تطبيق الشبكات العصبية على ؛األهمية النسبية للمتغيرات المستقلة

مينات السيارات التكميلي على التنبؤ بقيمة أقساط تأ زت الدراسةوقد رك.  ول والفرق الثانىوالفرق األ

 الالزمة للدراسة.  البيانات لتوافر لشركة قناة السويس للتأمين نظراً 

 (2016 ،معبد العليإيمان عماد  على،دراسة ) 2/1/5

  المصاااري،المشااااكل والتحديات التي تواجه فرع السااايارات التكميلي في الساااوق   تناولت الدراساااة 

وذلك بتحليل مؤشاارات فرع الساايارات    الخدمة،ومحاولة الوصااول إلى حلول مناساابة لالرتقاء بأداء 

 .  الشاراات العاملة في الساوق المصاري دراساة بيانات  وذلك من خالل  ،التكميلي في الساوق المصاري

سااليب العلمية والطرق اإلكتوارية في تساعير التأمين شاركات التأمين باتباع األ  الدراساةأوصات  وقد 

 والتنبؤ بالمطالبات في هذا الفرع الهام من فروع التأمين.

 (2017 ،محمد حسن سيد  الحصري،)دراسة  2/1/6

على الرغم من أن تأمين السيارات التكميلي يعد أحد أهم فروع تأمينات الممتلكات في سوق التأمين   

 المصري؛ إال أن معظم شركات التأمين محل الدراسة تحقق خسائر من نشاط االكتتاب في هذا الفرع,

العتماد على قوائم ولعل ذلك يرجع أساساً لعدم وجود أسلوب محدد ودقيق لتسعير التغطية التأمينية؛ وا

أسعار ال تمثل الخبرة السابقة وينتج عنها تقديرات جزافية ال تعكس درجات الخطر المختلفة, ومن ثم 

تأمين  لتسعير  مقترح  نموذج  تقديم  في  المعممة  الخطية  النماذج  استخدام  البحث هو  الهدف من  كان 

 ً د سعر كاف  وعادل للتغطية التأمينية, لعوامل الخطر المختلفة بما يضمن تحدي السيارات التكميلي وفقا

ولتحقيق هذا الهدف تم تقديم عرض مختصر للنماذج الخطية المعممة، ثم استخدامها في توفيق نموذج 

مقترح لعدد المطالبات ونموذج مقترح لقيمة المطالبات وذلك بعد تحديد واختبار معنوية عوامل الخطر 

منهما, كال  في  أ  المؤثرة  إلى  البحث  النماذج وتوصل  باستخدام  المطالبات  لعدد  المقترح  النموذج  ن 

الخطية المعممة الذي تم توفيقه باستخدام توزيع بواسون أفضل من النموذج الذي تم توفيقه باستخدام  

توزيع ثنائي الحدين السالب، كما توصل البحث إلى معنوية النموذج المقترح لقيمة المطالبات باستخدام  

 مة الذي تم توفيقه باستخدام توزيع جاما وصالحيته للتنبؤ. النماذج الخطية المعم

 (2017 ،شريف محمد محسن عثمان،دراسة ) 7/ 2/1

النيلية   والمطاعمهدفت الدراسة إلى التوصل لنموذج كمي يمكن أن يستخدم في تسعير تأمين الفنادق      

 عاداًل،ن التأمين مما يجعل السعر  العائمة في مصر، بناء على بيانات فعلية للخسائر في هذا النوع م 
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وبما يساعد شركات التأمين على االستمرار في تقديم   ،تسعير اتفاقيات إعادة التأمين الالنسبية  وكذلك

لهذه   التأمينية  اال   الوحدات،التغطيات  التوزيعات  استخدام  تم  النموذج حتمالوقد  هذا  إلى  للوصول  ية 

العائمة   والمطاعموقد توصل الباحث إلى أن توزيع مجموع الخسائر السنوية لتأمين الفنادق  الكمي.  

النوع األول الصافي   ،المتحركة في مصر يتبع توزيع بيرسون من  التأمين  أنه عند تقدير قسط  كما 

القاعدة التجريبية كبديل لتقريب بومان شنتون لتوزيعات  النهاية المركزية مع  يمكن استخدام نظرية 

 بيرسون في حالة وجود عدد كبير من وحدات الخطر. 

 ( 2018أحمد زكريا محمد,  عفيفي،) دراسة 2/1/8

معدلة وكذلك تقديم عائالت جديدة من قتراح توزيعات احتمالية جديدة أو ا بتقديم أو  االهتمام لقد زاد   

إلي التوزيعات  shape parameters كثر من معالم الشكلالتوزيعات وذلك بإضافة معلمة أو أهذه  

درتها علي تمثيل الكالسيكيه المعروفة, وتتميز هذه التوزيعات الجديدة بمرونتها الكبيرة والمتمثله في ق

وكذلك قدرتها علي التعامل مع األشكال   ة،فضل من التوزيعات الكالسيكية الموجودت بصوره أالبيانا

لوم والتي تظهر في كثير من الع،   (Hazard rate function) المختلفة والهامة لدالة معدل الفشل

 monotone (increasing or decreasing failure rates)) شكالالتطبيقية، ويمكن ذكر هذه األ

and non-monotone (bathtub-shaped, unimodal, constant, J-shape, reversed J-

shape, constant-increasing-decreasing and decreasing-increasing-

decreasing)  الحتمال الخاصة بها لتالئم ة اشكال دالة كثافأ، كما تتميز التوزيعات الجديدة بمرونة

  .or J-shaped reversed-J shapedويه أو متماثله أشكال المختلفة من البيانات سواء كانت ملتواأل

و مالئمتها للبيانات غير ات االحتمالية فقد يكون تمثيلها أوعلي الرغم من وجود العديد من التوزيع،  

ئالت جديدة من التوزيعات االحتمالية التي قد تكون و عالي تقديم توزيعات أالتالي نحتاج إوب  ،مناسب

البيانات هذه  مع  والتعامل  للتعبير  مالئمة  هدفتاكثر  وقد  إلى    .  جديدالدراسة  عائالت  من   ةتقديم 

حتمالية ذات خاللها تعريف عشرات التوزيعات االوالتي يمكن من    ،التوزيعات اإلحتمالية المستمرة

 The Generalized Kumaraswamy-G تسمي   ةعائالت جديد  وتم تقديم ثالث  الواحد،المتغير  

Family The Generalized Odd Lindley-G Family, The Odd Lomax Generator 

of Distributions and.،  ربع رياضية لكل عائلة، كما تم تقديم أدراسة مجموعة من الخصائص ال و

عالم كل عائلة باستخدام طريقة اإلمكان األكبر، كحاالت خاصة، من كل عائلة. تم تقدير م  توزيعات

لتأكد من مالئمة واتساق طريقة اإلمكان حد الحاالت الخاصة من هذه العائالت لأ  علىاء محاكاة  جروتم إ

التوزيعاتاأل لتقدير معالم هذه  الدراسة   .كبر  بيانات فعلية مرتبطة بظ  وقامت  واهر حقيقيه باستخدام 

وذلك   ،للتأكد من مرونة هذه التوزيعات بالمقارنة مع التوزيعات األخرى الموجودة من دراسات سابقة

  .  Goodness-of-fit criteria المختلفة والتي تعرف باسم  ةباستخدام االختبارات االحصائي

 (2018  ،المنعم وآخرون مصطفى عبد الخواجة،دراسة ) 2/1/9

 نحدار الذاتي المعممة المشاااروطة بعدم ثبات التباينالدراساااة إلى قياس كفاءة نماذج اإلتهدف  

GARCH وامتاداداتهاا المختلفاة في ظل تبعياة حدود الخطاأ لتوزيع يختلف عن التوزيع الطبيعي ,  

التوزيعات التي تختلف عن التوزيع  قد تجاهلت الدراسات السابقة   أنه من المالحظ أن معظمحيث 

وانخفاض    ،أثناء نمذجة تقلبات السااالساال الزمنية، مما قد يؤدي إلى خطأ في التوصاايف  الطبيعي

تم اسااتخدام بيانات بعض الشااركات المسااجلة في سااوق األوراق  وفي هذا البحثكفاءة المقدرات

 ,ARCH) وهي   GARCH تقوم الادراسااااة بتقادير معاالم بعض نمااذجو ,الماالياة المصااااري

GARCH, EGARCH, TGARCH, APARCH)   األخطاااء لثالث افتراض تبعيااة  مع 

،   t وتوزيع،   Normal distribution توزيعات مختلفة لحدود الخطأ وهي التوزيع الطبيعي

، الختياار أفضااااال  Generalized Error distribution (GED) وتوزيع األخطااء المعمم

دياد أفضاااال توزيع  ، مع تحا Information Criteria  نموذج وفقااً لمعاايير المعلوماات المختلفاة
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للبواقي يمكن االعتماد عليه في توفيق النموذج، وذلك لمجموعتين من الشاااركات، األولى تضااام 

، والثانية تضام بعض الشاركات  EGX30 عدة شاركات مدرجة في مؤشار البورصاة المصارية

وقد توصالت النتائج إلى بيانات أساعار األساهم في أغلب شاركات  .غير المدرجة في ذلك المؤشار

 قتصاااااد المصااااري تتبع توزيعاات احتماالياة تختلف عن التوزيع الطبيعي، وقاد القى نموذجاال

GARCH  برتباه المختلفاة قبوالً لنماذجاة بيااناات الكثير من الشااااركاات ثم جااء في المرتباة الثاانياة

ا يعني وجود أثر الرافعاة في ما الاذي القى قبوالً في بعض الشااااركاات، م EGARCH نموذج

 .بيانات تلك الشركات

 (2018 ،أماني محمد  )عجوة،دراسة  2/1/10

وتوزيع هاردل   ،إلقاء الضاوء على اساتخدام توزيع بواساون ذي األصافار الزائدةب  قامت الدراساة

لتحسااين جودة توفيق البيانات التي تحتوي على أصاافار زائدة. وقد تم اسااتخدام بيانات   بواسااون

تكرار المطاالباات لقااعادة بيااناات تاأمين السااااياارات بساااانغاافورة والمتااحاة على الشاااابكاة الادولياة 

وتقدير معلمات توزيع بواسااون ذي  ،للمعلومات. وتم اختبار البيانات الكتشاااف األصاافار الزائدة

لزائدة بطريقة العزوم وطريقة اإلمكان األعظم، وتم اشااتقاق صاايغ الوسااط الحسااابي األصاافار ا

واشااااتقااق مقادرات طريقاة العزوم وطريقاة اإلمكاان األعظم   ،والتبااين لتوزيع هااردل بواسااااون

للمعلمات المجهولة، وتقدير المعلمات المجهولة لتوزيع هاردل بواسااون بطريقة العزوم وطريقة  

م نمذجة البيانات باسااتخدام توزيع بواسااون، وتوزيع بواسااون ذي األصاافار االمكان األعظم. وت

الزائادة وتوزيع هااردل بواسااااون، واختباار جودة التوفيق بااسااااتخادام اختباار كااي تربيع، وتم  

،  (BIC)،  (AIC) االختيار بين التوزيعات المختلفة المسااتخدمة في الدراسااة باسااتخدام معياري

 .وقد وجد أن توزيع هاردل بواسون هو األفضل لتمثيل البيانات

 (2019محمد محمود ,  )هاشم،دراسة  2/1/11

شاركات  مشاكلة التنبؤ بالمطالبات في تأمينات الممتلكات في مصار, وبينت أن    تناولت الدراساة  

فيما يتعلق بالتنبؤ    اكل خاصاااةمن المشااا   الكثير  تعاني  تأمين الممتلكات والمسااائولية في مصااار

ً طالبات في فروع التأمين المختلفةبالم كان هذا الفرع من الفروع الهامة مثل تأمين  إذا  , خصاوصاا

إلى الوصاول إلى التوزيع اإلحتمالي المناساب للمطالبات الدراساة   قد هدفتوالسايارات التكميلي, 

ولتحقيق هذا   ,تنبؤ بالمطالباتذا التوزيع في الفي تأمين الساايارات التكميلي ومحاولة اسااتخدام ه

الهادف فقاد تم توفيق توزيع إحتماالي لعادد المطاالباات بعاد إجراء جودة التوفيق للبيااناات الفعلياة 

لتوزيع بواساون, وتم توفيق توزيع إحتمالي لقيم المطالبات وتوزيع احتمالي يتكون من التوزيعين  

وذلاك بعاد الحصااااول على العزوم   ،السااااابقين وهو التوزيع اإلحتماالي لمجموع قيم المطاالباات

, وقد تم التوصال إلى توفيق منحنى النوع  من عدد المطالبات وقيم المطالباتالخاصاة لتوزيع كالً  

ي فرع تأمين  وهو النوع الذي يتالئم مع التنبؤ بالمطالبات ف ،األول من عائلة منحنيات بيرسااااون

the 0y ,وذلك بالتعويض بقيم )  ؛حتمالوقد أمكن الوصاول إلى دالة كثافة اإلالسايارات التكميلي,  

𝛼2, 𝛼1,,,2,m1mode, m كما يلي ): 

y = 0.923 [1 +
𝑥 − 56.9

654.3
]

1.34

[1 −
𝑥 − 56.9

43.78
]

32.82

 

مجموع المطاالباات    )تراكم(بادالاة الكثاافاة اإلحتماالياة لتوزيع قيم    المعاادلاة الخااصاااااةوهاذه هي   

دامها في التنبؤ بقيم وهي المعادلة التي يمكن استخ ،لمنحنى النوع األول الرئيسي لتوزيع بيرسون

 .يارات التكميليفي فرع تأمين السالمطالبات 
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 (  2019 ماهى محسن محمد يونس,  ،دراسة )الزيات 2/1/12

( التى قدمت GLMsالسااانوات الماضاااية تم التوصااال إلى فئة النماذج الخطية المعممة ) فى     

رات ذات الفئاات مثال نموذج العادياد من النمااذج الهااماة التى يم ن أن تسااااتخادم لتحليال المتغي

يتكون من    الهاامشاااااااااااااى  -نموذج االقتران ونموذج اللوغااريتمى الخطى, وحباث أن ,اللوجات

نموذج لااه رابطااة  (  Aران)االقت   نموذجين:  و  المتغيرات  بين  العالقااة  التفاااعاال و  لوصااااف 

االساتجابة, ول ن  ير على التوزيع الطبيعى لمتغيراتيعتمد النموذج الخطى فى التقد  لوغاريتمية

و يحتوى نموذج   قاد ال يحادث ذلاك اماا فى حاالاة المتغيرات ذات الفئاات,   فى اثير من االحياان

رابطة حتوى على الرابطة اللوغاريتمية و ت  رابطة مرابة  ( علىAMالهامشااااااااى ) -االقتران

ً  -أن نموذج االقااااتران وتم التوصل إلى اللوجت, فى حالة جدول اقتران به   الهامشى يعتبر مناسبا

و تعتبر البيانات المفقودة مشاا لة ابرى للكثير من الباحثين ومحللى  العديد من الخاليا الصاافرية,

قص فى وباالتاالى ن  ،تؤدى إلى نقص فى حجم العيناة  ت المفقودةالبيااناات خصااااوصاااااً أن البيااناا

بين المتغيرات  التفاعالت لوضاع نموذج لوصافتوصالت الدراساة  و ال فاءة االحصاائية للنموذج.  

الهامشاى وذلك فى ظل وجود بيانات   -التابعة والتوزيعات الهامشاية ننيا باساتخدام نموذج اإلقتران

  AM- MSمفقودة  

 (2020 ،أماني محمد  )عجوة،دراسة  2/1/13

تناولت الدراساااة تساااعير وثائق تأمين السااايارات التكميلي, وهدفت إلى تقديم منهجية لتساااعير    

وثائق تأمين الساايارات الت ميلى باسااتخدام نموذج مقلوب جاوس ونموذج بواسااون ذى التشااتت  

ساوق التأمين المصارى لحسااب  الزائد, وقد تم اساتخدام بيانات إحدى شاراات التأمين العاملة فى 

أساعار تأمين السايارات الت ميلى فى مصار, وقد تم اساتخدام نموذج انحدار بواساون ذى التشاتت  

الزائد للتنبؤ بمتوساط عدد الحوادث لوثائق التأمين الت ميلى للسايارات باساتخدام العوامل المؤثرة  

و أنثى، وعمر الساااايارة، فى متوسااااط عدد الحوادث وهى؛ نوع المؤمن له من حيث اونه ذار أ

ونسابة خصام التحمل وخبرة المطالبات )نسابة خصام عدم المطالبة(, وتم اساتخدام نموذج مقلوب  

جاوس للتنبؤ بمتوساط حجم المطالبة الواحدة بالوثيقة باساتخدام العوامل المؤثرة فى متوساط حجم 

السااااياارة، ومبلغ   المطاالباة الواحادة وهى؛ نوع المؤمن لاه من حياث اوناه ذار أو أنثى، وعمر

ومتوسط قيمة المطالبة لإلناث أعلى    ،إلى أن متوسط عدد الحوادث  الدراسة توقد توصل .التأمين

الدراسااة وجود   كما بينت بالذاور،ومتوسااط قيمة المطالبة الخاصااة   ،من متوسااط عدد الحوادث

متوساط عدد الحوادث للوثيقة، ووجود عالقة ع ساية بين عمر و  ،عالقة طردية بين عمر السايارة

وجود عالقة ع سااية بين نساابة خصاام التحمل ونساابة   كذلك  ومتوسااط قيمة المطالبة،، الساايارة

متوسااااط عادد الحوادث باالوثيقاة، ووجود عالقاة طردياة بين قيماة مبلغ  و  ،خصاااام عادم المطاالباة

 .ومتوسط قيمة المطالبة الواحدة ،التأمين

 األجنبية  الدراسات 2/2     

 (Pacakova, 2016دراسة ) 2/2/1

وقد   الخساااائر،حتمالية في توفيق بيانات  هدفت الدراساااة إلى اساااتخدام بعض التوزيعات اال 

وذلك من خالل نموذج الخطر   ،اهتمت الدراسااااة بتوفيق بيانات الخسااااائر باسااااتخدام توزيع باريتو

توصااالت الدراساااة إلى أن اساااتخدام التوزيعات االحتمالية  و ,Collective risk modelالتجميعي  

أوصاات الدراسااة  و  .يؤدي إلى نتائج ايجابية في توفيق الخسااائر في معظم الشااركات محل الدراسااة

 بضرورة استخدام توزيع باريتو لتوفيق بيانات الخسائر.
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 (Mazviona, 2013دراسة ) 2/2/2

وركزت على مادى مالئماة بعض التوزيعاات    ،تنااولات الادراساااااة التوزيعاات االحتماالياة 

وهدفت الدراسااة لبيان مدى  الساايارات،المطالبات في فرع تأمين االحتمالية لطبيعة البيانات المتعلقة ب

والتوزيع    ،والتوزيع األسااااي ،وتوزيع جااماا  ،توزيع بااريتو  :مالئماة بعض التوزيعاات االحتماالياة مثال

توصاالت الدراسااة إلى أن  و  الخاصااة بمطالبات تأمين الساايارات. اللوغاريتم الطبيعي لطبيعة البيانات

أو توزيع مركب من أكثر من توزيع من  ،ةطبيعة تلك البيانات تحتاج إلى أحد هذه التوزيعات السااااابق

 تلك التوزيعات.

 (Pizzutilo, 2012)دراسة  2/2/3

وقد هدفت الدراساة إلى اساتخدام توزيعات   الثالث،ات بيرساون من النوع  قامت الدراساة بتناول توزيع

في سااوق تبادل األسااهم   بيرسااون االحتمالية في تحليل توزيعات عائد األسااهم لكل الشااركات المدرجة

توصالت الدراساة إلى أن توزيع بيرساون من النوع الثالث يصاف سالوك عوائد األساهم في و في إيطاليا.

 ياة الشركة يؤدي إلى استثناء هذا التوزيع.وأن وقوع أحداث غير عادية في ح محدودة،فترات 

 (,.Shakil,M. ,Kibria,B  2010  )دراسة  4/ 2/ 2

حيث تم اشتقاق مجموعة من التوزيعات المعتمدة على   االحتمالية،التوزيعات  في هذه الدراسة تم تناول  

وتلك التوزيعات تمثل التعميم الطبيعي لمعكوس توزيع جاوس   لبيرسون،المعادالت التفاضلية المعممة  

الخصائص  .المعمم ببعض  يتميز  جديد  توزيع  إلى  الدراسة  عرض    ،وتوصلت  التوزيع وتم  دالة 

وتبين أن التوزيع الذي تم التوصل إليه   للتوزيع،الكثافة االحتمالية  بيانياً ودالة المخاطر ودالة  التراكمية  

 الملتوية.ذو التواء ناحية اليمين ويتميز بغالبية خصائص التوزيعات 

 (  Madi, Raqab and Kundu, 2009 ) دراسة  5/ 2/ 2

القوة للتوزيع األسي المعمم ذي الثالث معالم باستخدام طرق   -اإلجهاد    الدراسة نموذجتناولت هذه  

وقد توصلت الدراسة إلى نموذج يمكن تعميمه   .البياناات المرتبةعلى    واإلمكان األكبر اعتماداً   ،بييز

 .في حالة تطبيق التوزيع المعمم ذي الثالثة معالم

  Jaheen ,2004) دراسة ) 6/ 2/ 2

( GLM’s)   تناولت الدراسة أسلوب بييز العددي في التقدير والتنبؤ على أساس التوزياع األسي المعمم 

 . ودالتي خسارة مربع الخطأ والخاسارة الخطية األسية ،باستخدام اإلحصاءات المسجلة وذلك

   Kannan and Balakrishnan)  2001,دراسة ) 7/ 2/ 2

العينات          استخدام  تم  الدراسة  هذه  ً وفي  تتابعيا لوجيااستك   المراقبة  توزياع   Logistic مان 

distribution اإلمكان مقدرات  على  األكبر   للحصول   Maximum likelihoodاإلمكان 

estimation (MLE)   المقدرات.وت  ،التوزيع  لمعلمتي هذه  خواص  بعض  مناقشة  وتوصلت   مت 

 التوزيع. الدراسة المكانية استخدام النماذج الخطية المعممة في التوصل لمعلمات 

 التعليق على الدراسات السابقة 2/3

للوصاول للفجوة البحثية بعد أن قام الباحث باساتعراض الدراساات الساابقة ساواء العربية أو األجنبية     

والنماذج   ،تبين أن هناك بعض الدراساات التي اساتخدمت التوزيعات اإلحتماليةالتي يقوم عليها البحث  

يارات التكميلي أو ( في تساعير تأمين السا BMSونموذج )،والنماذج الخطية المعممة ،الخطية التقليدية

حتفااظ المثلى, وهنااك مجموعة أخرى من أو تحاديد حدود االتقادير عدد المطاالباات في التاأميناات العاامة  
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وبعض   ،الدراسااااات اهتمات أكثر بالنمااذج المعمماة في مجااالت كثيرة منهاا تسااااعير التاأميناات العاامة

  يركز عى في التنبؤ بالمطالبات, والدراسااات التي اسااتخدمت توزيعات مثل التوزيع اللوغاريتمي الطبي

تأمين السايارات التكميلي في ساوق التأمين ( في تقييم تساعير   BMSعلى تطبيق نظام )البحث الحالي  

 .وهو ما لم يتوافر في الدراسات السابقة ؛المصري

 على السيارات:التكميلي  التأمين تسعير  -3

   :السياراتالتكميلي على تأمين المفهوم  3/1

طار باإلضافة إلى أخ  ،تغطي وثائق التأمين الشامل جميع األخطار التي تتعرض لها السيارة نفسها   

أي أن من   اختيارية،وهذه التغطيات تكون    ممتلكاتهم،عن أشخاصهم أو  المسئولية المدنية قبل الغير

ة الناشئة عن تلك أو أن يقرر أن يتحمل هو المسئولي  ،حق الشخص أن يقوم بعمل وثيقة التأمين الشامل

ئة من حوادث مركبات وهذا على عكس وثيقة التأمين اإلجباري من المسئولية المدنية الناش  ،األخطار

التكميلي   السريع،النقل   التأمين  التغطية   ؛ويطلق على التأمين الشامل أحياناً  وذلك لكونه يكمل نطاق 

التأمينية يعد من أهم وأعقد القرارات التي تحديد تكلفة الخدمة    التي يفرضها قانون التأمين اإلجباري.

تخاذها من قبل شركات التأمين، ويرجع ذلك إلى تعدد وتداخل وتعارض المتغيرات المؤثرة في ايتم  

هذا القرار، فأهمية هذا األخير ترجع إلى أن إستمرار شركات التأمين في بيئة األعمال يتوقف على 

 (. 2010جيهان مسعد, )المعداوي، التحديد الدقيق ألسعار الخدمات التأمينية المقدمة

لوحدة واحدة   له إلى شركة التأمين نظير تغطيتها  والسعر في التأمين هو التكلفة التي يدفعها المؤمن     

التأمينمن الخطر ويجب أن يكون سعر   من تأمين إلى نخر  ويختلف  ،، ويمثل نسبة مئوية من مبلغ 

وفي الوقت نفسه يجب   ،المؤمن ضده من جهة أخرى  وكافياً لتغطية الخطر  ،التأمين منافساً من جهة

 أن يدر بعض الربح. 

ويمكن تعريف تسعير تأمين السيارات على أنه "معرفة القسط الواجب إستيفاءه من المؤمن له نظير     

أنواع  من  نوع  لكل  معين  تضع سعر  التسعير  عملية  فإن  وبالتالي  التأمين ضده،  ينوي  معين  خطر 

تحقق الخطر، كما يتناسب مع مبلغ التأمين ومع الظروف التأمينات المختلفة يتناسب مع درجة واحتمال  

الفني الفائدة  المؤمن ضده، ويتناسب بصورة عكسية مع معدل  الخطر  أو  ويتميز   ،المحيطة بالشيء 

نجد أن   العقدإبرام  عند  مقدماً  نشاط التأمين بحلقة إنتاج معكوسة ففي مقابل قسط تكون قيمته معروفة  

وبشكل عام تسعير التأمين يتمثل في تقييم   خطر تجهل تاريخ تحققه وقيمته,بتغطية  تتكفل  شركة التأمين  

 . الالزمة القسط الضروري لشركة التأمين لتغطية مجموع التزاماتها، وكذا مختلف المصاريف

 التأمين على السيارات:   العوامل المؤثرة في تسعير 3/2

التأمين( على    تتداخل عوامل كثيرة ومختلفة   التأمين )قسط  تقدير تسعير  وذلك ألن   السيارات،في 

لذا يجب أن يؤخذ بعين ؛  العواملتلك    واحدة أو أكثر منالخطر المؤمن عليه قد يتحقق نتيجة خلل في  

 :  اإلعتبار عند تقدير األقساط العوامل التالية

 : ومن أمثلتهاالسيارة بفي العوامل التي تتعلق فنية لالعوامل اوتتمثل  العوامل الفنية: 1/ 3/2

ضخامة الحادث    زيادة  يؤدي إلىمما قد  تعطي إمكانية تحقيق سرعة أكبر  وهي  قوة السيارة:   •

 . إن حدث

في التخفيف من مقاومة هيكل السيارة للصدمات  تساعد  ومقاومة هيكل السيارة للصدمات:   •

 .الحادث وخاصة بالنسبة للركاب قوة

حيث تتميز بعض الماركات من السيارات بأنها أقل قابلية لإلنقالب خاصة  السيارة:    ماركة •

 .  التوازن وفقدان سريع اإلنقالبومنها من  ذات السطح التوازني الواسع
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ولكن حوادثها    ،السيارة تكون ذات قيمة أقل كلما قدمتإن  :  السيارة(  )موديل  عمر السيارة •

 تكراراً.وعلى األخص المادية تكون أكثر 

   ومن أمثلتها: في العوامل التي تتعلق بالسائق العوامل البشرية : وتتمثلالعوامل البشرية 2/ 3/2

حوادث أكثر مما  في حدوث  حيث يظهر أن الرجال يتسببون    ؛جنس السائق: ذكر أو أنثى •

 . لنساء في حدوثها تكون أكثر جسامة في األضرارالحوادث التي تتسبب ا  ولكن  ، تسببه النساء

ل من الحوادث المرتكبة ألن اإلنسان بطبعه  ل: يالحظ أن زيادة العمر تقالفئة العمرية للسائق •

نسبة الحوادث  أثبتت الدراسات أن  حيث    معين،ولكن ذلك يستمر حتى سن    حذراً،يصبح أكثر  

 .بعد بلوغ سن الستينتزداد 

السائق:    • الحوادثحيث  عادات  حدوث  تسبب  في  السائق  عادات  تجنب    يجبلذا    ،تؤثر 

 .وأثناء القيادة المشروبات الكحولية قبل

نظره وسمعه  كون  ي  وأنقلبية    اتغير معرض ألزمالسائق  صحة السائق: يجب أن يكون   •

 لذا نجد أن استخراج رخصة قيادة تستلزم اجتياز بعض الفحوصات الطبية. جيدة،بحالة 

 . اإلعتبارفي قيادة السيارات بعين  السائق في القيادة: يجب أخذ تاريخ السائق تاريخ •

: هناك بعض العوامل األخرى التي يجب أخذها في اإلعتبار عند تسعير  عوامل أخرى  3/ 3/2

 : ن أمثلتها ما يليالتأمين التكميلي على السيارات وم

بها  • الموجودة  الجغرافية  الجبلية   المنطقة  الطرق  في  الحوادث  تكثر  حيث    السيارة: 

 . مقارنة بالمناطق السهلة ،الوعرةالطرق و

الطر • أن  :  يقحالة  الدراسات  أثبتت  الجيدةحيث  الحوادث    الطرق  فيها  تقل  والواسعة 

 .مقارنة بالطرق الضيقة

إذا  وخاصة    ،تؤثر الكثافة السكانية على معدل الحوادث:  المنطقةية في  كثافة السكانال •

األطفال    وتواجد  ،المواقف  وقرب  ،المشاة في عرض الطريقفي عدد  تزايد  كان هناك 

 . الصغار في عرض الشارع

من   • السيارة:  الغرض  معدل استخدام  في  السيارة  استخدام  من  الغرض  يؤثر  حيث 

أو   لزراعة،أو ا  لتجارة،م هي مخصصة لألنزهة،  الحوادث وهل السيارة مخصصة  

هتمام السائق بقوانين  إ...حيث لوحظ أن درجة  لجماعيلنقل ال  أو مخصصةلسياحة،  ا

السائق   أو  الشاحنة  فسائق  السيارة،  استخدام  بنوعية  ترتبط  على  السير  يعمل  الذي 

 بعكس مالكها.  هتمامه بمصير السيارةإيقل   السيارة أو يكون مستأجرها

الطق  • الشتاءحالة  ففي  الحوادث  تكرار  على  بعيد  حد  إلى  تؤثر  السائد:  وأوقات   س 

  .اإلنزالقالتصادم ووالثلوج تكثر حوادث  الصقيع

المرور: إن حسن تطبيق • المرور  نظام  والممرات    وتوزيع اإلشارات الضوئية  نظام 

 .الحوادث  معدالت  إنخفاضالصرامة في تنفيذ التعليمات تؤدي إلى  و  ،والمواقف  للمشاة

العوامل  و  إلى  فإن  باإلضافة  نخر السابقة  أهمية    هناك عامل  يقل  لشركات   عنهاال  يمكن 

 ,(  BMSعقوبة  -نظام تحفيز  بها    )المقصودالحوافز المادية    :وهو  منه،ستفادة  اإلالتأمين  

وسيتم التركيز في هذا البحث على تطبيق هذا النظام في تقييم تسعير التأمين التكميلي على  

 .السيارات
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  :على السيارات التأمين(  )قسطتقدير تسعير التأمين  3/3

لحساب قسط التأمين الذي يلتزم المؤمن له بدفعه لتغطية   خطوتين أساسيتينتتبع شركات التأمين     

 :  وهما نالخطر موضوع التأمي

المبلغ الذي يكفي لتغطية األضرار الناتجة عن تحقق عبارة عن  هو  و   :القسط الصافيتحديد    3/3/1

لقيمة الخطر من حيث   معادالً الخطر دون أن يتعرض المؤمن لخسارة ودون تحقيق ربح، بحيث يكون  

وهذا    ،ى أساس التعريفةعلوالذي يتم تحديده    ،هحتمال وقوعه ومدى جسامته وحسب درجات تفاقمإ

 المعادلة كما يلي:  وتكون ،المعاينة اتمليمن خالل اإلحصائيات المتحصل عليها من ع

 األقساط الصافية المحصلة = التعويضات المدفوعة  

 التزامات المؤمن له التأمين( = )شركةالتزامات المؤمن 

السنة بداية  في  المحصلة تؤخذ  األقساط  أن  بدفع   ،مع مالحظة  التأمين  التزامات شركة  أن  في حين 

السنة   أثناء  في  في  التعويض تكون  التعويض،   نهايتها،أو  الحادث وإستحقاق   وبالتحديد عند حدوث 

وبالتالي فإنه يتجمع لدى شركة التأمين مبالغ نقدية تقوم باستثمارها محققة بذلك عائد، وعلى ذلك فعند 

ائدة الفني )العائد على اإلستثمار للمبالغ النقدية( في الحسبان،  تحديد القسط الصافي يجب أخذ معدل الف

 على أساسها القسط الصافي:  أما العالقة التي يحسب

 معدل حدوث الخطر = القيمة الحالية للجنيه بمعدل فائدة معين × مبلغ التأمين × القسط الصافي 

 : العالقة الرياضية التاليةمن خالل حساب القسط الصافي  يتمو

𝑃𝑝𝑢𝑟𝑒 = 𝑐 ×
𝑛

𝑁
= 𝑐 × 𝑓 =

𝑆

𝑁
 

 القسط الصافي           𝑃𝑝𝑢𝑟𝑒حيث  

        𝑛           عدد األضرار عن حادث معين 

       𝑁            عدد األخطار التي يتحملها المؤمن 

        𝑆              التكلفة اإلجمالية للخطر 

         𝑐              التكلفة المتوسطة للخطر 

اإلجمالي  تحديد  3/3/2 أو  التجاري  ً   :القسط  الصافي مضافا القسط  المصاريف  وهو  واألعباء    إليه 

شركة تتحملها  التي  كل  التأمين    العامة  من  تحصيلها  إلى  و  قسط،ويتم  مباشرةتنقسم   مصاريف 

ً القسط التجاري وفقويتم حساب  ،غير مباشرةمصاريف و    :لمعادلة التاليةل ا

 . المصاريف المباشرة وغير المباشرةالقسط التجاري= القسط الصافي+ 

 استخدام النماذج الخطية المعممة في تسعير تأمين السيارات التكميلي:  -4

   مقدمة 1/ 4  

(    GLM’sأول من قاموا بتقديم النماذج الخطية المعممة )   Nelder and Wedderburnيعتبر        

Generalized Linear Models     وذلك للتغلب على بعض المشاكل المتعلقة   1972وكان ذلك عام ,

الواقع   مع  تتالئم  حتى  واقعية  أكثر  التقليدية  الفروض  جعل  طريق  عن  التقليدية  الخطية  بالنماذج 

المعمم(  A.J.Dobson and A.G. Barnett, 2008التطبيقي)   الخطي  النموذج  ويعرف  بأنه   , 
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, ويتميز النموذج الخطي المعمم بأنه أقل فيه أحد التوزيعات األسية  نموذج انحدار يتبع المتغير التابع 

 ح أهم مميزات النموذج الخطي المعمم فيما يلي: يويمكن توض ،قيوداً من النماذج الخطية التقليدية 

أو    والمتغير  ،في النماذج الخطية التقليدية يشترط أن تكون العالقة خطية بين المتغير التابع •

أن تكون العالقة خطية بين المتغير    يشترط  بينما في النماذج المعممة فال  ،المتغيرات المستقلة

  ،ولكنها تشترط وجود عالقة خطية بين دالة الربط المستقلة،أو المتغيرات والمتغير  ،التابع

ومن هنا يمكن توفيق بعض النماذج غير الخطية باستخدام  .  ومجموعة المتغيرات المستقلة

 .اذج الخطية المعممةالنم

ال يشترط أن بينما في النماذج المعممة    ،في النماذج الخطية التقليدية يشترط ثبات التباين •

 أي من الممكن وجود اختالف في التباين. ثابتاً،يكون التباين 

 وال يشترط أن تتبع التوزيع الطبيعي.   مستقلة،في النماذج المعممة تكون األخطاء العشوائية   •

تقدي • المعممة  يتم  الخطية  النماذج  في  المعلمات  األكبر  ر  اإلمكان  طريقة  باستخدام 

Maximum Likelihood Estimation (MLE)    طريقة استخدام  امكانية  بحانب 

ً  Ordinary Least Squares (OLS)المربعات الصغرى   .أيضا

الربط  • بدالة  بما يسمى  االستجابة  لمتغير  المتوقعة  القيمة  استبدال  يتم  المعممة  النماذج  في 

Link function استبدال    أيg(U)  (   بااη  حيث يكون )𝒢 ( μ) = η   عل تباين وذلك لج

 وتكون دالة الربط عبارة عن تركيبة خطية من المتغيرات التفسيرية   الخطأ أكثر استقراراً,

(Evelien Brisard, 2014) . 

 

 ( النموذج الخطي المعمم: )مكوناتمركبات  2/ 4

 هناك ثالثة مركبات أساسية للنموذج الخطي المعمم وهي:  

التوزيع الذي يتبعه المتغير التابع   وهو Response distributionتوزيع متغير االستجابة  •

(Y   وكما سبق القول أن المتغ , ) بد أن يتبع أحد التوزيعات  ير التابع في النماذج المعممة ال

العشوائي   العنصر  المركب  هذا  ويمثل  األسية,  التوزيعات  لعائلة   Randomالمنتمية 

Component   .  األسية التوزيعات  النحو    ى عل Exponential Familyويمكن عرض 

 التالي: 

يطلق عليها (  θ( وأن هذا المتغير له معلمة واحدة وهي ) y)إذا افترضنا وجود متغير عشوائي  

للتوزيع   الطبيعية  أحد    ،Natural Parameterالمعلمة  يتبع  الحالة  هذه  في  التوزيع  هذا  فإن 

 إذا كان من الممكن كتابة الدالة االحتمالية الخاصة به على النحو اآلتي:   ،التوزيعات األسية

]𝐹(𝑦𝑖θ𝑖] = exp[𝑦𝑖(θ)𝑖 − 𝑏𝑖(θ𝑖)[ 

 : المعلمة الطبيعية للتوزيع θ𝑖  حيث: 

وهناك العديد من التوزيعات األسية المشهورة والمستخدمة في مجال تسعير التأمينات العامة  

 ومنها: 

بواسون الحدين Poisson distributionتوزيع  ثنائي  توزيع   ,   Binomial 

distribution  ،  المستخدمة في مجال تسعير التأمينات العامةكما أن هناك بعض التوزيعات ،  

وهي ،    Exponential Dispersion Family  التي يطلق عليها عائلة التشتت األسية  و

الطبيعية) المعلمة  إلى  باإلضافة  تحتوي  التي  التوزيعات    θ  ) Natural Parameterتلك 

 Scale Parameter (constant)التشتت  ( وتسمى معلمة   ϕمعلمة أخرى ذات قيمة ثابتة )
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or Dispersion Parameter     وعلى هذا األساس فإن التوزيع يكون تابعاً ألحد توزيعات ,

 إذاكان من الممكن كتابة دالته االحتمالية على الصورة التالية: ،التشتت األسية

𝑓(𝑦𝑖, 𝜃𝑖 , 𝜙) = exp [
𝑦𝑖𝜃𝑖 − 𝑏(𝜃𝑖)

𝑎𝑖(𝜙 )
+ 𝐶(𝑦𝑖, 𝜙 )] 

 ومن أهم أنواع هذه التوزيعات ما يلي:

, توزيع   Gamma distribution  , توزيع جاما Normal distributionلتوزيع الطبيعي  ا

جاوس  الحدين   Inverse Gaussian distributionمعكوس  ذي  توزيع   ,

تويدي Negative Binomial distributionالسالب توزيع   ,  Tweedie 

distribution  

( ومجموعة βوهو عبارة عن مجموعة المعالم )  Linear Predictor (η, )المتنبئ الخطي   •

 ( المفسرة  ,𝑥1المتغيرات  𝑥2, 𝑥3, … … … . , 𝑥𝑛   المنتظم العنصر  المركب  هذا  ويمثل   )

 ويكون : 

η𝑖 =  𝒙𝒊
𝑻𝜷 

 
الربط   • العشوائي     link functionدالة  المركب  تربط  التي  الدالة  عن  عبارة  وهي 

Random Component  المنتظم رتبية  ,  بالمركب  دالة  بأنها   Monotonic  وتتميز 

function     أي أنها دالة تحافظ على الترتيب سواء تصاعدياً  فتسمى دالة رتيبة تصاعدية

فتسمى تنازلياً  تنازلية,  أو  رتيبة  الربط  دالة  دالة  تتميز  للتفاضل    كما  قابلة  دالة  بأنها 

Differentiable function     ،تستخدم دالة الربط لتوضيح العالقة بين القيمة المتوقعة و

, ودالة الربط تستخدم لربط القيمة المتوقعة للمتغير التابع بئ الخطينللمتغير المستقل والمت

𝐸(𝑦𝑖)  بالمتنبئ الخطيη𝑖 التوزيع االحتمالي لخطأ التقدير,   , وتختلف دالة الربط باختالف

التوزيع  الربط تستخدم كل صورة على حسب  لدالة  أنه يوجد صور عديدة  بالذكر  وجدير 

المتطابقة )   تستخدم   ( وهي  Identity Link Functionاالحتمالي المستخدم, فهناك دالة 

وتستخدم في حالة  (   Log Link Function)  , ودالة اللوغاريتمفي حالة التوزيع الطبيعي

بواسون اللوجت )توزيع  في حالة توزيع تس  و  Link Function   ( Logit, ودالة  تخدم 

( وتستخدم في حالة توزيع    Link Function Reciprocal, ودالة المقلوب )ثنائي الحدين

 كما يلي: بشكل مبسط  جاما, وسوف يتم تناول هذه الدوال 

تستخدم دائماً للربط و,  𝑔(𝜇𝑖)𝜂𝑖     (Identity Link Functionدالة المتطابقة )   ✓

E(𝑌𝑖))         بين القيمة المتوقعة للمتغير التابع  = 𝜇𝑖   (بالمتنبئ الخطي ) η𝑖  )

الشكل   المتطابقة  دالة  الطبيعي وتأخذ  للتوزيع  التابع يخضع  المتغير  أن  في حالة 

 التالي: 

  𝑔(𝜇𝑖)𝜂𝑖 = 𝑥𝑖
𝑇𝛽𝜂𝑖 

𝑔(𝜇𝑖)𝑥𝑖
𝑇𝛽𝑖 = 𝑔

−1(𝑋𝑖
𝑇𝛽𝑖)𝜇𝑖 

تستخدم لربط القيمة المتوقعة للمتغير  و,  (Log Link Functionدالة اللوغاريتم ) ✓

E(𝑌𝑖))    التابع = 𝜇𝑖  (بالمتنبئ الخطي ) η𝑖  في حالة أن المتغير التابع يخضع )

 .𝐿𝑜𝑔(𝜇𝑖)𝜂𝑖وتأخذ دالة الربط الشكل التالي   ،لتوزيع بواسون

وتستخدم لربط القيمة المتوقعة للمتغير    ،Link Function  ( Logitدالة اللوجت ) ✓

E(𝑌𝑖))    التابع = 𝜇𝑖  (بالمتنبئ الخطي ) η𝑖 )    المتغير التابع يخضع في حالة أن
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الحدين ثنائي  التالي  ،لتوزيع  الشكل  الربط  دالة  ويمكن   𝐿𝑜𝑔𝑖𝑡(𝜇𝑖)𝜂𝑖  وتأخذ 

𝐿𝑜𝑔𝑖𝑡(𝜇𝑖)𝜂𝑖 لشكل التالي  اصياغة دالة اللوجت على   = log (
𝜇𝑖

1−𝜇𝑖
)𝜂𝑖. 

وتستخدم دالة المقلوب دائماً   ،( Link Function Reciprocalدالة المقلوب )  ✓

E(Yi))         لربط القيمة المتوقعة للمتغير التابع = μi   (بالمتنبئ الخطي ) ηi  )

لتوزيع جاما التابع يخضع  المتغير  أن  الشكل   ،في حالة  الربط على  دالة  وتكون 

  التالي
1

μi
ηi . 

 الدراسة التطبيقية:  -5

 مقدمة  1/ 5 

السنوي    االحصائي  الكتاب  في  الموجودة  التكميلي  السيارات  تأمين  بيانات  على  الباحث   ، اعتمد 

للتأمين المهندس  دفاتر شركة  المستخرجة من  أن     ،والبيانات  اتضح من خاللها  % من 10,3والتي 

يم الوثائق وقد تم تقس   ,إجمالي الوثائق المصدرة خالل فترة الدراسة كانت لها مطالبة واحدة على األقل

 إلى مجموعات على أساس عوامل الخطر إلى: 

   .أنثى( فئتين )ذكر،الجنس وسوف يتم التقسيم إلى  •

 1AC  ,فئات عمرية    3وسيتم تقسيمها إلى     Category Ageالسيارة  الفئة العمرية لقائد    •

3, AC 2AC    سنة ( 50والفئة الثالثة أكبر من  ،50إلى   36, من 35سنة إلى  21) من. 

 , قرية(. )مدينةمنطقة اإلقامة  •

 . 2CB ,1CBوسيتم تقسيمها إلى نوعين ،  Body -Car  السيارة جسم نوع   •

 . 3CV ,2CV ,1CVوسوف يتم تقسيمها إلى ثالثة مستويات   alueVar Cقيمة السيارة   •

 (. number claims / expoعدد المطالبات لكل وثيقة )متوسط  •

  Generalized Linear Models( GLM’sاستخدام النماذج الخطية المعممة )ب  قام الباحثوقد     

ن تلك النماذج تحاول جعل فروض نماذج االنحدار التقليدية أكثر واقعية لكي تتالئم مع الواقع إحيث  

لتوزيعات األسية, حد افيها يتبع أويالحظ أن النماذج المعممة هي نماذج انحدار المتغير التابع    الفعلي,

 ،أو متجانس وتتميز بكونها أقل قيوداً من نماذج االنحدار التقليدية حيث ال يشترط أن يكون التباين ثابت  

كما ال يشترط أن تكون العالقة   ،وأن األخطاء العشوائية مستقلة وال يشترط أن تتبع التوزيع الطبيعي

المستقلة,   المتغيرات  أو  التابع والمتغير  المتغير  بين  القيمة خطية  أن  في  المعممة  النماذج  تتميز  كما 

الربط)   بدالة  استبدالها  يتم  اإلستجابة  لمتغير  من   ،(Link Functionالمتوقعة  الرئيسي  والهدف 

 كثر استقراراً.استخدام دالة الربط يتمثل في جعل تباين الخطر أ

 Probability Densityودالة كثافة االحتمال    ،(  μ)  متغير عشوائي بمتوسط    (yبفرض أن)وذلك     

Function (p.d.fمن عائلة التوزيع األسي )Exponential family    توزيع بواسون  :ومن أمثلتها ، 

الطبيعي جاما   ،والتوزيع  معكوس جاوس  ،وتوزيع  الحدين  ،وتوزيع  ثنائي  ثنائئي   ،وتوزيع  وتوزيع 

, فيمكن المناسب هو أساس نمذجة االنحدار  ن تحديد النموذجإ, وحيث  وتوزيع تويدي  ،الحدين السالب

 : ( عن طريق المعادلة التاليةGLMصياغة النموذج الخطي المعمم ) 

𝛾𝑖= 𝔤(𝑥𝑖𝛽𝑖) +  ε 

𝒢( 𝜇) = (𝜂) 

 هي تركيبة خطية من المتغيرات التفسيرية.  (𝜂)حيث  
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𝒢( 𝜇) =  𝓍𝛽 

 . بالمتغيرات (𝜇 )كيفية ارتباط المتوسط  والتي تفسر  ،ي دالة االرتباطه     𝒢( 𝜇)   حيث

 من خالل تحليل االنحراف من خالل المعادلة التالية.  GLMsوسوف يتم مقارنة  

𝓋ℯ𝒹 = 2( ℒ𝑚𝑎𝑥 − ℒ) 

 حيث: 

   𝓋ℯ𝒹             ( االنحرافdeviance    ) 

     ℒ𝑚𝑎𝑥         .لوغاريتم دالة االحتمال للنموذج الكامل 

         ℒ        .لوغاريتم دالة االحتمال للنموذج الفرعي المقترح 

 وسيتم استخدام انحرافات النماذج لمقارنتها كما هو موضح فيما يلي:

والنموذج الفرعي  ،    𝛽𝑚ومتجه المعلمات الخاصة به   ،األساسيهو النموذج    GLMبفرض أن  

𝐺𝐿𝑀𝑠𝑢𝑏     ،   ومعلماته𝛽𝑞     

 . q < mحيث  

 فروق االنحرافات وتكون 

∆ 𝒹ℯ𝓋 =  𝒹ℯ𝓋𝑠𝑢𝑏 − 𝒹ℯ𝓋 

𝓂)حرية  بدرجات 𝜒2وهذا التوزيع يقترب من توزيع    − 𝓆). 

< 𝒹ℯ𝓋 ∆فاذا كانت  𝜒1−𝛼
2  (𝓂 − 𝓆)   بأن النموذج الفرعي   نرفض الفرض القائلفإننا

 مناسب. 

 

 لتكرار المطالبات السنوية بناء نموذج   5/2

 الحدين السالب:  لتوزيع ثنائيوفقاً إجراء إختبار جودة التوفيق للبيانات الفعلية  5/2/1

 تأخذ الصيغة التالية: بأي متغير   إذا كانت كثافة اإلحتمال الخاصة

𝑃(𝑥) =  [
𝑥 + 𝑟 − 1

𝑟
] 𝑝𝑟(1 − 𝑝)𝑥 

 (x=0,1,2,3,……..)   

p,r                معلمتا التوزيع 

p         احتمال وقوع الحادث 

 .فإنه يقال أن ذلك المتغير العشوائي يتبع توزيع ثنائي الحدين السالب

 ويكون متوسط وتباين التوزيع كما يلي:

𝐸(𝑥) = 𝜇 =
𝑟(1 − 𝑝)

𝑝
= 0.075 
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         var(x) =   σ2 = 𝜇2 =  
r(1 − p)

p2
= 0.023 

                                       P = 1.48   

 الصحيح وبالتالي( وهو أكبر من الواحد  1.48والتي تم احتسابها من واقع البيانات )  (p)وحيث أن قيمة  

 البيانات الخاصة بعدد المطالبات ال تخضع لتوزيع ثنائي الحدين السالب. 

 ( 5/1جدول )

 اإلحصاءات الوصفية لتوزيع ثنائي الحدين السالب 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean 

Std. 

Deviation Minimum Maximum 

NOC 89824 0.41457 0.214 0 32 

 

من حيث عدد  ( بعض اإلحصاااااءات الوصاااافية لتوزيع ثنائي الحدين السااااالب 5/1يتناول الجدول ) 

 .(0.214وانحراف معياري قدره ) ،(0.0457قدره )وتباين    ،(0.41457، متوسط التوزيع )الوثائق
..SPSSالمصدر: من واقع التحليل اإلحصائي للبيانات باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية 

 

 ( 5/2)جدول 

الحدين السالب لتوزيع ثنائي معامل كلمجروف سيمرنوف حساب قيمة   

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

 

 NOC 

N 89824 

Poisson Parametera,b Mean 0.41457 

Most Extreme Differences Absolute .000 

Positive .000 

Negative .000 

Kolmogorov-Smirnov Z 0.012 

Asymp. Sig. (2-tailed) 1.000 

a. Test distribution is Poisson. 

b. Calculated from data. 

.SPSS المصدر: من واقع التحليل اإلحصائي للبيانات باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية 
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 :يتضح من الجدول السابق ما يلي

و حيث إن   1Asymp. Sig. (2-tailed)=مستوى المعنوية المحسوب هو ( أن  5/2يوضح الجدول )

طرفين من  فإاالختبار  معنوية  ،  مستوى  عند  القيمة  نحسب  )  5ننا  طرفين  من  لالختبار   %two- 

tailedtest  )،    بالقيمة هو ،     %0.025ونقارنها  سيمرنوف  كلمجروف  معامل  قيمة  أن  ونجد  و 

 البيانات ال تتبع توزيع ثنائي الحدين السالب. وهذا يدل على أن هذه  ,0.012

 

 : لتوزيع بواسونلتكرار المطالبات وفقاً إجراء إختبار جودة التوفيق للبيانات الفعلية  5/2/2

( الذي يصف xفإن المتغير العشوائي )  ،(  λإذا كان متوسط وقوع الحدث في وحدة الزمن هو)      

 تكون دالة كثافته االحتمالية هي: ،تغيرات هذا الحادث

          𝑓(𝑥) =  
𝑒−𝜆 . 𝜆𝑥

𝑥!
 

                     ( x= 0,1,2,3,…..) 

  ، أمكن الحصول على النتائج التاليةللبيانات الفعلية لتوزيع بواسون،  وبإجراء جودة التوفيق  

 .((SPSSوذلك باستخدام البرنامج اإلحصائي

 ( 5/3جدول )

 بواسون توزيعاإلحصاءات الوصفية ل

 

Descriptive Statistics 

 N Mean 

Std. 

Deviation Minimum Maximum 

NOC 89824 0.06987 0.233 0 32 

 

، متوساط التوزيع  صافية للتوزيع من حيث عدد الوثائق( بعض اإلحصااءات الو5/3يتناول الجدول ) 

 .(0.233وانحراف معياري قدره )، (.3942500)  وتباين قدره  ،(0.06987)
 .SPSS   المصدر: من واقع التحليل اإلحصائي للبيانات باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية

. 
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 :يتضح من الجدول السابق ما يلي

و حيث   1Asymp. Sig. (2-tailed)=أن مستوى المعنوية المحسوب هو(  5/4الجدول )يوضح  

 -two% لالختبار من طرفين )  5ننا نحسب القيمة عند مستوى معنوية  ، فإإن االختبار من طرفين

tailedtest )،   0.22ونجد أن قيمة معامل كلمجروف سيمرنوف هو  ، %0.025ونقارنها بالقيمة , 

انحرافًا معياريًا  ، و(0.06987)  بمتوسط قدره   وهذا يدل على أن هذه البيانات تتبع توزيع بواسون

التباين لتوزيع بواسون يتم اختبار أفضل نموذج وب،  (0.233قدره ) عد الحصول على المتوسط و 
 لبات. لتكرار المطا

 لتكرار المطالبات  اختيار أفضل نموذج 5/2/3

الباحث   سيقوم  البحث  من  التالي  الجزء  بناءفي  المطالبات   GLMنموذج    بمحاولة  لتكرار  مناسب 

العمرية، الفئة  )الجنس،  وهي  ذكرها  السابق  الخطر  نوع   اإلقامة،منطقة    السنوية من حيث عوامل 

,  لذلك نستخدم Poissonأن عدد المطالبات لكل وثيقة يتبع توزيع    وبفرضوقيمة السيارة(.  ،السيارة

GLM  منfamily  Poisson  .)عائلة توزيعات بواسون ( 

خ    الخطر ومن  لعوامل  وفقاً  مجموعات  إلى  البيانات  وتقسيم  والتعويضات  اإلصدار  بيانات  الل 

والتي تتضح من   ،سيتم مقارنة النماذج ذات عوامل الخطر المختلفة  ،الختبار أفضل نموذجالمتوفرة  

إضافة عامل خطر إلى النموذج   القائل بأناختبار الفرض    هوالذي سيتم من خالل  ،خالل الجدول التالي

وبفرض   ،( وسوف يتم استخدام مالءمة النموذج الفرعي المقترح.devليس له أي تأثير في االنحراف )

 .dfبدرجات الحرية  .devأن الفرق بين النموذج السابق والنموذج الحالي 
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 ( 5/5جدول )

 مقارنة تحليل االنحراف لنماذج تكرار المطالبات

 :أفضل نموذج هو يتضح أنووفقًا لتحليل االنحراف في الجدول السابق 

1+age_category+car_value+car_body 

 المطالبات(   )قيمةة المطالبات بناء نموذج لوطأ 5/3

وذلك   ،بالنسبة لتوفيق نموذج قيم المطالبات فقد تم تقدير المعلمات باستخدام النماذج الخطية المعممة   

استخدامعن   هي    طريق  الربط  دالة  وتكون  جاما  )توزيع  المقلوب   Link Functionدالة 

Reciprocal )،   تستخدم التاب  والتي  للمتغير  المتوقعة  القيمة  E(Yi))    علربط  = μi   بالمتنبئ  )

 ( في حالة أن المتغير التابع يخضع لتوزيع جاما.   ηi الخطي) 

 وتأخذ دالة الربط الشكل التالي     
1

μi
ηi 

 ( 5/6جدول )

 اإلحصاءات الوصفية لتوزيع جاما

 

 Mean 

Std. 

Deviation Minimum Maximum 

Intercept 10.365 0.2665 0 32 

 

..SPSS  المصدر: من واقع التحليل اإلحصائي للبيانات باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية 

 

 

 ∆ 𝑑𝑓 ∆ 𝒹ℯ𝓋 𝒹ℯ𝓋 𝒹ℯ𝓋𝑠𝑢𝑏  𝒹𝕗 𝕄𝕠𝒹ℯℓ 𝕤𝓅ℯ𝒞𝔦𝒻𝔦𝒸𝒶𝓉𝔦𝕠𝓃 

   534.53  218 1 

 2 7.803 566.98

2 

574.785 216 1+car_value 

 2 5.408 541.61

5 

547.023 216 1+area 

 1 3.521 598.03

1 

601.552 217 1+gender 

 2 24.72

1 

432.84

4 

457.565 216 1+age_category 

 3 72.29

7 

429.52

7 

501.824 215 1+car_body 

 2 9.417 371.66

3 

381.080 214 1+age_category+car_value 

 3 67.14

5 

302.83

2 

369.977 213 1+age_category+car_body 

 3 70.27

9 

357.76

4 

427.589 210 1+age_category+car_value+car_body 
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بعض اإلحصاااااءات الوصاااافياة لتوزيع جاما من حياث تقادير قيمة المطالبات، (  5/6يتنااول الجادول )

ولتوضايح  . (0.2665وانحراف معياري قدره )  ،(0.533قدره )وتباين   ،(10.365متوساط التوزيع )

مادى معنوياة نموذج تكرار المطاالباات بااسااااتخادام النمااذج الخطياة المعمماة ومعنوياة المتغيرات 

 :الجدول التالين ذلك يتضح من ، فإالتفسيرية

 ( 5/7جدول )

 معنوية المتغيرات التفسيرية لنموذج تكرار المطالبات باستخدام النماذج الخطية المعممة

 باستخدام توزيع جاما 

Goodness of fit 
 value/df 𝑑𝑓  value Goodness of fit 

 4.05 89823 364212 Deviance 

  89823 364753 Seald deviance 

    8.49  89823 762815 Pearson Chi-squae 

  89823 651857 Scaled Pearson Chi-squae 

   650591 Log Likehood 

   651677 Akaike’s information Criterion ( AIC) 

   938903 Finite Sample corrected AIC(AICC)  

   976284 Bayesian information criterion (BIC) 

   961425 Consistent AIC (CAIC) 

 ( الجدول  من  االستجابة  5/7ويتضح  بمتغير  عالقتها  في  التفسيرية  المتغيرات  معنوية   )قيمة( 

 . وذلك يؤكد على صالحية النموذج للتنبؤ ،المطالبات(

 حساب المعلمات المقدرة للنموذج المقترح 5/4

 وذلك كما يلي: ،المقدرة للنموذج المقترحيمكن من خالل الجدول التالي حساب المعلمات 

 ( 5/8جدول )

 تقدير معلمات النموذج المقترح 
     

  

coefficients 

age_category2(AC2) Car_ body car_body1(CCB1)        

 

Intercept 

0.0268496 -0.3291436 -0.0222619 -1.8410235 

age_category3(AC3) age_category1 

(AC1) 

car_body29CCB2) Car_value2(CV2)2 

0.2157923 0.2145110 -0.1095134 -0.0031854 
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 المخاطر الناتجة للمحفظة التأمينية:  تصنيف 5/5

واألهمية النسبية لكل فئة من   ،( تقدير تكرار المطالبات السنوية المتوقعة8/ 5يوضح الجدول رقم )   

الذي تم والتي تم الحصول عليها بناًء على النموذج    ،فئات المخاطر من خالل قائمة األسعار الناتجة

)  وتطبيقه،ختياره  إ الحرف  استخدام  يتم  المقابلة  tوسوف  الخاصية  بينما يشير   للعمود،( عند وجود 

 فئة.   24وسوف يتم تقسيم التقييم النهائي إلى  ،إلى عدم وجود الخاصية ( fالحرف )

 ( 5/9جدول )

 تقدير تكرار المطالبات السنوية المتوقعة واألهمية النسبية لكل فئة من فئات المخاطر
Weights(

%) 

 Exp.annual

freq.% claim 

type body Car Value Car category Age class Risk 

  2CB 1CB 3CV 2CV 1CV 3AC 2AC 1AC  

0.52 15.61 f t f f t f f t 1 

5.49 12.07 t f f f t f f t 2 

0.05 16.78 f f f f t f f t 3 

5.52 13.44 t f f f t f f t 4 

7.93 16.73 t t f t f f f t 5 

3.54 17.08 f t t t f f f t 6 

2.57 12.94 f f t t f f f t 7 

1.88 20.32 f f f f f f t t 8 

7.94 20.33 f f f f f f t t 9 

1.62 16.54 t f f f f f t f 10 

2.72 16.78 t t f f f f t f 11 

3.81 13.44 t t f f t f t f 12 

2.34 16.73 t t t f t f t f 13 

3.22 17.08 t t t f t f f f 14 

7.93 19.24 t t t t t f f f 15 

2.84 13.44 t t f t f f f f 16 

7.54 18.57 t t f t f f f f 17 

4.82 18.66 t t f t f f f f 18 

2.24 16.68 t t f t f f f f 19 

1.84 14.77 t t t t f t f f 20 

11.60 13.97 t f t f f t f f 21 

1.88 20.24 f f t f f t f f 22 

0.96 19.28 f f t f f t f f 23 

1.69 21.21 t t f f f t f f 24 

    



 
 

 ( 2023  يناير، 4، ج1، ع 4)م  المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية والتجارية

 هاشم محمود محمد  د. 

 

 - 635  - 
 

(  L( وقد تم ترقيم المستويات داخل كل مجموعة )S)  هو  BMSيالحظ أن عدد المستويات في نظام  

من المطالبات على أن تكون العقوبة عبارة عن نقاط في هذا النظام )يرتفع السائق عددًا   Sإلى    1من  

وكل مطالبة خالية تأخذ نقطة من المكافأة )ينخفض   ،معينًا من المستويات في كل مرة يقدم فيها مطالبة(

 مستوى السائق بمقدار مستوى واحد(.

التابع يخضع لتوزيع  إوحيث    المتغير   Logتأخذ شكل دالة اللوغاريتم )دالة الربط    إنبواسون فن 

Link Function )    الشكل التالي  وهي على𝐿𝑜𝑔(𝜇𝑖)𝜂𝑖   ،لربط القيمة المتوقعة للمتغير التابع   وذلك  
 (E(𝑌𝑖) = 𝜇𝑖   (بالمتنبئ الخطي ) η𝑖  ). 

المطالبات معروفة عدد  أن  المستوى  ،  وبفرض  لتحديد  كافية  الشركة  بيانات  أرقام   ،التاليوأن  وأن 

السنوية مستقلة المستويات من خالل تحليل   ؛المطالبات  المسار وتمثيل  الحالة يمكن تحديد  ففي هذه 

 . Markov chain analysisماركوف سالسل 

،  وقد تم اختبار مدى تأثير عوامل الخطر المختلفة على عدد وقيمة المطالبات خالل فترة الدراسة   

 وكانت النتائج كما يلي:  SPSSأمكن إعداد الجدول اآلتي باستخدام البرنامج اإلحصائي و

 

 (5/10) جدول

   (تكرارعدد المطالبات )الو ،(وطأةال)المطالباتقيمة تحديد درجة المعنوية إلختبار 

 وفقاً لعوامل الخطر المختلفة  

           Test   

 

 

 

Risk factors     

عدد نتيجة اختبار 

 المطالبات

  نتيجة اختبارات قيمة المطالبات 

Chi-squre test 𝜒2 T- test 

Independent 

Sample 

ANOVA 

One -Way 

0.003 0.584 - car_value 

0.309 0.239 0.000 area 

0.050 0.126 0.000 gender 

0.295 0.000 0.000 age_category 

0.344 0.706 - car_body 

والنوع    ،أن قيمة المطالبات )الوطأة( تتأثر بالمنطقة الجغرافية(  5/10)ويتضح من الجدول السابق  

  ، والمنطقة الجغرافية  ،بينما تتأثر عدد المطالبات )التكرار( بقيمة السيارة  ؛وعمر قائد السيارة  ،)الجنس(

 وعمر قائد السيارة. ،والنوع )الجنس(

 

 Bonus-Malus System (BMS)المقترح عقوبة  -تحفيز  نظام 5/6 

  المحتملة، تظل ضمن فئات المخاطر    المتغيراتعلى الرغم من تقسيم المخاطر كما سبق، فإن بعض  

 أن يكون وقد يرجح  Θ𝑖  وهذا هو ما يعبر عنه بالمتبقي مع عدم التجانس ووجود تأثير عشوائي مقداره  

 تحاول لهذه األسباب   ذلك،، والمخدرات وما إلى سببه متغيرات غير ملحوظة، مثل القدرة على القيادة

 شركات التأمين اضفاء الطابع الفردي على ارتفاع معدالت الحوادث.

,𝑙1(𝜗) وبفرض أن     𝑙2(𝜗), 𝑙3(𝜗), … تشير إلى المسار الذي يعتمد على تكرار المطالبة     }  {

  𝜗  السنوي المتوقع
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  ، لحامل الوثيقة ℓ2 إلى المستوى  ℓ1 نتقال من المستوىاحتمال اإل  تشير إلى 𝑃ℓ1ℓ2(𝜗)وبفرض أن 

 (𝜗)وأن متوسط تكرار المطالبات

 يمكن الوصول إلى المعادلة التالية:   ℓ2 إلى المستوى  ℓ1 ومن خالل مصفوفة االنتقال من المستوى 

𝑃𝜗 = 𝑃ℓ1ℓ2(𝜗)ℓ1ℓ2 = 1,2,3, … . 𝑆.  

نتائج التطبيق حيث تظل الوثائق المكتتب فيها في هذا  منبأفضل مستوى  BMSوتتمتع جميع أنظمة 

ويمكن تحديد   المطالبة،المستوى على نفس المستوى من المطالبات حتى بعد فترة تطبيق المكافأة لعدم  

 : ل العالقة التاليةالتوزيع الذي يمكن تطبيقه من خال

𝜋𝜗 = [𝜋0(𝜗), (𝜋0(𝜗), (𝜋0(𝜗), … (𝜋0(𝜗)]´ 

ذو االحتمال  هي   𝜋ℓ(𝜗)حيث   الوثيقة  لحامل  عدد و  ،المتوسط  التكرار الثابت  متوسط  يكون 

   (𝜗 )المطالبات

 :ويمكن الوصول إلى حساب احتمال المطالبة الثانية كما يلي

𝜋ℓ2
=  lim

𝑛⟶∞
𝑃 ℓ1ℓ2

𝑛 (𝜗) 

لنظام حل  ك   𝜋𝜗ويمكن حساب     البداية،ال يعتمد على مستوى  𝜋𝜗  ويجب مالحظة أن االحتمال الثابت 

BMS:المقترح كما يلي 

 {
𝜋´(𝜗) = 𝜋´(𝜗)𝑃(𝜗) 

𝜋´(𝜗)𝑒 = 1 … … … .
 

𝑒حيث   = (1,1, … … . .1) 

وأن ذلك   ،نه قد تم افتراض وجود بواقي عدم التجانسإولمعالجة مشكلة البواقي وعدم التجانس حيث  

ويمكن التعبير   ،وأنه يتبع توزيع بواسون  ،   𝑁𝑖 وبفرض أن عدد المطالبات،   𝜃𝑖 له تأثير عشوائي   

 عن المعلمة العشوائية لعدم التجانس المتبقي كما يلي:

P[𝑁𝑖 = 𝑘|Θ𝑖 = 𝜃] = exp(−𝜆𝑖𝜃)
(𝜆𝑖𝜃)𝑘

𝑘!
 , 𝑘 = 0,1,2,3, …. 

 تكون دالة كثافة جاما المشتركة كما يلي: ،متغير مستقل 𝜃𝑖وبفرض أن 

μ(𝜃) =
1

Γ(𝑎)
𝑎𝑎𝜃𝑎−1 exp(−𝑎𝜃) , 𝜃 > 0 

𝐸[Θ𝑖]وذلك بمتوسط    ،ذي الحدين السالب  يتبع توزيع 𝜃𝑖 وقد نجد أن المتغير العشوائي     =    و  1

𝑣𝑎𝑟[𝜃𝑖] =
1

𝑎
 

   :من خالل العالقة التالية  𝑎قيمة   يمكن تقديروبذلك 

1

â
=

∑ {(𝑛𝑖 − �̂�𝑖)2 − 𝑛𝑖}𝑛
𝑖=1

∑ 𝜆𝑖
2̂𝑛

𝑖=1
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تقدير   للتأمين أمكنوبتطبيق المعادالت السابقة على البيانات المستخرجة من بيانات شركة المهندس  

  𝑎المعلمة 

â = 1.0032 

النسبي عند المستوى)   للقسط  فإننا نجد أن المؤمن عليه الذي يقع في   ،((𝔯ℓ( بالرمز   ℓوإذا رمزنا 

( من قسط التأمين المحدد مسبقاً على  (%𝔯ℓ( سوف يقوم بدفع مبلغًا من القسط يساوي   ℓالمستوى)  

 ،السيارةجسم  نوع  و  ،ومنطقة اإلقامة ) مدينة , قرية(  ،أساس الخصائص التي تم وضعها مثل الجنس

وذلك بهدف تحديد   ؛عدد المطالبات لكل وثيقةومتوسط    ،السيارةالفئة العمرية لقائد  و  ،وقيمة السيارة

القسط  عوامل   (%𝔯ℓنسبة  إلى  يمكن  ما  أقرب  يكون  بحيث  التالية  السنة  في  دفعه  يجب  التي    )

 والذي تم اختياره عشوائياً , وتخفيض   ،( لحامل الوثيقةΘالخطر)

  𝐸[(Θ𝑖 − 𝔯𝐿)2]  .إلى أقل حد ممكن 

افترضنا   المتوقعةß) أن  وإذا  المطالبات  إلى تكرار  ترمز  لعوامل ( هو  Θ)وأن    ،(   المتبقي  التأثير 

قيمة    ،ظاهرةالغير  الخطر   عند حساب  الحسبان  في  أخذها  يتم  لم  عندئذوالتي  تكرار   القسط  يكون 

 .(Θßالمطالبات الفعلية المتوقعة هو) 

العشوائي   المتغير    البعض، ( مستقالن عن بعضهما  Θ) العشوائي    (، والمتغيرß)وقد يكون كالً من 

( تشير إلى وزن فئة الخطر أي الفئة التي يكون تكرار مطالبتها السنوية المتوقعة )  (𝑤𝑘وبفرض أن 

𝜆𝑘).   وعلى ذلك يكون 

𝑃[ß = 𝜆𝑘] = 𝑤𝑘 

ً ترمز إلى المستوى الفئة  (  Lوإذا كانت ) والذي   ،التي يشغلها حامل الوثيقة الذي تم اختياره عشوائيا

𝑃[𝐿( ويمكن حساب احتمال وقوع حامل الوثيقة ℓيكونه موقعه الثابت في المستوى ) = ℓ]   في الفئة

 المتوقعة من خالل العالقة التالية: 

𝑃[𝐿 = ℓ] = ∑ 𝑤𝑘 ∫ 𝜋ℓ(
∞

0𝑘ℓ

𝜆𝑘𝜃)μ(𝜃)𝑑𝜃    ℓ = 0,1,2,3, … . , 𝑠.    

 حيث: 

𝜋ℓ( 𝜆𝑘𝜃) = 𝑃[𝐿 = ℓ|ß = 𝜆𝑘, ],Θ = 𝜃 

𝐸[(Θ𝑖 ( كحد أدنى من (𝔯ℓويمكن الحصول على قيمة القسط النسبي  − 𝔯𝐿)2]     من خالل العالقة

 التالية: 

 

𝔯ℓ =
∑ 𝑤𝑘 ∫ 𝜃𝜋ℓ(

∞

0𝑘 𝜆𝑘𝜃)μ(𝜃)𝑑𝜃

∑ 𝑤𝑘 ∫ 𝜋ℓ(
∞

0𝑘 𝜆𝑘𝜃)μ(𝜃)𝑑𝜃
 

والعالقة السابقة هي التي سيتم استخدامها للحصول على قيمة القسط النسبى المتوقع باستخدام  

 .BMSالمقترح النموذج 
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القسط   لحساب Bonus-Malus System (BMS)المقترح عقوبة  -تحفيز  تطبيق نظام 5/7

 :النسبي

  :المقترح BMSنظام  مستويات في 5سوف يستخدم الباحث 

=5  (ℓ) 

عن كل سنة خالية من المطالبات بمكافأة عدم مطالبة   )اصحاب السيارات(  الوثائق  ملةمكافأة ح وأنه يتم   

المستوى واحدة   إلى   (، 1)  بمعنى أن أفضل مستوى هو  المطالبة في أي سنة يتم تحويلهم  وأنه عند 

النسبي وذلك بمعلومية   BMSيعرض نتائج    5/10( والجدول  5)المستوى   القسط   المقترح لحساب 
â = 1.0032 

 . السابق 9/ 5جدول ( من    �̂�𝑘𝑠)  قيموباستنتاج 

 

 (5/11) جدول

   عقوبة المقترح  -تحفيز حساب القسط النسبي باستخدام نظام

  𝔯ℓ% P(L= ℓ)% level ℓ 

65.80 61.81 1 

125.33 4.52 2 

139.22 8.85 3 

155.61 10.54 4 

177.30 14.08 5 

 

الوثائق تقع في المستوى )61,81أن     (5/11)نستنتج من الجدول السابق    حملة وأن    ،(1%  من 

المستوى يحصلون على قيمة   %65,8, وأنهم سيقومون بدفع  أقصى خصم  الوثائق في هذا  فقط من 

%  من الوثائق تقع 4,52, بينما  ةلحصولهم على خصم عدم المطالبة كامل  الذى تحسبه الشركةالقسط  

وأنهم سيقومون بدفع   ،حملة الوثائق في هذا المستوى ال يحصلون على خصموأن    ،(2في المستوى )

من   %8,85ونجد أن  ,  من قيمة القسط المسبق لتقدمهم بمطالبة واحدة خالل فترة التعاقد  125,33%

( المستوى  في  تقع  المستوأن    ،(3الوثائق  هذا  في  الوثائق  بدفع حملة  سيقومون  المستوى  على  وى 

أن    139,22% ونجد  التعاقد,  فترة  خالل  بمطالبتين  لتقدمهم  المسبق  القسط  قيمة  من   % 10,45من 

من قيمة   %155,61حملة الوثائق في هذا المستوى سيقومون بدفع  وأن    ،(4الوثائق تقع في المستوى )

من حملة الوثائق   14,08وأخيراً  نجد أن    ,القسط المسبق لتقدمهم بثالثة مطالبات خالل فترة التعاقد

الزيادة من قيمة   177,30نهم سيقومون بدفع  إفي قيمة القسط حيث    سيقعون عند أعلى مستوى من 

لشركة الحق في تقييم يكون ل  ت, وفيما يزيد عن ذلك من مطالباسط نظراً لتقدمهم بأربعة مطالباتالق

, وعند قبول الشركة للخطر يكون من حقها الخطر من عدمه، وتحديد مدى قبول  خرىالعميل مرة أ

 إعادة التقييم بما يتناسب مع تقديرها للخطر. 
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  النتائج والتوصيات -6

 النتائج 6/1

تها في عملية تقدير  ووطأ  ،( المقترح على عدد الحوادث الماضايةBMSيساتند نموذج ) •

 .تسعير تأمين السيارات التكميلي

( في تساعير تأمين السايارات التكميلي يسااعد على وضاع BMSإن اساتخدام نموذج ) •

ئاة مماا يؤدي إلى  يواألخطاار الرد  ،أسااااااس واضااااح ومحادد لتحادياد األخطاار الجيادة

 المساعدة في اتخاذ قرارات االكتتاب المناسبة.

( في تسااعير تأمين الساايارات التكميلي يساااعد في تكوين  BMSإن اسااتخدام نموذج ) •

 .محفظة اكتتاب متوازنة

وازن المالي  يحقق الت( في تساعير تأمين السايارات التكميلي  BMSإن اساتخدام نموذج ) •

ويضامن للمؤمن له دفع القساط الذي يتناساب مع درجة احتمال تعرضاه   ،لشاركة التأمين

  للخطر.

 التوصيات6/2

وبنااء على النتاائج التي تم   ،من خالل الادراسااااة التي قاام بهاا البااحاث سااااواء النظرياة أو التطبيقياة    

 التوصل إليها فإن الباحث يقدم التوصيات التالية:

التأمين التكميلى على    تسااعير عند والتوزيعات االحتمالية  ضاارورة اسااتخدام األساااليب العلمية •

 .ةفي شركات التأمين المصري السيارات
التأمين التكميلى على السيارات في    في تساعير (BMS)نموذج تحفيز ااااااااااااااا عقوبة اساتخدام   •

 شركات التأمين المصرية.

لدى متخذي القرار في شركات التأمين تساعدهم في  مختلفة    أدوات علمية ونماذج  توافرضرورة   •

 اتخاذ القرارات. 

فروع التأمينات العامة    تسعيرضرورة إجراء المزيد من األبحاث التي يمكن استخدامها في مجال   •

 .(GLM’sالنماذج الخطية المعممة )وخصوصاً استخدام   المختلفة،

من تكرار   وء عوامل الخطر التي تؤثر في كلضرورة تسعير تأمين السيارات التكميلي في ض •

   كفاية والعدالة في قسط التأمين.وذلك بما يحقق شرطي ال معاً، االثنينالمطالبات أو قيمتها أو 
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 :المراجع األجنبية 7/2



 
 

 ( 2023  يناير، 4، ج1، ع 4)م  المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية والتجارية

 هاشم محمود محمد  د. 

 

 - 641  - 
 

• A.J. Dobson and A.G. Barnett," An Introduction to Generalized 

Linear Models", CRC, 2008. 

• Arslan, G., "On a Characterization of the Uniform Distribution 

by Generalized Order Statistics". Journal of Computational and 

Applied Mathematics, 2011. 

•  Evelien Brisard,"Pricing of Car Insurance With Generalized 

Linear Models", MSc. thesis, Brussel University, 2014.  

• Guillén, M., Nielsen, J. P., Ayuso, M., & Pérez Marín, A. M. (2018), 

Exposure to Risk Increases the Excess of Zero Accident Claims 

Frequency In Automobile Insurance, UB Economics–Working 

Papers, 2018, IR18/10. 

• Tierney, L. and Kadane, J.B., "Accurate Approximations For 

Posterior Moments and Marginal Densities", Journal of the 

American Statistical Association, Vol. 81,1986. 

• Arslan, G., "On a characterization of the uniform distribution by 

generalized order statistics". Journal of Computational and 

Applied Mathematics. 2011. 

• Balakrishnan, N., Kannan, N., Lin, C. and Wa, S., "Inference for the 

Extreme Value Distribution Under Progressive Type-II 

Censoring, Journal of Statistical Computational and Simulation, 

Vol. 74,2004. 

• Jaheen, Z.F., Empirical Bayes Inference for Generalized 

Exponential Distribution Based on Records. Communications in 

Statistics: Theory and Methods, Vol. 33,2004. 

• Raqab, M.Z., Madi, M.T. and Kundu, D, Estimation of P(Y<X) for 

the Three Parameter Generalized Exponential Distribution. 

Communications in Statistics-Theory and Methods, Vol. 37: ,2008. 

• Tam Ha, "Modeling The Premium in Non-Life Insurance ", MSc. 

thesis, Oslo university, 2017. 

• Shakil, M., Kibria, B, . M, . G, . and Singh, . J, . N, . " A New Family 

of Distribution Based on the Generalized Pearson Differential 

Equation with Some Applications " , Austrin Journal of statistics , 

Vol 39, 2010. 

• Silvie Kafkova," Bonus – Malus Systems in Vehicle 

Insurance",2nd Goble Conference on Business, Economics, 

Management and Tourims, Pgue, Czech Republic,2014. 

 

 

 

 



 
 

 ( 2023  يناير، 4، ج1، ع 4)م  المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية والتجارية

 هاشم محمود محمد  د. 

 

 - 642  - 
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Egyptian Insurance Companies 
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Abstract 

This research aims to evaluate the pricing of supplementary car insurance by 

referring to the data of one of the property and liability insurance companies in the 

Egyptian market using the Bonus-Malus System (BMS), in order to obtain the 

supplementary car insurance premium paid by the insured, to determine the 

estimated insurance premium which varies according to the individual 

characteristics of the insured, as the value of the premium increases with the 

increase of accidents done by the insured. Thus, each insured person will pay a 

premium according to the degree and probability of exposure to accidents, by 

taking the factors affecting the degree of risk into consideration when applying the 

proposed (BMS) model, and analyzing the supplementary insurance data portfolio 

on private cars using the generalized linear model (GLM), estimating the 

frequency of annual claims by implementing the (BMS) in supplementary 

insurance on private cars in the Egyptian insurance market, also comparing models 

with different predictive variables through deviation analysis, and choosing the 

best model based on this comparison to estimate the  volume of annual claims, then 

using the (BMS) for each category to calculate the insurance premium that ensures 

the adequacy and fairness of the insurance coverage.      

It has been concluded that the proposed (BMS) model is based on the number 

of past accidents and its impact on estimating insurance pricing, and emphasized 

that using this model in the pricing of supplementary car insurance helps in 

establishing a clear and specific basis for identifying good and bad risks, which  

helps in taking better decisions and forming a balanced portfolio, also it ensures 

the financial balance of the insurance company and guarantees that the insured will 

pay a premium that is proportional to the degree of his exposure to risk.  

Key words:   Supplementary Car Insurance, Pricing, Bonus-Malus System, 

Generalized Linear Model. 

 


