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 نموذج إحصائي مقترح لتسعير أخطار  المعدات الساحبة بهيئة السكك الحديدية المصرية

A proposed statistical model for pricing the risks of tug equipment at the 

Egyptian Rail Authority 

  المستخلص
انقالب و تصكككككاد  خطر نهام، النقل بالسكككككحد الةديدي تتعدد األخطار التي يتعرض لها قطاع 

 .للركاب خطر ال فاة أو العجز والمنق ل  مشكككككككة نات، خطر تلف القطاراتعربات الو الجرقاطرات 

والت صكككل إلى حصكككا أ  وذلد بالطرق اإلقاطرات القطار)الجرارات( تسكككعأر أخطار  يهدف البةث إلى

استخدا  بعض الت زيعات و  إلى سعر تأمأني عادل وكافي. قأاس تلد األخطار وص اللنم ذج احتمالي 

 األول على جزءيشككتمل ال .متضككخم   االصككرار  خسككا ر ج د ل وذلد  األصككراراالحتمالأ  المتضككخم  

  التطبأقأ  على الدراسك يالجزء الثان يشكتملو ،ألخطار الهأئ  الق مأ  للسكحد الةديدي  الدراسك  النرري  

ت صككككككلا الدراسكككككك  إلى أ  .لخسككككككا ر وحدات الجر جمالأ لقأم  اإللالمقترح الت زيع االحتمالي  تةديدو

األفضكككل   األصكككرار  ت زيع ويبل المتضكككخ   ا و .ت زيع ذو الةدين السكككال  عالخسكككا ر يتبت زيع عدد 

السكككككحد من  أئ  له أةصكككككيج  تالذي  سكككككعر التأمأنأ  و، مةل الدراسككككك  قأ  الخسكككككا ربأانات  بتمثأل 

استخدا   بأ مأ  وي صى البةث ،األلف في 0.04    جرارات القطارات ح ادث  للتامأن على  الةديدي 

 . القطارات جرارات لتسعأر أخطارصرار األ ضخم تالمالت زيعات االحتمالأ  األسالأ  الحمأ  و

خطار أتسعأر -صرار المتضخم  األ االحتمالأ الت زيعات -النقل بالسحد الةديدي  :  الكلمات الدالة

 الجرارات
Abstract 

   The Rail Transport are exposed to a variety of risks, including the 

risk of collision and overturning of tractors and railway cars, the risk of 

damage to transported cargo and the risk of death or disability for passengers. 

The research aims to pricing the risks of train tractors using statistical 

methods and to arrive at a probabilistic model that governs the measurement 

of the value of these risks, leading to a fair and adequate insurance. Also using 

some of zero-inflated distributions, due to the presence of zero inflation 

losses. The first part of the study includes the theoretical study of the risks of 

the National Rail Authority, and the second part includes the applied study 

and the proposed probabilistic distribution of the value of the aggregate losses 

to the traction units. The study concluded that the distribution of the number 

of losses follows a negative binomial distribution and. zero-inflated Weibull 

is the best distribution in representing the values of the losses data under 

study, and the net rate that must be collected from the Railways Authority to 

insure the accidents of train tractors is. 0.04 in thousands. The research 

recommends the importance of using quantitative methods and zero inflation 

distributions for pricing the hazards of train tractors   

Keywords: rail transport - zero- inflated distributions - pricing of 

train tractors risks. 
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 :مقدمةال

 الركاب الدول على السحد الةديدي  ك سأل   ام  لنقل كاف  تعتمد       

يعد قطاع النقل بالسحد الةديدي  و ،المستدام  االقتصادي لتةقأق التنمأ  البضا ع و

اإلقلأمأ  والتجارة الداخلأ     ركا ز البنأ  التةتأ  للتنمأ  السأاحأ  أمن 

النقل مرفق  تعتموي، (2000، يالت ن  ;2017 وأخرو ،مةمد )والخارجأ 

 قل تحلر أنه أعن وسا ل النقل االخرى منها بعدد من المزايا  بالسحد الةديدي  

ً ، استهالكاً لل ق دقل ،أ كثر ،أتشغأل  قل تحالأف،أ بالبأئ  اً اضرارأقل ، أكثر أمانا

ً سرع  وانترام  ;sudhir, 1998 ).في اإلجراءات اإلداري   اً كثر ت فأرأو ا

 (2013م سى، 

وحتى وقتنا  ذا  2002عا   ذسجلا ح ادث القطارات زيادة ملة ظ  من        

حتى  2006ألف حادث بأن عامي  12 عدىحأث أ  عدد الة ادث  بمصر ت ،

اصطدا  جرار قطار بةاجز داخل مةط  سح    ذه الة ادثوكبرى ،2016عا  

، مما أدى إلى حدوث  2019حديد رمسأس في القا رة في أواخر فبراير عا 

مما )التقرير السن ي لهأئ  سحد حديد مصر( ،. والممتلحات خسا ر فا ق  باألرواح

 ذا ما و،ايراداتها  عنمصروفاتها  وزيادة لهأئ ل  خسا ر فادحي تةقق إلدى أ

لبعض الن اتج التشغألأ  للهأئ   (2017،خرو أ)مةمد ودراس  نتا ج  كدتهأ

 االستثماري  هاتحالأر ارتراعمع  هاإيرادات وانخراضالق مأ  لسحد حديد مصر ،

 .والتشغألأ  

، بعدما كانا  سن اتل الةأ يالمرفق  ذا تراكما قضايا اإل مال علي        

 فيحأث شأدتها أدخلا السحد الةديدي   التيالعال   فيالدول  الثانأ    يمصر 

 القارة األفريقأ  و الشرق األوسط . فيواألولى بريطانأا  بعد1853عا  

(JICA., 2012) دارة كامل  إلوضع منر م  يحمن الةل العاجل في و

على عاتق مدير الخطر او متخذي القرار بالهأئ  الق مأ   يقعحأث ،األخطار

ث  وضع الض ابط ،به  وضع ض ابط كاشر  تحتشف الخطر وتنذرللسحد الةديدي  

تةديد  ث  ،خسا رالإحداث  فيالبشرى العامل تة ل دو  تسب   التي،المانع  

افضل السبل  لها وتةديد كميتقأأ   و، ت حدوثهاوتصنأرها وفقا الحتماال خطاراأل

سعر التأمأن والذي على أساسه  يةدد،التامأن وسأل   حال  اختأار فيو م اجهتهال

 (George, 2005) .وغأر ا قأم  االحتأاطأاتباقي القأ  التأمأنأ  كيت  تةديد 

  أو،العملأ  التأمأنأ   طرفيالتأمأن العدال  بأن  سعر تةديد عنديراعى        

 المصرياالتةاد يق   و ،التامأن  يةقق ربح لشرك وأيضا ،سعر تنافسي يح   ال

 هدفعهأئ  للقأم  القسط ال اج   باستمرار لتةديد اكت اري   اتللتأمأن بعمل دراس

 (2018،  البرقاوي) البلقأنى &لم اجه  االخطار
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الق مي بت فأر التغطأات  االقتصادقطاع التأمأن دورا مهما في يمثل        

من حرص الدول   ،وعلى الرغ   ،التأمأنأ  للمنشآت والممتلحات العام  والخاص  

على ت فأر سبل األما  والتط ير المستمر لمرفق السحد الةديدي   إال أ  ح ادثها 

فادح  في األرواح واألم ال, ولذا كا   خسا رإذا وقعا تح   كارثأ  وتةقق 

الة ادث  تغطأ ضروريا أ  يتةرك قطاع التأمأن لتأسأس مجمع  تأمأنأ  معنأ  ب

تقد  خدم  لوبعد حادث قطار الصعأد ت  إنشاء مجمع  التأمأن  2002عا   فري

على  ينبغي ال تغطي الة ادث التي تلةق بالمعدات المتةرك  و،و تأمأن إجباري 

حد أ( ويق ل Irina et al 2019)الةديث   تلد االخطارتغطأ  مثل تامأن قطاع ال

يصع  إعادة التأمأن علأها ال  الشركات الدولأ  إلعادة التأمأن الباحثأن انه 

البلقأنى  )قبل التأمأن علأها ألخطارهذه الستررض أقساطا عالأ  وشروط خاص  

 (2018،&البرقاوي 

 ومع ،بالرة كانا بالبداي  تشتغل  قاطرات الجرمةركات   أ لىإونن ه         

دلأل تةسأن قطاع  )التقد  العلمي والتحن ل جي بدأ استخدا  القاطرات الحهربا أ 

 ( 2017،السحد الةديدي  

 مشكلة البحث:

من األخطار مثل )خطر التصاد ، كبأرة مجم ع  لالسحد الةديدي  تتعرض    

انقالب عربات وجرارات السحد الةديدي ، خطر تلف البضا ع المنق ل ، خطر و

ضد  التامأن أبد 2002عا   الة ادث المستمرة  منذونتأج  .. الخ(, للركابال فاة 

للركاب أخطار ال فاة والعجز   تغطألمجمع  التأمأن ح ادث السحد الةديدي  لدى 

تغطي مأن أتوثا ق تامأن وال ي جد لدى شركات الألخطار البضا ع يضا التامأن أو

و أ  )الجرارات(حباس اء معدات س المتةرك لمعدات لالتي تةدث  ألخطارا

 .  حتى األمعدات مجرورة  

 : هدف البحث

بالهأئ   معدات الجر يهدف البةث إلى الت صل لنم ذج كمي لتسعأر أخطار

 األصرارالمتضخم  النماذج االحتمالأ   استخدا و ،الق مأ  لسحد حديد مصر

تةديد القسط الالز  و,اإلجمالأ  الخسا ر لتقدير قأم الت صل إلى نم ذج احتمالي و

 .لتغطأتها

 :   أهمية البحث

 الجراراتلتسعأر أخطار  احتماليتتمثل أ مأ  البةث في الت صل إلى نم ذج     

دقأق بناء على خبرة الخسا ر بأسل ب الهأئ  الق مأ  للسحد الةديدي  بمصر ب

يساعد في تقلأل الخسا ر التي مما  والحافي السعر العادلوص الً إلى  الرعلأ 

 حأث  المراضل  بأن طرق إدارة األخطار المختلر  منتمحأنها من وتتةملها الهأئ  

 نرراوسا ل ال قاي  والمنع وغأر ا اتخاذ والتأمأن التجاري والتأمأن الذاتي 
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عن  الناجم وخاصه الخسا ر  الةأ يمعدالت الخسا ر لهذا القطاع  الرتراع

 .الة ادث لقاطرات الجر 

 :حدود البحث

 بمصر الهأئ  الق مأ  للسحد الةديدي بعلى ح ادث الجرارات  اقتصر البةث  

لعدد الة ادث وقأم  الخسا ر وذلد من إدارة السالم  وإدارة الصأان  بالهأئ  

 .2020إلى عا  2015من عا للرترة 

 :ةالدراسدبيات أ

االحتمالأ  في  والت زيعات اإلحصا أ كثأر من الدراسات استخدما الطرق     

قأاس الخطر باستخدا  ت  و( 2007 عثما ،) دراس  منها مأنأبالت التسعأر

( MPYتةديد أقصي خسا ر إجمالأ  سن ي  مةتمل )و االحتمالأ الت زيعات 

 & )مهدياقترحا دراس  و.شنت  -باستخدا  طريق  ج نس   ومعادالت ب ما 

بالسحد الةديدي   ( نم ذج كمي لتسعأر تأمأن أخطار النقل1992البلقأني، 

 ت  تصةأةهي، ث  مبد يإلى قسط تأمأني مناس  عن طريق تةديد قسط  ت صلاو

نرري  المصداقأ  ،  اسل ببناء علي خبرة المطالبات الرعلأ  وذلد باستخدا  

يج  على شركات التأمأن  و وت صلا الدراس  إلى أ  أقساط التأمأن مبالغ فأها

وقد استخدما  ك ب   أرباح. ص رة في نهاي  المدة في ء منهارد جز

( الت زيعات االحتمالأ  لت فأق بأانات Thomas & Kreer 2015دراس ),

الدراس  بالتأمأنات العام  وأوضةا أ  حج  الخسا ر يتبع ت زيع ويبل المقط ع 

وتناولا دراس  .من الأسار وقدرت معال  الت زيع بطريق  اإلمحا  األعر  

(، تةلأال لألخطار التي تتعرض لها البضا ع المنق ل  2018،البرقاوي&)البلقأني 

خطار نقل الركاب ومةاول  بناء نم ذج أيضا أبالهأئ  الق مأ  لسحد حديد مصر و

وفقاً لنماذج األخطار التجمأعأ  كمي يستخد  في تقدير سعر التأمأن لهذه األخطار 

(Collective Riskوالتي تعتمد في حسابها على كل من تحر )الخسا ر  وقأ  ار

وصا الدراس  بضرورة اجراء بةث مستقبلي عن تسعأر تغطأ  أخطار أو

بأنا كما  .لذلد الهأئ  البأانات الالزم  ت فأر ووأجسا  القطارات  الجرارات

نقل الركاب  ت اجه  التي تةلأال لألخطار (2017،  دراس ) إبرا أ & عبد الةافظ

 Bayesianالتةلأل البأزي  يجمع بأن كمي نم ذجبسحد حديد مصر وت  بناء 

Analysis  الذى يج  دفعه قسط الو تةديد  نرري  المصداقأ  استخدا وللبأانات

الت زيع  وفقاً لنماذج األخطار التجمأعأ  والتي تعتمد في حسابها علىمن الهأئ  

ت  تةديد التع يض الذى يج  دفعه من ، كما  المطالبات  قأل االحتمالي اإلجمالي

( قأاس أخطار النقل 2013،سأد & عبد الةافظوتناولا دراس ). مجمع  التامأن

 مةتمل . على أساس أقصى خسارة إجمالأ  سن ي السع دي  بالسحد الةديدي  

(Maximum probable yearly aggregate loss (MPY  حأث يقاس

   أو، لةج  الخسارة و تحرار الة ادث االحتماليالخطر عن طريق الت زيع 
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  مؤسس  السحد الةديدي  تعاني من الندرة في المتخصصأن في أنتا ج الدراس  

وتعد سأاس  التأمأن لدى شركات التأمأن  كت اري مجال إدارة الخطر والعل   اإل

 تناولاو.خطار نقل الركاب والبضا ع ألم اجه  التعاوني أنس  ال سا ل مال م  

 بالسحد الةديدي  (النقل ) ممتلحات  خطارأ تسعأر تأمأن   (1990،ف دة  )دراس 

تسعأر أخطار ( لCredibility theoryنرري  المصداقأ  ) دال باستخدا  بمصر 

 عاء كال حدات المتةرك   تسعأرو،  نقل البضا ع المشة ن  بالسحد الةديدي 

 النقل )عربات بضا ع، صهاريج ....إلخ(.

الت زيع اإلحصا ي لةج  (Gómez,& Hernández 2007) دراس  أوضةاو

 و تجمأعأ ( لنماذج الخطر الBayesianالخسا ر اإلجمالأ  بالتةلأل البأزى )

  .ت زيع ذو الةدين السال يتبع ت صلا الدراس  إلى أ  ت زيع عدد المطالبات 

صكككككرار كثأر من األتةت ى على  التيبعض الدراسكككككات ا تما بالبأانات 

ت زيع جاما المتضكككككخ  األصكككككرار  (Nanjundan et al., 2018)حأث درس 

Zero-inflated Gamma عندما يح    االنترارنرري  صر ف  فياستخد   و

الت زيع   (Hazra et al., 2018)درسوزمن انترار الخدم  يسككككاوى صككككرر. 

تةلأل  فيستخد  وا Zero-inflated Exponentialاألسى متضخ  األصرار 

األصككككككرار. البأانات على العديد من  تةت ىاألمطار األسككككككب عأ  فى الهند حأث 

األصككككرار فى الت زيع األسككككى متضككككخ   )et al., 2019) Huang واسككككتخد 

 Rivas et)وأوضح ح ادث تصاد  السرن لةساب معدالت االصاب  الجسدي . 

al., 2021)  ت زيع وارينج متضككككخ  األصككككرارZero-inflated Waring  ،

 قدما دراسككك  و  .كثأرةتةت ى على أصكككرار  التيأنه يال   البأانات  وأشكككار إلى

de Freitas Costa et al., 2021)(  ت زيع ويبككل المتضككككككخ  األصككككككرككار

( إلى أ  3202)عج ة،  دراسككك   وأوضكككةا الدراسكككات البأئأ . فياسكككتخدامه و

 فيت زيع باريت  المتضككخ  األصككرار    من الت زيعات األكثر مال م  للخسككا ر 

 تأمأن السأارات.

استخدا   فيوالدراسات السابق  الةالأ  بأن الدراس   االختالفا سبق يتضح مم     

أخطار الممتلحات التي تتعرض  لتةلأل األصرارالمتضخم   االحتمالأ الت زيعات 

الت صل لنم ذج احتمالي لتقدير أسعار تغطأ   و لها الهأئ  الق مأ  للسحد الةديدي 

 .وحدات الجر  أخطار

  :الدراسة النظرية 

  أخطار السكك الحديدية

 (Schneider ,1971) خطار ح ادث السحد الةديدي  كما يلي:أيمحن تقسأ        

 وتنقس  إلى:( المنق ل لممتلحات واالشخاص ا) النقل : أخطارأوال

 أخطار نقل الركاب    .1
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 أخطار نقل البضا ع    .2

 ( تةدث ل سأل  النقل ذاتها ) المعدات المتةرك   أخطار ثانيا:

وتقس  ،لى معدات ساحب  ومعدات مجرورة إالمعدات المتةرك   تنقس        

الى قاطرات لجر عربات الركاب وعربات البضا ع  الساحب  المعدات

في ساح  فرز البضاع  او  لجر العربات لى قاطرات المناورة وذلد إو

 (1999محي،) بالمخاز  او ب رش الصأان 

 المتةرك  في:معدات ةدث للوتنةصر الة ادث التي ت 

و ب سا ل النقل األخرى ،أتصاد  قطارات البضا ع ببعضها البعض  .1

 بالمنافذ )المزلقانات(.

 وعرباتهاقطارات البضا ع   انقالبو أ( الخروج عن القضبا )  سق ط .2

  و على التةاويل واألح اشأ يعلى الط ال

 .و جرارات السحد الةديدي أنقالب عربات الركاب او سق ط او أتصاد   .3

 حريق بالجرارات أو العربات. .4

 :منهاتجاه الغأر وللناقل أخطار المسئ لأ  المدنأ   :ثالثا

 .األضرار التي تةدث للركاب الهأئ  عن مسئ لأ   -1

 مسئ لأ  الهأئ  عن  األضرار التي تةدث للبضاع  -2

  تجاه الغأر نتأج  ح ادث المزلقانات الهأئ  مسئ لأ  -3

 وتتمثل في: ال حدات الثابت   أخطار رابعا:

 .... إلخ   والمست دعاتالمةطات وال رش و المخاز       

يهت  البةث بدراس  الخبرة الرعلأ  لة ادث نقل الممتلحات و التي         

  تخريد او ت  أجرارات(.س اء ت  إصالحها المعدات الساحب  )لل تةدث

حصلا علأها  مصر ومعل ماتللهأئ  الق مأ  لسحد حديد  التقارير السن ي )

 الباحث  من الهأئ (

 أسباب حوادث القطارات و أخطارمسببات 

 (Ludwig, 1913; Lv Ning 2021 )يمحن حصر أسباب ح ادث القطارات فأما يلى:  

 و عمال اإلشارات والمزلقانات أوعملأ  التشغأل  فيخطأ السا ق  -1

 .م ظر  الصأان  والةمال   ، 

 التخطأط السيء للمسار أو تقاطع الطرق  -2

ضباب الاألرضأ  والرأضانات و االنهأاراتو انهأار الجسر والنرق  -3

 أةج  اإلشارات أو الم قع الةالي للقطارف

أو الحابالت أو المعدات  االحتراقنش ب حريق من مةركات  -4

 الحهربا أ  أو تسرب ال ق د 

  بالقضبا وكسر  او بأجهزة اإلشارات او بالمزلقانات عأ ب بالعربات -5
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العمر  انتهاء وكاٍف. التةمأل الزا د أو الشةن الذي ل  يت  تأمأنه بشحل  -6

 االفتراضي للقطارات.

،  المسارات أو اإلشارات تخري للبنأ  التةتأ  مثل  الضرر المتعمد -7

 ابتزاز وانتةار وإر اب ، و

  الهأئ  الق مأ  لسحد حديد مصر تتعرض لمجم ع  أيتضح جلأا ما سبق م       

من األخطار التي إ  تةققا تؤثر علي مركز ا المالي ويع ق عملأ  النقل 

وللتخرأف  (2008وأ دافها التنم ي  والتأثأر السلبي علي االقتصاد كحل )عأاد، 

يمحن انه  (Shulian 2020& Elton) ترى دراس  من وطأة  ذه االخطار 

وأيضا  عن طريق القطاع الخاص م ليإدخال نرا  التشغأل اآللي للقطارات و 

 التةسأن المستمر لتخطأط المسارات Lv Ning 2021)ترى دراس ) 

خطار معدات  الجر على غرار أ  يمحن طرح وثأق  لتغطأأنه  وترى الباحث      

لجرارات الزراعأ  لضد خسارة الممتلحات التي تةدث  بأمريحامعم ل به  ما   

Tractor Insurance عمر الجرارتحلر  و تحلر  التامأن باختالف تختلف  حأث 

 الحترونأا عن طريق منص  رقمأ  ال ثأق و تصم  أخرى وم قعه وع امل 

(RMA., 2021) 

 التوزيعات متضخمة األصفار المستخدمة فى الدراسة التطبيقية

-Zeroاسككككككتخدا  الت زيعات المتصككككككل  المتضككككككخم  األصككككككرار   قترح الباحثت

inflated continuous distributions    هأئ  بجر وحدات ال لنمذج  خسا ر

المتضككخ  السككح  الةديد بجمه ري  مصككر العربأ . ويت  عرض الت زيع األسككى 

 األصرار وت زيع ويبل المتضخ  األصرار

 zero-inflated exponentialالتوزيع األسىىىىىىى المتضىىىىىىخ  األصىىىىىىفىىار 

distribution 

لعمل الت زيع  )et al., 2021) de Freitas Costaيمحن استخدا  صأغ  

 كالتالي: المتضخ  األصرار

 𝑓0(𝑥) = {
𝑝0                              𝑥 = 0
(1 − 𝑝0)𝑓(𝑥)           𝑥 > 0

                             (1) 

 ى  𝑓(𝑥) ى دال  كثاف  االحتمال للت زيع المتضكككخ  األصكككرار ،  𝑓0(𝑥)حأث 

ل  كثاف  االحتمال للت زيع األصككككككلى،  رار الم ج دة  𝑝0دا ب  األصكككككك  ى نسكككككك

 بالبأانات.
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1)افتراض أ  لتبسأط ، يت  غرض الو − 𝑝0) = 𝑝 

 :كالتاليمتضخ  األصرار الوتح   دال  كثاف  االحتمال للت زيع األسى 

𝑓(𝑥) = {
(1 − 𝑝)                                 𝑥 = 0   

𝑝

𝜃
 𝑒−

𝑥
𝜃                                      𝑥 > 0    

                     (2) 

θغأر الصرري ، والمعلم   الخسا رنسب   𝑝وتمثل المعلم   > تتةح   التي ى  0

 ,.Hazra, et alويمحن حساب دال  الت زيع باستخدا  صأغ    الت زيع باينت في

 :كما يلى( (2018

𝑭(𝒙) = (𝟏 − 𝒑) + 𝒑 (𝟏 − 𝒆−
𝒙
𝜽)                                 𝒙 ≥ 𝟎        (𝟑) 

 ( 2022األصرار )عج ة، وبذلد يح   مت سط وتباين الت زيع األسى المتضخ  

𝐸(𝑥) = 𝑝𝜃                                                                                        (4) 

𝑉𝑎𝑟(𝑥) = 𝑝𝜃2(2 − 𝑝)                                                                   (5) 

 متضخ  األصفارالتوزيع ويبل 

اشككتقاق دال  كثاف  االحتمال لت زيع ويبل المتضككخ  يمحن  (1)باسككتخدا  المعادل  

 .كالتالي: األصرار

𝑓(𝑥) = {
(1 − 𝑝)                                           𝑥 = 0

𝑝𝑐𝛾𝑥𝛾−1𝑒−𝑐𝑥𝛾
                                            𝑥 > 0             

(6) 

 ى معلم  الشككككككحل  γ، والمعلم   scale parameterمعلم   𝑐المعلم   حأث

shape parameter . 

( 2022المتضككككككخ  األصككككككرار )عج ة، وبذلد تح   دال  الت زيع لت زيع ويبل 

 :كالتالي

𝑭(𝒙) = (𝟏 − 𝒑) + 𝒑(𝟏 − 𝒆−𝒄𝒙𝜸
)                                                   (𝟕) 

 :كالتالي( 2022ويح   مت سط وتباين ت زيع ويبل )عج ة، 
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𝑬(𝒙) = 𝒑 (
𝟏

𝒄
)

𝟏
𝜸

𝚪 (
𝟏

𝜸
+ 𝟏)                                                              (8) 

𝒗𝒂𝒓(𝒙) = 𝒑 (
𝟏

𝒄
)

𝟐
𝜸

[𝚪 (
𝟐

𝜸
+ 𝟏) − 𝒑 (𝚪 (

𝟏

𝜸
+ 𝟏))

𝟐

]                    (9) 

 ات المستخدمةالتقدير واالختبارطريقة 

لتقكدير المعلمكات   percentile methodت نكاأأت  اسككككككتخكدا  طريقك  المئسكككككك

الت زيع األسكككى المتضكككخ  األصكككرار وت زيع  فيالمجه ل  للت زيعات المتصكككل  

تةلأل البأانات نررا أل   ذه الطريق   فيويبل المتضككخ  األصككرار المسككتخدمأن 

غأر  الخسا روأل   (Pekasiewicz, 2014)تال   الت زيعات ذات الذيل الثقأل 

ويت  استخدا  طريق  العزو  لتقدير المعلمات   الصرري  تتركز عند ذيل الت زيع.

المجه ل  للت زيعات المتقطع  فى ت زيع ب اسكككك   وت زيع ذى الةدين السككككال  

 و ى الت زيعات المستخدم  لت فأق بأانات عدد الة ادث.

أت  استخدا  اختبار ك ل مجروف سمرن ف الختبار ج دة الت فأق للت زيعات وس

بأانات خسا ر الجرارات، ويت  استخدا  اختبار كاى  أقفالمتصل  المستخدم  لت 

عذر  ل  ت عات المتقطع  ولحن فى حا نات للت زي أا بار ج دة ت فأق الب تربأع الخت

اسككككتخدامه يت  اسككككتخدا  اختبار ك ل مجروف سككككمرن ف الختبار ج دة الت فأق 

 للت زيعات المتقطع .

 تحديد القسط الصافى لتأمين الجرارات 

 ر المت قع  لجرارات القطارات باستخدا  المعادل  التالأ  يمحن حساب الخسا

 (:2015)سال ، 

𝐸𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑙𝑜𝑠𝑠 = 𝜇𝑇𝐿 + 𝐾.
√𝑉𝑎𝑟𝑇𝐿

√𝑛
 

 :ا  حأث

:𝜇𝑇𝐿   مت سط الخسارة الحلأ  لل حدة المعرض  للخطر و   عبارة عن حاصل

 ضرب مت سط قأ  الخسارة مضروبا فى مت سط عدد حاالت الة ادث.

𝜇𝑇𝐿 = 𝐸(𝑋). 𝐸(𝑁) 
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:𝐾  ى الدرج  المعأاري  المستخرج  من جدول مربع كاى عند مست ى 

بع ت زيع المعن ي  المةدد وبدرج  حري  واحدة نررا أل  الخسا ر الحلأ  تت

 ملت ى ناحأ  الأمأن.

𝐾 = (
𝑥 − 𝜇

𝜎
)

2

≈  𝜒(1)
2  

مع مالحر  أ  الدرج  المعأاري  عند اسككككككتخدا  ت زيع مربع كاى بدرج  حري  

 6.63 ى  %1واحدة وعند مست ى معن ي  

    √𝑉𝑎𝑟𝑇𝐿 االنةراف المعأارى للخسا ر الحلأ    :  

𝑉𝑎𝑟𝑇𝐿 = [𝑉𝑎𝑟(𝑋)] + [𝑉𝑎𝑟(𝑁)] 

:√𝑛 .الجذر التربأعى لعدد ال حدات المعرض  للخطر    

𝑁𝑒𝑡 𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖𝑢𝑚 = 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝐿𝑜𝑠𝑠 ∗ (1 + 𝑓)
1
2 ∗ (1 + 𝑖)−

1
2 

معدل الرا دة، ومدة ال ثأق  المقترح  سن  واحدة   𝑖   معدل التضخ  ،  𝑓حأث 

 لذلد يت  حساب التضخ  والخص  لمدة نصف سن  فى المت سط.

 الدراسة التطبيقية:

 بيانات عدد الحوادث

 الجدول التالى ي ضح عدد الة ادث خالل فترة الدراس 

 (1جدول )

 التحرار عدد الة ادث

0 720 

1 63 

2 9 

 792 المجم ع

 

( يمحن حساب مت سط عدد الة ادث و   1وباستخدا  بأانات جدول )

، ويمحن ت فأق  0.11454، ويمحن أيضا حساب تباين الت زيع و    0.10227
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بأانات عدد الة ادث باستخدا  أحد الت زيعات المتقطع  ونبدأ باستخدا  ت زيع 

 ب اس  .

 استخدام توزيع بواسون فى توفيق بيانات عدد الحوادث

ت زيع ب اس   من الت زيعات الهام  ألنه يمثل األحداث النادرة، ويمحن  يعد

 ,.Ashour et al) كالتاليلت زيع ب اس    االحتماليعرض دال  الت زيع 

2009): 

𝑃(𝑁) =
𝑒−𝜆𝜆𝑁

𝑁!
         𝑁 = 0,1,2, … … … … 

تشأر إلى معلم   λإلى المتغأر العش ا ى الذى يمثل عدد الة ادث،  Nتشأر 

مأز ت زيع تأيضا، و ي هت زيع ب اس   و ى أيضا مت سط الت زيع وتباين

 مت سط الت زيع مع تباينه. بتساوي ب اس  

 ( نتا ج اختبار ج دة الت فأق للبأانات مع ت زيع ب اس  2وي ضح جدول )

 (2جدول )

عدد 

 التكرار الحوادث

االحتمال 

باستخدام 

 توزيع بواسون

التكرار 

المحسوب 

 )بواسون(

اختبار كاى 

 تربيع

0 720 0.9028 715.0176 0.03471846 

1 63 0.0924 73.1808 1.41633719 

2 9 0.0048 3.8016 7.108418182 

 8.559473832 792 1 792 المجموع

( أ  القأم  المةس ب  الختبار كاى تربأع و ى 2وكما يتضح من جدول )

أكبر من القأم  الجدولأ  الختبار كاى تربأع بدرج  حري  واحدة وعند  8.559

  6.63و ى  %1مست ى معن ي  

)ت  حساب درجات الةري  باستخدا  ثالث مجم عات مطروحا منها عدد 

المعلمات المقدرة )معلم  واحدة( مطروحا منها واحد(، بذلد يت  رفض الررض 

 العدمى الذى يقضى بتبعأ  البأانات لت زيع ب اس  .

 استخدام توزيع ذى الحدين السالب فى توفيق بيانات عدد الحوادث
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ل  من الت زيعات الهام  فى مجال ت فأق بأانات ت زيع ذى الةدين السا

الة ادث ومن أ   ما يمأز  ذا الت زيع أ  تباينه أكبر من مت سطه و ى حال  

بأانات عدد الة ادث فى  ذه الدراس . ويمحن عرض دال  الت زيع االحتمالى 

 (:2003لت زيع ذى الةدين السال  كالتالى )الهلباوى، 

P(N) = (
𝑟 + 𝑁 − 1

𝑁
) 𝜃𝑟(1 − 𝜃)𝑁           𝑁 = 0,1,2, … … .. 

 C)2(1995 ,كذلد يمحن استخدا  صأغ  ت زيع ذى الةدين السال  ال اردة فى 

𝑃(𝑁) =
⌈(𝑟 + 𝑁)

⌈(𝑟 ) 𝑁!
       𝑁 = 0,1,2, . .          𝑟 = 1,2,3, … .      0

< 𝜃 < 1 

𝑟)⌉ويمثل  + 𝑁)  جاما(𝑟 + 𝑁)   ويت  حسابه باستخدا  دالGAMMA في 

 .Excelبرنامج 

 :كالتاليوبذلد تح   الصأغ الخاص  بمت سط وتباين الت زيع 

𝐸(𝑁) =
𝑟(1 − 𝜃)

𝜃
 

𝑉𝑎𝑟(𝑁) =
𝑟(1 − 𝜃)

𝜃2
 

الةدين السال  عن طريق مساواة المت سط  ذيويمحن تقدير معلمات ت زيع 

والتباين المةس ب من البأانات مع صأغ المت سط والتباين الخاص  بالت زيع 

 :كالتالي

0.10227 =
𝑟(1 − 𝜃)

𝜃
           (∗) 

0.11454 =
𝑟(1 − 𝜃)

𝜃2
         (∗∗) 

 θيمحن الةص ل على قأم   (**)على المعادل   (*)بقسم  المعادل  

𝜃 = 0.8929 



13 
 

 :كالتالي  rيمحن الةص ل على قأم   (*)المعادل   فيوبالتع يض 

�̂� = 0.8526 

وكما    مالحظ من قأ  المعلمات المقدرة أ  القأ  كسري  لذلد عند حساب قأ  

لةساب قأ   Excelبرنامج  في GAMMAدال  االحتمال يت  استخدا  دال  

 الدال . فيجاما الم ج دة 

(( نتأج  اختبار ج دة ت فأق عدد الة ادث 3)جدول ) التاليي ضح الجدول 

 الةدين السال  ذيلت زيع 

الةدين  ذيت زيع مع  نتأج  اختبار ج دة ت فأق عدد الة ادث  (3)جدول 

 السال 

وعند استخدا  ت زيع ذى الةدين السال  تعذر استخدا  اختبار كاى تربأع نررا  

، وعند طرح عدد المعلمات المقدرة منها وطرح  3أل  عدد المجم عات يساوى 

واحد لن يتبقى أى درجات حري  للحشف عنها فى جدول كاى تربأع، لذلد يت  

ق البأانات. وكما    استخدا  اختبار ك ل مجروف سمرن ف الختبار ج دة ت فأ

المشا د  التراكمي( أ  أعلى فرق مطلق بأن االحتمال 3مالحظ فى جدول )

الةدين السال      ذيالمةس ب باستخدا  ت زيع  التراكميواالحتمال 

 0.829و ى  %1و   أقل من القأم  الجدولأ  عند مست ى معن ي   0.00336

بتبعأ  البأانات لت زيع ذى الةدين بذلد يمحن قب ل الررض العدمى الذى يقضى ،

 السال .

 وبذلد يح   المت سط والتباين المةس بأن من الت زيع كالتالى:

𝐸(𝑁) = 0.10227 

𝑉(𝑁) = 0.11453 

 رئالخساقي  بيانات 

عدد 

 وادثالح
 التكرار

االحتمال ذى 

الحدين 

 السالب

 التكرار المتوقع
التكرار التراكمى 

 النسبى المشاهد

االحتمال 

 التراكمى

اختبار 

 كولومجروف

0 720 0.908 719.136 0.9090909 0.908 0.0010909 

1 63 0.084 66.528 0.9886363 0.992 
-

0.0033636 

2 9 0.008 6.336 1 1 0 

    792 1 792 المجموع
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ت  االعتماد على البأانات التى ت  الةص ل علأها من  أئ  سح  حديد مصر عن 

التالى ي ضح الخصا ص األساسأ  ، والجدول 2020حتى  2015الرترة من 

 للبأانات.

 

 المقايأس االحصا أ  لبأانات قأ  الخسا ر (:4جدول )

 القيمة المقياس االحصائى

 81 عدد المشاهدات

 33 عدد المشاهدات الصفرية

عدد المشاهدات غير 

 الصفرية

48 

 38175.88 الوسط الحسابى

 2000.00 الوسيط

 0 المنوال

 305190.593 المعيارىاالنحراف 

 93141298237.235 التباين

 %40.74 نسبة المشاهدات الصفرية

نسبة المشاهدات غير 

 الصفرية

59.26% 

 8.993 معامل االلتواء

 80.909 معامل التفرطح

 2750246 المدى

 0 أقل قيمة

 2750246 أعلى قيمة

Sum 3092246 

 000. 40 المئينات

75 5000.00 

95 29000.00 

 

( أ  عدد حاالت الخسا ر التى ت  االعتماد علأها فى الدراس  4يتضح من جدول )

حال  خسا ر، وتمثل عدد الةاالت التى تةقق فأها الةادث ول  يسرر  81التطبأقأ  

 48حال ، أما عدد حاالت الخسا ر غأر الصرري   ى  33عن أي  خسا ر  ى 
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جنأه على الرغ  من أ    38175.88حال  خسا ر، ويبلغ مت سط قأم  الخسارة 

جنأه، ونتأج  لذلد فإ   2750246أقل قأم  للخسا ر  ى صرر وأعلى قأم   ى 

قأم  التباين واالنةراف المعأارى كبأرة نسبأا حأث تصل قأم  التباين إلى 

و ذا   305190.593واالنةراف المعأارى يصل إلى  93141298237.235

،  %40.47يشأر إلى عد  تجانس البأانات، وتبلغ نسب  المشا دات الصرري  

،  %59.26و ى نسب  ال يمحن تجا لها، وتبلغ نسب  المشا دات غأر الصرري  

ملت ى وبالرج ع إلى قأم  معامل االلت اء نالحظ أ  قأ  الخسا ر تتبع ت زيع 

لى قأم  معامل التررطح نالحظ أ  قم  المنةنى مدبب  اناحأ  الأمأن. وبالرج ع 

الصرر، وقأم    ي، وقأم  المن ال للبأانات 3حأث إ  معامل التررطح أكأر من 

 ومن البأانات أصرار ، %40   الصرر ، فهذا يعنى أنه أكثر من  %40أن المئ

، ويت  استخدا   ذه  29000    %95 والمئأن،   5000    %75 المئأن

 عند تقدير المعلمات المجه ل . المئأنات

 استخدام التوزيع األسى المتضخ  األصفار لتوفيق بيانات الخسائر

لتقدير معلمات الت زيع  percentile method المئأناتيت  استخدا  طريق  

المةس ب من  المئأنيت  مساواة قأم   حأااألسى المتضخ  األصرار المجه ل  

 األصرار عندللت زيع األسى المتضخ   التراكميالبأانات مع صأغ  دال  الت زيع 

 .المئأنيمثلها  التيالقأم  

𝐹(0) = (1 − 𝑝) = 0.4            

𝐹(29000) = (1 − 𝑝) + 𝑝 (1 − 𝑒− 
29000

θ )          = 0.95     

𝑝 = 0.6 

  θ يمحن الةص ل على قأم  Pوبالتع يض عن قأم  

 𝜃 = 11668.58 

 وبذلد تح   معلمات الت زيع األسى المتضخ  األصرار المقدرة كالتالى:

�̂� = 0.6                �̂� = 11668.58              

باستخدا  اختبار والجدول التالى ي ضح نتأج  اجراء اختبار ج دة الت فأق 

 ك ل مجروف سمرن ف للت زيع األسى المتضخ  األصرار.



16 
 

 لت زيع األسى المتضخ  األصرارمع ا ( اختبار ج دة الت فأق5جدول )

 

( بعد حساب االحتماالت التراكمأ  للت زيع األسى 5وكما يتضح من جدول )

المتضخ  األصرار باستخدا  المعلمات المقدرة أ  أعلى فرق مطلق بأن الت زيع 

للت زيع األسى المتضخ  األصرار والتحرار التراكمى النسبى  التراكمي

لجدولأ  و   أكبر من القأم  ا 0.242742755المةس ب من البأانات    

 %1المستخرج  من جدول اختبار ك ل مجروف سمرن ف عند مست ى معن ي  

بذلد يت  رفض الررض العدمى الذى يقضى بتبعأ  بأانات  0.1811و ى 

 خسا ر جرارات القطارات للت زيع األسى المتضخ  األصرار.

 استخدام توزيع ويبل المتضخ  األصفار لتوفيق بيانات الخسائر

لتقدير معلمات ت زيع ويبل المتضخ  األصرار ق  المئأنات طرييت  استخدا  

المةس ب من البأانات مع صأغ  دال   أنالمجه ل  حأث يت  مساواة قأم  المئ

 .المئأنيمثلها  التيالقأم   األصرار عندالت زيع التراكمى لت زيع ويبل المتضخ  

𝐹(0) = (1 − 𝑝) = 0.4             

𝐹(5000) = (1 − 𝑝) + 𝑝(1 − 𝑒−𝑐(5000)𝛾
) = 0.75         

𝐹(29000) = (1 − 𝑝) + 𝑝(1 − 𝑒−𝑐(29000)𝛾
)          = 0.95    

        

 التكرار النسبى التكرار الخسائر

التكرار النسبى 

 التراكمى

االحتمال 

التراكمى 

 للتوزيع األسى

اختبار 

كولومجروف 

 سمرنوف

0 33 0.407407407 0.407407407 0.4 0.007407407 

2000 13 0.160493827 0.567901235 0.494509526 0.073391709 

3000 1 0.012345679 0.580246914 0.536025793 0.044221121 

4000 11 0.135802469 0.716049383 0.574132301 0.141917081 

5000 11 0.135802469 0.851851852 0.609109097 0.242742755 

10000 3 0.037037037 0.888888889 0.745340503 0.143548386 

14000 2 0.024691358 0.913580247 0.81924791 0.094332337 

20000 3 0.037037037 0.950617284 0.891914234 0.05870305 

30000 2 0.024691358 0.975308642 0.954124889 0.021183753 

36000 1 0.012345679 0.987654321 0.972567695 0.015086626 

2750246 1 0.012345679 1 1 0 

    1 81 المجموع
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𝑝 حأث    Pبذلد يمحن إيجاد قأم    = 0.6  

 يمحن الةص ل على المعادلتأن التالأتأن: 𝑝وبالتع يض عن قأم  

0.4 + 0.6(1 − 𝑒−𝑐(5000)𝛾
) = 0.75        

0.4 + 0.6(1 − 𝑒−𝑐(29000)𝛾
) = 0.95   

 المعلمات المجه ل  كالتالى:وبةل المعادلتأن نةصل على قأ  

�̂� = 0.6       �̂� = 0.5936        �̂� = 0.005578              

والجدول التالى ي ضح نتأج  اجراء اختبار ج دة الت فأق باستخدا  اختبار 

 ك ل مجروف سمرن ف لت زيع ويبل المتضخ  األصرار.

 ت زيع ويبل المتضخ  األصرارمع اختبار ج دة الت فأق  (6جدول )

 التكرار النسبى التكرار الخسائر

التكرار النسبى 

 التراكمى

االحتمال 

التراكمى لتوزيع 

 ويبل

اختبار 

كولومجروف 

 سمرنوف

0 33 0.40740741 0.407407407 0.4 0.007407407 

2000 13 0.16049383 0.567901235 0.639026188 -0.071124953 

3000 1 0.01234568 0.580246914 0.68564117 -0.105394256 

4000 11 0.13580247 0.716049383 0.721291523 -0.00524214 

5000 11 0.13580247 0.851851852 0.749973019 0.101878833 

10000 3 0.03703704 0.888888889 0.839867181 0.049021708 

14000 2 0.02469136 0.913580247 0.880420359 0.033159888 

20000 3 0.03703704 0.950617284 0.918251923 0.032365361 

30000 2 0.02469136 0.975308642 0.952476196 0.022832446 

36000 1 0.01234568 0.987654321 0.964433604 0.023220717 

2750246 1 0.01234568 1 1 0 

    1 81 المجموع
 

( بعد حساب االحتماالت التراكمأ  لت زيع ويبل 6وكما يتضح من جدول )

المتضخ  األصرار باستخدا  المعلمات المقدرة أ  أعلى فرق مطلق بأن الت زيع 

التركمى للت زيع األسى المتضخ  األصرار والتحرار التراكمى النسبى 

لأ  و   أقل من القأم  الجدو 0.105394256المةس ب من البأانات    
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 %1المستخرج  من جدول اختبار ك ل مجروف سمرن ف عند مست ى معن ي  

بذلد ال يمحن رفض الررض العدمى الذى يقضى بتبعأ  بأانات  0.1811و ى 

 خسا ر جرارات القطارات لت زيع ويبل المتضخ  األصرار.

ويمحن حساب مت سط وتباين ت زيع ويبل المتضخ  األصرار باستخدا  صأغ 

  Excelمن برنامج  Gammaلتباين للت زيع واستخدا  دال  المت سط وا

 وحساب االنةراف المعأارى كالتالى:

𝐸(𝑋) = 5728.77 

𝑉𝑎𝑟(𝑋) = 195532635.4 

𝑆𝐷 = 13983.3 

يمحن حساب الخسا ر المت قع  لجرارات القطارات باستخدا  المعادل  التالأ  

 (:2015)سال ، 

𝐸𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑙𝑜𝑠𝑠 = 𝜇𝑇𝐿 + 𝐾.
√𝑉𝑎𝑟𝑇𝐿

√𝑛
 

 حأث:

:𝜇𝑇𝐿   مت سط الخسارة الحلأ  لل حدة المعرض  للخطر و   عبارة عن حاصل

 ضرب مت سط قأ  الخسارة مضروبا فى مت سط عدد حاالت الة ادث.

𝜇𝑇𝐿 = 𝐸(𝑋). 𝐸(𝑁) 

:𝐾  ى  ى الدرج  المعأاري  المستخرج  من جدول مربع كاى عند مست

المعن ي  المةدد وبدرج  حري  واحدة نررا أل  الخسا ر الحلأ  تتبع ت زيع 

 ملت ى ناحأ  الأمأن.

    √𝑉𝑎𝑟𝑇𝐿 االنةراف المعأارى للخسا ر الحلأ    :  

𝑉𝑎𝑟𝑇𝐿 = [𝑉𝑎𝑟(𝑋)] + [𝑉𝑎𝑟(𝑁)] 

:√𝑛 .الجذر التربأعى لعدد ال حدات المعرض  للخطر    

 كالتالى:ويمحن حساب  ذه القأ  



19 
 

𝜇𝑇𝐿 = 585.88 

√𝑉𝑎𝑟𝑇𝐿 = 13983.298 

𝑛 = 792 

𝐾 = 6.63 

 ى القأم  المعأاري  المستخرج  من جدول ت زيع مربع كاى بمست ى  Kحأث 

  %1معن ي  

 بذلد يمحن حساب قأم  الخسارة المت قع  لل حدة ال احدة كالتالى:

𝐸𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝐿𝑜𝑠𝑠 = 585.88 + 6.63 ∗
13983.298

√792
= 3880.16 

وباألخذ فى االعتبار معدل الرا دة ومعدل التضخ  يمحن حساب القسط الصافى 

 كالتالى:

𝑁𝑒𝑡 𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖𝑢𝑚 = 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝐿𝑜𝑠𝑠 ∗ (1 + 𝑓)
1
2 ∗ (1 + 𝑖)−

1
2 

معدل الرا دة، ومدة ال ثأق  المقترح  سن  واحدة   𝑖   معدل التضخ  ،  𝑓حأث 

   فى المت سط.لذلد يت  حساب التضخ  والخص  لمدة نصف سن

يمحن حساب القسط  %10، معدل الرا دة  %5وبافتراض أ  معدل التضخ  

 الصافى للجرار ال احد كالتالى:

𝑁𝑒𝑡 𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖𝑢𝑚 = 3880.16 ∗ (1.05)
1
2 ∗ (1.1)−

1
2 = 3790.95 

 ملأ   جنأه 86ساوى وبررض ا  مت سط قأم  الجرار ي

 فا  

𝑁𝑒𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑒 = 3790.95/86000000 = 0.00004 

 ج4000ملأ   فا  قأم  القسط الصافي تح   100فمثال ل  قأم  الجرار 

 النتائج والتوصيات  

 وال: النتائجأ
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تتعدد االخطار التي ت اجها  أئ  السحد الةديدي  وال ي جد تامأن علي ال حدات  -

  المتةرك  بالسحد الةديدي 

ا  ت زيع ويبل و .مع ت زيع ذو الةدين السال برترة الدراس   ت افق عدد الخسا ر  -

 سعر التأمأن أ المتضخ  األصرار    األفضل بتمثأل  بأانات قأ  الخسا ر مةل الدراس ، و

 الذي يج  تةصأله من  أئ  السحد الةديدي  للتامأن على  ح ادث جرارات القطارات

 األلف في 0.04 يساوى برترة الدراس  

  ثانيا: التوصيات

 بالخبراء المتخصصأنو السالم  في الهأئ   إدارة االخطارضرورة استعان   - 

الحشف  باستمرار وضرورة تةديث قاعدة البأانات عن الة ادث  و في  ذا المجال

 والتجديدالدوري على وسا ل تأمأن القطارات وإعداد خط  لإلحالل 

خطار أصرار في تسعأر الت زيعات المتضخم  األالطرق اإلحصا أ  و استخدا  -

   واخطار تغطأ  الجرارات السحد الةديدي 

 المراجع

 ع العربيةالمراج:أوال 

،نم ذج 2017،عبد الةافظ، رضا صالح & الرحمن إبرا أ ، أحمد عبد .1

كمي لتسعأر أخطار نقل الركاب عبر خط ط السحد الةديدي  في 

جمه ري  مصر العربأ ، مجل  كلأ  التجارة للبة ث العلمأ  جامع  

 .63أسأ ط ، كلأ  التجارة المجلد/العدد: ع 

،تسعأر أخطار نقل البضا ع 2018البرقاوي، مةمد ،&البلقأني، مةمد  .2

نماذج االحتمالأ  المركب  ،المجل  المصري  بالسحد الةديدي  باستخدا  ال

 .3, ع42للدراسات التجاري  جامع  المنص رة ، كلأ  التجارة ،مج

الجزء  -، مقدم  في نرري  االحصاء2003الهلباوى، عبد هللا ت فأق ، .3

نرري  التقدير، المؤلف، الطبع  األول، نرري  الت زيعات االحتمالأ  و

 األولى.

 لسحد حديد مصر،  اإلدارة المركزي  للصأان ، بأانات غأر منش رة..الهأئ  الق مأ   .4

 التقارير السن ي  ألسباب الة ادث، الهأئ  الق مأ  لسحد حديد مصر، القا رة . .5

" التم يل غأر التقلأدي لمشروعات كهرب  نرا  الجر  2000الت نى، فتةي السأد،  .6

ي س ق النقل والتخرأف من في السحد الةديدي  وأثره على دور السحد الةديدي  ف

، المؤتمر السن ي الخامس إلدارة “حدة ازمات المرور على الطرق المصري  

األزمات والح ارث، كلأ  التجارة، جامع  عأن شمس، وحدة بة ث األزمات، 

 أكت بر . 29-28القا رة،

الطبع   2017دلأل تةسأن أداء قطاع السحد الةديدي  إصالح السحد الةديدي ،  .7

  .الثانأ
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النماذج الرياضأ  واالحصا أ  –، رياضأات التأمأنات العام  2015،سال ، مةم د .8

 وتطبأقاتها، ، بدو  ناشر.

، نرا  مقترح لتأمأن 2013سأد، أشرف عبدالرا ر، &عبد الةافظ، رضا صالح  .9

أخطار النقل بالسحد الةديدي  في المملح  العربأ  السع دي  ، مجل  كلأ  التجارة 

 .55العلمأ  ،جامع  أسأ ط ، كلأ  التجارة المجلد/العدد: ع للبة ث 

 قأم  تقدير في االحتمالأ  الت زيعات ،" استخدا 2007عثما  ،مةمد عبد الم لي   .10

للغزل  مصر شرك  على تطبأقأ  دراس  مةتمل  سن ي  خسارة إجمالأ  أقصى

كلأ  التجارة، التجاري  ،  للدراسات المصري  الحبرى "، المجل  بالمةل  والنسأج

 جامع  المنص رة .

، استخدا  بعض الت زيعات االحتمالأ  المتضخم  2023،مةمد  أمانيعج ة،  .11

، المجل  العلمأ  التحمأليلتأمأن السأارات  الصافيحساب السعر  فياألصرار 

للدراسات والبة ث المالأ  والتجاري ، كلأ  التجارة، جامع  دمأاط، بةث مقب ل 

 النشر.

" إدارة أخطار النقل في  أئ  سحد حديد مصر" رسال  2008عأاد، ياسر مةمد ،  .12

 دكت راه، كلأ  التجارة، جامع  بنى س يف.

" تسعأر تأمأن أخطار النقل الداخلي في مصر  1990عبد الرتاح، مةمد ف دة،  .13

بالتطبأق على الهأئ  الق مأ  للسحد الةديدي "، رسال  دكت راه، كلأ  التجارة، جامع  

 أسأ ط.

،تأثأر 2017،رشا حسن ،  مةمد &خلأل ،رشا احمد &مةمد ،غادة عبد هللا  .14

يد مصر، المجل  السأاسات التسعأري  في الن اتج التشغألأ  للهأئ  الق مأ  لسحد حد

الدولأ  للتراث والسأاح  والضأاف   ، كلأ  السأاح  والرنادق ، جامع  الرأ  ، المجلد 

 (. 1/1الةادي عشر، العدد )

،النقل بالسحد الةديدي  في المملح  العربأ  السع دي  : 1999محي، ز أر عبدهللا ، .15

عأ  المجلد/العدد: دراس  في جغرافأ  النقل ،جامع  الح يا ، كلأ  العل   االجتما

 .228الرسال  

"منهج كمي مقترح لتسعأر تأمأن  1992البلقأني، مةمد ت فأق،  &مهدي، إبرا أ   .16

أخطار النقل بالتطبأق على أخطار النقل بهأئ  السحد الةديدي  المصري " المجل  
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