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 الملخص

الدراسة التوصل الى افضل مجموعة من النسب والمؤشرات المالية التى يمكن استخدامها فى  تستهدف
التنبؤ بالتعثر المالي فى شركات التأمين العاملة فى سوق التأمين االردني والتمييز بين شركات التأمين 

ح لالطراف ذات المتعثرة وغير المتعثرة ، بهدف التعرف على اوضاع تلك الشركات فى وقت مبكر مما يسم
المصلحة والجهات الرقابية بالتدخل التخاذ االجراءات التصحيحية فى حينه، وقد تم استخدام كل من اسلوب 

 واسلوب تحليل االنحدار اللوجستي  Multiple Discriminant analysis (MDA)تحليل التمايز المتعدد 
 Logistic Regression analysis (LRA) بية االصطناعية واسلوب الشبكات العصArtificial 

Neural Networks (ANN)  للتوصل الى افضل مجموعة من المؤشرات والنسب المالية التى يمكن
استخدامها فى بناء النموذج مما ُيمكن من التمييز بين شركات التأمين المتعثرة وغير المتعثرة ، وقد تم 

ن تمارس التأمينات العامة والتأمين الصحى شركات تأمي 01حساب النسب والمؤشرات المالية لعينة من 
 .7107وحتى  7112منها اربعة شركات غير متعثرة وستة شركات متعثرة وذلك خالل الفترة من 

 ,  (LRA) , (MDA)كما تستهدف الدراسة الى المقارنة بين استخدام االساليب الثالثة السابقة 
(ANN)  ت التأمين االردنية ، حيث يعتبر اسلوب تحليل التمايز فى القدرة على التنبؤ بالتعثر المالى لشركا

من االساليب االحصائية الشائعة االستخدام فى التنبؤ بالعسر المالى أو الفشل المالى فى المؤسسات المالية 
وخاصة اذا كانت العالقة بين المتغيرات خطية والبيانات تتبع التوزيع الطبيعى ، بينما اسلوب االنحدار 

يستخدم فى حالة عجز اساليب االنحدار البسيطة والمتعددة اما طبيعة المتغير التابع ثنائي القيمة اللوجستي 
باالضافة الى العالقة غير الخطية بين المتغيرات ، اما اسلوب الشبكات العصبية االصطناعية تعتمد فى 

 تحليالتها على العالقات الخطية وغير الخطية بين المتغيرات .
، المخصصات  X)4 (، معدل السيولة X)3(ج تحليل التمايز الى ان معدل االحتفاظ وقد توصل نموذ

هى اكثر  X)10(، المخصصات الفنية/ حقوق المساهمين X)9(الفنية وحقوق المساهمين/ صافى االقساط 
عثرة المتغيرات تأثير فى االداء المالى لشركات التأمين االردنية والقادرة على التمييز بين الشركات المت



 

 

 

 2 

 

، معدل  X)3(والشركات غير المتعثرة ، بينما توصل نموذج االنحدار اللوجستي الى ان معدل االحتفاظ 
هى  X)9(، المخصصات الفنية وحقوق المساهمين/ صافى االقساط X)6(، معدل الخسارة  X)4 (السيولة

لشركات التأمين االردنية والقادرة على التمييز بين الشركات المتعثرة  اكثر المتغيرات تأثير فى االداء المالى
، معدل  X)3(والشركات غير المتعثرة، بينما توصل اسلوب الشبكات العصبية الى ان معدل االحتفاظ 

، المخصصات الفنية وحقوق المساهمين/  X)7(المصروفات االدارية والعمومية ، معدل  X)4 (السيولة
هى اكثر المتغيرات تأثير فى االداء  X)10(، المخصصات الفنية/ حقوق المساهمين X)9(ط صافى االقسا

المالى لشركات التأمين االردنية والقادرة على التمييز بين الشركات المتعثرة والشركات غير المتعثرة ، كما 
ر المالى لشركات توصلت الدراسة الى ان اسلوب الشبكات العصبية اكثر دقة وكفاءة فى التنبؤ بالتعث

واسلوب تحليل االنحدار اللوجستي، كما توصلت  اسلوب تحليل التمايز المتعددالتأمين االردنية من كل من 
الدراسة ايضًا الى ان اسلوب تحليل االنحدار اللوجستي اكثر دقة وكفاءة فى التنبؤ بالتعثر المالى فى 

 تعدد.اسلوب تحليل التمايز الم شركات التأمين االردنية من
 
 


