
 تحديد العوامل المؤثرة على ناتج النشاط التأميني

ضوء تحليل التدفقات النقدية: نموذج إحصائي فيفي تأمينات الحياة   

 د. عيد احمد ابو بكر د. طارق عزت عبد الباري 
 مشارك ورئيس قسم العلوم المالية والمصرفيةأستاذ  أستاذ مساعد بقسم الرياضة والتأمين

 قتصاد والعلوم االداريةكلية اال بني سويفجامعة  –كلية التجارة
 الزيتونة االردنيةجامعة  

 
 

 الملخص
، حيث أنه يوفر الحماية بين القطاعات االقتصادية األخرى  يحتل قطاع التأمين موقعًا استراتيجياً 

قد تواجه ة هزات ، وبذلك يعتبر الدرع الواقي من أيلموارد المجتمع البشرية والماديةاالقتصادية المناسبة 
، كما يساهم ار القطاعات االقتصادية المختلفة، ويؤدي دورًا رئيسيًا في نمو واستقر االقتصاد القومي

، ويرجح ذلك لما يمثله هذا القطاع من ثقل يق أهداف خطط التنمية االقتصاديةقبصورة فعالة في تح
رات الوطنية مما يتطلب من هذه مالي نتيجة للدور البارز الذي تقوم به شركات التأمين في تجميع المدخ

ويلقي العبء والمسئولية على الهيئة المصرية للرقابة على  ،الشركات درجة عالية من الكفاءة المالية 
، وتجاه شركات التأمين ضمانًا ة لحقوقهمالتأمين في تحقيق التزاماتها تجاه حملة الوثائق وحماي

 من األرباح.الستمراريتهم في السوق وتحقيقهم لمستوى مرتفع 
عن رصد اتجاه لبدايات تحسن أداء صناعة  4002 نشر في عام Swiss Reوفي تقرير لشركة 

التأمين العالمية وخاصة شركات التأمين المباشر والتي حققت إجمالي دخل من أقساط التأمين وصل في 
أكد التقرير ، كما عن العام السابق %4مو تقدر بنحو بليون دوالر وبنسبة ن 4422إلى  4002عام 

، بعدما أداء شركات التأمين على الحياة ، يتمثل في تراجعنقالب في أسواق التأمين العالميةحدوث ا
كانت لهذه الشركات منذ منتصف الثمانينات وحتى نهاية التسعينات المرتبة األولى في نمو أقساط 

الوضع لتأتي شركات تأمينات  وتبدل 4000التأمين المباشر إال أن الحال قد بدأ يتغير بداية من عام 
عن العام  %6الممتلكات والمسؤوليات في المرتبة األولى محققة نسبة نمو في حجم أقساطها وصل إلى 

الماضي ، وأصبحت شركات التأمين على الحياة في مأزق تعاني فيه من تراجع نسبة النمو في أقساطها 
لحياة وتعرض الكثير منها لمشاكل مالية أودت ، كما أشار التقرير إلى انخفاض عدد شركات تأمينات ا

ببعضها إلى اإلفالس والبعض اآلخر لتأكل رأس مال هذه الشركات ، وقد أرجع التقرير هذا االختالف 
في نمو أقساط التأمين في كال الفرعين لعدد من األسباب من أهمها زيادة أسعار التأمين على الممتلكات 

 والمسئوليات.



أحد  –نقالب العالمي في أداء شركات التأمين يحتل سوق التأمين المصري ومع حدوث هذا اال
مكانة متميزة تعكس حالة الثقة في األداء االقتصادي له،  –األسواق الواعدة في منطقة الشرق األوسط 

ففي حين تتقلص عدد شركات تأمين الحياة في أكبر األسواق المتقدمة ومنها السوق األوروبي ، نجد أن 
 7ركات تأمينات الحياة في مصر في ازدياد دائم ، فبعد أن كان عددها في أواخر التسعينات عدد ش

شركة محققة نمو في أقساط تأمينات الحياة وتكوين  24إلى  4007/4002شركات فقط وصل في عام 
  عن العام السابق. %2..2األموال قدرت نسبته 

ياة والتأمينات العامة ومعدل التغير في كل وقد تناولت الدراسة يوضح تطور أقساط تأمينات الح
وناتج )فائض أو عجز( النشاط التأمينى فى تأمينات الحياة فى شركات التأمين المباشرة بالسوق منها، 

لوحظ أن النتائج تشير إلى وجود عجز فى  4007/4002إلى  2447/2442المصرى خالل الفترة من 
لشركات المباشرة  )السوق ككل( وكذلك على مستوى بعض ناتج النشاط التأمينى على مستوى إجمالى ا

الشركات والبعض اآلخر يحقق فائض نشاط تأمينى ، وقد تناولت الدراسة بالتحليل العوامل المؤثرة على 
ناتج النشاط التأمينى فى تأمينات الحياة بشركات التأمين المباشر ، وكذلك المصادر االخرى لتحقيق 

 اة.الفائض فى تأمينات الحي
كران عجرزًا  - فررع تأمينرات الحيراة -أمينى فى شرركات الترأمين المباشررتضح أن ناتج النشاط التوقد ا

بالنسبة لمعظم شركات التأمين العاملة فى السوق المصررى ، ممرا يسرتلزم معره ضررورة مراجعرة السياسرات 
والسياسرررات االسرررتثمارية، هررذا باإلضرررافة إلرررى أهميررة دراسرررة العوامرررل المررؤثرة علرررى نررراتج النشررراط  االكتتابيررة

الترررأمينى فرررى تأمينرررات الحيررراة بشرررركات الترررأمين المباشرررر بالسررروق المصررررى، و لرررذا يقررروم الباحثررران بدراسرررة 
علرررى الحيررراة ( ) فررررع الترررأمين ترررأمينى فرررى شرررركات الترررأمين المباشررررالعوامرررل المرررؤثرة علرررى نررراتج النشررراط ال

باسررتخدام التحليررل اإلحصررائى لتقيرريم مسررتوى األداء فررى هررذه الشررركات ، مررع محاولررة إيجرراد التررأثير النهررائى 
 للمتغيرات المستخدمة فى التحليل على ناتج النشاط التأميني.

 Factor Analysisفى التحليل اإلحصائي على كل من أسلوب التحليل العاملى ت الدراسةعتمدا و 
، حيث أننا بصدد متغير واحد تابع وهو   Multiple Regression Modelالنحدار المتعدد وأسلوب ا

ناتج النشاط التأمينى فى تأمينات الحياة وعدد من المتغيرات المستقلة والمتمثلة فى صافى األقساط ، 
إيرادات  التغير فى االحتياطى الحسابى ، عموالت إعادة التأمين الصادر، صافى الدخل من االستثمار،

أخرى ، صافى التعويضات ، التغير فى مخصص التعويضات تحت التسوية ، جملة العموالت ، 
 وتكاليف اإلنتاج ، المصروفات اإلدارية والعمومية ، المخصصات األخرى.

للمتغيرررات المررؤثرة علررى نتررائج النشرراط التررأمينى فررى التررأمين علررى الحيرراة ،  سررة التحليليررةفررى ضرروء الدرا
عظم شركات التأمين المباشر التى تمارس التأمين على الحياة تحقق عجرز نشراط ترأمينى، ممرا أتضح أن م

 .رية لهذه الشركاتيعنى أن هناك قصورًا فى السياسات االكتتابية والسياسات االستثما
 
 

 


