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  عقوبة –محاولة تقدير التسعيرة المثلى لتأمين السيارات بتطبيق نموذج تحفيز 
  وكالة تيارت  -دراسة ميدانية في الشركة الجزائرية للتأمين الشامل

  
 بوجنان خالدية. أ          

 تيارت جامعة - ةاالقتصادي العلوم كلية،  )أ( مساعدة ةأستاذ  
  

  :ملخص
دف من خالل هذا املقال حناول كشف الغطاء على احدى طرق تقدير تسعرية التأمني على السيارات 

هذا لغرض و  ،)وكالة تيارت -رية للتأمني الشاملالشركة اجلزائ(اجلزائرية  من خالل تطبيقها يف أحد شركات التأمني
ذلك لتحديد قسط التأمني على السيارات الذي يدفعه املؤمن هلم، ليتم التوصل يف األخري و  بناء التوليفة املناسبة

 تسعرية كما أن هلم، للمؤمن الفردية اخلصائص اختالف نتيجة آلخر فرد من ختتلف املقدرة التأمني تسعرية أن
 قسط يدفع له سوف مؤمن كل فإن وبالتايل هلم، املؤمن طرف من املرتكبة احلوادث قيمتها بزيادة ترتفع التأمني

  .خلطر احلوادث تعرضه احتمالو  درجة مع يتناسب
  .عقوبة، القسط التجاري، تأمني السيارات -تسعرية التأمني، منوذج حتفيز :يةالكلمات المفتاح

Résumé : 
Le système bonus-malus classique est une méthode de tarification a 

posteriori, utilisée par  les actuaires afin de mieux quantifier le niveau de  risque  
de  chaque  assuré  en  fonction  de  son  expérience sinistre. L’estimation des 
primes relatives à l’aide de la méthode classique passe par deux  étapes distinctes: 
l’estimation des paramètres d’une distribution de l’hétérogénéité lors de la  
tarification a priori, et ensuite l’approximation de l’hétérogénéité par un système 
bonus-malus. 

Dans ce présent travail, nous développons une nouvelle méthode 
d’estimation d’un système bonus-malus dans la compagnie algérienne des 
assurances – agence de Tiaret- en une seule étape, en utilisant des outils 
statistiques. Cette approche statistique permet d’estimer les  relativités bonus-
malus directement à l’aide des modèles de régression. Des critères statistiques  
classiques permettent ainsi de sélectionner le meilleur système bonus-malus alors 
que des métriques  moins précises devraient être utilisées lors d’une calibration 
classique. 
Mots clés: prix d’assurance, modèle bonus- malus, prime d’assurance, assurance 
automobile. 

  



  عقوبة –التسعيرة المثلى لتأمين السيارات بتطبيق نموذج تحفيز  محاولة تقدير بوجنان خالدية. أ
 وكالة تيارت -رية للتأمين الشاملدراسة ميدانية في الشركة الجزائ

 

165 
 

  :مقدمة
 دراسة أمهها من املعطيات من الكثري يف النظر إعادة القرن يشهده الذي التكنولوجي التقدم فرض لقد

 أو املخاطر هذه ملواجهة جديدة بطرق اإلستعانةو  اللجوء من بد ال كان وباملقابل  للخطر، املختلفة األنواع
 األساليب كأحد وأنواعه أشكاله كافة يف التأمني وتطور ظهور إىل دفع ما وهو املستطاع، بقدر منها التقليل
  .املختلفة األخطار بوقوع يتعرض هلا قد اليت املادية اخلسائر من ممتلكاتهو  الفرد حلماية املتطورة

 دخول بعد ذلكو  هذا ومناي إىل ستقاللاإل بعد وخاصة دايمتزا تطورا اجلزائر يف نيالتأم قطاع عرف ولقد
 نيالتأم شركات ا اهتمت اليت الفروع أهم ومن ،نيالتأم بنشاط املتعلقة القوانني يريتغ  السوق اقتصاد إىل اجلزائر

 لكون هذا املرور، حبوادث املتعلقة ة األخطاريلتغط املخول ديالوح الفرع باعتباره اراتيالس ناتيتأم فرع اجلزائر يف
 أن ةياملعن اجلهات طرف من املقدمة اتياإلحصائ نيتب إذ املرور حلوادث عرضة األكثر الدول نيب من اجلزائر

 السبب هلذا الضخمة، ةياملاد اخلسائر عن فضال ايسنو  نيواملعاق واجلرحى القتلى من اآلالف ختلف املرور حوادث
  .نيالتأم يف املختصة الشركات لدى ومكانة اهتمام اراتيالس ناتيتأم لفرع كان

 املعاجلةيستمد هذا البحث أمهيته من املسامهات العلمية اليت يقدمها ألنه يتناول قضية أساسية وهي 
من  دفعها الواجب نيالتأم أقساط ديحتد يف االعتبار نيبع ألخذها املرور حوادث أسباب أهم ديلتحد ةيالعلم

املرور وذلك من خالل حساب االحتماالت  حوادث خطر على تؤثر اليت اتري للمتغ ةيالعلم قةيالطر  ديحتد خالل
 تسعري املنتجات التأمينية وحسابخالهلا من  حبيث تتمكن شركات التأمني من ،ضوء اإلحصاءات املتوفرة يف

ا يف األقساط التأمينية اليت يلزم املؤمنني هلم بدفعها هذا من جهة، ومن جهة أخرى اآلجال  اإللتزام بتسديد التزاما
أو أقل  يكون  أكرب خاصة وأن دينار اليوم ميكن أنيسريا  امر أعل إمكانية التحكم يف هذه األخرية احملددة، مما جي
 .من دينار الغد
من خالل طرح السؤال  اإلشكالية على اإلجابة سنحاول املقالة هذه من املتوخى اهلدف بلوغ وبغية

  :التايل اجلوهري
 "يجب أن يدفعها كل مؤمن له لشركات التأمين ؟ ما هي التسعيرة المثلى لتأمين السيارات التي " 

  :يف املتمثلة  التالية احملاور إىل التطرق خالل من
  أنواعها؛و  مفهوم تسعرية تأمني السيارات .1
  ؛العوامل املؤثرة يف تسعرية التأمني على السيارات .2
  .اجلزائرية للتأمنيعقوبة يف حتديد التسعرية املثلى لتأمني السيارات بالشركة  –يزفتطبيق منوذج حت .3

  .والتوصيات النتائج أهم تتضمن خبامتةالدراسة  اختتمنا أننا كما
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  :أنواعهاو  مفهوم تسعيرة تأمين السيارات  -1
، إن حتديد تكلفة اخلدمة التأمينية يعد من أهم وأعقد القرارات اليت يتم اختاذها من قبل شركات التأمني

 ألخري ترجع إىل أن استمرار شركاتاملتغريات املؤثرة يف القرار، فأمهية هذا اتعارض و  تداخلو  راجع إىل تعدد وذلك
  .التحديد الدقيق ألسعار اخلدمات التأمينية املقدمة تأمني يف بيئة األعمال يتوقف علىال
 :مفهوم تسعيرة تأمين السيارات -1-1

 واحدة لوحدة األخرية تغطية نظري التأمني شركة إىل له املؤمن يدفعها اليت التكلفة" : هو التأمني يف السعر
 (1)".آخر إىل تأمني من خيتلفو  التأمني مبلغ من مئوية نسبة وميثل اخلطر، من

ا تأمني السيارات على تسعرية تعريف كنمي وكما  نظري له املؤمن من استيفاءه الواجب القسط معرفة": أ
 التأمينات أنواع من نوع لكل معني سعر تضع التسعري عملية فإن ضده، وبالتايل التأمني ينوي معني خطر

 الظروف مع ويتناسب كما التأمني، مبلغ مع كما ويتناسب اخلطر، حتقق واحتمال درجة مع يتناسب املختلفة
  (2)".الفين الفائدة معدل عكسية مع وبصورة يتناسب أنه كما ضده، املؤمن اخلطر أو بالشيء احمليطة

 تتكفل العقد، إمضاء عند معروفة قيمته تكون قسط مقابل ففي معكوسة إنتاج حبلقة التأمني نشاط يتميز
 .وقيمته حتققه تاريخ جتهل خطر بتغطية التأمني شركة

ا، وكذا جمموع لتغطية التأمني لشركة الضروري القسط تقييم يف يتمثل التأمني تسعري عام، وبشكل  التزاما
  .لتسيريها املصاريف خمتلف

 أكرب وهو للمؤمن بدفعه له املؤمن يقوم الذي القسط وهو؛ التجاري بالقسط يعرف ما هو التأمني وسعر
  (3): التالية الطريقة وفق القسط التجاري حيسبو  .الصايف القسط من

   :أن حيث
  
  

 احتساب وعند حدوثها حال يف الفعلية اخلسائر لتغطية يكفي الذي القسط ذلك هو: الصافي القسط -أ
 .املؤمن التزامات مع هلم املؤمن التزامات تعادل مبدأ نفرتض الصايف القسط

 }له املؤمن التزامات  =املؤمن التزامات أن { } املدفوعة التعويضات  =احملصلة الصافية األقساط{: أي أن

                                                        
  .208، شقريي نوري موسى،إدارة اخلطر والتأمني ، دار احلامد للتوزيع والنشر، األردن، ص )2007(أسامة عزمي سالم،  – (1)
  .209املرجع نفسه، ص  – (2)
 .املرجع والصفحة نفسهما – (3)

 اهلامش+التأمني إعادة رصيد+املالية املنتجات -التسيري مصاريف+الصايف القسط=التجاري القسط
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 التعويض بدفع التأمني شركة التزامات أن حني يف السنة بداية يف تؤخذ احملصلة األقساط أن مالحظة مع
 وعليه عائد، بذلك حمققة باستثمارها تقوم نقدية مبالغ التأمني شركة لدى يتجمع فإنه بالتايلو  السنة، اية تكون

 للمبالغ ستثماراإل على العائد( الفين الفائدة معدل االعتباربعني  تأخذ أن جيب الصايف القسط فعند حتديد
  :الصايف القسط ا حيسب اليت العالقة أما ،)النقدية
  
 

ا، ومصاريف العقود على احلصول مصاريف إىل تتوزع: التسيير مصاريف -ب  مصاريف إىل باإلضافة إدار
 .تسيري اخلسائر

ا فيتطلب: المالية المنتجات - ج  الفائدة ومعدالت التوظيف مدة توظيفه، مت الذي املبلغ معرفة حسا
 .املستقبلية

 بالنظر حتدده للربح مؤشرا املؤسسة تستعمل ما عادةو  الشركة، طرف من احملقق الربح ميثلو: الربح هامش -د
 .حتقيقها تريد اليت املردودية ألهداف

 عنها املتنازل اخلسائر قيمةو  )العموالت من صافية(األقساط  بني الفرق أنه على يعرف: التأمين إعادة رصيد -ه
 .التأمني إعادة لشركات

 بتطبيق الضريبة احتساب بعد السعر على احلصول ويتم الضريبة، خارج النظري السعر ميثل: التجاري القسط -و
 .الضمانات باختالف ختتلف اليتو  معدالت الضريبة

 بتحديدها التأمني شركات تقوم التارخيية، ولكن التكلفة وال والطلب العرض حيددها ال التأمني أسعار إن
 يف احلال هو كما التأمني شركات على بفرضه احلكومية اهليئات تقوم وأحيانا، هيئة احتادات يف جمتمعة أو منفردة

 .السيارات على الغري ضد التأمني مثل قانون مفروضة مبوجب تكون اليتو  اإلجبارية التأمينات
 الرياضيات يف وعلم دراية له شخص هوو  كتواريباإل  يدعى التأمني أسعار حيدد الذي والشخص

 على وبناء واحلوادث األمراض، الوفيات، بالوالدات اخلاصة اإلحصاءات بدراسة كتوارياإل  يقوم حيث واإلحصاء،
 والبيانات األرقامو  األحباث هذه مبثل تم وخاصة رمسية ومؤسسات دوائر من بتجميعها يقوم اليت املعلومات هذه

 من منافسا التأمني سعر يكون أن كتوارياإل  ويراعي املختلفة، التأمينات أسعار واحتساب حتديد يف عليها يعتمدو 
  .الربح بعض ويدر ضده املؤمن اخلطر لتغطية وكافيا جهة

  
  
  

 اخلطر حدوث معدل = الصايف القسط × التأمني مبلغ × معني فائدة سعر واحد لدينار احلالية القيمة
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  :السيارات تأمين تسعيرة أنواع -1-2
 تكسب حبتة رياضية أساليب باستعمال وذلك األخري هذا درجة قياس من بد ال اخلطر تسعرية لتحديد

 زادت اخلطر درجة زادت كلما أي طرديا ارتباطا اخلطر بدرجة التسعرية وترتبط والعمومية اإللزام صفة التسعرية
  .صحيح العكسو  التسعرية معها
 : السيارات تأمني يف املطبقة التسعريات من نوعني هناك

 :القبلية التسعيرة -1-2-1
 تصنيف أجل من معينة خصائص بداللة العقد اكتتاب عند السعر تثبيت على القبلية التسعرية تنشأ

 (4) :يف اخلصائص هذه تتمثلو  مركبته،و  )السائق( له املؤمن
 السيارة، استعمال نوع للسيارة، الصافية القيمة ،)األحصنة عدد(السيارة  قوة: باملركبة خاصة خصائص -

 ؛السيارة ونوعية السيارة عمر
 السائق  إقامة ومكان )السياقة رخصة عمر(السائق  خربة السن، اجلنس،: بالسائق خاصة خصائص -

 ).مدينة ريف،(
 اخلطر تقدير أجل من) السائقو  باملركبة اخلاصة اخلصائص(املالحظة  املتغريات استعمال أن التجربة أثبتت ولقد

 املقدرة التسعرية قيمة تكون بالتايلو  األخطار، لفئاتو  املدروس للمجتمع وحمدد جيد تقسيم يعطي ال منه املؤمن
 .متجانسة غري
 :البعدية التسعيرة -1-2-2

 باستعمال التقدير تنقيةو  القبلية التسعرية نقائص تتمة هدفهاو  البعدية التسعرية هو الثاين التعريفي الوعاء
له  املؤمن هلا تعرض اليت السابقة األخطار على تقديرها يف يرتكز حيث املاضية، احلوادث يف تظهر اليت املعلومة

 ومن رأمساهلا محاية أجل من الشركة تستعملها للوقاية كمقياس وظهرت ،)له املؤمن ارتكبها اليت احلوادث عدد(
 تعرف البعدية التسعرية أصبحت احلايل الوقت يف أن حيث هلم، املؤمن ا يتسبب اليت احلوادث من التقليل أجل
 قسط مبلغ تكييف على النظام هذا يقومحيث  عالوة -ختفيض بند أيضا ويسمى  (5).عقوبة  -حتفيز بنظام

 فيها يتسبب اليت احلوادث عدد حسب منخفضة أو مرتفعة تكون إذن فاألقساط السائق  سلوك مع التأمني

                                                        
(4) -Christian Patra,( 2005), Jean Luc,Assurance Non Vie, Edition Economica, Paris, p: 734. 
(5) -Dominique Heniet, Jcon Charl, ( 1991), Micro Economie de l’Assurance, Edition Economica, 

Paris, p: 172. 
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 العكس،و يدفعه الذي القسط ارتفع كلما أكثر حوادث )قالسائ( له املؤمن ارتكب كلما أنه أي السائق،
   (6): هو حادث أي ارتكاب لعدم احلذر توخي على )السائقني( هلم املؤمن حيفز نظام فهو وبالتايل

 .حادث ألي ارتكابه عدم عند املؤمن لصاحل يقدم ختفيض عن عبارة: حتفيز ظامن -
 .حادث ألي ارتكابه عند له املؤمن يدفعها عالوة عن عبارة هوو : عقوبة نظام -

 املعنيني غريو  هلم املؤمن من موعة يشملو  1988جانفي منذ التنفيذ حيز حتفيز اجلزائر نظام دخل ولقد
   .التأمني قسط ختفيض من فيستفيدون العقد مدة خالل حبادث

  :خطوات تقديرهاو  العوامل المؤثرة في تسعيرة التأمين على السيارات  -2
 ألن ذلكو  خمتلفة طبائع من كثرية عوامل تتداخل السيارات على) التأمني قسط(التأمني  تسعرية تقدير يف

 .العوامل هذه إحدى يف خلل نتيجة يتحقق قد عليه املؤمن اخلطر
 :التأمين تسعيرة تقدير في األساسية العوامل -2-1

 (7): التالية العوامل السيارات على التأمني أقساط تقدير يف عتباراإل بعني يؤخذ أن يتوجب
 :الفنية العوامل -2-1-1

 : السيارة(باملركبة  تتعلق اليت العوامل يف وتتمثل
 ؛حدث إن احلادث ضخامة يف تزيد وهذه أكرب سرعة حتقيق إمكانية تعطي: السيارة قوة -
 ؛للركاب بالنسبة وخاصة احلادث هول من التخفيف يف تساعد: للصدمات السيارة هيكل مقاومة -
 ذات خاصة نقالبلإل قابلية أقل هو ما ومنها التوازن فقدانو  نقالباإل سريع هو ما منها: السيارة منوذج -

 ؛الواسع التوازين السطح
 األخص وعلى حوادثها ولكن قدمت كلما أقل قيمة ذات تكون السيارة أن الواضح من: السيارة عمر -

 ؛تكرارا أكثر تكون املادية
 على السيطرة فقدان عن النامجة احلوادث من اإلقالل يف تساعد السيارة ميكانيك صالحية: ميكانيكيتها -

  .الدواليب انقالب أو املقود أو الفرامل
 :البشرية العوامل -2-1-2

 (8)):له املؤمن(بالسائق  تتعلق اليت العوامل يف وتتمثل

                                                        
(6) -R. Kass M.J.Goovaerts, ( 2002),  Modern Actuarial Risk Theory ,Kluwer Academic Puplichers, 

New York , p: 128. 
  .261 - 260: ، جمموعة الرياضيات اإلكتوارية، مطبعة جامعة دمشق، سوريا، ص، ص)بدون سنة نشر( صباح الدين بقجة، -  (7)

(8) -Rachid Bouksani ,( 2006 ), Le Marché de l’assurance en Economie Algerienne, Revue des 
Reformes Economiques & Integration en Economie,Alger, N°01, p: 32. 
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 لكنو  النساء تسببه مما أكثر حبوادث يتسببون الرجال أن يظهر حيث أنثى، أو ذكر: السائق جنس -
 ؛األضرار يف جسامة أكثر تكون حدوثها يف تتسبب النساء اليت احلوادث

 ؛حذرا أكثر يصبح بطبعه اإلنسان ألن املرتكبة احلوادث من تقفل العمر زيادة أن يالحظ: السائق عمر -
 ؛سريع فعل رد ذيو  األعصاب هادئ يكون أن جيب : السائق نفسية -
 ؛القيادة أثناءو  قبل الكحولية املشروبات جتنب يتوجب: قالسائ عادات -
 ؛جيد ومسعه سليمة عيونه تكون أن قلبية ألزمة معرض غري يكون أن جيب: السائق صحة -
 .عتباراإل بعني السيارات قيادة يف تارخيه أخذ جيب: القيادة يف تارخيه -

  :أخرى عوامل -2-1-3
 :وتتمثل فيما يلي

 باملناطق مقارنة الوعرةو  اجلبلية الطرق يف احلوادث تكثر حيث: اجلغرافية الناحية من السيارة جتوال مناطق -
 ؛السهلة

 ؛الضيقة بالطرق مقارنة بكثري احلوادث فيها تقل الواسعةو  اجليدة الطرق: الطرق حالة -
 عرض يف الصغار األطفال تواجدو  املواقف قربو  الطريق عرض يف املشاة تزايد وخاصة: السكان كثافة -

 ؛الشارع
 أن لوحظ حيث...العمومي لنقل لألعمال، لسياحة، لزراعة، لتجارة، لنزهة،: السيارة استخدام أنواع -

 يقل املأجور السائق أو الشاحنة فسائق السيارة، استخدام بنوعية ترتبط السري بقوانني السائق اهتمام درجة
 ؛السيارة مبصري اهتمامه

 تكثر الثلوجو  الصقيع أوقاتو  الشتاء ففي احلوادث تكرار على بعيد حد إىل تؤثر: السائد الطقس حالة -
 ؛التدهورو  نزالقاإل حوادث

 تنفيذ يف الصرامةو  املواقفو  للمشاة املمراتو  الضوئية اإلشارات توزيعو  تطبيقه حسن إن: املرور نظام -
 .احلوادث كثرة من إىل اإلقالل تؤدي التعليمات

 املقصود( املادية احلوافز: وهو  منه االستفادة التأمني لشركات ميكن آخر عامل هناك العوامل هذه إىل باإلضافة
  .) عقوبة -حتفيز نظام
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  :السيارات على ) التأمين قسط ( التأمين تسعيرة تقدير -2-2
 اخلطر لتغطية بدفعه له املؤمن يلتزم الذي التأمني قسط حلساب أساسيتني خطوتني التأمني شركات تتبع

  (9) :يلي فيما اخلطوتني هذه تتمثل اجلزائري املشرع عليه صادق ما حسبو  التأمني، موضوع
  :األولى الخطوة -2-2-1

 املؤمن يتعرض أن دون اخلطر حتقق عن الناجتة األضرار لتغطية يكفي الذي املبلغ هو الصايف القسط
 وحسب جسامته مدىو  وقوعه احتمال حيث من اخلطر لقيمة معادال يكون حبيث ربح، حتقيق ودون خلسارة
 من عليها املتحصل اإلحصائيات خالل من هذاو  التعريفة أساس عفى حتديده يتم الذيو  اخلطر، تفاقم درجات
 .املعاينة عملية

  :التالية الرياضية بالعالقة الصايف لقسطا حساب وميكن
  :أن حيث

  
 

 .الصايف القسط: 
 .املؤمن ا يتكفل اليت األخطار عدد: 
 .معني حادث أضرار عدد: 
 .للضرر املتوسطة التكلفة: 
 .: حيث للضرر اإلمجالية التكلفة: 
 .: حيث للضرر النسيب التكرار: 

  :الثانية الخطوة -2-2-2
 الوكالة تتحملها اليت العامة األعباءو  املصاريف إليه مضافا الصايف القسط وهو اإلمجايل أو التجاري القسط

  .قسط كل من حتصيلها يتم اليتو  الشركة أو
  :يف تتمثل املباشرة غريو  املباشرة املصاريف أن حيث
  
  

                                                        
(9)-Salmane Nadia ,(2011), La Tarification à Postériori en Assurance Automobile :Poisson-

Gamma , Memoire de Magister, Institut National de Planification & de Statistique , Alger, p 58. 

  

 مباشرة مباشرة وغري مصاريف + الصايف القسط = اإلمجايل القسط
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 االجتماعي الصندوق يف هل املؤمن اشرتاك يف تتمثلو  ،)ت .خ .ص(  بالتعويض خاصة أموال: 
 ).املدنية املسؤولية قسط من معينة بنسبة و حتدد(للتعويضات 

 .الطوابع حقوق: 
  .حقاتستامل: 
 .الدمغة ضريبة: 
 .فقط *بالسيارات متعلقة هيو  العقد حسب متغرية طوابع: 

 .الرسوم: 
  :بالعالقة يكتب اإلمجايل القسط فإن وعليه

  
  

  
 عقوبة في تحديد التسعيرة المثلى لتأمين السيارات بالشركة الجزائرية للتأمين –تطبيق نموذج تحقيز  -3

  : –وكالة تيارت  –الشامل
جلزائرية التسعرية املثلى لتأمني السيارات بالشركة اعقوبة يف حتديد  –يزفتطبيق منوذج حت هذا حبثنا يف قمنا

  خطر حوادث السيارات،لغرض بناء منوذج كمي يعطي سعرا عادال لتأمني –وكالة تيارت  –الشامل  للتأمني
 .يضمن التوازن املايل لشركة التأمني بالتايلو 
 :التطبيقية الدراسة -3-1

 :التالية اخلطوات باتباع قمنا املبتغاة للنتائج التوصلو  الدراسة إلجراء
 :المعطيات جمع -3-1-1

 اإلطالع خالل من مجعها مث له مؤمن  1400بـ متعلقة خمتلفة بيانات على الدراسة حمل العينة تشمل
 مع -وكالة تيارت - للتأمني اجلزائرية الشركة طرف من املربمة **السيارات علىالتأمني  بعقود املتعلقة الوثائق على

 طرف من التالية البيانات مجع مت حيث ، 2013 أكتوبر 31 غاية إىل 2013 ماي 01 الفرتة خالل زبائنها
  : له مؤمن لكل  - وكالة تيارت -للتأمني اجلزائرية الشركة

                                                        
ا 1995جانفي  25من القانون املدين اجلزائري الصادر يف  07-95يقصد بالسيارة وفقا  للمادة األوىل من األمر  - * تلك املركبة الربية :" بأ

  ".لنقل األشخاص أو لنقل البضائعكذلك محولتها سواءا كانت املركبة مستعملة و  ما يتبعها من مقطوراتو  ذات حمرك،
  .التأمني على السيارة هو ضمان ملالك السيارة أو من تقع حتت حراسته من رجوع الغري عليه بالتعويض -**
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 ؛ له مؤمن كل طرف من املرتكبة احلوادث عدد -
 ؛ له املؤمن جنس -
 ؛ له املؤمن عمر -
 . السيارة استعمالالغرض من  -
 ؛ السيارة عمر -
  ؛ السيارة قوة -
  .)السائق خربة(له  املؤمن حبوزة اليت السياقة رخصة عمر -

   :المتغيراتطبيعة  دراسة  -3-1-2
املرور  حوادث لحةصم مستوى على ا قمنا اليت امليدانية الدراسة خالل من املتغريات مجع عملية متت

 يتم اليت البسيطة العشوائية العينة طريقة على الدراسة حمل العينة اختيار يف اعتمدنا لقد الدراسة حمل بشركة التأمني
ا سحب  تالبحث للدخول يف مفردا جمتمع مفردات جلميع لإلختيار الفرص تكافئ أو تساوي أساس على مفردا
تمع على حساب املفردات األخرى مفردات يتم التحيز ألي مفردة من فيها الو  العينة  املتغريات هذه نفت و .ا

  .كمية متغرياتو  نوعية متغريات إىل طبيعتها حسب
 التابع( المفسر المتغير(: 

  : أن حيث الدراسة فرتة خالل  الفرد ارتكبها اليت احلوادث عدد عن يعرب الذي الكيفي املتغري نعرف
 .حادث إىل املؤمن يتعرض مل إذا 
 .حادث إىل املؤمن تعرض إذا 
 .حادثثني إىل املؤمن تعرض إذا 
  .أكثر أو حوادث ثالث إىل املؤمن تعرض إذا 

 المفسرة المتغيرات:  
  : كمية أخرىو  كيفية متغريات من تتكون املفسرة املتغريات

 :هيو  كمية متغريات أربعة توجد :الكمية المتغيرات -أ
 السائق عمر .  
 السائق خربة أو السياقة رخصة عمر . 
 السيارة عمر . 
 السيارة قوة . 

 :ومها كيفيني متغريين يوجد :الكيفية المتغيرات - ب
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 املؤمن جنس . 
 السيارة استعمال . 

  
 :العينة متغيرات تقسيم -3-1-2

 حساب يف اعتمدناو  فئات إىل )وعمر السيارة السياقة رخصة عمر السائق، عمر(  متغرية كل قسمنا فقد
 طريقة  منهاو  الفئة طول لتحديد طرق عدة هناك الفئات، عدد على العام املدى بقسمة فئة كل طول

Sturges.  
  

  
:حيث

 .الفئة طول أو دىامل:  
 .العام املدى: 
 . الفئات عدد: 

 ).العينة مشاهدات(البيانات  يف قيمة أكرب: 
 ).العينة  مشاهدات(البيانات  يف قيمة أصغر: 

 ).العينة مشاهدات عدد(للبيانات  اإلمجايل العدد: 
 . اللوغاريتم العشري: 

 ،)05( جند أن طول الفئة يساوي مخسة على متغري عمر السائق) 01(عند تطبيق العالقة 
  : هيو  متغريات ديكوتوتوميك) 08(إىل مثانية  عليه نقسم متغريو 

 
 

 
 

ئة يساوي أربعة جند أن طول الف على متغري عمر رخصة السياقة ) 01(عند تطبيق العالقة 
  : هيو  متغريات ديكوتوتوميك) 08(إىل مثانية  متغري عليه نقسمو  ،)04(
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، )04(جند أن طول الفئة يساوي أربعة  على متغري عمر السيارة ) 01(عند تطبيق العالقة 

  :هيو  متغريات ديكوتوتوميك) 04(أربعة  إىل نقسم متغري وعليه

 
 

 
 

على مت تقسيم متغرية و  متغريات ديكوتوميك،) 05(حتتوي على مخسة  متغري قوة السيارة 
  : تقسيم الشركة اجلزائرية للتأمني الشامل إىل أساس

 
 

 
 

 : حيتوي على متغري ديكوتوميك متغري 

 
على (us)متغريات ديكوتوميك، ومت تقسيم متغرية ) 04(حتتوي على أربعة  استعمال السيارةمتغري 

  : أساس تقسيم الشركة اجلزائرية للتأمني الشامل إىل
  . :سيارة أعمال، حيث أن:
  . :سيارة موظف، حيث أن:
  . :سيارة جتارية، حيث أن:
  . :حيث أن تعليم السياقة أو سيارة أجرة،:
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  :ثنائي الحدين السالبو  تقدير نموذج بواسون -3-1-3
لذي يؤدي إىل وجود ارتبط قوي لتفادي مشكل التعدد اخلطي او  من أجل التأكد من صالحية النموذج

 منوذجو  دير لكل من منوذج بواسوناملستقلة، مما يؤثر سلبا على نتائج عملية التقدير، فإننا سنقوم بتقاملتغريات  بني
 لفرضيةكما سنختار أحد النماذج حسب ا ،Eviewsباالعتماد على الربنامج اإلحصائي  ثنائي احلدين السالب

  :التالية

 
  

  :بالتايل جندو  ،املعقوليةعلى مبدأ اختبار نسبة سنعتمد يف اختبار الفرضية التالية 

 
  

 عند متسوى املعنويةو  ، تتبع توزيع كي دو  فإن احصائية  عند فرضية العدم 
      :ألن فإننا نرفض الفرضية  

  .خنتار منوذج ثنائي احلدين السالببالتايل و 
  
  :دراسة صالحية النموذج -3-1-4

  : ذلك بعد القيام باإلختبارات التاليةو  وذجمسنقوم بالتحقق من صالحية الن
  :"wald" اختبار -أ

  :بعد اختيار منوذج ثنائي احلدين السالب سنقوم من خالل هذه املرحلة من التقدير باختبار الفرضية

 
  . كمية،سنستخدم احصائيةدف اجلمع بني الفئات املتماثلة لكل متغرية  

   "كاي تربيع"تتبع توزيع  waldحصائية إفإن  ،H0 عند فرضية العدم

   
  :، فإننا املستوى املعنوية  وعند
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 بالتايلو  أن الفئتني متماثلتني و هذا يعين:إذا كان نقبل الفرضية 
  .نقوم جبمع الفئتني

 و هذا يعين أن الفئتني ممختلفتني:إذا كان نرفض الفرضية. 
  :يصبح مقسم إىل  متغير عمر السائق  -

  .سنة 35و 20يشمل املؤمن عليهم الذين أعمارهم ترتاوح ما بني : 
  .سنة 40و 35يشمل املؤمن عليهم الذين أعمارهم ترتاوح ما بني : 

  .سنة45يشمل املؤمن عليهم الذين أعمارهم تتجاوز : 
 :يصبح مقسم إىل متغير رخصة السياقة  -

 05و 01تشمل جمموع رخصة السياقة اليت ترتاوح أقدميتها منذ تاريخ صدورها ما بني : 
  .سنوات

 09منذ تاريخ صدورها ما بني تشمل جمموع رخصة السياقة اليت ترتاوح أقدميتها : 
  .سنوات 29و

  .سنة 29تشمل جمموع رخصة السياقة اليت تتجاوز أقدميتها : 
  :يصبح  متغير عمر السيارة  -

  .سنوات 05يشمل مجيع السيارات اليت تتجاوز أعمارها : 
  :يقسم إىل مايلي متغير قوة السيارة  -

 .02و 01يشمل السيارات ذات القوة : 
 .06و 05يشمل السيارات ذات القوة : 

 .أكثرو  07يشمل السيارات ذات القوة : 
  :اختبار ستودنت -ب

ر املعلمات اجلديدة لنموذج ، نقوم بتقدي wald من خالل النتائج املتحصل عليها بعد اجراء اختبار
إذا   ملعرفة  %05عند مستوى املعنوية  ،كما سنقوم مبقارنتها 01رقم  احلدين السالب املوضحة يف اجلدول ثنائي
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ا  1.96إحصائية ستودنت أكرب من  كانت إذا كانت إحصائية ستودنت أقل من ، أما نرفض الفرضية و
  .الفرضية نقبل  1.96

ل على حدى، حيث سنخترب مدى هذه املرحلة من التقدير تشتمل على اختبار معنوية املعلمات املقدرة ك
 باستعمال اختبار ستودنت، أي مبعىن خنترب خمتلف املعلمات على الظاهرة املدروسة  كل متغرية  تأثري

  : حتت الفرضية التالية 

  
هلا داللة (ات املعنوية نالحظ أن املتغريات ذ 01رقم  اجلدول املتائج املتحصل عليها من ومن خالل

  )سنوات اخلربة(املتغرية عمر رخصة السياقة   اجلنس: هي %05 عند مستوى املعنوية )إحصائية
 متغرية استعمالو  ، ، ، متغرية استعمال السيارة ، املتغرية قوة السيارةو

  . السيارة 
  :اختبار نسبة المعقولية - ج

املعنوية ( استعمال اختبار نسبة املعقولية العظمى يسمح بدراسة مدلولية جمموعة املتغريات املفسرةن إ
  : مع : هنا فإن احصائية نسبة املعقولية تتبع توزيع كي دوو  ،)للنموذج الكلية
  : لوغاريتم املعقولية حتت الفرضية.  
  : لوغاريتم املعقولية حتت الفرضية.  

ا مع القيمة احلرجة من جدولاملتحصل عليها ن فإن قيمة  وعند مستوى املعنوية   قار
  :حيث "كاي تربيع"

 إذا كان نقبل الفرضية :.  

 إذا كان نرفض الفرضية :.  
 ن مجيعأنالحظ  02 اجلدول رقماملوضحة بو  احملصل عليها نتائج اختبار نسبة املعقولية العظمى من خالل

  .املتغريات هلا معنوية إحصائية عند مستوى املعنوية
منوذج  ، نقوم بتقدير اختبارو  Waldمن خالل النتائج املتحصل عليها بعد اجراء اختبار 

  :هيو  متغريات ديكوتوميك) 07( ةنالحظ أنه يوجد سبع، ف)03انظر اجلدول رقم . (احلدين السالب ثنائي
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هلا داللة معنوية عند مستوى   
وع حوادث املرور بناءا على ميكن من خالهلا بناء النموذج الذي ميكننا من تقدير احتمال وق %5 معنوية

  :أن النموذج من الشكل املؤمن له، حيث  خصائص
  
  

 . وبالتايل سنعتمد على هذه النتائج يف تقدير تسعرية التأمني
  
 :الدراسة محل العينة على األمثل عقوبة -تحفيز نموذج تطبيق -3-1-5

 بداللة الفردية التأمني تسعنرية ضبط أجل  من منوذج بناء عقوبة هو – دف من تطبيق منوذج حتفيزاهل
 سنقوم حبساب التسعرية فإننا بالتايلو  ،)هلم املؤمن( األفراد وخصائص املاضية عدد احلوادث إىل استنادا الزمن

  :بالعالقة يعطى والذي السالب احلدين ثنائي من خالل منوذج) له املؤمن( فرد كل يدفعها أن جيب اليت البعدية
 

   
  

  :حبيث 
       ،      ،  

  
  :يتم تقديرها كما يلي أما املعلمة 

  
  
  
  

   ) التقدير بواقي(تقدير  خطأ ميثل  حبيث
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 % 90 هو هلم املؤمن األفراد طرف من املرتكبة احلوادث عدد متوسط نإمن خالل امللفات املتواجدة ف
 اجلديد الزبون سيدفعها اليت التسعرية أو القسط فإن دينارا، 40000 هو الواحد احلادث تكلفة متوسط كان إذاو 

 .األوىل الفرتة خالل املدفوع القسط ويساوي دينارا 4000 يساوي لشركة
 :بالعالقة تعطى فإن وبالتايل

 
 . متثل العدد اإلمجايل لألفراد املؤمن هلم حبيث 
  

  : العالقة جنديف  بتعويض قيمة 
  
  
  

  
 : حتسب بالعالقة   وبالتايل فإن تسعرية التأمني خالل الفرتة األوىل 

  
  
  
  

ٌ  تسعرية أما   : حتسب بالعالقة   الثانية ةالفرت  خالل التأمن
  
  
  

ن أ العلم مع التأمني لتسعرية املقدرة القيم على حتصلنا) 02( رقم العالقة وبتطبيق
  :كان كاآليت  املتحصل عليه منه النموذجو  ،
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 : النموذج معالم ريوتفس ليتحل -3-1-6
  :املدروسة الظاهرة تشرح كيكوتوميد اتري متغ )07(سبعة  وجود إىل خلصنا النموذج معلمات ريتقد بعد

  
  
  
  

  :حتصلنا على النتائج التالية
 مرور حادث وقوع الحتمال تعرضا األكثر اإلناث أن أي )- 0.2797024( سالب معامل ذو: الجنس ،

 ؛...)الصعبة املواقف يف االنفعال -التسرع -اخلوف( اإلناث ا زياليت تتم عةيبالطب فسري وهذا
 وجود عيني مما، )0.3646832(موجب  معامل ذاتــل بالنسبةف التوايل على جاءت: اقةيالس رخصة عمر 

، أما ريكب سنوات 5 من أقل اخلربة ذوي تعرض احتمال أنو  املفسر ريواملتغ رياملتغ هذا نيب ةيطرد عالقة
 سنة 29 من أكثر اخلربة ذوي تعرض احتمال أن عيني مما، )- 0.7239334(سالب  معامل ذاتــل بالنسبة

 ؛ )0.5( من أقل املعامل أن مبا جدا ليضئ
) ثاحلواد عدد(املفسر رياملتغو  اقةيالس رخصة عمر ريمتغ نيب ةيعكس عالقة توجد أنه نقول أن كننامي إذا

 .مرور حلادث تعرضه احتمال قل خربة السائق زادت فكلما
 05 ةياملعنو  مستوى عند املدروسة الظاهرة فسري ارةيالس عمر فئات بكلأمل  الذيو  :ارةيالس عمر ريمتغ% 

 أن أي املفسر رياملتغو  رياملتغ هذا نيب ةيعكس عالقة وجود عيني مما، )- 0.2923862(ب سال مبعامل
 احتماال األكثر هي دةياجلد اراتيالس أن آخر مبعىن ارة،يالس عمر ادةيبز  قلي مرور حلادث التعرض احتمال
 ؛الذكر السالفة اراتيالس ا تتمتع اليت السرعة زةيمب هري تفس عينستط الذيو  مرور حلادث للتعرض

 ةياملعنو  مستوى عند للظاهرة ومفسرة دةيومتزا موجبة ارةيالس قوة ريمتغ معامالت جاءت: ارةيالس قوة 
ا كما 05% ، ـــــل بالنسبة  0.5977004(0.5 فاقت ثيح املفسر رياملتغ على ريكب ريتأث ذات أ

 التعرض واحتمال ارةيالس قوة نيب قةيوث ةيطرد عالقة بوجود نبئي مما، )بالنسبة لـــــ 0.9684515و
 لسرعات وصوهلا ةيإمكان زادت ارةيالس قوة زادت كلما أنه إذ ارة،يالس بسرعة عالقة له الذيو  مرور حلادث

 ؛اراتيالس حوادث يف األول املتسبب هي السرعة أن ؤكدي ما وهذا أكرب
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 مبعامل ةياملعنو  مستوى عند الظاهرة تفسر نياملوظف طرف من املستعملة اراتيالس فئة: ارةيالس استعمال 
 طرف من املستعملة ارةيالس لتعرض ليالضئ االستعمال عن عربي مما، )-0.8841941(ــ ب مقدر سالب

  .ارةيللس ليالضئ ستعماللإل رجعي هذاو  مرور حلادث وظفامل
  

 :الخاتمة
اخلاصة و  حد النماذج األكثر استعماال يف منذجة ومعاجلة املعطيات الكيفيةأإىل  تعرضنا يف هذا املقال

عقوبة، إذ اتضح لنا أن شركات التأمني ملزمة باحلفاظ على سالمة  –خبطر حوادث املرور واملتمثل يف منوذج حتفيز 
مالئتها املالية وذلك من خالل انتقاء النظريات والنماذج املالية والرياضية لبناء التوليفة املناسبة لتحديد األقساط 

ا، وتبني لنا أن فرع قطاع التأمني على السيارات يف  حيتل  الشاملأمني زائرية للتالشركة اجلالتأمينية اخلاصة مبنتجا
  . املرتبة األوىل مقارنة بفروع التأمني األخرى

أهم بينا و كما عرجنا من خالل احملور الثاين على العوامل املؤثرة على تسعرية التأمني على السيارات، 
 عقوبة على عينة من –أما يف احملور الثالث فقد قمنا بتطبيق منوذج حتفيز اخلطوات املتبعة لتقدير هذه األخرية، 

، وتبني لنا أن تقدير  - وكالة تيارت –التأمني على السيارات لدى الشركة اجلزائرية للتأمني الشامل وثائق عقود 
  .عدد احلوادث املرتكبةو  التأمني على السيارات ترتكز على خصائص املؤمن هلمتسعرية 

  : و على ضوء هذا العرض مت التوصل إىل النتائج التالية
 نيالتأم ريةتسع قيمة ارتفاع بسبب وذلك اجلزائري نيالتأم سوق يف رةالصدا حيتل السيارات نيتأم اعقط -

ا إال السيارات، على  بتعويض للتكفل احلقيقية التكاليف يعكس الذي التوازين السعر من بعيدة تبقى أ
 ؛السيارات حوادث

 تقدير عملية يف) مهل ؤمنامل( األفراد وخصائص اضيةامل احلوادث عدد على عقوبة -حتفيز يستند منوذج -
 ؛ الفردية نيالتأم ريةتسع

 مؤمن لكل يضمن كماني،  التأم لشركة بالنسبة ايلامل التوازن حيقق ألنه عقوبة األمثل -حتفيز منوذج يعترب -
 ؛احلوادث خلطر تعرضه احتمال أو درجة مع يتناسب قسط يدفع أن له

 نيالتأم شركات اهتمام عكسي ما أخرى إىل سنة من مستمر ديتزا يف باجلزائر املرور حوادث لةيحص -
ا ةري تسع وضع يف نيالتأم لشركات املمنوحة ةياحلر  ةيحمدود رغم األخطار، من النوع هذا ةيبتغط  خلدما
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 لألسرة ةيالشرائ القدرة قلة بسبب القطاع هذا تخذهي الذي االجتماعي للطابع أساسا رجعي والذي
 ؛ةياجلزائر 

 كنمي واليت املرور حوادث وقوع احتمال يف صلة ذات تكون له املؤمن ا زيتمي خصائص عدة توجد -
 ةيعلم قةي بطر نيالتأم ةري تسع وضع يف هايعل عتمدي أن كنمي كما،  ةيفيالك النماذج باستعمال اسهايق

 .السابقة اخلربات أساس على ةيمبن
 حادث وقوع احتمال يف املؤثرة اخلصائص ومعرفة نةيللع ةيالوصف الدراسة من هايعل احملصل النتائج خالل من

 :ليي ما نقرتح الطرق عرب واألمن السالمة ريلتوف الالزمة ريالتداب اختاذ أجل ومن مرور
 :للسائق بالنسبة -أ

 ؛املدارس من انطالقا الشباب أوساط يف سيالتحسو  ةيالتوع -
 ؛اقةيالس ميتعل مدارس أصحاب ورسكلة نيلتكو  خاصة مدارس إنشاء -
 اقةيالس خالل هايالقي قد مواقف لعدة املتعلم ضيلتعر  باحملاكاة اقةيالس ميتعل ايتكنولوج استعمال -

 ؛ةيالفعل
 ؛ ميالتعل بيأسال ريوتطو  اقةيالس ميتعل يف الساعي الكم ادةيز  -
 احلصول اختبارات ضمن وادراجها اقة،يالس ميتعل برنامج يف بسرعة اراتيالس ادةيلق حصص إدخال -

 على والقضاء بسرعة اقةيللس املصاحبة املناورات تعلم من اجلدد نيالسائق نيلتمك اقةيالس رخصة على
 ؛اإلناث لدى خصوصا اخلوف هاجس

 هذه على للحصول نيللمرشح النفساين الفحص فةإضاو  اقةيالس رخص على احلصول شروط ديتشد -
 .الرخصة

 واليت سنة 50 تجاوزوني نيالذ نيالسائق على سنوات مخس كل اقةيالس رخصة ديجتد ةيإجبار  ميتعم -
 .نياحملرتف نيالسائق على مطبقة هي

 حوادث خبطورة سواقها ةيتوع ضرورة على نيواملسافر  للبضائع العمومي بالنقل املكلفة املؤسسات حث -
 .قيالطر  استعمال عند واحلذراملرور  بقانون لتزامواإل الطرقات

  :ارةيللس بالنسبة -ب
 ؛للمركبات التقين الفحص يف الصرامة ضرورة -
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 ؛ للخواص التابعة تلك خاصة ، التقين الفحص وكاالت على فهايتكثو  الرقابة ديتشد -
 ؛ التقين الفحص جمال يف ا املعمول لإلجراءات املخالفة الوكاالت على العقوبة ديتشد -
 اراتيالس ألنواع ةيالتقن ةياجلمرك املراقبة ليتفعو  ارهايغ وقطع اراتيالس ادري الست شروط دفرت وضع -

 ؛  ةيالتقن السالمة مواصفات حترتم ال اراتيس دخول لتجنب املستوردة
 .ةيالتقن املراقبة قةيوث ةيصالح مدة ديحتد يف عمرها جانب إىل استعماهلاو  ارةيالس قوة على اإلعتماد -

  :ملحق الجداول
 .Waldنتائج تقدير معلمات نموذج ثنائي الحدين السالب بعد إجراء اختبار : 01الجدول رقم 

  .Coefficient Std.Error  t.statistic  Prob  المتغيرات

  -0.3005748  0.1212583  -2.48  0.013 

  0.134393  0.1544556  0.87  0.038 

  -0.3512252  0.1845878  -1.90  0.057 

  0.075511  0.1436245 0.53  0.599 

  0.2953925  0.1401062 2.11  0.035 

 -0.050129  0.1181249 -0.42  0.671 

  -0.8370397  0.3335103 -2.51  0.012 

  -0.3061686  0.1121938 -2.73  0.006 

 -0.2768144  0.1835204 -1.51  0.131 

 0.5107136  0.1304933 3.91  0.000 

 0.9042899  0.1480617 6.11  0.000 

 -0.9204566  0. 3209107 -2.87  0.004 

 -0.0497547  0.1645191 -0.30  0.762 

 0.1332641  0.2671738 0.50  0.618 

 -0.984344 0.1760974 -5.59  0.000 
 Eviewsحصائي خمرجات الربنامج اإل: المصدر
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  LRTنتائج اختبار : 02الجدول رقم 
  النتيجة          المتغير

  

-1162.1787  

-1165.1957  6.034    
نرفض 
  

  
-1166.6692 8.981    

نرفض 
 

  
-1169.0625 13.7676    

نرفض 
 

  -1165.9435 7.5296    
نرفض 
 

  
-1188.5581 52.7588    

نرفض 
 

us  -1167.329 10.3006    
نرفض 
 

  Eviewsخمرجات الربنامج اإلحصائي : المصدر
  .المعلمات ةيمعنو  اختبارات إجراء بعد السالب نيالحد ثنائي نموذج معلمات ريتقد نتائج: 03الجدول رقم 

  .coefficient Std.Error  t.Statistic  Prob  المتغيرات

  -0.279702  0.1201261  -2.33  0.020 

  0.3646832  0.1215819  3.00  0.003 

  -0.7239334  0.3205554  -2.26  0.024 

  -0.2923862  0.1115305  -2.62  0.009 

  0.5977004  0.1221198  4.89  0.000 

 0.9684515  0.1321083  7.33  0.000 

 -0.8841941  0.3195967  -2.77  0.006 

 -1.101791  0.1223968  -9.00  0.000 

  Eviewsخمرجات الربنامج اإلحصائي : المصدر
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