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 الملخص

 مخاطر المحددات الرئيسية في شركات التأمين األردنية على الربحيةأثر هدفت هذه الدراسة لمعرفة 

 (24األردنية المدرجة في بورصة عمان البالغ عددها ) التأمينالدراسة على القوائم المالية لشركات  عتمدتاوقد 

 ،قساطألنمو ا ،نسبة السيولة ،هامش المالءة ،معدل الخسارةوهي المتغيرات المستقلة  استخداموقد تم  .شركة

ربحية شركات  ابعة لقياسمتغيرات تتعتمد هذه الدراسة على كما و  .قساطألا احتفاظنسبة  ،تأمين السيارات

  ، الربح اإلجمالي.               وهما نسبة الربح الفني ،التأمين

(، ومن خالل Panel analysisتحليل بيانات ) استخدامالنتائج وذلك من خالل تم عرض التقديرات و 

في تحليل مجاالت العلوم اإلنسانية بشكل  الستخداماواسع  Panel analysisالفرضيات، حيث أن ال  ختبارا

قطاعي(. حيث وتحليل بشكل خاص، الذي يتعامل مع ثنائي األبعاد )سالسل زمنية،  قتصاديالاعام، والتحليل 

نسبة االحتفاظ  إلىإحصائية، لمعدل الخسارة، وهامش المالءة، باإلضافة ذو داللة أظهرت النتائج أنه يوجد أثر 

أثر ذو داللة إحصائية لتأمين السيارات على الربحية اإلجمالية  دأنه ال يوجو على الربحية اإلجمالية والفنية 

 والفنية بما يوجد أثر ذو داللة إحصائية لنسبة السيولة، ونمو األقساط على الربحية اإلجمالية فقط.  



تفاظ، نسبة السيولة، هامش المالءة وذلك للعمل على زيادة زيادة قيمة كل من نسبة االحبوقد أوصت الدراسة 

 أرباح شركات التأمين في األردن وتوزيعها على المساهمين.

كما أوصت الدراسة بزيادة أقساط شركات التأمين في األردن عن طريق زيادة الوعي التأميني وأيضا عن طريق 

 دمج الشركات.   
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Abstract 

 

The aim of this study was to identify the impact of main determinants risk in 

insurance companies in Jordan on profitability. The study relied on financial 

statements of (24) Jordanian insurance companies listed in Amman Stock Exchange. 

Independent variables are used such as: Loss ratio, Solvency margin, Liquidity ratio, 

Growth premium, Motor insurance, premium Retention ratio. The study also 

depends on the dependent variables like: Technical profit and Gross profit. 

Results were shown through the data analysis program (Panel analysis). Since 

this program has got a dibasic dimensional, such as (timing plans and sectional 

analysis), hypothesis testing was used within the panel analysis program. According 

to the abilities of the program, studies have shown that there was a significant 



statistical impact for Loss ratio, Solvency margin and Retention ratio on the Gross 

& Technical profit. On the other hand, there is no was a significant statistical impact 

for Motor insurance on the Gross & Technical profit. However, there was a 

significant statistical impact for Liquidity ratio Growth premium only on the Gross 

profit. 

 

Companies should increase the value of Retention ratio, Liquidity ratio, and 

Solvency margin to increase profit of insurance companies in Jordan and eventually 

distributed to shareholder. 

Companies should increase the value of premium to the insurance companies in 

Jordan by increasing insurance culture and by merging insurance companies.  

 

 


