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ّ 
مهخص
تيدف الدراسة إلى تقييم الوضعين المالي والفني لعينة من شركات التأمين السعودية عبر نظام اإلنذار المبكر
( )IRISاألمريكي.

وأظيرت نتائج البحث أن الشركات المدروسة تعاني من غياب االستقرار في أدائيا وأنشطتيا؛ نتيجة التغيرات

الكبيرة في حجوم محافظيا التأمينية بين عام وآخر ،كما أظيرت أن ىذه الشركات تعاني من انخفاض كبير في ربحية
أعماليا التأمينية عمى الرغم من ارتفاع معدالت التحصيل والنمو لدييا ،وانخفاض معدالت الخسارة ليذه األعمال .كما
إنيا تعتمد عمى أرباح أنشطتيا االستثمارية لتغطية االنخفاض في ربحية أعماليا االكتتابية ،كما أظيرت أن السوق
السعودية غير قادرة عمى استيعاب ىذا النمو والتوسع الكبيرين بأعداد الشركات وحجوميا.

وخمصت الدراسة إلى أن شركات التأمين السعودية ال تحقق معاييراألداءاألمريكية لمعمل التأميني .وبإجراء

اختبار تحميل التباين في اتجاه واحد (  )One-Way ANOVAلدراسة الفروق بين أداء الشركات موضع البحث ،تبين
أنو ال يوجد فروق جوىرية بين أداء شركات التأمين التكافمية ،والتعاونية ،واعادة التأمين التعاونية ،وأن ىنالك فروقاً
جوىرية بين أداء شركات إعادة التأمين التكافمية ،وبين أنواع الشركات الباقية.

الكممات المفتاحية( :نظام اإلنذار المبكر ،شركات التأمين السعودية ،معايير تقييم األداء).
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ABSTRACT 
This study aims to evaluate the Saudi insurance companies, according to American
Insurance Regulatory Information System (IRIS).
The study results showed that the researched companies suffer from the absence of
stability in their performance and activities, due to the great differentials in the volumes of
their portfolios from one year to another, also the study showed that these companies
suffered a great degradation in the profitability of their insurance business, despite the
increase in their collection and development rates, and degradation in the loss rates of these
business, and they depend on the profits of their investment activities to a very large extent
to cover the reduction in their underwriting business, and the Saudi market is unable to
absorb these huge development and expansion in the number of the companies and their
volumes.
The study concluded that Saudi insurance companies don't go in compliance with the
performance standards of the American insurance business, and by performing the test of
one way analysis of variation (One-Way ANOVA), to study the differentials between the
performance of the researched companies, it was proved that there isn't a significant
differences between the performance of the Takaful, cooperative insurance and cooperative
reinsurance companies, and there is a significant differences between the performance of
the Takaful reinsurance companies and the other types of companies.

Key words: (IRIS, Saudi insurance companies, Performance evaluation Standards).
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مقدمة:
نظ اًر لمتطورات المتسارعة التي تشيدىا بيئة األعمال ،وتحرير التجارة ،والتطور الكبير في بنية عمل المؤسسات

المالية ،وباألخص شركات التأمين،وتصاعد شدة المنافسة بين ىذه الشركات ،والتوسع في نوعية األعمال التي تقوم بيا،
والخدمات التي تقدميا ،والتي أصبحت أكثر تعقيداً؛ كونيا لم تعد تقتصر فقط عمى األعمال التأمينية التقميدية ،بل
تعدتيا لتوفير منتجات تأمينية أكثر تطو اًر،ولتقديم خدمات مالية متنوعة أخرى ،ولكون شركات التأمين تُ َع ُّد جزءاً ميماً

وأساسياً من أجزاء القطاع المالي ألية دولة ،ونظ اًر لضخامة حجم األموال التي يتم استثمارىا ،وتشغيميا في ىذا القطاع،
ولكون معظم الصفقات المالية الحديثة ،ومعظم الخدمات التي تقدميا المؤسسات المالية األخرى تمر عبر شركات

التأمين ،لذلك كمو فإن عممية تقييم أداء ىذه الشركات ىو موضوع في غاية الخصوصية والدقة؛ لموقوف عمى حقيقة

الوضعين المالي والفني لمشركات التي تعمل في ىذا القطاع.
وعمى الرغم من التطور الكبير في القطاع التأميني في المممكة العربية السعودية ،والدور الذي تحاول أن تمارسو
شركات التأمين لتطوير خدماتيا؛ لتتناسب مع النمو االقتصادي الذي تشيده البالد ،إال إن التقييم العممي والعممي ألداء

ىذه الشركات يتسم بالضعف؛ ألن األنظمة والقوانين التي تنظم وتراقب عمل شركات التأمين في المممكة ،تفتقر

ألساليب تقييم األداء الدورية والتي تستند إلى مؤشرات وأدوات مالية كمية يتم من خالليا تحديد وتقييم وضع الشركات
فيما إذا كان يتسم باالستقرار ،أو أنو يعاني من إشكاالت مالية أو فنية؛ إذ تُْبَنى مثل ىذه المقاييس عمى النتائج المالية
السابقة ،والحالية ليذه الشركات ،لالستقصاء عن الوضع الذي قد تكون عميو في المستقبل فيما إن كان إيجابياً أو

سمبياً ،وذلك من حيث تحقيقو لممعايير التي تم وضعيا ،وتحديدىا.
مشكمة البحث:

إن المعيار األساسي لتقييم األداء لدى أغمب النظم الرقابية عمى الشركات المالية ،وخاصة شركات التأمين حول
ٍ
بشكل فعمي ،إذ أثبتت التجارب
العالم ىو معيار المالءة المالية الذي أثبت مع أىميتو بعدم عكسو لواقع ىذه الشركات

حدوث حاالت إفالس كثيرة لشركات ومؤسسات عالمية كانت تمتمك مؤشرات مرتفعة من المالءة المالية .و مع أىمية
ٍ
بشكل
قياس ىامش المالءة في شركات التأمين ،إال أنو ال توجد قواعد موحدة لقياسيا لدى المؤسسات الرقابية في الدول
عام ،أو حتى داخل الدولة ذاتيا ،والذي قد يختمف أيضاً لدى الجية الواحدة من فترة ألخرى؛ ولنفس الشركة ،أو

المؤسسة؛ باإلضافة لوجود معايير أخرى يجب أخذىا بعين االعتبار ،وىي خاصة بواقع العمل التأميني كحجم المحفظة
التأمينية ،ونوعية األخطار المكونة ليا ،واألخطار المرتبطة بمعيدي التأمين ،وتوظيفات الشركة لألموال الموجودة لدييا،
ومعايير أخرى قد تختمف من بمد آلخر ،أو من شركة ألخرى.
ويمكن صياغة مشكمة البحث بالتساؤالت اآلتية:

-1ىل تحقق شركات التأمين السعودية المعايير الرقابية األمريكية عمى العمل التأميني؟
 -2ما مدى استقرار الوضع المالي لشركات التأمين السعودية؟ ،وىل من الممكن أن تقع في حاالت عسر مالي؟
-3ىل ىنالك فروق جوىرية بين نتائج أعمال شركات التأمين أو إعادة التأمين التكافمية والتعاونية السعودية؟
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أىمية البحث وأىدافو:
تختمف طبيعة عمل الشركات التي تنتمي إلى القطاع التأميني عن طبيعة عمل الشركات التي تنتمي لمقطاعات

المالية األخرى ،ويتسم التحميل المالي لعمل ىذه الشركات بخصوصيات ومعايير معينة ،وفي ظل النقمة النوعية التي
شيدتيا فترة عشر السنوات الماضية في طبيعة العمل التأميني في المممكة العربية السعودية إذ تم تأسيس ،أو إعادة
تشكيل (  )35شركة تأمين ،واعادة تأمين (تعاوني وتكافمي) جديدة بعد صدور الق اررات والقوانين التي أعادت ىيكمة
وتنظيم ىذا القطاع بأكممو

()1

ونظ اًر لقمة الدراسات التي تناولت التقييم لشركات التأمين السعودية بطريقة كمية ،ووفقاً

لمعايير عالمية؛خاصةً بعد التطورات الكبيرة التي شيدىا ىذا القطاع في السنوات األخيرة ،لذلك كمو أضحى موضوع

تقييم أداء ىذه الشركات ،ومقارنتو مع معايير العمل التأمينية ،ومقارنة النتائج التي تحققيا الشركات فيما بينيا ،ذا أىمية

كبيرة وضرورة حتمية؛ ومن ىنا تكمن أىمية البحث في التعرف عمى مدى كفاءة األداء لدى ىذه الشركات ،ودراسة فيما
إذا كانت السمطات الرقابية عمى العمل التأميني في المممكة عمى اطالع عمى الوضعين الفني والمالي ليذه الشركات ،إذ
تساعد دراسة األداء حسب معايير نظام اإلنذار المبكر في الكشف عن سالمة مختمف األنشطة ،والوظائف التأمينية،

واالستثمارية في شركات القطاع التأميني.

وبناء عميو ،ولغرض دراسة مدى االستقرار والكفاءة لدى شركات التأمين السعودية ،سيتم تقييم األداء لعينة من
ً
الشركات العاممة في ىذا السوق وفقاً لنظام اإلنذار المبكر IRISاألمريكي؛ لموقوف عمى حقيقة الوضعين المالي والفني.

وذلك رغم أنو نظام قديم نوعاً ما إال أنو ال يزال ذو موثوقية عالية وأىمية معتبرة ،وألنو مستخدم إلى يومنا ىذا،
وألن األنظمة األحدث مبنية عمى معايير عمل وأداء تُ َع ُّد ذات سقوف تقييم مرتفعة ،ومن الصعب عمى الشركات العربية
عامة ،والشركات السعودية خاصة تحقيقيا؛ ألنيا شركات مؤسسة حديثاً ،وألن طبيعة التحميل التي تبنى عمييا ىذه
األنظمة تقوم في بعض جوانبيا عمى معمومات وبيانات تتوفر فقط لدى الجيات الرقابية واإلشرافية ،وتعتمد في بعض

حيثياتيا عمى وجية نظر المحمل ،وخبرتو الشخصية في السوق موضع التقييم ،أكثر من كونيا مبنية عمى أسس عممية
كل ذلك مما دعت الحاجة العممية إليو في ىذه الدراسة.
ىدف البحث:

.1عرض لنظام اإلنذار المبكر األمريكي ،وآلية التقييم التي يتبعيا في تقيم أداء شركات التأمين.

 .2دراسة مدى إمكانية تعرض شركات التأمين ،واعادة التأمين في السعودية لمفشل نتيجة عدم استقرار وضعيا المالي.

 .3مقارنة أرباح شركات التأمين السعودية من أعماليا االكتتابية (التأمينية) ،واالستثمارية.
 .4مدى النجاح الذي حققتو الييئات الرقابية في السعودية من عممية التوسع في قطاعيا التأميني ،ومدى تحقيق
الشركات المكونة ليذا القطاع لمعايير الكفاءة والجودة العالمية.
فرضيات البحث:
الفرضية الرئيسة األولى :تحقق شركات التأمين السعودية المعايير الرقابية لنظام اإلنذار المبكر (.)IRIS
ويتفرع منيا ثالثة فرضيات فرعية كاآلتي:

 .1حقق شركات التأمين السعودية معايير أخطار المحفظة التأمينية لنظام اإلنذار المبكر (.)IRIS
 .2تحقق شركات التأمين السعودية معايير أخطار االكتتاب حسب نظام اإلنذار المبكر (.)IRIS
 .3تحقق شركات التأمين السعودية معايير األخطار المالية حسب نظام اإلنذار المبكر (.)IRIS

( )1دور مؤسسة النقد العربي السعودي في تنظيم سوق التأمين السعودي ،إدارة مراقبة التأمين ،منشورات مؤسسة النقد العربي السعودي ،2010 ،ص.5
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الفرضية الرئيسة

مجتمع البحث وعينتو:

الثانية:توجد فروق جوىرية بين نتائج أعمال شركات التأمين واعادة التأمين التعاونية والتكافمية السعودية.

يتمثل مجتمع البحث بشركات التأمين العاممة في المممكة العربية السعودية ب ـ  36شركة ،أما عينة البحث فيي

عينة عشوائية طبقية اقتصرت عمى  10شركات تأمين ،واعادة تأمين ( تعاوني وتكافمي) لمفترة مابين عامي ( -2011
 ،)2014وتم اختيار ىذه العينة بعد تقسيم الشركات إلى أربع مجموعات:

-1شركات تأمين تعاوني(  4شركات)-2 ،

شركات إعادة تأمين تعاونية ( 3شركات)-3،شركات تأمين تكافمي(شركتان)-4 ،شركات إعادة تأمين تكافمي (شركة)،

حيث ُح ّدد حجم العينة بعد أخذ الوزن النسبي لكل نوع في السوق تقريباً بعين االعتبار ،واختيرت الشركات التي تشكل
بناء عمى حجم رأس المال ،وسنة التأسيس؛ إذ إن سنة التأسيس ىي المعيار الرئيس ،ومن ثم رأس المال،
عينة الدراسة ً
ويرجع سبب اختيار ىذين المعيارين النتقاء العينة إلى أن تأسيس معظم الشركات ىو بين عامي/

،/2010-2006

والتقارب النسبي بين نتائجيا ،واختيرت سنوات الدراسة في ىذه الفترة حتى يتسنى لنا ضم شركات إعادة التأمين التكافمية

لمدراسة؛ ألنو لم تؤسس أية شركة قبل عام

.2010وقد تم اختيار ىذه الدولة بالذات؛ ألن سوقيا التأمينية تعد من

األسواق التأمينية العربية األضخم من حيث التنوع ،وعدد الشركات ،ورؤوس األموال المستثمرة فييا

( ،)1ونظ اًر لمطفرة

االقتصادية التي تشيدىا ،وحاجتيا لنظام تأميني قوي يتناسب مع حجم المعامالت الكبيرة التي تجرييا مع العالم
الخارجي ،وألن نظاميا التأميني يشيد تحوالت كبيرة.
الحدود المكانية والزمانية:

المممكة العربية السعودية خالل الفترة ()2014-2011

منيجية البحث:

يعتمد البحث عمى المنيج الوصفي التحميمي من خالل عرض ،وتقديم اإلطار النظري لنظام اإلنذار

المبكر( ،)IRISونسبو المالية ،ودالالتيا ،وأبعادىا عن طريق مراجعة الكتب ،واألدبيات ،واألبحاث ذات الصمة
بموضوع البحث ،أما الجانب العممي فمبني عمى استخراج النسب المالية لنظام اإلنذار المبكر ،وتطبيقيا عمى القوائم
المالية لشركات التأمين السعودية موضع البحث ،ومن ثم دراسة ىذه النسب وتحميميا ،واجراء اختبار تحميل التباين
( )ANOVAلدراسة فيما إذا كانت ىناك فروق بين نتائج الشركات التي تشكل العينة؛ وذلك الختبار فرضيات البحث.
الدراسات السابقة:

 -1دراسة (طبايبية ،سميمة :)2()2010 ،أجرت ىذه الدراسة تقييماً لألداء المالي باستخدام النسب المالية،
وطبقتو عمى الشركة الوطنية الجزائرية لمتأمين لمفترة بين عامي(  )2009-2007فقط ،كونيا تُ َع ُّد شركة التأمين الرائدة
في الجزائر ،ووضحت دور وأىمية القطاع التأميني في االقتصاد الوطني ،وأىمية تقييم أداء الشركات فيو ،وتوزعت

النسب المالية المستخدمة بين نسب الكفاءة ،والمالءة ،والربحية ،والمردودية التقميدية دون مراعاة لخصوصية أنشطة

شركات التأمين ،وقد أكدت الدراسة عمى أىمية دور التحميل المالي في تقييم األداء لمشركات ،وأوصت بضرورة انتياج
()1محمد ،أيمن محمد عبد المعطي ،شركاث انتأمين انتبادني انعامهت في انممهكت انعربيت انسعوديت  ،رسالة ماجستير ،جامعة أم القرى ،مكة المكرمة ،السعودية ،دون

تاريخ ،ص .443

()2طبايبية ،سميمة ،تقييم األداء انماني نشركاث انتأمين باستعمال اننسب انمانيت ،جامعة  8ماي  ،1945قالمة ،الجزائر.2010 ،
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األنظمة الرقابية عمى العمل التأميني في الجزائر ألنظمة رقابة متطورة توائم بين إعطاء الحرية لشركات التأمين بإدارة
أنشطتيا ،والحد من تعاظم المخاطر التي قد تؤدي ألزمات مالية خطرة تؤثر عمى نشاط التأمين ،والقطاعات االقتصادية

األخرى ،كما أوصت بضرورة استخدام شركات التأمين ألساليب رياضية إحصائية كمية في مجاالت التنبؤ بالمخاطر،
السيما مخاطر التأمين ،واالستثمار.

وعمى الرغم من قيام الباحثة بتقييم أداء شركات التأمين ،إال إنيا قامت بتقييم أداء شركة تأمين واحدة ،عمى حين
أن دراستنا تتضمن تقييم األداء لعشر شركات ،كما إنيا قامت باختيار نسب مالية لمتقييم حسب تقديراتيا الشخصية،

بينما ىذه الدراسة تجري التقييم باستخدام نظام تقييم متكامل أثبتت جدارتو وكفاءتو.

 -2دراسة (الطعامنة ،ياسر :)1()2010 ،ىدف البحث إلى الدراسة والتقييم لألدائين المالي واالقتصادي لعينة

من شركات التأمين التكافمي ،وشركات التأمين التجاري األردنية في ظل األزمة المالية العالمية ،ومدى تأثير األزمة

عمى شركات التأمين اإلسالمية بالمقارنة مع شركات التأمين التقميدية باستخدام التحميل المالي األفقي والرأسي بالنسب
المالية لمفترة بين عامي (  ،)2009-2000وقد خمصت الدراسة إلى أن أداء الشركات التجارية أفضل من الشركات
التكافمية في جميع النسب ماعدا معدل الممكية قبل األزمة ،أما خالل األزمة فكان أداء الشركات التكافمية أفضل في

جميع النسب ماعدا معدل العائد عمى إجمالي األصول ،وأظيرت الدراسة أن األداء االقتصادي لشركات التأمين
التجارية كان أفضل من أداء شركات التأمين التكافمية قبل األزمة وفي ظميا.

قامت ىذه الدراسة بتقييم األداء لعينة من شركات التأمين األردنية ،وىي مكونة من شركتين تكافميتين وأربع
شركات تقميدية ،عمى حين أن ىذه الدراسة تقيم األداء لعشر شركات موزعة بين شركات تأمين ،واعادة تأمين (تقميدية
واسالمية) سعودية ،كما إنيا أجرت الدراسة الختبار مدى تأثر الشركات في األزمة المالية ،عمى حين أن دراستنا تقيم
األداء خالل سنوات عمل يفترض أنيا طبيعية بالنسبة لمشركات.

 -3دراسة (  :)2() 2004،Brokett etاىتم البحث بدراسة القدرة لدى شركات التأمين األمريكية عمى الوفاء

بالتزاماتيا تجاه المساىمين ،وحممة الوثائق ،والعائد عمى االستثمار .وتناولت أيضاً مدى إمكانية تحديد ىامش القدرة
عمى الوفاء بالتزامات شركات التأمين األمريكية .كما قام الباحث بدراسة وتحميل البيانات المستخرجة من الشركات

لقياس فاعميتيا ،ثم قام بفحص القدرة عمى الوفاء بالتزامات الشركة ،وتأثير ذلك عمى الفاعمية .وتمت أيضاً دراسة تقييم
الفاعمية لمشركات ،ودراستيا لبيان أثرىا عمى ىيكل الشركة ،وترتيبيا في السوق ،وذلك من خالل ثالثة أوجو مختمفة

ىي :فاعمية األداء،والقدرة عمى الوفاء بااللتزامات ،والعائد عمى االستثمار.

ركزت ىذه الدراسة بالبحث عن مدى مقدرة الشركات عمى الوفاء بالتزاماتيا ،وتأثير ذلك عمى الفاعمية ،بالمقابل
ٍ
بشكل كامل من جوانب عديد؛ مثل :السيولة،
ِّم أداء الشركات
فإن دراستنا ،وعن طريق النظام الذي تستخدمو لمتقييم ،تُقَي ُ
والربحية ،والعائد عمى االستثمار ،ونوعية األخطار المكونة لممحفظة التأمينية لمشركة.
 -4دراسة (حمودة ،إبراىيم،

 :)3()1998قامت الدراسة باستخدام مجموعة من النسب من نظام اإلنذار

المبكر ،ونظام  )Financial Analysis Tracking System ( FASTلتقييم أداء شركات التأمين المصرية لعامي
( )1الطعامنة ،ياسر،تقييم األداء المالي واالقتصادي لشركات التأمين اإلسالمية األردنية مقارنة مع شركات التأمين التجاري في ظل األزمة المالية المعاصرة لمفترة (

،)2009رسالة ماجستير ،جامعة اليرموك ،األردن.2010 ،

-2000
()2

 ROUSSEAU.J.J & WANG.Y. Evaluating Solvency Versus Efficiency Performance and؛ GOLDEN.L.L؛ COOPER.W. W؛BROCKET.P.L
Different Forms of Organization Performance and Marketing in US Property Liability Insurance Companies، European Journal of Operation
Research، Vol.، 154، No.، 2 ، Apr.، 2004.

()3حمودة ،إبراىيم عبد النبي ،األسس العممية والعممية لتقييم األداء في شركات التأمين ،جامعة اإلسكندرية ،كمية التجارة ،مصر.1998 ،
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 1995و ، 1996وخمصت الدراسة إلى عدم عمل شركات التأمين المصرية بطاقاتيا كاممة ،والذي قد يرجع إلى ارتفاع
معدالت اإلعادة لدييا ،كما وجدت أن ىنالك انخفاضاً في معدالت النمو في العمل التأميني لدييا من حيث أقساط
ٍ
بشكل عام؛ وعزت ذلك إلى
االكتتاب ،والحظت الدراسة انخفاض العائد من االستثمار لدى الشركات موضع ال بحث
اختالف البيئة االستثمارية ،ومن ثم المعايير بين السوقين األمريكية والمصرية ،كما إنو وبالنسبة الختبار الربحية
االكتتابية فمم يتم تجاوزه إال من قبل شركة واحدة .وأظيرت أن معدل العموالت وتكاليف اإلنتاج كانت مرتفعة لدى

ٍ
بشكل عام.
الشركات

قام الباحث في ىذه الدراسة بإنشاء توليفة من النسب المستخدمة في نظامي

 ،IRISو ،FASTوبعض

المؤشرات األخرى ،وىدفت إلى دراسة مدى التالؤم بين ىذه النسب والسوق المصرية ،بينما ىذه الدراسة التزمت بتطبيق

ٍ
بشكل متكامل ،واستخدمت نسبو لتقييم الوضع الحقيقي الفعمي لمشركات السعودية.
نظامIRIS

 -5دراسة (  :)1() 1997،Kramerاستخدمت الدراسة أسموب لوغاريتم االحتمالين ،وأظير النموذج المستخدم

ٍ
مرض ،حيث قسم
قدرة عالية عمى تصنيف وتقييم الشركات محل الدراسة؛ إذ استطاع تصنيف  %93منيا عمى نحو

الشركات إلى ثالثة مستويات من جودة األداء (قوي-متوسط-ضعيف) ،كما ّبي َن مركز كل شركة بالمقارنة مع الشركات
األخرى ،ورأت الدراسة أن الشركات التي كانت عند المستوى الضعيف ليا أولوية الخضوع لعممية فحص إضافي
لمراكزىا المالية ،أما الشركات ذات المستوى المتوسط فيجب توجيو إنذار إلييا قبل انخفاضيا إلى المستوى الضعيف،
وتمك ذات المستوى القوي فيجب دعميا ،وحثيا عمى االستمرار عمى ىذا المستوى من األداء.
يختمف نظام  IRISعن النموذج الذي طبقو الباحث لتقييم أداء الشركات ،فالنموذج المستخدم ىو نموذج قائم
عمى حسابات رياضية ،بينما نظام  IRISفيو قائم عمى النسب المالية .ورغم جودة النموذج ،وارتفاع قدرتو التصنيفية

إال إنو يعد نموذجاً نظرياً مقترحاً لمتقييم ،بينما نظام  IRISفيتم استخدامو فعمياً في عممية تقييم أداء شركات التأمين.

اإلطار النظري لمبحث:

إن عممية التحميل المالي في شركات التأمين بيدف تقييم األداء ،تُ َع ُّد جزءاً من وظائف إدارة الشركة ،ووظيفة
من وظائف الييئات اإلشرافية عمى عمل شركات التأمين ،وىدفيا ىو تقييم مدى نجاح الشركة في تحقيق األىداف

بكفاءة عالية .ويتم التحميل المالي بعقد المقارنات لمنتائج المحققة بالمقاييس ،واألىداف المحددة الموضوعة ،وعن طريق
المعدالت المحددة بالمؤشرات المالية المدروسة ()2؛ وعمى ىذا فإن التحميل المالي ىو األداة القوية التي تبرز النتائج
وتوضح مدى النجاح في تحقيق األىداف أو الوصول إلى المستوى العالمي المحدد والمرتقب.
أوالً :معايير تقييم األداء في شركات التأمين(:)3

عند العمل عمى تقييم أداء شركات التأمين يصطدم التحميل ٍ
بعدد من العراقيل تتعمق بسمات المنتج ،والخدمات

التأمينية ،وخصائص العمل التأميني التي تتميز لدى ىذا القطاع عن القطاعات المالية األخرى ،ذلك ألن تقييم األداء
في شركات التأمين مبني عمى معايير غير عادية ،إذ تقسم ىذه المعايير إلى :أوالً :معايير ناتجة عن البيئة المحيطة؛

وىي المعايير التي تستخدم لمحكم عمى أداء الشركة ،وعمى طبيعة عمميا من قبل الجيات الخارجية التي تتعامل معيا،

وباألخص المشترين لوثائق التأمين كأسعار الخدمات التأمينية والمالءة المالية لمشركة ،وجودة الخدمة المقدمة لمعمالء،

وىي المعايير التي تيم جميور المتعاممين مع الشركة  .ثانياً :معايير بيئة الشركة؛ وىي المعايير المبنية عمى نوعية،

Kramer، Bert، A Model For the Evaluation of Non-Life InsuranceCompanies، European Journal of Operation Research، Vol. 98، No. 2، 1997.

()2أبوبكر ،عيد أحمد ،تطوير التحميل المالي باستخدام األساليب الكمية لمتنبؤ باألزمات المالية في شركات التأمين عمى الحياة ،جامعة الزيتونة ،األردن ،2011 ،ص.3
()3حمودة ،إبراىيم عبد النبي ،األسس العممية والعممية لتقييم األداء في شركات التأمين ،بتصرف ،جامعة اإلسكندرية ،كمية التجارة ،1998 ،ص .4
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()1

الزرير،الجشي

تقييم أداء شركات التأمين السعودية باستخدام نظام اإلنذار المبكر

وبنية الييكل اإلداري لمشركة ،وعمى أداء العناصر اإلدارية فييا لألعمال الموكمة إلييم ،ونتائج األنشطة التي يقومون
بيا ،ومدى تطورىا كالكفاءة في العمل ،واألرباح المحققة ،وتسويق المنتجات التأمينية ،والخطط المالية ،وقدرة الشركة
عمى وضع استراتيجيات قوية ناجحة ،ومدى تحقيق أىداف ىذه االستراتيجيات ،وىي المعايير التي تيم إدارة الشركة

ومالكي األسيم.
وقد بنيت األساليب التقميدية لتقييم أداء شركات التأمين لتوفير المعمومات والبيانات والتحميالت لتحقيق ىذه

المعايير ،فَُي َع ُّد معيا ار المالءة المالية والربحية المعيارين األساسيين لتقييم أداء الشركات ،وىما يشكالن إلى اآلن ،ورغم
التطورات الكبيرة في معايير األداء معياريين ميمين ،وأساسيين في إجراء التحميالت ،واتخاذ الق اررات ذات الصمة
بالشركات سواء االستثمارية ،أو التعاقدية ،وفيما يأتي عرض موجز لمفيومي المالءة المالية والربحية في شركات التأمين:

(1المالءة المالية:

تعد المالءة المالية المعيار األىم ،والمرجع األساسي لكل الييئات الرقابية عمى األعمال التأمينية في أغمب دول

العالم ،ففي دول االتحاد األور وبي ،وسويسرا ،وأستراليا حدود معينة لممالءة المالية ال يمكن لمشركات تجاوزىا ىبوطاً،

وبدرجة أقل صعوداً ،وفي كندا يشترط وجود حد أدنى لصافي القيمة يعتمد عمى االلتزامات الخاصة بالشركة ،وفي
الواليات المتحدة األمريكية يوجد شروط خاصة بضرورة وجود حد أدنى معين لرأس مال شركات التأمين

( ،)1وضرورة

توافر فائض معين ،وقيود عمى محفظة االستثمارات ،واستيفاء نماذج مالية معينة ،إلى جانب عمل فحص دوري لممركز
()2

المالي لمشركة كل ثالث سنوات ،وتطمق ( )IAIS

عمى السيولة لدى شركات التأمين

اسم (رأس المال اإلضافي)

إلظيار مدى أىميتيا .وبالنسبة لشركات التأمين تعد المالءة المالية اليدف األول لجميع الشركات حول العالم تقريباً،

اردىا
وتعرف المالءة المالية بالنسبة لشركات التأمين بأنيا :قدرة شركة التأمين ،أو إعادة التأمين عمى أن
تضمن مو ُ
َ
تسديد االلتزامات الناشئة عن أعماليا ( ،)3كما إن المالءة المالية حسب(  )IAISىي :إن أية شركة
الخاصةُ بشكل دائم
َ
تأمين تكون ذات مالءة مالية عندما تكون قادرة عمى الوفاء بالتزاماتيا بالنسبة إلى العقود كميا ،وفي أي وقت كان ،أو

عمى األقل في معظم الظروف .كما تعرف بأنيا :الفرق بين األصول والخصوم؛ بحيث يكون ىذا الفرق دائماً في صالح

األصول ،حتى يمكن القول  :إن شركة التأمين قادرة عمى الوفاء بالتزاماتيا ،فيجب عدم المساس بأصول الشركة عند
دفع االلتزامات المختمفة ،بمعنى أن الشركة تستطيع الوفاء بالتزاماتيا عن طريق دفع المطالبات من الدخل الخاص

باألقساط الجديدة ،وذلك حتى ال تُعرض أصوليا لمخطر ،إذ ستقوم بالوفاء بالتزاماتيا عن طريقيا ىي ،فحممة الوثائق ال
ييميم فقط قدرة الشركة عمى الوفاء بالتزاماتيا اآلن ،وانما ييميم قدرة الشركة عمى الوفاء بالتزاماتيا طوال مدة سريان الوثيقة (.)4
وىنالك عدة عوامل يتداخل بعضيا مع بعض لمتأثير عمى المالءة المالية ،وىي التي تحدد الحد األدنى من
السيولة التي يجب عمى شركة التأمين تحقيقو لتثبت وجودىا ،وتحافظ عمى مصداقيتيا ،وىي عوامل (قانونية ،وسياسية،

واجتماعية ،واقتصادية ،وطبيعية ،وفنية ،واستثمارية ،وانسانية)(.)5

()1حسن ،عيسى ىاشم ،قياس ىامش المالءة في صناعة التأمين السورية (دراسة مقارنة) ،بتصرف ،مجمة جامعة دمشق ،المجمد  ،27العدد الرابع ،2011 ،ص .369

()2

International Association of Insurance Supervisors (IAIS)، (2002): PRINCIPLES ON CAPITALADEQUACYAND SOLVENCY،
Solvency & Actuarial Issues، Subcommittee Principles on Capital Adequacy & Solvency Approved in Tokyo on 9 January، P7.
()3
JARMILA،Š.S. Companies after 1991، University in Opava Administration School of Business، Department of Finance
Univerzitninamesti، 1934/3 733 40 Karvina Czech Republic، 2010. P633.

()4حمودة ،إبراىيم عبد النبي ،مرجع سابق ،ص .11

()5ميقاتي ،سامي  ،حوا ،خالد ،المالءة المالية لشركات التأمين مفيوم ومسؤولية ،مجمة الرائد العربي  ،العدد  ،1992 ،35ص .10-9
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 )2الربحية:

ٍ
بشكل عام حول تحقيق األرباح ،لذا فمن المنطقي أن نفترض أن االستراتيجيات
تتمحور أىداف شركات التأمين

التي تضعيا ىذه الشركات ،في المدى القصير وبظروف خاصة في المدى الطويل تنصب ،عمى احتماالت النمو،
واألرباح ،وتمتمك شركات التأمين مصدرين لمدخل واألرباح ىما :أوالً دخل وأرباح ناتجة عن أعمال الشركة التأمينية؛ أي
من اكتتابات المشتركين بالخدمات التأمينية ،وىذا الدخل ىو األرباح التي تنشأ نتيجة الفرق بين أقساط الخدمات

التأمينية ،والتعويضات الفعمية لألخطار التي حدثت بالفعل ،وقامت شركة التأمين بتعويض المؤمن ليم عنيا ،ويسمى
ىذا النوع من األرباح بالربح االكتتابي ،وىو الربح الذي يتم تقييم ومقارنة أداء شركات التأمين من خاللو .أما النوع
األخر من الدخل الذي تحصل عميو شركات التأمين .فينتج عن أرباح االستثمارات التي تقوم بيا ىذه الشركات ،حيث

تقوم باستثمار األموال الفائضة لدييا من األقساط ،واألرباح المحتجزة بعد حساب االحتياطيات ،والمخصصات الالزمة،

ويسمى ىذا النوع من األرباح بالربح االستثماري ( .)1ويعرف الربح لدى شركات التأمين بأنو ( :)2الفرق الموجب بين
التدفقات النقدية الداخمة  ،Inflowsوالتدفقات النقدية الخارجة  ،Outflowsوقد وضعت بعض المعايير لتقييم أداء
بناء عمى أرباحيا االكتتابية فقط كمقياس لمنجاح ،أو الفشل مبنية عمى النشاط ،وطبيعة العمل األساسية
شركات التأمين ً
لمشركة مع مراعاة الطبيعة المميزة لكل من شركات التأمين ،واعادة التأمين كاآلتي :إن ىذه الشركات أي التأمين ،أو
إعادة التأمين ىي مشاريع تجارية ىدفيا الربح ،وقد يكون ىذا عامالً ،ومقياساً لكفاءة اإلدارة ،وحسن تسييرىا ألمور

الشركة ،لكن ارتفاع نسبة األرباح التي تحصميا الشركة ال يكون ناجماً دائماً عن النمو في حجم األعمال ،وجودة

األخطار التي يتم تغطيتيا ،فقد يكون ناجماً عن ممارسات خاطئة في التسعير ،وعن تنافس سمبي مما يؤثر عمى

استقرار الشركة والسوق معاً(.)3

وان نظام  IRISيأخذ بعين االعتبار من خالل النسب المكونة لو ،كالً من معياري المالءة المالية والربحية

(بشقييا االكتتابي واالستثماري) ،ويضيف إلييما معيار السيولة الذي يعد معيا اًر ميماً في تقييم أداء شركات القطاع

المالي عامة ،وشركات التأمين خاصة ،باإلضافة إلى بعض المعايير األخرى ذات الصمة بالعمل التأميني ويستخدميا

مجتمعة وسيمة وأداة لدراسة وتقييم الوضعين المالي والفني لشركات التأمين؛ فالنسب المكونة لو تقسم إلى أربع

مجموعات لقياس الجوانب :النشاط الكمي لمشركة ،والسيولة ،والربحية ،واالحتياطيات الفنية(.)4
ثانياً :نظام اإلنذار المبكر ( )IRISلتقييم األداء المالي لشركات التأمين:

عمى الرغم من وجود القواعد كافة ،واإلجراءات المتعمقة بالمالءة المالية لشركات التأمين ،إال أن ىذا لم يمنع من

تعثر بعض الشركات في الوفاء بالتزاماتيا؛ وىو ما يؤدي بالطبع إلى اىتزاز الثقة في سوق التأمين وفي قطاعو كمو،
فضالً عن اإلمكانيات المحدودة لجيات اإلشراف ،والرقابة سواء المادية ،أو البشرية مما أدى إلى التفكير في وضع

مقاييس ومؤشرات مالية يمكن عمى ضوئيا التنبؤ بمدى قدرة شركة التأمين عمى الوفاء بالتزاماتيا ،وىو ما سمي بنظام
اإلنذار المبكر والذي يتم تطبيقو من قبل اتحاد مراقبي التأمين األمريكي .NAIC

( )1حمودة ،إبراىيم عبد النبي ،مرجع سابق ،ص .7-5
LOUBERGE، H. Risk، Information and Insurance، Kluwer Publishers، ،1990 p 185.
()3عبد المطيف عبود ،اننجاح وانفشم ومقايس انربخ وانخسارة ،مجمة الرائد العربي ،العدد  ،1994 ،44ص .20-5

()4المنصوري ،محمد ،أسانيب انتحهيم انماني في شركاث انتأمين ،بتصرف ،مجمة الحارس العدد  ،1993 ،81ص .68
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بدأ تطبيق نظام IRISعام  ، 1973حيث تم إخضاع جميع شركات التأمين األمريكية ليذا النظام ،والذي يقوم
بناء عمى البيانات الواردة في القوائم المالية لمشركات محل الدراسة،
عمى سمسمة من النسب المالية التي يتم حسابيا ً
والمراقبة؛ إذ يكون لمشركات التي ال تحقق المستوى المطموب وفقاً ليذا النظام األولوية لفحص مراكزىا المالية ،ويعمل

 IRISباعتباره وسيمة حماية وانذار مبكرين فيساعد الييئات الرقابية  NAICعمى استكشاف الشركات التي يظير عمييا
بعض المشكالت المالية ،وتعد ىذه النسب معايير توجييية فقط ،فغالباً ما تأتي األزمات فجائية ،ودون سابق إنذار ،أو
قد تكون معاكسة لمتوقعات.

ويقوم نظام  IRISعمى أساس تصنيف النسب المالية في أربع مجموعات كل منيا تقيس خاصية معينة من

الخصائص المالية ،والفنية لشركة التأمين ،وىذه المجموعات ىي النشاط ،والربحية ،والسيولة ،وتقدير االحتياطيات .ويتم
تحميل بيانات  IRISبعد تطبيق النسب عمى القوائم المالية عن طريق برنامج مخصص ليذا الغرض .إن نظام IRIS
يقارن 11نسبة مالية لتأمينات الممتمكات ،والمسؤولية المدنية ،و  12نسبة لتأمينات الحياة ،والتأمين الصحي؛ بمعدالت

نمطية ،أو مدى معين يعد مقبوالً لكل نسبة ،وان لم تكن النسبة مقبولة فإن ذلك يعد بمثابة عالمة إنذار مبكر الحتمال
العسر المالي .أما عن إجراءات تنفيذ النظام فقد تم تحديد مدى معين لكل نسبة من النسب المالية المنصوص عمييا

بناء عمى الخبرة السابقة بالشركات التي واجيت صعوبات مالية مقارنة بالشركات التي ال تواجو أية مشاكل،
بالنظام؛ ً
ويتم تطبيق نظام اإلشراف عمى التأمين عمى مرحمتين:

المرحمة األولى :وتعرف بالمرحمة اإلحصائية حيث يتم فييا حساب النسب المنصوص عمييا في النظام ،والتي

تختمف بين الشركات التي تزاول تأمينات الحياة ،وتمك التي تزاول التأمينات العامة.

المرحمة الثانية :وتعرف بمرحمة تحميل النتائج وفقاً لكشوف الحسابات المالية الختامية ،ونتائج النسب المالية

التي تم التوصل إلييا في المرحمة األولى.

 االنتقادات الموجية لنظام اإلنذار المبكر:

ِ
لتدارك حدوث األزمات في
عمى الرغم من أىمية تطبيق نسب اإلنذار المبكر في مراقبة عمل شركات التأمين

ىذه الشركات ،لكن ىناك العديد من الدراسات التي توجيت إلى إظيار نقاط الضعف في ىذا النظام ،والتي في أغمبيا

تركزت عمى اعتماد ىذا النظام عمى التحميل أحادي المتغير ،وتمخص ىذه االنتقادات كاآلتي(:)1

كثرة االختبارات المكونة ليذا النظام عن الحاجة الفعمية ،وتفرعيا ألمور مختمفة بعضيا غير أساسي.
عدم مقدرة النظام عمى ترتيب الشركات حسب متانة المراكز المالية ،لعدم وجود ترابط واضح بين النسب
المكونة ليذا النظام ،أو كونو ال يعطي النتيجة بإشارة واحدة أي وضع مالي (جيد أو ال).
قابمية النظام لالستخدام الخاطئ في األغراض المعيارية :فاالستخدام النمطي يؤدي إلى نتائج عكسية؛ إذ

بمرور الوقت سيتشكل لدى الشركات قدرة عمى فيم ىذا النظام ،وتوليف أنشطتيا ،وقوائميا لتجاوزه.
إعطاء أىمية متساوية لجميع النسب ميما انخفضت أىميتيا.

ولكن يمكن القول ،ورغم ىذه االنتقادات التي وجيت لنظام  :IRISاليزال يؤدي دوره وبدرجة عالية من الكفاءة،
في تسميط الضوء ،ووضع أولويات لمشركات التي يجب فحص مراكزىا المالية الناجمة الصعوبات المالية أو الفنية التي

تواجييا(.)2

( )1المنصوري ،محمد ،مرجع سابق ،ص .70

()2

LUDHARDT، C. M. &WIENING، E. A.، Insurance Regulatory Information System (IRIS)، Property and Liability Insurance
Principles، (4th ed،(2005،p28.
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وفيما يأتي عرض لنسب نظام  IRISالخاصة بالتأمينات العامة ،وىو نوع التأمين الذي سيتم دراستو ،وتحميمو
لمعينة موضع البحث؛ نظ اًر ألن بحثاً بيذا الحجم لن يستطيع تغطية النسب المكونة ليذا النظام بشقيو ،أي تأمينات

الحياة ،والتأمينات العامة ،وقد تم اختيار التأمينات العامة؛ ألنيا أوسع ،وأكثر انتشا اًر من تأمينات الحياة في الدول
ٍ
بشكل عام(.)1
العربية
 النسب المطبقة لقياس النشاط في مجال التأمينات العامة(:)2

فيما يمي الشرح لممجموعات المكونة ليذه النسب ،وكيفية حسابيا مع بيان الحدود المقبولة ٍ
لكل منيا:
المجموعة األولى  :مجموعة أخطار المحفظة التأمينية:

تشمل النسب التي تقيس حجم األخطار التي تتعرض ليا شركة التأمين ،وترتبط أساساً بكل من حجم أقساط

االكتتاب ،والتقمبات فييا ،وترتيبات إعادة التأمين ،وىي كاآلتي:
 )1حجم األخطار:

-1-1النسبة األولى :نسبة إجمالي األقساط \ الفائض ،و المدى المقبول ليا أقل من  ،%900وتقترح بعض

الدراسات التي أجريت عمى أسواق التأمين في الدول النامية ( ،)3أن يكون المدى المقبول ليذه النسبة في ىذه الدول أقل

من  ،%300لكي يتناسب مع خصوصية ىذه األسواق ،ولعدم قابميتيا لممقارنة مع السوق األمريكية.

-2-1النسبة الثانية :صافي األقساط المكتتبة \ الفائض ،المدى المقبول ليا من  220%إلى . 300%
حيث يعبر حجم أقساط االكتتاب عن ماىية األخطار المكونة لممحفظة التأمينية لمشركة؛ وذلك بافتراض تناسب
القسط مع حجم الخطر بعد تخفيض ما تم إجراء إعادة تامين لو ،عمى حين أنو يعكس نتيجة قسمة صافي األقساط
عمى الفائض قدرة الشركة عمى مواجية التقمبات غير المتوقعة في األخطار المكونة لمحفظتيا التأمينية.
 )2التغير في االكتتاب:

صافي أقساط االكتتاب لمعام الحالي – صافي أقساط االكتتاب لمعام السابق \ (صافي أقساط االكتتاب لمعام السابق)

والمدى المقبول ليذه النسبة يتراوح بين %33-إلى .%33

حيث تشير ىذه النسبة إلى مدى التوسع ،أو االنكماش في حجم األخطار التي تقوم الشركة بتغطيتيا ،ومدى
تغيرىا من سنة ألخرى ،إذ إن الزيادة الكبيرة في حجم األخطار التي تغطييا الشركة قد يعرضيا لحاالت إعسار نظ اًر

لمتوسع الكبير في محفظتيا التأمينية ،وان الزيادة في حجم األقساط الصافية المكتتب بيا يتطمب زيادة في رأس المال،

وفي االحتياطيات ،كما إن انخفاض حجم ىذه المحفظة عن المدى المقبول يؤدي إلى مشاكل مالية ،وادارية لمشركة؛
فاالنخفاض في حجم األخطار يؤدي إلى تغيير خطط الشركة  ،واستراتيجياتيا االستثمارية والتأمينية.
 )3أخطار إعادة التأمين:

لتحديد حجم األخطار المنقولة لمعيدي التأمين تحسب النسبة المالية اآلتية:

نسبة مساعد الفائض \ الفائض :حيث يتم حساب مساعد الفائض حسب اآلتي:
()1إسماعيل ،عماد ،مدى نجاح االندماج بين شركات التأمين التعاوني السعودية  ،الممتقى الدولي السابع ،كمية العموم االقتصادية ،جامعة حسيبة بن بوعمي
بالشمف ،2012 ،ص.3

()2تم االعتماد في كتابة ىذه الفقرة بشكل رئيسي عمى( -1 :المنصوري ،محمد .)1993 ( .مرجع سابق ،ص -2 ( )70-64حمودة ،إبراىيم عبد النبي.
( .)1998مرجع سابق ،ص ، 2014 Edition،Insurance regulatory information system (IRIS) ratios manual ( -3 )18-13
) U.S.،National Association of insurance Commissioners
()3

حمودة ،إبراىيم عبد النبي ،مرجع سابق ،ص .34
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مساعد الفائض = األقساط غير المكتسبة لعمميات إعادة التأمين الصادر × عمولة إعادة التأمين الصادر
والمدى المقبول ليا أقل من  ، 25 %وتعبر زيادة ىذه النسبة عن انخفاض حجم األخطار التي تحتفظ بيا

الشركة؛ وومن ثم تعرضيا لمزيد من األخطار المرتبطة بمالءة معيدي التأمين ،وانخفاض صافي أقساط االكتتاب التي
تحصميا لصالحيا.
المجموعة الثانية :مجموعة أخطار االكتتاب:

تقوم ىذه المجموعة من النسب بدراسة الوضع ين التشغيمي واإلداري لمشركة ،وتشمل النسب التي تقيس كالً من:

ربحية االكتتاب ،وعائد االستثمار ،والتغير في الفائض عمى النحو اآلتي:
 (4ربحية االكتتاب:

تمثل ىذه النسبة ناتج عمميات التأمين اإلجمالية عن سنتين كاآلتي:

النسبة الرابعة = معدل الخسارة  +معدل المصروفات– معدل االستثمار

حيث :معدل الخسارة = التعويضات التحميمية ومصروفاتيا عن سنتين  /صافي األقساط المكتسبة عن سنتين
معدل المصروفات = المصروفات اإلدارية والعمومية عن سنتين  /صافي األقساط المكتسبة عن سنتين
معدل االستثمار = الدخل من االستثمار عن سنتين
تقيس ىذه النسبة ،وتقارن ربحية الشركة خالل سنتين متتاليتين ،وتعطي مؤش اًر عن متانة المركز المالي لمشركة،

ومدى قدرتيا عمى تحقيق األرباح لمتابعة عمميا ،ولإليفاء بالتزاماتيا ،والمدى المقبول ليا ىو أقل من .%100
(5عائد االستثمار:

صافي الدخل من االستثمار \ متوسط قيمة األصول المستثمرة لمعام الحالي والسابق ،وتظير ىذه النسبة ربحية

الشركة من أعماليا االستثمارية ،وتعطي مؤش اًر جيداً عمى بنية األصول المكونة لمحفظة استثمارات الشركة،

والمدى

المقبول ليا أن تكون أكبر من  %6وفقاً لمتطبيق عمى السوق األمريكي (وفي بعض المراجع من5 ،%4إلى)%10
(6التغير في الفائض :

ويحسب كالتالي( :الفائض المعدل لمعام الحالي – الفائض المعدل لمعام السابق) \ الفائض المعدل لمعام السابق

حيث :الفائض المعدل = الفائض المذكور في الميزانية (حقوق المساىمين)  +مصاريف الحصول عمى عمميات التأمين المؤجمة

وان :مصاريف الحصول عمى عمميات التأمين المؤجمة

=( 1/2المصروفات اإلدارية والعمومية  +العموالت

وتكاليف اإلنتاج) × (مخصص األخطار السارية  /صافي األقساط المكتتبة)
وتعطي ىذه النسبة مؤش اًر عن التحسن أو الخمل الذي حدث عمى الموقف المالي لمشركة خالل العام،

والمدى

المقبول من  %10-إلى .%50

المجموعة الثالثة :مجموعة األخطار المالية

تشمل النسب التي تقيس كالً من( :السيولة–التحصيل -االحتياطي) كما يأتي:

)7السيولة :

وتحسب كاآلتي :الخصوم \ قيمة األصول السائمة
تعبر ىذه النسبة عن مدى تغطية األصول السائمة لمشركة لاللتزامات المستحقة عمييا ،وتعطي مؤش اًر عمى مدى

قدرة الشركة عمى االستجابة السريعة في حال تعرضيا لممطالبة ،كما إنيا تُ َع ُّد مؤش اًر عاماً إلمكانية تسوية التزامات
حممة الوثائق في حالة التصفية ،والمدى المقبول ليذه النسبة ىو أقل من %105
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 )8التحصيل:

وتحسب :األقساط تحت التحصيل وأرصدة الوكالء \ الفائض
وتشير ىذه النسبة إلى الحد الذي تعتمد فيو السيولة لدى الشركة عمى أصل يمكن أن ال يتحقق في حالة

التصفية ،كما إن ىذه النسبة تعطي مؤش اًر لمتفريق بين الشركات التي تواجو صعوبات مالية من تمك التي يشيد وضعيا

المالي استق ار اًر ،والمدى المقبول ليذه النسبة ىو أقل من.%40
 )9تطور االحتياطي:

التطور في االحتياطي عن سنة إلى الفائض = التغير في االحتياطي عن سنة واحدة \ الفائض لمعام السابق

إذ إن :التغير في االحتياطي عن سنة واحدة= التعويضات التحميمية لجميع السنوات فيما عدا حوادث ىذا العام
– التعويضات التحميمية لجميع السنوات كما بمغت العام الماضي.
وتشير ىذه النسبة إلى مدى قدرة ،ونجاح اإلدارة عمى التخطيط ،والتقدير لتكوين االحتياطيات في العام السابق،

والمدى المقبول ليا :أقل من .%25

 )10تغير االحتياطي عن سنتين إلى الفائض:

وىي عبارة عن :التغير في االحتياطي عن سنتين \ الفائض لمعام قبل السابق
إذ إن :التغير في االحتياطي عن سنتين = التعويضات التحميمية لجميع السنوات فيما عدا حوادث ىذا العام

والعام السابق – التعويضات التحميمية لجميع السنوات كما بمغت في العام قبل السابق.
اليدف من ىذه النسبة  :تعطي ىذه النسبة مؤش اًر لدقة االحتياطيات المكونة في العام قبل السابق،

والمدى

المقبول ليا :أقل من.%25

 )11عجز االحتياطيات المقدرة الحالية إلى الفائض:

ويحسب باآلتي :العجز أو الزيادة في االحتياطيات المقدرة \ الفائض

إذ إن :العجز أو الزيادة في االحتياطيات المقدرة = االحتياطيات المقدرة المطموبة – احتياطيات ىذا العام ،وتُ َع ُّد

ىذه النسبة أداةً لتقييم مدى مالئمة االحتياطيات المكونة ىذا العام ،والمدى المقبول ليا :أقل من.%25
ثالثاً :دراسة وتقييم أداء شركات التأمين في المممكة العربية السعودية حسب نظام اإلنذار المبكر:
القطاع التأميني في المممكة العربية السعودية(:)1

ظيرت األنشطة التأمينية في المممكة لممرة األولى في خمسينيات القرن الماضي ،إذ كان الوسطاء والعمالء،

وفروع شركات التأمين األجنبية يكتتبون بأقساط التأمين التي كانت بمعظميا تحول إلى الخارج ،واستمر ىذا الوضع مع
بعض التغيرات البسيطة في مالمحو حتى عام  2003تقريباً ،حيث لم يكن السوق التأميني يحظى بإطار قانوني ،أو

ىيئة لتنظيم أنشطة الشركات فيو ،وفي عامي  2003و 2004صدر نظام رقابة شركات التأمين رقم (م ،)32 /والالئحة
التنفيذية لو ،الذي شكل نقطة التحول األبرز في تنظيم ىذا القطاع ،حيث أعطى ىذا النظام مؤسسة النقد العربي

السعودي صالحية اإلشراف والرقابة عمى أعمال شركات التأمين في المممكة ،وحدد الحد األدنى من رأس المال

المطموب ،والحدود المسموح بيا ألصول شركات التأمين ،والتصاريح المطموبة ليا لمزاولة عمميا ،وتفصيل لفئات
التأمين التي سيتم بيعيا ،وتسويقيا في المممكة ،وتنظيم أنشطة االستثمار التي تقوم بيا ىذه الشركات ،ونتيجة لصدور

( )1تم االعتماد في كتابة ىذه الفقرة بشكل أساسي عمى :دور مؤسست اننقذ انعربي انسعودي في تنظيم سوق انتأمين انسعوديت ،2010 ،مرجع سابق.
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ىذا النظام فقد انخفض عدد شركات التأمين العاممة في السوق من  50شركة مقرىا في البحرين قبل العام  ،2004إلى
 36شركة سعودية حتى العام .2014
أ) تقييم أداء شركات التأمين السعودية حسب نظام اإلنذار المبكر:

في ىذه الفقرة سيتم حساب النسب المالية سابقة الذكر لنظام اإلنذار المبكر

 ،IRISوالمخصصة لمتأمينات

العامة ،وتطبيقيا عمى عينة من شركات التأمين السعودية ،إذ سيتم التحميل اعتماداً عمى البيانات الواردة في القوائم

المالية النيائية المفصح عنيا ليذه الشركات ما بين عامي (  ،)1()2014-2011وقد تم إخضاع البيانات المالية لعينة

الشركات موضع البحث لالختبار ،وعددىا (  )10شركات من أصل (  )36شركة عاممة في السوق ،وىي ( اتحاد
الخميج ،بوبا ،إليانز ،المتحدة) لمتأمين التعاوني( ،السعودية إلعادة التأمين (إعادة) ،المتوسط والخميج (ميدغمف)،

التعاونية) إلعادة التأمين التعاوني( ،ساب ،األىمي) لمتأمين التكافمي(،سوليدرتي) إلعادة التأمين التكافمي ،وقد ُح ّدد حجم
بناء عمى سنة التأسيس،
العينة بعد أخذ الوزن النسبي لكل نوع تقريباً في السوق بعين االعتبار؛ واختيرت الشركات ً
وحجم رأس المال؛ إذ إن سنة التأسيس ىي المعيار الرئيس ،ومن ثم رأس المال ،وفيما يأتي جدول يبين توزيع الشركات

حسب نوع التأمين الذي تمارسو ،ورأس المال ،وسنة التأسيس:
جدول رقم ( :)1رأس المال وسنة التأسيس لمشركات موضع الدراسة
نوع التأمين

الشركات التعاونية

شركات إعادة التأمين التعاونية

الشركات التكافمية

اسم الشركة

رأس المال

سنة التأسيس

اتحاد الخميج لمتأمين

000،000،220

2006

بوبا العربية

000،000،400

2008

إليانزالسعودي الفرنسي لمتأمين التعاوني

000،000،200

2007

المجموعة المتحدة لمتأمين التعاوني

000،000،200

2007

السعودية إعادة التأمين (إعادة)

000،000،000،1

2008

المتوسط والخميج (ميدغمف)

000،000،000،1

2007

التعاونية

000،000،000،1

1986

ساب تكافل

000،000،340

2007

000،700،166
000،000،555

2007
2010

األىمي لمتكافل

شركاتإعادة التأمين التكافمية

سوليدرتي السعودية لمتكافل

الجدول من إعداد الباحث اعتماداً عمى المعمومات المنشورة في القوائم المالية لمشركات المذكورة

وتجدر اإلشارة إلى أنو لم يتم حساب جميع النسب المكونة لنظام  IRISلعدم إمكانية حساب آخر نسبتين ،أي

نسبة تغير االحتياطي عن سنتين إلى الفائض؛ وذلك لعدم القدرة عمى الحصول عمى القوائم المالية لسنوات سابقة

لبعض الشركات ،ومن ثم عدم القدرة عمى حساب التغير في االحتياطي ليذين السنتين ،ونسبة عجز االحتياطيات
المقدرة الحالية لمفائض؛

وذلك لعدم احتواء القوائم المالية عمى االحتياطات المقدرة المطموبة ،وعجزنا عن تحديد ىذه االحتياطيات.

وفيما يأتي عرض لنتائج تطبيق نظام

 IRISعمى بعض شركات التأمين السعودية لمتوسط الفترة المذكورة؛

بيدف الوقوف عمى حقيقة الوضع المالي ليذه الشركات ،ومناقشة فيما إذا كانت في حالة متانة من حيث المالءة

والربحية والمخاطرة أم أنيا ال تحقق الشروط والمعايير المطبقة في الواليات المتحدة األمريكية ،ودراسة كفاءة ىذه

()1تم الحصول عمى البيانات المالية لمشركات المذكورة من موقع (أرقام) االلكترونيhttp://www.argaam.com/company/financialresult/marketid/3 :
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الشركات ،واالستراتيجيات التي تتبعيا من حيث المخاطر التي تقبميا ،والمخاطر التي تقوم بإجراء إعادة تأمين ليا،
وادارة استثماراتيا ،وفوائضيا ،واحتياطاتيا.
جدول رقم ( :)2متوسط النسب المحسوبة لنظام اإلنذار المبكر(  )IRISلمعينة المدروسة لألعوام من  2011ولغاية 2014
السعودية
سوليدرتي

األىمي

لمتكافل

تكافل

-1.06

227.03

15.54

2.06

-0.71

18.40

11.52

1.51

55.22

680.91،1

8.05

-7.71

14.93

17.63

117.00

0.00

4.83

0.32

0.93

1.39

1.24

2.04

60.83

1.73

29.89

41.37

40.91

239.61

31.10

18.51

426.51،1

80.21

17.04

9.26

1.86

43.35

8.08

5.07

15.84

84.24

11.38

132.27

106.49

99.90

122.27

53.33

111.77

115.20

97.14

403.09،1

70.56

-85.34

-55.86

-57.13

160.69

-14.15

-88.19

-57.75

69.03

 -4ربحية االكتتاب

7.00

4.10

0.75

18.06

4.76

4.78

10.04

3.53

1.71

58.35

 -5عائد االستثمار

80.85

238.71

359.81

-71.75

-153.2

-92.06

-175.7

38.69

3.75

-244.10

 -6التغير في الفائض

123.85

100.99

133.77

320.45

191.76

167.14

296.49

132.68

159.38

344.80

 -7السيولة

-0.19

0.55

20.01

1.20

22.96

3.41

40.40

3.94

23.29

70.10

 -8التحصيل

0.00

0.23

10.36

15.86

1.58

18.89

5.53

1.71

11.94

19.41

 -9تطور االحتياطي عن سنة واحدة

تكافل

ساب

ميدغمف
إعادة

التعاونية

إلعادة

69.83

7.77

137.41

7.24

136.47

24.13

18.14

21.91

22.13

0.00

-7.44

5.85

41.60

115.50
50.67

-3-4معدل االستثمار

إعادة

التأمين

المتحدة

بوبا

إليانز

اتحاد

24.48

320.6

158.74

33.50

74.91
9.63

 -2التغير في االكتتاب
 -3أخطار إعادة التأمين

الخميج
المجموعة األولى :مجموعة أخطار
المحفظ أمينية
- 1حجم األخطار:
النسبة األولى أجمالي األقساط
المكتتبة\الفائض

النسبة الثانية :صافي األقساط
المكتتبة\الفائض

المجموعة الثانية :مجموعة أخطار
االكتتاب
-1-4معدل الخسارة
-2-4معدل المصاريف اإلدارية
والعمومية

المجموعة الثالثة :مجموعة األخطار
المالية

الجدول من إعداد الباحث اعتماداً عمى البيانات المنشورة في القوائم المالية لمشركات لمفترة بين عامي ( )2014-2011

وفيما يمي مناقشة النتائج التي حصل عمييا في الجدول رقم )(2أعاله:

المجموعة األولى :مجموعة أخطار المحفظة التأمينية

-1حجم األخطار:

النسبة األولى :إن اليدف من ىذه النسبة ىو إظيار متانة المركز المالي لمشركة ،وطاقة السوق الفعمية ،وعرض

لماىية األخطار المكونة لمحفظة الشركة التأمينية ،وتناسبيا مع قدراتيا المالية ،والمدى المقبول ليا أقل من

،%300

ويالحظ من الجدول (  :)2وقوع جميع الشركات ضمن المدى المقبول ليذه النسبة ،ولكن عمى مستوى كل سنة عمى
حدة لوحظ التفاوت بالنتائج المحققة من حيث عدم تحقيق فائض لعدد من السنوات ،وألكثر من شركة ،أي إن ىنالك

تبايناً كبي اًر في نتائج أعمال ىذه الشركات بين عام وآخر.

323

الزرير،الجشي

تقييم أداء شركات التأمين السعودية باستخدام نظام اإلنذار المبكر

كما يالحظ وجود انخفاض كبير في نتائج ىذه النسبة بالمجمل؛ مما يشير إلى أن شركات التأمين السعودية ال
تحقق فوائض كبيرة بالمقارنة مع األقساط التي تحصميا ،وقد يكون ذلك لالرتفاع في نسبة التعويضات التي تقوم

بتأديتيا .وبالنسبة لشركة سوليدرتي قد تعزى نتائجيا إلى حداثة نشأتيا ،وعدم تحقيقيا لفائض خالل فترة الدراسة.

النسبة الثانية  :تشير ىذه النسبة إلى قدرة الشركة عمى مواجية التقمبات غير المتوقعة في األخطار المكونة

لمحفظتيا التأمينية ،والمدى المقبول ليا من  %220إلى  ،%300ويالحظ من الجدول ()2عدم تحقيق أي شركة من
الشركات لنتائج تقع بالمدى المقبول ليذه النسبة ،بل إن جميعيا وقعت تحت الحد األدنى بشكل واضح ،وعمى نحو

خاص لدى الشركات التكافمية بنوعييا ،وشركات اإلعادة التعاونية مما يعطي إشارة إلى عدم عمل الشركات السعودية

بطاقتيا االنتاجية الفعمية كاممةً.

-2التغير في االكتتاب  :تشير ىذه النسبة إلى مدى التوسع ،أو االنكماش في حجم األخطار التي تقوم الشركة

بتغطيتيا ،ومدى تغيرىا من سنة ألخرى  ،والمدى المقبول ليذه النسبة يتراوح بين  %33 -و  ،%33 +وبالعودة إلى
الجدول (  )2نجد أن:عدد الشركات التي كانت في المدى المقبول ىو  8شركات؛ إذ إن عدد الشركات التي كانت في
المدى المقبول باالتجاه اإليجابي ىو  7شركات ،وعدد الشركات التي كانت في المدى المقبول باالتجاه السمبي ىو
شركة واحدة ،وىناك شركتان لم تكونا في المدى المقبول.

ٍ
بشكل عام ،وتجدر
ولذلك فإن ىذه النسبة تبين أن مخاطر االكتتاب لدى شركات التأمين السعودية منخفضة

اإلشارة إلى نتائج شركة السعودية إلعادة التأمين التي تنمو عندىا ىذه النسبة بشكل غير منطقي أبداً ،األمر الذي قد
يعرض مركزىا المالي لمخطر نتيجة التغير الكبير في محفظتيا التأمينية من عام آلخر.

 -3أخطار إعادة التأمين  :يشير ارتفاع ىذه النسبة إلى انخفاض حجم األخطار التي تحتفظ الشركة بيا ،ومن

ثم ارتفاع نسب اإلعادة لدييا  ،وان المدى المقبول ليذه النسبة أقل من  ،%25وبالعودة إلى الجدول ( :)2نجد أن جميع
الشركات كانت في المدى المقبول ليذه النسبة ،وكحالة شاذة ليذه النسبة شركة بوبا التي كانت لدييا ىذه النسبة تساوي

الصفر؛ ذلك لعدم قياميا بعمميات إعادة لألخطار التي تغطييا.

ومما سبق نستنتج :عدم ارتفاع نسب اإلعادة لدى شركات التأمين السعودية ،ومن ثم انخفاض احتمال تعرض
ىذه الشركات لممخاطر المرتبطة بمالءة معيدي التأمين مما يؤدي الرتفاع حصيمة صافي األقساط لدييا ،ويمكن تفسير
ىذه النسبة ،وعدم لجوء ىذه الشركات لعمميات إعادة لما استنتجناه في النسبة الثانية لحجم األخطار؛ وىو عدم عمل

وبناء عمى التحميل السابق يمكننا
ىذه الشركات بطاقتيا الكاممة ،أو لعدم قياميا بعمميات تأمين عمى أخطار كبيرة.
ً
رفض الفرضية الفرعية األولى " :تحقق شركات التأمين السعودية معايير أخطار المحفظة التأمينية لنظام اإلنذار المبكر ( .")IRIS
المجموعة الثانية :مجموعة أخطار االكتتاب

-4ربحية االكتتاب:

النسب الوسيطة المكونة ليذه النسبة :سنحمل ىذه النسب ألنيا تُ َع ُّد مؤشرات ميمة في تقييم عمل شركات
التأمين ،ومن الميم إجراء عممية دراسة وتحميل ليا.
-1-4معدل الخسارة :إن ىذا المعدل من أىم المؤشرات التي يتم تقييم أداء شركات التأمين عن طريقيا ،أو

التي قد يتم من خالليا تقييم أحد الفروع التأمينية؛ مثل التأمينات العامة ،أو تأمينات الحياة ،أو التأمين اليندسي ،وقد
تستخدمو الشركة بنفسيا لتقييم برامجيا ،ومنتجاتيا التأمينية لمعرفة أياً من ىذه البرامج ،أو المنتجات كان ذا مردودية
أعمى ،وأياً منيا يحتاج لمنظر فيو من حيث اإلدارة ،أو نوعية األخطار المكونة لممحفظة التأمينية الخاصة بو.
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والمدى المقبول ليذا المعدل ىو أقل من  ،%100وبالعودة لمجدول (  )2نجد أن :نتائج جميع الشركات كانت
في المدى المقبول ماعدا شركتي (اتحاد الخميج  -السعودية إلعادة التأمين) ،إذ إن المحفظة التأمينية لياتين الشركتين،
ونوعية األخطار التي تقبل تغطيتيا ،بحاجة إلعادة دراسة ألن نتائجيا قد تجاوزت الحد المقبول في سنوات الدراسة

جميعيا؛ أي إن نتائج أعماليا التأمينية خاسرة ،وعميو تُ َع ُّد الشركة التي كانت نتائجيا في المدى المقبول ذات مركز
مالي متين ،ونتائجو حسب التقييم العالمي جيدة جداً حيث إن وصول النتائج ُ %80ي َع ُّد مقبوالً ،عمى حين نجد أنو لم

تتجاوز أي شركة معدل  ، %61كما تجدر المالحظة لنتائج شركة األىمي تكافل التي لم تتجاوز ىذه النسبة لدييا %2
مما يشير إلى المتانة الكبيرة جداً في مركزىا المالي ،ولجودة األخطار التي تقبل تأمينيا.

-2-4معدل المصاريف اإلدارية والعمومية :نجد من الجدول (  )2أعاله :أن نتائج بعض الشركات غير مقبول

أبداً؛ لتجاوزه حد  ،%40إذ إن عدد الشركات التي كانت في المدى المقبول ىو

 6شركات ،وىذا يمكن عزوه إلى

مصاريف الكبيرة التي تدفعيا الشركة لزيادة رأس ماليا ألن أغمبيا شركات جديدة ،وتقوم بعمميات زيادة لرأس المال ،أو

لنفقات التأسيس الكبيرة التي تتكبدىا الشركة كمثال شركة سوليدرتي.
-3-4معدل االستثمار :بالنسبة ليذا المعدل ،وبالعودة لمجدول (  )2أعاله نجد :أن العوائد كبيرة جداً من

االستثمار لدى جميع الشركات تقريباً ،ألن معدالت االستثمار لدييا تجاوزت  %50ماعدا شركة األىمي تكافل التي ُي َع ُّد

ىذا المعدل لدييا مقبوالَ ،وىذا يدل عمى ربحية االستثمارات ليذه الشركات بالنظر الرتفاع عوائدىا.

ربحية االكتتاب :تمثل ىذه النسبة ناتج عمميات التأمين االجمالية عن سنتين ،والمدى المقبول ليا أقل من

 ،%100وبالعودة إلى الجدول (  )2نجد أن:ىناك شركتان قد حققتا المدى المطموب ليذه النسبة وىما( :اتحاد الخميج
لمتأمين-األىمي لمتكافل) ،وىنالك شركتان قد تجاوزتا المدى المقبول ليذه النسبة وىي( :السعودية إلعادة التأمين –

سوليدرتي تكافل)  ،وبالنسبة لشركة إعادة؛ يعود ارتفاع ىذا المعدل إلى كبر معدل الخسارة لدييا كما رأينا أعاله ،وأما
شركة سوليدرتي فيعود ذلك إلى أنيا شركة منشأة حديثاً ،ولدييا مصاريف إدارية وتأسيسية كبيرة.

أما باقي الشركات التي كانت ىذه النسبة لدييا سالبة ،فذلك يعود إلى حجم األرباح االستثمارية الكبيرة لدييا

بالمقارنة مع الخسائر ،والمصاريف التي تتكبدىا من أعماليا التأمينية.

-5عائد االستثمار :ىذه النسبة تُ َع ُّد مؤش اًر عمى جودة محفظة استثمارات الشركة ،والمدى المقبول ليا أكبر من
 ،%6وفي بعض المراجع من  %5،4إلى  ،%10وبالعودة إلى الجدول (  ،)2وبأخذ المقياس الثاني أي من  %5،4إلى
 %10نجد أن :ىناك ستة شركات فقط حققت المدى المطموب ،وواحدة كانت قريبة منو جداً ،ولذا يمكن اعتبارىم سبعة
شركات ،وىي شركة األىمي تكافل ،كما تجدر اإلشارة إلى ارتفاع ىذه النسبة بشكل كبير لدى شركة اتحاد الخميج حيث

وصمت إلى  ،%58ويمكن مالحظة ىذا من أنيا حققت خسائر كبيرة من أعماليا التأمينية ،واستطاعت أرباحيا

االستثمارية تعديل ىذه الخسارة ،األمر الذي يبرز مدى وأىمية الربح االستثماري بالنسبة لشركات التأمين ،كما ُي َع ُّد

مؤش اًر لعدم تحقيق الشركة لعوائد من نشاطيا األساسي ،واعتمادىا عمى الربح االستثماري.

-6التغير في الفائض :والمدى المقبول ليذه النسبة من  %10 -إلى ،%50 +وىو يعبر عن التحسن ،أو الخمل

في الموقف المالي لمشركة خالل العام .وبالعودة إلى الجدول(  )2نجد أن:عدد الشركات التي حققت المدى المقبول ليذه

النسبة ىو شركتان وىما( :إليانز وبوبا) ،وباقي الشركات تراوحت ىذه النسبة لدييا ،كما ظير لدينا بين تحسن كبير
جداً ،وباألخص الشركات التكافمية مما يعبر عن النمو الكبير في حجم أعماليا من ٍ
عام ألخر ،وبين انخفاض كبير
ٍ
وبشكل كبير عمى أعماليا ،ويعرض مراكزىا المالية لمخطر.
جداً،وباألخص لدى شركات اإلعادة التعاونية مما يؤثر،
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مما يعزز ما استنتجناه أعاله بوجود تقمبات كبيرة في نتائج أعمال ىذه الشركات ،سواء سمباً أو إيجاباً .ومنو يمكننا

القول :إن الشركات السعودية لدييا خمل كبير في التغير في الفوائض ،والعجز بين عام وآخر ،والذي يعكس اختالفاً

كبي اًر في حجم العمل لدييا من عام آلخر ،والنتيجة التي تظيرىا لنا ىذه النسبة أن الزيادة الكبيرة التي يشيدىا سوق

التأمين السعودي ،تذىب في بعض الشركات ،التي أصبح بعضيا قديماً وأنو من المفروض أنو قد أصبح االنتشار أوسع
في السوق تذىب إلى التخمخل في حجم أعماليا ،واستقرارىا األمر الذي قد يكون سببو ضيق السوق ،وعدم قدرتو عمى

استيعاب ىذا النمو الكبير في عدد الشركات ،أو بسبب المنافسة ،والتسعير السمبي فيما بين الشركات ،ويرى الباحث أن
عمى الييئات اإلشرافية والرقابية في السعودية الحد ،أو التخفيف من النمو في عدد الشركات بما يتالءم مع حجم

السوق ،والتقميل من التنافس السمبي في األسعار ،وتحديد حدود دنيا لو؛ حتى ال يؤدي ىذا النمو ،وىذا التسعير إلخراج
الشركات القديمة المتمرسة من السوق؛ كون مصاريفيا اإلدارية أكبر من مصاريف الشركات الجديدة ،وىذا ما أكدت
عميو دراسة (إسماعيل،عماد ،2012 ،ص  )3بأن ىنالك شركة واحدة حققت  %26.6من إجمالي األقساط المكتتبة،

و 7شركات أخرى حققت  %41.4من إجمالي األقساط؛ أي إن  8شركات حققت  %68من حجم السوق ،وان ما
يقارب  %74من التوزيع النسي إلجمالي األقساط يتوزع بين التأمين الصحي ،والمركبات التي يغمب عمييا صفة
اإللزامية ،وأن  21شركة من عينة الدراسة التي بمغت  30شركة ،قد منيت بخسارة في رأس المال؛ إذ وصمت خسارة

وبناء عمى التحميل السابق يمكننا رفض الفرضية الفرعية الثانية " :تحقق شركات التأمين السعودية
إحداىا إلى .%81
ً
معايير أخطار االكتتاب حسب نظام اإلنذار المبكر (.")IRIS
المجموعة الثالثة :مجموعة األخطار المالية

-7السيولة :تعطي ىذه النسبة مؤش اًر عمى مدى استجابة شركة التأمين ألي مطالبات مالية ،كما إنيا تُ َع ُّد

مؤش اًر عمى إمكانية الشركة لتسوية التزامات حممة الوثائق في حال التصفية ،والمدى المقبول ليا ىو أقل من ،%105

ومن الجدول( )2أعاله :ال يوجد سوى شركة واحدة كانت نتائجيا ضمن المدى المقبول ليذه النسبة ،وىي شركة األىمي
تكافل ،وكانت نتيجتيا قريبة من الحد األقصى المقبول ،وكانت نتائج الشركات التكافمية بنوعييا قريبة من الحد

األقصى ،مما يظير ارتفاع القدرة لدى الشركات التكافمية عمى سداد التزاماتيا من السيولة المتوفرة لدييا ،مقارنة مع
باقي الشركات ،ويرى الباحث أن حدود ىذه النسبة أصبحت قديمة جداً ،وبحاجة لمتعديل ،وال تتناسب مع طبيعة

االلتزامات الجديدة التي تتحمميا الشركات نظ اًر لتطورىا من جية ،ولتعقدىا من جية أخرى عما كانت عميو عند تأسيس
ىذا النظام ،ولوجود أوجو جديدة لالحتفاظ باألصول المالية متطورة أكثر من ذي قبل بالنسبة لشركات التأمين ،ولكن ال

ينطبق عمييا مفيوم السيولة كما تراه ىذه النسبة ،وىذه النسبة بيذا الحد ال تُ َع ُّد مقياساً لمتقييم قابالً لمتطبيق اآلن ،وال
تُ َع ُّد مؤش اًر عمى مالءة الشركات موضع البحث ،ويرى الباحث أن الحد ليذه النسبة يجب أن يرفع إلى  %200تقريباً؛
ليتالءم مع الواقع الجديد لمشركات.

-8التحصيل :تعطي ىذه النسبة مؤش اًر لمحد الذي تعتمد الشركة فيو عمى سيولة أصل يمكن أال يتحقق في حال

التصفية ،وتُ َع ُّد مؤش اًر لمداللة عمى الشركات التي تواجو صعوبات مالية ،والمدى المقبول ليا أقل من
إلى الجدول( )2نجد أن :عدد الشركات التي كانت نتائجيا في المدى المقبول سبعة شركات ،وشركة واحدة كانت قريبة

 %40وبالعودة

من المدى المقبول وىي شركة المتحدة ،إذ كانت ىذه النسبة لدييا  ،%40.4ومن ثم يمكن إىمال ىذا الفرق ،واعتبار

الشركات المحققة لممدى المقبول ثماني شركات .وأما بالنسبة لشركات اتحاد الخميج فقد تجاوزت ىذه النسبة لدييا الحد

المقبول ،ووصمت  %70مما ُي َع ُّد مؤش اًر مبدئياً يظير سبب الخسائر التي لحقت بيذه الشركة من أعماليا التأمينية .وأما
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بالنسبة لشركة سوليدرتي فيرجع ظيور ىذه النسبة بالسالب لدييا نظ اًر ألن الشركة لم تحقق أي فائض من نتائجيا خالل
سنوات الدراسة كما أسمفنا.

-9تطور االحتياطي  :ىذه النسبة تُ َع ُّد مؤش اًر لدقة االحتياطيات المتكونة في العام السابق ،والمدى المقبول ليا
أقل من  ،%25وبالعودة إلى الجدول(  )2نجد :أن جميع الشركات تقريباً كانت نتائجيا ضمن المدى المقبول ليذه
النسبة ،ماعدا شركة سوليدرتي التي لم تحقق فائضاً من أعماليا ،ولذلك فيي لم تشكل أي احتياطيات بعد ،ولذلك

وبناء عمى التحميل السابق يمكننا
يمكننا القول إن ىنالك نوعاً من الدقة في قياس االحتياطيات التي تشكميا الشركات.
ً
رفض الفرضية الفرعية الثالثة:
" تحقق شركات التأمين السعودية معايير األخطار الماليةحسب نظام اإلنذار المبكر (.")IRIS
وعميو فإننا نرفض الفرضية الرئيسة األولى ،والتي تنص عمى" :

الرقابية لنظام اإلنذار المبكر (.")IRIS

تحقق شركات التأمين السعودية المعايير

ب) مقارنة نتائج الشركات حسب اختبار تحميل التباين ( :Test(ANOVA

نظ اًر لعدم استطاعة الشركات موضع الدراسة تحقيق نتائج متكاممة تبين وضعيا الحقيقي حسب نظام

IRIS؛

وبيدف إجراء تقييم عممي ،وموضوعي ليا لدراسة فيما إذا كان ىنالك فروق في النتائج المحققة حسب النظام المدروس

بين أنواع الشركات التي تشكل العينة ،قمنا بإخضاع نتائج ىذه الشركات حسب نظام (  )IRISالتي حصمنا عمييا في
الجدول رقم (  )2أعاله ،الختبار تحميل التباين األحادي في اتجاه واحد (  )One Way-ANOVAباستخدام البرنامج

اإلحصائي  ،*،SPSSفحصمنا عمى النتائج اآلتية:

الجدول رقم (  )3من إعداد الباحث اعتماداً عمى بيانات الجدول رقم ( )2

Sig.
.006

F
4.313

ANOVA
SaudiInsuranceCo
df
Mean Square
3
685069.412
126
158825.864
129

Sum of Squares
2055208.235
20012058.837
22067267.072

Between Groups
Within Groups
Total

يالحظ من جدول تحميل التباين (  )ANOVAأعاله :أن قيمة  P.Valueتساوي (  ،)0.006وىي أقل من
مستوى المعنوية (  ، )%5ومن ثم فإن ىنالك اثنين من المتوسطات المدروسة عمى األقل غير متساوية ،بمعنى أن ىناك
نوعين أو أكثر من أنواع الشركات،ىنالك اختالف في نتائجيا ،وبإجراء االختبارات البعدية (  )Post Hocلمعرفة أي
األنواع التي يوجد اختالف فيما بينيا ،وبافتراض التجانس وعن طريق اختبار (

معنوي)**،ظيرت لدينا النتائج اآلتية:

( )LSDاختبار أقل فرق

)Statistical Package for the Social Sciences (SPSS
حيث يستخدم ىذا االختبار لتحديد الفروق بين فئات المتغيرات محل الدراسة.

**
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الجدول رقم (  )4من إعداد الباحث اعتماداً عمى بيانات الجدول رقم ( )2

()1

Multiple Comparisons

95% Confidence Interval
Lower Bound Upper Bound
291.2635
175.7971
-89.2954
42.8674
61.8460
-205.4731
203.0717
337.5168
-52.3162
578.4130
710.6315
588.1177

-42.8674
-203.0717
-578.4130
-291.2635
-337.5168
-710.6315
-175.7971
-61.8460
-588.1177
89.2954
205.4731
52.3162

Dependent Variable: SaudiInsuranceCo
LSD
)Mean Difference (I-J
Sig.
.144
.887
.008
.144
.174
.000
.887
.174
.020
.008
.000
.020

Std. Error
84.42039
95.72372
123.57879
84.42039
100.90166
127.63163
95.72372
100.90166
135.37378
123.57879
127.63163
135.37378

124.19808
-13.63731
*-333.85423
-124.19808
-137.83538
*-458.05231
13.63731
137.83538
*-320.21692
*333.85423
*458.05231
*320.21692

(I) kind
Cooperative Co

(J) kind
Re Cooperative Co
Islamic Co
Re Islamic Co
Re Cooperative Co Cooperative Co
Islamic Co
Re Islamic Co
Takaful Co
Cooperative Co
Re Cooperative Co
Re Islamic Co
Re Takaful Co
Cooperative Co
Re Cooperative Co
Islamic Co

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

ومن الجدول( )4أعاله يتوضح اآلتي:

 )1إن االختالف بين الشركات (التعاونية ،اإلعادة التعاونية ،التكافمية) كان غير معنوي؛ إذ إن قيمة
( )P.Valueفيما بينيا كانت أكبر من (  ،)%5أي ال يوجد فروق في نتائج أعمال ىذه الشركات حسب نظام اإلنذار
المبكر؛ أي إنيا تعاني من المشاكل نفسيا تقريباً.

 )2إن االختالف بين شركات اإلعادة التكافمية ،واألنواع األخرى من الشركات (التعاونية ،اإلعادة التعاونية،

التكافمية) كان معنوياً ،إذ إن قيمة (  )P.Valueكانت( )%0.02 ،%0.0004 ،%0.008عمى التوالي ،وىي أقل من

( ، )%5أي تختمف نتائج أعمال شركات إعادة التأمين التكافمية عن نتائج أعمال شركات التأمين األخرى حسب نظام

اإلنذار المبكر؛ األمر الذي قد يمكن عزوه إلى أنيا شركات مؤسسة حديثاً ،ولم تتمرس في العمل بعد ،وألنيا مازالت في

طور التكوين ،والتأسيس.

وبناء عمى ما سبق فإننا نقبل الفرضية الرئيسة الثانية ،والتي تنص عمى:
ً
" توجد فروق جوىرية بين نتائج أعمال شركات التأمين واعادة التأمين التعاونية والتكافمية السعودية ".

االستنتاجات والتوصيات:
- 1تتميز المراكز المالية لشركات التأمين السعودية بمتانة نسبية جيدة ،رغم أن ىذه الشركات تعمل بأقل من
طاقاتيا االنتاجية الفعمية ،وتنخفض عدد األخطار التي تقوم بإجراء إعادة تأمين ليا.كما إنيا تعاني من انخفاض كبير
في ربحية أعماليا االكتتابية رغم ارتفاع نسب التحصيل ،والنمو في حجم االكتتابات ،وانخفاض معدالت الخسارة من

األعمال االكتتابية لدييا ،لكن ضيق السوق وسيطرة بعض الشركات عميو ،وارتفاع المصاريف اإلدارية والتأسيسية،
ونوعية األخطار المكونة لممحفظة التأمينية (معظميا تأمينات إلزامية) ،وانخفاض الثقافة التأمينية في المجتمع قد تكون
السبب وراء ىذه النتائج.
()1حيث أن )Cooperative Co(:تشير إلى الشركات التعاونية )Re Cooperative Co ( ،تشير إلى شركات إعادة التأمين التعاونية ( )Takaful Co
تشير إلى شركات التأمين التكافمية )Re Takaful Co(،تشير إلى شركات إعادة التأمين التكافمية.
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- 2أظيرت الشركات ،موضع الدراسة ،كفاءة كبيرة في استثمار األموال المتوفرة لدييا ،والتي عدلت بشكل كبير
نتائج أعماليا التأمينية ،األمر الذي يعبر عن قوة ،وكفاءة المحافظ االستثمارية التي تشكميا ىذه الشركات ،كما إنو

يشير إلى أن حجم السوق ،والظروف التي تعمل بيا الشركات يدفعيا إلى المخاطرة ،وذلك عن طريق التوجو إلى العمل

االستثماري ،والذي ُي َع ُّد نشاطاً مساعداً لمنشاط التأميني ،وليس النشاط األساسي ليا حتى يكون مصدر نجاحيا ودخميا.
- 3ىنالك نوع من انعدام االستقرار واالرتباط في نتائج شركات التأمين السعودية؛ الذي قد يرجع لمتقمبات في
حجوم محافظيا االكتتابية من عام آلخر ،ومن ثم تقمب نتائجيا بين الفائض والعجز ،أو ألنيا تعمل بطاقات منخفضة
عن قدراتيا الحقيقية مما يتطمب المزيد من البحث لموقوف عمى حقيقة الموقف.

- 4لم تستطع أية شركة من الشركات المدروسة تحقيق نتائج متوازنة ومتكاممة حسب نظام (  )IRISلتكون في
موضع آمن؛إذ لم تحقق أية شركة نتائج مقبولة في جميع مجموعات النسب المكونة لمنظام مما يصعب الحكم عمى
الوضع الحقيقي ليذه الشركات.

- 5بإجراء اختبار تحميل التباين األحادي باتجاه واحد (  (One-Way ANOVAلنتائج الشركات المدروسة،

تبين أن االختالف بين نتائج شركات التأمين التعاونية ،والتكافمية ،واعادة التأمين التعاونية كان غير معنويا ،عمى حين
أن االختالف بين نتائج شركات إعادة التأمين التكافمية ،وباقي الشركات كان معنوياً؛ أي إن ىنالك فروقاً بين نتائج

شركات التأمين التكافمية ،ونتائج األنواع األخرى من الشركات الذي قد يعود إلى حداثة عيد ىذه الشركات في السوق،

ولتكبدىا نفقات تأسيسية كبيرة تؤثر عمى نتائجيا.

- 6إن ىناك عدة معايير لتقييم أداء شركات التأمين ليست جميعيا ذات طابع مالي؛ منيا طبيعة الييكل

اإلداري ،والخبرات ،والقدرات الموجودة لديو ،وتوظيفات الشركة ألمواليا في استثمارات مربحة ،وبنية المحفظة
االستثمارية لمشركة ،ومستوى العائد،والمخاطرة فييا ،واألمور المتعمقة بأسيم الشركة في السوق المالي ،واآللية التي
تعتمدىا الشركة لتعويض عمالئيا ،وسرعة ىذه اآللية ،وىي أمور ال يأخذىا نظام (
أىمية كبيرة في التقييم الحديث لمشركات المالية ،وباألخص التأمينية.

 )IRISبعين االعتبار،وتُ َع ُّد ذات

التوصيات:

- 1يتوجب عمى الييئات الرقابية واإلشرافية في السعودية اختيار أنظمة ،وأساليب رقابةكمية ،ونوعية أكثر

مرونة ،ومالئمة لمواقع التأميني الحديث؛لتتناسب وطبيعة الشركات العاممة في سوقيا التأمينية ،فالقانون الذي ينظم عمل

شركات التأمين التعاوني في المممكة يحظر عمييا التعامل بأساليب ربوية ( ،)1مع أن أغمب الفتاوى ترى أنو،وبيذا الشكل

ال توجد فروق حقيقية بين ىذه الشركات ،وشركات التأمين التقميدية ( ،)2لكن مع ذلك فإن نظام مراقبة شركات التأمين
ٍ
بشكل كبير في اتخاذ القرار ،إذ تتماثل وثائق التأمين التعاونية الصادرة عن
التعاوني ،والئحتو التنفيذية يقيد الشركات
الشركات؛ كونيا ممزمة بتطبيق نماذج موحدة صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي لتبقى تعامالتيا متوافقة مع

الشريعة اإلسالمية ،مما يضعف التنافسية بين الشركات ،ويحد من قدراتيا.
- 2عمى شركات القطاع التأميني السعودية العمل عمى تحسين وزيادة استقرار وضعيا المالي واالكتتابي،
ٍ
معدالت معتدلة؛ لتخفيف التباين في النتائج المحققة ،وفي حجم محافظيا التأمينية بين عام ،وآخر.
ووضع خطط نمو سنوية وفق

()1

جاء في المادة األولى من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني رقم(م :)32 /يكون التأمين في المممكة العربية السعودية عن طريق شركات تأمين مسجمة فييا ،تعمل بأسموب التأمين التعاوني عمى

غرار األحكام الواردة في النظام األساسي لمشركة الوطنية لمتأمين التعاوني ،الصادر في شأنيا المرسوم الممكي رقم (م ،)5 /وبما ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
()2

ينظر في ذلك فتاوى التأمين التعاوني لـ :عبد اهلل بن منيع ،عبد العزيز بن باز ،عمي بن خضير الخضير.
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- 3عمى شركات التأمين السعودية العمل عمى ابتكار منتجات وبرامج تأمينية تسيم في تنشيط االكتتابات
لدييا،والسعي لزيادة منتجاتيا ذات الصفة غير اإللزامية ،وتوسيع حمالتيا التسويقية لتسويق ىذه المنتجات ،وتخفيف

االعتماد عمى النشاط االستثماري لتحقيق األرباح.

- 4عمى الييئات المنظمة لسوق التأمين السعودية فتح المجال أمام الشركات العاممة في ىذا السوق لمقيام
بأعمال تأمينية خارج حدود المممكة نظ اًر لعدم قدرتو ،وضيقو عن استيعاب كل ىذه الشركات ،األمر الذي ينذر بكارثة

مالية ليذا القطاع في حال استم ارره عمى ىذا النيج؛ نتيجةً لمخسائر المتكررة ،ولعدم قدرة السوق عمى استيعاب كل ىذا
العدد من الشركات.

- 5ضرورة القيام بعمميات تقييم لموضعين المالي والفني لشركات التأمين ،واعادة التأمين األخرى العاممة في
السوق السعودية؛ لموقوف عمى حقيقة وضعيا ،ودراسة فيما إذا كانت تعاني من المشاكل ذاتيا التي تعاني منيا
الشركات التي قمنا بدراستيا.

- 6عمى الييئات الرقابية واإلشرافية العربية ،والدولية إيجاد نموذج تقييم ،ومراقبة كمي خاص بشركات التأمين

التكافمية؛ ألنيا أصبحت تشكل جزءاً ميماً وأساسياً من السوق التأمينية المحمية والعالمية .وذلك ألن طبيعة عمميا تتميز
بخصائص تميزىا عن شركات التأمين التقميدية والتعاونية ،وألن أنظمة الرقابة التقميدية غير قابمة لمتطبيق عمييا لتقييم

جميع جوانب عمميا.
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