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مد نجاح االندماج بني رشكات التأمني التعاوين السعودية

 عامد عبداجلليل عيل اسامعيل
أستاذ إدارة اخلطر والتأمني املساعد – جامعة القاهرة

حالياً أستاذ االحصاء والتأمني املشارك - جامعة امللك سعود

(قدم للنرش يف ١٤٣٤/٤/٣هـ ،  قبل للنرش يف ١٤٣٥/٧/٢٢هـ )

الكلامت املفتاحية: اندماج رشكات التأمني، املالءة املالية، حتليل املسار
ملخص البحث. يتعلق هذا البحث، بدراسة مد نجاح االندماج بني رشكة تأمني مربحة، ورشكة تأمني أخر خارسة، 
من بني رشكات التأمني التعاوين العاملة باململكة العربية السعودية، عن طريق قياس ربحية أو خسارة السهم لرشكة التأمني 
من  النوع  هذا  يتناسب  حيث  البنائية،  املعادلة  نمذجة  أساليب  كأحد  املسار،  حتليل  أسلوب  باستخدام  اجلديدة،  املدجمة 

التحليل، مع طبيعة البيانات والغرض من هذه الدراسة.
السعودية،  العربية  باململكة  العاملة  التعاوين  التأمني  أو ختفيض خسائر رشكات  ربحية  تنمية  إىل  البحث  وهيدف هذا 

وترشيد ودعم مساندة اختاذ القرارات املتعلقة باندماج تلك الرشكات.
ومتثلت أهم نتائج البحث، يف حتديد أهم املؤرشات املالية املؤثرة عىل نجاح عملية االندماج، وأن هناك عمليات اندماج 

ناجحة، وأخر فاشلة. 

يشكر الباحث عامدة البحث العلمي بجامعة امللك سعود، ممثلة يف مركز بحوث كلية إدارة األعامل عىل دعمها املايل هلذا البحث.
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مقدمة
التأمني قطاع  شهده  الذي  الكبري  النمو  من  الرغم   عىل 
سنوات األربعة  خالل  السعودية  العربية  اململكة   يف 
 املاضية، والتي شهدت تأسيس عدد كبري من الرشكات
 وصل إىل ٣١ رشكة تأمني وإعادة تأمني، مسجلة مجيعها
تأمني رشكة  بينهم  (من  السعودية  األسهم  سوق   يف 
 حديثة التسجيل، ومل تعد أي تقرير سنوي حتى إعداد
املكتتبة التأمني  أقساط  إمجايل  بلغ  حيث  البحث)،   هذا 
السنوية املالية  التقارير   ) ريال   مليار   ١٦٫٧ جياوز   ما 
 لرشكات التأمني العاملة باململكة، ٢٠١١)، فإن القطاع
 ال يزال يشهد حتديات كبرية، يمكن عرضها من خالل
عىل السعودية،   التأمني  سوق  مالمح  أهم   استعراض 

 النحو التايل:
من - ١ تأمني  رشكة  كل  لنصيب  النسبي  التوزيع 

إمجايل أقساط التأمني املكتتبة يف سوق التأمني السعودية، 
فنجد أن:

- رشكة تأمني واحدة فقط حققت ٢٦٫٦ % من إمجايل 
أقساط التأمني املكتتبة يف سوق التأمني.  

- حققت ٧ رشكات تأمني أخر ٤١٫٤ % من إمجايل 
أقساط التأمني املكتتبة يف سوق التأمني، أي أن ٨ 
رشكات تأمني جمتمعة قد حققت ٦٨% من حجم 

السوق.
- حققت ١٠ رشكات تأمني أخر ٢٠٫٣ % من إمجايل 

أقساط التأمني املكتتبة يف سوق التأمني
- حققت باقي رشكات التأمني األخر (١٢ رشكة)، 
ما يعادل ١١٫٧% من إمجايل أقساط التأمني املكتتبة 

يف سوق التأمني
رشكات  عدد  يف  كثرة  هناك  أن  سبق  مما  يتضح 
أن  حيث  السعودية،  التأمني  سوق  يف  العاملة  التأمني 

إمجايل  ربع  عن  يزيد  ما  حققت  واحدة  تأمني  رشكة 
املكتتبة، ١٠ رشكات تأمني حققت ما  حجم األقساط 
يف  العاملة  التأمني  رشكات   إحد حققته  ما  عن  يقل 
السوق، وأن ١٢ رشكة تأمني حققت ما يقل عن نصف 
من  قليل  عدد  أن  عىل  يدل  مما  الرشكة،  هذه  حققته  ما 
معظم  عىل  تستحوذ  باململكة،  العاملة  التأمني  رشكات 
التأمني  رشكات  بني  املنافسة  وأن  التأمينية،  العمليات 

غري متكافئة. 
التوزيع النسبي إلمجايل أقساط التأمني املكتتبة - ٢

حسب فروع التأمني املختلفة، فنجد أن:
اإللزامي،  غري  أو  اإللزامي  سواء  الصحي،  التأمني   -
يستحوذ عىل ما يقرب من ٥٤% من إمجايل حجم 

األقساط املكتتبة يف السوق.
- التأمني عىل املركبات سواء اإللزامي أو غري اإللزامي، 
يستحوذ عىل ما يقرب من ٢٠% من إمجايل حجم 

األقساط املكتتبة يف السوق.
األقساط  حجم  إلمجايل  النسبي  التوزيع  من  يتضح 
منه مصدره  يقرب من ٧٥%  ما  أن  السوق،  املكتتبة يف 
يغلب  والذي  املركبات،  وتأمني  الصحي  التأمني 
 %٢٦ البالغة  النسبة  باقي  بينام  اإللزامية،  صفة  عليهام 
واالدخار،  احلامية   )  األخر التأمينات  أنواع  لباقي 
الطاقة،  الطريان،  البحري،  اهلنديس،  املمتلكات، 
عليها  يغلب  والتي   ،(وأخر واملسئوليات،  احلوادث 
رشكات  عىل  ينبغي  كان  حيث  إلزامية،  الغري  صفة 
التسويقية  مهارهتا  تربز  أن  اململكة،  يف  العاملة  التأمني 

واالكتتابية والتسعريية يف هذه األنواع الغري إلزامية.
حقوق املسامهني يف رشكات التأمني:- ٣

عبارة  هي  التأمني  برشكات  املسامهني  حقوق  ان 
عن رأس املال مضافاً إليه الفائض املرتاكم، أو مطروحاً 
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بيانات  عىل  االعتامد  فإن  وبالتايل  املرتاكم،  العجز  منه 
خري  هلو  اخلارسة  التأمني  برشكات  املسامهني  حقوق 
التعاوين  التأمني  احلايل لرشكات  الوضع  دليل عىل سؤ 
رشكات  مراقبة  نظام  نص  ولقد  باململكة،  العاملة 
الرابعة، عىل أن ال يقل رأس  التعاوين يف مادته  التأمني 
يقل  التأمني عن ١٠٠ مليون ريال، وأن ال  مال رشكة 
رأس مال رشكة إعادة التأمني أو رشكة التأمني وإعادة 
الفعيل  الواقع  أن  إال  ريال،  مليون   ٢٠٠ عن  التأمني 
فيها  يقل  رشكة   ٣٠ بني  من  تأمني  رشكة   ٢١ أن  يبني 
اجلدول  ويوضح  املال،  رأس  عن  املسامهني  حقوق 
التايل التوزيع التكراري والنسبي لعدد رشكات التأمني 

العاملة باململكة، وفقاً حلقوق املسامهني: 

حلقوق  وفقاً  التأمني  رشكات  عدد  توزيع   .(١) رقم  اجلدول 

املسامهني قي هناية السنة املالية ٢٠١١

حقوق املسامهني
 عدد

الرشكات
 النسبة املئوية

%

٢٦٫٧أقل من ٥٠ مليون ريال

٥١٦٫٧من ٥٠ مليون إىل أقل من ١٠٠ مليون ريال

٧٢٣٫٢من ١٠٠ مليون إىل أقل من ١٥٠ مليون ريال

٥١٦٫٧من ١٥٠ مليون إىل أقل من ٢٠٠ مليون ريال

٥١٦٫٧من ٢٠٠ مليون إىل أقل من ٣٠٠ مليون ريال

٣١٠من ٣٠٠ مليون إىل أقل من ٥٠٠ مليون ريال

٣١٠أكثر من ٥٠٠ مليون ريال

٣٠١٠٠املجموع

التأمني  السنوية لرشكات  املالية  للتقارير  الباحث، ووفقاً  إعداد  من  املصدر: 

التعاوين العاملة يف اململكة   

يتضح من اجلدول السابق أن ٦٫٧% من عدد رشكات 
التأمني، قد خرست ما يزيد عن ٥٠% من رأسامهلا، وأن 

عدد الرشكات التي يقل رأسامهلا عن احلد األدنى املحدد 
يف نظام مراقبة رشكات التأمني التعاوين بلغ ٧ رشكات، 
املئوية حلجم  النسبة  بالتفصيل  التايل يوضح  و اجلدول 
خسارة كل رشكة تأمني من رأس املال، والتي يقل فيها 

حقوق املسامهني عن رأس املال:

يتضح من اجلدول رقم (٢) أن:

- ٢١ رشكة تأمني من بني ٣٠ رشكة، قد منيت بخسارة 
يف رأس املال، أي أن ٧٠% من عدد رشكات التأمني 

العاملة يف السوق قد منيت بخسائر يف رأسامهلا. 
رشكات   إلحد املال  رأس  يف  خسارة  حجم  أكرب   -
التأمني بلغ ٨١%، وأقل حجم خسارة يف رأس املال 
بلغ ٤%، وترتاوح خسائر رأس املال لباقي رشكات 

التأمني املوضحة باجلدول بني هذين احلدين. 
- ٦رشكات تأمني من بني ٨ رشكات ذات رأس مال 
١٠٠ مليون ريال، قد منيت بخسائر يف رأسامهلا، 
نسبة خسارة  أقل  أن  بنسبة ٧٥ %، فضالً عن  أي 
يف رأس املال يف هذه الرشكات كانت ١٥%، وأكرب 
نسبة خسائر بلغت ٨١%، ومتوسط نسبة اخلسارة 
يف رأس املال هلذه الفئة من الرشكات بلغ ٤٤٫٢%
مال  رأس  ذات  رشكة   ١٢ بني  من  تأمني  ٩رشكات   -
٢٠٠ مليون ريال، قد منيت بخسائر يف رأسامهلا، 
نسبة  أقل  أن  عن  فضالً  أيضاً،   %  ٧٥ بنسبة  أي 
كانت  الرشكات  هذه  يف  املال  رأس  قي  خسارة 
١٣%، وأكرب نسبة خسائر بلغت ٤٦%، ومتوسط 
نسبة اخلسارة يف رأس املال هلذه الفئة من الرشكات 
بلغ ٢٨٫٤%، ونستنتج من ذلك أنه مع زيادة رأس 
مما  املال،  رأس  يف  اخلسائر  متوسط  ينخفض  املال 
نظام  يف  املحدد  املال  رأس  كفاية  عدم  عىل  يدل 

مراقبة رشكات التأمني التعاوين. 
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اجلدول رقم (٢). نسب اخلسارة يف رأس مال رشكات التأمني التعاوين باململكة العربية السعودية ( %  )

حقوق املسامهني

باملليون ريال

 عددرأس املال ( باملليون  ريال)
الرشكات 100130200220300320340555

19.071811

32.661671

51.124491

64.398361

83.396171

84.991151

85.129351

107.109461

109.336451

116.782421

133.570331

149.094321

150.128251

157.994211

168.364161

170.526151

173.800131

254.528201

280.53461

326.20341

470.720151

6191111121جمموع

811211111عدد الرشكات عند نفس مستو رأس املال

املصدر: من إعداد الباحث، اعتامدا عىل التقارير املالية السنوية لرشكات الـتأمني، سنة ٢٠١١

سوق  مالمح  ألهم  السابق  العرض  من  ويالحظ 
هذا  تواجه  كبرية  حتديات  هناك  أن  السعودية،  التأمني 
عىل  التأمني  رشكات  قدرة   مد هو  أوهلا  القطاع، 
من  العديد  منها  ينبثق  والتي  السوق،  يف  االستمرار 
السيولة،  توفري  مشكلة  مثل   ،األخر الفنية  املشاكل 

والقدرة االكتتابية، والقدرة االستثامرية، ...ألخ.
وقد أد هذا الوضع إىل جلوء بعض رشكات التأمني 
بأقل  العديد من األخطار  السعرية، وقبول  املنافسة  إىل 

من السعر املكافئ لدرجة اخلطر، األمر الذي يزيد من 
بالتزاماهتا  الوفاء  وعدم  الرشكات،  هذه  خسائر  حجم 
وضع  لتحسني  حلول  هناك  وليس  الوثائق،  محلة  قبل 
طريق  عن  إال  السعودية،  التعاوين  التأمني  رشكات 
االندماجات أو زيادة رأس املال، وإال إشهار اإلفالس 

واخلروج من السوق.
وتتعلق الدراسة يف هذا البحث، بمد نجاح عملية 
 االندماج بني رشكتي تأمني، إحدامها مربحة واألخر
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خارسة، حيث أنه من املمكن أن تسفر عملية االندماج 
عملية  تؤدي  وقد  اجلديدة،  املدجمة  الرشكة  ربحية  عن 
عليه  هو  مما  أكثر  اخلسائر  تفاقم  إىل  هذه  االندماج 
الوضع احلايل، حيث يشري تقرير لألمم املتحدة والذي 
عىل  واالستحواذ  االندماج  عمليات  ألثر  فيه  تعرض 
قطاع التأمني والبنوك يف أوروبا، حيث أوضح أن نسبة 
نجاح عمليات الدمج واالستحواذ قد بلغت ١٥% فقط 
إمجايل  نحو ٦٠% من  إىل  الفشل  نسبة  يف حني وصلت 
احلاالت عىل مستو دول االحتاد األورويب (يوسف، 

حممد حممود، ٢٠٠٨).
 

مشكلة البحث
ير الكثري من خرباء التأمني يف السوق السعودية، 
أن العدد احلايل لرشكات التأمني يف السوق، ينذر بأزمة 
خروج  إىل  يؤدي  قد  مما  الرشكات،  هذه  تنتظر  كبرية 
أداء رشكات  السوق جمربة، حيث صاحب  بعضها من 
ربحية  فرص  عن  تبحث  باتت  والتي  املتعثرة،  التأمني 
هو  كام  سعرية،  منافسة  عنه  نجم  عشوائية،  بطريقة 
حاصل يف التأمني الطبي، حيث أثقلت رشكات التأمني 
واملراكز  املستشفيات  بعض  حققت  حني  يف  باخلسائر 
رشكات  أما  أرباحها،  يف  كبريا  نموا  اخلاصة  الطبية 
مدروسة،  غري  أسعارا  تقدم  فكانت  اجلديدة  التأمني 
حتاول  ضخمة  ومديونية  كبرية  بخسائر  بعدها  ومنيت 
الرشكات  وهذه  املستشفيات،  لصالح  سدادها  جاهدة 
وفقدت  السعودية  التأمني  بسوق  كبرياً  رضراً  أحدثت 

معه رشكات التأمني مصداقيتها.
ولتحسني وضع سوق التأمني السعودية، فقد شجع 
االندماج  فكرة  عىل  بالسوق،  التأمني  خرباء  بعض 
وقد  باململكة،  العاملة  التعاوين  التأمني  رشكات  بني 

كيانا  تصنع  االندماج   عملية  أن  األخر  البعض  اعترب 
خارسا أكرب حجام، وأن تلك الرشكات املتعثرة واملثقلة 
جتد  ولن  رأسامهلا  نصف  يتجاوز  ما  تآكل  قد  باخلسائر 
منقذا يقبل بتلك اخلسائر واملسؤوليات والديون سواء 
عن طريق االندماج أو االستحواذ فليس هناك أي ميزة 
أن تضيفه ألي  الرشكات تستطيع  تفضيلية ملعظم هذه 
مستحوذ، لذلك فإن مشكلة البحث تتمثل يف اإلجابة 

عىل السؤال التايل:
التأمني رشكات  بني  االندماج  عملية  نجاح   مد  ما 

التعاوين العاملة باململكة العربية السعودية؟

حدود البحث
احلدود  عىل  البحث  هذا  يف  والتحليل  الدراسة  تقترص 

التالية:
بالدراسة  الباحث  يتناول  حيث  الزمنية،  احلدود   -
التأمني  لرشكات  السنوية  التقارير  والتحليل، 
نظراً  -٢٠١١م،  ٢٠١٠م  الفرتة  خالل  التعاوين 
ألن معظم رشكات التأمني حديثة العمل بالسوق. 
- احلدود املكانية: رشكات التأمني التعاوين العاملة يف 

اململكة العربية السعودية 
البحث  الدراسة والتحليل يف هذا  - طريقة االندماج: 
تعاوين  تأمني  رشكة  اندماج  فكرة  عىل  تعتمد 

خارسة مع رشكة تأمني تعاوين مربحة.
- عدد الرشكات: تقوم الدراسة يف هذا البحث عىل ٢٦ 
رشكات،  مخسة  استبعاد  بعد  وذلك  تأمني،  رشكة 
من  أكثر  بالسوق  عملهم  عىل  يميض  مل  حيث 
هلذه  السنوية  التقارير  تتوافر  مل  وبالتايل  سنتني، 

الرشكات عن فرتة البحث املحددة. 
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هدف البحث
الرئييس هلذا البحث، يف تنمية ربحية  يتمثل اهلدف 
العاملة  التعاوين  التأمني  رشكات  خسائر  ختفيض  أو 
حتقيق  طريق  عن  وذلك  السعودية،  العربية  باململكة 

األهداف الفرعية التالية:
حتديد أهم مؤرشات املالءة املالية، املؤثرة عىل - ١

تنمية ربحية رشكات التأمني.
دعم ومساندة اختاذ القرارات املتعلقة باندماج - ٢

العربية  باململكة  العاملة  التعاوين  التأمني  رشكات 
السعودية، وذلك عن طريق:

املؤثرة  املتغريات  بني  جيمع  كمي،  نموذج  تقدير  أ) 
يف عملية االندماج، لرشكتي التأمني املزمع اندماجهم.  

ب) تقدير ربحية رشكة التأمني املدجمة اجلديدة.
ج) تقدير مد نجاح عملية االندماج.

 أمهية البحث
تتمثل أمهية هذا البحث يف النتائج املرتتبة عىل عملية 

االندماج الناجح بني رشكتي تأمني، ومن أمهها: 
أموال - ١ رؤوس  يف  املستمرة  اخلسائر  وقف 

رشكات التأمني، واحلفاظ عىل حقوق املسامهني.
حتقيق مستو متميز من املالءة املالية، لرشكة - ٢

التأمني املدجمة اجلديدة. 
مع - ٣ تتامشى  للسهم،  معقولة  ربحية  حتقيق 

االجتاه العام لسوق التأمني يف اململكة.
أموال - ٤ إىل  احلاجة  األموال دون  زيادة رؤوس 

إضافية جديدة.
املدجمة - ٥ التأمني  لرشكة  الفنية  النواحي  حتسني 

االحتفاظ،  حدود  االستيعابية،  الطاقة  مثل  اجلديدة، 
االستثامر،  التأمني،  إعادة  التسعري،  االكتتابية،  القدرة 

تسوية اخلسائر، السيولة،...ألخ

يف - ٦ بالتوسع  وذلك  اجلغرايف،  االنتشار  زيادة 
إنشاء فروع جديدة، تغطي كافة مناطق اململكة.

حتسني القدرة التنافسية حملياً، وكذلك عاملياً يف - ٧
جمال إعادة التأمني.

القدرة عىل استحداث تغطيات تأمينية جديدة، - ٨
تتامشى مع التطور االقتصادي الذي تشهده اململكة.

االقتصادية - ٩ واملتغريات  الظروف  مواكبة 
التأمني  املتمثلة يف االجتاه نحو عملقة رشكات  الدولية 

من خالل اندماجها.
املدجمة - ١٠ التأمني  الكفاءة اإلدارية لرشكة  حتسني 

اإلدارية  اخلربات  من  باالستفادة  وذلك  اجلديدة، 
املتميزة لرشكتي التأمني املزمع اندماجهم.

مجهور - ١١ من  التأمني،  رشكات  يف  الثقة  اسرتداد 
معيدي  أو  الوثائق،  محلة  من  سواء  معها،  املتعاملني 

التأمني.
إدارة - ١٢ وتكاليف  اإلدارية،  التكلفة  ختفيض 

الفروع، وتكاليف التحصيل.

أدبيات البحث
الوطن   مستو عىل  التأمني  جمال  يف  البحوث  تعد 
جمال  يف  وباألخص  جداً،  نادرة  عامة  بصفة  العريب 
هذه  كتابة  وحتى  الباحث  علم  وحسب  البحث،  هذا 
هذا  عن  علمي  بحث  أو  دراسة  توجد  ال  السطور، 
السعودية،  العربية  اململكة  عىل  بالتطبيق  املوضوع 
دول  يف  املوضوع  هذا  عن  البحوث  بعض  ثمة  إنه  إال 
عربية أخر، فقد تناولت دراسة ( أمحد، ممدوح محزة، 
١٩٩٦) تأثري االندماج بني رشكات التأمني عيل أعامل 
املرصية،  التأمني  سوق  عىل  بالتطبيق  الفنية،  التأمني 
حيث هدفت هذه الدراسة إىل توضيح مربرات وطرق 
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تأمني أو  وأهداف تطبيق سياسة االندماج بني رشكتي 
التأمني  أعامل  عىل  االندماج  عملية  تأثري  وحتديد  أكثر، 
بكيفية  اخلاصة  املقرتحات  أهم  حتديد  وكذلك  الفنية، 
حيث  املستقبل،  حتديات  ملواجهة  التأمني  قطاع  إعداد 
أوضحت هذه الدراسة آثار تطبيق سياسة االندماج عىل 
أعامل التأمني الفنية سواء فيام يتعلق بسعر التأمني، أو ما 
درجة  تأثر  االحتفاظ ومدي  بالتأثري عىل حدود  يتعلق 
اخلطر بالنسبة للرشكتني معا، عن طريق حتديد التوزيع 
االحتاميل ملجموع اخلسائر قبل وبعد االندماج، وكانت 
أهم النتائج يف هذه الدراسة، هو انخفاض قيمة اخلطر 
اخلسائر  انحراف  يف  واملتمثل  الرشكة  له  تتعرض  التي 
انخفض  قد  التأمني  قسط  وأن  املتوقعة،  عن  الفعلية 
قيمة أقيص جمموع  انخفضت  االندماج، كام  بعد  قيمته 
أن  يمكن  السنوية  للخسائر  قيمة  أقيص  وهو  خسائر 
تتعرض هلا الرشكة يف ظل أسوأ الظروف بعد االندماج.

حممود،  حممد  يوسف،   ) دراسة  أيضاً  تناولت  كام 
عىل  واالستحواذ  االندماج  عمليات  آثار   (٢٠٠٨
سوق التأمني املرصي، وأمهية زيادة القاعدة الرأساملية 
املخاطر،   ومستو املالية،  واملالءة  التأمني  لرشكات 
والعوامل األساسية التي تؤثر وحتدد مستو املالءة املالية 
طريقة،  ظل  يف  املبكر  اإلنذار  ونظام  التأمني،  لرشكات 
رأس مال املخاطر Risk Based Capital [RBC]  ، حيث 
األساسية  العوامل  أهم  أن  إىل  الدراسة  هذه  توصلت 
التأمني  لرشكة  املالية  املالءة   مستو وحتدد  تؤثر  التي 
هامش  تعترب  والتي  املناسبة  الفنية  االحتياطات  هي: 
األصول  وجودة  املالية،  املالءة  قوة  يعكس  جيد  أمان 
مناسب  أجل  يف  النقدية  إىل  التحول  عىل  وقدرهتا 
او  حدوثها  وقت  االلتزامات  سداد  وظروف  يتفق 
بني  االرتباطية  للعالقة  الكفء  واإلدارة  استحقاقها، 

 ،Assets liability Management أصول وخصوم الرشكة
املهمة  املحاور  احد  تعد  التي  التأمني  إعادة  و عمليات 
كام  التأمني،  لرشكة  جيدة  مالية  مالءة  حتقق  نجاح  يف 
بأنه توجد عالقة ارتباط وثيقة  توصلت الدراسة أيضاً 
 الصلة داخل املراكز املالية لرشكات التأمني بني مستو
 Capital Adequacy & املالية  واملالءة  املال  رأس  كفاية 
Solvency ومستو املخاطرة التي تتعرض هلا الرشكة، 

ذلك  انعكس  كلام  التأمني  لرشكة  املالءة  حتسنت  وكلام 
والعائد،  اإليراد  وحركة  النشاط  معدالت  نمو  عىل 
باإلضافة إىل تزايد ثقة العمالء ومجهور املتعاملني داخل 
قطاع التأمني يف كفاءة وحسن إدارة العمل داخل هذه 

الرشكة.
عبدالباقي،  مجال  واصف،   ) دراسة  توصلت  وقد 
املايل  األداء  لتقييم  املالية،  املؤرشات  ألهم   (٢٠٠١
كيفية  توضيح  هبدف  املرصية،  التأمني  لرشكات 
الرشكات،  لتلك  املالية  املراكز  سالمة  عىل  االطمئنان 
وذلك من خالل دراسة وحتليل مؤرشات نظام اإلنذار 
التأمني  برشكات  املالية  املالءة  لقياس  األمريكي  املبكر 
 Insurance Regulatory Information System [IRIS]
 [RBC] املخاطر  مال  رأس  مثل  له،  املطورة  واألنظمة 
املايل  التحليل  مراقبة  ونظام   ،Risk Based Capital

Financial Analysis Tracking System [FAST] ، وكذلك 
تعتمد  التي  املالية  املؤرشات  الدراسة  هذه  استعرضت 
تقييم  Standard & Poor›s يف  األمريكية  املؤسسة  عليها 
يف  الدراسة  هذه  اعتمدت  وقد  التأمني،  رشكات  أداء 
األخري عىل نموذج االنحدار التدرجيي، يف تقييم األداء 

املايل لرشكات التأمني حمل الدراسة. 
وقد حددت دراسة (Shapiro, Robert,1992 )، أهم 
أربعة أسباب إسرتاتيجية الندماج رشكات التأمني عىل 
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كيان  تكوين  االستيعابية،  القدرة  حتسني  وهي:  احلياة، 
مايل عمالق، مواكبة التطور يف قطاع األعامل، املحافظة 

عىل كيان رشكات التأمني اخلارسة. 
أهم   ،(Nick Palmer, 2007) دراسة  وأوضحت 
التأمني  رشكات  أداء  تقييم  يف  املؤثرة  املالية  املؤرشات 
حمل الدراسة، حيث اعتمدت هذه الدراسة عىل دراسة 
دول  يف  تأمني  رشكة   ٨٦ لعدد  املالية  البيانات  وحتليل 
األمريكية  املتحدة  الواليات  املتقدمة،  االقتصاديات 
سنة  وحتى   ١٩٩٤ الفرتة  خالل  واسرتاليا،  وأوربا 
االرتباط  عالقة  وحتليل  بدراسة  وذلك   ،٢٠٠٤
املسامهني،  حقوق  إىل  العائد  معدل  بني  واالنحدار 
مؤرشات  عن  عبارة  مستقل،  متغري  و١٧  تابع  كمتغري 
الدراسة،  حمل  التأمني  لرشكات  املايل  األداء  حتليل 
وتوصلت الدراسة إىل أن نمو اإليرادات املستدامة هو 
أفضل األساليب للمحافظة عىل حقوق املسامهني، كام 
 أن أهم الوسائل لكي حتقق رشكة التأمني أعىل مستو
وزيادة  لدهيا  العمالء  أهم  حتديد  هو  املايل،  األداء  من 
االحتفاظ  معدالت  وزيادة  معهم،  التعامل  حجم 
التأمني اخلاصة هبم، كذلك توصلت  املتعلقة بعمليات 
إىل  تلجأ  التي  التأمني  رشكات  أن  إىل  الدراسة  هذه 
حجم  ذات  الرشكات  تلك  هي  االندماج،  عمليات 
لزيادة  الدمج  إىل عمليات  وتلجأ  املتواضع،  العمليات 

حجم إيراداهتا.
ومن خالل العرض السابق ألدبيات البحث، متكن 
الباحث من استخالص أهم املتغريات أو أهم مؤرشات 
املالءة املالية، املؤثرة عىل تنمية ربحية رشكات التأمني، 
االندماج  عملية  نجاح  عىل  مؤثرة  أهنا  يفرتض  والتي 
للدراسة  الباحث  سيخضعها  والتي  تأمني  رشكتي  بني 

والتحليل، ، وهي:

- ربحية أو خسارة السهم لرشكة التأمني
-  فائض أو عجز النشاط التأميني 

- صايف األقساط املكتتبة/ جمموع حقوق املسامهني
- معدل التغري يف صايف األقساط املكتتبة

- معدل العائد عىل االستثامر
- معدل االحتفاظ= صايف األقساط املكتتبة/إمجايل 

األقساط املكتتبة
- السيولة=االلتزامات/ األصول السائلة

- معدل التغري يف حقوق املسامهني
أمهيته  املؤرشات،  هذه  من  مؤرش  لكل  أن  حيث 
هامش  وقياس  التأمني،  لرشكة  املايل  الوضع  حتليل  يف 
مالءهتا املالية ( واصف، مجال عبدالباقي، ٢٠٠١)، وال 
هامش  قياس  ملوضوع  للتعرض  البحث  هذا  يف  متسع 
املالءة املالية، أو التحليل املايل لرشكات التأمني، حيث 

خيرج هذا عن هدف وحدود الدراسة يف هذا البحث.

فروض البحث
ال توجد تأثريات مبارشة للمتغريات املستقلة، - ١

عىل فائض أو عجز النشاط التأميني.
عجز - ٢ أو  لفائض  مبارشة  تأثريات  توجد  ال 

السهم لرشكة  أو خسارة  ربحية  التأميني، عىل  النشاط 
التأمني املدجمة اجلديدة.

للمتغريات - ٣ مبارشة  غري  تأثريات  توجد  ال   
التأمني  لرشكة  السهم  خسارة  أو  ربحية  عىل  املستقلة، 

املدجمة اجلديدة. 

أسلوب البحث
لتحقيق هدف البحث، اعتمد الباحث عىل اسلوبني 

متالزمني، ومها:
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الكتب  عىل  باالطالع  النظرية،  الدراسة  أ)   
عن  السنوية،  املالية  والتقارير  واملراجع،  والدوريات 

نشاط التأمني التعاوين باململكة. 
ودراسة  بفحص  وذلك  التطبيقية،  الدراسة  ب)   
املالية  التقارير  الثانوية املستخرجة من  البيانات  وحتليل 
النموذج  وتقدير  باململكة،  التأمني  نشاط  عن  السنوية 
لرشكتي  املستقلة  املتغريات  بني  جيمع  الذي  الكمي 
التأمني حمل االندماج، وذلك لتقدير مد نجاح عملية 
االندماج ، وكذلك تقدير ربحية لرشكة التأمني املدجمة 

اجلديدة. 

 النموذج الكمي املقرتح:
اإلحصائي  التحليل  عملية  يف  الباحث  أعتمد 
 Structural للبيانات عىل أساليب نمذجة املعادلة البنائية
استخدام  وبالتحديد   ،Equation Modeling [SEM]
أسلوب حتليل املسار، ملا يتمتع به هذا األسلوب من عدة 
مزايا، تتناسب مع طبيعة الدراسة يف هذا البحث، وفيام 

ييل عرض خمترص هلذا األسلوب ومربرات استخدامه:

Path Analysis  تحليل المسار
والتي  البنائية،  املعادلة  نمذجة  أساليب  أحد  وهو 
من  أكثر  أو  متغري  بني  العالقات  وحتليل  بدراسة  تعني 
املتغريات  هذه  كانت  سواء   ،  IVs املستقلة  املتغريات 
مستمرة أو متقطعة، ومتغري أو أكثر من املتغريات التابعة 
DVs سواء كانت مستمرة أو متقطعة، هبدف حتديد أهم 

املؤرشات أو العوامل التي يكون هلا تأثري عىل املتغري أو 
املتغريات التابعة، حيث أن نمذجة املعادلة البنائية جتمع 
بني اسلوب  حتليل االنحدار املتعدد والتحليل العاميل، 

(Barbara G. Tabachnick and Linda S. Fidell, 1996)

حيث يبدو اهليكل البنائي للمعادالت كام ييل :
(Joseph F. Hair, JR. and Others , 1995) 

التي  األغراض  يامثل  فيام  املسار  حتليل  ويستخدم 
أن حتليل  املتعدد، حيث  االنحدار  فيها حتليل  يستخدم 
ولكن  املتعدد،  اإلنحدار  لتحليل  امتداداً  يعترب  املسار 
احلسبان  يف  يضع  أنه  حيث  فعالية  أكثر  املسار،  حتليل 
 The Modeling of املتغريات  بني  التفاعالت  نمذجة 
وأخطاء   ،  Nonlinearities اخلطية  وعدم   ،  Interactions

 Multicollinearity املزدوج  اخلطي  واالرتباط  القياس، 
(Jeonghoon Ann, Spring 2002) .بني املتغريات املستقلة
كام خيتلف حتليل املسار عن حتليل االنحدار املتعدد 

(Joseph F. Hair, JR. and Others , 1995) :فيام ييل
جمموعة  بني  معينة،  عالقات  الختبار  نموذج  أنه   -
متغريات، وليس للكشف عن العالقات السببية، 

بني هذه املتغريات.
البسيطة بني كل زوج من  - يفرتض العالقات اخلطية 

املتغريات.
مستقل  متغري  إىل  يتحول  أن  يمكن  التابع  املتغري  إن 

بالنسبة ملتغري تابع أخر.
وسيطة  متغريات  النموذج  يف  يكون  أن  يمكن   -
باإلضافة إىل املتغريات املستقلة واملتغريات التابعة.

بغض  املتغريات،  بني  التأثري  عالقات  حتليل  يمكن   -
متغريات  أو  تابعة  متغريات  كوهنا  عن  النظر 
مستقلة، والتي متثل بسهم ثنائي االجتاه يف الشكل 

البياين للنموذج.
ظاهرة  لتلخيص  وسيلة،  املسار  حتليل  نموذج  يعد   -
لتفسري  مرتابط،  نموذج  شكل  يف  ووضعها  معينة 
يتطلب  مما  الظاهرة،  هذه  متغريات  بني  العالقات 
املتغريات  واتصال  السببية،  تفسري  الباحث،  من 
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يبعضها البعض والتي تسمى باملسارات.
- معامالت املسارات يف النموذج تكون معيارية.

باإلضافة ملا سبق فإنه، توجد عدة نامذج أو أشكال 
 Neil H. Timm, 2002 &)     :لتحليل املسار، نذكر منها

(Harald Martfens and Magni Martens, 2001

الذي  النموذج  ذلك  وهو  واحد،  اجتاه  ذو  نموذج   -

يشتمل عىل أسهم (مسارات) تتجه من املتغريات 

التأثريات  لدراسة  التابع،  املتغري  إىل  املستقلة، 

املبارشة هلذه املتغريات عىل املتغري التابع.
يشتمل  الذي  النموذج  ذلك  وهو  مجاعى،  نموذج   -
جمموعة  بنفس  ترتبط  تابعة،  متغريات  عدة  عىل 
املتغريات املستقلة، ويسمح هذا النموذج بدراسة 
عىل  املبارشة،  غري  والتأثريات  املبارشة،  التأثريات 

املتغريات التابعة.
بني  النموذج  هذا  جيمع  حيث  تباديل،  نموذج   -

النموذجني السابقني، باإلضافة إىل أخذ العالقات 
التبادلية يف االعتبار، بني املتغريات املستقلة، حيث 
االجتاه،  ثنائية  النموذج عىل مسارات  يشتمل هذا 
لقياس التغاير بني كل زوج من املتغريات املستقلة، 
و سوف يعتمد الباحث عىل هذا النوع من النامذج  
يف هذه الدراسة، حيث يتالئم مع طبيعة العالقات 

بني متغريات هذه الدراسة.

  النموذج البنائي لتحليل املسار
عىل  املسار،  حتليل  لنموذج  العامة  الصيغة  تبدو 
 Neil H. Timm, 2002 & Joseph F. Hair,) :الشكل التايل

(JR. and Others , 1995

حيث أن:
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مصفوفة املتغريات التابعة، p عدد املتغريات 
التابعة.

للمتغريات  املبارشة،  التأثريات  مصفوفة 
التابعة، عىل متغريات تابعة أخر، والتي 

تعترب معامالت املسارات.
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للمتغريات  املباشرة،  التأثريات  مصفوفة 
واليت  تابعة،  متغريات  على  املستقلة، 
تعترب معامالت املسارات، حيث q عدد 

املتغريات املستقلة.

مصفوفة املتغريات املستقلة.

مصفوفة األخطاء

حيث تستخدم طريقة املربعات الصغر، يف تقدير 
النموذج  جودة   مد عىل  يستدل  كام  النموذج،  معامل 
خالل  من  العينة،  لبيانات  املفرتض  للنموذج  املقرتح 
العاميل  التحليل  يف  املطابقة  جودة  مؤرشات  نفس 
 James Lattin and Others, 2002& George) . التوكيدي

( A. Marcoulides and Irini Moustaki ,2002

عبداجلليل،  عامد  (اسامعيل،  النموذج  جودة  مؤرشات 
(٢٠١٠

التغاير  مصفوفة  بني  التطابق  افرتاض  ضوء  يف 
املفرتضة  واملصفوفة  التحليل  يف  الداخلة  للمتغريات 
من قبل النموذج تنتج العديد من املؤرشات الدالة عىل 
جودة هذه املطابقة، والتي يتم قبول النموذج املفرتض 
بمؤرشات  تعرف  والتي  ضوئها  يف  رفضه  أو  للبيانات 

جودة املطابقة، ونذكر منها:
 The  df احلرية:  ودرجات     x2قيم بني  النسبة   -١
كاي  مربع  قيمة  عن  عبارة  وهي   relative chi-square

املحسوبة من النموذج مقسومة عىل درجات احلرية، فإذا 
النموذج،  قبول  أقل من ٥ تدل عىل  النسبة  كانت هذه 
ولكن إذا كانت أقل من ٢ تدل عىل أن النموذج املقرتح 

مطابق متاماً للنموذج املفرتض لبيانات العينة. 
 Goodness of Fit Index   :٢- مؤرش حسن املطابقة
املصفوفة  يف  التباين  مقدار  املؤرش  هذا  يقيس   (GFI)

وهو   الدراسة  موضوع  النموذج  طريق  عن  املحللة، 
حتليل  يف  املتعدد  االرتباط  معامل  مربع  يناظر  بذلك 
وترتاوح   ، التحديد   معامل  أو  املتعدد  االنحدار 
 قيمته بني (٠ ، ١) وتشري القيمة املرتفعة بني هذا املد
وكلام  العينة،  بيانات  مع  للنموذج  أفضل  تطابق  إىل 
جودة  عىل  ذلك  دل   ٠٫٩ من  أكرب  القيمة  هذه  كانت 
النموذج ، وإذا كانت قيمته ١ دل ذلك عىل التطابق التام 
 Barbara G.) ،بني النموذج املقرتح والنموذج املفرتض

 (Tabachnick and Linda S. Fidell, 1996

 Root  :٣- مؤرش جذر متوسط مربع اخلطأ التقريبي
 Mean Square Error of Approximation (RMSEA)

ساوت  وإذا  املطابقة  جودة  مؤرشات  أهم  من  وهو 
يطابق  النموذج  أن  عىل  ذلك  دل  فأقل   ٠٫٠٥ قيمته 
 ٠٫٠٥ بني  حمصورة  القيمة  كانت  وإذا  البيانات،  متاماً 
، ٠٫٠٨ دل ذلك عىل أن النموذج يطابق بدرجة كبرية 
بيانات العينة أما إذا زادت قيمته عن ٠٫٠٨ فيتم رفض 
 James Lattin and Others, 2002& George A.)  .النموذج

( Marcoulides and Irini Moustaki ,2002

 Normed Fit Index املعياري   املطابقة  مؤرش    -٤
وتشري   (١  ،٠) بني  املؤرش  هذا  قيمة  ترتاوح   (NFI) 

القيمة املرتفعة بني هذا املد إىل تطابق أفضل للنموذج 
 Barbara G. Tabachnick and Linda) ،العينة بيانات  مع 

(S. Fidell, 1996

 Comparative Fit Index  ٥- مؤرش املطابقة املقارن

وتشري   (٠,١) بني  املؤرش  هذا  قيمة  وترتاوح   (CFI) 

القيمة املرتفعة بني هذا املد إىل تطابق أفضل للنموذج 
 Barbara G. Tabachnick and Linda) ،العينة بيانات  مع 

(S. Fidell, 1996
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 Incremental Fit Index   ٦-  مؤرش املطابقة املتزايد
بني (٠٫١) وتشري  املؤرش  قيمة هذا  وترتاوح   (IFI) 

القيمة املرتفعة بني هذا املد إىل تطابق أفضل للنموذج 
 Barbara G. Tabachnick and Linda S.) مع بيانات العينة

 (Fidell, 1996

 Tucker-Lewis Index (TLI)  ٧- مؤرش توكر لويس
وترتاوح قيمة هذا املؤرش بني (٠ ، ١) وتشري القيمة 
مع  للنموذج  أفضل  تطابق  إىل   املد هذا  بني  املرتفعة 
 Joseph F.) أن:   البعض  اقرتح  حيث   العينة،  بيانات 
جودة  عىل  وللحكم   (Hair, JR. and Others , 1995

نموذج معني أو املقارنة بني عدة نامذج يمكن احلصول 
عليها من نفس البيانات، فإنه جيب مالحظة أن أفضل 
النامذج هو الذي يتميز بتوفر أفضل قيم ألكرب عدد من 
 James Lattin) جمتمعة،   السابقة  اإلحصائية  املؤرشات 
 and Others, 2002& George A. Marcoulides and Irini

( Moustaki ,2002

يمكن  املؤرشات،  هذة  حساب  كيفية  وملعرفة 
الرجوع إىل  (اسامعيل، عامد عبداجلليل، ٢٠١٠).

تطبيق النموذج املقرتح
اعتمد الباحث يف الدراسة التطبيقية، عىل إجراء التحليل 
اإلحصائي باستخدام برنامج AMOS، لتقدير معامالت 
عىل  النموذج،  جودة  ومؤرشات  املسار،  حتليل  نموذج 

النحو التايل:
متغريات النموذج
- املتغري التابع

:Y
لشركيت  للسهم  اخلسارة  أو  الرحبية  جمموع 

التأمني املزمع اندماجهم

- املتغريات الوسيطة

:Y1
الشركات  التأميين يف جمموعة  النشاط  فائض 

الراحبة

:Y2
الشركات  جمموعة  يف  التأميين  النشاط  عجز 

اخلاسرة

- املتغريات املستقلة

جمموعة الرشكات 

الرابحة
املؤرش

جمموعة الرشكات 

اخلارسة

:X1
صايف األقساط املكتتبة/ جمموع 

حقوق املسامهني
X21:

:X2
معدل التغري يف صايف األقساط 

املكتتبة
X22:

:X3معدل العائد عىل االستثامرX23:

:X5
معدل االحتفاظ= صايف األقساط 

املكتتبة/إمجايل األقساط املكتتبة
X25:

:X6
السيولة=االلتزامات/ األصول 

السائلة
X26:

:X7معدل التغري يف حقوق املسامهنيX27:

والشكل التايل يوضح نموذج حتليل املسار، الذي جيمع 
بني املتغريات السابقة:

يتضح من الشكل السابق أن:

- املتغري Y1 يعترب متغري تابع بالنسبة للمتغريات املستقلة 
أنه  كام   ،      
.Y يعترب ضمن املتغريات املستقلة بالنسبة للمتغري التابع
- املتغري Y2 يعترب متغري تابع بالنسبة للمتغريات املستقلة 
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   ، كام أنه يعترب 
.Y ضمن املتغريات املستقلة بالنسبة للمتغري التابع

املتغريات  بني  االجتاهني  ذات  املتبادلة  األسهم   -

من  زوج  كل  بني  التغاير  قيمة  تقيس  املستقلة، 

هذه املتغريات.
- األسهم ذات االجتاه الواحد بني املتغريات املستقلة، 
الذي  التباين  الوسيطة، تقيس مقدار  واملتغريات 
الوسيط، وكذلك  للمتغري  املستقل  املتغري  يفرسه 

احلال بني املتغريات الوسيطة واملتغري التابع.
- األسهم ذات االجتاه الواحد بني املتغريات املستقلة، 
واملتغري التابع، تقيس مقدار التباين غري املبارش، 

الذي تفرسه املتغريات املستقلة للمتغري التابع. 
وقد قام الباحث بدراسة وحتليل العالقات السابقة 
أكثر  أن  وتبني  بالشكل،  املوضحة  املتغريات،  بني مجيع 
للرشكة  السهم  خسارة  أو  ربحية  يف  تأثرياً  املتغريات 
اجلديدة املدجمة، هي مجيع املتغريات الوسيطة واملستقلة، 

فيام عدا: 

:X1
صايف األقساط املكتتبة/ جمموع حقوق املسامهني 

ملجموعة الرشكات الرابحة

:X3
معدل العائد على االستثمار 

موعة الشركات الراحبة

:X23
معدل العائد على االستثمار 

موعة الشركات اخلاسرة

حيث كانت مجيع معامالت االنحدار هلذه املتغريات 
ضعيفة جداً، وال ختتلف عن الصفر، وليس هلا أي تأثري 

املدجمة،  اجلديدة  للرشكة  السهم  خسارة  أو  ربحية  عىل 
فضالً عن تأثريها السلبي عىل مؤرشات جودة النموذج، 
املستقلة  املتغريات  عدد  كثرة  إىل  ذلك  يرجع  وربام 
والوسيطة الداخلة يف النموذج، وربام يرجع ذلك أيضاً 
حيث  التابع،  املتغري  عىل  املتغريات  هذه  تأثري  عدم  إىل 
ينعدم  وأحياناً  بالضعف  يتسم  االستثامري  النشاط  أن 
باقي  أما  الدراسة،   حمل  التأمني  رشكات  بعض  يف 
املتغريات فكانت معامالت االنحدار املتعلقة هبا ختتلف 
جودة  مؤرشات  رشوط  حتقيق  عن  فضالً  الصفر،  عن 

النموذج.
يمكن  املسار  حتليل  نموذج  فإن  سبق  ملا  ونتيجة 

عرضه يف الشكل املبسط التايل:

ووفقاً للشكل السابق، فإن الباحث متكن من حتديد 
القيم   ) مبارشة  الغري  والتأثريات  املبارشة،  التأثريات 
املستقلة  للمتغريات   ،( االنحدار  ملعامالت  املعيارية 
من  يتضح  كام  التابع،  املتغري  عىل  الوسيطة  واملتغريات 

اجلدول التايل:  

املعيارية لنموذج حتليل  اجلدول رقم ( ٣ ). معامالت االنحدار 

املسار

المسار Estimate

Y1 <--- x2 .084

Y1 <--- x5 .117

Y1 <--- x6 .155

Y1 <--- x7 .665

Y2 <--- x21 .025

Y2 <--- x22 -1.770

Y2 <--- x25 .423
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الشكل رقم (١). نموذج حتليل املسار للمتغريات املقرتحة لقياس ربحية أو خسارة السهم للرشكة اجلديدية.

المسار Estimate

Y2 <--- x26 1.470

Y2 <--- x27 .638

Y <--- Y1 .616

Y <--- Y2 -.004

Y <--- x7 .336

Y <--- x6 -.060

Y <--- x5 -.042

Y <--- x2 -.058

Y <--- x21 .125

Y <--- x22 -.267

Y <--- x25 .035

المسار Estimate

Y <--- x26 .266

Y <--- x27 .452

املصدر: من إعداد الباحث، اعتامداً عىل نتائج التحليل اإلحصائي 

النموذج  حتديد  يمكن  السابق  اجلدول  خالل  ومن 
اجلديدة،  املدجمة  للرشكة  السهم  ربحية  لتقدير  البنائي، 

عىل النحو التايل:

النموذج البنائي المقترح:- 
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حيث بلغت قيمة كل من:

P.Value= 0.516Df=10Chi-square = 9.167

لقيمة املصاحب  االحتامل  أن  سبق  مما  يتضح 
 Chi-square بلغ ٠٫٥١٦ وهو أكرب من ٠٫٠٥ وبالتايل 
اختالف  يوجد  ال  بأنه  القائل  العدمي  الفرض  نقبل 

جوهري ذو داللة إحصائية بني النموذج البنائي املقرتح 
ثقة  بدرجة  العينة،  لبيانات  املفرتض  البنائي  والنموذج 
٩٥ % ، كام يتضح أن التغري يف املتغريات املستقلة تفرس 
املتعلق  الوسيط   املتغري  يف  التباين  من   %  ٢٩٫١
التأمني  رشكات  ملجموعة  التأميني  النشاط  بفائض 
اخلارسة  الرشكات  بمجموعة  يتعلق  فيام  أما  الرابحة، 
من   %٤٥٫٥ تفرس   املستقلة  املتغريات  يف  التغري  فإن، 
النشاط  بعجز  املتعلق  الوسيط   املتغري  يف  التباين 
يتعلق  وفيام  الرشكات،  من  املجموعة  هذه  يف  التأميني 
املستقلة  املتغريات  التغري يف  قيمة  فإن  بالنموذج ككل، 

الشكل رقم (٢). نموذج حتليل املسار للمتغريات املؤثرة يف ربحية أو خسارة السهم للرشكة اجلديدة .

يف  التباين  من   %  ٩٩٫٩ تفرس  الوسيطة  واملتغريات 
لرشكة  السهم  خسارة  أو  بربحية  املتعلق  التابع  املتغري 
ترجع   %٠٫١ النسبة  وباقي  اجلديدة،  املدجمة  التأمني 
تؤخذ  مل   ملتغريات أخر أو  نفسه،  التابع  املتغري  لتباين 

يف االعتبار.

جودة النموذج البنائي المقترح: 
من خمرجات التحليل اإلحصائي، مؤرشات جودة 
البنائي  النموذج  مع  املقرتح،  البنائي  النموذج  مطابقة 
نتائج  التايل يلخص  العينة، واجلدول  لبيانات  املفرتض 

هذه املؤرشات:
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البنائي  النموذج  مطابقة  جودة  مؤرشات   .(٢) رقم  اجلدول 

املقرتح مع النموذج البنائي املفرتض للبيانات.

RMSEAIFITLICFINFIGFICMIN/DF

0.0001110.9480.9060.917

يالحظ من اجلدول السابق أن:
عن  تقل  احلرية  درجات  إىل   Chi-square قيمة  نسبة   -
متاماً  مطابق  املقرتح  النموذج  أن  عىل  يدل  مما   ٢

للنموذج املفرتض لبيانات العينة.
- قيمة املؤرش RMSEA تقل عن ٠٫٠٥ ، مما يدل عىل أن 
املفرتض  للنموذج  متاماً  مطابق  املقرتح  النموذج 

لبيانات العينة.
عن  قيمتها  تزيد  باجلدول  الواردة  املؤرشات  باقي   -
مطابق  املقرتح  النموذج  أن  عىل  يدل  مما   ،٠٫٩

متاماً للنموذج املفرتض لبيانات العينة
ويالحظ أن املتغريات املؤثرة عىل ربحية أو خسارة 
سوق  واقع  مع  تتامشى  اجلديدة  املدجمة  للرشكة  السهم 
الفائض  أن  نجد  املثال  سبيل  فعىل  السعودية،  التأمني 
 ( الوسيطة  املتغريات   ) التأميني  للنشاط  العجز  أو 
تقييم  خالصة  هو  إنام  االندماج،  حمل  التأمني  لرشكتي 
يف  التغري  ومعدل  الرشكتني،  لكال  االكتتابية  القدرة 
يف  املؤثرة  العوامل  أهم  من  يعترب  املسامهني  حقوق 
التأمني  العديد من رشكات  تشهده  ملا  االندماج  عملية 
 إحد يف  جتاوز  املال،  رأس  يف  خسائر  من  السعودية 

الرشكات ٨٠% من رأسامهلا. 
تطبيق النموذج املقرتح:

االندماج  عمليات  فإن  البحث  حدود  ضوء  يف 
املقرتحة بني رشكات التأمني التعاوين السعودية، تكون 

بني رشكة تأمني مربحة، ورشكة تأمني أخر خارسة، 
واجلدول رقم (٤) يوضح مد نجاح عملية االندماج 
لرشكة  املتوقعة  السهم  خسارة  أو  ربحية  عىل  اعتامداً 

التأمني املدجمة اجلديدة:
يالحظ من اجلدول رقم (٤)  أن:

تأمني حمل  قد أعطى رقم كودي لكل رشكة  الباحث   -
الدراسة، واحتفظ بأسامء الرشكات، نظراً ملا قد تتأثر 

به سمعة أية رشكة تأمني، من نتائج هذه الدراسة.
- االندماج بني الرشكة رقم ١٧ الرابحة، والرشكة رقم 
إىل  ويؤدي  ناجحاً،  يكون  سوف  اخلارسة،   ٣
ربح متوقع لسهم الرشكة املدجمة اجلديدة مقداره 
الرشكة  بني  االندماج  بينام  ريال،   ٥٫٦٨٩٤٢
رقم ٩ الرابحة والرشكة رقم ١٢ اخلارسة، سوف 
لسهم  متوقعة  خسارة  إىل  ويؤدي   ، فاشالً يكون 
الرشكة املدجمة اجلديدة مقداره ٢٫٦٢٢١٥ ريال، 
وهكذا باقي حاالت االندماج الواردة يف اجلدول. 
- يمكن تكوين ١٥٦ حالة اندماج أخر غري الواردة 
النموذج  باستخدام  السابق وتقييمها  يف اجلدول 
 وأخر مربحة  رشكة  أي  بني  املقرتح،  البنائي 
خارسة، حيث أنه يمكن تقدير ربحية أو خسارة 
سهم رشكة التأمني املدجمة اجلديدة ، وتقييمها من 

حيث النجاح أو الفشل. 
حيث أن:

هذا نتائج  ضوء  يف  االندماج  حلاالت  الكيل  العدد    
 البحث=  = 169 حالة اندماج
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اجلدول رقم ( ٤ ). عمليات االندماج املقرتحة بني رشكات التأمني التعاوين السعودية

مسلسل

 ربحية أو خسارة السهمرشكات تأمني املجموعة الثانيةرشكات تأمني املجموعة األوىل

 املتوقع لرشكة التأمني

املدجمة اجلديدة

 تقييم حالة

االندماج رقم الرشكة
 حالة صايف الدخل يف

هناية عام ٢٠١١
رقم الرشكة

 حالة صايف الدخل يف

هناية عام ٢٠١١

نجاح5.68942خسارة3ربح117

نجاح2.68841خسارة21ربح222

نجاح2.05973خسارة14ربح35

نجاح0.55568خسارة1ربح48

نجاح1.26732خسارة2ربح520

نجاح0.22939خسارة4ربح615

فشل-14604.-خسارة6ربح716

نجاح0.42653خسارة23ربح811

فشل-68682.-خسارة13ربح925

فشل-75088.-خسارة24ربح1018

فشل-1.30838-خسارة19ربح117

فشل-1.88222-خسارة26ربح1210

فشل-2.62215-خسارة12ربح139

املصدر: من إعداد الباحث، اعتامداً عىل النموذج البنائي املقرتح

النتائج والتوصيات
: النتائج أوالً

تتمثل أهم نتائج البحث فيام ييل:
التأمني  رشكات  بني  اندماج  عمليات  توجد   -١
حمل الدراسة ناجحة، وعمليات اندماج أخر فاشلة، 

حيث يتوقف ذلك عىل مد جودة املؤرشات املالية أو 
املتغريات املستقلة، لرشكتي التأمني حمل االندماج.

عملية  نجاح  يف  املؤثرة  املالية  ٢-املؤرشات 
هلا  والتي  الرابحة،  التأمني  لرشكة  بالنسبة  االندماج، 
تأثريات مبارشة عىل فائض النشاط التأميني، وتأثريات 



عامد عبداجلليل اسامعيل: مد نجاح االندماج بني رشكات التأمني التعاوين السعودية ٩٤

غري مبارشة عىل ربحية أو خسارة السهم لرشكة التأمني 
املدجمة اجلديدة، هي:

- معدل التغري يف صايف األقساط املكتتبة- 
- معدل االحتفاظ= صايف األقساط املكتتبة/- 

إمجايل األقساط املكتتبة
- السيولة=االلتزامات/ األصول السائلة- 
- معدل التغري يف حقوق املسامهني- 

عملية  نجاح  يف  املؤثرة  املالية  املؤرشات   -٣
هلا  والتي  اخلارسة،  التأمني  لرشكة  بالنسبة  االندماج، 
وتأثريات  التأميني،  النشاط  مبارشة عىل عجز  تأثريات 
غري مبارشة عىل ربحية أو خسارة السهم لرشكة التأمني 

املدجمة اجلديدة، هي:
- صايف األقساط املكتتبة/ جمموع حقوق املسامهني

- معدل التغري يف صايف األقساط املكتتبة
املكتتبة/إمجايل  األقساط  صايف  االحتفاظ=  معدل   -

األقساط املكتتبة
- السيولة=االلتزامات/ األصول السائلة

- معدل التغري يف حقوق املسامهني
٤- توجد تأثريات مبارشة لفائض أو عجز النشاط 
التأمني  لرشكة  السهم  خسارة  أو  ربحية  عىل  التأميني، 

املدجمة اجلديدة.
التأثري  ذات  املستقلة  املتغريات  يف  التغري  ٥-أن 
يف  التباين  من   %٩٩٫٩ تفرس  مبارش،  والغري  املبارش 
املدجمة  التأمني  رشكة  خسارة  أو  ربحية   ) التابع  املتغري 

اجلديدة) 
وتقدير  اندماج،  حالة   ١٦٩ تكوين  يمكن   -٦
ربحية أو خسارة السهم لرشكة التأمني املدجمة اجلديدة، 
وكذلك تقدير مد نجاح عملية االندماج يف كل حالة. 

جمموعة  يف  سواء  االستثامر  عىل  العائد  معدل   -٧
الرشكات الرابحة، أو جمموعة الرشكات اخلارسة، ليس 
أي  بني  االندماج  عملية  فشل  أو  نجاح  عىل  تأثري  له 

رشكتي تأمني حمل الدراسة.
جمموع  املكتتبة/  األقساط  (صايف  مؤرش   -٨
حقوق املسامهني) ملجموعة الرشكات الرابحة، ليس له 

تأثري عىل نجاح أو فشل عملية االندماج.

ثانيًا: التوصيات
تتمثل أهم التوصيات فيام ييل:

املقرتح، عندما  بالنموذج  ١- رضورة االسرتشاد 
ورشكة  مربحة،  تأمني  رشكة  بني  االندماج  قرار  يكون 
التعاوين  التأمني  رشكات  بني  خارسة،   أخر تأمني 

العاملة باململكة
٢- رضورة تقليص عدد رشكات التأمني التعاوين 
العاملة يف اململكة، عىل أن تكون بحد أقىص ٢٠ رشكة 
تأمني وإعادة تأمني، وهي متثل جمموع ٩ رشكات يزيد 
تقل  رشكة   ١١ املال،  رأس  عن  املسامهني  حقوق  فيها 
تتجاوز  مل  بنسبة  املال  رأس  عن  املسامهني  حقوق  فيها 

٢٥% من رأس املال.
٣- رضورة تنمية حجم االكتتاب يف فروع التأمني 
باالنخفاض  تتمتع  التي  وخصوصاً  اإللزامية،  غري 
لذلك  سيكون  حيث  اخلسائر،  معدالت  يف  النسبي 
يف  التأمني  لرشكات  املالية  املراكز  تقوية  يف  مردود 

السوق، وذلك عن طريق:
- استعانة رشكات التأمني، بالكوادر الفنية املتخصصة 

يف االكتتاب يف فروع التأمني الغري إلزامية
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- اعداد دراسات علمية وتطبيقية متخصصة هتدف إىل 
تنمية الوعي التأميني، بأنواع التأمني الغري إلزامية 

يف املجتمع السعودي
بحوث مقرتحة 

البحث، بحيث  - إعداد بحوث أخر عىل غرار هذا 
أكثر  اندماج  بعمليات  الكمي،  النموذج  يسمح 
خارسة،  أو  مربحة  كانت  سواء  رشكتني،  من 

عندما تتوافر حجم البيانات الالزمة لذلك.
التعاوين  التأمني  لرشكات  األمثل  العدد  حتديد   -

السعودية.
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Abstract.This research is mainly concerned with studying the success of the merger between a profitable cooperative insurance 

company and another loser cooperative insurance company in Saudi Insurance Market. The profit or loss per share for the new 

merged insurance company had been measured by Path Analysis Technique, which is appropriate for the data and purpose 

of the study.  The main purposes of the research are to maximize the profitability of the newly merged cooperative insurance 

company in Saudi Insurance Market or minimizing its losses, and also to support decision-making related to the merger of 

companies. Moreover, the results of this research have been evaluated based on the important financial indicators, successful 

mergers between some insurance companies and other failed mergers in Saudi Insurance Market.


