
املجلة العربية لإلدارة، مج 39، ع2 - يونيو )حزيـران( 2019

29

 دور التواصل االكتواري املعاصر 
في تحديد مخاطر التأميـن لُعمان والدول املغاربية

أ. د. جمعة محمود عباد

 قسم التمويل واملصارف
 كلية إدارة املال واألعمال - جامعة آل البيت

اململكة األردنية الهاشمية

عمر محمد شديفات

 محاضر غيـر متفرغ
 الجامعة الهاشمية

اململكة األردنية الهاشمية

امللخص 1

قام الباحثان بدراسة قطاع التأميـــن في سلطنة ُعمان بعد أن تم التعرف على أهم األسس التـــي تقوم عليها الدراسات 
االكتوارية في السلطنة للتوصل إلى دور التواصل االكتواري الذي يهدف إلى التنسيق والتعاون املشتـــرك بيـــن الدول العربية 
لفحص الوضع املالي لواقع قطاع التأميـن العربي مقارنة بالبلدان األخرى، ودور التواصل االكتواري املعاصر لتلك الشركات، 
وبيــان املخاطــر التـــي قــد يتعــرض لــه قطــاع التأميـــن، وجــاءت الدراســة - أيًضــا - للتعــرف علــى واقــع قطــاع التأميـــن فــي الــدول 
يـــن مــن 

َ
املغاربيــة، وماهيــة املخاطــر التـــي قــد يتعــرض لهــا، وكيفيــة التقليــل مــن حــدة تلــك املخاطــر. حيــث جــاءت مشــكلة الباحث

املؤشــرات املاليــة للشــركات التـــي تمــارس نشــاط التأميـــن، أو إعــادة التأميـــن التـــي يمكــن مــن خاللهــا تحديــد نــوع الخطــر، لكــن 
ال يمكــن تحديــد مقــدار هــذا الخطــر وزمــن وقوعــه. لذلــك قــام الباحثــان بوضــع فرضيــات لهــذه الدراســة تمثلــت فــي الفرضيــة 
الرئيســة التـــي تنــص علــى أنــه »ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيـــن التواصــل االكتــواري املعاصــر ومخاطــر التأميـــن«. 
وتوصــل الباحثــان فــي هــذه الدراســة إلــى النتائــج التـــي كان مــن أهمهــا أن األقســاط املكتتبــة فــي ســلطنة ُعمــان فــي ارتفــاع مــع مــرور 
الزمــن، وهــذا مؤشــر إلــى ارتفــاع درجــة الخطــورة. وقــد ختــم الباحثــان الدراســة بتوصيــات كان مــن أبـــرزها أن تقــوم الشــركات 
املحلية في الســلطنة باســتحداث قســم مختص بالدراســات االكتوارية، وذلك للتوســع في رقعة أنشــطة التأميـــن، دون اللجوء 
إلــى إنشــاء دراســات خارجيــة مقابــل مبالــغ ماليــة مرتفعــة أو اســتقطاب خبـــراء تأميـــن لدراســة مــدى كفايــة التغطيــة املاليــة فــي 

اســتحداث نشــاط تأمينــي جديــد. 

الكلمات املفتاحية: التواصل االكتواري املعاصر، مخاطر التأمين، قطاع التأمين العربي.

املقدمة

شــهدت الــدول العربيــة خــالل القــرن األخيـــر تخصصــات حديثــة تــداول ذكرهــا بيـــن الباحثيـــن والدارسيـــن، ومــن هــذه 
التخصصــات الدراســات االكتواريــة التـــي تــدرس املخاطــر املســتقبلية للمنشــأة، وقــد عــرَّف املتخصصــون الخبيـــر الــذي يقــوم 
 )Society of Actuaries( بهذه الدراسات ويدعى بالخبيـر االكتواري أنه: رجل األعمال املحتـرف في تحليل النتائج املالية للخطر
)SOA(. لذلــك تقــوم كل دولــة عربيــة بإجــراء دراســة اكتواريــة علــى األقــل كل خمــس ســنوات، الهــدف منهــا معرفــة الوضــع املالــي 
للمنشــآت خــالل السنيـــن القادمــة. وقــد قــام الباحثــان بتســليط الضــوء علــى قطــاع التأميـــن فــي ســلطنة ُعمــان لكــي يتــم التعــرف 
علــى أهــم األســس التـــي تقــوم عليهــا الدراســات االكتواريــة فــي الســلطنة؛ للتوصــل إلــى دور التواصــل االكتــواري الــذي يهــدف إلــى 
التنســيق والتعــاون املشتـــرك بيـــن الــدول العربيــة؛ لفحــص الوضــع املالــي لواقــع قطــاع التأميـــن العربــي مقارنــة بالبلــدان األخــرى. 
إن األزمــة املاليــة العامليــة التـــي شــهدها قطــاع التأميـــن فــي العالــم- وخاصــة فــي الــدول العربيــة- أثـــرت وبشــكل مباشــر علــى هــذا 

القطــاع، حيــث تــم إعــالن إفــالس العديــد مــن شــركات التأميـــن فــي العالــم إثـــر هــذه األزمــة التـــي أتــت مــن غيـــر إنــذار ســابق.                 

 * تم استالم البحث في يونيو 2016، وقبل للنشر في فبـرايـر 2017.
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قام الباحثان بدراسة قطاع التأميـن في سلطنة ُعمان بعد أن تم التعرف على أهم األسس التـي تقوم عليها الدراسات االكتوارية 
فــي الســلطنة للتوصــل إلــى دور التواصــل االكتــواري الــذي يهــدف إلــى التنســيق والتعــاون املشتـــرك بيـــن الــدول العربيــة لفحــص الوضــع 
املالــي لواقــع قطــاع التأميـــن العربــي مقارنــة بالبلــدان األخــرى، ودور التواصــل االكتــواري املعاصــر لتلــك الشــركات، وبيــان املخاطــر التـــي 
قــد يتعــرض لــه قطــاع التأميـــن، والتعــرف علــى واقــع قطــاع التأميـــن فــي الــدول املغاربيــة، وماهيــة املخاطــر التـــي قــد يتعــرض لهــا، وكيفيــة 
التقليــل مــن حــدة تلــك املخاطــر. وتوصــل الباحثــان فــي هــذه الدراســة إلــى النتائــج التـــي كان مــن أهمهــا أن األقســاط املكتتبــة فــي ســلطنة 
ُعمــان فــي ارتفــاع مــع مــرور الزمــن، وهــذا مؤشــر إلــى ارتفــاع درجــة الخطــورة. وقــد ختــم الباحثــان الدراســة بتوصيــات كان مــن أبـــرزها أن 
تقوم الشركات املحلية في السلطنة باستحداث قسم مختص بالدراسات االكتوارية، وذلك للتوسع في رقعة أنشطة التأميـن، دون 
اللجــوء إلــى إنشــاء دراســات خارجيــة مقابــل مبالــغ ماليــة مرتفعــة أو اســتقطاب خبـــراء تأميـــن لدراســة مــدى كفايــة التغطيــة املاليــة فــي 

اســتحداث نشــاط تأمينــي جديــد.
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إن من العناصر اإليجابية- بحسب رأي الباحثن- التـي تساهم في تطويـر قطاع التأميـن في سلطنة ُعمان والدول املغاربية 
هــو اتفــاق الــدول العربيــة علــى إنشــاء قاعــدة بيانــات لقطــاع التأميـــن العربــي؛ لذلــك قــام االتحــاد العــام العربــي للتأميـــن فــي عــام 
2010 باملوافقة على اختيار اململكة األردنية الهاشمية لتكون بنك معلومات للتأميـن العربي بشكل رئيس لشركات التأميـن في 
البلدان العربية؛ ملا قام به االتحاد األردني لشركات التأميـن وأعضائه من جهود متواصلة ومكثفة في مقره للوصول إلى هذه 
املرحلــة. وســوف يتولــى االتحــاد األردنــي لشــركات التأميـــن مهــام البــدء بتصميــم وبنــاء بنــك املعلومــات؛ لتقــوم الجهــات الرســمية 
املسئولة عن قطاع التأميـن في كل دولة بشكل دقيق بإيداع معلومات وإحصائيات وبيانات التأميـن في بنك معلومات التأميـن 
العربي- ومركزه االتحاد األردني لشركات التأميـــن- ليتسنى للدول األعضاء والشركات العاملية وللقراء والباحثيـــن والدارسيـــن 
الرجوع إلى تلك القاعدة، واســتخراج معلومات وبيانات قطاع التأميـــن للدول العربية لتطويـــر وتحديث أبحاثهم ودراســاتهم؛ 
للوصــول إلــى واقــع قطــاع التأميـــن فــي الــدول العربيــة بشــكل عــام، وســلطنة ُعمــان بشــكل خــاص؛ للمســاهمة فــي إجــراء دراســات 
اكتوارية لكل دولة على حدة، وللدول العربية مشتـركة؛ لتحديد مخاطر التأميـن لسلطنة عمان مقارنة بالدول األعضاء. إن 
عملية تحديد مخاطر التأميـــن لها أهمية كبيـــرة في معرفة ما إذا كانت هذه املخاطر تؤثـــر بشكل مباشر على قطاع التأميـــن أم 
ال، وماهية الوسائل واألدوات التـي يمكن من خاللها معالجة هذه املخاطر والتقليل منها. ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتبيـن 

دور التواصل االكتواري املعاصر في تحديد مخاطر التأميـــن، حيث يتضمن هذا البحث عدة فصول كما يلي:                                                                                       
الفصل األول: التواصل االكتواري املعاصر... قام الباحثان في هذا الفصل بعرض التعريفات واملصطلحات الخاصة 

بالدراسات االكتوارية وما يتعلق بها في الجانب التأميني.                           
الفصل الثاني: مخاطر التأميـن... حيث يتضمن هذا الفصل مبحثيـن كالتالي:

                املبحــث األول: مخاطــر التأميـــن فــي ســلطنة ُعمــان، حيــث قــام الباحثــان فــي هــذا املبحــث بتوضيــح مخاطــر - 
التأميـــن مــن حيــث العوامــل املؤثـــرة علــى قطــاع التأميـــن، وماهيــة الوســائل التـــي تعمــل علــى التقليــل مــن حــدة الخطــر 

لشــركات التأميـــن فــي ســلطنة ُعمــان.

               املبحــث الثانــي: مخاطــر التأميـــن فــي الــدول املغاربيــة، حيــث يتضمــن هــذا املبحــث عرًضــا موجــًزا عــن قطــاع - 
التأميـــن فــي الــدول املغاربيــة وماهيــة املخاطــر التـــي قــد يتعــرض لهــا وكيفيــة الوقايــة مــن تلــك املخاطــر.

الفصل الثالث: مناقشة وتحليل النتائج واختبار الفرضيات.

أهمية الدراسة

 تتمركــز أهميــة الدراســة حــول التعــرف علــى الدراســات االكتواريــة فــي العصــر الحديــث ومــا أهميــة هــذه الدراســات فــي 
ــًرا واضًحــا بســبب األزمــة  التقليــل مــن مخاطــر التأميـــن وخاصــة فــي شــركات التأميـــن الُعمانيــة. حيــث شــهد قطــاع التأميـــن تأثيـ
املاليــة العامليــة التـــي عملــت علــى تغييـــر سياســة التأميـــن إلــى أن وصــل األمــر بتغييـــر السياســة النقديــة للمصــارف، ممــا أدى 
إلــى تعثـــر شــركات التأميـــن الكبـــرى عاملًيــا، وقــد انعكــس ذلــك علــى شــركات التأميـــن املتوســطة والصغيـــرة. وتأتـــي أهميــة هــذه 
الدراســة- أيًضــا- مــن أهميــة قطــاع التأميـــن الُعمانــي ودوره الرافــد فــي زيــادة االقتصــاد الوطنــي واســتقطاب األيــدي العاملــة؛ 
لذلــك يمتــاز هــذا القطــاع بالنشــاط املالحــظ، وتأثـــره باملتغيـــرات الخارجيــة، وخاصــة األنشــطة املاليــة املتعلقــة بشــركات إعــادة 

التأميـــن.                                

 كما تأتـي أهمية هذه الدراسة من أهمية املخاطر التـي تتعرض لها شركات التأميـن، حيث قد تتعرض شركات التأميـن 
فــي ســلطنة ُعمــان إلــى مخاطــر عــدم الســداد، وهــو مــا يقــود الشــركة إلــى تعثـــر مالــي، مــن املحتمــل أن يقودهــا إلــى أن تشــهر إفالســها 

لعدم مقدرتها على معالجة هذا التعثـــر، فتتأثـــر أنشطتها التأمينية بشكل عام.                                                                                            

لذلك يتم من هنا معرفة دور التواصل االكتواري املعاصر في تحديد مخاطر التأميـن التـي تتعرض لها الشركات وكيفية 
عــّرِض 

ُ
الوقايــة والتقليــل منهــا؛ لكــي يســتطيع قطــاع التأميـــن ممارســة نشــاطه بعيــًدا عــن املخاطــر املاليــة التـــي مــن املحتمــل أن ت

كثيـــًرا من شركات التأميـــن للخطر، وهذا يقود قطاع التأميـــن إلى التعثـــر املالي.  



املجلة العربية لإلدارة، مج 39، ع2 - يونيو )حزيـران( 2019

31

أهداف الدراسة

نظًرا لتعدد شركات التأميـن في سلطنة ُعمان وممارسة أنشطتها املختلفة في قطاع التأميـن، فقد جاءت هذه الدراسة 
للتعــرف علــى دور التواصــل االكتــواري املعاصــر لتلــك الشــركات، وبيــان املخاطــر التـــي قــد يتعــرض لــه قطــاع التأميـــن، وجــاءت 
الدراسة- أيًضا- للتعرف على واقع قطاع التأميـن في الدول املغاربية وماهية املخاطر التـي قد يتعرض لها وكيفية التقليل من 

حــدة تلــك املخاطــر.                                              

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة ما يلي:

التعرف على الدراسات االكتوارية وواقع تطبيقها في سلطنة ُعمان.- 

بيان دور التواصل االكتواري في التقليل من حدة املخاطر لقطاع التأميـن الُعماني.- 

التعرف على مدى إجراء دراسة اكتوارية دورية للدول املغاربية.- 

معرفة مدى االعتماد على االستثمارات األجنبية في التقليل من حدة الخطر لقطاع التأميـن.- 

بيان مدى كفاية التواصل االكتواري املعاصر في زيادة أنشطة قطاع التأميـن في الدول املغاربية.- 

التعرف على مدى العالقة بيـن التواصل االكتواري املعاصر وأرباح شركات التأميـن.- 

مشكـلة الدراسة

ــن مــن التنبــؤ بوقوعــه ومــدى  ِ
ّ
َمك

ُ
علــى الرغــم مــن تعــدد مخاطــر شــركات التأميـــن، ولكــن ال يوجــد خطــر إال ولــه أداة قيــاس ت

تأثيـــره على الشركات. والدراسات االكتوارية هي من املقاييس التـــي يمكن التنبؤ عن طريقها عن مدى حدة الخطر في شركات 
التأمـي، وهذه الدراسات هي التـي تحدد لنا مقدار الخطر واملدة الزمنية التـي تؤثـر فيها على قطاع التأميـن، وكذلك املؤشرات 
املالية للشركات التـي تمارس نشاط التأميـن أو إعادة التأميـن التـي يمكن من خاللها تحديد نوع الخطر، لكن ال يمكن تحديد 
مقــدار هــذا الخطــر وزمــن وقوعــه. مــن هنــا جــاءت الدراســات االكتواريــة التـــي ستبيـــن لنــا كيفيــة تحديــد مقــدار الخطــر، وزمــن 
وقوعــه، ومــدى أهميــة التواصــل االكتــواري املعاصــر فــي تحديــد هــذه املخاطــر والتقليــل منهــا؛ وذلــك لوضــع الحلــول املناســبة فــي 

مواجهــة املخاطــر املســتقبلية. ويمكــن تلخيــص هــذه املشــكالت بالتســاؤالت التاليــة:

هل توجد عالقة بيـن وثائق التأميـن ومخاطر التأميـن؟- 

هل توجد عالقة بيـن األقساط املكتتبة ومخاطر التأميـن؟- 

هل توجد عالقة بيـن التعويضات التحميلية ومخاطر التأميـن؟- 

هل توجد عالقة بيـن العموالت وتكاليف اإلنتاج ومخاطر التأميـن؟- 

هل توجد عالقة بيـن املصروفات اإلدارية والعمومية ومخاطر التأميـن؟- 

فرضيات الدراسة

الفرضية الرئيسة: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ما بيـن التواصل االكتواري املعاصر ومخاطر التأميـن.

وتندرج من الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:

: ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيـن وثائق التأميـن ومخاطر التأميـن.
ً
أوال   

ثانًيا: ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيـن األقساط املكتتبة ومخاطر التأميـن.   

ا: ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيـن التعويضات التحميلية ومخاطر التأميـن.
ً
ثالث   

رابًعا: ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيـن العموالت وتكاليف اإلنتاج ومخاطر التأميـن.   

خامًسا: ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيـن املصروفات اإلدارية والعمومية ومخاطر التأميـن.   
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التعريفات اإلجرائية:
الخطر: هو الخسارة املحتملة في الدخل أو الثـروة نتيجة وقوع خطر معيـن )الهان�سي وآخرون، 1992(.1- 

 -2.)Atkinson, etal.,2000( الدراسات االكتوارية: دراسات تقوم على التنبؤ في املستقبل, والوقاية من املخاطر

التأميـــن: هــو وســيلة أو نظــام يهــدف إلــى حمايــة األفــراد أو املنشــآت مــن الخســائر املاديــة املحتملــة الناشــئة عــن تحقــق 3- 
َمــن منهــا )عبدربــه، 2002/2003(.

َ
األخطــار املؤ

َمن له, من جانب, والهيئة املصدرة للعقد, من جانب آخر, تتعهد فيه الهيئة 4- 
َ
عقد التأميـن املؤقت: اتفاق بيـن املؤ

َمــن عليــه بشــرط حدوثهــا خــالل مــدة 
َ
املصــدرة بدفــع مبلــغ التأميـــن إلــى املســتفيد املحــدد فــي العقــد فــي حالــة وفــاة املؤ

َمــن لــه بدفــع األقســاط الخاصــة بالعقــد فــي مواعيدهــا )عبــده، 1994(.
َ
العقــد، وذلــك مقابــل قيــام املؤ

التواصل االكتواري: إجراء دراسات تأمينية مشتـــركة ألكثـــر من دولتيـــن بهدف تحليل املخاطر والتوصل إلى وضع  - 
االستـراتيجيات املستقبلية للتقليل من حدة هذه املخاطر )حسب رأي الباحثيـن(.

نموذج الدراسة:
 املتغيرات املستقلة      املتغيرات التابعة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 مخاطر التأمين

 األقساط املكتتبة

 التعويضات التحميلية

 العموالت وتكاليف اإلنتاج

املصروفات اإلدارية 

 والعمومية

 وثائق التأمين 

منهجية الدراسة:
أسلوب الدراسة:أ- 

اعتمدت هذه الدراسة على أسلوبيـن من أساليب البحث العلمـي:

األســلوب النظــري: وذلــك بمراجعــة الكتــب والبحــوث العربيــة واألجنبيــة واملقــاالت ذات الصلــة بموضــوع الدراســة، 1- 
لتحديــد اإلطــار النظــري والتعــرف علــى أهــم الدراســات التـــي صــدرت بهــذا املوضــوع.

أســلوب الدراســة امليدانيــة: حيــث قــام الباحثــان بتجميــع املعلومــات والبيانــات الخاصــة بموضــوع الدراســة وذلــك 2- 
إلجــراء التحاليــل للوصــول إلــى النتائــج املرجــوة مــن موضــوع الدراســة.

مجتمع الدراسة وعينتها:ب- 

مجتمــع الدراســة: يتكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع شــركات التأميـــن فــي ســلطنة ُعمــان واملدرجــة فــي الهيئــة العامــة 1- 
لســوق املــال الُعمانــي.
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عينــة الدراســة: قــام الباحثــان بدراســة عينــة شــملت شــركات التأميـــن فــي ســلطنة ُعمــان حيــث تــم تجميــع البيانــات 2- 
واملعلومــات الخاصــة بموضــوع الدراســة الختبــار الفرضيــات املوضوعــة قيــد البحــث. والجــدول التالــي يبيـــن ملخــص 

عــن هــذه الشــركات كمــا يلــي:

جدول رقم )1(

أسماء الشركات

الشركات األجنبيةالشركات الوطنيةالرقم

شركة التأميـن العربيةشركة التأميـن األهلية1

شركة النسر للتأميـنالشركة العمانية املتحدة للتأميـن2

شركة التأميـن االيـرانيةشركة ظفار للتأميـن3

شركة اكسا للتأميـنشركة مسقط للتأميـن على الحياة4

الشركة الهندية الجديدة للتأميـنالشركة العمانية القطرية للتأميـن 

الشركة األمريكية للتأميـن على الحياةشركة الصقر للتأميـن6

شركة تشارتس ميمسا للتأميـنشركة املدينة الخليجية للتأميـن7

شركة عمان للتأميـنشركة رويال وصن الالينس -عمان8

شركة الضمان اللبنانيةالشركة الوطنية للتأميـن على الحياة والعام9

شركة املشرق العربيشركة الرؤية للتأميـن10

التأميـن على الحياة )العاملية(شركة مسقط للتأميـن11

التأميـن العربية السعودية--------------------12

املصدر: الهيئة العامة لسوق املال، مؤشرات سوق التأميـن في سلطنة ُعمان2008-2009، سلطنة ُعمان، 2010، ص36-33.

حيث قام الباحثان باستخدام بـرنامج الحزمة اإلحصائية SPSS، وذلك للوصول إلى نتائج الدراسة باستخدام االختبار 
اإلحصائي ANOVA، وقيمة اختبار )t( الجدولية، و)Sig( الدالة اإلحصائية، حيث تم إيجاد جميع الدالئل اإلحصائية لعينة 

الدارسة، ثم التوصل إلى النتائج املرجوة من البحث، وذلك باستخدام بـرنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية.

الدراسات السابقة

ِمن في تأميـن األضرار، حيث ركز الباحث على - 
َ
دراسة الحاج طاس )1989(: قامت هذه الدراسة على قياس أداء املؤ

القانــون الجزائــري فــي عــرض للمــواد التشــريعية، وبيــان ألهميــة تأميـــن األضــرار، ومــا ينتــج عنــه مــن تعويــض للضــرر، 
ِمن نحو تلك األضرار، وجاءت أهمية هذه الدراسة من أهمية تأميـن األضرار في الجزائر بعدما 

َ
وكيف يكون أداء املؤ

ِمن، مما ينعكس أثـره على تأميـن األضرار. وتوصل 
َ
ن الباحث أن التغييـر في التشريعات قد ُيلحق الضرر بأداء املؤ بيَّ

ِمــن، وهــذا لــه آثــار ســلبية 
َ
الباحــث إلــى أنــه مــع زيــادة أعــداد الســكان سيـــزداد تأميـــن األضــرار، وبذلــك سيتغيـــر أداء املؤ

علــى تأميـــن األضــرار ليختــم بحثــه بتوصيــات حــول تأميـــن األضــرار، منهــا تعديــل بعــض البنــود ممــا ينســجم مــع تأميـــن 
األضــرار.

دراســة الغيالنــي )1995(: قــام الباحــث مــن خــالل دراســته بعــرض األنشــطة املاليــة التـــي تمــارس فــي ســوق مســقط - 
لــأوراق املاليــة، حيــث قــدم شــرًحا موجــًزا عــن ســوق مســقط لــأوراق املاليــة، وماهيــة األدوات املتبعــة فــي الســوق 
للحفــاظ علــى كفاءتــه. ثــم انتقــل الباحــث إلــى تحليــل املعلومــات الــواردة فــي ســوق مســقط املالــي، فتوصــل إلــى أن يقــوم 
الســوق باألخــذ بسياســات نقديــة حديثــة لكــي يتمكــن مــن مواجهــة املخاطــر املاليــة، خاصــة مــع التقلبــات االقتصاديــة 
املستمرة. وتوصل الباحث إلى أنه بالرغم من كفاءة سوق مسقط لأوراق املالية، لكن عليه أن يستحدث سياسات 

نقديــة لزيــادة األنشــطة املاليــة، مــع األخــذ بعيـــن االعتبــار تغطيــة املخاطــر الناتجــة عــن األوراق املاليــة.

دراســة اللواتـــي )1996(: تناولــت هــذه الدراســة عــدة أســس رئيســة فــي االقتصــاد العمانــي، حيــث ركــز الباحــث علــى - 
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سوق مسقط لأوراق املالية، وبيـن أن هذا السوق يعتبـر من أهم األنشطة املالية في ُعمان لرفد االقتصاد الوطني 
نحــو االزدهــار، ومــن خــالل الدراســة وضــح الباحــث أن هــذا الســوق يدعــم القطاعــات املختلفــة بــأوراق ماليــة طويلــة 
األجل، ويســاهم في هذا الســوق بعض املصارف التجارية والشــركات املتنوعة، إلى أن أثبت أن ســوق مســقط ركيـــزة 
أساســية لدعــم االقتصــاد الوطنــي الُعمانــي لفتـــرات طويلــة األجــل، وفتــح اســتثمارات ماليــة علــى املــدى البعيــد، ممــا 
يحقــق أفضــل عائــد للســوق لزيــادة الناتــج املحلــي. وتوصــل الباحــث- أيًضــا- أن ســوق مســقط لــأوراق املاليــة ال غنــى 
عنه، لكونه يمثل جزًءا من الناتج املحلي الذي يعزز التمويل طويل املدى؛ للتوصل إلى ازدهار مستمر في االقتصاد 

الُعمانــي.

دراســة شــربتجي )1999(: مــن خــالل هــذه الدراســة قــدم الباحــث أســلوب قيــاس بعــض املؤشــرات الخاصــة بقطــاع - 
التأميـــن، التـــي تعكــس حجــم الطلــب فــي هــذا الســوق، حيــث اعتمــد الباحــث فــي دراســته علــى مؤشريـــن: األول: تغلغــل 
التأميـــن، ويقيــس هــذا املؤشــر مــدى أهميــة نشــاط التأميـــن بالنســبة إلــى حجــم االقتصــاد. والثانــي: مؤشــر كثافــة 
التأميـــن، ويقيــس حصــة الفــرد مــن إجمالــي أقـــساط التأميـــن. ثــم توصــل الباحــث إلــى قيــاس وتحليــل أهــم املحــددات 
التـــي تؤثـــر على ســوق التأميـــن من جانب الطلب املتمثل في التأمينات العامة وتأمينات الحياة، من خالل إظهار أثـــر 

بعــض املتغيـــرات االقتصاديــة علــى الطلــب لخدمــات التأميـــن.

دراســة دريباتـــي )2006(: تناولــت هــذه الدراســة كيفيــة إجــراء الدراســات االكتواريــة لصناديــق التقاعــد العامــة، - 
حيث قدم الباحث آلية تقديـر الراتب التقاعدي في كل  صندوق تقاعدي، وارتباط هذه اآللية بمدى توافر بيانات 
ــن الباحــث- بعــد ذلــك- أهميــة احتفــاظ صناديــق التقاعــد  باحتياطــي  إحصائيــة عــن تاريــخ  عمــل الصنــدوق، ثــم بيَّ
مســتقبلي كاف للوفــاء بااللتـــزامات التقاعديــة املســتقبلية املتوقعــة وغيـــر املتوقعــة لتجنــب مخاطــر اإلفــالس، ثــم 
ــن الباحــث طــرق تحديــد زمـــن التــوازن االكتــواري فــي املســتقبل وفًقــا لإلحصائيــات املتوافــرة عــن تاريــخ كل صنــدوق  بيَّ
تقاعــدي ليصــل فــي نهايــة البحــث بالتوصيــات االكتواريــة ليمكــن مــن خاللهــا وقايــة الصنــدوق مــن حالــة العجــز املالــي 

املســتقبلي، والحفــاظ علــى اســتمرار تــوازن الصنــدوق فــي اإليـــرادات والنفقــات.

ــن -  دراســة عبــد الوهــاب )2007: تناولــت هــذه الدراســة أهــم عناصــر النظــم املحاســبية فــي قطــاع التأميـــن، حيــث بيَّ
الباحث أن أنظمة املعلومات املحاسبية ال غنى عنها في ممارسة أنشطة التأميـن. وانبثقت هذه الدراسة من أهمية 
نظــم املعلومــات التـــي توفــر الوقــت والجهــد فــي أنشــطة التأميـــن املختلفــة، خاصــة فــي حســاب معــدالت األقســاط 
واستـرجاع املعلومات والقيم الزمنية لـ«بوالص« التأميـن إلجراء الدراسات التأمينية من أجل حماية قطاع التأميـن 
مــن املخاطــر. وأثبــت الباحــث أن نظــم املعلومــات املحاســبية لهــا آثــار فاعلــة علــى شــركات إعــادة التأميـــن مــن حيــث 
ازدحــام املعلومــات وكثـــرتها فــي إعــادة التأميـــن، ممــا يتيــح لشــركات إعــادة التأميـــن ســهولة التعامــل مــع الكــم املحاســبي 
ث أنظمتهــا املحاســبية؛ لكــي  مــن معلومــات التأميـــن. وتوصــل الباحــث إلــى أنــه علــى شــركات التأميـــن أن تطــور وتحــّدِ

تجعــل املنافســة قائمــة بينهــا فــي زيــادة ممارســة أنشــطة التأميـــن، والرجــوع إلــى املعلومــات املاليــة فــي وقــت قصيـــر.

دراســة حســن )2001(: قــام الباحــث فــي هــذه الدراســة علــى شــرح كيفيــة تشــكيل االحتياطيــات الرياضيــة، وطــرق - 
حســابها فــي بعــض أنــواع التأميـــن املألــوف معاييـــرها اإلحصائيــة، وأنواعهــا واســتثماراتها املثلــى، وإمــكان اســتخدام 
الحاســوب فــي مجــال العمليــات التأمينيــة. قــام الباحــث- أيًضــا- بتوضيــح كيفيــة إعــداد االحتياطيــات أثنــاء عمليــات 
الجرد السنوية، كذلك ركز الباحث على عرض أفكار جديدة صائبة وتأكيدها رياضًيا أو إظهار تواجد أسس رياضية 
فــي تكويـــن أجــزاء مــن مكونــات العمليــة التأمينيــة. وذلــك لتحقيــق هــدف املســاهمة فــي إغنــاء- ولــو بشــكل جزئــي- ميــدان 

علــم التأميـــن والدراســات التـــي تختــص بالتأميـــن.

الفصل األول - التواصل االكتواري املعاصر

ظهــر فــي الــدول العربيــة مصطلــح جديــد تــم تداولــه بمعظــم البلــدان. ويتســاءل الكثيـــر مــن الباحثيـــن والدارسيـــن عــن 
تفسيـــره، ومــا هــي املهــام التـــي يقــوم بهــا مــن يلقــب بذلــك املصطلــح، وهــو »االكتــواري«. وعنــد الرجــوع إلــى املعاجــم ملعرفــة معنــى 
 - ”Actuary“ »املصطلــح، ســنجد أنــه يعنــي الخبيـــر بشــئون التأميـــن، وقــد جــاء هــذا، حيــث يقــوم مــن يحمــل لقــب »اكتــواري
املصطلح تـرجمة حرفية لكتابته باللغة اإلنجليـزية )قاموس البعلبكي( - ببناء وإنشاء دراسات تختص بنشاط التأميـن. والهدف 
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مــن هــذه الدراســات حمايــة قطــاع التأميـــن مــن مخاطــر اإلفــالس والتنبــؤ بمــا هــو قــادم مــن تقلبــات فــي األنشــطة االقتصاديــة 
واالجتماعيــة والسياســية التـــي قــد تؤثـــر بشــكل مباشــر علــى نشــاط قطــاع التأميـــن. وقــد عــرَّف الباحثــون »االكتــواري« بأنــه 
الشــخص الــذي يحلــل األعمــال املهنيــة والعواقــب املاليــة للخطــر، حيــث يقــوم باســتخدام علــوم الرياضيــات واإلحصــاء واملاليــة 
مــن الناحيــة النظريــة لدراســة األحــداث ملســتقبل مجهــول، وخاصــة تلــك التـــي تهــم بـــرامج التأميـــن واملعاشــات. إنــه يعمــل علــى 
تقييــم احتمــاالت تلــك األحــداث، وتصميــم وســائل خالقــة للحــد مــن احتمــاالت وخفــض التأثيـــر الســلبي لأحــداث التـــي وقعــت 
  )Society of Actuaries - SOA(. لذلك أصبحت الدراســات االكتوارية من أهم الدراســات في ســلطنة ُعمان، خاصة ملا 

ً
فعال

يـــن فهــو 
َ
لهــا مــن تأثيـــر مباشــر علــى قطــاع التأميـــن فــي الســلطنة فــي األعــوام القادمــة. أمــا التواصــل االكتــواري بحســب رأي الباحث

حمايــة أنشــطة التأميـــن املختلفــة فــي البلــدان العربيــة مــن االندثــار املالــي )التعثـــر املالــي(، وذلــك مــن خــالل الدراســات املشتـــركة 
بيـــن االكتوارييـــن والعمــل علــى تطويـــرها. لذلــك بــدأ االتحــاد األردنــي لشــركات التأميـــن فــي تصميــم قاعــدة بيانــات مركزهــا األردن 
ن بنــك  بموافقــة االتحــاد العــام العربــي للتأميـــن تجمــع بيانــات ومعلومــات جميــع قطاعــات التأميـــن فــي البلــدان العربيــة؛ لتكــّوِ
معلومات االكتوارييـن، بحيث يتم إنشاء الدراسات االكتوارية وفًقا ملعلومات دقيقة لكي يتسنى للتواصل االكتواري تحقيق 

يـــن تتمثــل بمــا يلــي:                                                                               
َ
أهدافــه. وللتواصــل االكتــواري مزايــا بحســب رأي الباحث

تبادل قواعد البيانات لقطاعات التأميـن، مما يشجع شركات التأميـن على إنشاء املزيد من الدراسات االكتوارية.1- 

معرفة إلى أي مدى وصل نشاط التأميـن في البلدان العربية مقارنة مع الدول األجنبية.2- 

الحد من املخاطر، وذلك من خالل التقاريـر الشهرية لقطاع التأميـن في البلدان العربية.3- 

إنشاء جهاز رقابي مشتـرك لحماية أنشطة التأميـن الصغيـرة واملتوسطة والكبيـرة من مخاطر اإلفالس.4- 

مــن هنــا يمكننــا القــول: إن التواصــل االكتــواري املعاصــر أصبــح حاجــة ملحــة لقطــاع التأميـــن، خاصــة فــي ظــل التقلبــات 
االقتصاديــة التـــي تشــهدها البلــدان العربيــة فــي ظــل األزمــة املاليــة العامليــة.

يـن- البـرمجيات 
َ
إن من العمليات الرئيسة في تطويـر وتحديث التواصل االكتواري في البلدان العربية بحسب رأي الباحث

التـي تعمل على سهولة الوصول إلى املعلومات بسرعة ودقة عالية، وبذلك يمكننا القول إن إنشاء شبكة معلومات إلكتـرونية 
تعمل على حماية قطاع التأميـن من املخاطر أصبحت جزًءا من أنشطة التأميـن في الوقت املعاصر، ومنه يمكن زيادة املناخ 
االســتثماري فــي أنشــطة التأميـــن لتتمكــن شــركات التأميـــن مــن إجــراء دراســات اكتواريــة دوريــة مــن املمكــن أن تصــل بقطــاع 

التأميـــن إلى املنافسة الدورية.

وتعتبـــر الدراســات التـــي يقدمهــا الخبيـــر االكتــواري جــزًءا أساســًيا مــن الخطــط واالستـــراتيجيات التـــي يضعهــا قطــاع 
التأميـــن للمســتقبل، وخاصــة فــي مجــاالت إعــداد املوازنــة بســبب أن التأميـــن يقــدم فوائــد عديــدة للفــرد واملجتمــع، منهــا مــا يلــي 

)عبــد املطلــب، 1994(:

تشجيع القيام باملشروعات االقتصادية املختلفة.1- 

ضمان استمرار املشروعات االقتصادية.2- 

زيادة الكفاية اإلنتاجية.3- 

التأميـن على الحياة كوسيلة لالدخار.4- 

تمويل املشروعات االقتصادية. - 

تدعيم االئتمان.6- 

تقديم الحلول لبعض املشكالت االجتماعية. - 

تخفيض تكلفة املساعدات االجتماعية.8- 

إن نتائــج الدراســات االكتواريــة تـــركز علــى إنشــاء مشــروعات اســتثمارية اقتصاديــة، وإعطــاء االطمئنــان باالســتثمار فــي 
املشــروعات، مــع األخــذ بعيـــن االعتبــار املخاطــر بأشــكالها املتنوعــة. وبذلــك يمكــن تقديـــر قيمــة الخســائر قبــل وقــوع أي خطــر 
يــؤدي إلــى زيــادة الفجــوة املاليــة بيـــن اإليـــرادات والنفقــات للشــركة- ولــو جزئــي- خاصــة فــي املشــروعات االســتثمارية. وعلــى ســبيل 
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املثال التأميـن على الحياة الذي قد يستهان بقيمة قسطه املنخفض مقابل التعويض الذي يصل في بعض األحيان إلى آالف 
الرياالت إثـر تحقق الخطر. ومن ذلك- أيًضا- تمويل املشروعات االقتصادية الصغيـرة والكبيـرة، سواء أكان ذلك بـزيادة رأس 
مــال أو خــط إنتــاج جديــد أو إنشــاء مصنــع بأكملــه... إلــى غيـــر ذلــك. فالتأميـــن هنــا يحمـــي صاحــب املشــروع ويقــدم لــه التمويــل. 
وتوجد- أيًضا- مشــكالت اجتماعية كثيـــرة ومتطورة، وقد تظهر مشــكالت لم تكن موجودة... يحافظ على أموال املستثمريـــن 
ويحميهــا؟  إنهــا دراســات التأميـــن التـــي يتــم إنشــاؤها علــى أســاس نظــري وعلمـــي، فمــن خاللهــا يمكــن- وبــكل قــوة- حمايــة ووقايــة 

املخاطــر املســتقبلية.                               

بنــى علــى أســس علميــة ونظريــات رياضيــة دقيقــة 
ُ
هنــا نتوصــل إلــى القــول بــأن الدراســات االكتواريــة هــي الدراســات التـــي ت

تشمل املعلومات املالية واالقتصادية واالجتماعية للتوصل إلى تقديـــر املخاطر في املستـــقبل املجهول. وللدراسات االكتوارية 
تشعبـــات كثيـــرة، منهــا مختصــة فــي مؤسســات الضمــان االجتماعــي “املعاشــات والتقاعــد والعجــز”، والهندســة اللوجســـتية، 
واالســتثمارات طويلــة األجــل، والعديــد مــن املجــاالت املختلفــة. وعلــى الرغــم مــن تعــدد أهــداف أقســاط التأميـــن، لكنهــا- أيًضــا- 
تستثمر في مشروعات مختلفة للحصول على املزيد من اإليـرادات للشركة لرفع قيمة االحتياطي من األموال؛ ملواجهة املخاطر 
بشكل دوري. من هذه االستثمارات التنويع في أنشطة التأميـن واالستثمار في املحافظ، بحيث يتم تكويـن محفظة تحقق أعلى 
عائــد فــي ظــل أقــل مخاطــرة. أمــا فــي إعــادة التأميـــن، فــإن أقســاط التأميـــن لهــا أهميــة بالغــة الخطــورة فــي شــركات إعــادة التأميـــن. 

والهــدف الرئيــس مــن إعــادة الـتأميـــن هــو تجزئــة املخاطــر وتوزيعهــا، بحيــث تتمكــن الشــركة مــن التغطيــة املاليــة للخطــر.                                                                                               

الفصل الثاني - مخاطر التأميـن

املبحث األول- مخاطر التأميـن في سلطنة ُعمان:

عرَّف املتخصصون الخطر بأنه حدوث �سيء غيـر مرغوب فيه، مما يؤدي إلى الضرر. أما في التأميـن فله عدة تعريفات 
تتمثل فيما يلي )مختار، 1992(:

حالة عدم التأكد التـي يمكن قياسها.1- 

عدم التأكد من وقوع خسارة معينة.2- 

فرصة وقوع خسارة.3- 

إمكانية وقوع خسارة.4- 

الخسارة املادية املحتملة نتيجة وقوع حادث معيـن. - 

الخسارة املحتملة في الدخل أو الثـروة نتيجة وقوع خطر معيـن.6- 

ويـــرى الباحثــان أن الخســارة لهــا احتمــاالت، وهــي ليســت مؤكــدة الحــدوث، وتتمثــل فــي شــركات التأميـــن بالقســط، وذلــك 
ي املشتـرك عن السداد، أو عجز الشركة عن التعويض وفًقا للشروط املتفق عليها بعقد التأميـن، يقابل ذلك قيمة مالية  ِ

ّ
ل

َ
لَتخ

متفق عليها بيـن الشركة وصاحب البوليصة يتم تسديدها للشركة على شكل أقساط. إن من أهم األمور التـي ال تـزال شركات 
التأميـــن تبحــث عــن الطرائــق البديلــة لهــا ملواجهتهــا ومكافحتهــا هــو عــدم التــوازن املالــي مــا بيـــن األقســاط املكتتبــة والتعويضــات 
املدفوعة. لذلك تضع شركات التأميـن على سلم األولويات مخصصات مالية خاصة في إنشاء الدراسات االكتوارية ملواجهة 
هــذا الخطــر. حيــث تقــوم هــذه الدراســات بقيــاس درجــة هــذا الخطــر ومــدى تأثيـــره علــى الوضــع املالــي للشــركة ووضــع الخطــط 
البديلة في معالجة وقوع مثل تلك املخاطر؛ إلبعاد الشركة عن التعثـر املالي الذي قد يعرض الشركة إلى إعالن إفالسها. لكن 
هناك أنواًعا لهذه املخاطر، ولكل نوع من تلك املخاطر تأثيـر مستقل على الشركة عن األنواع األخرى، بحيث يمكن مواجهته 
مــن خــالل الدراســات االكتواريــة بدراســة توقعيــة بوقــت حدوثــه، ومــدى اســتقطاب القيمــة املاليــة فــي حــال تحقــق هــذا الخطــر. 

وعليه يمكن تقسيم مخاطر التأميـــن بحسب رأي الباحثَين إلى قسميـــن:

القســم األول - املخاطر الزمنية التـــي تتمثل في الوقت، فكلما تقدمت شــركة التأميـــن في الزمن، زادت درجة الخطورة، 
والسبب يعود في ذلك إلى أنه مع مرور الزمن تقتـرب مدة التعويض التـي ستلتـزم شركة التأميـن بدفعها للطرف اآلخر، حسب 
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شــروط عقــد البوليصــة. ويقودنــا هــذا إلــى أن صاحــب البوليصــة ينتظــر قيمــة التعويــض مقابــل األقســاط التـــي يدفعهــا بشــكل 
دوري. وذلك ينعكس على شــكل خطورة لشــركة التأميـــن باقتـــراب موعد الســداد.

، والحالــة االجتماعيــة 
ً

القســم الثانــي - هــي املخاطــر الذاتيــة التـــي تتمثــل فــي صاحــب البوليصــة، كالوضــع الصحـــي مثــال
 قبــل إجــراء 

ً
واملنشــأة صاحبــة البوليصــة... إلــى غيـــر ذلــك. وعلــى الشــركة أن تقــوم بدراســة وافيــة لوضــع البوليصــة مســتقبال

العقد لتتمكن من وضع الطرائق البديلة والدراسات التـي تقودها إلى املدى الذي يمكن للشركة من خالله معالجة املخاطر 
الذاتية عند تحققها ووقوعها، ومعرفة كيفية إمكان التقليل من آثارها. وهنا نستطيع القول إنه كلما زادت درجة الخطورة 
قبــل االشتـــراك فــي بوالــص التأميـــن، زاد القســط الــذي سيلتـــزم بــه املشتـــرك لكــي تتمكــن الشــركة مــن مواجهــة تلــك املخاطــر 
وتغطية املطالبات املالية للتعويض؛ لكي تلعب الشركة دوًرا منافًسا وهاًما في التقديم األفضل لخدمات التأميـن. وبالرجوع 
 ُعمانًيــا خــالل العــام املالــي 

ً
إلــى إجمالــي االســتثمارات لشــركات التأميـــن فــي ســلطنة ُعمــان، نجــد أنهــا بلغــت 9,923,338 2 ريــاال

 ُعمانًيــا، أي بـــزيادة قدرهــا 3.3 % )الهيئــة 
ً

2009، مقارنــة بإجمالــي االســتثمارات فــي عــام 2008 التـــي بلغــت 1,662,069 2 ريــاال
العامة لسوق املال، 2010(. إن الشركات التـي تقدم خدمة متميـزة عن شركات أخرى تستقطب املزيد من املشتـركيـن، فهي 
تسعى إلى تطبيق قانون األعداد الكبيـرة الذي يلعب دوًرا هاًما في توزيع املخاطر على بوالص التأميـن. إن البعد عن املخاطر 
يعتبـــر السياســة الســائدة فــي إدارة اســتثمارات الصناديــق، وبذلــك فــإن ضمــان االســتثمار )رأس املــال والعائــد( يعتبـــر عنصــًرا 
مهًما في إدارة أصول الصناديق، ويأتـي هذا على حساب العائد الذي يمكن أن يتحقق من توجيه أصول الصناديق إلى أوعية 

اســتثمارية أخــرى تــدر عائــًدا أفضــل، وقــد يكــون هــذا مرجعــه إلــى أي مــن األســباب التاليــة أو كلهــا )تاوضــروس، 1989(:

عدم توافر مديـر استثمار متخصص.أ- 

البعد عن شبهة إهدار املال العام.ب- 

اتخاذ أسهل األساليب في إدارة االستثمار.ج- 

انخفاض قيمة املال االحتياطي القابل لالستثمار.د- 

عدم وجود هامش مالءة مناسب.	- 

اإلفراط في الحيطة والحذر.و- 

املبحث الثاني - مخاطر التأميـن في الدول املغاربية

لعل أول أمر تفكر فيه شركات التأميـن  في الدول املغاربية هو كيفية التصدي ملخاطر التأميـن بالرغم من تعدد أنواعها 
ودرجــات خطورتهــا، ومــدى تأثيـــرها علــى املــالءة املاليــة للشــركة. ومــن هــذه املراحــل- التـــي يتــم البــدء فيهــا ملواجهــة املخاطــر- 
تحصيل األقساط بأشكالها وأنواعها املختلفة، سواء الشهرية أو السنوية، حيث يتم التغطية املبدئية ملواجهة املخاطر، ثم 
تليهــا مرحلــة توزيــع األقســاط املحصلــة، فيتــم وضــع املخصصــات املاليــة مــن األقســاط ملواجهــة “الســحوبات” النقديــة الناتجــة 
عن االلتـزام بسداد تعويضات املخاطر. ومن مراحل التصدي ملخاطر التأميـن في الدول املغاربية- أيًضا-  مرحلة االستثمارات 
طويلة األجل، حيث يتم استثمار األقساط املكتتبة باستثمارات متعددة بعد إنشاء دراسة الجدوى لكل مشروع استثماري، 
ومثــال ذلــك إنشــاء محفظــة اســتثمارية، وشــراء أســهم فــي البورصــات، واملســاهمة فــي العقــارات... وغيـــر ذلــك. ويمثــل العائــد مــن 
هذه االستثمارات تغطية إضافية لالحتياطي في مواجهة التعويضات املستمرة عند تحقق الخطر، إضافة إلى إعادة التأميـن 
الذي يعتبـر املرحلة االنتقالية من الخطر املباشر إلى الخطر الغيـر املباشر، بحيث يتم تحميل جزء من املخاطر لشركات كبـرى 
متخصصــة فــي إعــادة التأميـــن، مــن هنــا يمكننــا تلخيــص مراحــل التصــدي ملخاطــر التأميـــن فــي الــدول املغاربيــة بمــا يلــي )حطــاب، 

:)2009

تحصيل األقساط الشهرية والسنوية بشكل دوري.أ- 

وضع املخصصات املالية للسيطرة على إجمالي التعويضات.ب- 

االستثمار األمثل لأقساط املكتتبة.ج- 

إعادة التأميـن للبوليصة التـي تتمتع بمخاطر مرتفعة.د- 
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وبهــذه املراحــل يمكننــا مواجهــة املخاطــر والتصــدي لهــا، بحيــث يمكــن علــى األقــل التقليــل مــن حدة خطورتها على التوازن 
املالي للشركة والتخفيض من إجمالي التعويضات. وبذلك يتم الوصول إلى تحقيق النتائج املتوقعة من الدراسات االكتوارية 
بأن تغطي األقساط املكتتبة التعويضات على التأميـن. ومن خالل الجدول التالي يمكن مقارنة األقساط اإلجمالية لشركات 

:)GAIF التأميـن في الدول املغاربية خالل الفتـرة الواقعة بيـن  ) 200-2009( كما يلي )االتحاد العام العربي للتأميـن

جدول رقم (2(
أقساط التأميـن اإلجمالية )مليون دوالر أمريكي(

الســــنوات ) 2005 – 2009(
عدد الشركات اسم الدولة

2009 2008 2007 2006 2005
  3  8  694  98  4  16 تونس
106  10 1 776 640  68 9 الجزائر

غيـر متوافر 242 16  149 142 12 ليبيا
2 83 2  3 21 3 16   14 8 8 املغرب

ويتـرك الباحثان الجدول السابق إلى القراء األعزاء للنظر في مقارنة نشاط التأميـن في الدول املغاربية.

الفصل الثالث - مناقشة وتحليل النتائج واختبار الفرضيات

املبحث األول - مناقشة النتائج

يتنــاول هــذا الفصــل مناقشــة وتحليــل البيانــات الخاصــة بموضــوع الدراســة ووصفهــا وصًفــا دقيًقــا للمجتمــع ككل، 
واملتمثل في شركات التأميـن في سلطنة ُعمان والدول املغاربية، والعينة التـي تم اختيارها من املجتمع، وصدق وثبات األداة، 

واملعالجــة اإلحصائيــة التـــي أجريــت علــى بيانــات هــذه العينــة.

مجتمع الدراسة وعينتها
جدول رقم )3(

شركات التأميـن في سلطنة ُعمان 

أسماء الشركات
الشركات األجنبيةالشركات الوطنيةالرقم

شركة التأميـن العربيةشركة التأميـن األهلية1
شركة النسر للتأميـنالشركة الُعمانية املتحدة للتأميـن2
شركة التأميـن اإليـرانيةشركة ظفار للتأميـن3
شركة اكسا للتأميـنشركة مسقط للتأميـن على الحياة4
الشركة الهندية الجديدة للتأميـنالشركة العمانية القطرية للتأميـن 
الشركة األمريكية للتأميـن على الحياةشركة الصقر للتأميـن6
شركة تشارتس ميمسا للتأميـنشركة املدينة الخليجية للتأميـن7
شركة عمان للتأميـنشركة رويال وصن الالينس- ُعمان8
شركة الضمان اللبنانيةالشركة الوطنية للتأميـن على الحياة والعام9

شركة املشرق العربيشركة الرؤية للتأميـن10
التأميـن على الحياة )العاملية(شركة مسقط للتأميـن11
التأميـن العربية السعودية--------------------12

حيث تم اختيار الشركات التـي تمثل قطاع التأميـن في سلطنة ُعمان كعينة للدراسة شملت )11( شركة محلية، و)12( 
شــركة أجنبيــة، لكــي يتــم تحليــل معلومــات هــذه الشــركات للتوصــل إلــى املجتمــع ككل، واســتخراج املؤشــرات التـــي تعمــل علــى 

تحقيــق أهــداف الدراســة.                                                              
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االختبارات الخاصة بأداة القياس

صدق األداة:أ- 
تــم التحقــق مــن صــدق أداة الدراســة التـــي تمثــل البيانــات املاليــة لشــركات التأميـــن فــي ســلطنة ُعمــان مــن خــالل التقاريـــر 

املاليــة واإلحصائيــة الصــادرة عــن الهيئــة العامــة لســوق املــال الُعمانــي.

 ثبات األداة:ب- 

قــام الباحثــان بالتأكــد مــن ثبــات أداة الدراســة للبيانــات املاليــة لشــركات التأميـــن، حيــث تــم اســتخدام معادلــة كرونبــاخ 
ألفــا بطريقــة االتســاق الداخلــي لحســاب معامــل الثبــات، حيــث وجــد الباحثــان أن مقــدار معامــل االتســاق الداخلــي ألفــا لــأداة 

واملجــاالت بالنســبة للتواصــل االكتــواري فــي شــركات التأميـــن ككل بلــغ %90.24.

األساليب اإلحصائية املستخدمة

قــام الباحثــان باســتخدام بـــرنامج الحزمــة اإلحصائيــة للعلــوم االجتماعيــة للتوصــل إلــى التحاليــل اإلحصائيــة للبيانــات 
بهدف تحقيق األهداف املرسومة في إطار هذه الدراسة، حيث اعتمد α ≥  % الباحثان مستوى داللة مقداره ألفا أقل من 

  % أو يســاويه. 

تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية:

الوســط الحســابي: قــام الباحثــان باســتخدام الوســط الحســابي للبيانــات املاليــة املنتقــاة مــن عينــة الدراســة للقيــام أ- 
بإجــراء االختبــارات اإلحصائيــة لفرضيــات الدراســة.              

االنحراف املعياري: قام الباحثان باستخدام االنحراف املعياري لبيان وقياس مدى تشتت البيانات املالية لقطاع التأميـن حول ب- 
وسطها الحسابي، حيث تشيـر الداللة على االنحراف املعياري املتمثل بالقيمة املتدنية إلى أن ابتعاد البيانات املالية عن وسطها 

الحسابي سيكون بدرجة ضعيفة، وبطريقة أخرى، كلما قلت قيمة االنحراف املعياري، كان ذلك أفضل لنتائج الدراسة.

النســبة املئويــة والتكــرار: قــام الباحثــان باســتخدام النســبة املئويــة والتكــرار لكــي يتــم تمثيــل ووصــف العينــة املنتقــاة ج- 
للمجتمــع الــذي يمثــل شــركات التأميـــن الُعمانيــة، وعددهــا )23( شــركة أجنبيــة ومحليــة.

اختبار )T-test(: قام الباحثان باستخدام االختبار اإلحصائي، حيث تم إيجاد االنحراف والوسط الحسابي للعينة د- 
ككل، وذلك للوصول إلى قبول أو رفض الفرضية الصفرية والفرضية البديلة، وذلك بمســتوى داللة ألفا أقل من 

  % أو يســاويه.

املبحث الثاني - تحليل النتائج واملعلومات الواردة لشركات التأميـن الُعمانية املكونة من )23( شركة محلية وأجنبية:

ثبات األداة 1-

قــام الباحثــان بحســاب معامــل ثبــات األداة بطريقــة االتســاق الداخلــي، وذلــك حســب معادلــة كرونبــاخ ألفــا للتأكــد مــن 
ثبــات أداة الدراســة، حيــث بلغــت لشــركات التأميـــن )23 شــركة( 64 %، ويمكــن تمثيــل ذلــك حســب الجــدول التالــي:            

جدول رقم )4(

االتساق الداخلياملجال
  .0تحديد الخطر
4 .0وثائق التأميـن

9 .0األقساط املكتتبة
  .0التعويضات التحميلية

0.81العموالت وتكاليف اإلنتاج
8 .0املصروفات اإلدارية والعمومية

0.64األداة ككل
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نالحظ من الجدول السابق أن ثبات األداة بلغ لتحديد الخطر 77 %، وقد بلغ لعدد وثائق التأميـن 4  %، ولأقساط 
املكتتبة 79 %، أما للتعويضات التحميلية فقد بلغ   %، وللعموالت وتكاليف اإلنتاج 81%، وأخيـًرا فقد بلغ للمصروفات 

اإلداريــة والعموميــة 8  %.

املبحث الثالث - اختبار الفرضيات الخاصة بالتواصل االكتواري:

الفرضية األولى: هناك عالقة ذات داللة إحصائية بيـن وثائق التأميـن ومخاطر التأميـن.

قــام الباحثــان باســتخدام املتوســط الحســابي واالنحــراف املعيــاري للبيانــات املاليــة املتعلقــة بهــذه الفرضيــة لقيــاس 
العالقــة بيـــن وثائــق التأميـــن فــي التواصــل االكتــواري ومخاطــر التأميـــن، حيــث تمثلــت النتائــج فــي الجــدول التالــي:          

جدول رقم )5(
املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري لبيانات وثائق التأميـن مرتبة تنازلًيا حسب املتوسطات الحسابية 

δδ االنحراف املعياريµ املتوسط الحسابيالبياناتالرتبة
1.04 3.6عدد وثائق التأميـن 1
91.09 .3نوع وثيقة التأميـن2
 3.461.0قسط وثيقة التأميـن3
3.431.01التعويض على وثيقة التأميـن4
2.401.06مدة وثيقة التأميـن 
3.281.14وثائق التأميـن ككل#

يبيـن الجدول رقم ) ( املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري لجميع بيانات وثائق التأميـن، حيث احتلت أعداد وثائق 
التأميـــن املرتبــة األولــى، وبمتوســط حســابي بلــغ  3.6، وانحــراف معيــاري 1.04، تلتهــا فــي املرتبــة الثانيــة أنــواع وثائــق التأميـــن 
بمتوســط حســابي 9 .3، وانحــراف معيــاري 1.09، تلتهــا فــي املرتبــة الثالثــة قســط وثيقــة التأميـــن بمتوســط حســابي 3.46، 
وانحــراف معيــاري  1.0، بينمــا جــاءت مــدة وثيقــة التأميـــن فــي املرتبــة األخيـــرة بمتوســط حســابي بلــغ 2.40، وانحــراف معيــاري 
1.06، حيــث بلــغ املتوســط الحســابي لبيانــات وثائــق التأميـــن ككل 3.28، وبانحــراف معيــاري بلــغ 1.14. ومــن خــالل دراســة 
االنحراف املعياري لبيانات وثائق التأميـن املختارة من شركات التأميـن في سلطنة ُعمان- نجد أن أغلب االنحرافات املعيارية 
تمركــزت حــول متوســطها الحســابي، حيــث بلــغ االنحــراف املعيــاري ملجمــوع املتوســطات الحســابية بالنســبة لوثائــق التأميـــن 
1.14، وهــذا يعكــس النتائــج بشــكل دقيــق لبيانــات شــركات التأميـــن مناصفــة بيـــن الشــركات املحليــة والشــركات األجنبيــة ممــا 

ينعكــس إيجاًبــا فــي زيــادة الثقــة فــي النتائــج اإلحصائيــة الناتجــة عــن الدراســة للعينــة املختــارة ككل.                                                                                                      

جدول رقم )6(
املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري لبيانات “مخاطر التأميـن” مرتبة تنازلًيا حسب املتوسطات الحسابية 

واالنحرافات املعيارية

االنحراف املعياري δاملتوسط الحسابي µالبياناتالرتبة

 3.431.0تأميـن السيارات1

 3.301.0التأمينات األخرى2

1.06 3.2تأميـن املمتلكات  3

3.261.16تأميـن الحياة4

3.201.00تأميـن النقل 

3.161.09مخاطر التأميـن ككل#

يبيـن الجدول رقم 6 املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لبيانات مخاطر التأميـن، حيث حصل تأميـن السيارات 
علــى املرتبــة األولــى بمتوســط حســابي 3.43، وانحــراف معيــاري  1.0. وجــاءت فــي املرتبــة الثانيــة التأمينــات األخــرى بمتوســط 
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حسابي 3.30، وانحراف معياري  1.0. أما املرتبة الثالثة فقد حصلت عليها تأميـن املمتلكات بمتوسط حسابي  3.2، وانحراف 
معيــاري 1.06. أمــا املرتبــة األخيـــرة، فقــد حصلــت عليهــا تأميـــن النقــل بمتوســط حســابي 3.20، وانحــراف معيــاري 1.00.                                                  

وبعــد دراســة املتوســطات الحســابية واالنحرافــات املعياريــة للبيانــات املاليــة ملخاطــر التأميـــن فــي العينــة املختــارة، نجــد 
أن أغلــب االنحرافــات املعياريــة تمركــزت حــول متوســطها الحســابي، حيــث بلــغ االنحــراف املعيــاري ملجمــوع متوســطات مخاطــر 
التأميـــن 1.09، وهــذا ينعكــس بشــكل دقيــق علــى البيانــات املاليــة ملخاطــر التأميـــن، وهــذا - بــدوره -  ينعكــس إيجابًيــا علــى نتائــج 

الدراســة.                                                                         

وللتحقق من صحة هذه الفرضية، تم استخدام اختبار T-test، وكانت النتائج كالتالي:

جدول رقم )7(
الوسط الحسابي واالنحراف املعياري واختبار tset-T للفروق بيـن وثائق التأميـن للتواصل االكتواري ومخاطر التأميـن

الداللة اإلحصائيةدرجات الحريةقيمة t الجدوليةاالنحراف املعياري δاملتوسط الحسابي µالعددالبيان

10543.281.14106.04910530.000وثائق التأميـن

14203.161.09123.56214190.000مخاطر التأميـن

يتبيـن من الجدول رقم 7 أنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيـن وثائق التأميـن للتواصل االكتواري ومخاطر التأميـن 

عنــد مســتوى داللــة ألفــا أقــل مــن   % أو يســاويه، حيــث يتضــح مــن الجــدول رقــم 7 أن قيمــة t الجدوليــة بلغــت 106.049، 
وبداللة إحصائية 0.000، حيث شملت الفروق بيـن املتوسطيـن الحسابييـن لدعم وثائق التأميـن، وذلك بمتوسط حسابي 
3.28 مقابل خطر التأميـن بمتوسط حسابي 3.16. وبالنظر إلى الداللة اإلحصائية فقد بلغت 0.000، مما يشيـر إلى أنه توجد 
عالقة بيـن مخاطر التأميـن والوثائق التأمينية، حيث بلغ املتوسط الحسابي ملخاطر التأميـن 3.16، وبانحراف معياري 1.09، 
وبدرجــات حريــة 1419. ويمكننــا القــول إن مخاطــر التأميـــن تعتمــد علــى وثائــق التأميـــن؛ لذلــك ال تتمكــن الشــركة مــن معرفــة 
مخاطر التأميـــن بدون معرفة وثائق التأميـــن لكي تستطيع الشركة حساب التوقعات املالية املستقبلية ملواجهة أي خطر قد 
ــن عليــه، بذلــك يمكــن للشــركة  مَّ

َ
يعــرض الشــركة للخســائر، والــذي يـــرجع إلــى دفــع التعويضــات املاليــة مقابــل وقــوع الخطــر للمؤ

أن تعمــل علــى بلــورة وضعهــا املالــي قبــل وقــوع املخاطــر بوضــع مخصصــات ماليــة ملواجهــة املخاطــر الغيـــر املتوقــع حدوثهــا.      

الفرضية الثانية: هناك عالقة ذات داللة إحصائية بيـن األقساط املكتتبة ومخاطر التأميـن

قــام الباحثــان باســتخدام املتوســط الحســابي واالنحــراف املعيــاري للبيانــات املاليــة املتعلقــة بهــذه الفرضيــة لقيــاس 
العالقــة بيـــن األقســاط املكتتبــة فــي التواصــل االكتــواري ومخاطــر التأميـــن، حيــث تمثلــت النتائــج فــي الجــدول التالــي:                                                                                                             

جدول رقم )8(
املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري لبيانات األقساط املكتتبة مرتبة تنازلًيا حسب املتوسطات الحسابية

االنحراف املعياري δاملتوسط الحسابي µالبياناتالرتبة

 3.121.2املكتتبة من تأميـن السيارات1

 3.011.4املكتتبة من تأميـن املمتلكات2

81.20 .2املكتتبة من تأميـن الحياة3

31.26 .2املكتتبة من التأمينات األخرى4

2.611.21املكتتبة من تأميـن النقل 

2.801.24األقساط املكتتبة ككل#

يبيـــن الجــدول رقــم )8( املتوســط الحســابي واالنحــراف املعيــاري لجميــع بيانــات األقســاط املكتتبــة، حيــث جــاء تأميـــن 
الســيارات فــي املرتبــة األولــى بمتوســط حســابي بلــغ 3.12، وانحــراف معيــاري  1.2, وجــاء فــي املرتبــة الثانيــة تأميـــن املمتلــكات 
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بمتوســط حســابي 3.01، وانحــراف معيــاري  1.4، ثــم جــاء فــي املرتبــة الثالثــة تأميـــن الحيــاة بمتوســط حســابي 8 .2، وانحــراف 
معيــاري 1.20, بينمــا جــاء فــي املرتبــة األخيـــرة تأميـــن النقــل بمتوســط حســابي بلــغ 2.61، وانحــراف معيــاري 1.21، بذلــك بلــغ 

املتوســط الحســابي لبيانــات األقســاط املكتتبــة ككل 2.80، وبانحــراف معيــاري بلــغ 1.24.

ومــن خــالل دراســة االنحــراف املعيــاري لبيانــات األقســاط املكتتبــة لشــركات التأميـــن فــي ســلطنة ُعمــان- نجــد أن أغلــب 
االنحرافــات املعياريــة تمركــزت حــول متوســطها الحســابي، حيــث بلــغ االنحــراف املعيــاري ملجمــوع املتوســطات الحســابية 
بالنســبة لأقســاط املكتتبــة ككل 1.24، وهــذا يعكــس نتائــج الدراســة بشــكل دقيــق فــي توصيــف األقســاط املكتتبــة لشــركات 
التأميـن الُعمانية املحلية واألجنبية ألنواع التأمينات املختلفة مما ينعكس إيجابًيا في زيادة ثقة نتائج الدراسة للعينة املختارة 

املمثلــة بـــ )23( شــركة.                                                                                                              

تم استخدام اختبار T-test وذلك للتحقق من صحة هذه الفرضية، حيث كانت النتائج كما يلي:

جدول رقم )9(
T-test  الوسط الحسابي واالنحراف املعياري واختبار

 للفروق بيـن األقساط املكتتبة للتواصل االكتواري ومخاطر التأميـن

املتوسط الحسابيµالعددالبيان
االنحراف املعياري 

δ
t قيمة

الجدولية
الداللة اإلحصائيةدرجات الحرية

9322.81.2489.9199310.000األقساط املكتتبة

يبيـــن مــن الجــدول رقــم 9 أنــه توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيـــن األقســاط املكتتبــة للتواصــل االكتــواري ومخاطــر 
التأميـــن عنــد مســتوى داللــة ألفــا أقــل مــن   % أو يســاويه، حيــث يتضــح مــن الجــدول رقــم 9 أن قيمــة تـــي الجدوليــة لأقســاط 
املكتتبة بلغت 89.919 وبداللة إحصائية 0.000. مما يشيـــر ذلك أنه توجد عالقة بيـــن مخاطر التأميـــن واألقساط املكتتبة، 
ويمكننــا القــول إن مخاطــر التأميـــن تعتمــد علــى األقســاط املكتتبــة لذلــك ال تســتطيع الشــركة تحديــد مخاطــر التأميـــن بــدون 
معرفــة األقســاط املكتتبــة، وعليــه يتــم قبــول الفرضيــة القائلــة “ هنــاك عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيـــن األقســاط املكتتبــة 

ومخاطــر التأميـــن.

الفرضية الثالثة: هناك عالقة ذات داللة إحصائية بيـن التعويضات التحميلية ومخاطر التأميـن.

قام الباحثان باستخدام املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري للبيانات املتعلقة بهذه الفرضية لقياس العالقة بيـن 
التعويضات التحميلية في التواصل االكتواري ومخاطر التأميـن حيث تمثلت النتائج في الجدول التالي:                                                                                                             

جدول رقم )10(
املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري لبيانات التعويضات التحميلية مرتبة تنازلًيا حسب املتوسطات الحسابية

االنحراف املعياري δاملتوسط الحسابي µالبياناتالرتبة

3.681.12تعويضات تأميـن السيارات1

3.661.09تعويضات تأميـن املمتلكات2

 91.2 .3تعويضات تأميـن الحياة3

3.421.09تعويضات التأمينات األخرى4

3.361.09تعويضات تأميـن النقل 

3.461.15التعويضات املدفوعة ككل#

يبيـن الجدول رقم )10( املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري لجميع بيانات التعويضات التحميلية ألنواع التأميـن، 
حيــث جــاء تأميـــن الســيارات فــي املرتبــة األولــى، وبمتوســط حســابي بلــغ 3.68، وانحــراف معيــاري 1.12. أمــا فــي املرتبــة الثانيــة، 
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فقد جاء تأميـــن املمتلكات بمتوســط حســابي 3.66، وانحراف معياري 1.09. وجاء في املرتبة الثالثة تأميـــن الحياة، بمتوســط 
حســابي 9 .3، وانحــراف معيــاري  1.2. بينمــا جــاء تأميـــن النقــل فــي املرتبــة األخيـــرة، بمتوســط حســابي بلــغ  3.36، وانحــراف 

معيــاري 1.09، حيــث بلــغ املتوســط الحســابي لبيانــات التعويضــات املدفوعــة ككل 3.46، وبانحــراف معيــاري بلــغ  1.1. 

ومــن خــالل دراســة االنحــراف املعيــاري لبيانــات شــركات التأميـــن فــي ســلطنة ُعمــان نجــد أن أغلــب االنحرافــات املعياريــة 
تمركــزت حــول متوســطها الحســابي، حيــث بلــغ االنحــراف املعيــاري ملجمــوع املتوســطات الحســابية لبيانــات التعويضــات 
التحميليــة ككل  1.1، وهــذا يعكــس النتائــج بشــكل جيــد للتعويضــات املدفوعــة، ممــا ينعكــس إيجابًيــا علــى زيــادة الثقــة فــي 

النتائــج اإلحصائيــة الناتجــة عــن الدراســة للعينــة املختــارة املمثلــة لشــركات التأميـــن فــي ســلطنة ُعمــان.  

تم استخدام اختبار T-test وذلك للتحقق من صحة هذه الفرضية حيث كانت النتائج كما يلي:

جدول رقم )11(
  T-test الوسط الحسابي واالنحراف املعياري واختبار 

للفروق بيـن التعويضات التحميلية للتواصل االكتواري ومخاطر التأميـن

العددالبيان
املتوسط 
µالحسابي

االنحراف 
δ املعياري

t  قيمة 
الجدولية

درجات 
الحرية

الداللة 
اإلحصائية

9323.461.1542.4159310.000التعويضات التحميلية

نالحــظ مــن الجــدول رقــم 11 أنــه توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيـــن التعويضــات التحميليــة للتواصــل االكتــواري 
ومخاطــر التأميـــن عنــد مســتوى داللــة ألفــا أقــل مــن   % أو يســاويه، حيــث يتضــح  مــن الجــدول رقــم 11 أن قيمــة تـــي الجدوليــة 
للتعويضــات التحميليــة بلغــت  42.41، وبداللــة إحصائيــة 0.000، ممــا يشيـــر إلــى أنــه توجــد عالقــة بيـــن مخاطــر التأميـــن 
والتعويضــات التحميليــة، ويمكــن القــول إن مخاطــر التأميـــن تعتمــد علــى التعويضــات التحميليــة، لذلــك ال تســتطيع شــركات 
التأميـن معرفة مقدار مخاطر التأميـن دون الرجوع إلى التعويضات التحميلية، وبناًء على نتائج التحليل اإلحصائي يتم قبول 

الفرضيــة القائلــة “هنــاك عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيـــن التعويضــات التحميليــة ومخاطــر التأميـــن”.                                            

الفرضية الرابعة: هناك عالقة ذات داللة إحصائية بيـن العموالت وتكاليف اإلنتاج ومخاطر التأميـن.

قام الباحثان باستخدام املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري للعبارات املتعلقة بهذه الفرضية لقياس العالقة بيـن 
العموالت وتكاليف اإلنتاج في التواصل االكتواري ومخاطر التأميـن، حيث تمثلت النتائج في الجدول التالي:                                                                                       

جدول رقم )12(
املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري لبيانات العموالت وتكاليف اإلنتاج مرتبة تنازلًيا حسب املتوسطات الحسابية

االنحراف املعياري δاملتوسط الحسابي µالبياناتالرتبة

3.161.20تأميـن السيارات1

3.021.00تأميـن الحياة2

3.011.01تأميـن املمتلكات3

2.960.96التأمينات األخرى4

2.810.89تأميـن النقل 

3.081.06العموالت وتكاليف اإلنتاج ككل#

يبيـــن الجــدول رقــم )12( املتوســط الحســابي واالنحــراف املعيــاري لجميــع بيانــات العمــوالت وتكاليــف اإلنتــاج، حيــث 
جــاء فــي املرتبــة األولــى تأميـــن الســيارات بمتوســط حســابي بلــغ 3.16، وانحــراف معيــاري 1.20. وجــاء فــي املرتبــة الثانيــة تأميـــن 
الحياة بمتوسط حسابي 3.02، وانحراف معياري 1.00. أما في املرتبة الثالثة فجاء تأميـن املمتلكات بمتوسط حسابي 3.01، 
وانحــراف معيــاري 1.01، بينمــا جــاء تأميـــن النقــل فــي املرتبــة األخيـــرة بمتوســط حســابي بلــغ 2.81، وانحــراف معيــاري 0.89، 
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حيــث بلــغ املتوســط الحســابي لبيانــات العمــوالت وتكاليــف اإلنتــاج ككل 3.08، وبانحــراف معيــاري بلــغ 1.06. مــن خــالل دراســة 
االنحراف املعياري لبيانات شركات التأميـن نجد أن أغلب االنحرافات املعيارية تمركزت حول متوسطها الحسابي، حيث بلغ 

االنحــراف املعيــاري ملجمــوع املتوســطات الحســابية للعمــوالت وتكاليــف اإلنتــاج ككل 1.06.

وهــذا يعكــس نتائــج بيانــات شــركات التأميـــن بطريقــة مثلــى، ممــا ينعكــس إيجابًيــا علــى زيــادة الثقــة فــي النتائــج اإلحصائيــة 
لعينــة الدراســة املتمثلــة فــي شــركات التأميـــن الُعمانيــة.                                                                                 

تم استخدام اختبار T-test، وذلك للتحقق من صحة هذه الفرضية، حيث كانت النتائج كما يلي:

جدول رقم )13(
 T-test  الوسط الحسابي واالنحراف املعياري واختبار 

للفروق بيـن العموالت وتكاليف اإلنتاج للتواصل االكتواري ومخاطر التأميـن

العددالبيان
املتوسط 
µالحسابي

االنحراف 
δ املعياري

t  قيمة 
الجدولية

درجات 
الحرية

الداللة 
اإلحصائية

6883.081.0683.4886870.000العموالت وتكاليف اإلنتاج

يتبيـــن من الجدول رقم 13 أنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيـــن العموالت وتكاليف اإلنتاج للتواصل االكتواري 
ومخاطــر التأميـــن عنــد مســتوى داللــة ألفــا أقــل مــن   % أو يســاويه، حيــث يتضــح مــن الجــدول رقــم 13 أن قيمــة تـــي الجدوليــة 
للعمــوالت وتكاليــف اإلنتــاج بلغــت 83.488، وبداللــة إحصائيــة 0.000، ممــا يشيـــر إلــى أنــه  توجــد عالقــة بيـــن مخاطــر التأميـــن 
والعموالت وتكاليف اإلنتاج. نتوصل بذلك إلى أن مخاطر التأميـــن تعتمد على العموالت وتكاليف اإلنتاج، لذلك ال تســتطيع 

شــركات التأميـــن تحديــد مخاطــر التأميـــن دون الرجــوع إلــى معرفــة العمــوالت وتكاليــف اإلنتــاج.

وبنــاًء علــى النتائــج اإلحصائيــة يتــم قبــول الفرضيــة القائلــة: “هنــاك عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيـــن العمــوالت وتكاليــف 
اإلنتــاج ومخاطر التأميـــن”.                                              

الفرضية الخامسة: هناك عالقة ذات داللة إحصائية بيـن املصروفات اإلدارية والعمومية ومخاطر التأميـن.

قام الباحثان باستخدام املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري للعبارات املتعلقة بهذه الفرضية لقياس العالقة بيـن 
املصروفات اإلدارية والعمومية للتواصل االكتواري ومخاطر التأميـن، حيث تمثلت النتائج في الجدول التالي:                                                                                       

جدول رقم )14(
 املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري لبيانات املصروفات اإلدارية والعمومية 

مرتبة تنازلًيا حسب املتوسطات الحسابية

االنحراف املعياري δاملتوسط الحسابي µالبياناتالرتبة

1.08  .3تأميـن السيارات1

3.230.98تأميـن املمتلكات2

1.00 3.1التأمينات األخرى3

2.991.02تأميـن الحياة4

2.491.04تأميـن النقل 

3.151.06املصروفات اإلدارية والعمومية ككل#

يبيـــن الجــدول رقــم )14( املتوســط الحســابي واالنحــراف املعيــاري لجميــع بيانــات املصروفــات اإلداريــة والعموميــة ككل، 
إن تأميـن السيارات احتل املرتبة األولى بمتوسط حسابي بلغ   .3، وانحراف معياري 1.08، ثم جاء في املرتبة الثانية تأميـن 
املمتلــكات بمتوســط حســابي 3.23، وانحــراف معيــاري 0.98، أمــا التأمينــات األخــرى فقــد  أخــذت املرتبــة الثالثــة بمتوســط 
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حســابي  3.1، وانحــراف معيــاري 1.00, بينمــا جــاء تأميـــن النقــل فــي املرتبــة األخيـــرة بمتوســط حســابي بلــغ 2.49، وانحــراف 
معياري 1.04، حيث بلغ املتوسط الحسابي لبيانات املصروفات اإلدارية والعمومية ككل  3.1 وبانحراف معياري بلغ 1.06. 
مــن خــالل دراســة االنحــراف املعيــاري لبيانــات املصروفــات اإلداريــة والعموميــة لشــركات التأميـــن فــي ســلطنة ُعمــان، نجــد أن 
أغلــب االنحرافــات املعياريــة تمركــزت حــول متوســطها الحســابي، حيــث بلــغ االنحــراف املعيــاري ملجمــوع املتوســطات الحســابية 
بالنســبة لبيانــات املصروفــات اإلداريــة والعموميــة ككل 1.06، وهــذا يعكــس نتائــج الدراســة بعــد إجــراء االختبــارات اإلحصائيــة 

بشــكل إيجابــي، وينعكــس أثـــره علــى زيــادة الثقــة فــي النتائــج اإلحصائيــة للعينــة املنتقــاة واملوضوعــة قيــد االختبــار.                                                                        

تم استخدام اختبار T-test وذلك للتحقق من صحة هذه الفرضية، حيث كانت النتائج كما يلي:

جدول رقم )15(
T - tset الوسط الحسابي واالنحراف املعياري واختبار

للفروق بيـن املصروفات اإلدارية والعمومية للتواصل االكتواري ومخاطر التأميـن

العددالبيان
املتوسط 
µالحسابي

االنحراف 
δ املعياري

t قيمة   
الجدولية

درجات 
الحرية

الداللة 
اإلحصائية

9323.151.0696.4319310.000املصروفات اإلدارية والعمومية

يتبيـــن مــن الجــدول رقــم  1 أنــه توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيـــن املصروفــات اإلداريــة والعموميــة للتواصــل 
االكتــواري ومخاطــر التأميـــن عنــد مســتوى داللــة إحصائيــة ألفــا أقــل أو يســاوي  %، حيــث يتضــح مــن الجــدول نفســه أن قيمــة 
تـــي الجدوليــة للمصروفــات اإلداريــة والعموميــة بلغــت 96.431، وبداللــة إحصائيــة 0.000، ممــا يشيـــر إلــى أنــه  توجــد عالقــة 
بيـــن مخاطــر التأميـــن واملصروفــات اإلداريــة والعموميــة. ويمكــن القــول إن مخاطــر التأميـــن تعتمــد علــى املصروفــات اإلداريــة 
والعموميــة، وعليــه ال تســتطيع شــركات التأميـــن معرفــة مقــدار مخاطــر التأميـــن دون معرفــة املصروفــات اإلداريــة والعموميــة، 
ا يتــم قبــول الفرضيــة القائلــة “هنــاك عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيـــن املصروفــات اإلداريــة والعموميــة ومخاطــر التأميـــن”.                          

ً
إذ

النتائج والتوصيات

 - النتائج
ً
أوال

في ضوء ما تقدم من التحاليل اإلحصائية يمكن تلخيص النتائج التالية:

أظهــرت لنــا نتائــج الدراســة أن وثائــق التأميـــن فــي ســلطنة ُعمــان تعتبـــر مــن أهــم عناصــر تحديــد املخاطــر، مــن خــالل 1- 
معرفة نوع وثيقة التأميـن، فتشيـر لنا التحاليل اإلحصائية أن شركة التأميـن تستطيع معرفة نوع الخطر مما يقود 

الشــركة إلــى معرفــة مقــدار الخطــر.

أظهرت نتائج الدراسة في التحاليل اإلحصائية أنه كلما ارتفعت قيمة األقساط املكتتبة، ازدادت قيمة التعويضات 2- 
 في تأميـن السيارات.

ً
املدفوعة، مما قد يعّرِض شركة التأميـن إلى مخاطر غيـر متوقعة، خاصة

دلــت نتائــج الدراســة إلــى أن الدراســات االكتواريــة لشــركات التأميـــن فــي ســلطنة ُعمــان ليســت فــي مســتواها املطلــوب، 3- 
والســبب يعــود إلــى زيــادة فــي تكاليــف اإلنتــاج والعمــوالت/ ممــا قــد يعــرض شــركات التأميـــن إلــى التعثـــر املالــي علــى املــدى البعيــد.

أظهرت نتائج الدراسة أن االستثمار األجنبي لقطاع التأميـن في سلطنة ُعمان يساهم بجزء من املخاطر، كما أثبتت 4- 
لنا التحاليل اإلحصائية أن نسبة شركات التأميـن األجنبية تشكل ما يقارب   % من قطاع التأميـن الُعماني.

أثبتت نتائج الدراسة أن هناك عالقة قوية بيـن التواصل االكتواري وتحديد الخطر، وذلك أن التواصل االكتواري  - 
يعمل على توزيع املخاطر، مما يحافظ على قطاع التأميـن من التعرض لإلفالس.

دلــت نتائــج الدراســة أن املصروفــات اإلداريــة والعموميــة لقطــاع التأميـــن فــي ســلطنة ُعمــان فــي تذبــذب مــن حيـــن إلــى 6- 
آخــر، وهــذا يتطلــب مــن عمليــة التواصــل االكتواريــة أن تجــري مزيــًدا مــن الدراســات االكتواريــة التـــي بدورهــا تعمــل 

علــى التخفيــض مــن حــدة املصروفــات للتمكــن مــن تخفيــض درجــة الخطــورة.
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ثانًيا - التوصيات

أن تقــوم شــركات التأميـــن فــي ســلطنة ُعمــان بإنشــاء دراســات اكتواريــة دوريــة لكــي تعمــل علــى التخفيــض مــن درجــة 1- 
مخاطــر التأميـــن.

أن تقــوم بعــض شــركات التأميـــن األجنبيــة فــي الســلطنة بجلــب خبـــراء اكتوارييـــن إلــى الســلطنة لفحــص مــدى املــالءة 2- 
املالية لشــركات التأميـــن املحلية وربط الدراســات االكتوارية للشــركات األجنبية مع الشــركات املحلية لكي تســتطيع 

الهيئــة العامــة لســوق املــال أن تـــرسم السياســات املاليــة لشــركات التأميـــن بشــكل دقيــق.

أن تقــوم الهيئــة العامــة لســوق املــال فــي الســلطنة بـــرصد ابتعــاث أحــد موظفيهــا إلــى الــدول ذات العالقــة بالدراســات 3- 
االكتواريــة لكــي يتمكــن مــن جلــب الخبـــرات واملهــارات االكتواريــة التـــي تعمــل علــى مراقبــة قطــاع التأميـــن فــي الســلطنة 

مــن خــالل إعــادة النظــر فــي الدراســات االكتواريــة التـــي تجريهــا الشــركات املحليــة فــي الــدول األوروبيــة.

أن تقــوم الشــركات األجنبيــة املوجــودة داخــل أرا�ســي الســلطنة باإلفصــاح عــن دراســاتها االكتواريــة لكــي تتمكــن 4- 
الشــركات املحليــة مــن معالجــة بعــض سياســاتها النقديــة فــي تحصيــل أقســاط التأميـــن؛ بهــدف عــدم تعــرض شــركات 

التأميـــن املحليــة ملخاطــر عــدم الســداد.

أن تقــوم الهيئــة العامــة لســوق املــال بالتنســيق مــع الــدول املغاربيــة فــي تبــادل الدراســات االكتواريــة لكــي تتمكــن  - 
الســلطنة مــن معرفــة إلــى أيـــن وصــل نشــاط قطــاع التأميـــن مقارنــة مــع الــدول املغاربيــة.

أن تقــوم الشــركات املحليــة فــي الســلطنة باســتحداث قســم مختــص بالدراســات االكتواريــة فــي كل شــركة، وذلــك 6- 
للتوسع في رقعة أنشطة التأميـن، دون اللجوء إلى إنشاء دراسات خارجية مقابل مبالغ مالية مرتفعة أو استقطاب 

خبـــراء تأميـــن لدراســة مــدى كفايــة التغطيــة املاليــة فــي اســتحداث نشــاط تأمينــي جديــد.
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ABSTRACT

The researchers studied the insurance sector in the Sultanate of Oman after being identified on the 
most important foundations of the actuarial studies in the Sultanate to achieve the role of Actuarial commu-
nicate, which aims to coordination and cooperation between the Arab countries to examine the financial 
situation of the reality of the insurance sector the Arab compared to other countries and the role of Actu-
arial communicate contemporary statement of those companies and the risks that may be suffered by the 
insurance sector.

The study also came to know the reality of the insurance sector in the Western countries from the 
Middle East and what the risks might be exposed to and how to minimize the severity of those risks. Where 
the problem of the researchers of the financial indicators of companies engaged in insurance or reinsurance 
by which to determine the type of risk but cannot determine the amount of this risk and time of occurrence.

So, the researchers developed hypotheses of this study was the main hypothesis, which states that 
there are no statistically significant differences between contemporary and Actuarial communicate risk 
insurance. And concluded the researchers in this study to the results that it was most important that the 
premiums written in the Sultanate of Oman on the rise with the passage of time is an indication to the high 
degree of risk rings the study’s recommendations was the most prominent that the local companies in the 
Sultanate’s development department specialized studies, actuarial, and that to expand the scope of activi-
ties insurance without resorting to the establishment of external studies in exchange for money or attract 
high insurance experts to study the adequacy of financial coverage in the development of new insurance 
activity.


