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 نموذج كمـي مقتـرح لتحليل أخطار املحفظة التأمينية 
بالسوق السعودي للتأميـن التعاوني باستخدام االنحدار الالمعلمـي

د. ياسر محمد عياد سليمان

أستاذ مساعد بجامعة امللك فيصل
اململكة العربية السعودية

 مدرس بكلية التجارة جامعة بني سويف
 قسم التأميـن والرياضيات واإلحصاء

جمهورية مصر العربية

امللخص 1

يتناول هذا البحث تحديد املؤشرات املالية والفنية التـي توثـر على  صافي - أو على عجز - النشاط التأميني لكل شريحة 
من شرائح التأميـن التعاوني داخل اململكة العربية السعودية. وقد تم حصر هذه العوامل في ستة متغيـرات مستقلة. وتقوم 
الدراســة باســتخدام نمــوذج كمـــي يعتمــد علــى االنحــدار الالمعلمـــي )Non Parametric Regression(. وتهــدف الدراســة إلــى 
تحسيـــن كفــاءة العمليــات الفنيــة فــي الســوق الســعودي للتأميـــن التعاونــي، وذلــك للنهــوض بصناعــة التأميـــن داخــل اململكــة، 
 عن الدور االقتصادي واالجتماعي الذي 

ً
وخاصة في  ظل معدالت النمو السريعة التـي يحققها قطاع التأميـن باململكة، فضال

يقــوم بــه قطــاع التأميـــن، وقــد لوحــظ وجــود قصــور شــديد فــي العمليــات الفنيــة ملعظــم شــرائح التأميـــن داخــل اململكــة، فــي ظــل 
 عــن تدنــي فائــض النشــاط التأمينــي ألغلــب شــرائح 

ً
وجــود تناســب طــردي بيـــن معــدالت الخســارة ومعــدالت االحتفــاظ، فضــال

التأميـن، ووجود فروع تحقق عجًزا في جوهر النشاط التأميني. وتوضح الدراسة أهمية استخدام وتفعيل األدوات الرياضية 
والكمية الحديثة لتحسيـن كفاءة العمليات الفنية للتأميـن بصفة عامة، والعمليات الفنية الخاصة بإعادة التأميـن بصفة 
خاصــة، ومالهــا مــن انعكاســات مباشــرة علــى جوهــر صناعــة التأميـــن. وتهــدف الدراســة إلــى اقتـــراح نمــوذج كمـــي للتنبــؤ بجــودة 
 عــن آليــة النمــوذج املقتـــرح واملتمثلــة فــي 

ً
العمليــات الفنيــة لقطــاع التأميـــن باســتخدام أســلوب االنحــدار الالمعلمـــي، فضــال

مواجهــة التغيـــرات املتســارعة فــي الســوق، ومواجهــة حــدة املنافســة الداخليــة والخارجيــة، والــذي يعمــل علــى تخفيــض تبايـــن 
األخطــاء، ويقــوم النمــوذج املقتـــرح بتصنيــف قطاعــات وشــركات التأميـــن طبًقــا لجــودة نشــاط التأميـــن وإعــادة التأميـــن. 

الكلمات املفتاحية: معدل االحتفاظ، املؤشرات الفنية واملالية، االنحدار الالمعلمـي، دالة كثيـرة الحدود املحلية.

املقدمة

يعتبـــر قطــاع التأميـــن فــي اململكــة العربيــة الســعودية مــن أكثـــر القطاعــات االقتصاديــة نمــًوا، فقــد بلــغ إجمالــي األقســاط 
ــدرت أقســاطه بإجمالــي 

ُ
ــدرت بنســبة 19.05% عــن عــام 2012، الــذي ق

ُ
املكتتبــة فــي عــام 2013 مبلــغ 25.24 مليــار ريــال، بـــزيادة ق

 عــن 
ً

ــدرت بـــ 389.8% عــن عــام 2005، والــذي بلــغ إجمالــي أقســاطه 5.153 مليــار ريــال، فضــال
ُ
21.2مليــار ريــال، وبنســبة زيــادة ق

ارتفاع مؤشر عمق التأميـــن، الذي يمثل نسبة إجمالي أقساط التأميـــن املكتتب بها إلى إجمالي الناتج القومـــي 15 %، حيث بلغ 
0.9% في عام 2013، في مقابل نسبة  0.78 % في عام 2012، مقارنة بنسبة 0.44% في عام 2005، وارتفع مؤشر كثافة التأميـن 

 * تم استالم البحث في فبـرايـر 2017، وقبل للنشر في يوليو 2017.
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تهــدف الدراســة إلــى تحسيـــن كفــاءة العمليــات الفنيــة فــي الســوق الســعودي للتأميـــن التعاونــي، وذلــك للنهــوض بصناعــة التأميـــن 
 عــن الــدور االقتصــادي 

ً
داخــل اململكــة، وخاصــة فــي  ظــل معــدالت النمــو الســريعة التـــي يحققهــا قطــاع التأميـــن باململكــة، فضــال

واالجتماعي الذي يقوم به قطاع التأميـن، وقد لوحظ وجود قصور شديد في العمليات الفنية ملعظم شرائح التأميـن داخل اململكة، 
 عــن تدنــي فائــض النشــاط التأمينــي ألغلــب شــرائح 

ً
فــي ظــل وجــود تناســب طــردي بيـــن معــدالت الخســارة ومعــدالت االحتفــاظ، فضــال

التأميـــن، ووجــود فــروع تحقــق عجــًزا فــي جوهــر النشــاط التأمينــي. وتوضــح الدراســة أهميــة اســتخدام وتفعيــل األدوات الرياضيــة 
والكمية الحديثة لتحسيـن كفاءة العمليات الفنية للتأميـن بصفة عامة، والعمليات الفنية الخاصة بإعادة التأميـن بصفة خاصة، 
ومالهــا مــن انعكاســات مباشــرة علــى جوهــر صناعــة التأميـــن. وتهــدف الدراســة إلــى اقتـــراح نمــوذج كمـــي للتنبــؤ بجــودة العمليــات الفنيــة 
 عن آلية النموذج املقتـرح واملتمثلة في مواجهة التغيـرات املتسارعة في 

ً
لقطاع التأميـن باستخدام أسلوب االنحدار الالمعلمـي، فضال

السوق، ومواجهة حدة املنافسة الداخلية والخارجية، والذي يعمل على تخفيض تبايـن األخطاء، ويقوم النموذج املقتـرح بتصنيف 
قطاعــات وشــركات التأميـــن طبًقــا لجــودة نشــاط التأميـــن وإعــادة التأميـــن. 
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 في عام 2012، 
ً

 في عام 2013، مقارنة بـ 725 رياال
ً

بنسبة 19.2%، حيث بلغ متوسط معدل إنفاق الفرد على التأميـن 864 رياال
 .

ً
ــدرت بـــ 287.4% عــن عــام 2005، والــذي بلــغ متوســط إنفــاق الفــرد علــى التأميـــن 223 ريــاال

ُ
وبنســبة زيــادة ق

وبالرغــم مــن االرتفاعــات الســابق ذكرهــا، فــإن الواقــع العملــي لجوهــر النشــاط التأمينــي ُيظهــر نتائــج تبيـــن مــدى قصــور 
درت بـ1.725 مليار ريال في مقابل 

ُ
العمليات الفنية لنشاط التأميـن، فقد بلغ صافي ربحية قطاع التأميـن في عام 2013 خسارة ق

ــدر بـــ1.13 مليــار ريــال بنســبة خســارة 252.6%. ولعــل مــردود هــذا يـــرجع 
ُ
عــام 2012، والــذي حقــق صافــي ربــح للنشــاط التأمينــي ق

لطبيعة سوق التأميـن السعودي، حيث يعتبـر من األسواق الطاردة لعمليات التأميـن الجيدة واالحتفاظ بالعمليات الرديئة، 
ــدرت بنســبة 24.86% عــن عــام 

ُ
ودليــل مــا ســبق ارتفــاع إجمالــي املطالبــات املدفوعــة فــي عــام 2013 إلــى 17 مليــار ريــال، بـــزيادة ق

2012، والتـي بلغ إجمالي املطالبات مبلغ 13.615 مليار ريال. وتمثل شريحة التأميـن الصحـي املرتبة األولى في إجمالي املطالبات 
درت 

ُ
درت بنحو 10.405 مليار ريال، بنسبة 61.2% من إجمالي املطالبات املدفوعة، في مقابل نسبة احتفاظ ق

ُ
املدفوعة التـي ق

بـــ88.8% فــي عــام 2013. وتأتـــي شــريحة التأميـــن علــى املركبــات فــي املرتبــة الثانيــة بمبلــغ 4.72 مليــار ريــال، وبنســبة 27.28% مــن 
إجمالــي املطالبــات املدفوعــة، بالرغــم مــن أن نســبة االحتفــاظ فــي شــريحة املركبــات بلغــت 93.9 % فــي عــام 2013.

ومــن العــرض الســابق يتضــح مــدى أهميــة الدراســة، حيــث ُيالحــظ وجــود تناســب طــردي بيـــن معــدالت الخســارة ومعــدالت 
 عن انخفاض معدل االستغالل األمثل للطاقة االستيعابية في معظم شرائح التأميـن، ومن العرض السابق 

ً
االحتفاظ، فضال

يتضــح الحاجــة املاســة إلــى إيجــاد حلــول علميــة تقــوم علــى أســس رياضيــة لعــالج املشــكلة محــل الدراســة.

مشكلة البحث

يواجــه قطــاع التأميـــن التعاونــي الكثيـــر مــن التحديــات التـــي يتمثــل أهمهــا فــي وجــود تباينــات فــي ربحيــة القطاعــات التأمينيــة 
وفــي جوهــر النشــاط التأمينــي لشــركات التأميـــن، بالرغــم مــن وجــود الكثيـــر مــن الفــرص واألطروحــات املتمثلــة فــي معــدالت النمــو 
 ســنوًيا مركًبــا تجــاوز نســبة 19% فــي نهايــة عــام 2013. وتعتبـــر ربحيــة شــركات التأميـــن أحــد العناصــر املهمــة 

ً
والتـــي حققــت معــدال

 عــن ارتفــاع معــدل إنفــاق الفــرد علــى التأميـــن داخــل 
ً

التـــي يعتمــد عليهــا تقديـــر الكثيـــر مــن مؤشــرات قيــاس املــالءة املاليــة، فضــال
 خالل عام 2013. وبالرغم من بعده عن املتوسط العاملـي لإلنفاق على التأميـن، والذي 

ً
اململكة )كثافة التأميـن( إلى 864 رياال

 خــالل عــام 2013، وارتفــاع مؤشــر عمــق التأميـــن داخــل الســوق الســعودي للتأميـــن التعاونــي إلــى 0.09% فــي 
ً

بلــغ 2460 ريــاال
عــام 2013 لكنــه ال يـــزال بعيــًدا عــن املعــدالت العامليــة التـــي وصلــت إلــى 1.66% خــالل عــام 2013. ويواجــه قطــاع التأميـــن فــي 
اململكة كثيـــًرا من الصعوبات التـــي تؤثـــر على جودة أداء الخدمات التأمينية، فقد حققت العديد من شركات التأميـــن خسائر 
ــدرت بـــ75% مــن إجمالــي رأس املــال منــذ إدراجهــا فــي الســوق املاليــة الســعودية )إســماعيل، 2013(. ومــن هنــا تتضــح مشــكلة 

ُ
ق

البحــث التـــي تتمثــل فــي ضــرورة وجــود أســلوب علمـــي يعمــل علــى تقييــم وتحليــل ربحيــة شــركات التأميـــن، وإرجاعهــا إلــى مكوناتهــا 
األساســية، للتعــرف علــى األســباب والعوامــل التـــي تــؤدي إلــى وجــود هــذه الظاهــرة، وبالتالــي فــإن مشــكلة البحــث تتمثــل فــي اإلجابــة 

عــن التســاؤالت التاليــة:

هل هناك تفسيـر معنوي لعنصر صافي األقساط املكتتبة في تفسيـر التغيـر في صافي أرباح شركات التأميـن.- 

هل هناك تفسيـر معنوي لعنصر املطالبات املتكبدة في تفسيـر التغيـر في صافي أرباح شركات التأميـن.- 

هــل يمكــن االعتمــاد علــى االنحــدار الالمعلمـــي فــي تحسيـــن كفــاءة وجــودة العمليــات الفنيــة فــي ســوق التأميـــن التعاونــي - 
باململكــة العربيــة الســعودية.

هل تؤثـر الطاقة االستيعابية لسوق التأميـن السعودي على معدالت االحتفاظ.- 

أهداف البحث

يتمثل الهدف الرئيس للبحث في العمل على زيادة القدرة التنافسية لسوق التأميـن التعاوني السعودي إقليمًيا ودولًيا، 
وذلــك مــن خــالل رفــع كفــاءة الســوق، ونظــًرا لعــدم تطــرق الدراســات الســابقة إلــى الجمــع بيـــن كل مــن املؤشــرات الفنيــة واملاليــة 

وجز أهداف الدراســة فيما يلي:
ُ
وأثـــرها على صافي ربح النشــاط التأميني، لذا فإننا ن
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تشخيص الوضع الراهن للسوق السعودي للتأميـن، وذلك لتحديد أهم الخصائص املميـزة للسوق، مثل معدالت 1- 
النمو والوضع اإلقليمـي والدولي للسوق.

تحديد املؤشرات الفنية واملالية التـي تؤثـر على صافي ربح النشاط التأميني، وذلك لكل شريحة من شرائح التأميـن 2- 
العاملة في السوق السعودي للتأميـــن التعاوني.

تحديد أهم األخطار التـي تؤثـر في املحفظة التأمينية للسوق السعودي للتأميـن التعاوني.3- 

دراسة العالقة بيـن الطاقة االستيعابية لسوق التأميـن السعودي وبيـن معدالت االحتفاظ.4- 

اقتـــراح نمــوذج كمـــي باســتخدام االنحــدار الالمعلمـــي، يســاهم فــي تحسيـــن كفــاءة وجــودة العمليــات الفنيــة فــي ســوق 5- 
التأميـــن التعاونــي باململكــة العربيــة الســعودية.

الدراسات السابقة

اهتمــت دراســات عديــدة عربيــة وأجنبيــة بالعناصــر ذات الصلــة بموضــوع البحــث، متمثلــة فــي العوامــل املؤثـــرة فــي ربحيــة 
قطاعات التأميـن املختلفة. فقد أظهرت دراسة أبو بكر، والرفاعي )2009(، أهمية تقديـر املخاطر املالية باستخدام األساليب 
الكميــة، وضــرورة التعــاون العربــي فــي مجــال التأميـــن وإعــادة التأميـــن، فــي ظــل األزمــة املاليــة العامليــة، وتأثيـــرها علــى شــركات 
التأميـــن العربيــة، وقــد حــددت الدراســة األطــراف التـــي تأثـــرت باألزمــة املاليــة، وهــم حملــة الوثائــق الحاليــون واملرتقبــون وســوق 

األوراق املاليــة وهيئــة اإلشــراف والرقابــة علــى التأميـــن وشــركات التأميـــن وشــركات إعــادة التأميـــن.

دراســة )Ibrahim, 2000(، التــي حــددت العوامــل املؤثـــرة فــي معــدل االحتفــاظ، وذلــك تمهيــًدا لتحديــد املســتوى األمثــل 
لالحتفاظ باستخدام أسس اكتوارية دقيقة، وذلك من خالل تقييم معيار التوازن لتخفيض قابلية شركات التأميـن للخسارة.

دراســة )Marker,1998(، التــي أضافــت طريقــة اســتخدام نظريــة ماركــوف فــي تحليــل معــدالت االحتفــاظ، وتأثيـــر 
املتغيـرات األساسية للتأميـن على معدالت االحتفاظ، وذلك باستخدام احتماالت التحول في سالسل ماركوف، مستـرشًدا في 

هــذا بمعــدل الربحيــة والحصــة الســوقية للعينــة محــل الدراســة.

دراســة )عبــد املهــدي، 2012(، التــي اهتمــت بتحديــد مــدى أهميــة حــد االحتفــاظ وتأثيـــره علــى مجمــل عمليــات شــركات 
التأميـــن، وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة قوية بيـــن نتائج اتفاقيات إعادة التأميـــن وحد االحتفاظ، وحددت الدراسة أهم 
العوامل املؤثـرة في تحديد حدود االحتفاظ التـي تتمثل في )حجم املحفظة – احتمال وحجم الخسارة – تحميالت الطوارئ – 

السياســة االســتثمارية – الســعر الخــاص بإعــادة التأميـــن – رأس املــال – املخصصــات – معــدل العائــد(.

دراســة )ســليمان، 2010(، التــي توصلــت إلــى توفيــق نمــوذج كمـــي )Sinusoidal(، يعتمــد علــى السالســل الزمنيــة للتنبــؤ 
بمعــدالت االحتفــاظ فــي ســوق التأميـــن املصريــة، ومــن خــالل هــذا النمــوذج املقتـــرح، يمكــن ملتخــذ القــرار التعــرف علــى اتجاهــات 
الســوق ومراقبــة الــدور االقتصــادي واالجتماعــي لقطــاع التأميـــن، وخاصــة فيمــا يتعلــق بتســرب العمــالت الصعبــة للخــارج، 

وتأثيـــر ذلــك علــى تــوازن ميـــزان املدفوعــات.

دراسة حسيـــن، والحميدي، )2012(، التي أوضحت أثـــر كل من مؤشري الطاقة االستيعابية املستغلة ومعدل االحتفاظ، 
 عــن دورهمــا فــي تحليــل وتقييــم أخطــار املحفظــة التأمينيــة 

ً
علــى رســم األهــداف والسياســات املتعلقــة بمجــال إعــادة التأميـــن، فضــال

لشــركة التأميـــن محــل الدراســة. وقــد توصلــت الدراســة إلــى وجــود عالقــة طرديــة بيـــن كل مــن نســبة الطاقــة االســتيعابية املســتغلة 
ومعدل االحتفاظ وحجم األخطار التـــي تتعرض لها املحفظة التأمينية، ووجود عالقة عكســية بيـــن أخطار إعادة التأميـــن ومعدل 

االحتفــاظ.

)دراسة فرحان وسليمان، 2014(، التي أوضحت مدى أهمية تقييم سياسات إعادة التأميـن لشركات التأميـن العاملة 
بالسوق السعودي للتأميـن التعاوني، وحددت الدراسة مجموعة من املتغيـرات املستقلة املؤثـرة على جودة العمليات الفنية 

إلعادة التأميـن. وتوصلت إلى وجود قصور في العمليات الفنية لشرائح التأميـن داخل السوق السعودي.



نموذج كمي مقترح لتحليل أخطار املحفظة التأمينية بالسوق السعودي للتأمين التعاوني ...

190

دراســة )القا�ضــي، 1995(، التــي ســاهمت فــي العمــل علــى تطويـــر نمــوذج كمـــي لتقييــم اتفاقيــات إعــادة التأميـــن، وذلــك 
باســتخدام مؤشــرات املــالءة املاليــة. وحــددت الدراســة مجموعــة مــن املتغيـــرات التفسيـــرية املتمثلــة فــي )الســيولة - التغيـــر فــي 
الفائــض - ربحيــة االكتتــاب - التغيـــر فــي االكتتــاب - حجــم األخطــار املؤمنــة(، وتمثــل املتغيـــر التابــع فــي إجمالــي الدرجــات املعياريــة 

للمتغيـــرات املســتقلة.

دراسة )عطا ،2004(، التي بينت مدى تأثيـر عمليات إعادة التأميـن الصادر والوارد على معدالت الخسارة لفرع تأميـن 
الحريق، وتحديد مدى كفاءة سياسات إعادة التأميـن في فرع الحريق. وأظهرت الدراسة عدم كفاءة النماذج الكمية لبيانات 
معــدالت الخســائر لعمليــات إعــادة التأميـــن الصــادر. وأوصــت الدراســة بضــرورة العمــل علــى اســتحداث بـــرامج جيــدة إلعــادة 
التأميـــن، تتناســب مــع خصائــص الســوق املصريــة للتأميـــن، مــع ضــرورة عمــل تــوازن بيـــن االحتفــاظ مــن ناحيــة، واإلســناد مــن 

 عــن ضــرورة التنــوع بيـــن اإلســناد الخارجــي واملحلــي.
ً

ناحيــة أخــرى، فضــال

ومــن مراجعــة الدراســات الســابقة - فــي حــدود علــم الباحــث - يتضــح النقــص الشــديد فــي الدراســات العربيــة التـــي تناولــت 
استخدام االنحدار الالمعلمـي للتنبؤ بصافي ربح أو خسارة قطاعات التأميـن املختلفة، واالقتصار فقط على االنحدار املعلمـي، 
واالعتمــاد علــى وجــود عالقــات منفــردة بيـــن كل مــن املتغيـــر التابــع واملتغيـــرات املســتقلة األخــرى، كل علــى حــدة. ومــن هنــا كانــت 
أهميــة الدراســة فــي اســتخدام االنحــدار الالمعلمـــي للتنبــؤ بصافــي ربــح أو خســارة القطاعــات التأمينيــة املختلفــة، وذلــك تمهيــًدا 
لتحسيـــن جــودة العمليــات الفنيــة واملاليــة لقطاعــات التأميـــن املختلفــة، وهــو األمــر الــذي تســعى إليــه هــذه الدراســة بمشــيئة هللا 

وتوفيقــه.

فرضيات الدراسة
ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيـن صافي دخل النشاط التأميني وبيـن نسبة الطاقة االستيعابية املستغلة.1- 

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيـن صافي دخل النشاط التأميني وبيـن معدل االحتفاظ.2- 

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيـن نسبة الطاقة االستيعابية املستغلة ومعدل االحتفاظ.3- 

ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيـــن نســبة الطاقــة االســتيعابية املســتغلة وحجــم األخطــار التـــي تتعــرض لهــا 4- 
املحفظــة التأمينيــة.

أسلوب البحث

يعتمد الباحث على أسلوبيـن متكامليـن، هما:

الدراسة النظرية، وذلك باالطالع على الكتب والرسائل والدوريات التـي تناولت موضوع البحث.1- 

الدراســة التطبيقيــة، وذلــك مــن خــالل فحــص وتحليــل البيانــات املتعلقــة بســوق التأميـــن التعاونــي باململكــة العربيــة 2- 
السعودية، وتحليل التقاريـر املالية السنوية للشركات محل الدراسة، وكذلك التقاريـر املالية والفنية الصادرة عن 
مؤسســة النقــد العربــي الســعودي؛ حتــى يتثنــى عمــل النمــوذج الكمـــي الــالزم لتحقيــق هــدف الدراســة، وقــد اعتمــد 

الباحــث علــى أســلوب االنحــدار الالمعلمـــي.

حدود البحث

تقتصر الدراسة في البحث على الحدود التالية:

الحــدود الزمنيــة: ســوف تقتصــر مــدة الدراســة التـــي ســوف يتناولهــا الباحــث بالدراســة والتحليــل للتقاريـــر الســنوية 1- 
لســوق التأميـــن الســعودي علــى الفتـــرة مــن 2005 إلــى 2013.

الحدود املكانية: سوف تتناول الدراسة جميع شركات التأميـن التعاوني التـي تـزاول النشاط التأميني داخل اململكة 2- 
العربية الســعودية، باســتثناء شــريحة تأميـــن الحماية واالدخار، وذلك لوجود طبيعة خاصة بهذه الشــريحة داخل 

اململكة من حيث طبيعة االحتفاظ بالجزء االدخاري.
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محتويات البحث

 عن املقدمة والنتائج والتوصيات، وهي كالتالي:
ً

يتكون البحث من ثالثة مباحث فضال

املبحث األول: تطور العمليات الفنية في السوق السعودي للتأميـن التعاوني.- 

املبحث الثاني: العوامل املؤثـرة على صافي أو عجز النشاط التأميني في السوق السعودي للتأميـن التعاوني.- 

املبحــث الثالــث: نمــوذج كمـــي مقتـــرح لتحسيـــن فاعليــة وجــودة العمليــات الفنيــة فــي ســوق التأميـــن التعاونــي باململكــة - 
العربيــة الســعودية باســتخدام االنحــدار الالمعلمـــي.

النتائج والتوصيات.- 

البحوث املقتـرحة.- 

قائمة املراجع. - 

املبحث األول - تطور العمليات الفنية في السوق السعودي للتأميـن التعاوني

يعتبـــر قطــاع التأميـــن التعاونــي فــي اململكــة العربيــة الســعودية مــن أكثـــر القطاعــات االقتصاديــة نمــًوا  علــى املســتوى 
اإلقليمـــي، فقــد اســتفاد هــذا القطــاع مــن إدخــال مجــاالت إلزاميــة، مثــل التأميـــن الصحـــي وتأميـــن املركبــات والتأميـــن املنهــي 
وتأميـن تعويض العمال. وقد حقق قطاع التأميـن التعاوني باململكة معدل نمو سنوي مركب خالل السنوات الخمس األخيـرة 
بلــغ 18%، وذلــك فــي نهايــة عــام 2013، ويعتبـــر مؤشــر كثافــة التأميـــن )معــدل إنفــاق الفــرد علــى التأميـــن( مــن املؤشــرات املهمــة 
 مقارنة 

ً
الدالة على مدى انتشار الوعي التأميني لدى مختلف فئات املجتمع، وقد قفز هذا املعدل في عام 2013 إلى 864 رياال

 فــي عــام 2012، بنســبه زيــادة قدرهــا 19.17%، لكــن هــذا املؤشــر ال يـــزال بعيــًدا عــن املعــدالت العامليــة التـــي بلغــت فــي 
ً

بـــ725 ريــاال
. وقــد حقــق معــدل عمــق التأميـــن )نســبة إجمالــي أقســاط التأميـــن املكتتــب فيهــا إلــى إجمالــي الناتــج 

ً
عــام 2013 مبلــغ 2460 ريــاال

ــا خــالل عــام 2013، بلــغ 0.9% مقارنــة بعــام 2012 الــذي بلــغ 0.78%، ومــردود هــذا يـــرجع إلــى نمــو الناتــج 
ً
املحلــي( نمــًوا  مالحظ

املحلــي غيـــر النفطــي بنســبة 2.5%، وانخفــاض الناتــج املحلــي النفطــي، وُيالحــظ انخفــاض مؤشــر عمــق التأميـــن داخــل اململكــة 
عن املعدالت العاملية الذي بلغ نسبته 6.5% في عام 2013، ويتكون قطاع التأميـن التعاوني في اململكة من تسع شرائح، وتعد 
شــريحة التأميـــن الصحـــي هي أكبـــرها، حيث تســاهم بنســبة 51.1% من إجمالي األقســاط املكتتبة في عام 2013، ويـــرجع هذا 
إلــى إدخــال نظــام إلزاميــة الضمــان االجتماعــي علــى املقيميـــن بدايــة مــن عــام 2006، وتأتـــي شــريحة تأميـــن املركبــات فــي املرتبــة 

الثانيــة بنســبة 25.2% مــن إجمالــي األقســاط املكتتبــة فــي عــام 2013.

ويوجد في الســوق الســعودي للتأميـــن التعاوني 35 شــركة تأميـــن تمارس مختلف أنشــطة التأميـــن وإعادة التأميـــن. وقد 
حققت شــركات تأميـــن ســعودية كثيـــرة تصنيفات ائتمانية دولية على درجة االســتثمار. وهذا يعكس األداء الجيد والتناف�ســي 
لهــذه الشــركات وســالمة املــالءة املاليــة لهــا، ويأتـــي فــي مقدمــة هــذه الشــركات "التعاونيــة للتأميـــن"، وقــد حــازت علــى تصنيــف 
ائتمانــي )A(، وتليهــا شــركة "ميــد جلــف" بتصنيــف ائتمانــي )- A(، وشــركة "االتحــاد التجــاري للتأميـــن التعاونــي" وتصنيفهــا 
االئتماني )BBB +(  )وكالة كابيتال استاندرز، 2013(، وتقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بدور رقابي فاعل على شركات 
 فــي فــرض شــروط علــى عمليــات إعــادة التأميـــن املحليــة والخارجيــة ويتمثــل هــذا 

ً
التأميـــن العاملــة بالســوق الســعودي متمثــال

فــي محوريـــن أساسييـــن: األول هــو ضــرورة حصــول شــركات إعــادة التأميـــن التـــي تتعاقــد معهــا الشــركات الوطنيــة علــى تصنيــف 
BBB علــى األقــل، والثانــي يتمثــل فــي إلزاميــة احتفــاظ شــركات التأميـــن الوطنيــة بنســبة ال تقــل عــن 30% مــن إجمالــي األقســاط 
املكتتبــة، وذلــك للتأكــد مــن ســالمة املوقــف املالــي واملــالءة املاليــة لشــركات إعــادة التأميـــن املحليــة أو الخارجيــة، وذلــك حمايــة 

لحقــوق الشــركات الوطنيــة وحملــة الوثائــق.

وتتـراوح التصنيفات االئتمانية التـي تمنحها الوكاالت الدولية لتصنيف شركات التأميـن من AAA إلىD ، وذلك بحسب 
قدرة الشركة على الوفاء بالتـزاماتها املالية، وذلك على النحو التالي )عبد الجليل، 2014 (:

AAA: هو أعلى تصنيف تمنحه الوكالة لشركات التأميـن، ويفسر قدرة الشركة الفائقة على الوفاء بجميع التـزاماتها.- 

AA:   هذا التصنيف يمثل مقدرة الشركة على الوفاء بالتـزاماتها املستقبلية بدرجة قوية جًدا.- 
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A:  يتمثــل هــذا التصنيــف فــي قــدرة الشــركة علــى الوفــاء بالتـــزاماتها املاليــة بدرجــة قويــة، ولكــن الشــركة تكــون أكثـــر - 
.AA عرضــة للتغيـــرات االقتصاديــة مــن الشــركات الحائــزة علــى تصنيــف

BBB: هذا التصنيف يمثل قدرة الشركة على الوفاء بالتـزاماتها املالية بدرجة كافية، ولكن بدرجة أقل من الشركات - 
.A الحائزة على تصنيف

BB: يمثــل قــدرة شــركة التأميـــن غيـــر الكافيــة علــى الوفــاء بالتـــزاماتها املاليــة فــي األجــل القصيـــر، مقارنــة بالشــركات - 
.BBB الحائــزة علــى تصنيــف

B: هــذا التصنيــف يعكــس قــدرة الشــركة غيـــر الكافيــة جــًدا فــي الوفــاء بالتـــزاماتها املاليــة فــي األجــل القصيـــر، مقارنــة - 
.BB بالشــركات الحاصلــة علــى تصنيــف

CCC: يمثل شركة تأميـن لديها قدرة ضعيفة في الوفاء بالتـزاماتها املالية في األجل القصيـر.- 

CC: يمثل شركة تأميـن لديها قدرة ضعيفة جًدا في الوفاء بالتـزاماتها املالية في األجل القصيـر.- 

C: يمثل شركة تأميـن لديها قدرة ضعيفة جًدا جًدا في الوفاء بالتـزاماتها املالية في األجل القصيـر.- 

D: هذا التصنيف يبيـن مقدرة شركة التأميـن على الوفاء ببعض االلتـزامات املالية املحدودة دون غيـرها.                                                                       - 

     وتستحوذ ثالث شركات تأميـن سعودية على أكبـر حصة سوقية تبلغ 51.4%، وهي "الشركة التعاونية للتأميـن"و"شركة 
ميــد جلــف" و"شــركة بوبــا"، بحصــص بلغــت علــى التـــرتيب 22.3%، 16.5%، 12.6%، ويتســم الســوق الســعودي للتأميـــن 
التعاوني بـزيادة التنافسية بيـن شركات التأميـن لتحقيق أكبـر هامش ربح، ومن هنا كان دور مؤسسة النقد العربي السعودي 
فــي اإلشــراف علــى الســوق، وتجنــب املنافســة الضــارة بيـــن الشــركات، وذلــك للحفــاظ علــى حقــوق حملــة الوثائــق والشــركات، فــي 
ظل انخفاض الناتج املحلي ومعدالت النمو االقتصادي لدول ملجلس التعاون الخليجي بصفة عامة، واململكة بصفة خاصة، 
الذي انخفض إلى 4.3% خالل عام 2013، مقارنة بنسبة قدرها 7.01% في عام 2011، ومردود هذا يـرجع إلى انخفاض أسعار 
النفــط العامليــة، وينقســم قطــاع التأميـــن فــي اململكــة العربيــة الســعودية إلــى ثالثــة أقســام هــي التأميـــن العــام والتأميـــن الصحـــي 
وتأميـــن الحمايــة واالدخــار، ويســتحوذ قطــاع التأميـــن الصحـــي والتأميـــن علــى املركبــات علــى نســبة 76.2% مــن ســوق التأميـــن 
السعوي، بإجمالي أقساط لقطاع التأميـن الصحـي بلغت 12.895 مليار ريال في عام 2013، وبمعدل نمو بلغ 14.3% عن عام 
2012، مقارنــة بمبلــغ 6.355 مليــار ريــال لتأميـــن املركبــات، الــذي حقــق معــدل نمــو بلــغ 35.5% عــن عــام 2012. وقــد ارتفــع حجــم 
املطالبــات املدفوعــة لعــام 2013 ليصــل إلــى 17 مليــار ريــال خــالل عــام 2013 مقارنــة بمبلــغ 13.615 مليــار ريــال فــي عــام 2012، 

محقًقــا نســبة زيــادة قدرهــا %24.86

 والعرض التالي يوضح تطور العمليات الفنية في السوق السعودي للتأميـن التعاوني:

أوال تطــور إجمالــي أقســاط التأميـــن املكتتبــة بحســب فــروع التأميـــن الثالثــة خــالل الفتـــرة مــن عــام 2009 إلــى عــام - 
2013 باملليــون ريــال، كمــا هــو مبيـــن بالجــدول التالــي:

جدول رقم )1(
إجمالي األقساط املكتتبة لفروع التأميـن بالسوق السعودي للتأميـن خالل الفتـرة من عام 2009 إلى عام2013

20092010201120122013مليون ريال
مليون
ريال

النسبة
%

مليون
ريال

النسبة
%

مليون
ريال

النسبة
%

مليون
ريال

النسبة
%

مليون
ريال

النسبة
%

3%4845%5889%6905%7972%1003تأميـن الحماية واالدخار
51%5312895%5211285%539708%508690%7292التأميـن الصحـي
46%4311500%439000%417890%436725%6315التأميـن العام

100%10025239%10021174%10018504%10016387%14610اإلجمالي
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ويالحظ على الجدول السابق ما يلي:

ارتفــاع إجمالــي األقســاط املكتتبــة إلــى 25.239 مليــار ريــال خــالل عــام 2013 مقارنــة بمبلــغ 21.174 مليــار ريــال خــالل 1- 
عــام 2012، بنســبة نمــو بلغــت 19.2%، وبمتوســط معــدل نمــو خــالل فتـــرة الدراســة بلــغ %14.55.

تمثــل شــريحة التأميـــن الصحـــي الشــريحة األكبـــر بيـــن فــروع التأميـــن، مــن حيــث مبلــغ األقســاط املكتتبــة بإجمالــي 2- 
أقســاط 12.895 مليــار ريــال وبنســبة 51% خــالل عــام 2013، وبنســبة زيــادة بلغــت 14.26% عــن عــام 2012، 

وبمتوســط نمــو خــالل فتـــرة الدراســة بلــغ %15.36.

تمثــل شــريحة التأميـــن العــام التـــرتيب الثانــي، مــن حيــث إجمالــي األقســاط املكتتبــة خــالل عــام 2013، بمبلــغ 11.5 3- 
مليــار ريــال وبنســبة 46% مــن إجمالــي األقســاط املكتتبــة، بـــزيادة بلغــت 27.7% عــن عــام 2012، وبمتوســط نمــو يعــد 

األعلــى بيـــن فــروع التأميـــن بلــغ %16.42.

   وُيعــد مؤشــر كثافــة التأميـــن الــذي يوضــح معــدل إنفــاق الفــرد علــى التأميـــن )إجمالــي أقســاط التأميـــن املكتتبــة / عــدد 
الســكان(، مــن املؤشــرات الدالــة علــى مــدى انتشــار الوعــي التأمينــي داخــل مختلــف فئــات املجتمــع. 

والجدول التالي يوضح تطور مؤشر كثافة التأميـن لفروع التأميـن خالل الفتـرة من عام 2009 إلى عام 2013:

جدول رقم )2(
كثافة التأميـن لفروع التأميـن بالسوق السعودي للتأميـن خالل الفتـرة من عام 2009 إلى عام 2013

20092010201120122013فرع التأميـن

النسبةريالالنسبةريالالنسبةريالالنسبةريالالنسبةريال

45.6%42.5394%42.7308%41.05291%43.3248%249التأميـن العام

51.1%53.3442%52.5387%52.99358%49.8320%287التأميـن الصحـي

3.3%4.1329%4.830%5.9633%6.9436%40تأميـن الحماية واالدخار

100%100864%100725%100682%100604%576اإلجمالي
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ويالحظ على الجدول السابق ما يلي:

، بنســبة زيــادة بلغــت 19.17% عــن عــام 2012، الــذي بلغــت بــه 1- 
ً

ارتفــاع كثافــة التأميـــن فــي عــام 2013 إلــى 864 ريــاال
، وبمتوســط مركــب خــالل فتـــرة الدراســة بلــغ %10.

ً
كثافــة التأميـــن مبلــغ 725 ريــاال

اســتمر فــرع التأميـــن الصحـــي فــي الصــدارة مــن حيــث كثافــة التأميـــن، حيــث بلغــت نســبة كثافــة التأميـــن بــه %51.1 2- 
خــالل عــام 2013، بـــزيادة قــدرت بـــ14.2% عــن عــام 2012، وبمتوســط نمــو مركــب خــالل فتـــرة الدراســة بلــغ %10.8.

انخفــاض مســتوى إنفــاق الفــرد فــي اململكــة علــى تأميـــن الحمايــة واالدخــار خــالل فتـــرة الدراســة، بمتوســط إنفــاق 3- 
، وبصفــة عامــة يعــد مســتوى مؤشــر كثافــة التأميـــن، بالرغــم مــن معــدالت النمــو املتحققــة، مــن 

ً
ســنوي بلــغ 29 ريــاال

املؤشــرات التـــي تظهــر ضعــف النمــو التأمينــي داخــل مختلــف فئــات املجتمــع إذا مــا قــورن باملعــدالت العامليــة التـــي 
وصلــت إلــى 2460 ريــال ســنوًيا.

ســتثنى شــريحة تأميـــن 
ُ
    ويوجــد بالســوق الســعودي للتأميـــن تســع شــرائح تمــارس مختلــف أنشــطة التأميـــن، وســوف ت

الحمايــة واالدخــار مــن الدراســة فــي تحديــد معــدالت االحتفــاظ نظــًرا للطبيعــة الخاصــة بهــذه الشــريحة مــن حيــث االحتفــاظ 
بالجــزء االدخــاري فــي الشــركات الســعودية للتأميـــن.

 والجدول التالي يبيـن توزيع إجمالي األقساط املكتتبة بحسب نوع النشاط:



نموذج كمي مقترح لتحليل أخطار املحفظة التأمينية بالسوق السعودي للتأمين التعاوني ...

194

جدول رقم )3(
ا لنوع النشاط خالل الفتـرة من عام 2009 إلى عام 2013

ً
إجمالي األقساط املكتتبة بالسوق السعودي للتأميـن وفق

20092010201120122013نوع النشاط
%مليون%مليون%مليون%مليون%مليون

3.7%3.3940.8%3.4690.9%3631.5%3.7506.8%543.7تأميـن الحوادث واملسئوليات
25.2%22.16355%21.24689%19.73922.2%20.93238.8%3055.4تأميـن املركبات

6.6%6.41665%6.31348%5.71156.7%6.2958.7%904.9تأميـن ضد املمتلكات والحريق
2.9%3.5740.3%3.4743.1%3.1634.1%3.6518.2%525التأميـن البحري
0.6%0.3144%1.567.1%1.9272.1%1.2304.5%174.1تأميـن الطيـران
1.8%1.8456%2384.6%2361%2.1328.9%301.7تأميـن الطاقة

4.8%5.11199%4.91077%5.2912.5%5.5869.2%810.3التأميـن الهند�سي
45.6%42.511500%42.68999%40.77890.3%43.267251%6315.3إجمالي التأميـن العام

51.1%53.312895%52.511285%53.39708.4%49.98690%7292التأميـن الصحـي
3.3%4.2844.5%4.9888.5%6905.1%6.9972.2%1002.8تأميـن الحماية واالدخار

100%10025239%10021174%10018503.7%10016387%14610.1اإلجمالي
http://www.sama.gov.sa املصدر: من إعداد الباحث اعتماًدا على البيانات املنشورة بموقع سوق النقد العربي السعودي

ويالحظ على الجدول السابق ما يلي:

تمثــل شــريحة التأميـــن الصحـــي أكبـــر شــرائح التأميـــن فــي الســوق الســعودي بنســبة بلغــت 51.1% مــن إجمالــي األقســاط 1- 
املكتتبة، وذلك خالل 2013، وبـزيادة قدرها 14.26% عن 2012، وبلغ متوسط النمو املركب السنوي خالل فتـرة الدراسة 
درت بـ 15.36%، و يـرجع هذا إلى نظام إلزامية التأميـن الصحـي على املقيميـن الذي بدأ تطبيقه بداية من 2006.

ُ
نسبة ق

تأتـــي شــريحة التأميـــن العــام فــي املرتبــة الثانيــة، مــن حيــث إجمالــي األقســاط املكتتبــة بنســبة بلغــت 45.6% خــالل 2- 
2013، محققــة زيــادة قدرهــا 27.77% عــن 2012، وقــد بلــغ متوســط النمــو املركــب خــالل فتـــرة الدراســة نســبة 
قدرهــا 16.41%. ويعتبـــر تأميـــن املركبــات النشــاط األكبـــر حجًمــا داخــل شــريحة التأميـــن العــام بنســبة 55.26% مــن 
إجمالــي األقســاط املكتتبــة خــالل 2013، وبنســبة زيــادة قدرهــا 35.5% عــن 2012، وبمتوســط نمــو ســنوي قــدره 
21.59%، وُيعــد التأميـــن علــى املركبــات األعلــى نمــًوا  بيـــن شــرائح التأميـــن فــي الســوق الســعودي للتأميـــن التعاونــي.
وتعتبـــر املطالبــات املدفوعــة هــي الواجهــة التـــي تظهــر مــدى نجــاح سياســات شــركات التأميـــن ومالءتهــا املاليــة بصفــة 

عامــة، وسياســات إعــادة التأميـــن بصفــة خاصــة. 

والجدول التالي يبيـن إجمالي املطالبات املدفوعة داخل سوق التأميـن السعودي حسب نوع النشاط خالل الفتـرة من 
عام 2009 إلى عام 2013:

جدول رقم )4(
ا لنوع النشاط خالل الفتـرة من عام 2009 إلى عام 2013

ً
إجمالي املطالبات املدفوعة بالسوق السعودي للتأميـن وفق

20092010201120122013نوع النشاط
النسبةمليونالنسبةمليونالنسبةمليوننسبةمليونالنسبةمليون

1%1118.3%1105%192.5%157.8%98.4تأميـن ضد الحوادث واملسئوليات
28%254720%243465%222730%221882%1621التأميـن على املركبات

5%6860%5774%4527.5%6397%456.1تأميـن املمتلكات والحريق
2%2374%2257%3205.8%2268%166.7التأميـن البحري

0.004%0.0016.9%0.00215.5%0.00331.3%0.00226.5%17.8التأميـن على الطيـران
0.007%0.0041.2%158.5%282.2%8138.5%570.1التأميـن على الطاقة
1%2213%2240%2226.1%2159.2%145.6التأميـن الهند�سي
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20092010201120122013نوع النشاط
النسبةمليونالنسبةمليونالنسبةمليوننسبةمليونالنسبةمليون

37%366293%344914%343895%422937%3076إجمالي التأميـن العام
61%6310405%648512%647297%555440%4010التأميـن الصحـي

2%1297.2%3189.4%2292.5%2136.2%169.2تأميـن الحماية واالدخار
100%10016996%10013615%10011485%1008514%7255اإلجمالي

http://www.sama.gov.sa املصدر: من إعداد الباحث اعتماًدا على البيانات املنشورة بموقع سوق النقد العربي السعودي

ويالحظ على الجدول السابق ما يلي:

ارتفاع إجمالي املطالبات املدفوعة في عام 2013 إلى 16.99 مليار ريال، بنسبة زيادة قدرها 24.8% عن عام 2012، 1- 
وبمتوسط سنوي مركب قدره 26.85% خالل فتـرة الدراسة.

حققــت شــريحة التأميـــن الصحـــي أكبـــر مبلــغ مطالبــات مدفوعــة خــالل عــام 2013، بمبلــغ قــدره 10.405 مليــار ريــال، 2- 
وبنســبة زيادة قدرها 22.23% عن عام 2012، وبمتوســط نمو ســنوي مركب قدره %31.9.

ســجلت شــريحة التأميـــن علــى املركبــات ثانــي أكبـــر نســبة تعويضــات مدفوعــة، بمبلــغ 4.72 مليــار ريــال خــالل عــام 3- 
2013، بـــزيادة قدرهــا 36.2% عــن عــام 2012، وبمتوســط نمــو ســنوي مركــب قــدره%38.2.

حققــت شــريحة تأميـــن الحمايــة واالدخــار أعلــى معــدالت النمــو فــي إجمالــي املطالبــات املدفوعــة خــالل عــام 2013، 4- 
مســجلة معــدل نمــو قــدره 56.9% مقارنــة بعــام 2012، وبمتوســط نمــو ســنوي مركــب قــدره %15.1.

املبحث الثاني - العوامل املؤثـرة على صافي أو عجز النشاط التأميني في السوق السعودي للتأميـن التعاوني

يتنــاول هــذا املبحــث تحديــد كل مــن املؤشــرات املاليــة والفنيــة التـــي مــن املتوقــع أن تؤثـــر علــى صافــي ربــح أو خســارة النشــاط 
االقتصــادي فــي شــرائح التأميـــن املختلفــة بالســوق الســعودي للتأميـــن التعاونــي، ونظــًرا للطبيعــة الفنيــة الخاصــة التـــي يتســم 
 عــن الطابــع 

ً
بهــا قطــاع التأميـــن عــن القطاعــات االقتصاديــة األخــرى، مــن حيــث تقديمــه لخدمــات آجلــة وغيـــر ملموســة، فضــال

االئتمانــي ملؤسســات التأميـــن، لــذا كانــت الحاجــة إلــى تحديــد مجموعــة مــن املؤشــرات الفنيــة واملاليــة، التـــي تؤثـــر فــي صافــي ربــح أو 
خســارة القطــاع.

وتتمثــل هــذه املؤشــرات فــي معــدل االحتفــاظ، ونســبة الطاقــة االســتيعابية، ومعــدل عمــوالت إعــادة التأميـــن، ومعــدل 
الخســارة، وكفــاءة األقســاط، ونســبة التغيـــر فــي االكتتــاب. والهــدف مــن تحديــد هــذه املؤشــرات هــو الوصــول إلــى محفظــة تأمينيــة 
متوازنة، بما يحقق درجة االســتغالل األمثل للطاقة االســتيعابية للقطاع، مما يؤدي إلى تقوية املالءة املالية للنشــاط التأميني، 
وتحسيـــن جــودة النمــوذج املقتـــرح للتنبــؤ بـــربحية قطاعــات التأميـــن املختلفــة فــي الســوق الســعودي للتأميـــن التعاونــي، وقــد 
تــم تحديــد املؤشــرات املاليــة والفنيــة فيمــا يلــي )عبدالجليــل، 2014؛ عبدالبــارئ، 1999؛ القا�ســى، 2004؛ أحمــد، 1998؛ 

أحمــد،2000(:

 - املتغيـرات املستقلة:
ً

أوال
معدل االحتفاظ )X1(: )األقساط املحتفظ بها / إجمالي االقساط(.1- 
الطاقة االستيعابية( )X2: )صافي األقساط املحصلة / صافي حقوق املساهميـن( *2100- 
معدل عموالت إعادة التأميـن )X3( )عمولة إعادة التأميـن للفرع / إجمالي عموالت إعادة التأميـن(.3- 
معدل الخسارة )X4(: )إجمالي املدفوعات/ صافي األقساط(.4- 
كفاءة االقساط )X5(: )1- معدل االحتفاظ(.5- 
نسبة التغيـر في االكتتاب  )X6(:  )الحالي للعام التأمين أقساط صافي(/)السابق للعام التأمين أقساط صافي - 1( * 6100- 

واملدي املقبول لهذا املعدل بيـن )- %33، + %33(.
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ثانًيا - املتغيـر التابع

.t في السنة )Y
ti
( i صافي أو عجز النشاط التأميني للفرع

وقــد تــم تجميــع بيانــات املؤشــرات املاليــة والفنيــة لشــرائح التأميـــن املختلفــة العاملــة بالســوق الســعودي خــالل الفتـــرة 
مــن عــام 2005 إلــى عــام 2013، باســتثناء شــريحة تأميـــن الحمايــة واالدخــار نظــًرا للطبيعــة الخاصــة بهــذه الشــريحة مــن حيــث 

االحتفــاظ بالجــزء الخــاص باالدخــار فــي الشــركات الســعودية للتأميـــن.

والجدول التالي يوضح املؤشرات املالية والفنية لشريحة التأميـن الصحـي، وكانت كالتالي:

جدول رقم )5(
املؤشرات املالية والفنية لشريحة التأميـن الصحـي والفائض املتحقق باملليون ريال خالل الفتـرة من 2005 إلى 2013

%X6X5X4%X3%X2X1YtiI
48.460.1920.7116.1153.480.808862005
66.50.1710.82917.5177.160.829247.32006
30.420.2160.61922.5141.360.7846812007
56.080.2190.59131312.750.7814132008
48.140.2380.7437.667.7470.7621226.22009
28.120.1810.71541.269.2390.8191273.92010
15.520.1530.7338.7879.2780.8474972011
19.560.1180.81438.5787.0820.8821109.22012
15.120.1120.94133.7399.8620.888720.22013

http://www.sama.gov.sa املصدر: من إعداد الباحث اعتماًدا على البيانات املنشورة بموقع سوق النقد العربي السعودي

ويالحظ على الجدول السابق ما يلي:

انخفاض أرباح شريحة التأميـن الصحـي بنسبة 35.07% في عام 2013، مقارنة بعام 1.2012- 

االرتفاع املستمر ملعدالت االحتفاظ ووصولها إلى 88.8% في عام 2.2013- 

زيادة معدالت الخسارة في عام 2013 بنسبة 15.6% مقارنة بعام 3.2012- 

التناســب الطــردي بيـــن معــدالت الخســارة التـــي بلغــت 94.1% فــي عــام 2013، وبيـــن معــدالت االحتفــاظ التـــي بلغــت 4- 
88.8% فــي العــام نفســه، ممــا يــدل علــى االحتفــاظ بأخطــار رديئــة فــي املحفظــة التأمينيــة لشــريحة التأميـــن الصحـــي.

تجــاوز شــريحة التأميـــن الصحـــي للحــدود األمنــة فــي نســب التغيـــر فــي االكتتــاب، خــالل فتـــرة الدراســة، التـــي يجــب أن 5- 
تكــون بيـــن )- %33، + %33(.

ارتفاعات متتالية في معدل عموالت إعادة التأميـن، في مقابل نتائج سيئة متحققة لشريحة التأميـن الصحـي، ُيظهر 6- 
 في إعادة تأميـــن األخطار الجيدة واالحتفاظ بالرديئة.       

ً
ضعف السياســة االكتتابية لشــريحة التأميـــن الصحـــي، متمثال

وسوف نتناول في الجدول التالي املؤشرات املالية والفنية والفائض املتحقق لشريحة التأميـن على املركبات:

جدول رقم )6(
املؤشرات املالية والفنية لشريحة التأميـن على املركبات والفائض املتحقق باملليون ريال خالل الفتـرة 2005 -2013

%X6X5X4%X3%X2X1Ytii
24.010.0630.55535.9206.220.937476.52005
22.0050.0550.52642.1188.6670.945618.42006
26.630.0590.49839.91315.1350.941849.82007
7.0250.0330.594236.6204.8910.967684.72008
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%X6X5X4%X3%X2X1Ytii
19.740.0360.69833.535.8930.9641037.62009
5.250.0430.67134.430.1340.957875.92010
19.740.050.7538.0235.7640.94635592011
18.80.0599 0.9432.6738.5750.9401663.32012
35.360.0610.96930.652.0140.939946.62013

http://www.sama.gov.sa املصدر: من إعداد الباحث اعتماًدا على البيانات املنشورة بموقع سوق النقد العربي السعودي 

ويالحظ على الجدول السابق ما يلي:

ارتفاع معدل نمو صافي الربح خالل عام 2013 بنسبة 42.7%، مقارنة بعام 1.2012- 

الزيــادة املســتمرة ملعــدالت االحتفــاظ، ووصولهــا إلــى 93.9% فــي عــام 2013، بالرغــم مــن انخفاضهــا عــن عــام 2012 2- 
بنســبة %1.17.

االرتفاع املستمر في معدالت الخسارة، التـي سجلت نمًوا قدره 3.08% خالل عام 2013 مقارنة بعام 3.2012- 

التناســب الطــردي بيـــن معــدالت الخســارة، التـــي ســجلت 96.9% فــي عــام 2013، ومعــدالت االحتفــاظ التـــي بلغــت 4- 
 علــى ســوء إدارة املحفظــة التأمينيــة لشــريحة تأميـــن املركبــات.

ً
نســبة 93.9% خــالل العــام نفســه، ُيعــد دليــال

 علــى سياســة االنتقــاء ضــد صالــح 5- 
ً

انخفــاض معــدل عمــوالت إعــادة التأميـــن فــي عــام 2013 بنســبة 6.33%، يعــد دليــال
شــريحة تأميـــن املركبــات، وســوء إدارة املحفظــة التأمينيــة لهــذا القطــاع.

وسوف نتناول في الجدول التالي املؤشرات املالية والفنية والفائض املتحقق لشريحة التأميـن البحري.

جدول رقم )7(
املؤشرات املالية والفنية لشريحة التأميـن البحري والفائض املتحقق باملليون ريال خالل الفتـرة من2005 إلى2013

%X6X5X4%X3%X2X1yi
10.310.7050.6281015.630.29531.3392005
10.380.7120.5528.811.960.28868.72006
36.490.6810.3128.19.9890.319101.9482007
18.660.6750.3117.116.7910.325120.252008
-9.080.6510.6114.92.2330.349110.2592009
-4.250.6620.5394.11.7050.33867.882010
16.80.6770.394.221.9740.323123.2622011
120.6910.4185.532.0080.3089138.4782012

5.220.6740.4466.262.1050.32699.4222013
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    ويالحظ على الجدول السابق ما يلي:

زيادة معدل االحتفاظ بنسبة 5.53% خالل عام 2013، مقارنة بعام 1.2012- 

انخفاض صافي أرباح شريحة التأميـن البحري في عام 2013 بنسبة 28.2% مقارنة بعام 2.2012- 

بلغ متوســط املعدل الســنوي لالحتفاظ في شــريحة التأميـــن البحري نســبة ال تتجاوز 31.9% خالل فتـــرة الدراســة، 3- 
في مقابل معدل متوسط سنوي للخسارة ال يتعدى 46.74%، وهذا دليل على عدم فاعلية السياسة االكتتابية في 

شريحة التأميـن البحري، من حيث إمكانية زيادة حدود االحتفاظ باألخطار، وذلك النخفاض معدالت الخسارة.

والجدول التالي يوضح املؤشرات املالية والفنية في شريحة التأميـن على الطيـران كالتالي:
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جدول رقم )8(
املؤشرات املالية والفنية لشريحة التأميـن على الطيـران والفائض املتحقق باملليون ريال خالل الفتـرة من 2005 -2013 

%X6X5X4X3X2X1yi
5.810.971 0.093 0.6 0.554 0.0293.572005
7.50.9660.071 0.5 0.413 0.0343.5992006

-16.270.9690.54 0.3 0.212 0.0311.5942007
52.770.960.0830.3 0.458 0.044.9442008

-80.9940.1470.29 0.0134 0.0060.97822009
3360.9840.3580.32 0.0466 0.0164.3252010
-750.9950.50.251 0.0115 0.0050.1542011
1000.9640.220.00002 0.021 0.035711.8362012
500.9750.2640.01 0.0313 0.0253.4132013
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ويالحظ على الجدول السابق ما يلي:
زيادة صافي الربح املتحقق خالل عام 2013 بنسبة %85.9.1- 
انخفاض معدل االحتفاظ بنسبة 29.9% خالل عام 2013، مقارنة بعام 2.2012- 
بلــغ متوســط املعــدل الســنوي لالحتفــاظ فــي شــريحة تأميـــن الطيـــران نســبة ال تتجــاوز 2.46% خــالل فتـــرة الدراســة، 3- 

 على إمكانية 
ً

في مقابل معدل متوسط سنوي للخسارة بلغت نسبته 22.76% خالل مدة الدراسة، وُيعد هذا دليال
زيــادة االحتفــاظ باألخطــار فــي ظــل انخفــاض معــدالت الخســارة.

   والجدول التالي يوضح املؤشرات املالية والفنية في شريحة التأميـن على الطاقة وكانت كالتالي:

جدول رقم )9(
املؤشرات املالية والفنية لشريحة تأميـن الطاقة والفائض املتحقق باملليون ريال خالل الفتـرة من 2005 إلى 2013

%X6X5X4%X3X2X1yx
500.9990.0121.1 0.0138 0.001 0.09492005

-1000.9990.00010.20.00001 0.0001-0.00092006
4000.9920.02060.5 0.141 0.008 2.3272007
-62.50.9960.1170.4 0.075 0.004 0.7822008
4770.983- 0.2090.1 0.063 0.017- 4.5022009

46.150.9770.1390.70.0739 0.0234.2542010
- 2.630.98- 0.0150.10.0713 0.0205 5.6992011
- 1.350.9810.0930.0010.0638 0.019 6.1872012
2.7320.9830.1750.0002 0.065 0.016 7.4782013
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ويالحظ على الجدول السابق ما يلي:
زيادة صافي الربح املتحقق خالل عام 2013 لشريحة تأميـن الطاقة بنسبة 20.86%، مقارنة بعام 1.2012- 
انخفــاض معــدل االحتفــاظ خــالل عــام 2013 بنســبة 15.78%، مقارنــة بعــام 2012، وبلــغ متوســط املعــدل الســنوي 2- 

لالحتفاظ نســبة ال تتجاوز 1.21% من إجمالي أعمال شــريحة تأميـــن الطاقة.
زيادة معدل الخسارة بنسبة 88.17% في عام 2013، مقارنة بعام 3.2012- 
تحقيق معدل سنوي متوسط للخسارة قدره 3.69%، خالل مدة الدراسة.4- 
 علــى ضعــف القــدرة التفاوضيــة 5- 

ً
انخفــاض عمــوالت إعــادة التأميـــن بنســبة 80% خــالل عــام 2013، ممــا يعــد دليــال

لشــريحة تأميـــن الطاقــة مــع شــركات إعــادة التأميـــن، بالرغــم مــن انخفــاض املتوســط العــام ملعــدالت الخســارة 
املتحققــة لهــذه الشــريحة.
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تجــاوز شــريحة تأميـــن الطاقــة للحــدود األمنــة فــي نســب التغيـــر فــي االكتتــاب خــالل فتـــرة الدراســة التـــي يجــب أن تكــون 6- 
بيـــن )- %33، + %33(.

والجدول التالي يوضح املؤشرات املالية والفنية في شريحة التأميـن الهند�سي، وكانت كالتالي:

جدول رقم )10(
املؤشرات املالية والفنية لشريحة التأميـن الهند�ضي والفائض املتحقق باملليون ريال خالل الفتـرة من 2005 إلى 2013

%X6X5X4%X3%X2X1yI
22.750.8080.2646.97.8770.192 37.0812005
48.760.8450.18817.18.0960.155 63.4922006
15.910.7870.45597.55.7410.20344.2722007
25.20.8210.16365.810.1830.179 94.2762008
2.630.845 0.4125.61.5270.155 95.2922009
- 9.090.8690.3855.51.1070.131 85.6692010
15.180.856 0.225.11.2640.14490.642 2011
25.760.846 0.315.81.4510.154 121.3462012
8.6970.85 0.5617.11.5710.15 137.812013
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ويالحظ على الجدول السابق ما يلي:
زيادة صافي الربح املتحقق لشريحة التأميـن الهند�سي بنسبة 13.56% خالل عام 1.2013- 
انخفاض معدل االحتفاظ خالل عام 2013 بنسبة 2.59% مقارنة بعام 2.2012- 
بلغ متوسط املعدل السنوي لالحتفاظ نسبة 16.26% من إجمالي األقساط املكتتبة.3- 
زيادة معدل الخسارة بنسبة 80.96% في عام 2013، وتحقيق معدل سنوي للخسارة قدره %32.81.4- 
 علــى القــدرة التفاوضيــة 5- 

ً
عــد دليــال

ُ
زيــادة عمــوالت إعــادة التأميـــن بنســبة 22.4% خــالل عــام 2013، وهــذه الزيــادة ت

لشــريحة التأميـــن الهند�ســي، مــع شــركات إعــادة التأميـــن املحليــة والخارجيــة.
تجاوز شريحة التأميـن الهند�سي للحدود اآلمنة في نسب التغيـر في االكتتاب في بعض السنوات خالل فتـرة الدراسة 6- 

التـي يجب أن تكون بيـن )- %33، + %33(.

والجدول التالي يوضح املؤشرات املالية والفنية في شريحة تأميـن املمتلكات والحريق، وكانت كالتالي:

جدول رقم )11(
املؤشرات املالية والفنية لشريحة تأميـن املمتلكات والحريق والفائض املتحقق خالل الفتـرة 2005 2013- 

I y X1 X2% X3% X4 X5 X6%
2005 39.813  0.108  9.59  15.2  0.339 0.892 10.5
2006  43.56  0.105  7.769  12.5  0.389 0.895 16.76
2007  44.979  0.113  4.947 11  0.3802 0.887 4.08
2008  50.846  0.119  7.95 7.7  0.3927  0.881 13.44
2009  44.49  0.116  1.281 7.8  0.785 0.884 10.17
2010  64.275  0.132  1.23 7.2 0.526 0.868 20.36
2011  64.993 0.1172  1.306 6.7  1.03 0.883 7.114
2012  75.378  0.151  1.778 8.7  0.505 0.8493 49.96
2013  116.178  0.169  2.454 12.1  1.138 0.831  38.58
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ويالحظ على الجدول السابق ما يلي:

نمو صافي الربح املتحقق لشريحة تأميـن املمتلكات خالل عام 2013 بنسبة 54.13% مقارنة بعام 1.2012- 

زيادة معدل االحتفاظ نسبة 11.92% خالل عام 2013، مقارنة بعام 2.2012- 

تحقيق معدل سنوي متوسط لالحتفاظ قدره 12.56%، خالل مدة الدراسة.3- 

زيادة معدل الخسارة بنسبة 125% في عام 2013، مقارنة بعام 4.2012- 

تحقيق معدل سنوي متوسط للخسارة قدره 60.94% خالل مدة الدراسة.5- 

 علــى تنامـــي القــدرة 6- 
ً

زيــادة عمــوالت إعــادة التأميـــن بنســبة 39.08% خــالل عــام 2013، وهــذه الزيــادة تعــد دليــال
التفاوضيــة لشــريحة تأميـــن املمتلــكات والحريــق، مــع شــركات إعــادة التأميـــن املحليــة والخارجيــة.

يالحــظ علــى شــريحة تأميـــن املمتلــكات والحريــق، وجــود تناســب عك�ســي بيـــن كل مــن معــدالت االحتفــاظ ومعــدالت 7- 
الخســارة، والتأثيـــر اإليجابــي لهــذه العالقــة علــى جــودة العمليــات الفنيــة واملحفظــة التأمينيــة لشــريحة تأميـــن 

والحريــق. املمتلــكات 

والجدول التالي يوضح املؤشرات املالية والفنية في شريحة التأميـن ضد الحوادث واملسئوليات وكانت كالتالي:

جدول رقم )12(
املؤشرات املالية والفنية لشريحة التأميـن ضد الحوادث واملسئوليات والفائض خالل الفتـرة من 2005 إلى 2013

%X6X5X4%X3%X2X1yI
22.590.5690.2639.723.550.43136.32005
33.220.580.2929.523.40.42 31.82006
–9.940.620.2958.511.890.38-0.22007
 0.860.591 0.1736.918.11 0.409 72.52008

 12.44 0.551 0.1775.2 2.978 0.449 101.82009
 13.12 0.456 0.1854.1 2.683 0.544176.32010
 1.44 0.557 0.214.2 2.696 0.443 140.82011

 17.58 0.524 0.2535.8 2.879 0.476 174.32012
 18.84 0.584 0.2927.8 3.408 0.416 196.32013
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ويالحظ على الجدول السابق ما يلي:

نمو صافي الربح املتحقق لشريحة التأميـن ضد الحوادث واملسئوليات، بنسبة 12.62% خالل عام 2013، مقارنة 1- 
بعام 2012.

انخفاض معدل االحتفاظ خالل عام 2013 بنسبة 12.6%، مقارنة بعام 2.2012- 

وبلــغ متوســط املعــدل الســنوي لالحتفــاظ، خــالل فتـــرة الدراســة نســبة 44.08%، مــن إجمالــي األقســاط املكتتبــة فــي 3- 
شــريحة التأميـــن ضــد الحــوادث واملســئولية.

زيادة معدل الخسارة بنسبة 15.41% في عام 2013، مقارنة بعام 4.2012- 

تحقيق معدل سنوي متوسط للخسارة قدره 23.78%، خالل فتـرة الدراسة.5- 

 علــى 6- 
ً

عــد دليــال
ُ
زيــادة عمــوالت إعــادة التأميـــن بنســبة 34.48% خــالل عــام 2013، مقارنــة بعــام 2012، وهــذه الزيــادة ت

القــدرة التفاوضيــة لشــريحة التأميـــن ضــد الحــوادث واملســئوليات، مــع شــركات إعــادة التأميـــن املحليــة والخارجيــة.

يالحــظ وجــود عالقــة عكســية بيـــن كل مــن معــدالت االحتفــاظ ومعــدالت الخســارة، والتأثيـــر اإليجابــي لهــذه العالقــة- 7- 
علــى جــودة العمليــات الفنيــة، واملحفظــة التأمينيــة لشــريحة التأميـــن ضــد الحــوادث واملســئولية.
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املبحث الثالث - نموذج كمـي مقتـرح لتحسيـن فاعلية وجودة العمليات الفنية في سوق التأميـن التعاوني 
باململكة العربية السعودية باستخدام االنحدار الالمعلمـي.

سوف يتناول هذا املبحث استخدام نموذج االنحدار الالمعلمـي للتنبؤ بصافي ربح أو خسارة شرائح التأميـن في السوق 
السعودي للتأميـن التعاوني، ويقوم النموذج الكمـي املقتـرح على فرضية عدم وجود عالقة خطية بيـن املتغيـر التابع وجميع 
 عن صعوبة معرفة شكل العالقة بيـن املتغيـر التابع واملتغيـرات التفسيـرية محل الدراسة.

ً
املتغيـرات املستقلة األخرى، فضال

مجتمع وعينة الدراسة

يتمثــل مجتمــع الدراســة فــي شــرائح التأميـــن العاملــة بالســوق الســعودي للتأميـــن التعاونــي وعددهــا )9( شــرائح، وقــد تــم 
تحديــد عينــة الدراســة ممثلــة فــي )8( شــرائح، وذلــك بعــد اســتبعاد شــريحة تأميـــن الحمايــة واالدخــار، وذلــك لعــدم توافــر بعــض 
البيانات الخاصة بهذه الشريحة، نظًرا للطبيعة الخاصة بهذه الشريحة من حيث سرية االحتفاظ بالجزء الخاص باالدخار 

في الشــركة الســعودية للتأميـــن.

مصادر جمع البيانات:

املراجــع والدوريــات ذات الصلة بالبحث. والبيانــات املنشــورة ملؤسســة النقــد العربــي الســعودي لشــرائح التأميـــن   
املختلفة داخل الســوق الســعودي للتأميـــن. والتقاريـــر املالية لشــركات التأميـــن وعددها )35( شــركة، وذلك خالل الفتـــرة من 
عــام 2005 إلــى عــام 2013. واملواقــع اإللكتـــرونية: مؤسســة النقــد العربــي الســعودي /http://www.sama.gov.sa. البــالد 
https://www.tadawul.com.sa/wps/portal/tadawul/home / تداول .www.albilad-capital.com/research املالية

أسلوب ومعالجة البيانات إحصائًيا:

املتغيـر التابع 1-

يتمثل في صافي الربح أو الخسارة املتحققة لشريحة التأميـن محل الدراسة.

املتغيـرات املستقلة 2-

 مــن 
ً

 مــن املؤشــرات املاليــة والفنيــة لشــرائح التأميـــن العاملــة بالســوق الســعودي للتأميـــن التعاونــي، فتشــمل كال
ً

وتشــمل كال
معــدل االحتفــاظ، والطاقــة االســتيعابية، ومعــدل عمــوالت إعــادة التأميـــن، ومعــدل الخســارة، وكفــاءة األقســاط، ونســبة التغيـــر فــي 
االكتتاب. وتقوم فكرة النموذج الكمـــي املقتـــرح على حصرية االستخدام للنموذج في حالة عدم القدرة على معرفة شكل العالقة 
بيـــن املتغيـــر التابــع وجميــع املتغيـــرات املســتقلة. ويفتـــرض النمــوذج عــدم وجــود عالقــة خطيــة بيـــن املتغيـــر التابــع وجميــع املتغيـــرات 
التفسيـــرية، ويعتمــد النمــوذج املقتـــرح علــى أســلوب االنحــدار الالمعلمـــي املتعــدد بطريقــة كثيـــرة الحــدود املحليــة باســتخدام دالــة 

:)Rady,2014 (    الــذي تتمثــل معادلتــه فــي الصيغــة التاليــة ،)The local polynomial regression ( الكرنــل

Ŷ=m| (x)=e1
T(XTWX)-1 XT WY

e1 هي متجه الوحدة:  
T والقيمة

e1
T = [100...0]

حيث:

)y( هي متجه املتغيـر التابع.- 

 -. )Casella,2006( هي املصفوفة القطرية التـي تعتمد على دالة الكرنل )W(

)Ŷ(  هي القيمة املقدرة للمتغيـر التابع.- 

)X( هي مصفوفة املتغيـرات املستقلة.- 

)XT(هي املصفوفة املبدلة للمتغيـرات املستقلة.- 
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:)Rady,2014( k )u( سمات دالة الكرنل -

تتميـز دالة الكرنل عن غيـرها من الدوال بما يلي:

 -1.)K )u(  $ 0( قيمة الدالة أكبـر من أو تساوي صفر

 -2
 
( ( ) )K u du 1=
3

3

-

#D e m o التكامل عند دالة الكرنل دائًما يساوي واحد 

 -3.K )- u( = K )u( دالة متماثلة

:)Zidan,2014( أنواع دالة الكرنل 

Kernels used in smoothing
Kernel K)u( الصيغة الرياضية

Uniform ( )1 1
2

I u   

  Triangle ( ) ( )1 1u I u−   

  Epanechnikov ( ) ( )23 1 1
4

u I u−   

  Quartic ( ) ( )2215 1 1
16

u I u−   

  Gaussian 21 1exp
22

u


 − 
 

 

  Triweight ( ) ( )3235 1 1
32

u I u−   

  Cosinus ( )cos 1
4 2

u I u    
 

 

سوف يتم االعتماد على الصيغة التالية لدالة الكرنل، التـي أجمعت املراجع املتخصصة على أن شكل دالة الكرنل ال   
:)Kim,2009( يؤثـر في النتائج النهائية

21 1( ) exp
22

K u u


 = − 
 

 

K)u( ، 22 = هي دالة الكرنل، exp هو األس
7 حيث π  هي  ∗ 

  

حيث r هي 

يكون شكل مصفوفة املتغيـرات املستقلة )X( كالتالي )يوسف،2013(:

11 1 1

12 1 2

1 1

1 .......
1 .......

, 1,2,....,
.......

1 .......

j p pj

j p pj

n j pn pj

x x x x
x x x x

X j N

x x x x

− − 
 − − = =
 
 − − 

 

!X: هي مدور املصفوفة.  
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11 1 12 1 1 1

1 2

1 1 ... 1
...

. . .
,

. . .

. . .
...

j j n j

p pj p pj pn pj

x x x x x x

X

x x x x x x

 
 − − − 
 

 =  
 
 
  − − − 

 

  
:∆

1ij
بفرض أن 

∆1ij = x1i - x1j, ..., ∆pij = xpi - xpj

*حيث )p(عدد املتغيـرات املستقلة و)i( من )1( إلى عدد السنوات و)j( تمثل قيمة املتغيـر املستقل املراد تقديـر املتغيـر 
التابــع عنــده.

( )2 2
1

1 ...iij ij pijw k
h

 =  + +  
 

 

)w( تـرمز للمصفوفة القطرية لدالة الكرنل. -   

 -.Bandwidth  هي معلمة نطاق العرض )h(

تطبيق النموذج املقتـرح باستخدام االنحدار الالمعلمـي:
- شريحة التأميـن الصحـي:

ً
أوال

بداية إيجاد مصفوفة االرتباط للمتغيـر التابع واملتغيـرات املستقلة محل الدراسة:

جدول رقم )13(
Correlations

x6 x4 x5 x3 x2 x1 y
x6 Pearson Correlation 1 -.308- .069 -.609- .627 -.623- -.434-

Sig. )2-tailed( .420 .861 .082 .071 .073 .243
N 9 9 9 9 9 9 9

x4 Pearson Correlation -.308- 1 -.581- .127 -.481- .773* .123
Sig. )2-tailed( .420 .101 .744 .190 .015 .753
N 9 9 9 9 9 9 9

x5 Pearson Correlation .069 -.581- 1 .125 .028 -.519- -.147-
Sig. )2-tailed( .861 .101 .748 .943 .152 .707
N 9 9 9 9 9 9 9

x3 Pearson Correlation -.609- .127 .125 1 -.480- .246 .790*

Sig. )2-tailed( .082 .744 .748 .191 .523 .011
N 9 9 9 9 9 9 9

x2 Pearson Correlation .627 -.481- .028 -.480- 1 -.356- -.607-
Sig. )2-tailed( .071 .190 .943 .191 .347 .083
N 9 9 9 9 9 9 9
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Correlations
x6 x4 x5 x3 x2 x1 y

x1 Pearson Correlation -.623- .773* -.519- .246 -.356- 1 .036
Sig. )2-tailed( .073 .015 .152 .523 .347 .927
N 9 9 9 9 9 9 9

y Pearson Correlation -.434- .123 -.147- .790* -.607- .036 1
Sig. )2-tailed( .243 .753 .707 .011 .083 .927
N 9 9 9 9 9 9 9

*. Correlation is significant at the 0.05 level )2-tailed(. 
spss املصدر: من إعداد الباحث اعتماًدا على النتائج اإلحصائية لبـرنامج

ويالحظ على الجدول السابق ما يلي:

ال توجد عالقة خطية بيـــن املتغيـــر التابع وجميع املتغيـــرات املستقلة، لذا نقبل الفرض العدمـــي، وهو عدم القدرة 1- 
علــى معرفــة شــكل العالقــة بيـــن املتغيـــر التابــع وجميــع املتغيـــرات التفسيـــرية، وهــذا مــا دعــا إلــى اللجــوء إلــى طريقــة 

االنحــدار الالمعلمـــي باســتخدام دالــة كثيـــرة الحــدود املحليــة.

قيمة p-value الخاصة بالعالقة بيـن معدل االحتفاظ والطاقة االستيعابية بلغت 0.347 ، وهي أكبـر من 0.05 لذا 2- 
نقبل فرض العدم القائل بأن زيادة الطاقة االستيعابية تـزيد من معدالت االحتفاظ.

قيمــة p-value الخاصــة بالعالقــة بيـــن نســبة التغيـــر فــي االكتتــاب ومعــدل الخســارة بلغــت 0.42  وهــو أكبـــر مــن 0.05 3- 
لــذا نقبــل فــرض العــدم القائــل بــأن نســبة التغيـــر فــي االكتتــاب عــن الحــدود اآلمنــة التـــي تتـــراوح بيـــن ) -%33، %33( 

تـــزيد مــن معــدالت الخســارة.

خطوات االنحدار الالمعلمـي لشريحة التأميـن الصحـي:

وضــع جميــع املتغيـــرات فــي مصفوفــة واحــدة )املصفوفــة A(، مــع مالحظــة أن بـــرنامج Mathcad يبــدأ التـــرقيم مــن 1- 
الصفــر، أي أن األعمــدة تـــرقم مــن صفــر إلــى ســتة، فالعمــود رقــم ســتة هــو العمــود الســابع مــن اليســار إلــى اليميـــن.

 

  

A

48.46

66.5

30.42

56.08

48.14

28.12

15.52

19.56

15.12

0.182

0.171

0.216

0.219

0.238

0.181

0.315

0.118

0.112

0.71

0.829

0.619

0.591

0.74

0.715

0.73

0.814

0.941

16.1

17.5

22.5

31

37.6

41.2

38.78

38.57

33.73

153.48

177.16

141.36

312.75

67.747

69.239

79.278

87.082

99.862

0.808

0.829

0.784

0.781

0.762

0.819

0.847

0.882

0.888

86

247.3

681

413

1226.2

1273.9

497

1109.2

720.2





























=

قسمة املتغيـر التابع أي العمود السابع على 1000، وقسمة املتغيـرات الثاني والثالث والسادس على 2.100- 
n:=9
i:=0..n - 1

 -3)n( يساوي مقلوب الجذر التكعيبي لعدد املفردات )band width( h حساب عرض النطاق
 

  

h
1

3 n
=

h = 0.481
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نضع معادلة الكرنل التـي تساوي دالة الكثافة للتوزيع الطبيعي القيا�سي:4- 
21 1( ) exp

22
K u u


 = − 
 

 

  k)2( = 0.054 
حساب مصفوفة الكرنل املتعددة وهي مصفوفة قطرية:5- 

 

  

f1 X10 X20 X30 X40 X50 X60( )

0.399

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.319

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.349

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5 10 3−


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.073

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.069

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.082

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.137





























=

نضــع مصفوفــة املتغيـــرات املســتقلة مــع زيــادة عمــود 6- 
فــي البدايــة، وكل عنصــر مــن عناصــر هــذا العمــود 

يســاوي واحــد:

Pi 1=   

  

P

1

1

1

1

1

1

1

1

1





























=

 - حساب كل منf7,f6. f5, f4, f3. f2 كما يلي: 

f2)x1(:= X1 - x1
f4)x3(:= X3 - x3
f3)x2(:= X2 - x2
f5)x4(:= X4 - x4
f6)x5(:= X5 - x5
f7)x6(:= X6- x6
p

i
:= 1

f8)x1, x2, x3, x4, x5, x6(:= augment )P, f2)x1(, 
f3)x2(, f4)x3(, f5)x4(, f6)x5(, f7)x6((

بـرمجة النموذج املقتـرح:7- 
 

  

f8 X10 X20 X30 X40 X50 X60( )

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0.021

0.024−

0.027−

0.046−

0.011

0.039

0.074

0.08

0

0.237

0.121−

1.593

0.857−

0.842−

0.742−

0.664−

0.536−

0

0.014

0.064

0.149

0.215

0.251

0.227

0.225

0.176

0

0.119

0.091−

0.119−

0.03

5 10 3−


0.02

0.104

0.231

0

0.011−

0.034

0.037

0.056

1− 10 3−


0.133

0.064−

0.07−

0

0.18

0.18−

0.076

3.2− 10 3−


0.203−

0.329−

0.289−

0.333−































=

f10 )x1, x2, x3, x4, x5, x6( := f9)x1, x2, x3, x4, x5, x6(
0, 0
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f9 X10 X20 X30 X40 X50 X60( )

0.146

7.609−

0.634

7.028

0.23−

4.037−

0.255−























=

 -8:)f10( y⏞ 

 

إيجاد املتغيـر التابع املقدر 
f10)X1

0
, X2

0
, X3

0
, X4

0
, X5

0
, X6

0
( = 0.146

f10)X1i, X2i, X3i, X4i, X5i, X6i(
0.146
0.195
0.656
0.413
1.203
1.33
0.498
1.059
0.735

 

  

Y

0.086

0.247

0.681

0.413

1.226

1.274

0.497

1.109

0.72





























=

 -9:)Carrol,2009( )e1
i
حساب األخطاء )

e1
i
 := Y

i
- f10 )X1

i
, X2

i
 , X3

i
, X4

i
, X5

i
, X6

i
( 

 

  

e1

0.06−

0.052

0.025

4.961− 10 6−


0.023

0.057−

6.177− 10 4−


0.05

0.015−































=

-10 :)MSE( حساب متوسط مربع األخطاء

 

  

MSE
0

8

i

e1i( )2
=

n
=

MSE= 1.493 × 10-3

 

  

MRE
0

8

i

e1i
Yi









=
n













100=

MRE=11.925
f10)0.5, X2

0
, X3

0
, X4

0
, 0.5, X6

0
( = 1.2748

f10)X1
0
, X2

0
, 0.15, X4

0
, X5

0
, X6

0
( = 0.068

والجــدول التالــي يوضــح نتائــج تطبيــق نمــوذج االنحــدار الالمعلمـــي املقتـــرح باســتخدام دالــة كثيـــرة الحــدود املحليــة فــي 
شــريحة التأميـــن الصحـــي:

جدول رقم )14(
النتائج الخاصة بالنموذج املقتـرح لشريحة التأميـن الصحـي

y⏞ 

 

القيمة املطلقة للخطأ |MAE |eمربع الخطأ MSEالخطأ )e(القيمة الفعلية yالقيمة املقدرة 

0.1460.086-0.060.00360.06
0.1950.24730.05230.002740.0523
0.6560.6810.0250.000630.025
0.4130.413000
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y⏞ 

 

القيمة املطلقة للخطأ |MAE |eمربع الخطأ MSEالخطأ )e(القيمة الفعلية yالقيمة املقدرة 

1.2031.22620.02320.000540.0232
1.331.2739-0.05610.003150.0561
0.4980.497-0.0011E-060.001
1.0591.10920.05020.002520.0502
0.7350.7202-0.01480.000220.0148

 .Math cad املصدر: استخدام البـرنامج اإلحصائي

ويالحــظ علــى الجــدول الســابق أن متوســط مربــع الخطــأ )MSE( يبلــغ القيمــة 0.00148، وأن متوســط القيمــة املطلقــة 
للخطــأ )MAE( 0.0314، وهــي قيمــة صغيـــرة تقتـــرب مــن الصفــر ممــا يــدل علــى جــودة النمــوذج املقتـــرح.

ثانًيا - تطبيق النموذج املقتـرح على شريحة التأميـن على املركبات:

جدول رقم )15(
النتائج الخاصة بالنموذج املقتـرح لشريحة التأميـن على املركبات

y⏞ 

 

القيمة املطلقة للخطأ |MAE |eمربع الخطأ MSEالخطأ )e(القيمة الفعلية yالقيمة املقدرة 

0.4770.4765-0.00052.5E-070.0005
0.620.6184-0.00162.6E-060.0016
0.8250.84980.02480.000620.0248
0.6840.68470.00074.9E-070.0007
1.0381.0376-0.00041.6E-070.0004
0.8750.87590.00098.1E-070.0009
0.560.559-0.0011E-060.001
0.6630.66330.00039E-080.0003
0.9450.94660.00162.6E-060.0016

.Math cad املصدر: استخدام البـرنامج اإلحصائي

ويالحــظ علــى الجــدول الســابق أن متوســط مربــع الخطــأ )MSE( يبلــغ القيمــة 0.000069، وأن متوســط القيمــة املطلقــة 
للخطــأ )MAE( 0.003533 وهــي قيمــة صغيـــرة تقتـــرب مــن الصفــر، ممــا يــدل علــى جــودة النمــوذج املقتـــرح.

ا - تطبيق النموذج املقترح على شريحة التأمين البحري:
ً
ثالث

جدول رقم )16(
النتائج الخاصة بالنموذج املقترح لشريحة التأمين البحري

MAE |e| القيمة املطلقة للخطأ MSE مربع الخطأ )e( الخطأ y القيمة الفعلية y⏞ 

 

القيمة املقدرة 

0.0017 2.9E-06 0.0017 0.03134 0.029639
0.000119 1.4E-08 0.00012 0.0687 0.068581
0.002256 5.1E-06 0.00226 0.10195 0.099692
0.002735 7.5E-06 0.00274 0.12025 0.117515
0.000236 5.6E-08 0.00024 0.11026 0.110023
0.000228 5.2E-08 0.0002- 0.06788 0.068108
0.002173 4.7E-06 0.00217 0.12326 0.121089
0.001678 2.8E-06 0.00168 0.13848 0.1368
0.002981 8.9E-06 0.00298 0.9942 0.096441

Math cad املصدر: استخدام البـرنامج اإلحصائي

ويالحظ على الجدول السابق أن متوسط مربع الخطأ )MSE( يبلغ القيمة 0.0000036، وأن متوسط القيمة املطلقة 
للخطأ )MAE( تبلغ 0.0015673 وهي قيمة صغيـرة تقتـرب من الصفر، مما يدل على جودة النموذج.
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رابًعا - تطبيق النموذج املقتـرح على شريحة تأميـن الطيـران:

جدول رقم )17(
النتائج الخاصة بالنموذج املقتـرح لشريحة تأميـن الطيـران 

MAE |e| القيمة املطلقة للخطأ MSE مربع الخطأ )e( الخطأ y القيمة الفعلية y⏞ 

 

القيمة املقدرة 

0.027753 0.00077 -0.0278 0.00357 0.031323
0.064991 0.00422 -0.065 0.0036 0.06859
0.099489 0.0099 -0.0995 0.00159 0.101083
0.114556 0.01312 -0.1146 0.00494 0.1195
0.1088948 0.01186 -0.1089 0.00098 0.109873
0.062998 0.00397 -0.063 0.00433 0.067323
0.122152 0.01492 -0.1222 0.00015 0.122306
0.136457 0.01862 -0.1365 0.00184 0.138293
0.095869 0.00919 -0.0959 0.00341 0.099282

.Math cad املصدر: استخدام البـرنامج اإلحصائي

ويالحــظ علــى الجــدول الســابق أن متوســط مربــع الخطــأ )MSE( يبلــغ القيمــة 0.00962، وأن متوســط القيمــة املطلقــة 
للخطــأ )MAE( تبلــغ القيمــة 0.0925733، وهــي قيمــة صغيــرة تقتــرب مــن الصفــر ممــا يــدل علــى جــودة النمــوذج.

خامًسا- تطبيق النموذج املقترح على شريحة تأمين الطاقة:

جدول رقم )18(
النتائج الخاصة بالنموذج املقترح لشريحة تأمين الطاقة

y⏞ 

 

القيمة املطلقة للخطأ |MAE |eمربع الخطأ MSEالخطأ )e(القيمة الفعلية yالقيمة املقدرة 

2.23E-04-9.5E-050.000321E-070.00031785
9.92E-04-9E-07-0.000999.8E-070.00099081
2.03E-030.002330.00038.7E-080.00029526
5.75E-040.000780.000214.3E-080.00020714
5.13E-03-0.0045-0.000633.9E-070.00062533
3.57E-030.004250.000684.6E-070.00068141
5.37E-030.00570.000331.1E-070.000333
5.63E-030.006190.000563.1E-070.00056063
7.23E-030.007480.000256E-080.00024564

.Math cad املصدر: استخدام البرنامج اإلحصائي

        ويالحــظ علــى الجــدول الســابق أن متوســط مربــع الخطــأ )MSE( يبلــغ القيمــة 0.00000028، وأن متوســط القيمــة 
 علــى جــودة النمــوذج املقتــرح. 

ً
املطلقــة للخطــأ )MAE( هــي 0.000473، وهــذا يعــد دليــال

سادًسا - تطبيق النموذج املقتـرح على شريحة التأميـن الهند�ضي:

جدول رقم )19(
النتائج الخاصة بالنموذج املقتـرح لشريحة التأميـن الهند�ضي

MAE |e| القيمة املطلقة للخطأ MSE مربع الخطأ )e) الخطأ y القيمة الفعلية y⏞ 

 

القيمة املقدرة 

0.003368 1.1E-05 0.00337 0.03708 0.033713
0.001918 3.7E-06 0.00192 0.06349 0.061574
0.004329 1.9E-05 0.00433 0.04427 0.039943
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MAE |e| القيمة املطلقة للخطأ MSE مربع الخطأ )e) الخطأ y القيمة الفعلية y⏞ 

 

القيمة املقدرة 

0.002379 5.7E-06 0.00238 0.09428 0.091897
0.003644 1.3E-05 0.00364 0.09529 0.091648
0.000837 7E-07 0.00084 0.08567 0.084832
0.001959 3.8E-06 0.00196 0.09064 0.088683
0.003269 1.1E-05 0.00327 0.12135 0.118077
0.004318 1.9E-05 0.00432 0.13781 0.133492

Math cad املصدر: استخدام البـرنامج اإلحصائي

يالحــظ علــى الجــدول الســابق أن متوســط مربــع الخطــأ يبلــغ 0.0000096، ومتوســط القيمــة املطلقــة للخطــأ تبلــغ 
 علــى جــودة النمــوذج.

ً
0.0028912، وصغــر حجــم القيــم الســابقة وقربهــا مــن الصفــر يعــد دليــال

سابًعا - تطبيق النموذج املقتـرح على شريحة تأميـن الحريق:

جدول رقم )20(
النتائج الخاصة بالنموذج املقتـرح لشريحة تأميـن الحريق

MAE |e| القيمة املطلقة للخطأ MSE مربع الخطأ )e( الخطأ y القيمة الفعلية y⏞ 

 

القيمة املقدرة 

0.004292 1.8E-05 0.00429 0.03981 0.035521
0.006155 3.8E-05 0.00616 0.04356 0.037405
0.004097 1.7E-05 0.0041 0.04498 0.040882
0.00616 3.8E-05 0.00616 0.05085 0.044686
0.005113 2.6E-05 0.00511 0.04449 0.039377
0.006092 3.7E-05 0.00609 0.06428 0.058183
0.004921 2.4E-05 0.00492 0.06499 0.060072
0.001891 3.6E-06 0.00189 0.07538 0.073487
0.003861 1.5E-05 0.00386 0.11618 0.112317

dac htaM  املصدر: استخدام البـرنامج اإلحصائي  

       يالحظ على الجدول السابق صغر حجم قيمة مربع الخطأ الذي بلغ 0.000024، ومتوسط القيمة املطلقة للخطأ 
 على جودة النموذج.

ً
بلغ 0.00473، وصغر حجم القيم السابقة يعد دليال

ثامًنا- تطبيق النموذج املقتـرح على شريحة تأميـن الحوادث:

جدول رقم )21(
النتائج الخاصة بالنموذج املقتـرح لشريحة تأميـن الحوادث

y⏞ 

 

القيمة املطلقة للخطأ |MAE |eمربع الخطأ MSEالخطأ )e(القيمة الفعلية yالقيمة املقدرة 

0.0326680.03630.003631.3E-050.003632
0.0311150.03180.000694.7E-070.000685
-4.39E-03-0.00020.004191.8E-050.00418651
0.0698760.07250.002626.9E-060.002624
0.0996230.10180.002184.7E-060.002177
0.1715490.17630.004752.3E-050.004751
0.1380160.14080.002787.8E-060.002784
0.1718990.17430.00245.8E-060.002401
0.1920530.19630.004251.8E-050.004247

Mat cad املصدر: استخدام البـرنامج اإلحصائي
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يالحــظ علــى الجــدول الســابق أن متوســط مربــع الخطــأ )MSE( يبلــغ القيمــة 0.000011، وأن متوســط القيمــة املطلقــة 
للخطــأ )MAE( هــي0.003054 ، وصغــر حجــم القيــم الســابقة دليــل علــى جــودة النمــوذج املقتـــرح.

النتائج والتوصيات

- النتائج:
ً

أوال

توصــل الباحــث إلــى نمــوذج كمـــي لقيــاس صافــي ربــح أو خســارة شــرائح التأميـــن املختلفــة، وذلــك باســتخدام االنحــدار  1-
.)The local polynomial regression( الالمعلمـــي بطريقــة دالــة كثـــرة الحــدود املحليــة

فاعليــة النمــوذج الكمـــي املقتـــرح لشــريحة التأميـــن الصحـــي، حيــث بلغــت قيمــة متوســط مربــع الخطــأ 0.00148،  2-
ومتوســط القيمــة املطلقــة بلــغ 0.0314، وانخفــاض قيمــة متوســط مربــع الخطــأ ومتوســط القيمــة املطلقــة، وهــذا 

دليــل علــى جــودة النمــوذج املقتـــرح.

جدوى النموذج الكمـي املقتـرح لشريحة التأميـن على املركبات، حيث بلغت قيمة متوسط مربع الخطأ 0.000069،  3-
ومتوسط القيمة املطلقة بلغ 0.003533.

كفــاءة النمــوذج الكمـــي املقتـــرح فــي شــريحة التأميـــن البحــري بقيمــة متوســطة ملربــع الخطــأ بلغــت 0.0000036،  4-
ومتوســط القيمــة املطلقــة بلــغ 0.0015673

جــدوى النمــوذج الكمـــي املقتـــرح لشــريحة تأميـــن الطيـــران، حيــث بلغــت قيمــة متوســط مربــع الخطــأ 0.00962،  5-
ومتوســط القيمــة املطلقــة بلــغ 0.0925.

كفــاءة النمــوذج الكمـــي املقتـــرح لشــريحة تأميـــن الطاقــة بقيمــة متوســطة ملربــع الخطــأ بلغــت 0.00000028،  6-
بلــغ 0.000473. املطلقــة  للقيمــة  وبمتوســط 

فاعلية النموذج الكمـي املقتـرح لشريحة التأميـن الهند�سي، حيث بلغت قيمة متوسط مربع الخطأ 0.0000096،  7-
ومتوسط القيمة املطلقة بلغ 0.00289.

كفاءة النموذج الكمـي املقتـرح في شريحة تأميـن الحريق بقيمة متوسطة ملربع الخطأ بلغت 0.000024، ومتوسط  8-
القيمة املطلقة بلغ 0.00473.

جــدوى النمــوذج الكمـــي املقتـــرح لشــريحة تأميـــن الحــوادث، حيــث بلغــت قيمــة متوســط مربــع الخطــأ 0.000011،  9-
ومتوســط القيمة املطلقة بلغ 0.03054، وانخفاض قيمة متوســط مربع الخطأ، وقيمة متوســط القيمة املطلقة، 

وهــذا دليــل علــى جــودة النمــوذج املقتـــرح.

معنويــة العالقــة بيـــن معــدل االحتفــاظ والطاقــة االســتيعابية، وكذلــك معنويــة العالقــة بيـــن معــدل الخســارة ونســبة  10-
التغيـــر فــي االكتتــاب.

يمثــل مؤشــر صافــي ربــح أو خســارة قطــاع التأميـــن مؤشــًرا كمًيــا يشــمل فــي مكوناتــه تأثيـــر املؤشــرات املاليــة والفنيــة  11-
)معدل االحتفاظ، والطاقة االستيعابية، معدل الخسارة، معدل عموالت إعادة التأميـن، معدل كفاءة األقساط 

نســبة التغيـــر فــي االكتتــاب(.

التحفــظ علــى اإلدارة الفنيــة للمحافــظ التأمينيــة لشــرائح تأميـــن فــروع الصحـــي واملركبــات والبحــري والطاقــة،  12-
لوجود تناســب طردي بيـــن معدالت االحتفاظ ومعدالت الخســارة، وكفاءة إدارة املحافظ التأمينية لشــرائح تأميـــن 
فــروع الطيـــران والهند�ســي والحريــق والحــوادث واملســئولية، لوجــود عالقــة عكســية، بيـــن معــدل االحتفــاظ ومعــدل 

الخســارة، بصــورة إيجابيــة فــي صالــح هــذه الشــرائح.

ثانًيا- التوصيات:

ضــرورة االســتدالل بالنمــوذج الكمـــي املقتـــرح فــي قيــاس صافــي ربــح أو خســارة شــرائح التأميـــن بالســوق الســعودي 1- 
للتأميـــن التعاونــي، والعمــل علــى اســتحداث مزيــد مــن النمــاذج التـــي تحاـكـي التقنيــات الحديثــة فــي مجــال التأميـــن 

وإعــادة التأميـــن.
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العمــل علــى مراجعــة النمــوذج الكمـــي املقتـــرح، وفًقــا ألليــات الســوق، وذلــك ملواكبــة التغيـــرات املتســارعة، وملواجهــة 2- 
حــدة املنافســة الداخليــة والخارجيــة.

ضرورة قيام شركات التأميـن العاملة بالسوق السعودي بمراجعة السياسات االكتتابية، وذلك في ضوء النموذج 3- 
املقتـرح، التخاذ التدبيـرات الالزمة ملعالجة األخطاء الحالية، وملواجهة أية متغيـرات مستحدثة في السوق.

ضــرورة قيــام هيئــة ســوق النقــد العربــي الســعودي، بمراجعــة اللوائــح والقوانيـــن املنظمــة لسيـــر العمــل داخــل ســوق 4- 
التأميـــن الســعودي، وخاصــة املــواد املتعلقــة بحــدود االحتفــاظ لــدى الشــركات الوطنيــة.

العمــل علــى االســتغالل األمثــل للطاقــة االســتيعابية لشــركات التأميـــن، فــي ضــوء املعاييـــر واملؤشــرات الدوليــة، وذلــك 5- 
للحــد مــن تســرب النقــد األجنبــي للخــارج، وذلــك فــي صــورة أقســاط إعــادة تأميـــن صــادر.

البــدء فــي إنشــاء كيانــات اقتصاديــة وطنيــة، فــي صــورة مجمعــات إعــادة تأميـــن وطنيــة، يكــون لهــا الســبق فــي العمليــات 6- 
التأمينيــة الضخمــة بصفــة عامــة، وعمليــات إعــادة التأميـــن بصفــة خاصــة.

حث الشركات املتعسرة على إعادة الهيكلة التأمينية لها، في صورة اندماج مع كيانات تأمينية مماثلة، أو الدخول 7- 
تحت مظلة كيانات تأمينية كبيـرة، وذلك ملواجهة حدة املنافسة الداخلية والخارجية.

البحوث املستقبلية املقتـرحة:

اســتخدام االنحــدار الالمعلمـــي فــي التنبــؤ بصافــي ربــح أو خســارة النشــاط التأمينــي بالتطبيــق علــى الشــركة التعاونيــة 1- 
للتأميـــن.

سوق التأميـن العربي السعودي في ظل املتغيـرات العاملية الحديثة، دراسة تطبيقية على قطاع التأمينات العامة.2- 

أثـر استخدام الحصة اإللزامية إلعادة التأميـن على سوق التأميـن التعاوني باململكة العربية السعودية.3- 
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ABSTRACT

This research addresses the identification of technical and financial indicators that affect the insurance 
motion net or failure for every cooperative insurance section inside the Kingdom of Saudi Arabia.  These 
factors have been identified in six independent variables.

A quantative model is being used in this study based on the non-parametric regression. This study 
aims at improving the efficiency of technical operations at the Saudi Market for cooperative insurance in or-
der to push up the insurance market inside the Kingdom and especially within the rapid growth rate, which 
has been accomplished by the insurance sector inside the Kingdom. This is added to the socio-economic 
role that the insurance sector plays.  Yet, a serious insufficiency has been observed within the technical op-
erations for most of the insurance sections inside the Kingdom represented in a direct proportion between 
loss rates and retention.

In addition to that, there is a low excess in the insurance motion for most of the insurance sections 
and a failure made by certain branches at the insurance motion nucleus. This study also shows the impor-
tance of using and activating recent quantative mathematical methods for improving the efficiency of the 
insurance technical and operations efficiency in general and the special technical operations for insurance 
restoration. This would represent the very direct reflections on the nucleus of the insurance sector.

The study aims to propose a quantitative model to predict the quality of the technical operations of the 
insurance sector by using the non-parametric regression, As well as the mechanism of the proposed model, 
represented in the face of rapid changes in the market, and the internal and external competition, which 
works to reduce errors contrast, The proposed model classifies insurance sectors and companies according 
to the quality of insurance and re-insurance activity.

Key-words: Retention Rate, Financial and Technical Indicators, Non-Parametric Regression, The Local 
Polynomial Regression.


