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ملخص
جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء حول آثار المخاطر المالية على اآلداء المالي لشركات التأمين التكافلي
السعودية .تم اختيار ستة ( )06متغيرات بالنظر إلى طبيعة البيانات التي يوفرها قطاع التأمين السعودي ،حيث

تم أخذ عينة تتكون من عشر شركات ( )10وهذا للفترة الممتدة بين ( .)2018-2010كشفت الدراسة عن
وجود عالقة مهمة مشتركة بين متغيرات المخاطر المالية واآلداء المالي لشركات التأمين السعودية .ومع ذلك،

فإن العالقة الفردية تختلف قليال ،فعلى سبيل المثال ال توجد عالقة بين مخاطر إعادة التأمين والسوق مع العائد

على األصول ،كما أظهرت نتائج تحليل االنحدار وجود عالقة سلبية بين نسبة مخاطر االكتتاب والسوق والعائد
على األصول .أما فيما يخص العالقة اإليجابية بينت الدراسة أن كال من مخاطر السيولة ،مخاطر إعادة
التأمين ،حجم الشركة ،مخاطر المالءة لها عالقة إيجابية باآلداء المالي.

كلمات مفتاحية :شركات تأمين تكافلي؛ مخاطر مالية؛ آداء مالي؛ بيانات بانل قصيرة.
تصنيف .C33 ،L25 ،G32 ،G22 :JEL

Abstract:
This study came to shed light on the effects of financial risks on the financial performance
of Saudi Takaful (Symbiotic( insurance companies. Six variables were chosen in view of the
data provided by the Saudi insurance sector, where a sample consisting of ten companies was
taken, and this for the period between (2010-2018). The study revealed that there is no
relationship between reinsurance risk and the market risk with return on assets, as the results
of the regression analysis showed a negative relationship between the ratio of underwriting
and market risk and return on assets. As for the positive relationship, the study showed that
both liquidity risk, reinsurance risks, company size, solvency risk have a positive
relationship to financial performance.

* المؤلف المرسل
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مقدمة
يشهد قطاع التأمين التكافلي عملية تحديث دائمة ،مما عزز التغييرات الالزمة للتكيف مع

البيئة اإلقتصادية الجديدة ومستويات السالمة والشفافية والفعالية المتزايدة التي تطالب بها
األسواق المالية والمواطنون بشكل متزايد.

لذا ،تعمل شركات التأمين التكافلي جاهدة على تحمل المخاطر .وتقوم هذه الشركات في
جميع أنحاء العالم بوضع سياسة لالكتتاب لتتعامل مع مخاطر محددة عند القيام بأنشطتها

األساسية ،مثل التسعير والتأمين وإدارة المطالبات وإعادة التأمين ...وغيرها ،وهي بذلك ستواجه
حتما مجموعة واسعة من المخاطر .وتعد المخاطر المالية من بين المشكالت الرئيسية التي
تواجهها شركات التأمين التكافلي ،خاصة تلك المدرجة في البورصة حيث يعتمد تقييم الشركات
على ظروف السوق ،والتي تتضمن العديد من المخاطر الشائعة لجميع الشركات مثل مخاطر

السيولة ومخاطر االئتمان ومخاطر السوق وأنواع أخرى من المخاطر غير المالية.

وتأتي هذه الدراسة لتسليط الضوء حول أ ثر المخاطر المالية على اآلداء المالي لشركات

التأمين التكافلي السعودية لمعرفة طبيعة العالقة بين المتغيرات المفسرة للمخاطر المالية واآلداء
المالي لهذه الشركات.
أوالً :طرح اإلشكالية

لعل أهمها طبيعة
تطرح التركيبة التي يقوم عليها التأمين التكافلي العديد من القضايا َّ

العالقة بين المخاطر المالية واآلداء المالي لشركات التأمين التكافلي ،وهذا باعتبار أن التأمين

التكافلي يختلف في جوهره وشكله عن التأمين التقليدي ألنه قائم أساسا على تبرع المشتركين في

الصندوق ،حيث يعتبرون مالكين له وتتم إدارة الصندوق من طرف المساهمين -عكس التأمين

التجاري الذين يعتبرون حملة الوثائق فقط أي يطالبون بالتعويض في حالة وقوع الضرر،-

وتتولى إدراة الصندوق عن طريق صيغة المضاربة أو الوكالة وغيرها.

مما سبق ،يمكن طرح اإلشكالية اآلتية والتي يتطلبها واقع البحث :ما هو أثر المخاطر
المالية على اآلداء المالي لشركات التأمين التكافلي السعودية؟
ثانيا :أهداف البحث
الهدف الرئيس من هذه الدراسة هو فحص المخاطر المالية واآلداء المالي لشركات
التأمين التكافلي .بينما يأتي تحديد هذه الدراسة على وجهين:
دراسات العدد االقتصادي ) _(ISSN: 2676-2013المجلد 11 :العدد ،02 :جانفي  2020جامعة األغواط
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 تحديد أهم المخاطر المالية لشركات التأمين التكافلي؛ تحديد العالقة بين العناصر المفسرة للمخاطر المالية واآلداء المالي لصناعة التأمين التكافليالسعودي.
ثالثاً :منهج الدراسة

للقيام بهذه الدراسة ،يتم االعتما د على المنهج الوصفي وكذا التحليلي ،بحيث يتم التركيز

على المنهج الوصفي أكثر في الجانب النظري ،ذلك َّ
أن الموضوع يحتاج إلى وصف المتغيرات
المستقلة والمتعلقة بالمخاطر المالية ،بينما يتم االعتماد على المنهج التحليلي في الدراسة
التطبيقية وهذا من أجل تحليل طبيعة العالقة بين المخاطر المالية واآلداء المالي لشركات

التأمين التكافلي.

رابعاً :تقسيمات الدراسة

لإلجابة على هذه اإلشكالية ،يتم تقسيم الدراسة إلى محورين رئيسيين وهما:

 -التأمين التكافلي بين المخاطر المالية واآلداء المالي؛

 -دراسة تطبيقية على شركات التأمين التكافلي السعودية.

المحور األول :التأمين التكافلي بين المخاطر المالية واآلداء المالي
يعتبر التأمين مطلبا نبيال يتماشى والفطرة اإلنسانية ،إذ أنه يهدف إلى التخفيف من آثار
الكوارث التي تحل باإلنسان .وبما أن اإلنسان مهم بما أوتي من قوة في بدنه ،وسعة في رزقه،

ورجاحة عقله ،وأنه ال يقوى على دفع اآلثار الضارة التي تترتب على الكوارث التي حلت به،
السيما الكوارث المفاجئة ،كما أنه ال يقوى على دفعها بمفرده ،بل ال بد له من التعاون والتكافل

مع اآلخرين ،فكانت ُسنَّة الحياة هي التعاون والتكافل .وألجل هذا ،تم إنشاء شركات التأمين
التكافلي
أوالً :تعريف التأمين التكافلي وصيغ إدارته

وفيما يلي تعريف التأمين التكافلي ،ح يث سيتم التركيز على أطراف العقد واألساس من

إعداد وثيقة التأمين وكذا الصيغ التي يتم من خاللها إدارة هذه الشركات.
 .1تعريف التأمين التكافلي

يعرف التأمين التكافلي على أنه " :اتفاق بين شركة التأمين اإلسالمي باعتبارها ممثلة

لهيئة المشتركين وشخص « طبيعي أو معنوي» على قبوله عضواً في هيئة المشتركين ،والتزامه

بدفع مبلغ معلوم يسمى " القسط " على سبيل التبرع منه ومن عوائد استثماره ألعضاء هذه
الهيئة ،على أن تدفع له الشركة ،نيابة عن هذه الهيئة ،من أموال التأمين التي تجمع منه ومن
دراسات العدد االقتصادي ) _(ISSN: 2676-2013المجلد 11 :العدد ،02 :جانفي  2020جامعة األغواط
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غيره من المشتركين ،التعويض عن الضرر الفعلي الذي أصابه من وقوع خطر معين ،وذلك في
التأمين على األشياء والتأمين من المسؤولية المدنية ،أو مبلغ التأمين ،وذلك في التأمين على
األشخاص على النحو الذي تحدده وثيقة التأمين ويبين أسسه النظام األساسي للشركة " (جعفر،

 ،2011صفحة.)4 .

ومن ثم ،فإن أساس وثيقة التأمين التكافلي أنها عقد تبرع المقصود بها أصالً التعاون

على تفتيت المخاطر المؤمن منه والمشاركة في تحمل الضرر .ولذلك ،فال ينتظر صاحبها ردها

أو الربح منها ،فالربح تبع ال قصد .ومن هنا ،فإن شركات التأمين تعتبر بحسب األصل شركات
خدمات لإلدارة واالستثمار.

وموضوع التعاون ،ومحله الذي يقبله المشترك ،هو تالفي آثار المخاطر التي يتعرض لها

المشترك عضو هيئة المشتركين «تفتيت المخاطرة والمشاركة في تحمل الضرر» وذلك بتعويضه
عن األضرار الفعلية الناجمة عن وقوع هذه المخاطر.
 .2صيغ إدارة التأمين التكافلي
تعمل شركات التأمين على استثمار أموال حملة الوثائق واالحتياطات المتوفرة لديها وفق

عدة صيغ بهدف تحصيل عوائد االستثمارات .وتتمثل هذه صيغ أساسا في المضاربة ،الوكالة،
الوقف.
 .1.2صيغة اإلدارة في شركات التأمين التكافلي على أساس المضاربة
تعتبر المضاربة أحد النماذج التي يتم استخدامها في تقنين العالقة بين حملة الوثائق

واألسهم وهذا لطبيعة العالقة بين المؤمنين وشركة التأمين من جهة ،ومن جهة أخرى لطبيعة

عقد التأمين التكافلي .تعرف على أنها اتفاقية استثمار أموال بين اثنين أحدهما يقدم رأس المال
واآلخر يقدم الجهد « المضارب» ،وناتج المضاربة « الربح» يتم إقتسامه بين اإلثنين ،بنسبة

محددة .وفي التأمين التكافلي يكون حملة الوثائق هم الذين يقدمون المال والمؤمن هو المضارب
(بلعزوز وحمدي ،2011 ،صفحة.)358 .

هنا ،قد تكون المضاربة بين شخص وشخص ،أو تكون مضاربة مشتركة وهي المضاربة

التي يعهد فيها مستثمرون عديدون إلى شخص طبيعي أو معنوي بإستثمار أمولهم (القره داغي،
 ،2010صفحة.)17.

دراسات العدد االقتصادي ) _(ISSN: 2676-2013المجلد 11 :العدد ،02 :جانفي  2020جامعة األغواط
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 .2.2صيغة اإلدارة في شركات التأمين التكافلي على أساس الوكالة
تعرف الوكالة بأنها إقامة اإلنسان غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم ممن يملكه.

فعلى هذا ،البد في التصرف الموكل به من أن يكون معلوماً ،حتى يستطيع الوكيل مباشرته

(الضرير ،1995 ،صفحة.)559 .

وعقد الوكالة في التأمين التكافلي هو عقد بين شركة التأمين التكافلي «وكيل» وبين
المستأمنين أو حملة الوثائق « موكلين» ،وبموجبه تقوم شركة التأمين بإدارة العملية التأمينية
نيابة عن المستأمنين (البراوي ،2010 ،صفحة.)6 .
 .3.2صيغة اإلدارة في شركات التأمين التكافلي على أساس نموذج الوقف

الوقف إصطالحا هو حبس مال يمكن االنتفاع به ،مع بقاء عينه ،بقطع التصرف في

رقبته من الواقف وغيره ،على مصرف مباح موجود -أو بصرف ريعه على جهة بر وخير-
تقرباً إلى هللا تعإلى .وعليه ،يخرج ال مال عن ملك الوقف ويصير حبيسا على حكم ملك هللا
تعإلى  ،ويمتنع على الوقف التصرف فيه ،ويلزم التبرع بريعه على جهة الوقف.
ثانياً :المخاطر المالية واآلداء المالي

يتناول هذا المحور المخاطر المالية من خالل استعراض موجز ألهم عناصرها ،ثم تحديد

طبيعة العالقة بين المخاطر المالية واآلداء المالي كما يلي:
 .1مفهوم المخاطر المالية

يرتبط الخطر باالحتماالت الموضوعية أو الشخصية لنتائج محتملة ،والتي يمكن قياسها

كمياً .ويتم تصنيف المخاطر في االقتصاد والتمويل بطرق مختلفة ،وتتمثل إحدى الطرق في

التمييز بين المخاطر التجارية والمخاطر المالية .فالمخاطر المالية ترجع إلى عدم اليقين الناتج
عن طبيعة عمل الشركة ،وترتبط بالعوامل التي تؤثر في سوق المنتجات .أما المخاطر المالية
فتتمثل في عدم اليقين بسبب إحتمال وقوع خسائر في األسواق المالية نتيجة لتحركات المتغيرات

المالية ،وعادة ماترتبط بالمخاطر المالية إختالل آجال األصول والخصوم (بن جديدة ،بن متعب
الرشيد ،المذيوب ،والسحيباني ،2013 ،صفحة .)619 .ويمكن تقسيم المخاطر المالية إلى

مخاطر السوق والسيولة واالئتمان )(Kassi, Rathnayake, Louembe, & Ding, 2019, p. 01

ويتمثل الهدف الرئيس للمؤسسات المالية في تعظيم األرباح وثروة المساهمين بزيادة قيمة

السهم في السوق المالية من خالل تقديم خدمات مالية مختلفة تتركز أساساً على إدارة المخاطر،

وأهم عنصر من عناصر إ دارة المخاطر هو فهم العالقة التبادلية بين المخاطر والعائد ،فال

يمكن للمستثمرين توقع معدل عائد مرتفع إال بالدخول في استثمارات ذات مخاطر أعلى .وبما
دراسات العدد االقتصادي ) _(ISSN: 2676-2013المجلد 11 :العدد ،02 :جانفي  2020جامعة األغواط
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أ ن الهدف الرئيس للمؤسسات المالية هو تعظيم ثروة المساهمين ،فإن إدارة المخاطر التي
تواجهها لتحقيق هذا الهدف تعد من أهم وظائف هذه المؤسسات .وفي جميع األحوال ،يجب أن

تكون العوائد المتوقعة كافية لتعويض المستثمر مقابل إستخدام أمواله لفترة زمنية معينة ،ومعدل
التصخم المتوقع ،والمخاطر المتعلقة باآلداء المستقبلي (بن جديدة ،بن متعب الرشيد ،المذيوب،
والسحيباني ،2013 ،صفحة.) 624.
 .2مفهوم اآلداء المالي
تتميز األدبيات المتعلقة باآلداء ومحدداته بالوفرة نسبياً وتركز على عدة جوانب منها

دراسة مفهوم اآلداء وقياسه ،وتحليل الكفاءة والفعالية وكذا محددات آداء الشركة .يهتم هذا

العنصر بالنظر إلى تعريف اآلداء المالي وطرق قياسه.
 .1.2تعريف اآلداء المالي

يمكن تعريف اآلداء على أنه "قدرة الشركة على تحقيق األرباح والمنافع لمختلف أصحاب

المصالح،

من خالل تصميم المنتجات أو الخدمات التي يمكن أن ترضي بها الزبائن"

).(Oubya.G, 2016, P. 17
واآلداء المالي هو "النتائج اإلجمالية ألنشطة المنظمة أو االستثمار على مدار فترة زمنية.

وتتم صياغة هذه النتيجة عن طريق معايير ومؤشرات أو بالمقارنة بين المنظمات .ويشمل
إختيار هذه المؤشرات الرئيسية لألنشطة األساسية للشركة والتي تقيس آداءها المالي بعض
الصعوبات .هذا االختيار هو الخطوة األكثر أهمية ).(Dayoub.I, 2014, PP.28-29
.2.2

قياس اآلداء المالي
يمكن تصنيف مقاييس اآلداء المالي إلى قسمين رئيسيين هما:

 -مقاييس محاسبية ،وهي عبارة عن ن سب مالية تحسب انطالقا من قائمة الميزانية وحساب

النتائج مثل العائد على األصول ( )ROAوالعائد على حقوق الملكية ( )ROEأو العائد على
االستثمار (.)ROI

 -مقاييس أداء السوق ،وتعتمد في حسابها على مؤشرات السوق المالية مثل سعر السهم إلى

ربحية السهم ( .)P / Eكما أن ه ناك من يمزج بين المقياسين مثل مقياس  Q. Tobinالذي يمزج
القيمة السوقية بالقيمة المحاسبية.

المحور الثاني :دراسة تطبيقية على شركات التأمين التكافلي السعودية

يتكون قطاع التأمين في السعودية من ثالثة أنشطة رئيسية هي التأمين الصحي ،تأمين
الحماية واإلدخار ،التأم ين العام الذي يشمل سبعة أنشطة فرعية هي التأمين على المركبات،
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البحري ،الطيران ،الطاقة ،الهندسي ،التأمين على الحوادث والمسؤوليات والتأمين على
الممتلكات والحريق .وتجدر االشارة هنا أن جميع شركات التأمين السعودية هي شركات التأمين

التكافلي والبالغ عددها إلى غاية إعداد الدراسة ثالثة وثالثون شركة.

أوالً :عينة ومتغيرات الدراسة
سيتم التطرق فيما يلي إلى المجتمع التي أخذت منه العينة باإلضافة إلى أهم المتغيرات
التي تم التركيز عليها سواء المتغيرات المتعلقة بالمخاطر المالية أو المتغير المتعلق باآلداء

المالي وكذا طرق حسابه والنتائج المتوقعة منه.
 .1عينة الدراسة

تشمل العينة التي تم تحليلها من عشر ( )10شركات للتأمين التكافلي مدرجة وتعمل في

صناعة التأمين التكافلي (العائلي ،عام) ،جميع الشركات مدرجة في بورصة السعودية لألوراق
المالية .إستخدمت الدراسة القوائم المالية السنوية (كان التركيز على قائمتين هما :الميزانية،
وحساب النتائج ،إضافة إلى معلومات أخرى مستخرجة من القوائم المالية ).في تحديد مصادر
البيانات ،وهذا خالل الفترة الممتدة من عام  2010إلى عام  ،2018أي تسع ( )09سنوات .وقد
يدويا من كل قائمة مالية
تم إستخدام التقارير المدققة التي نشرتها الشركة ،حيث جمعت البيانات ً
سنوية للشركة وهذا من الموقع الرسمي لبورصة السعودية لألوراق المالية.
تم استخدام طريقة المربعات الصغرى العادية لدراسة األهمية اإلحصائية للمتغيرات ،كما

تم إستخدام تحليل االرتباط واإلحصاءات الوصفية في الدراسة .يعطي تحليل اإلرتباط العالقات
بين المتغيرات من حيث القوة واالتجاه .كما إستخدمت الدراسة برنامج  STATA 16.0وهذا
من أجل استخراج نتائج االنحدار.
 .2متغيرات الدراسة
يعتمد نموذج الدراسة على عالقة وظيفية بين العائد على األصول ( )ROAكمقياس
لآلداء ومتغيرات المخاطر المالية .يكشف العائد على األصول ( )ROAإلى مقدار األرباح التي

بناء على إستثماراتها في األصول ،كما يتم تضمين ( مخاطر السيولة ،مخاطر
تجنيها الشركات ً
المالءة ،مخاطر السوق ،ومخاطر اإلكتتاب ،ومخاطر إعادة التأمين ،والحجم ).في النموذج.

وتظهر هذه العالقة في اآلتي:
والجدول اآلتي يوضح تعريف وقياس المتغيرات المستخدمة في الدراسة:
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الجدول رقم  :01يوضح تعريف وقياس المتغيرات
الصيغة الرياضية

المتغيرات

اإلشارة الدراسات التجربية

المتغبر التابع
العائد

()ROA

على

األصول صافي الربح

إجمالي األصول

NA

المتغيرات المستقلة
مخاطر السوق BMR it
مخاطر السيولة LIQR it

القيمة الدفترية

القيمة السوقية

األصول الجارية

-

(Chen, Tung-Zong , Tiffany, & Timothy ,
)2005, PP.1-24

+

-

;)(Ambrose & Carroll, 1994, PP.317-327
;)(Carson & Hoyt, Dec, 1995, PP. 764-775
;)(Chen & Wong, 2004, PP. 469– 499
(Almajali , Alamro, & Al-Soub, 2012, PP. 1)24
(Pervan, Ćurak, & Marijanovic , July 2012,
PP. 158–163); (Mehari & Aemiro, 2013,
PP.245-255); (Fama & Jensen, 1983, PP.
)327-349; (Mistre , 2015); (Debela, 2017
(Mistre , 2015); (Demis, 2016, PP. 26;)36 ) ;(Asrat & Tesfahun , 2016, PP.85-92
(Debela, 2017).

+

)(Shiu, 2004, PP. 1079-1110

االلتزامات الجارية
مخاطر اإلكتتاب UR it

المطالبات المدفوعة
االقساط المكتسبة

مخاطر
RIERit

إعادة

+

التأمين صافي االقساط المكتتبة
اجمالي االقساط المكتتبة

مخاطر
SOLVRit
الحجم SIZR it

المالءة حقوق المالكية
صافي االقساط المكتتبة

-

وهو اللوغاريتم الطبيعي

لمجموع األصول

+

(Goddard, Manouche , & John O. S.
Wilson, 2005, PP. 1269-1282) ; (Amraoui,
)Ye Jianmu, & Kenza , 2018, PP. 41–50
;) (Cassar & Holmes, 2003 , PP. 123-147
(Rataporn, Krishna , & Gioia , 2004, PP.387& 405) ; (Panno, 2003, PP. 97-112) ;(King
)Santor, 2008, PP. 2423–32

الخطأ المعياري ԑ it
بناء على الدراسات السابقة (التجريبية)
المصدر :تم إعداد الجدول ً

ثانياً :إختبارات مالءمة النموذج وعرض وتحليل نتائج الدراسة

يتم اختبارات مالءمة النموذج وعرض وتحليل نتائج الدراسة كما يلي:
 .1اختبارات مالءمة النموذج

هناك ثالثة ا ختبارات رئيسية ذات صلة في سياق هذه الدراسة ،وهي اختبار مضاعف

الغرانج ( ،)LMإختبار  over-idواختبار عدم ثبات تباين الخطأ

 heteroskedasticityأو

نظر ألن نموذجنا يشتمل على مصطلحات
اختبار والد ) .(Wald testباإلضافة إلى ذلكً ،ا
نظر ألن هذه الدراسة
ًا
تفاعلية ،فمن المهم اختبار التداخل الخطي المتعدد (اختبار .)VIF
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تختبر بيانات البانل صغيرة ،فمن المقبول على نطاق واسع أن وجود سلسلة متكاملة غير
مستقرة ال يغير طبيعة نتائج التوزيع المتقارب بنفس الطريقة التي يحدث بها في حالة السالسل

الزمنية الفردية أو بيانات البانل الكلية (عدد الفترات الزمنية أكبر بكثير من عدد األفراد).

يعرض الجدول رقم  2نتائج هذه االختبارات ،حيث النموذج األول من هذا الجدول عبارة

قدر التأثير الثابت داخل
عن نموذج االنحدار التجميعي للمربعات الصغرى ،والنموذج الثاني ُم ّ
المجموعة ( )FEوالنموذج الثالث هو مقدر التأثير العشوائي (.)RE
بناء على الجدول  ،2يالحظ من خالل نتائج اختبار فيشر)  (Fisher testأن احتمال
ً
قبول الفرضية الصفرية التي تنص على تساوي الثوابت أقل من مستوى المعنوية  ،% 5ومنه

يتم رفض هذه الفرضية وقبول الفرضية البديلة التي مفادها أن نموذج اآلثار الفردية (العشوائية
أو الثابتة) هو األفضل لعملية التقدير ،وبعد اختبار  LMيتبين بوضوح انعدام التباين بين
الوحدات وغياب اآلثار الخاصة الفردية.
قبل اختبار كيفية التعامل مع التأثيرات غير المالحظة ،ينبغي أوالً اختبار كفاءة نموذج

التأثيرات الثابتة  .FEترفض نتيجة اختبار والد ) (Wald testبقوة الفرضية الصفرية التي تنص
على أن  σ i 2 = σ 2للجميع ،شركات التأمين التكافلي ،مما يشير إلى وجود مشكل عدم ثبات
تباين الخطأ  .heteroskedasticityوبالتالي ،فإن اختبار هوسمان ) (Hausman testالمشترك
غير صالح .لذا ،فإنه يتم اللجؤ إلى اختبار .over identifing restrection testحيث يقدم اختبار

دليال لصالح نموذج التأثيرات الثابتة  ،FEإذ يرفض االختبار بشكل كبير الفرضية
ً over id

الصفرية .ورفض الفرضيه يعني االعتماد على التأثير الثابت ألنه الوحيد المتسق في الفرضية
البديلة( Asbeig & Kassim, 2015, P.280).

بالنسبة الختبار التداخل الخطي المتعدد ( ،)VIFتشير النتائج إلى أن العالقة الخطية

المتداخلة بين المتغيرات المستقلة تقع ضمن النطاق المسموح به.

أخير ،نظ اًر لوجود مشكل عدم ثبات تباين الخطأ  ،heteroskedasticityستكون كفاءة
ًا
النموذج  2وموثوقية ا ختبار الفرضيات موضع تساؤل .من أجل ضمان االستدالل اإلحصائي
الصحيح ،يتم االعتماد على نموذج األخطاء المعيارية " ،"robustوهي صالحة بدون مقاربات
حتى لو كانت البواقي متباينة و /أو مرتبطة خطياً بما في ذلك بعض الحاالت غير المستقرة.
(لمزيد من التفصيل أنظر مقالة أسبغ وقاسيم)( Asbeig & Kassim, 2015, P.280) .
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الجدول رقم ( :)02يوضح اختبارات مالءمة النموذج
model 03

النموذج رقم 02
model 02

النموذج رقم 01

النموذج03

.0307164

.0324862

.0278183

)(0.000

)(0.010

)(0.000

-1.569537

-1.60697

-1.554021

)(0.000

)(0.000

)(0.000

.0239658

.0242467

.0230248

)(0.001

)(0.002

)(0.001

.1984783

.1136777

.2071595

)(0.221

)(0.679

)(0.139

.1155977

.2035391

.1032735

)(0.000

)(0.000

)(0.000

-.0065243

-.0194768

-.0077582

)(0.939

)(0.846

)(0.922

P-value = 0.0000

المتغير التابع
Dependent variable ROA

model 01

Sargan-Hansen
0.0406

0.4192

LIQR
UR
SOLVR
RIER
LNSIZR
BMR
over-id

= Prob > F
= Prob > chibar2
Mean = 1.50

0.0000

= Prob>chi2

0.9334

= Prob > F

Test de Ficher
LM test
VIF
Wald test
Wooldridge test

المصدر :تم إعداد الجدول باالعتماد على المعالجة اإلحصائية لبرنامج stata 16.0

مالحظة :مجال الثقة هو ( ،% 95نموذج االنحدار التجميعي  ،model 01:نموذج التأثيرات
الثابتة  ،model 02:نموذج التأثيرات العشوائية) model 03 :
 .2عرض وتحليل نتائج الدراسة

بعد عملية اختبار كفاءة النموذج والمصادقة عليه ،تأتي الخطوة الثانية والتي هي عرض

النموذج النهائي وتحليل نتائجه وهي كما يلي:
 .1.2عرض نتائج الدراسة
يمكن إجمال نتائج الدراسة في الجدول الموالي الذي يوضح معامالت ومعنوية النموذج

النهائي بعد التصحيح.

الجدول رقم ( :)03معامالت ومعنوية النموذج النهائي بعد التصحيح
– FE cluster
Bootstrap standard errors
.0324862

المتغير التابع
ROA
LIQR

)(0.004
-1.60697

UR

)(0.000
دراسات العدد االقتصادي ) _(ISSN: 2676-2013المجلد 11 :العدد ،02 :جانفي  2020جامعة األغواط
350

أثر المخاطر المالية على اآلداء المالي لشركات التأمين التكافلي السعودية دراسة قياسية ()2018- 2010
_______________________________________________________________________________قطوفي ياسين،براق محمد

.0242467

SOLVR

)(0.035
.1136777

RIER

)(0.714
.2035391

LNSIZR

)(0.000
-.0194768

BMR

)(0.851
-.5606212

cons

)(0.068

% 57.50

R2 Within-group

المصدر :تم إعداد الجدول باالعتماد على المعالجة اإلحصائية لبرنامج stata 16.0

من الجدول أعاله ،يالحظ أن المتغيرات المستقلة المفسرة للمخاطر المالية لها تأثير كبير

بنسبة  % 57.50على آداء شركات التأمين السعودية ،إلى أن هناك متغيرات أخرى تؤثر على
التباين في اآلداء المالي لشركات التأمين السعودية.
كما وضح الجدول رقم ( )03أن هناك أربعة متغيرات تفسيرية كان لها تأثير كبير على

بناء على مستوياتها
اآلداء المالي لشركات التأمين السعودية .يتم تصنيف المتغيرات الهامة ً
المهمة؛ كانت مخاطر االكتتاب (المطالبات المتكبدة إلى صافي االقساط المكتسبة) ،وحجم
الشركة (اللوغاريتم الطبيعي لمجموع األصول) ،ومخاطر السيولة (األصول الجارية إلى

االلتزامات الجارية)  ،ومخاطر المالءة ( صافي االقساط المكتسبة إلى حقوق الملكية) ،ذات
أهمية بنسبة  ٪ 5ألن

( )0.035على التوالي.

قيمة  P_valueلتلك المتغيرات كانت (،)0.004( ،)0.000( ،)0.000

المعامل السلبي للمتغيرات التفسيرية للمخاطر المالية مقابل اآلداء المالي :نسبة مخاطر

االكتتاب ( )-1.61ونسبة مخاطر السوق ( .)-0.019من ناحية أخرى ،كانت مخاطر السيولة،
مخاطر المالءة ،مخاطر إعادة التأمين وحجم الشركة ذات عالقة إيجابية مع اآلداء المالي

لشركات التأمين السعودية ،حيث كانت معامالتها ( )0.20( ،)0.11( ،(0.024( ،)0.032على
التوالي .وقد كانت جميع المعامالت للمتغيرات التفسيرية متطابقة تماماً مع النظريات التي تمت
اإلشارة إليها في الجدول رقم .01
 2.2تحليل نتائج الدراسة
وفيما يلي مناقشة نتائج كل متغير من متغيرات المخاطر المالية على حدى ،وهذا من
أجل تحليل طبيعة عالقة هذه المتغيرات مع اآلداء المالي للوقوف على أهم النتائج المتوصل
إليها.
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 .1.2.2حجم الشركة
تكشف نتيجة تقدير االنحدار لبيانات البانل عن وجود عالقة إيجابية بين حجم وآداء
شركات التأمين التكافلي السعودية التي تم أخذ عينات منها بمعامل قدره ( ،)0.20وتشير قيمة
( )P_value = 0.000إلى أهمية حجم شركة التأمين التكافلي السعودية وتأثيرها على اآلداء

المالي.

 .2.2.2مخاطر السيولة
تشير نتيجة االنحدار في هذه الدراسة إلى أن العالقة بين مخاطر السيولة واآلداء المالي
هي إيجابية كما يبين المعامل ( ،).032وهذا يدل على أن ارتفاع نسبة السيولة بمقدار وحدة
واحدة سيؤدي إلى زيادة متوسط العائد على األصول بمقدار ( ).032وحدة ،بشرط ثبات باقي

المتغيرات المستقلة .إلى جانب ذلك ،هذه النسبة كبيرة ( )P_value = 0.004عند مستوى داللة

 ،٪5مما يدل على أن التأمين األكثر سيولة لديه آداء مالي أعلى.
 .3.2.2مخاطر إعادة التأمين

يالحظ أن معامل مخاطر إعادة التأمين (نسبة االحتفاظ) موجباً ( ،).1137مما يعني

أنه عندما تزيد نسبة االحتفاظ بنسبة وحدة واحدة ،فإن اآلداء المالي لشركات التأمين سيرتفع

أيضا بالنسبة ذاتها .وبالمثل ،كانت الداللة اإلحصائية لمخاطر إعادة التأمين عند مستوى داللة
ً
 ،)P_value = 0.71( ٪ 5تشير المعلمة على أن مخاطر إعادة التأمين ال تؤثر على اآلداء
المالي .بعبارة أخرى ،أنه مهما زادت أو قلت نسبة إعادة التأمين فهي ال تؤثر على اآلداء
المالي لشركات التأمين التكافلي السعودية.
 .4.2.2مخاطر االكتتاب
تفسر نتيجة االنحدار المتعدد لهذه الدراسة أن مخاطر االكتتاب التي تقاس بنسبة

المطالبة (صافي المطالبات المتكبدة إلى صافي األقساط المكتسبة) لها عالقة سلبية ومهمة
باآلداء المالي لشركات التأمين ،ألن معامل وقيمة نسبة المطالبة هي ( )-1.61و ()0.000
على التوالي .يشير المعامل السلبي إلى أنه عند زيادة نسبة المطالبة بمقدار وحدة واحدة،
سينخفض العائد على األصول بمقدار ( )-1.61وحدة .مما يعني أنه يعد عامالً مهيمناً على

شركات التأمين التكافلي السعودية.
 .5.2.2مخاطر المالءة

تشير نتيجة االنحدار أ ن مخاطر المالءة التي تقاس كنسبة األصول الصافية (حقوق

الملكية) إلى صافي األقساط المكتتبة لها عالقة إيجابية باآلداء المالي لشركات التأمين
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السعودية ،ذلك أن قيمة المعامل تساوي ( .)0.024ويالحظ أن مخاطر المالءة ذات داللة
إحصائية عند مستوى داللة  )P_value = 0.035( ٪ 5على اآلداء المالي أي فيما يتعلق

بأهميته ،فإنها ذات أهمية كبيرة ،وهذا يعني أنها تعتبر عامالً مهماً لشركات التأمين التكافلي
السعودية.

 .6.2.2مخاطر السوق
تشير نسبة أقل من واحد إلى شركة مقومة بأعلى قيمة ،بينما يشير معدل أكثر من واحد

إلى شركة مقومة بأقل من قيمتها إلى وجود عالقة قوية بين نسبة مخاطر السوق واآلداء المالي
).(Kassi, Rathnayake, Louembe, & Ding, 2019, P. 29

بينت نتائج الدراسة أن معامل مخاطر السوق سالب ًا ( ،)-0.019مما يعني أنه عندما تزيد

نسبة القيمة الدفترية إلى القيمة السوقية بنسبة وحدة واحدة ،فإن اآلداء المالي لشركات التأمين

أيضا بنسبة ( .)-0.019وبالمثل ،إال أن مخاطر السوق ليس لها داللة إحصائية
سينخفض ً
عند مستوى داللة  .)P_value = 0.85( ٪ 5ومنه ،تشير المعلمة على أن مخاطر السوق ال

تؤثر على اآلداء المالي لشركات التأمين التكافلي السعودية.

الخاتمة

توصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن المخاطر الرئيسية التي تؤثر على العائد على
األصول ( (ROAفي شركات التأمين التكافلي السعودية هي مخاطر السيولة ،مخاطر االكتتاب،
حجم الشركة ومخاطر المالءة لها تأثير كبير إحصائيا على مستوى الثقة  .٪ 95هذا االستنتاج

يعني أن شركات التأمين ذات األصول السائلة العالية ،ونسبة المطالبات المنخفضة ،وحجم
أصول أكبر يمكن أن تجعلها أكثر ربحية من شركات التأمين ذات األصول السائلة المنخفضة،
ونسبة المطالبات المرتفعة وحجم أصول أقل.

وبشكل عام ،تعتبر إدارة مخاطر شركات التأمين بمفردها مهمة صعبة ألن إدارة أحد

المخاطر قد تؤثر على المخاطر األخرى بطريقة سلبية .لذلك ،يجب أن تسير إدارة المخاطر

اميا.
جنبا إلى جنب وأن يكون التوازن وفًقا لذلك إلز ً
السيما المخاطر المالية في شركات التأمين ً
لذلك ،من المهم أن تركز هذه الصناعة على التكامل بين المخاطر المالية في الشركة بأكملها.
وخلصت الدراسة أيضا إلى أن هناك عالقة قوية بين المخاطر المالية واآلداء المالي
لشركات التأمين التكافلي السعودية .كما أوضحت المتغيرات النموذجية للقدرة التفسيرية المعدلة
داخل المجموعة  R2 Within-groupبنسبة  ،٪57.50مما يعني أن العائد على األصول
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( (ROAلشركات التأمين التكافلي السعودية موضحة بــنسبة  ٪42.50من المتغيرات بخالف
المتغيرات المذكورة في الدراسة.

بناء على النتائج المستخلصة من الدراسة ،يمكن تقديم عدة اقتراحات من شأنها زيادة
ً
اآلداء المالي لشركات التأمين التكافلي السعودية وهي كما يلي:
 ضرورة اإل فصاح عن نسب هامش المالءة المالية في القوائم المالية المرحلية وعدم االقتصارعلى التصريحات الحكومية فقط ،األمر الذي يعزز الثقة لدى مكتتبي التأمين.

 يجب على شركات التأمين التكافلي السعود ية إيجاد توليفة مثلى بين مخاطر التأمين وأقساطالتأمين ،األمر الذي سينعكس إيجابا على اآلداء المالي لها.
 -ضرورة الرفع من حجم شركات التأمين التكافلي من خالل تنويع مصادر التمويل.

 تنويع مصادر اال ستثمار من خالل تنويع المحفظة المالية لشركات التأمين التكافلي ،وهذامن أجل زيادة الفائض التأميني لتغطية العجز في المطالبات المتكبدة.
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