
 ممخص البحث 
يعتبرررل حلتلميرررل حلنرررملا نرررب الررر  ح  رررملي  حلترررا     

تنكرررب رةحلر ارررلكمم حلترررينيب نرررب تيرررم  نرررةى ترررةلت م 
 تقبمية، ننم ي رمعةلم عمرى عمى حلوفمء بملتزحنمت م حلن
ظررررلًح  لنيررررة لرررر    تلقيرررره ن  ررررو  حلي ررررل حلنررررملاظ ًو

ح  رررملي  فقرررة حعتنرررة عمي رررم حلبمل رررمب فرررا تقيررري  اةحء 
ة ل وه حلتينيب حل عوةيظ كنم  الكمم حلتينيب حلنكًو
ترر  ح ررت ةح  ر ررمو  تلميررل حلتنررميز لت ررًي  اررلكمم 

حلارلكممظ وترة حلتينيب طبقًم لًتمئج ح ةحء حلنملا ل    
 رررلل حلبلرررو بنمنوعرررة نرررب حلًترررمئج لعرررل الن رررم اب 
ا بملننمكررررة تررررة لققررررم فررررا  اررررلكمم حلتررررينيب حلتعررررمًو
حلنتو ط حلنةى حلنقبول لت رعة نشارلحم نمليرة، بيًنرم 
حبتعةم عب حلنةى حلنقبول ل تة نشالحم، وتة المر  
حلبمل ررمب  لررى رلررى اب  رروه حلتررينيب بملننمكررة يعررمًا 

نرررررل عمرررررى ت  ررررريض ا رررررعمل نرررررب نًمف رررررة  رررررملر تع
حلنًتمررمم، نرر  عررة  ك ميررة حلن   ررمم، بم  ررمفة 
رلررا حً  ررمض ك ررمءر حلًاررمط حوكتتررمبا وح  ررت نملي، 
وعررررة  ك ررررمءر رةحلر ح  ررررولظ وتررررة او ررررم حلةلح ررررة 
ب ررررلولر حعتنررررمة نش  ررررة حلًقررررة حل ررررعوةي حلًنررررو ل 
حلنقترررلن كًنررررو ل كنررررا ي رررت ة  بارررركل ةولي لتقيرررري  

 حلتررينيب، بم  رمفة رلرى و رر ح ةحء حلنرملا لارلكمم 
 حلتينيًيررررررة حلكيمًررررررمم بعررررررض لررررررةنج  ررررررليعة  يم ررررررة
 حلنًمف رة عمرى ترمةلر رتت رمةية ولةر لتكويب، حلنتع لر
 وح تمينيةظ حلنلمية
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اظ  حلتعمًو
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

 

 

Financial analysis is considered to 
be the most important methods, which 
enabling insurance companies manage-
ments to measure their ability of ful-
filling any future liabilities towards sh-
areholders. In other words, financial an-
alysis helps these companies,to reach 
the concept of financial solvency.  So the 
researchers use these methods to ass-
esse the KSA insurance companies, and 
use the discriminant analysis as a pro-
posed model to classify and evaluate th-
ese insurance companies, according to 
their financial performance. The most 
important conclusions of the study have 
been represented that cooperative ins-
urance companies in KSA have ach-
ieved an acceptable average range of 
nine financial indicators,while, it div-
erged from the acceptable range of six 
indicators. The researchers refer this to 
the harmful competition experienced by 
the insurance market in Saudi Arabia. 
The study recommended the necessity 
of approving the proposed model by 
SAMA, Moreover, set up an immediate 
policy including some of the insolvent 
insurance companies. 
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 مقدمة
 م ررية ين ررل تطررمع حلتررينيب الررة الرر  حللكررمئز ح     

وحلررررر ي تطرررررول فرررررا حل رررررًوحم  ،يتت رررررمةلمًارررررمط ح 
ح  يلر ب ولر كبيلر كًتيمة لزيمةر ارعول حلنش  رمم 
بيلنيررة لرر ح حلًاررمط تمررم  لنميررة حلننتمكررمم و لشو  

ولتلقيرره حو ررتقلحل ح نرروحل  ررة حلن ررمطل حلنتوتعررة، 
ا وحو ررررتنلحل فررررا عنم ررررم، لاررررلكمم حلتررررينيب  حلتعررررمًو

 رلولر و رر  اليرمم لمتيكرة نرب  رر نة ح نرل طمر  ت
ًارررمط لررر ح حلحلنلكرررز حلنرررملا لمنًارررمم حلترررا تنرررمل  

 نلغررو  في ررمغيررل  ممللحفرررًبارركل ةولي لمتًبررش برريي 
، ح ةحء حلنملا ل    حلنش  ممفينم يتعمه بننمل مم 

فًتيمرررة لكررروب نش  رررمم حلترررينيب تقرررة   رررةنمم نمليرررة 
ممررري فيمررر  حلتيكيرررة حلن رررتنل عمرررى  ررر نة حلنلكرررز ا

حلنررررررملا ل ررررررم، وتررررررةلت م عمررررررى  ررررررةحة رلتزحنمت ررررررم فررررررا 
عمررررررررررى لقرررررررررروه  نوحعيررررررررررةلم حلنلررررررررررةةر وحلنلمفظررررررررررة

 حلن ملنيبظ
ولعررل نرررب الرر  ح ةوحم حلن رررت ةنة فررا تلقيررره  

 لرررى حل رررة  ح رررمو  حلتلميرررل حلنرررملا حلررر ي ي رررت ة  
حلر، ننرررم كررريةحر لتقيررري  ح ةحء وحللكررر  عمرررى ك رررمءر ح ة

ةعرررى ليئرررمم حللتمبرررة عمرررى اعنرررمل ارررلكمم حلترررينيب 
وحلك يررررل نررررب حلبررررمل يب رلررررى تطررررويل لرررر   ح  ررررملي  
لمتلقه نب ن توى ك مءر ح ةحء فا الكمم حلترينيب، 
وتةلت م عمى  ةحة ح لتزحنمم، ولرو نرم ًطمره عميري   

حلنرررر ءر حلنمليررررة ظ وتن ررررل عنميررررة تقيرررري  ح ةحء اولررررى 
ل ررررريب ح ةحء، وحلترررررا تقرررررة  نلحلرررررل ح تمرررررم  ًلرررررو ت

ح  ررم  حلرر ي ينكررب حوعتنررمة عميرري فررا تلةيررة الرر  
ًقررمط حلقررور وحل ررع  حلتررا يت رر  ب ررم ح ةحء حلنررملا 
لمارررلكة، نرررب  ررر ل تلةيرررة ح ًللحفرررمم بررريب حلًترررمئج 
حل عميررة وحلنتوتعررة، ننررم ٌينكررب ح ةحلر نررب و رر  اليررة 
لنعملمررررررة ح ًللحفررررررمم حل ررررررمبية وتررررررةعي  ح ًللحفررررررمم 

يممبيررررةظ وتررررة تزحيررررةم النيررررة حلتلميررررل حلنررررملا فررررا ح 
حل رًوحم حو يرلر كًتيمرة لتعرلض حلك يرل نرب ارلكمم 
حلتررينيب ل طررل حلتع ررل او ح فرر  ، ننررم تلترر  عميرري 
عررة  تررةلت م عمررى  ررةحة رلتزحنمت ررم، وفررا  رروء كرروب 
حلننمكة حلعلبية حل رعوةية نرب ح  روحه حللةي رة ً ربيًم 

ي رررررتةعا تطرررررويل فرررررا نمرررررمل حلترررررينيب ح نرررررل حلررررر ي 
نم ل تعنل عمى حلتيكة نرب  ر نة حلنلكرز  ا ملي  ًو

 ظحلنملا ل    حلالكمم
 مشكمة البحث

ا  تعل ررم حلك يررل       نررب اررلكمم حلتررينيب حلتعررمًو
حلعمنمة فا حلننمكرة حلعلبيرة حل رعوةية  ر ل حل رًوحم 
حلقميمررة حلنم ررية رلررى ازنررمم نمليررة ًمتمررة عررب تلقيرره 

حل ي تة يتلت  عميي  ح نلعمز فا حلًامط حلتينيًا،
نررم يشكررة  حلارركل حلبيررمًا  لوم ررم نررب حل رروهظ ولررو 

 حلتملا: 
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ا تلم االح  ليئة  وه حلنمل حل عوةي ظ     * نوت  تةحول حولكتلًو
 **   حلقينة بملنميوب لاير  

 (:1شكل رقم) 
 م * ** 4112يوضح قيمة الفائض )العجز ( المحقق لشركات التأمين التعاوني بالمممكة العربية السعودية عام  
  

ويت ررم نررب حلارركل حل ررمبه اًرري عمررى حلررلغ  نررب  
اررلكة  53اب  رروه حلتررينيب فررا حلننمكررة يترريل  نررب 
عمةر تينيب رو اب لًمى ) ا وح  ( الكة 41تينيب تعمًو

ترررة نتًيرررم بعمرررز فرررا حلًارررمط حلترررينيًا )نوتررر  ترررةحول 
ررررررررا تلررررررررم راررررررررلح  ليئررررررررة  رررررررروه حلنررررررررمل  ح لكتلًو
حل ررررعوةي(، ولررررو نررررم ين ررررل الررررة نشاررررلحم ح ًرررر حل 
حلنبكررل لنوحم ررة  طررل حلع ررل حلنررملا، ونررم يزيررة نررب 
 طررولر لرر   حلظررمللر عررة  حو ررتقلحل حلرر ي ي ررمل  

وحلررةر، ترري  حل رروحئض حلنلققررة عمررى ن ررتوى حلاررلكة حل
ح نل حلر ي يشكرة عرة  ومروة ًظر  تلميرل نرملا فعملرة 
تعنررل عمررى تقيرري  ح ةحء حلنررملا لاررلكمم حلتررينيب بنررم 
ينكً ررم نررب حلتًبررش بن ررمطل حلتع ررل حلنررملا، وبملتررملا 
فإب ناكمة حلبلو تتن ل فا ح ممبة عمرى حلت رمشوم 

 -حلتملية:
نررم لررا النيررة حلتلميررل حلنررملا لاررلكمم حلتررينيب  -4

ا حلعمنمرررررة بملننمكرررررة حلعلبيرررررة حل رررررعوةية  حلتعرررررمًو

تمررررررررم  حلتًبررررررررش بن ررررررررمطل حلتع ررررررررل وت ررررررررليم 
 ح ًللحفمم حل مبية فا اةحئ م؟

نم لا ال  حلنشارلحم حلنمليرة حلترا تت ره وطبيعرة  -2
ا حل عوةي؟   وه حلتينيب حلتعمًو

نم لو حلًنو ل حلكنا حلنًم   حل ي ينكب  وه  -5
ا حل رررررعوةي نرررررب و ررررر  ا ررررر   حلترررررينيب حلتعرررررمًو

 فعملة لمالكمم حلعمنمة بي؟ت ًي  
 أهداف البحث

رلى ةلح ة لمنش حلن ءر حلنملية  بلو ة  حلي
اررلكمم حلعمنمررة فررا  رروه حلتررينيب بملننمكررة حلعلبيررة مل

حلنشاررررلحم حعتنررررمةًح عمررررى نمنوعررررة نررررب حل ررررعوةية، 
بنم فا تيم  ك مءر ح ةحء حلنملا، حلن ت ةنة حلنملية 

ً رررر  حلنشاررررلحم حلتررررا تت رررره  حلتو ررررل يررررشةي رلررررى 
حلتو رررل رلرررى ًنرررو ل وكررر لى ،  لرررى حل ررروهوطبيعرررة 

كنرررا لقيرررم  حلنررر ءر حلنمليرررة لارررلكمم حلترررينيب وفقرررًم 
يعنررررررل عمررررررى ت رررررررًي  بنررررررم  ،تمملررررررمم حللةي ررررررةلإل

حلالكمم وحلتًبش بمل عوبمم حلنملية حلترا ترة توحم  رم 
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وعمىىذ كلىىك اىىدن األهىىداف الفرعيىىة لمبحىىث ، ن ررتقب ً 
 -يمي :تتمثل ايما 

تلةيررة اً رر  حلنشاررلحم حلنمليررة حلن ررت ةنة فررا  -4
تيرررم  حلنررر ءر حلنمليرررة وحلترررا تتًم ررر  وطبيعرررة 

ا حل عوةيظ   وه حلتينيب حلتعمًو
ا  -2 تقيررري  ح ةحء حلنرررملا لارررلكمم حلترررينيب حلتعرررمًو

بملننمكررة حلعلبيررة حل ررعوةية بم ررت ةح  حلنشاررلحم 
 حلنملية حلتى ت  ر تيمللمظ

عمرررررى حلنشارررررلحم  بًرررررمء ًنرررررو ل كنرررررا حعتنرررررمةحً  -5
حلنمليررة ليكرروب نقيم ررًم لت ررًي  اررلكمم حلتررينيب 
تبعًم لألةحء حلنملا ل    حلالكمم، وي معة عمرى 

 حلتًبش بن مطل حوف   ن تقبً ظ
تلةيررررة اررررلكمم حلتررررينيب حلتررررا تتعررررلض ل طررررل  -1

حلتع رررررل او عمرررررى وارررررى حلتعرررررلض لررررري، و لرررررى 
 بغلض نلحمعة نةى   نة نلكزلم حلنملاظ

 أهمية البحث
ري ين رل الرة اةوحم         تًب  النية حلبلرو نرب كًو

حلتًبررررررش ب رررررر نة حلنلكررررررز حلنررررررملا لاررررررلكمم حلتررررررينيب 
ا، وبملترررررملا لنميت رررررم نرررررب ن رررررمطل حلتع رررررل  حلتعرررررمًو
وح فرر  ، ننررم ي ررمعة حلم ررمم حللتمبيررة عمررى تلقيرره 
الةحف م، ويقة  نعمونمم ت ية ح طلح  حلن تم رة حلترا 

مةي حل ررررم ، ح نررررل تتعمنرررل نرررر  لرررر ح حلقطررررمع ح تت رررر
حلررر ي يرررةع  اوح رررل حل قرررة فرررا حلتعمنرررل نررر  ارررلكمم 
حلترررررينيب، ويرررررشةي رلرررررى تلقيررررره ن رررررتوى نتنيرررررز نرررررب 

نشاررررررلًح اي ررررررًم  بلرررررروعتبررررررل حلحلنرررررر ءر حلنمليررررررةظكنم ي
لن ررمعةر حلن ررت نليب ون ررت ةنا حلقرروحئ  حلنمليررة فررا 

نرررةى  ررر نة حلنلكرررز ت رررم  حلقرررلحلحم حللئي رررية لرررول ر
ًح ل يئررة  رروه حلنررمل بملننمكررة نشاررل حلنررملا لماررلكة، و 

عمرررى نرررةى  ررر نة ح ةحء حلعلبيرررة حل رررعوةية لمتعرررل  
اظحلنملا ل  الكمم حلتينيب حلتعمًو

 

 اروض البحث
تلقيقررررًم ل ررررة  حلبلررررو، فقررررة تررررم  حلبمل ررررمب ب رررريمغة 
فلوض حلبلرو عمرى اركل فل ريب ا م رييب، يعكر  
اول نررم نللمررة تقيرري  اررلكمم حلتررينيب، وحل ررمًا يرررلتبط 

ة عمررى حلًنررو ل حلكنررا حلنقتررلن فررا ت ررًي  بموعتنررم
اررررلكمم حلتررررينيب، وبملتررررملا ينكررررب  رررريمغة فررررلوض 

 -حلبلو كنم يما: 
و تومررررررررة فررررررررلوه  حم ةولررررررررة رل ررررررررمئية برررررررريب  -4

ن رررررررتويمم حلنررررررر ءر حلنمليرررررررة لارررررررلكمم حلترررررررينيب 
ا بملننمكة حلعلبية حل عوةيةظ  حلتعمًو

عررررة  ومرررروة ع تررررة تنميزيررررة  حم ةولررررة نعًويررررة  -2
  ا رر  ت ررًي  عمنيررة وعنميررة تررمةلر عمررى و رر

فعملررة لاررلكمم حلتررينيب حلعمنمررة بملننمكررة حلعلبيررة 
 حل عوةيةظ

 البحثحدود 
 يقتصر البحث عمذ الحدود التالية:     
تتن ررررل فررررا اررررلكمم حلتررررينيب  الحىىىىدود المكانيىىىىة: -4

ا حلعمنمررررررة بملننمكررررررة حلعلبيررررررة حل ررررررعوةية  حلتعررررررمًو
 وحلنةلمة فا  وه حلًقة حل عوةيظ

يتًرمول حلبمل رمب ةلح رة وتلميرل  الزمانيىة:الحدود  -2
حلقوحئ  حلنملية لمالكمم نلل حلةلح ة   ل حل تلر 

  ظ 54/42/2241  و لتى 4/4/2242نب 
تًمولرررم حلةلح رررة تلميرررل ح ةحء  شىىىركات التىىىأمين: -5

اررررلكة تعنررررل ب رررروه حلتررررينيب  51حلنررررملا لعررررةة 
 53بملننمكة حلعلبيرة حل رعوةية وحلر ي يتكروب نرب 

الكة ن ممة ب وه حلًقة حل عوةي، وت  ح رتبعمة 
الكة وحلةر لعة  توحفل بيمًمم نمليرة كمنمرة تت ره 

 ظونشالحم حلتلميل وحلةلح ة
 منهجية البحث

لغرررلض ح ممبرررة عمرررى ت رررمشوم حلةلح رررة فقرررة        
تًرررمول حلبمل رررمب حلنرررً ج حلو ررر ا فرررا عرررلض ا ررر  
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حلتلميرل حلنرملا لارلكمم حلترينيب ح نرل حلر ي يتًم ر  
وح ت  ص يعة حلةلح ة،و لى نب   ل تو يم وطب

ال  حلًتمئج حلتا ت  حلتو رل ل رم فينرم يتعمره بملتلميرل 
مب حلنررررً ج حلنرررملا لارررلكمم حلتينيب،كنررررم حتبررر  حلبمل ررر

حلكنررا لتطررويل حلتلميررل حلنررملا لمنشاررلحم حلنمليررة فررا 
ارررررلكمم حلترررررينيب فرررررا حلمرررررزء حلتطبيقا،انرررررم ح ةوحم 

تلميرل حلتنرميز  ر رمو ح رت ةح  حلن تعنمة فتتن ل فا 
Multivariate Discriminant analysis  فرررا

) ري  لنقيم   نم ا ي  الكمم حلتينيب طبقًم ًت 
كررررا يعكرررر   مررررةًح( يررررةمررررةًح،  رررري ، نقبررررول، ميررررة، م

وتلةيرررررة ،لارررررلكمم حلتينيبن رررررتويمم ح ةحء حلتنيزيرررررة 
حلت رررًي  وتقيررري  اف رررل حلنشارررلحم حلن رررت ةنة فرررا 

وترة تر  حوعتنرمة عمرى حلبيمًرمم حلنمليرة ح ةحء حلنملا، 
ررررررا لم رررررروه حلنررررررملا  حلنًاررررررولر فررررررا حلنوترررررر  ح لكتلًو

)تررررةحول(، و لررررى بموعتنررررمة عمررررى  م ررررمة  حل ررررعوةي
لحم حلنمليررة حلتررى لققت ررم اررزنًيررة لبرر   ررًوية نررب حلنش 

 ظ  2241ولتى  2242لكمم   ل حل تلر نباتمى حل
 خطة البحث

 النحو التالي: عمذ البحث عرضيتم        
 حلةلح مم حل مبقةظ المبحث األول:

حلنرررررملا فرررررا  ح ةحء تقيررررري طبيعرررررة  المبحىىىىىث الثىىىىىاني:
 الكمم حلتينيبظ

 لكممارررلحلنشارررلحم حلنمليرررة  تيرررم  المبحىىىث الثالىىىث:
ا حلتينيب   ظبملننمكة حلعلبية حل عوةيةحلتعمًو

حلنرررررملا لارررررلكمم حلترررررينيب  حلي رررررل المبحىىىىىث الرابىىىىى :
ا   فا حلننمكة حلعلبية حل عوةيةظحلتعمًو

ا  ت ًي  ارلكمم المبحث الخامس: حلترينيب حلتعرمًو
حل رررررعوةية طبقرررررًم لنشارررررلحم ح ةحء ة بملننمكرررررة حلعلبيررررر

 حلنملاظ
 والتوصيات.النتائج 

 قائمة المراج .

 مالحق البحث.

 ولالمبحث األ 
 الدراسات السابقة

 ةىىىىىدمىىىمق
حلرر ي حلن ررمعة تن ررل حلةلح ررمم حل ررمبقة ح  ررم       

حعتنررررررة عميرررررري حلبمل ررررررمب لةلح ررررررة حل م يررررررمم حلعمنيررررررة 
لتررررل تقيرررري  ح ةحء حلنررررملا رلنو رررروع حلةلح ررررة، ولقررررة 

لتنرررم  حلك يرررل نرررب رلارررلكمم حلترررينيب ليرررزًح كبيرررلًح نرررب 
حلبمل يب فا نممل حلتينيب، و لى ًظرلًح  لنيرة ًترمئج 
ل ح حلتلميل فا حلتعل  عمى نةى تةلر حلارلكة عمرى 

نكمًيرررة تعرررلض إوحلتًبرررش ب ، رررةحة رلتزحنمت رررم حلن رررتقبمية
طللرًم  لر   ، وفينم يما يقرة  حلبمل رمبل حلالكة لمتع

 -حلةلح مم حلتا تًمولم ل ح حلًوع نب حلتقيي :
عمرررررى وحعتنرررررةم  (:4111دراسىىىىىة )أبىىىىىو بكىىىىىر،

حلتلميررررل حلعًقرررروةي لةلح ررررة تطررررول  ر ررررمو ح ررررت ةح  
ح ةحء حلنرررملا لاررررلكمم حلتررررينيب حلعمنمررررة فررررا حل رررروه 

و لرى  ،نشالًح نمليمً  (45)حلن لية، وح ت ة  حلبملو 
لمتلميررررل حلنررررملا  ةحء تتررررلحن نررررً ج نتكمنررررل رب ررررة  

اررلكمم حلترررينيب عمررى حلليرررمر، وتلةيررة الررر  نشارررلحم 
حلتلميرررل حلنرررملا حلترررا تًم ررر  حل ررروه حلن رررلية، وترررة 
تو رررررررمم حلةلح رررررررة رلرررررررى ت رررررررًي  حلارررررررلكمم رلرررررررى 

ح ولى  حم ح ةحء حلنملا حلقوي، وحل مًيرة  ،نمنوعتيب
وحلتا ترة يتطمر  ح نرل  ، حم ح ةحء حلنملا حل عي 

 حلنملاظم نلحمعة نلكزل
ةلح رة لر   حلتًمولم و  :(4119، أحمد)دراسة   

اومررري حلق رررول حلنلتبطرررة بم رررت ةح  نمنوعرررة نلرررةةر 
كمنررل حلنشاررلحم  ررت ةح  حنرب حلنشاررلحم حلنمليررة ةوب 

عررررب ح ةحء  ةننررررم يقررررة   ررررولر غيررررل نكتنمررررحلنمليررررة 
حلنرررملا لمارررلكة، و لرررى نرررب  ررر ل بًرررمء رطرررمل ارررمنل 

لت ررت ة  فررا تقرروي   نتكمنررل لنًظونررة حلتلميررل حلنررملا
حلنرملا،  ع رلحلتًبرش بملنلمولرة و  الكةح ةحء حلنملا لم

ي رمء وتة لكزم حلةلح رة عمرى تيرم  ا رل حلرلبم فرا ح 
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ح  ررررررول  ونررررررةى ن ررررررملنة ،حلنتةحولررررررة لتزحنررررررممبم 
حلنتةحولررة فررا تغطيررة حلتكررملي  حلتاررغيمية حلًقةيررة ةوب 

كنررم حآلمررل، تنويررل ت رريلر حلحوعتنررمة عمررى ن ررمةل 
تو ررررمم حلةلح ررررة رلررررى اب تلميررررل حل رررريولة نررررب الرررر  

حلنرملا وحلترا  ع رلحلنشالحم حلن ت ةنة فرا تيرم  حل
 لمالكةظتعتبل بن مبة ح ً حل حلنبكل 

عمررررررررى  حعتنررررررررةمو  :(4111الجمىىىىىىىىل،) دراسىىىىىىىىة
حلتلميل حلعًقوةي لتقيي  اةحء الكمم  ر مو ح ت ةح  
عنررررمل حلعررررم ، و لررررى نررررب  رررر ل ح ررررت ةح  تطررررمع ح 

حلنشاررلحم حلنمليررة وغيررل حلنمليررة لقيررم  نمنوعررة نررب 
ح ةحء، وتو ررمم حلةلح ررة رلررى تلةيررة نمنوعررمم نررب 

 ت فررمم نعًويررة فررا اةحئ ررم رحلاررلكمم حلتررا و يومررة 
حلنررررملا طبقررررًم لنشاررررل نعررررةل حلعمئررررة عمررررى ح  ررررول 
كنعيرررمل لتلةيرررة حلعًمتيرررة نرررب حلارررلكمم، ونرررب  ررر ل 
تكرررويب نمنوعرررمم  رررغيلر نرررب حلارررلكمم حلنتارررمب ة 

كب حلتو ل رلى ال  حلنعمييل حلن ت ةنة فرا تقيري  ان
بنررم ينكررب نررب رتملرري حل ررلص لت ررني   ،ح ةحء حلنررملا

 ظوتً ي   طط نًم بة لتطويل اةحء ل   حلالكمم
حعتنرررةم حلةلح رررة عمرررى  (:4112دراسىىىة )النصىىىين،

ح ررت ةح  ح ررملي  حلتلميررل حلنررملا فررا ةلح ررة حلع تررة 
بيب ً   حل يولة وحلن ءر حلنملية، وحلك مءر ح ةحليرة، 
ًو   حللبلية لالكمم حلتينيب حل م رة  ر ل حل ترلر 

، و لرررى بغرررلض نعلفرررة ا رررل كرررل نرررب 2222-2245
لرر   حلً رر  عمررى حللبليررة، وتررة ترر  ح ررت ةح  ح ررمو  

حلنتعرةة لتلةيررة حلً ر  حلنمليررة ح ك رل ترري يلًح  حوًلرةحل
عمرررى حللبليرررة، وترررة تو رررمم حلةلح رررة رلرررى اب لًرررمى 
ع تة عك ية توية مةًح بريب ً ر  حل ريولة وحللبليرة، 
كنررم اب لًررمى ع تررة طلةيررة تويررة مررةًح برريب كررل نررب 
ً   حلن ءر حلنملية وحللبلية، انم حلع ترة بريب ً ر  

فقررة كمًرررم ع تررة طلةيرررة، حلك ررمءر ح ةحليررة وحللبليرررة 
وترررررة تو رررررمم حلةلح رررررة رلرررررى اب طبيعرررررة حلعنرررررل فرررررا 

ارررلكمم حلترررينيب ترررمئ  عمرررى نبرررةا حلعمئرررة وحلن رررمطلر، 
و لرى كًتيمرة لكروب حلنر ءر حلنمليرة لرا اك رل حلً رر  
تي يلًح فرا ارلكمم حلترينيبظ واو رم حلةلح رة  بملعنرل 
عمى تًوي  ح ت نملحم ارلكمم حلترينيب بم  رمفة رلرى 

حلاررلحكة برريب اررلكمم حلتررينيب وحلبًرروى حلنلميررة ت عيررل 
بملاررركل حلررر ي ي ررر   فرررا تلقيررره حلتًنيرررة حوتت رررمةية 

 وح متنمعيةظ
ح رررررت ةفم لررررر    : (4116سىىىىىميمان، )دراسىىىىىة 

ةلح ررررررة تقررررررةي  ًنررررررو ل كنررررررا لتقرررررري  ح ةحء حلنررررررملا حل
حلتلميررررررل  ر ررررررمو لاررررررلكمم حلتررررررينيب حعتنررررررمةًح عمررررررى 

حلتينيًرمم  ي، وحتت لم حلةلح ة عمرى ارلكممةحلعًقو 
حلعمنة وحلناتلكة حلعمنمرة فرا  روه حلترينيب ح لةًرا، 
وبرررر لى لرررر  يتًررررمول بملتلميررررل حلاررررلكمم حلتررررا تنررررمل  

اًرروحع نررب  ةح ررت ة  البعرروترر  ًاررمط تينيًررمم حلليررمر، 
 –حللبليررة  -حلنشاررلحم حلنمليررة و لررى لقيررم  )حل رريولة

حلن   ررمم حل ًيررة(، وتو ررمم  –لبليررة حو ررت نمل 
لت رررًي  حلارررلكمم طبقرررًم  و ل كنررراًنرررحلةلح رررة رلرررى 
 –حلقويرة حلارلكمم ) لن توى ح ةحء حلنملا لنعيملييب 
 حل عي ة(ظحلالكمم 

اومرررررري وتًمولررررررم  : (4111،طبايبيىىىىىىة)دراسىىىىىىة 
حلق ررررول حلنلتبطرررررة بموعتنرررررمة عمررررى ً ررررر  حلتلميرررررل 
حلنررررملا حلتقميةيررررة فررررا ةلح ررررة ح ةحء حلنررررملا لاررررلكمم 

ل حلطبيعرررررة عتبرررررمحلترررررينيب، و لرررررى ةوب ح  ررررر  فرررررا حو
ولررةفم حلةلح ررة رلررى تلةيررة ، حل م ررة لًاررمط حلتررينيب

بغررلض  ،حلن ررمى حلنعتنررة لتقيرري  اةحء اررلكمم حلتررينيب
نعلفة حلتطولحم حلتا ينكب اب تطرلا عمرى اةحئ رم نرب 

ح زنررمم حلتررا ينكررب اب توحم  ررم، و لررى  تمًرر امررل 
وترة نب   ل ةلح ة لملة لمالكة حلمزحئليرة لمترينيب، 

نمنوعرررررة نرررررب حلنشارررررلحم حلنمليرررررة  حلبملرررررو ح رررررت ة 
وترررررة تو رررررمم ، لقيرررررم  ح ةحء حلنرررررملا ل ررررر   حلارررررلكة

تتنتر  ب رمنش نر ءر  ارلحم  حلنش  اب لر حلةلح ة  رلى
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نًم  ، و تًت ج  يم ة رعرمةر ترينيب نًم ربة تنكً رم 
 بيًنررمتوزيرر  ح  طررمل حلتررا توحم  ررم بارركل ميررة، نررب 

و تترررررروحفل لررررررةي حلاررررررلكة حل رررررريولة حل زنررررررة لموفررررررمء 
 ررمل   لررى حلت ررمع فررا ً رر  يٌ و  ررم حلنمليررة، إلتزحنمتب

 ظحللبلية
ولرررررةفم لررررر    (:4111دراسىىىىىة )عبىىىىىد الىىىىىرحيم،

حلةلح ة رلى تلميل   مئص  وه حلترينيب حل رعوةي 
فينرررررررم يتعمررررررره برررررررمل لص وحلتلرررررررةيمم وحل  رررررررمئص، 
وتو مم حلةلح ة رلى اب لًمى نمنوعة نرب حل رلص 
 حلنتملررررررة ل رررررر ح حل رررررروه لتلقيرررررره حلنزيررررررة نررررررب حلًنررررررو
وح زةلررررمل، نررررب  رررر ل رمترررر ح  اعررررةحة نتزحيررررةر نررررب 
حلعنرررر ء، بنررررم يلقرررره ةلمررررة نلت عررررة نررررب حلًنررررو فررررا 
ح ت ررمطظ كنررم تو ررل حلةلح ررة رلررى اب  رروه حلتررينيب 
حل ررعوةي يعررمًا نررب نمنوعررة نررب حلتلررةيمم، وحلتررا 
مررمء عمررى لا رر م  ررغل لمرر  حلاررلكمم، وعررة  ك ميررة 
ر لشش  ح نوحل، وعرة  ومروة م رمز نت  رص  ةحل 

حلن ررررمطل، وحوعتنررررمة حلنتزحيررررة عمررررى اررررلكمم رعررررمةر 
حلتررررررررينيب ح مًبيررررررررة، و ررررررررع  حلقررررررررةلحم حلتًظينيررررررررة 
قرص حلنروحلة  ً  رمض وعرا حلمن رول ًو وحلت رويقية، وح 
حلبارليةظ وتررة  م ررم حلةلح ررة رلرى حلعةيررة نررب حل رربل 
لتطرررررررويل  ررررررروه حلترررررررينيب حل رررررررعوةي نً رررررررم تطرررررررويل 

كررروحةل حلتارررليعمم وتوليرررة نعرررمييل حلترررينيب، وترررةلي  
تمررررم  اررررلكمم  وطًيررررة وت عيررررل نتطمبررررمم حلارررر مفية، وح 
حلتينيب حل عوةية ًلو تكويب كيمًرمم تويرة نرب  ر ل 

 حلنزية نب ح ًةنممممظ
تًمولرررررررم حلةلح رررررررة  (:4112دراسىىىىىىىة )قنىىىىىىىدوز،

نتطمبررمم لررمنش حلنرر ءر حلنمليررة فررا اررلكمم حلتررينيب 
ا بملننمكرررة حلعلبيرررة حل رررعوةية، وترررة حعتنرررةم  حلتعرررمًو

ررة نررب  ررم اررلكمم، وتبرريب حلةلح ررة ع مررى عيًررة نكًو
ولرررررا نرررررب اكبرررررل حلارررررلكمم -ت ررررروه ارررررلكة نيرررررةغم 

حلعمنمررررة بملننمكررررة،  رررروحء فينررررم يتعمرررره بقررررةلت م عمررررى 

         حلوفررررمء بنتطمبررررمم لررررمنش حلنرررر ءر حلنمليررررة لألت ررررمط 
او حلنطملبمم، بيًنم تلحون اةحء بقية حلالكمم حل ن  

اي رًم رلرى بيب ميةر ونتو طةظ كنم تو مم حلةلح رة 
اب لًرمى ع ترة طلةيرة بريب لرمنش حلنر ءر وحللبليررة 
لالكمم حلتينيب، وكمنرم زحةم حلارلكة نرب لمر  لا  
حلنرررمل باررركل عرررم  او و ررر  ح رررتلحتيمية نًم ررربة فرررا 
طلن حوكتتمبمم وتلقيه نعةل نقبول نب حلتلك  فرا 
حلتكميرررر ، كمنرررررم حًعكررررر   لرررررى ريممبيرررررًم عمرررررى لبليرررررة 

 رررة اي رررًم رلرررى اًررري عمرررى حلارررلكةظ وترررة تو رررمم حلةلح
حللغ  نب ترور حلنعرمييل حلنطبقرة نرب حل ئلرة حلتً ي يرة 
)نش  رررة حلًقرررة حلعلبرررا حل رررعوةي(، رو اً رررم لررر  تبمررر  
ةلمرة حلكنررمل فرا ةتت ررم لكًو رم نمررلة نشارلحم عمنررة 
لررةف م حلتعررل  عمررى و رر  حلاررلكة نررب ًمليررة ح ةحء 
حلميرررة نرررب ح ةحء غيرررل حلميرررة وبملترررملا ف رررا و ترررش ل 

مرررى حلو ررر  حلنرررملا لمارررلكةظ وترررة حو رررم حلةلح رررة ع
ب رررررلولر اب تمرررررز  نش  رررررة حلًقرررررة بملننمكرررررة حلعلبيرررررة 
حل ررررعوةية منيرررر  حلاررررلكمم بقيررررم  لررررمنش حلنرررر ءر 
 ررررررًويًم لنعلفررررررة نررررررةى تررررررةلر حلاررررررلكة عمررررررى حلوفررررررمء 
بملتزحنمت ررم، وكرر لى نلمولررة زيررمةر لا  حلنررمل لتررةعي  

 لمنش حلن ءر حلنملية لمالكةظ
ةلح رة وحعتنةم لر   حل :(4111،واصف)دراسة 

فرررا  ًلرررةحل حلنتعرررةةر رررمو  تلميرررل ح ح رررت ةح  عمرررى 
، و لرررى تيرررم  ك رررمءر ح ةحء حلنرررملا لارررلكمم حلترررينيب

كرررروب لرررر ح ح  ررررمو  يي رررر  فررررا حوعتبررررمل حلع تررررمم 
ونررةى ترري يل  ،حلنررش لر برريب حلنتغيررلحم بع رر م حلرربعض

لررةفم ، و  لررى عمررى حلك ررمءر حلنمليررة لاررلكمم حلتررينيب
لنرررررملا لارررررلكمم ححلةلح رررررة رلرررررى تيرررررم  ك رررررمءر ح ةحء 

 (FAST)حلتينيب نب   ل ةلح ة حلنشارلحم حلنمليرة 
 تيمل حلنشالحم حلترا   (Standard & Poors)و 
تًم رر  وطبيعرررة حل رروه حلن رررلية لمتررينيب، وبملترررملا ت

يرررت  ح رررت ةحن م فرررا بًرررمء ًنرررو ل كنرررا لقيرررم  ك رررمءر 
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رلررررى رنكمًيررررة  لح ررررةح ةحء حلنررررملا، وتررررة تو ررررمم حلة
تلةية نعةل حلن ءر حلنمليرة حلنتوتر  لكرل ارلكة عمرى 

عمبية، يلةر ل   نلكزلم حلنملا وطمتة حل وه حو رت
وحت رررم اب حل ررروه حلن رررلي يت ررر  بمو رررتقلحل وعرررة  

 رً  رمضف  ، عمرى حلرلغ  نرب حلتعلض للموم ح 
 حلطمتة ح كتتمبية لم وه ب  ة عمنةظ

تًمولرم لر    :(Ana-Maria,2014)دراسة   
حلةلح ررررة نلررررةةحم ح ةحء حلنررررملا فررررا  رررروه حلتررررينيب 

ظ وترررررة 2242-2222حللونررررمًا،  ررررر ل حل ترررررلر نرررررب 
تو ررمم حلةلح ررة رلررى اب الرر  نشاررلحم ح ةحء حلنررملا 
لارررلكمم حلترررينيب نلرررل حلةلح رررة تتن رررل فرررا نشارررلحم 
)حللحفعة حلنملية، لم  حلالكة، نعةل حلًنرو فرا لمر  

، لرمنش ن مطل ح كتتم ، نعرةل ح لت رمظ ح ت مط،
حلنررر ءر حلنمليرررة(ظ وترررة حعتنرررةم حلةلح رررة عمرررى عرررةة 

% نرررب حلارررلكمم 02( ارررلكة ترررينيب ولرررا تن رررل14)
حلعمنمة فرا  روه حلترينيب حللونرمًاظ وترة تر  ح رت ةح  
ح  تبررملحم ح ل ررمئية فررا تلةيررة نعًويررة حلنتغيررلحم 

حلنررملا نلررل حلةلح ررة فررا حلترري يل عمررى ن ررتوى ح ةحء 
لاررررلكمم حلتررررينيبظ وتررررة ومررررةم حلةلح ررررة اب ن ررررتوى 
ح ةحء حلنرررملا لمارررلكمم نلرررل حلةلح رررة يتررري ل طلةيرررًم 
بررملنتغيلحم حلتمليررة )حللحفعررة حلنمليررة، نعررةل ح لت ررمظ، 
لرررمنش حلنررر ءر حلنمليرررة، لمررر  حلارررلكة(، كنرررم يتررري ل 

فررررا لمرررر   عك رررريًم بررررملنتغيلحم حلتمليررررة )نعررررةل حلًنررررو
 كتتم (ظح ت مط، ن مطل ح 

وتًمولرررررم  :(Charumathi,2012)دراسىىىىىة       
حلةلح ة تلميل ح ةحء حلنرملا لارلكمم حلترينيب بمل ًرة، 
نررررب  ررررر ل ةلح رررررة ترررري يل نمنوعرررررة نرررررب حلنتغيرررررلحم 
حلن رررتقمة عمرررى لبليرررة حلارررلكمم نلرررل حلةلح رررة، وترررة 
تو ررمم حلةلح ررة رلررى اب نتغيررل لبليررة حلاررلكة يترري ل 

ة، حل ريولة(، فررا لرريب ريممبيرًم بنتغيررلحم )لمر  حلاررلك
كرررمب لًرررمى تررري يل  رررمبا لنتغيرررلحم )حللحفعرررة حلنمليرررة، 

نعةل حلًنو  منملا ات مط حلتينيب، لقوه حلنمكية(ظ 
ع ور عمى  لى فقة تو مم حلةلح ة رلرى عرة  ومروة 
ع تررررررة نعًويررررررة برررررريب كررررررٍل نررررررب ن ررررررمطل ح كتتررررررم  
وحللبليررةظ ونررب امررل تل رريب ح ةحء حلنررملا لاررلكمم 

او رررم حلةلح رررة بت عيرررل ةول حل رررمطمم  حلترررينيب فقرررة
ح اررلحفية فررا نلحتبررة حلنًمف ررة برريب حلاررلكمم، وكرر لى 
نلحتبة حللة ح ةًرى حلنطمرو  لرلا  حلنرمل، بم  رمفة 
رلرررى تعزيرررز حلتعرررموب نررر  حلقطرررمع حلبًكرررا فرررا نمرررمل 
ت ويه و رمئه حلترينيب، وتارمي  حلنزيرة نرب حلارلحكمم 

 ن  الكمم حلتينيب ح مًبيةظ
لةفم ل   حلةلح ة  :(Kobra,2012)دراسة 

ررة اةحء اررلكمم حلتررينيب ح يلحًيررة  رر ل فتررلر  رلررى نقمًل
، 2244( ااررررررر ل نرررررررب عرررررررم  2ن لظرررررررة ارررررررنمم )

ررررة اةحء  رررروه حلتررررينيب ح يلحًيررررة  بم  ررررمفة رلررررى نقمًل
بم  رررروحه حلعملنيررررة ح  ررررلى ن ررررل ح  رررروحه ح ولبيررررة 
وح نليكيررة ومًررو  اررله ا رريم وحل ًررة، و لررى ب رررة  

مررى  ررمبيمم ح ةحء حلنررملا لماررلكمم نلررل حلوتررو  ع
حلةلح ة، ونب    نلمولة و   حللمول حلنًم ربة ل رم، 
ح نل حلر ي ينكً رم نرب ركت رم  نمنوعرة نرب حلنزحيرم 
ررة اةحء حلاررلكمم نلررل  حلتًمف رريةظ وتررة حعتنررةم نقمًل
حلةلح رررررة عمرررررى نتغيرررررلحم )نعرررررةل حلًنرررررو فرررررا لمررررر  

لكة، ح ت رررمط حلنكتتبرررة ، ً ررربة حلل رررة حل ررروتية لماررر
لمرر  حلتعوي ررمم حلنةفوعررة(ظ وتو ررمم حلةلح ررة رلررى 
وموة ر ت فمم حل مئية نعًوية بريب ا روحه حلترينيب 
حلن تم ررة طبقررًم لنتغيررلحم حلةلح ررة، ونررب  رر ل تلميررل 
ح تمملررمم حلن تم ررة لمتبميًررمم ومررة تلحمرر  كبيررل فررا 
 ًمعة حلتينيب فرا حل روه ح يلحًيرة، عمرى حلرلغ  نرب 

ريرررلحبظ وترررة او رررم حلةلح رررة  ترررة  لررر   حل رررًمعة فرررا
ب رررلولر تبًرررا ح رررتلحتيمية تًمف رررية لارررلكمم حلترررينيب 
يكرروب عنمةلررم ح لتنررم  بنتطمبررمم ولممررمم حلعنرر ء 
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حلتينيًيررة، وكرر لى ح لتقررمء بملن ررتوى حلعمنررا وحلعنمررا 
 لمقمئنيب عمى ل   حل ًمعةظ

وتو رررمم : (Nick Palmer,2007 ) دراسىىىة
عمرى ح ةحء  حلنتغيرلحم تري يلحً رلى اب الر   ةلح ةل   حل

يرررلحةحم حلنرررملا لرررو نعرررةل ح لت رررمظ ونعرررةل ًنرررو ح 
، لتنررررم  بررررملعن ء حلننيررررزيب لررررةى حلاررررلكةوزيررررمةر ح 

تلميررررررل حلبيمًررررررمم حلنمليررررررة و لررررررى نررررررب  رررررر ل ًتررررررمئج 
لنمنوعررة نررب اررلكمم حلترررينيب حلعمنمررة فررا حلوويرررمم 

نليكيرررررة وح رررررتلحليم واولوبرررررم، وح رررررت ةنم حلنتلرررررةر حو
تو رررل رلرررى ًنرررو ل لتقيررري  مل لتلميرررل حلنرررملاح رررة ححلةل 

ح ةحء حلنرررملا لارررلكمم حلترررينيب، ليرررو تررر  حوعتنرررمة 
ًنررررررو ل حعتنرررررمةًح عمررررررى  ،نشاررررررل نررررررملا (42)عمرررررى 

ًلرررةحل حلنتعرررةة فرررا و ررر  حلع ترررة بررريب نتغيرررلحم ح 
حلةلح ررررة وح ةحء حلنررررملا حلرررر ي ترررر  تن يمررررة نررررب  رررر ل 

 نعةل حلعمئة عمى لقوه حلنمكيةظ
ولرررررررةفم لررررررر    :(Pervan,2012)راسىىىىىىىة ة

حلةلح ررررة رلرررررى تلةيررررة حلعوحنرررررل حلنررررش لر عمرررررى لبليرررررة 
ارررررلكمم حلترررررينيب، وحلارررررلكمم حلعمنمرررررة فرررررا حلبو رررررًة 

ظ 2242رلررررررى  2223وحل ل ررررررى  رررررر ل حل تررررررلر نررررررب 
 Dynamic Panel)وحعتنةم حلةلح ة عمى ًنو ل 
with GMM estimator) ظ وتو رمم حلةلح رة رلرى
حتمم  عك ا لنتغيل نعةل اب لًمى تي يل نعًوي  و 

حل  ملر، وك لى تي يل طلةي لنتغيلحم عنل حلالكة، 
وحلل رررة حل ررروتية، ن رررتوى ح ةحء حلنم رررى لمارررلكة، 
كنررم تو ررمم حلةلح ررة اي ررًم حلررا اب تًويرر  حلنًتمررمم 
حلتينيًيررررة لرررري  لرررري ع تررررة  حم ترررري يل نعًرررروي عمررررى 
لبليرررة حلارررلكة، بيًنرررم ومرررةم حلةلح رررة اب حلاررررلكمم 

افررررلع لاررررلكمم امًبيررررة ل ررررم ن ررررتوى اةحء  حلتررررا تن ررررل
 اف ل نب حلالكمم حلوطًيةظ

وتًمولررررم حلةلح ررررة  :(Ronay,2009)دراسىىىىة      
تقيررري  اةحء ارررلكمم حلترررينيب بم رررت ةح  بطمترررمم ح ةحء 

حلنترروحزب، وحعتنرررةم حلةلح رررة عمررى ح رررت ةح  بطمترررمم 
ح ةحء حلنترروحزب كرريةحر لمقيررم ، و لررى لتقيرري  ح ًاررطة 

زلرم بملً ربة لمن رتوى حلنتوتر ،  ر  تلميرل حلترا تر  رًمم
حلًتمئج بم ت ةح  ًظم  تلميرل حلاربكمم، وترة تو رمم 
حلةلح ررررة رلررررى اب تيررررم  ح ةحء حلنررررملا فقررررط و ين ررررل 
نقيم  مية لتقيي  ًامط الكمم حلترينيب، بيًنرم يمر  
ح  رررر  فررررا حوعتبررررمل عوحنررررل ا ررررلى ن ررررل نعررررةوم 

نًتمررمم عررةة حل-فقررة حلعنرر ء -)مرر   حلعنرر ء حلمررةة
 –حل طرررري وحلترررري يل فررررا تقررررةي  حل ررررةنمم  -حلمةيررررةر 

 –تً يررررر  حل طرررررط حو رررررتلحتيمية  –اررررركموي حلعنررررر ء 
ل رررررررمء  - حو رررررررت نمل فرررررررا تكًولوميرررررررم حلنعمونرررررررمم

(، وتررة  ًملررم حلةلح رررة فررا ت ررني  ًنرررو ل حلعنرر ء
ي رررررر  منيررررررر  حلنتغيرررررررلحم حل رررررررمبقة بم  رررررررمفة رلرررررررى 

لح رررة نمنوعرررة نرررب حلنشارررلحم حلنمليرررة، وحعتنرررةم حلة
عمى ح مو  حلتلميل حلابكا فا تلميل ح ةحء حلنملا 

 لمالكمم نلل حلةلح ةظ

 

 ونب   ل حلطلن حل مبه لمةلح مم حلتا تًمولم 
لارلكمم  ح ةحء حلنملاح  ملي  حلن ت ةنة فا تقيي  

رررم ح  رررم  حلًظرررلي ، حلترررينيب يكررروب حلبمل رررمب ترررة كًو
حلنطمو ، لموتو  عمى اً ر  حلنشارلحم وحلنتغيرلحم 

، حلتررا تت رره وطبيعررة  رروه حلتررينيب حل ررعوةيحلنمليررة 
ولرو نرم  ريمقا عميري حلبمل ررمب حلنزيرة نرب حل روء فررا 

 حلنبلو حلتملا ظ
 المبحث الثاني

المالي اي شركات  األداءطبيعة تقييم 
 التأمين

 مقدمىىة
ة  تقيررري  ح ةحء ب ررر ة لئي رررية رلرررى نلمولرررة ي ررر
مم ش  رحلك رمءر ح ًتمميرة وح ةحليرة وحلنمليرة لمنتيم  
، ولو ح نل حل ي ين ل لمل حلزحوية بملً بة حلن تم ة
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لاررلكمم حلتررينيب، ولرر لى كررمب نررب ح لررلى عمررى لرر   
 رررملي  حلترررا تنكً رررم نرررب  رررةحة تبرررمع ح ححلنش  رررمم 

حلتع ل، ولب يتلقه  لرى رلتزحنمت م ةوب حلتعلض رلى 
ةوب تطررويل حآلليررمم حلتررا تنكً ررم نررب فررلض حللتمبررة 

لرةح  حلنعيمليرة حلنلرةةر ونقمًلت رم بم  ،عمى ًتمئم م
ًللحفرررررمم ونلمولرررررة نعملمت رررررم نرررررب تبرررررل وتلةيرررررة ح 

(، ولررررررو نررررررم يعلفرررررري عمنررررررمء رةحلر 2242طبميبيررررررة، )
، وحلتررررا ةحءعنررررمل نررررب  رررر ل ن ررررطمم تقرررروي  حآلح 

يرررري  حآلةحء اولررررى نلحلم ررررم، وحلعررررلض تن ررررل عنميررررة تق
حلتررملا ياررنل طللررًم لأل رر  وحلنشاررلحم حلتررا تاررنم م 

 -ل   حلعنمية فا الكمم حلتينيب: 
تقيىىيم األداء المىىالي اىىي شىىركات معىىايير عمميىىة 

 -التأمين:
يعتنة تقيي  ح ةحء حلنرملا لارلكمم حلترينيب عمرى  

      نمنوعررررررة نررررررب حلنعررررررمييل حلتررررررا تررررررة تكرررررروب  ملميررررررة 
ةح ميررة، وتعكرر  حلنعررمييل حل ملميررة حلعوحنررل حلتررا او 

نع ررررم، وتت ررررنب لرررر   حلنعررررمييل  لنمررررة حلو ررررمئهت رررر  
وحل ررررنعة  ،وتكم ررررة حلتررررينيب ،حل ةنررررة حلميررررةر لمعنرررر ء

حلنمليررة حلعمنررة لماررلكة، انررم حلنعررمييل حلةح ميررة لتقيررري  
ةحليرة حلن تم رة فرا ح ةحء حلنملا فتعك  حلعًم رل ح 

 ظونررررةى تطوللررررم ،وكي يررررة اةحئ ررررم لوظمئ  ررررم ،حلاررررلكة
لتنررم  ًتررمل وح بلرروو ح و  وتت ررنب حل يكررل حلرروظي ا

عرررررمةر حلترررررينيب وحللتمبرررررة عمرررررى  بعنميرررررمم ح كتترررررم  وح 
حلتعوي مم وحلت ويه وحو ت نملحم وحلت طيط حلنرملا 

 ظ(2222)لنوةر،
النسىىب الماليىىة والتحميىىل المىىالي وجهىىان لعممىىة 

 -واحدة: 
حلً رر  حلنمليررة الررة الرر  اةوحم حلتلميررل تعتبررل        

ملا لارلكمم نحلنملا وحلتا ت ت ة  فا تقيي  ح ةحء حل
ارركل  م رمة زنًيررة  عمرىحلترينيب، وحلترا يررت  عل ر م 

ونب    تلةة  ،تو م نةى حلتطول فا ًامط حلالكة

 رمفة رلرى ًقمط حلقور وحل رع  فرا اةحئ رم، و لرى بم 
ةحء حلاررررررررررلكة فررررررررررا حلن ررررررررررتقبل  تررررررررررةلت م حلتًبشيررررررررررة 

(ظ وتًق رررررر  حلنشاررررررلحم حلنمليررررررة رلررررررى 2222)حلررررررلحوي،
نشالحم تقي  ً   حلًامط ولا تعتنة عمرى ح لترم  
حلنتولرررررةر نرررررب ح رررررت ةح  ح  رررررول وحلترررررا ًاررررريل ل رررررم 
بررررم يلحةحم، وتلت رررر  لرررر   حلً رررر  كمنررررم زحةم نعررررةل 
، ك رررمءر رةحلر ارررلكمم حلترررينيب فرررا ح رررت ةح  ا رررول م

وحلترررا ً ررر  حللبليرررة شارررلحم لقيرررم  كنرررم اب لًرررمى ن
ت ررررت ة  فررررا تيرررررم  نررررةى ك رررررمءر وفمعميررررة ارررررلكمم 
حلتررينيب فررا تلقيرره اكبررل لبليررة ننكًررة، ولررو ح نررل 
حلرررر ي يعررررزز توحمررررة حلاررررلكة فررررا حل رررروه حلتًمف ررررية، 

تعبرل لر   حلً ر  ، و ً   حلنلةوةيةونشالحم لقيم  
حلتررينيب  عنميررممعررب نررةى تررةلر حلاررلكة عمررى ت ررييل 

ى رةحلت ررررررم وتلقيرررررره حلًتررررررمئج حلنلغوبررررررة، وحلقررررررةلر عمرررررر
ونشالحم تقي  حلن ءر حلنملية لمارلكة، ولرا تعكر  

ت ررررررم حلنمليرررررة عًررررررة مترررررةلر حلارررررلكة عمررررررى  رررررةحة رلتزحن
اي رًم نشالحم حلنر ءر حلنمليرة  كنم ت ة  ح تلقمت مظ

حلتلقه نب تةلر حلالكة عمى نوحم ة اي تقمبرمم  رلى
ش حلي رل ولرو نرم يعرل  ب رمن ، رةحلت مرعك ية فا 

 ظحلنملا
 

    -المالءة المالية ونظام اإلنكار المبكر:
حلنررر ءر حلنمليرررة لارررلكمم  تيرررم ًظرررلًح  لنيرررة        
حلعةيررررة نررررب حلنش  ررررمم حلنمليررررة  مفقررررة تمنررررحلتررررينيب 

بتطويل حلك يل نب حلرًظ  حلترا تنكرب ارلكمم حلترينيب 
نررب حلتًبررش بملع ررل حلنررملا، لعررل الرر  لرر   حلررًظ  لررو 

، (IRIS)ًرررر حل حلنبكررررل  حلًظررررم  حلنعررررلو  بي رررر   ح 
، ويعتنررة 4202وحلرر ي ترر  تطبيقررة نًرر  نًت رر  عررم 
ة نب  نشال نملا  44ل ح حلًظم  عمى نمنوعة نكًو

نشارل  42يًرمم حلننتمكرمم وحلن رئولية حلنةًيرة، ولتين
ررة حلقرري   لتينيًررمم حلليررمر وحلتررينيب حل ررلا، ويررت  نقمًل
حل عميررة ل رر   حلنشاررلحم بنررةى نعرريب يعررة نقبرروًو لكررل 
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ب ل  تكب حلً ربة نقبولرة  نشال او نعةوم ًنطية، وح 
فرررإب  لرررى يعرررة بن مبرررة ع نرررة حًررر حل نبكرررل ولتنرررمل 

ت رررررًي  حلًظرررررم  عمررررى  يقرررررو  لرررر حو حلع ررررل حلنررررملا، 
حلنشارررلحم حلنمليرررة  لبررر  نمنوعرررمم لئي رررية تتًرررمول 

ل حلترررررملا حل يكرررررل حلنرررررملا لارررررلكمم حلترررررينيب، وحلارررررك
 (2224وح رررر ،) يو ررررم نم ررررص لرررر   حلنشاررررلحم

 -(،: 4222، )لنوةر

 
 
 
 
 
 
 

 ظعمى ن مةل نتعةةرحلن ةل: نب رعةحة حلبمل يب حعتنمةًح         
 (: يوضح مؤشرات تقييم األداء المالي لنظام االنكار المبكر4شكل رقم )

 
 

لررر ح حلًظرررم  نمنوعرررة نرررب  رررمل  تطبيررره وترررة      
اومري حلق رول لعررل الن رم اًري ًظررم  الرمةي حلنتغيررل، 

حلًظررم  حلنعررلو    وتقررةي  و لررى نررم ةعررى رلررى تطررويل 
  لا  و كرر لى ًظررم   FAST نلحتبرة حلتلميررل حلنرملا 

ولررررررررررو نررررررررررم حعتنةترررررررررري ، (RBC)نررررررررررمل حلن ررررررررررمطل  
((National Association of Insurance 

Commissioners (NAIC) )(Doron,2010)ظ  
 -: FAST مراقبة التحميل المالينظام 
ظ ررل ًظررم  ا ررل يعررل  بًظررم   نلحتبررة حلتلميررل       

، 4222و لررررى فررررا بررررةحيمم عررررم   (FAST)حلنررررملا  
عمررى تلةيررة نررةى نقبررول لررألةحء حعتنررة لرر ح حلًظررم  و 

حلنملا لمالكة وحل ي يت  ل مبي نب   ل الة عال 
وفررررا ،  رررر ل حلنللمررررة حول ررررمئية لم لررررص نشاررررل

حلنللمررررة حلتلميميررررة تررررة ل اررررلكة حلتررررينيب فررررا تقيرررري  
وتعتبررل حلاررلكة حلًتررمئج حلنمليررة بارركل اك ررل ت  رريً ، 

رررفرررا و ررر     لمنلحمعرررة عًرررة  رررلول البررر  نرررملا نوم 
  ظنشالحم او اك ل عب حلنةى حلنقبول

، ليرررو IRISويعتبررل لررر ح حلًظرررم  حنتررةحة لًظرررم       
نمنوعررة اكبررل نررب حلنشاررلحم  FASTت ررنب ًظررم  
نشاررررل، ويقررررو  لرررر ح حلًظررررم  عمررررى  23و ررررمم رلررررى 

ظرر   ا ررمو  حلًقررمط وحلتررا تعتنررة عمررى  بررلر حلنلكرر  ًو
حللتمبرررة وح ررررمو  حلتلميررررل حول ررررمئا حلنطبرررره، كنررررم 

ًظم  تلميل نملا ن تم  لكرل  FASTي ت ة  ًظم  
نررب تينيًررمم حلننتمكررمم وحلن ررئولية حلنةًيررة وتينيًررمم 

 (ظ4222تينيب حل لا)لنوةر،حلليمر وحل
 ررررمفة ل رررر   ح ًظنررررة فررررإب لًررررمى اي ررررًم وبم        

حلنشارررلحم حلنعتنرررةر نرررب نش  رررة حلت رررًي  حلعرررملنا 
Standard & Poor,s  وحلترررررا ت تبرررررل نرررررةى ترررررةلر

 ًح،نشاررل  (20)حلارلكة عمرى  رةحة رلتزحنمت رم وتت رنب 
ينكب عل    نرب نً    حً نشال ( 42)ت  تقيي  فمعمية 

 Standard) (2224وح ر ،)كل حلترملا ا  ل حل
&poors,1988) :- 

 

مؤشرات األداء 
 إىل االحتيووووو    يف التطووووو  -1العام

 .املس مهني حق ق
 إىل االحتيووووووووووووووووووو    تغووووووووووووووووووور-2

   .املس مهني حق ق
عجووووووووووا االحتي  يوووووووووو   إىل -3

 حق ق املس مهني 

  االلتاام   إمج يل -1
 . الس ئلة األص ل إىل
 إىل ال كالء  صيد -2

 .املس مهني حق ق

 يف التغوووووووووووور معوووووووووووودل -1
 . املس مهني حق ق

 علوووووو  الع ئووووود معووووودل-2
 . االستثم  

 النشووووووووووووووووو   نووووووووووووووووو ت  -3
 مخوووو  خووووالل التوووو ميي
  .سن ا 

 مؤشرات كفاية مؤشرات مؤشرات الربحية
 املكتتبووة األقسوو   صوو يف -1

 . املس مهني حق ق إىل
 حجوووووو  يف التغوووووور نسووووووبة -2

  .املكتتبة العملي  
إىل  مسووووووووووووو عد ال ووووووووووووو ئ  -3

 .ال  ئ 
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 حل 
 
 
 
 
 
 
 

 .المصدر: من إعداد الببحثٍن اعخمبداً على مصبدر مخعددة

 (: 3شكل رقم )
 Standard & Poor,sمؤسسة التصنيف العالمي يوضح مؤشرات تقييم األداء المالي ل

 

نظىىام الحىىد األدنىىذ لمسىىتول رأس مىىال المخىىاطر 
RBC :- 

تررررررةنم اي ررررررًم حت متيررررررة حلنرررررر ءر حلنمليررررررة حل مًيررررررة 
Solvency𝚰𝚰  نمنوعررة نررب ح  رر  وحلنعررمييل حلتررا

ةحلر  ت ررررررررة  رلررررررررى  رررررررربط حلننمل ررررررررمم حلتينيًيررررررررة وح 
حلن ررررررمطل فررررررا اولوبررررررم، وحلتررررررا تعتنررررررة عمررررررى ًظررررررم  

(RBC)،  وحل ي ي ة  رلى  نمب ك ميرة لا  حلنرمل
نررب  رر ل ح ررت ةح  ح  ررملي  حلكنيررة وحلو رر ية فررا 
تقيررررري  ح  طرررررمل، كنرررررم يرررررت  ح رررررت ةح  ًنرررررو ل نولرررررة 
لل رررررم  ك ميرررررة لا  حلنرررررمل تمترررررز  منيررررر  حلارررررلكمم 
بم ررت ةحني، وتارررتلط ح ت متيررة اب ترررت  رعررمةر حلترررينيب 

%ظ 422لةى نعيةي تينيب تزية ن ئت   حلنملية عرب 
وت ة  نتطمبمم لا  نمل حلن مطل رلى  رنمب لرة 
اةًررى نررب لا  حلنررمل يكرروب كررمفا لنوحم ررة كررل نررب 
ن مطل حً  مض حلقينة حل وتية لأل رول، بم  رمفة 
رلرررى نوحم رررة  طرررل حوئتنرررمب حلًرررمتج عرررب نعرررمن م 
عنميررمم رعررمةر حلتررينيب، و طررل حوكتتررم  وحلت ررعيل، 

لررر    ويرررت  تلةيرررة ًقرررمط لكرررل ن رررتوى نرررب ن رررتويمم
حلن ررمطل، وتتررة ل حلم ررمم حللتمبيررة عًررةنم يررً  ض 
لا  حلنررمل حومنررملا لماررلكة عررب تينررة ن ررتوى لا  

 )لنروةر (2241ظ)ر رنمعيل، RBCنرمل حلن رمطل 
،4222)(Christopher  O,Brien,2010)ظ 

 المبحث الثالث
التأمين  ركاتشلالمؤشرات المالية  قياس

 بالمممكة العربية السعوديةالتعاوني 
 ةىىىىمقدم

ارررررررلكمم اةحء  يرررررري حلًنررررررو ل حلنقترررررررلن لتقيعتنررررررة 
تلميرررررررل حلًترررررررمئج حلترررررررينيب حلعمنمرررررررة بملننمكرررررررة عمرررررررى 

وحلنشاررررررلحم حلنمليررررررة وتقيرررررري  حلنوترررررر  حلنررررررملا ل رررررر   
 ت ررمل وتلةيررة الرر  اومرري حلق ررول حلتررا  ،حلاررلكمم

ح نرررل حلررر ي ينكرررب حلبمل رررمب نرررب ح ةحء حلنرررملا ل رررم، 
يعنرل  رل رمئات رًي  لر   حلارلكمم طبقرًم لًنرو ل 

عمررررى ةنررررج منيرررر  حلنشاررررلحم حلنمليررررة لمتو ررررل رلررررى 

انًساهًٍُ دمىق إنً انًكتتبت األلساط جًهت  

 صافٍ األلساط إنً دمىق انًساهًٍُ

 صافٍ إنً( انًساهًٍُ دمىق+انفُُت انًخصصاث)

انًكتتبت األلساط  

 انًخصصاث انفُُت إنً دمىق انًساهًٍُ

انًكتتبت األلساط صافٍ فٍ انتغُر يعذل  

انًكتتبت األلساط جًهت فٍ انتغُر يعذل  

 يعذل االدتفاظ

انًساهًٍُ دمىق إنً انًذَُت واالرصذة انًذَُىٌ  

األصىل جًهت إنً انتأيٍُ عًهُاث يذَُى  

انذخم صافٍ إنً انتأيٍُُ االكتتاب فائض يتىسظ االنتساياث إنً األصىل انسائهت  

انًساهًٍُ دمىق يتىسظ إنً انضرَبت بعذ االرباح صافٍ  
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نقيرررم  وليرررة ين رررل ن رررتوى ح ةحء حلنرررملا لمارررلكمم 
رررررررة ل ررررررروه حلترررررررينيب بملننمكرررررررة، وتعتنرررررررة لررررررر    حلنكًو

وحلتا  حلنملية،حلنًظونة عمى نمنوعة نب حلنشالحم 
لتررملا وبم ،تتًم رر  و طبيعررة  رروه حلتررينيب حل ررعوةي

وتو  ملف و  يقو  حلبمل مب نب   ل ل ح حلنبلو ب
عمرررى حلو ررر  حلقرررمئ  ل ررروه حلترررينيب بملننمكرررة حلعلبيرررة 
حل رررررررعوةية، و لرررررررى كنرررررررة ل لتلميرررررررل ح ةحء حلنرررررررملا 
رررررة ل ررررر ح حلقطرررررمع،  ررررر  تقرررررةي  حآلليرررررة  لمارررررلكمم حلنكًو

حلنشارررلحم نرررب  ررر ل تلميرررل ًترررمئج حلنقتللرررة لمتقررروي  
 عتنمة عمي مظحلنملية حلتا  و  يت  حو

سىوق التىأمين اىي المممكىة العربيىة طبيعة  أواًل:
 -السعودية: 

ين ل تطمع حلتينيب فا حلننمكة حلعلبية حل رعوةية 
، فبً ميرررة لمننمكرررة حلقرررونا تت رررمةالرررة الررر  ةعرررمئ  ح 

  بم  رمنملا ات مط حلتينيب حلنكتتبي رلرى 2241عم  
%،  4ظ4رمنرررررملا حلًرررررمتج حلنلمرررررا )عنررررره حل ررررروه( 

ح  اًرري لررلغ  نررب حلتطررول حلكبيررل ل رر ح حلنعررةل وعمررى ح
%، 3ظ6يبقرررى اترررل نرررب حلنعرررةل حلعرررملنا وحلررر ي بمررر  

كنررم حلت رر  رمنررملا ات ررمط حلتررينيب حلنكتتبررة رلررى عررةة 
 0ظ222% لتبمر  6ظ41رلرى  حل كمب )ك مفة حل روه (

لاير لم ررلة، وعمررى حلررلغ  نررب  لررى يبقررى لرر ح حلررلت  اتررل 
لاير لم ررلة،   2162 نررب حلنعررةوم حلعملنيررة وحلرر ي بمرر 

م لي ل في وتة حلت   رمنملا ات مط حلتينيب حلنكتت  
 بررررررلحء ح تت ررررررمة لرررررر      ررررررلوي ظ نميررررررمل لاير 3ظ52

زيررررررررمةر حلرررررررروعا بيلنيررررررررة حلتررررررررينيب كًتيمررررررررة لحلط ررررررررلر 
و ررمع ح تت ررمةية حلميررةر  رر ل حلعررم  بمو ررمفة وح 

لزحنررا عمررى حلنلكبررمم وحلتررينيب رلررى لمرر  حلتررينيب ح 
ا )نش  ررة حلًقررة حلعلبررا حل رررعوةي، حل ررلا  حلتعررمًو
ا ويتكوب  وه حلترينيبظ (2243 فرا حلننمكرة  حلتعرمًو

اررلكة تررينيب نررل ص ل ررم  53حلعلبيررة حل ررعوةية نررب 
ً ميرة  لترالنزحولة حلًامط نب ممًر  نممر  حلروزلحء 

ًاررطة حلتينيًيررة حلتررا تعنررل ح   ، ت تمرر 2241عررم  
 ب ررررم لرررر   حلاررررلكمم فررررملبعض ينررررمل  عررررةر اًاررررطة

 رررل ينررمل  ًارررمط تررينيًا وحلرررة تينيًيررة وحلرربعض ح 
 فقطظ

وتتعررلض اررلكمم حلتررينيب لنمنوعررة ن تم ررة نررب 
حلن مطل ت تم  تبعًم لةلمة حلنًمف ة ونعةوم حلًنو 

ًق ررر  يوطبيعرررة حلًارررمط حلترررا تنمل رررة، وباررركل عرررم  
    رررررة تطمعرررررممًارررررمط حلترررررينيب فرررررا حلننمكرررررة رلرررررى 

نل افرررررلع ولرررررا حلترررررينيب حلعرررررم  وحلررررر ي ياررررر ،لئي رررررية
وحللليه وحلتينيب عمى حلننتمكمم وحلبللي  )حلنلكبمم

وحلتررررررينيب عمررررررى حللرررررروحةو وحلن ررررررئوليمم وحل ًة ررررررا 
وتينيب حللنمية  ،حل لا وحلطيلحب(، وحلتينيبوحلطمتة 
ن ل تطرمع حلترينيب يو  ظ(2244عبة حلللي ،)وح ة مل 

لزحنرررا حلً ررربة حلعظنرررى نرررب ًارررمط  ررروه حلترررينيب، ح 
بررررررل لقطررررررمع حلتررررررينيب حل ررررررلا كوكررررررمب حلً رررررري  ح 

ا وحلررر ي  رررملنم حلتارررليعمم حللكونيرررة فرررا  ،حلتعرررمًو
لزحنررررررا عمررررررى ًنررررررو  بارررررركل كبيررررررل ويميرررررري حلتررررررينيب ح 

نرب % نرب لمر  حل روه، و 23ي ين رل  حلنلكبمم وحل
 ررروه حلترررينيب ح رررتعلحض حلتقرررمليل حلنمليرررة حلنًارررولر ل

، ًمررة اب حلتررينيب   2241حل ررعوةي فررا ً ميررة عررم  
ى اك ررل نررب ً رر  لمرر   رروه حل ررلا ي رريطل عمرر

%، كنررررم 22حلتررررينيب، يميرررري تررررينيب حلنلكبررررمم بً رررربة 
 1ظ34اب لًررمى  رر و اررلكمم ت رريطل عمررى يت ررم 

% نررررب لمررررر   ررررروه حلتررررينيب فرررررا حلننمكرررررة حلعلبيرررررة 
يررة  نيررةغم   –حل ررعوةية ولررا عمررى حلتلتيرر  ) حلتعمًو

ررا تلرم راررلح  ليئررة بوبرم(  – )نوترر  ترةحول ح لكتلًو
  وه حلنمل حل عوةي(ظ

            المسىىىىىىىىىتخدم ثانيىىىىىىىىىًا: المؤشىىىىىىىىىرات الماليىىىىىىىىىة 
 -المقترح:لنموكج اي ا

نرررب  ررر ل ح رررتعلحض الررر  حلةلح رررمم حل رررمبقة   
وحلتررا تًمولررم تلميررل ح ةحء حلنررملا لاررلكمم حلتررينيب، 
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وكررررررر لى ليئرررررررمم ونش  رررررررمم حلت رررررررًي  حلعرررررررملنا، 
وحلنشارررلحم حلنعتنرررةر نرررب تبرررل نش  رررة حلًقرررة حلعلبيرررة 

حلبمل ررمب حوعتنررمة عمررى حلنشاررلحم حل ررعوةي، يقتررلن 
حلنمليررة حلتمليررة كي ررم  لتقيرري  ح ةحء حلنررملا لارررلكمم 
 حلتررررررررررينيب حلعمنمررررررررررة بملننمكررررررررررة حلعلبيررررررررررة حل ررررررررررعوةية

( 2241( )حلغ يب،2242)ابوبكل، (2242)طبمبية،
 & Standard)(2242)ل ريب، (2242)حل رولا،

poors,1988)عمررررررررى حلتررررررررينيب، ح اررررررررلح  )ليئررررررررة 
2241): - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معدل اإلحخفبظ -2 معدل العبئد على األصىل -1

 معدل الخغٍٍر فً حقىق المسبهمٍن -4 نسبت المصروفبث -3

 نسبت المصروفبث والعمىالث -5
نسبببت المصصصبببث الفنٍببت وحقببىق المسبببهمٍن  -6

 إلى صبفً األقسبط المكخخبت

 األصىل السبئلتنسبت اإللخزامبث إلى  -8 نسبت الفبئض على الملكٍت -7

نسببببت صببببفً األقسببببط المكخخببببت إلبببى حقبببىق  -9

 المسبهمٍن
 (Leverage)الرافعت المبلٍت  -11

 معدل الصسبرة -12 نسبت المصصصبث الفنٍت إلى األصىل السبئلت -11

 (Growth rate)معدل النمى  -14 نسبت حقىق المسبهمٍن إلى إجمبلً األصىل -13

      الشركتحجم  -16 جملت األقسبط المكخخبت إلى حقىق المسبهمٍن -15

و ررو  يعتنررة حلبمل ررمب عمررى حلنشاررلحم حل ررمبقة 
فررررا تقيرررري  ح ةحء حلنررررملا لاررررلكمم حلتررررينيب بملننمكررررة 
حلعلبية حل عوةية و لى نرم  يت رنًي حلنبلرو حللحبر ، 
ونب     و  يت  بًمء ًنو ل كنا لت ًي  الكمم 

حلن ت ةني فا حلةلح رة حلتينيب تبعًم لمنشالحم حلنملية 
 ولو نم  يانمي حلنبلو حل من ظ
 المبحث الراب 

التعاوني المالي لشركات التأمين  اليسر
 اي المممكة العربية السعودية

 

 -ة:ىىىىىىىىمقدم
ن ررل نلحمعررة لنررم يرب تقيرري  اةحء اررلكمم حلتررينيب 

بغررلض حلتقيرري  تررت  و  ،ًمررمزر  رر ل حل تررلر حل ررمبقةرترر  
نعرمييل نر  نب اب ح ةحء حل عما لمالكة يوحفره حلتيكة 

ح ةحء حلنلرررةةر، ويعتبرررل حلتقيررري  نتطمررر  لتنرررا لكرررا 
عمررررررررى حلنعررررررررمييل  حً تلقرررررررره حلنًظنررررررررة الررررررررةحف م بًررررررررمء

حلنو رروعية، كنررم يرروفل تقيرري  ح ةحء نعمونررمم تنكررب 
نةحة ح   طلح  حل ملمية ح ةحلر نب حلتًبش وحللتمبة وح 

 
 
 

 
 

 بمررررررراحلارررررررلكة )ح بملنعمونرررررررمم حلن يرررررررةر عرررررررب  
عمى  حً ت م  حلقلحلحم حلنًم بة بًمءر   ونب (، 2222،

ررررررة برررررريب تملررررررحلنعمونررررررمم حلن ة، ونررررررب  رررررر ل حلنقمًل
ًللحفرمم حلنعمونمم حل عمية وحلنتوتعرة ينكرب تلةيرة ح 

لتنرموم تعرلض حلنًارير إونلمولة نعملمت م وحلتًبش ب
فررررر  ، وبررررر لى ترررررتنكب ح ةحلر نرررررب ل ررررر  لم ارررررل وح 

ظ (2222 يم رررررررت م حلتارررررررغيمية )حلزبيرررررررةي لرررررررةحف م و ا
وكًتيمررررة  لنيررررة حلتلميررررل حلنررررملا فررررا نلحمعررررة اةحء 
اررلكمم حلتررينيب، يعررلض حلبمل ررمب فررا حلمررزء حلتررملا 
ًنو مرررًم نقتللرررًم لتقيررري  ك رررمءر ح ةحء حلنرررملا لارررلكمم 
حلتررينيب حلعمنمررة بملننمكررة حلعلبيررة حل ررعوةية، حعتنررمةًح 

 للةظ عمى نشالحم ح ةحء حلنملا حلنقت
 

النمىىىىىوكج المقتىىىىىرح لتقيىىىىىيم كفىىىىىاءة األداء المىىىىىالي 
 -التأمين:لشركات 

يعتنررة حلبمل ررمب فررا تًمول نررم لًنررو ل تقيرري  ك ررمءر 
ح ةحء عمرررى تقيررري  اةحء حلارررلكمم حلعمنمرررة فرررا  رررروه 

ا حلتررررينيب  حل ررررعوةي وحلن ررررممة ب رررروه حلًقررررة حلتعررررمًو
لررر  حلنشارررلحم حلترررا حل رررعوةي، وفينرررم يمرررا عرررلض  
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عمي ررم حلةلح رري تطبيقررًم عمررى حلاررلكمم نلررل  حعتنررةم
وحلر ي  ،نً رم ًتمةوتلميل  ل  حلًتمئج حلن ت ،حلةلح ة

 ل مئا و  يت  حوعتنمة عميي فا بًمء حلًنو ل ح 
وقىىد اعتمىىد الباحثىىان اىىي ، حلن ررت ة  فررا حلت ررًي 

تحديد المدل المقبول لممؤشرات المالية عمذ القيود 
الرقابيىىىة عمىىىذ  والمحىىىددات التىىىي تفرضىىىها الجهىىىات

شىىركات التىىأمين العاممىىة بالمممكىىة، وهىىو مىىا شىىممت  
الالئحىىىة التنفيكيىىىة لنظىىىام مراقبىىىة شىىىركات التىىىأمين 

انرررررم فينرررررم يتعمررررره بملنشارررررلحم حلترررررا لررررر   التعىىىىىاوني.
يت ررررنً م حلنل ررررو  حلنمكررررا فقررررة ترررر  حوعتنررررمة عمررررى 
ن ررتويمم حلنرر ءر حلنمليررة فررا اررلكمم حلتررينيب ب رر ة 

( 2241مررررررررى حلتررررررررينيب،عمنررررررررة )ليئررررررررة ح اررررررررلح  ع
(Standard & poors,1988):- 
 -األصول:عمذ  فائضمؤشر معدل ال  -

ويعكرر  لرر ح حلنشاررل ك ررمءر ح  ررول فررا توليررة  
حل مئض، وطبقًم لنرم ولة بملةلح رمم حل رمبقة ونرم تمترز  
بي ليئمم ح الح  وحللتمبة فإب حلنعرةل حلًنطرى ل ر ح 

بل رم  %، وتة تم  حلبمل مب 2حلنشال لو اك ل نب 
نتو ررط تينررة لررر ح حلنشاررل برررملتطبيه عمررى حلارررلكمم 
نلررل حلةلح ررة كنررم يت ررم نررب  رر ل حلًتررمئج حلرروحلةر 

( بن لررره حلبلرررو، ونرررب  ررر ل 2فرررا حلمرررةول لتررر  )
( ارررلكة ترررة 42تلميرررل لررر   حلًترررمئج ًمرررة اب لًرررمى )

%(، ًو لرظ اب كرل نرب 2>لققرم حلنرةى حلنقبرول )
ا   لمتررررينيب اررررلكتا )حللحملررررا  وليةلتا رررر -حلتعررررمًو

لمتكمفل ( تة لققم نتو ط نعةل عمئرة عمرى  حل عوةية
%، ولرر ح يعكرر   رر نة حل يم ررة 42ح  ررول ي رروه 

حلنملية ل    حلالكمم، كنم يشكة عمى ك مءر ح  رول 
لررةى لرر   حلاررلكمم فررا توليررة حل ررمئض، انررم حلاررلكمم 

( 22حلترررا حبتعرررةم عرررب حلنرررةى حلن ئررر  فقرررة بمغرررم )
عررررةة حلاررررلكمم  اررررلكة، ولررررو نررررم يزيررررة عررررب ً رررر 

حلعمنمة فا حل وه حل رعوةية، ولرو ح نرل حلر ي ياريل 

رلرررى اب حل ررروه حل رررعوةية لمترررينيب ي تقرررة رلرررى نعرررمييل 
 ميةر لل   حل يم ة حلنملية لمالكمم حلعمنمة فييظ

 

اإلداريىىىىىىة  )المصىىىىىىروااتنسىىىىىىبة المصىىىىىىرواات  -
 -(:والعمومية / إجمالي األقساط

ويقرررررري  لرررررر ح حلنشاررررررل نررررررةى فمعميررررررة ح ررررررت ةح  
حلن رررررلوفمم فرررررا توليرررررة ح ت رررررمط، وطبقرررررًم لنرررررم ولة 
بملةلح ررررمم حل ررررمبقة ونررررم تمتررررز  برررري ليئررررمم ح اررررلح  

% عمرى ح ك رل، 43وحللتمبة فإب حلنعةل حلًنطا لو 
وتررة تررم  حلبمل ررمب بل ررم  نتو ررط تينررة لرر ح حلنشاررل 
بررملتطبيه عمررى حلاررلكمم نلررل حلةلح ررة، كنررم يت ررم 

( 2لتررررر  )نرررررب  ررررر ل حلًترررررمئج حلررررروحلةر فرررررا حلمرررررةول 
( ارلكة 26بن له حلبلرو، ليرو حت رم اب لًرمى )

تررة لققررم ًتررمئج تت رره وحلنررةى حلنقبررول، وتررة تنكًررم 
ا و الكة لمتينيب رتلمة حل ميج كل نب الكة  حلتعمًو

ا نررب تلقيرره ً رربة ن ررلوفمم  لمتررينيب نرر   حلتعررمًو
%، ولررررا تن ررررل حلً رررربة حلن مررررى عملنيررررًم، 2تقرررل عررررب 

ةحلر فررررا ح ررررت ةح  ويارررريل  لررررى رلررررا نررررةى ك ررررمءر ح 
حلن لوفمم لتولية ح ت مط، وعمرى حلومري حآل رل فقرة 

( ارررلكمم عرررب حلنعرررةل حلًنطرررا، وباررركل 2 لمرررم )
عررم  ينكررب حلقررول اب لًررمى رتمررم  ميررة لررةي حلاررلكمم 
ا حل ررعوةي و ررت ةح   ررة لقطررمع حلتررينيب حلتعررمًو حلنكًو

 حلن لوفمم باكل ك ء  ًتمل ح ت مطظ
 

والعمىىىىىىىىىوالت نسىىىىىىىىىبة المصىىىىىىىىىرواات مؤشىىىىىىىىىر  -
العمىوالت( االداريىة والعموميىة    ))المصرواات

 (: إجمالي األقساط /
ويعك  ل ح حلنشال ك مءر م مز حلت ويه لرةى   

طبقًم لنرم ولة  حلالكة فا م   حلنزية نب ح ت مط و
بملةلح ررررمم حل ررررمبقة ونررررم تمتررررز  برررري ليئررررمم ح اررررلح  

% عمررررررى  52حلنعررررررةل حلًنطررررررا لررررررو وحللتمبررررررة فررررررإب 
( بن لرره حلبلررو تو ررم 42وحلمررةول لترر  ) ح ك ررلظ

نتو ررط تينررة لررر ح حلنشاررل برررملتطبيه عمررى حلارررلكمم 
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نلررل حلةلح ررة، كنررم يت ررم نررب  رر ل حلًتررمئج حلرروحلةر 
تعررةم حلنررةى حلنقبرررول، ترررة  مماررلك نرر  اب لًررمى 

انم بمتا حلالكمم فقة لققم ًتمئج ن ئنرة لمنعرةوم 
به حلعملنيررررة، ولررررو ح نررررل حلرررر ي يشكررررة حلًتيمررررة حل ررررم

حلتو ررل رلي ررم ولررا ك ررمءر حلم ررمز ح ةحلي فررا رةحلر 
حلن ررلوفمم بم  ررمفة رلررى ك ررمءر حلم ررمز حلت ررويقا 
ة لقطرمع حلترينيب حل رعوةي فرا مر    لمالكمم حلنكًو

 ح ت مطظ
 

 -الممكية:  إلذالفائض  مؤشر -
ك رررمءر لقررروه حلنمكيرررة ويعكررر  لررر ح حلنشارررل         

حل رمئض، ويرةل كن ةل لتنويل ح  رول فرا توليرة 
 لرررى عمرررى ك رررمءر حل يم رررة ح كتتمبيرررة وحو رررت نملية 
لمالكة، وطبقًم لنم ولة بملةلح مم حل مبقة ونم تمتز  
برري ليئررمم ح اررلح  وحللتمبررة فررإب حلنعررةل حلًنطررا 

%، وتررررة تررررم  حلبمل ررررمب 3ل رررر ح حلنشاررررل اكبررررل نررررب 
بل ررم  نتو ررط تينررة لرر ح حلنشاررل بررملتطبيه عمررى 

كنررررم يت ررررم نررررب  رررر ل حلاررررلكمم نلررررل حلةلح ررررة 
( بن لرررره 44حلًتررررمئج حلرررروحلةر فررررا حلمررررةول لترررر  )

اررررلكة تررررة لققررررم  46حلبلررررو، ويت ررررم اب لًررررمى 
ًتررمئج تت رره وحلنررةى حلنقبررول، وتررة كمًررم اولررى لرر   

وحلتررا لققررم نعررةل ميررة ننررم  بوبررم حلاررلكمم اررلكة
يةل عمى ك مءر لقوه حلنمكية كن ةل لمتنويل فا 

 42مرررة اب لًرررمى توليرررة حل رررمئض حلنًم ررر ، بيًنرررم ً
اررلكة تررة ا  قررم فررا تلقيرره حللررة ح ةًررى لمنعررةل 
حلنطمرررررو ، ح نرررررل حلررررر ي ياررررريل رلرررررى عرررررة  ك رررررمءر 
حل يم ررة ح كتتمبيرررة وح  ررت نملية، ننرررم يتطمرر  نرررب 
ح ةحلر و ررر   طرررة لنعملمرررة اومرررة حلق رررول حلترررا 

 تلتبط بيةحء حلم مز حلت ويقا ل    حلالكممظ
 
 

حقىىوق  نسىىبة صىىااي األقسىىاط المكتتبىىة إلىىذ -
 -المساهمين: 

ولرررر   حلً رررربة تعنررررل عمررررى تيررررم  ك ررررمءر لقرررروه 
حلن ملنيب كيلة ن مةل حلتنويل حلةح ما فرا تنويرل 
ح  ررول حلنًتمررة لألت ررمط، ولررو نشاررل   تبررمل نررم 
ر ح كمًم حلالكمم تعنل بكمنرل طمتت رم ح ًتمميرة، و 
طبقًم لنرم ولة بملةلح رمم حل رمبقة ونرم تمترز  بري ليئرمم 

%و 222وحللتمبررة فررإب حلنررةى حلنقبررول برريب ح اررلح  
% كلررررة ات ررررى، وتررررة تررررم  حلبمل ررررمب بل رررررم  552

نتو ررررررط تينررررررة لرررررر ح حلنشاررررررل  رررررر ل فتررررررلر حلةلح ررررررة 
بررملتطبيه عمررى حلاررلكمم نلررل حلةلح ررة، كنررم يت ررم 

( 42نررررب  رررر ل حلًتررررمئج حلرررروحلةر فررررا حلمررررةول لترررر  )
بن لررره حلبلرررو، ونرررب  ررر ل تلميرررل حلًترررمئج يت رررم 

 ررررمءر حلًارررمط ح كتتررررمبا لماررررلكمم ومررروة  مررررل فرررا ك
ا فررا حلننمكررة حلعلبيررة  ررة لقطررمع حلتررينيب حلتعررمًو حلنكًو

( الكة تة لققم 22حل عوةية، ليو ًمة اب لًمى )
ًترررمئج و تت ررره وحلنرررةى حلنقبرررول، ولرررو نرررم يشكرررة عرررة  
ك ررررمءر ح ةحلر فررررا حو ررررت مةر نررررب لقرررروه حلن ررررملنيب 

( ارررلكمم فقرررط 42كن رررةل لمتنويرررل، بيًنرررم لققرررم )
حلنررررةى حلنقبررررول، ننررررم يررررةل عمررررى اب لرررر   حلاررررلكمم 

 تعنل بكمنل طمتت م ح ًتمميةظ
 

نسىىىىبة المخصصىىىىات الفنيىىىىة إلىىىىذ األصىىىىول   -
 -السائمة:

وتعك  ل   حلً بة ك مءر ح  رول كنرة  م لتروفيل 
ننم يايل رلى ح نوحل حل زنة لنوحم ة ح لتزحنمم، 

كل نب ل   حلالكمم ت ت  بعً رل حل ريولة بنرم  اب
 ،ينكً رم نرب  رةحة رلتزحنمت ررم حلنمليرة فرول ح ررتلقمت م
 ك ررةحة حلتعوي ررمم وح لتزحنررمم للنمررة حلو رررمئه، و
طبقررررًم لنررررم ولة بملةلح ررررمم حل ررررمبقة ونررررم تمتررررز  برررري 

حلنعررةل حلًنطررا لررو ليئررمم ح اررلح  وحللتمبررة فررإب 
وحلةر فرررا ظ وتشكرررة حلًترررمئج حلررر% كلرررة ات رررى422
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( 26( بن لره حلبلرو اب لًرمى )45حلمةول لت  )
ارررلكة ترررة لققرررم ًترررمئج و تت ررره وحلنرررةى حلنقبرررول، 
ننم يةل عمى عة  ح لتنرم  بعً رل حل ريولة كيلرة 
حلعًم ررل حلتررا تنكررب حلاررلكة نررب  ررةحة رلتزحنمت ررم، 

( ارلكمم حلنعرةل حلنطمرو ، ح نرل 2بيًنم لققرم )
ح ت ةح  ح  ول  حل ي يشكة عمى ك مءر ح ةحلر فا

حلنتةحولرررررررة كنرررررررة  م لتررررررروفيل ح نررررررروحل حل زنرررررررة 
 لنوحم ة رلتزحنمم ل   حلالكممظ 

 

نسىىىىبة حقىىىىوق المسىىىىاهمين إلىىىىذ إجمىىىىىالي  -
 -األصول: 

وتقرري  لررر   حلً رربة ةلمرررة حل ررنمب حلنطموبرررة        
للنمررررررررة حلو ررررررررمئه وةلمررررررررة حلترررررررروحزب برررررررريب لقرررررررروه 
حلن ررملنيب وبرريب رمنررملا ح  ررول بنررم يررةع  حل قررة 
فررا ارررلكمم حلترررينيب نرررب تبررل نعيرررةي حلترررينيب فرررا 
حل رررررروه حل ررررررملما، و طبقررررررًم لنررررررم ولة بملةلح ررررررمم 
حل رمبقة ونرم تمترز  بري ليئرمم ح ارلح  وحللتمبرة فررإب 

% كلة اةًرى، ويت رم 42حلًنطا ل م لو  حلنعةل
( بن لررره حلبلرررو اب لًرررمى 41نرررب حلمرررةول لتررر  )

( ارررلكة ترررة لققرررم ًترررمئج ميرررةر، ننرررم يعكررر  21)
ك مءر رةحلر حلالكة عمى تلقيره حلتروحزب بريب لقروه 

منررملا ح  ررول، بيًنررم لققررم ) ( 42حلن ررملنيب وح 
ارررلكمم ًترررمئج تقررر   رررملل حلنرررةى حلن ئررر ، وباررركل 

ا حل رررعوةي يتمررري عرررم  فرررإب  ررروه  حلترررينيب حلتعرررمًو
ًلررررو تررررةعي  حل قررررة فررررى اررررلكمم حلتررررينيب نررررب تبررررل 

 نعيةي حلتينيبظ
جممىىىىىىىة األقسىىىىىىىاط المكتتبىىىىىىىة إلىىىىىىىذ حقىىىىىىىوق  -

 -المساهمين: 
ول   حلً بة تعك  نةى ك مءر حلارلكة لمعنرل       

بكمنرررل طمتت رررم بغرررض حلًظرررل عرررب  ررر نة حلنوتررر  
بقة ونرم و طبقًم لنرم ولة بملةلح رمم حل رم ،حلنملا ل م

تمتررررز  برررري ليئررررمم ح اررررلح  وحللتمبررررة فررررإب حلنعررررةل 

عمررررى ح تررررل، ويت ررررم نررررب % 122لررررو  حلًنطررررا
( بن لرررره 43حلًتررررمئج حلرررروحلةر فررررا حلمررررةول لترررر  )

( ارررررررلكة تلقررررررره حلنعرررررررةل 45حلبلرررررررو اب لًرررررررمى )
( ارررلكة لققرررم ًترررمئج و 24حلن ئرر ، بيًنرررم لًرررمى )

تت رره وحلنررةى حلنقبررول، ننررم يارريل رلررى ومرروة  مررل 
 مءر حلم مز ح كتتمبا لةى ل   حلالكممظفا ك 

 -اإلحتفاظ:معدل  -
ويعكرر  لرر ح حلنشاررل نررةى حعتنررمة حلاررلكة عمررى 
نعيرررةي حلترررينيب وترررةلت م عمرررى ح لت رررمظ بم  طرررمل، 
ويت  ل مبة نب   ل ً بة  مفا ح ت رمط حلنكتتبرة 
رلى رمنملا ات مط حلترينيب حلنكتتبرة، و طبقرًم لنرم ولة 

تمتررررز  برررري ليئررررمم ح اررررلح   بملةلح ررررمم حل ررررمبقة ونررررم
%، 32وحللتمبة فإب حلنعةل حلًنطا ل م لو اكبل نب 

( 46تعكرررر  حلنعررررةوم حلرررروحلةر فررررا حلمررررةول لترررر  )و 
( اررررلكة تررررة لققررررم 22بن لرررره حلبلررررو اب لًررررمى )

نعررةوم تت رره وحلنررةى حلنقبررول، ننررم يشكررة عمررى تررةلر 
ل   حلالكمم عمى ح لت مظ بم  طرمل، بيًنرم لققرم 

ةوم نً   رررررة، ننرررررم ياررررريل رلرررررى ( ارررررلكمم نعررررر3)
حوعتنررمة حلزحئررة ل رر   حلاررلكمم عمررى نعيررةي حلتررينيب، 
وعة  ترةلت م عمرى ح لت رمظ بم  طرمل، ونرب حلمرةيل 
بمل كل اب ل ح حلنعةل تة و يعك  حلت معي فرا ك يرل 
نب ح لوحل زيرمةر حلقرةلر ح لت مظيرة، فقرة تنتمرى لر   

م ي رع  حلالكمم عةة كبيل نب ح  طمل حللةيئة بنر
 نعي وموة نعية تينيب يتقبل عمى تلنميظ

 

 -المساهمين:معدل التنيير اي حقوق   -
يعكرر  لرر ح حلنشاررل نررةى  رر نة حلنلكررز حلنررملا 
لمارررلكة، وزيرررمةر حلً ررربة عرررب حلنرررةى حلنقبرررول تعكررر  
ومررروة  رررعوبمم اةم رلرررى زيرررمةر لقررروه حلن رررملنيب 
بةلمرررة كبيرررلر، كنرررم اب رً  رررمض حلً ررربة باررركل كبيرررل 

طبقررررًم لنررررم ولة  ت ررررول فررررا اةحء حلاررررلكة، ويعكرررر  
بملةلح ررررمم حل ررررمبقة ونررررم تمتررررز  برررري ليئررررمم ح اررررلح  
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%، 22فرررإب حلنعرررةل حلًنطرررا ل رررم اترررل نرررب وحللتمبرررة 
( 40ونررررررب  رررررر ل حلًتررررررمئج حلرررررروحلة  بملمررررررةول لترررررر  )

( ارررررلكة ترررررة 25بن لررررره حلبلرررررو، ًمرررررة اب لًرررررمى )
( ارررلكة ترررة 44لققرررم ًترررمئج ن ئنرررة، بيًنرررم لًرررمى )

ا تلقيه حلنعةل حلن ئ    ل فتلر حلةلح ة، ا  قم ف
ونب   ل تلميل ًترمئج لر   حلارلكمم ًمرة اب لًرمى 

 –حلعلبيرررة حل رررعوةية  –بوبرررم  –ارررلكمم ) ح لميرررة  1
بررلول( تررة حلت عررم ًتمئم ررم بارركل يعكرر  ومرروة  مررل 

( ارررررلكمم ترررررة رً   رررررم 0فرررررا ليكرررررل حلنمكيرررررة، و)
ننم  نعةوت م باكل يايل رلى رً  مض نعةل اةحئ م،

 يتبعي رً  مض فا لقوه حلن ملنيبظ
 

نسىىىىىىىىبة المخصصىىىىىىىىات الفنيىىىىىىىىة وحقىىىىىىىىىوق   -
 -المكتتبة: المساهمين إلذ صااي األقساط 

ويعك  ل ح حلنعةل نةى تةلر ح ت مط حلنل مة 
عمررى تغطيررة ح  طررمل حلتررا تتعررلض ل ررم حلاررلكة نررب 
 ررر ل نرررم تلرررت ظ بررري نرررب ات رررمط، و طبقرررًم لنررررم ولة 

تمتررررز  برررري ليئررررمم ح اررررلح  بملةلح ررررمم حل ررررمبقة ونررررم 
% 432وحللتمبررة فررإب حلنررةى حلن ئرر  ل رر   حلً رربة لررو 

عمى ح تل، ويت رم نرب حلًترمئج حلروحلة  بملمرةول لتر  
( ارررررلكة لررررر  22( بن لررررره حلبلرررررو اب لًرررررمى )42)

تلقه حلنعةل حلنقبرول، ننرم ياريل رلرى رً  رمض ترةلر 
ح م ررزر ح كتتمبيررة ل رر   حلاررلكمم عمررى مرر   حلنزيررة 

ت ررمط حل زنررة لتغطيررة ح  طررمل حلتررا تتعررلض نرب ح 
 ( الكة ًتمئج ن ئنةظ42ل م، بيًنم لققم )

 

 -السائمة:نسبة اإللتزامات إلذ األصول   -
تن ررل لرر   حلً رربة نشاررلًح لنررةى ح ررتممبة حلاررلكة 
 ي نطمل  نملية، كنم تعطا نشارلًح عمنرًم عرب ترةلر 
 حلالكة عمى ت وية رلتزحنمت رم تمرم  لنمرة حلو رمئه فرا
لملرررة حلت ررر ية، و طبقرررًم لنرررم ولة بملةلح رررمم حل رررمبقة 
ونررم تمترررز  برري ليئرررمم ح ارررلح  وحللتمبررة فرررإب حلنعرررةل 

% عمررى ح ك ررل، وتررة تررم  حلبمل ررمب 423حلًنطررا لررو

بل رررم  نتو رررط تينرررة لررر ح حلنشارررل برررملتطبيه عمرررى 
حلالكمم نلل حلةلح ة، كنم يت م نب   ل حلًتمئج 

لره حلبلرو، وحلترا ( بن 42حلوحلةر فا حلمةول لت  )
( الكة تة لققم نعةوم تت ه 20تعك  اب لًمى )

وحلنةى حلقبول، ح نل حل ي يشكة عمى ك مية ح  ول 
حل مئمة لةى ل   حلالكمم عما  ةحة رلتزحنمت م، بيًنم 

( ارررلكمم ترررة ا  قرررم فرررا تلقيررره 0ًمرررة اب لًرررمى )
 حلنعةل حلنقبولظ

)إجمىىىىىالي  (Leverage)الماليىىىىىة  الرااعىىىىىة -
 -إلذ إجمالي األصول(: الديون

   يعكرررر  لرررر ح حلنشاررررل ً رررربة حلن ررررمطل حلًمتمررررة  
عررب عررة  تررةلر حلاررلكة عمررى حل ررةحة ننررم ي ررةة ب طررل 
ح فررر   كًتيمرررة و رررت ةح  حلارررلكة ن رررمةل تنويرررل 

، (Gerald, 2003)  ملميرررة ب رررة  زيرررمةر ح لبرررمن 
ولررررا تن ررررل الررررة اًرررروحع حلن ررررمطل غيررررل حلنًتظنررررة، 

 رررمبة عمرررى تينرررة حلرررةيوب ويعتنرررة لررر ح حلنشارررل فرررا ل
ولقررروه حلنمكيرررة رلرررى رمنرررملا ح  رررولظ ونرررب  ررر ل 

( بن لرره حلبلررو يت ررم اب لًررمى 22حلمررةول لترر  )
( اررلكة تررة لققررم نعررةوم ن ئنررة، بيًنررم لًررمى 52)
 –حوتلرررررمة حلتمررررررملي  -( ارررررلكمم فقرررررط )ح لميررررررة1)

اليمًز( تة حعتنةم عمى حلةيوب ب ولر كبيلر،  -انمًة
ل رررر م ل طررررل ح فرررر   كًتيمررررة ح نررررل حلرررر ي تررررة يع

 ً  مض لم  ح لبمن لةي م ًظلًح لتيكم رم نرب  ر ل 
 حل وحئة حلن ةةرظ

 

 الخسىىىىىىىىىارة(اإلكتتىىىىىىىىىاب )معىىىىىىىىىدل  مخىىىىىىىىىاطر  -
 -ت المداوعة / األقساط المكتتبة(:)التعويضا

وتًاي ل   حلن مطل كًتيمة لعة  فمعمية ًظرم     
مطل حلتينيًيرررررررة وحلترررررررا تت رررررررنب حلطرررررررله رةحلر حلن ررررررر

وحلو مئل حلنتبعة نرب تبرل حلارلكة ب رة  تقميرل ح  رل 
حلعك ررا للررةوو   ررمئل نمليررة ًممنررة عررب  مررل فررا 

، (Alan ,2004)ت عيل ح ت مط وتقةيل حلتعوي مم 



 ....التعاونييم األداء المالي لشركات التأمين يتق                   زيد أبو محمود أحمد محمد/  د ، د / أحمد محمد فرحان محمد

19 
 

رلررررى ومرررروة ع تررررة  (Adams,2003)وتررررة تو ررررل 
طلةيررة برريب ح ةحء حلنررملا لاررلكمم حلتررينيب ون ررمطل 
حلتينيب، ويت  حوعتنرمة فرا ل رم  لر ح حلنشارل عمرى 
ً بة حل  ملر  لت م  ن مطل حلتينيبظ ويت م نب 

( 6( بن لرررره حلبلررررو اب لًررررمى )24حلمررررةول لترررر  )
ارررررلكمم ترررررة تعرررررةى نتو رررررط نعرررررةل حل  رررررملر لرررررةي م 

 مل ركتوحلي لةي م فا  %، ننم يايل رلى وموة422
ًظرررم  حلت رررعيل بم  رررمفة رلرررى حلتقرررةيل حل ررري  للمررر  

 حلتعوي ممظ 
 

)معدل التنيير  (Growth rate)النمو  معدل -
 -:اي صااي األقساط( 

ويعكرررر  لرررر ح حلنشاررررل نقررررةحل حلًنررررو فررررا لمرررر   
ات رررررمط حلارررررلكة، ولرررررو ح نرررررل حلررررر ي يعكررررر  نرررررةى 

ننررررم حو ررررتقلحل فررررا حلًاررررمط حلتررررينيًا وحو ررررت نملي، 
يتنكب حلالكة نب حلتلك  وحللتمبة فا نعرةل ح  طرمل 
حلترررا تتعرررلض ل رررم وكررر لى حلقرررةلر ح كتتمبيرررة لماررررلكة 

(، و طبقررررررررًم لنررررررررم ولة بملةلح ررررررررمم 2222)طعينررررررررة، 
حل ررمبقة ونرررم تمتررز  بررري ليئررمم ح ارررلح  وحللتمبررة فرررإب 

(ظ وحلمرةول 52-( 42-حلنةى حلنقبرول ل ر   حلً ربة )
( ارررلكة ترررة لققرررم 46( يو رررم اب لًرررمى )22لتررر  )

( ارررلكمم تررررة لققررررم 6ًترررمئج نقبولررررة، بيًنرررم لًررررمى )
ًترررمئج  رررمبية، ننررررم ياررريل رلرررى ح ًكنررررمش فرررا لمرررر  
ح ت ررررمط، ح نررررل حلرررر ي يشكررررة عمررررى رً  ررررمض تررررةلر 
ح م رررزر ح كتتمبيرررة لرررةى لررر   حلارررلكمم، وترررة لققرررم 

( اررلكة نعررةوم تزيررة عررب حلنررةى حلنقبررول، ننررم 42)
وح رررعة حلًطرررمه ترررة  ترررة يعكررر  ة ول رررم فرررا عنميرررمم

 ت وه تةلت م ح كتتمبيةظ

 -الشركة:  حجم -
ياررررريل لمررررر  حلارررررلكة رلرررررى رمنرررررملا نومررررروةحم 
حلاررلكة، وحلتررا ا بتررم حلك يررل نررب حلةلح ررمم اب لًررمى 
ع تررة طلةيررة برريب حللمرر  وك ررمءر ح ةحء، و لررى نررب 
 رر ل تلقيرره رتت ررمةيمم حللمرر  حلكبيررل، ننررم يررشةي 
رلرررررى حلنزيرررررة نرررررب حل معميرررررة فرررررا ت  ررررريض حلتكرررررملي  
ة، حلتاررغيمية وزيررمةر حلن لمررمم، وتل رريب اةحء حلاررلك

، انررررررررم حلاررررررررلكمم (carl,2001)وتقميرررررررل حلن ررررررررمطل 
 ررررررغيلر حللمرررررر  فت ررررررعى رلررررررى حلبقررررررمء فررررررا حل رررررروه 
وح ًرررةنمل نررر  حلارررلكمم حلكبرررلى، و رررو  يرررت  تيرررم  
 لررى حلنتغيررل نررب  رر ل ح ررت ةح  حلموغررمليت  حلطبيعررا 
 منرررررملا حلنومررررروةحم، و لرررررى   رررررتبعمة ا رررررل حلقررررري  

 (adams,2003)حلنتطلفررررررررررة لرررررررررربعض حلاررررررررررلكمم 
(carl,2001)(  25، ويت ررررررم نرررررررب حلمرررررررةول لتررررررر )

( اررلكة يزيررة رمنررملا 41بن لرره حلبلررو اب لًررمى )
نوموةحت ررم عررب نميررمل لاير، ولررو نررم يارريل رلررى زيررمةر 

( 2ك ررمءر ح ةحء لررةى لرر   حلاررلكمم، كنررم اب لًررمى )
الكمم تعمًا نب ًقص فا لم  حلنومروةحم لرةي م، 
ننم يزية نب فل ة نوحم ت رم لمن رمطل كًتيمرة لعرة  
 وموة غطمء كمفا نب ح  ول لنوحم ة ح  طملظ

نتىىىىىىائج تقيىىىىىىيم األداء العىىىىىىام لسىىىىىىوق التىىىىىىأمين 
 -التعاوني بالمممكة العربية السعودية:

ينكررب نررب  رر ل تمنيرر  ًتررمئج حلنشاررلحم حل ررمبقة  
تقةي  تقيي  عم  لألةحء حلنملا ل روه حلترينيب بملننمكرة 
حلعلبيرررررة حل رررررعوةية، وحلمرررررةول حلترررررملا يقرررررة  نم رررررص 

 -لًتمئج حلتا ت  حلتو ل رلي م:ح
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 ( يوضح ممخص نتائج التقييم المالي لمشركات محل الدراسة1جدول رقم )

 انًؤشر

عذد 

انشركاث 

انتٍ تتفك 

َتائجها 

وانًذي 

 انًمبىل

انُسبت 

% 

عذد 

انشركاث 

انتٍ التتفك 

َتائجها 

وانًذي 

 انًمبىل

انُسبت 

% 
 انًؤشر

عذد 

انشركاث 

انتٍ تتفك 

َتائجها 

وانًذي 

 انًمبىل

انُسبت 

% 

عذد 

انشركاث 

انتٍ التتفك 

َتائجها 

وانًذي 

 انًمبىل

انُسبت 

% 

َسبت انًصروفاث 

 وانعًىالث
29 0.85 5 0.15 

َسبت انفائض 

 عهً انًهكُت
16 0.47 18 0.53 

 0.53 18 0.47 16 يعذل انًُى 0.15 5 0.85 29 يعذل اإلدتفاظ

 0.12 4 0.88 30 انًانُتانرفعت 
يعذل انفائض 

 عهً األصىل
12 0.35 22 0.65 

اإلنتساياث إنً 

 األصىل انسائهت
27 0.79 7 0.21 

يعذل انتغُُر 

فٍ دمىق 

 انًساهًٍُ

23 0.68 11 0.32 

 0.18 6 0.82 28 يعذل انخسارة

انًخصصاث 

انفُُت ودمىق 

انًساهًٍُ إنً 

صافٍ األلساط 

 انًكتتبت

12 0.35 22 0.65 

َسبت دمىق 

انًساهًٍُ إنً 

 إجًانٍ األصىل

24 0.71 10 0.29 

األلساط  جًهت

انًكتتبت إنً 

دمىق 

 انًساهًٍُ

11 0.32 21 0.68 

 0.24 8 0.76 26 َسبت انًصروفاث

َسبت صافٍ 

األلساط 

انًكتتبت إنً 

دمىق 

 انًساهًٍُ

12 0.35 22 0.65 

 0.24 8 0.76 26 دجى انشركت

َسبت 

انًخصصاث 

انفُُت إنً 

 األصىل انسائهت

8 0.24 26 0.76 

 المصدر: من إعداد الببحثٍن اعخمبداً على البٍبنبث الىارده بمىقع حداول اإللكخرونً ححج إشراف هٍئت سىق المبل السعىدي.
 

 

المؤشىرات الماليىة اإليجابيىىة لىاداء المىالي لشىىركات 
  -السعودي: سوق التأمين التعاوني 

يت رررم نررررب حلمررررةول حل ررررمبه اب  رررروه حلتررررينيب      
ا بملننمكررررررة حلعلبيررررررة حل ررررررعوةية يعكرررررر   حلتعررررررمًو
نمنوعرررررة نرررررب ًقرررررمط حلقرررررور، وحلترررررا تنيرررررز ح ةحء 
رة لر لى حلقطرمع تتن رل فرى  حلنملا لمالكمم حلنكًو

 -حآلتى: 
يرررررريتا عمررررررى لا  حلنشاررررررلحم ح يممبيررررررة ل رررررروه  -4

وحلعنرووم  حلترينيب حل رعوةي  ً ربة حلن رلوفمم 
لقرره حلنعرررةل % نررب حلارررلكمم تررة 23ليررو اب 

 حلنقبول، ولو نم يعك  ك مءر حلم مز حلت ويقا 
 

 
لةى لر   حلارلكمم، ونرم يشكرة لر   حلًتيمرة زيرمةر  -2

 عةة حلالكمم حلتا لققم حلنةى حلنقبول لنشال 
ً رررربة حلن ررررلوفمم، ولررررو نررررم يارررريل رلررررى ك ررررمءر  -5

ح ةحلر فررررررا ح ررررررت ةح  حلن ررررررلوفمم فررررررا توليررررررة 
 ح ت مطظ 

% نررب حلاررلكمم تررة لققررم نعررةوم 23ًمررة اب  -1
ن ئنة فيم يتعمه بنشال  نعرةل ح لت رمظ ، ولرو 
نم يشكة ترةلر حلارلكمم عمرى ح لت رمظ بم  طرمل 
 وعة  حوعتنمة باكل كبيل عمى نعيةي حلتينيبظ

يت رروه  رروه حلتررينيب حل ررعوةي اي ررًم فينررم يتعمرره  -3
% نررب 22بنشاررل حللحفعررة حلنمليررة ليررو ًمررة اب 

حلاررلكمم و تعتنررة عمررى حلررةيوب بارركل كبيررل فررا 
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تنويررل ح  ررول حلنومرروةر لررةي م، ولررو نررم يبعررةلم 
 عب  طل ح ف  ظ

% نررب حلاررلكمم تررة لققررم 02يت ررم اي ررًم اب  -6
زحنرررمم نعرررةوم ن ئنرررة فينرررم يتعمررره بنشارررل ح لت

رلرررى ح  رررول حل رررمئمة ننرررم ياررريل رلرررى ترررةلر لررر   
 حلالكمم عمى  ةحة ح لتزحنممظ 

لًرررمى ت ررروه فرررى حل ررروه حل رررعوةية لمترررينيب فينرررم  -0
يتعمررررره بنشارررررل ً ررررربة لقررررروه حلن رررررملنيب رلرررررى 
رمنملا ح  ول ولو نم يزية نب ةلمة حل رنمب 

 الكممحلنطموبة للنمة حلو مئه، كنم يمع  لم  
ولًح لمنًم فرا مر   حلنزيرة نرب حلتينيب حل عوةية ة

ح ت مط، وبملتملا تل يب ن رتوى ح ةحء حلنرملا، 
و لررررررى نررررررب  رررررر ل نررررررم يرررررروفل  ل ررررررم نررررررب نزحيررررررم 
رتت رررررمةيمم حللمررررر  حلكبيرررررل حلترررررا تعنرررررل عمرررررى 

 ت  يض حلتكملي  عًة زيمةر ح ت مطظ
% نررررب حلاررررلكمم تررررة لققرررروح 22ًمررررة اي ررررًم اب  -2

نعررررررةوم نقبولررررررة بملً رررررربة رلررررررى نشاررررررل نعررررررةل 
ملر، ولررررو ح نررررل حلرررر ي يارررريل رلررررى ك ميررررة حل  رررر

 ح ت مط حلنل مة ل ةحة حلتعوي ممظ
% فقررررررط نررررررب حلاررررررلكمم تررررررة لققررررررم 10لًررررررمى  -2

نعررررةوم ن ئنرررررة لنشارررررل ً ررررربة حل رررررمئض عمرررررى 
حلنمكيررة ننررم يشكررة عمررى ك ررمءر حلم ررمز حلت ررويقا 

 ل    حلالكمم فا م   حلنزية نب ح ت مطظ
كات أوج  القصور المصاحبة لاداء المالي لشر 

 -: التأمين التعاوني بالمممكة
يت رررنب حلمرررةول حل رررمبه اي رررًم نمنوعرررة نرررب       

حلنشارلحم حلنمليرة حلترا تن رل اومري ت رول فررا ح ةحء 
ا   رررعوةي تتن رررل فرررى حلنرررملا ل ررروه حلترررينيب حلتعرررمًو

 -حآلتى: 
يرريتا نشاررل  حلن   ررمم حل ًيررة رلررى ح  ررول   -4

حل مئمة   عمى لا  ل   حلنشارلحم حل رمبية ليرو 

% فقط نب حلارلكمم ترة لققروح 21ًمة اب لًمى 
حلنعررةل حلنقبررول، ولررو نررم يارريل رلررى عررة  ك ررمءر 

 ح لتزحنممظح  ول حلنتةحولة لنوحم ة 
% نرررب حلارررلكمم حلنعرررةل حلن ئررر  63لررر  تلقررره  -2

 مفا ح ت رمط حلنكتتبرة رلرى  فينم يتعمه بنشال 
لقرررروه حلن رررررملنيب  ، ح نرررررل حلررررر ي يشكرررررة عرررررة  

حلنمكيرررة كن رررةل لتنويرررل ح  رررول ك رررمءر لقررروه 
 وتولية حل مئضظ

% نرررررب حلارررررلكمم ترررررة ا  قرررررم فرررررا 66لًرررررمى   -5
حلو رررررول رلرررررى حلنعرررررةل حلنقبرررررول لنشارررررل منمرررررة 
ح ت ررررمط حلنكتتبررررة رلررررى لقرررروه حلن ررررملنيب ننررررم 

 ح كتتمباظيايل رلى عة  ك مءر حلًامط 
% نب حلالكمم ل  تلقره حلنرةى 63لًمى اي ًم  -1

حلنقبرررررول لنشارررررل حلن   رررررمم حل ًيرررررة ولقررررروه 
حلن رررملنيب رلرررى  رررمفا ح ت رررمط حلنكتتبرررة، ننرررم 
يشكرررة عمرررى عرررة  ترررةلر ح ت رررمط حلنل رررمة عمرررى 
 تغطية ح  طمل حلتا تتعلض ل م ل   حلالكممظ

فينرررم يتعمررره بنعرررةل حل رررمئض عمرررى ح  رررول فقرررة  -3
نررب حلاررلكمم فررا تلقيرره حلنعررةل  %63ا  قررم 

حلن ئ ، ولو نم ياريل رلرى عرة  فمعميرة ح  رول 
 فا تولية حل مئضظ

% نرررب حلارررلكمم حلنعرررةل حلن ئررر  63لررر  تلقررره  -6
بملً رربة لنشاررل  نعررةل حلًنررو ، ولررو ح نررل حلرر ي 
يعكررررر  عرررررة  حو رررررتقلحل فرررررا حلًارررررمط حلترررررينيًا 

 وحو ت نمليظ
ترررمئج لمً ومىىىن خىىىالل رؤيىىىة البىىىاحثين التحميميىىىة

حل رررمبقة ينكرررب لفرررض حل رررلض حلعرررةنى ح ول وتبرررول 
بومرررررروة فررررررلوه  حم ةولررررررة حل ررررررلض حلبررررررةيل حلقمئررررررل 

رل ررررمئية برررريب ن ررررتويمم حلنرررر ءر حلنمليررررة لاررررلكمم 
ا بملننمكررة حلعلبيررة حل ررعوةية،  وا يررلًح حلتررينيب حلتعررمًو

فإًي نب حلن لظ اًي عمى حللغ  نب اب لًمى بعرض 
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لررة حلموحًرر  ح يممبيررة حلنشاررلحم حلنمليررة حلتررا تن ررل ا
ا بملننمكررررررة حلعلبيررررررة  ل يكرررررل  رررررروه حلتررررررينيب حلتعررررررمًو
حل ررررعوةية، رو اًرررري ويررررزحل لرررر ح حلقطررررمع يعررررمًا نررررب 
حلعةية نرب حل رمبيمم  روحء ح ةحليرة او حل ًيرة حلنتعمقرة 
      بعنميرررررررة رعرررررررمةر حلترررررررينيب او حلت رررررررعيل او ح كتترررررررم 

 او حلن ءر حلنمليةظ
 المبحث الخامس

التأمين التعاوني  تصنيف شركات
بالمممكة العربية السعودية طبقًا 

 لمؤشرات األداء المالي
 مقدمة:
ةوحم ة الررررة الرررر  ح ل ررررمئين ررررل حلًنررررم ل ح ت      

عتنرررمة حلترررا تعرررملج اومررري حلق رررول حلترررا  رررملبم حو
ر و لررى لعررة  تررةل  ، ررلةرنًعمررى ترري  حلنشاررلحم حلنمليررة 

حلترررينيب عمررى تلتيرر  اررلكمم نً ررلةر  لرر   حلنشاررلحم
عمرررى  لرررى فقرررة حعتنررررة ئ رررم حلنررررملا، و اةالك رررمءر  تبعرررمً 

حلترررينيب عمرررى حلبيمًرررمم حلنتملرررة نرررب  ررروه حلبمل رررمب 
وبم رررت ةح  نشاررلحم ح ةحء حلنرررملا برررمتتلحن حل ررعوةي 

ًنرررو ل كنرررا لت رررًي  ارررلكمم حلترررينيب تبعرررًم لرررألةحء 
و لرررررى ب رررررة  حلتيكرررررة نرررررب  ررررر نة نلكزلرررررم حلنرررررملا، 

حلبمل رررررمب ر رررررمو  تلميرررررل حلنرررررملا، و رررررو  ي رررررت ة  
نرررب اةوحم   رررمو لررر ح ح   و لرررى لنرررم يررروفل  ،حلتنرررميز

 تت ه ولة  حلبلوظ
 -التمايز: إسموب تحميل 

يعتنررررة حلك يررررل نررررب حلنلمميرررريب حلنررررملييب عمررررى        
ح رت ةح  لر ح ح  ررمو  فرا عنميرة حلتًبررش ليرو يعتبررل 
ح  ررمو  ح ك ررل تطبيقررًم وعتنررمة  عمررى نمنوعررة نررب 

مليررررة لماررررلكمم بغررررلض ت ررررًي    رلررررى حلنشاررررلحم حلن
ي ررة  نمنرروعتيب او اك ررل تبعررًم لن ررتوى ح ةحء، كنررم 

رلررى تقررةي  ًنررو ل يعنررل عمررى ت ررًي    ررمو لرر ح ح 

عتنرمة عمرى حلع ترمم حلنلكبرة حلالكمم نب  ر ل حو
بررررررريب حلنتغيرررررررلحم حلن رررررررت ةنة فرررررررا حلًنرررررررو ل )ابرررررررو 

ليو يت  حلتو ل رلى ةحلة تعنل عمى ، (2242،بكل
ًتنمء ناملةر نعيًة لنمتن  نرم نرب بريب عرةر رتلةية 

نمتنعررمم، نررب  رر ل تيررم  بعررض حلنتغيررلحم حلتررا 
ينكررب عررب طليق ررم تلةيررة حلنمتنرر  حلرر ي تًتنررا رليرري 

وي  ررل ح ررت ةح  ، (2244حلعبم ررا،لرر   حلناررملةر )
عًرةنم يكروب حلنتغيرل حلترمب  و ر ا  و   رمو ل ح ح 

 ظ(2222)موةر،وم يب او اك ل 
حلًنررررو ل حلنقتررررلن اليررررة  ين ررررلالمقتىىىىرح: النمىىىىوكج 

لت ًي  ارلكمم حلترينيب حعتنرمةًح عمرى نمنوعرة نرب 
وترررة ترررر  حلنشارررلحم حلترررا تقرررري  ًترررمئج اةحء حلاررررلكة، 

ح عتنررررررمة عمررررررى ر ررررررمو  تلميررررررل حلتنررررررميز كي ررررررم  
لت ررًي  اررلكمم حلتررينيب تبعررًم لك ررمءر ح ةحء حلنررملا، 
وحعتنرررررة حلبمل ررررررمب عمررررررى لرررررز  حلبررررررلحنج ح ل ررررررمئية 

وفينررررم يمررررا فررررا تاررررغيل حلبيمًررررمم،  SPSSمررررملزر حل
رمنج  علض لنتغيلحم حلًنو ل ون لمرمم تارغيل حلبًل

 -ح ل مئا: 
حلنشارلحم حلنمليرة  وتارنل التفسىيرية: المتنيرات -1

عتنرررة عمي رررم حلبمل رررمب فرررا تقيررري  ارررلكمم ححلترررا 
حلتررررينيب حلعمنمررررة فررررا حلننمكررررة حلعلبيررررة حل ررررعوةية 

 نشالظ 43وحلبمل  عةةلم 
ح ةحء حلنملا لمالكة تقيي  يعتنة المتنير التاب  : -2

عمررى حلك يررل نررب حلنقررميي  لعررل الن ررم   حل ررمئض 
وحلتا تقي  نةى فمعمية رةحلحم  ،عمى ح  ول  

ارررلكمم حلترررينيب فرررا توليرررة حل رررمئض نرررب  رررر ل 
ح  رول حلنترروحفلر لرةي م، كنررم تقري  ً رربة حلررة ل 

حلًظررل عررب  حلنتولررة رلررى رمنررملا ح  ررول بغررض
 ررت نمل ا  نررب  ررةل حلررة ل  رروحء اكررمب نررب حون

ويعكرررر  لرررر ح حلنشاررررل ك ررررمءر  ،حلًاررررمط حلتررررينيًا
وحلنعرررةل حلًنطرررى  ،ح  رررول فرررا توليرررة حل رررمئض
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%، ولنررررم كرررررمب 3ل رررر ح حلنشاررررل لررررو اك ررررل نررررب 
ر رررررمو  تلميرررررل حلتنرررررميز يعتنرررررة عمرررررى اب يكررررروب 

فقررة تررم  حلبمل ررمب  ،حلنتغيررل حلتررمب  نتغيررل و رر ا

  وحلنتن ل فا ً بة حل مئض بتلويل حلنتغيل حلتمب
كنررم يت ررم  ،رلررى ح  ررول   رلررى نتغيررل و رر ا

 -نب حلمةول حلتملا :
 ( يوضح التصنيف الوصفي المقترح لممتنير التاب 4جدول رقم )

 41أكثر من  41 – 11 11 –صفر  صفر-( 11-) (11-أقل من )  نسبة الفائض إلذ األصول %
 جيد جدا جيد مقبول سيئ سيئ جدا األداء مستول

 حلن ةل: نب رعةحة حلبمل يبظ
تن رررررل تولي ررررررة  طيرررررة نررررررب ولرررررا  التمىىىىىىايز:دالىىىىىة 

 ،يزيررررةمحلنتغيررررلحم حلن ررررتقمة يررررت  ح تيمللررررم لقوت ررررم حلتن
وت ت ة  لمتًبش بم ةحء حلنرملا لارلكمم حلترينيب نلرل 

 (Z)حلقينرة حلتًبشيرة لةحلرة حلتنرميز يت  تقةيل حلةلح ة، و 
لكررل اررلكة عمررى لررةر، وتي رر  حلةحلررة حل طيررة حلارركل 

  -( :2244حلعبم ا،حلتملا )
 

Zij = B0 + B1 x 1 + B2 x 2+ B3 x 3+……………….+ B15 x 15 
   

  iحلتنيزيررة لةحلررة حلتنررميز  (Z): تينررة   Zij ليررو اب : 
  ظ: تينة حل مبم  B0 ظjلمالكة 

 Bi نعررررررررررمن م حلتنررررررررررميز لمنتغيررررررررررلحم حلن ررررررررررتقمةظ :                       
x ij ( ظنتغيل43 : حلنتغيلحم حلن تقمة) 

ة ررمل تررري  منيرر  حلنتغيرررلحم حلن رررتقمة إتررم  حلبمل رررمب ب
 ن توى ح ةحء حلنملا  ي ين لرررررررر  حلرررررررررحلتمب تغيلررررررروحلن

 
 

 

 قرررررررررررررررررةلارررررررررررررررررلكمم حلترررررررررررررررررينيب، وبم رررررررررررررررررت ةح  حلطلي
، ولرررررا نرررررب ا رررررملي  تلميرررررل  Stepwiseحلتةليميرررررة

ة ررمل حلنتغيررلحم حلن ررتقمة حلتنررميز حلتررا تعنررل عمررى ر
لقررررةلت م عمررررى حلتنييررررز برررريب ن ررررتويمم  لمًنررررو ل تبعررررمً 

ح ةحء حلنرررملا بررريب حلارررلكمم، وعًرررة ن رررتوى نعًويرررة 
 -لمًتمئج حلتملية :%، ت  حلتو ل 3

 االحدادي لمستويات األداء الخمسة (F)قيم ويمكس المدا واختبار يوضح  (3جدول رقم )
 .F Sigاختبار  Wilks' Lambda انًتغُر

 002. 5.546 567. يعذل انخسارة

 056. 3.232 692. َسبت انًصروفاث وانعًىالث

 000. 12.072 375. انفائض عهً انًهكُت

 735. 501. 935. صافٍ األلساط انًكتتبت إنً دمىق انًساهًٍُ

 674. 588. 925. انًخصصاث انفُُت إنً األصىل انسائهت

 210. 1.565 822. دمىق انًساهًٍُ إنً إجًانٍ األصىل

 738. 496. 936. جًهت األلساط انًكتتبت إنً دمىق انًساهًٍُ

 755. 474. 939. يعذل اإلدتفاظ

 182. 1.677 812. يعذل انتغُُر فٍ دمىق انًساهًٍُ

 448. 952. 884. انًخصصاث انفُُت ودمىق انًساهًٍُ إنً صافٍ األلساط انًكتتبت

 737. 498. 936. اإلنتساياث إنً األصىل انسائهت

 521. 824. 898. انرافعت انًانُت

 564. 753. 906. َسبت انًصروفاث

 522. 822. 898. يعذل انًُى

 088. 2.253 763. دجى انشركت

 Box,s M  =48.312              F =7.041                  Sig = 0.000 بىكس او 

 ظSPSSحلن ةل: نب رعةحة حلبمل يب حعتنمةًح عمى حلًتمئج ح ل مئية لبًلمنج 
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 ةقينرررحلنل ررروبة لحلقررري  حلمرررةول حل رررمبه يو رررم  
تينررة و  ،لمنتغيررلحم حلن ررتقمة Fوح تبررمل ،ويمكرر  ونررةح

 حو تبررمل وحلتررا ت رررت ة  فررا ر تبررمل نرررةى ةرل ررمئي
ت ررررررموي حلنتو ررررررطمم برررررريب ن ررررررتويمم ح ةحء وتررررررةلر 
حلنتغيررلحم حلن ررتقمة فررا حلتنييررز بيً ررم، ليررو يت ررم 

 تبرررررمل حلررررروحلة  بملمرررررةول اب ح  ةنرررررب تررررري  رل رررررمئي
ًو ررربة حل ررمئض رلرررى حلنمكيرررة  نتغيررلي نعرررةل حل  ررملر

لرررا حلنتغيرررلحم حلترررا  رررو  يرررت  حوعتنرررمة عمي رررم فرررا 
و لرى  ،ةحء حلنرملايز بيب حلن تويمم حلن تم ة لآليحلتن

%، كنررم تشكررة ترري  ونررةح عمررى 3عًررة ن ررتوى نعًويررة 

ة رررررمل ر تبرررررمل عمرررررى لررررر   حلًتيمرررررة ليرررررو يعتنرررررة ح 
وبرر لى ي ررتبعة  ،حلنتغيررلحم حلتررا ل ررم اتررل تينرري ل نررةح

لنتغيرررلحم حلترررا لررري  ل رررم نعًويرررة فرررا ةحلرررة حلتنرررميز، ح
يز حلًمتمرة ةحلتريب، كنرم موبملتملا يكوب عةة ةوحل حلتنر

يت م نب حلمةول عة  ت رموي ن ر وفة حلتغرميل بريب 
نررررل حلرررر ي يشكررررةر ح تبررررمل ولررررو ح  ،ةحءن ررررتويمم حآل

ونرب  ر  ينكرب حلقرول بتمرمً   ،Boxes M بروك  
ي رررررررموي  ةلرررررررن رررررررلةحم حلنمتنررررررر  ر  اب ن رررررررتوى حلةو

، وحلمرررررررةول حلترررررررملا يو رررررررم ًترررررررمئج ةحلترررررررا 0.000
 -حلتنميز:

 نتائج دالتي التمايزيوضح  (2جدول رقم )

Function Eigenvalue 
% of 

Variance 

Canonical 

Correlation 

Wilks' 

Lambda 
Chisquare Df Sig. 

1 2.060
a

 80.0 .821 .216 45.272 8 .000 

2 .516
a

 20.0 .583 .660 12.276 3 .006 

a. First 2 canonical discriminant functions were used in the analysis. 
 ظSPSSحلن ةل: نب رعةحة حلبمل يب حعتنمةًح عمى حلًتمئج ح ل مئية لبًلمنج 

 

 رنكمًيررررة تبرررررولويت ررررم نررررب حلمرررررةول حل ررررمبه       
و لرى بملً رربة وحوعتنرمة عميري فرا حلت رًي  حلًنرو ل 

 ةليرررررو بمغرررررم تينرررررة رل رررررمئي ،نرررررب حلرررررةحلتيب لكرررررلٍ 
حلتلتيرررررر ، كنررررررم  (عمررررررى226ظ2، 222ظ2 تبررررررمل )ح 

، 246ظ2  ونررررررةح ) كررررررويم ةبمغررررررم تينررررررة رل ررررررمئي
برةلممم لليرة ت رموي  2( ولو يتبر  توزير  كرم662ظ2

نرم يت رم  نمًية لمةحلة ح ولى و   رة لمةحلرة حل مًيرة، ك
ولى تة نب حلًتمئج اب تينة حولتبمط حلتوحفقا لمةحلة ح 

لمةحلرة حل مًيرة، كنرم اب  325ظ2، كنم بم  224ظ2بم  
% حعتنرمةًح عمررى حلةحلررة 22ً ربة حلتبررميب ت  رل بً رربة 

% بم رررررت ةح  حلةحلرررررة حل مًيرررررة، وحلمرررررةول 22ح ولرررررى و
حلترررررررررملا يو رررررررررم تينرررررررررة النرررررررررمل حلتنميز)حولتبرررررررررمط 

( وحلنعرمن م حلنعيمليرة Structure Matrixحل يكمرا
وغيل حلنعيملية لًنو ل حلتنميز وحلتا تو رم ح لنيرة 
حلً ررربية لمنتغيرررلحم فرررا حلتنييرررز بررريب ن رررتويمم ح ةحء 

 -حل ن ة :
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 انتًاَس( َىضخ أدًال انتًاَس وانًعايالث انًعُارَت وغُر انًعُارَت نذانتٍ 5جذول رلى )

   ظSPSSحلن ةل: نب رعةحة حلبمل يب حعتنمةًح عمى حلًتمئج ح ل مئية لبًلمنج 
ويت رررم نرررب حلمرررةول حل رررمبه اب النرررمل حلتنرررميز 
لنتغيرررررل )حل رررررمئض رلرررررى حلنمكيرررررة ( ترررررة  رررررمل  بً ررررربة 

% فرررا حلتنييرررز بررريب ن رررتويمم ح ةحء حل ن رررة 5ظ26
% لمةحلرررة 6ظ32حلًمتمرررة نرررب ةحلرررة حلتنرررميز حوولرررا و 

حل مًيرررة، واب نتغيرررل نعرررةل حل  رررملر ترررة  رررمل  بً ررربة 
لنعيررررملي % لمةحلررررة حل مًيررررة، كنررررم اب حلنعمنررررل ح6ظ24

( لمةحلررة 322ظ2-، 222ظ2لكررل نررب حلنتغيررليب لنررم )

( لمةحلرررررررررررررة حل مًيرررررررررررررة، 262ظ2، 121ظ2ح ولرررررررررررررا، و)
-، 252ظ2وحلنعرررمن م غيرررل حلنعيمليرررة لمنتغيرررليب )

لمةحلرررة حوولرررى، و  220ظ2( وحل مبرررم ي رررموي 261ظ2
، 241ظ2وحلنعرررررمن م غيرررررل حلنعيمليرررررة لمنتغيرررررليب ) 

لمةحلة حل مًيةظوتي    516ظ4-( وحل مبم ي موي 44ظ2
 :ةحلتا حلتنميز حلاكل حلتملا

 

Z1i =  0.827 – 0.064 x 1i +0.032 x 2i 

Z2i = -1.346 + 0.110 x 2i + 0.014 x 2i 
 
 

Variable 

Structure 

Matrix 

Standardized 

Canonical 

Discriminant 

Function 

Coefficients 

Canonical 

Discriminant 

Function 

Coefficients 

Function Function Function 

1 2 1 2 1 2 

863. انفائض عهً انًهكُت
*

 .506 .922 .404 .032 .014 

363. انًساهًٍُيعذل انتغُُر فٍ دمىق 
*

 -.015- 

 

-320.- َسبت انًصروفاث
*

 .038 

-160.- انًخصصاث انفُُت إنً األصىل انسائهت
*

 .005 

110. اإلنتساياث إنً األصىل انسائهت
*

 .077 

076. انرفعت انًانُت
*

 -.024- 

916. -401.- يعذل انخسارة
*

 -.509- .869 -.064- .110 

826. -350.- َسبت انًصروفاث وانعًىالث
*

 

 

541. 066. دمىق انًساهًٍُ إنً إجًانٍ األصىل
*

 

-513.- 292. دجى انشركت
*

 

انًخصصاث انفُُت ودمىق انًساهًٍُ 

 إنً صافٍ األلساط انًكتتبت
.050 .473

*
 

جًهت األلساط انًكتتبت إنً دمىق 

 انًساهًٍُ
.126 -.352-

*
 

صافٍ األلساط انًكتتبت إنً دمىق 

 انًساهًٍُ
.125 -.351-

*
 

-308.- -009.- يعذل اإلدتفاظ
*

 

-264.- 220. َسبت انذصت انسىلُت
*

 

-214.- 179. يعذل انًُى
*

 

(Constant)  .827 -1.346- 
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 -حيث أن :
Z1i =   تينة(Z)  حلتنيزية لةحلة حلتنميز لمالكةiظ 

x 1i  نعررررررةل حل  ررررررملر لماررررررلكة =i   ،x 2i  رررررربة ً =
  iحل مئض رلى حلنمكية لمالكة 

وحلمرررةول حلترررملا يبررريب ًترررمئج نلحكرررز ن رررتويمم ح ةحء 
وحلتا ينكب حوعتنرمة عمي رم فرا تقرةيل تينرة  حل ن ة،

 -ًقمط حلقط  لكل نب حلةحلتيب كنم يما :

 تي التمايز ونقاط القط المراكز مستويات األداء المالي لديوضح  (6جدول رقم )

 Functions at Group 

Centroids 
Cut of point 

Y Function 
 

Function 

1 2 1 2 

 First point -1.1155 -0.1975 314. -2.276- سيئ جدا
 The second point 0.4315 -0.4135 -709.- 045. سيئ
 The third point 0.9615 -0.144 -118.- 818. مقبول
 The fourth point 1.404 1.0545 -170.- 1.105 جيد

  2.279 1.703 جيد جدا
 ظSPSSحلن ةل: نب رعةحة حلبمل يب حعتنمةًح عمى حلًتمئج ح ل مئية لبًلمنج 

والشكل التالي يوضح خط نقاط القط  لكل من الدالتين والمستخدم اي تصنيف الشركات بعد تقدير قيمة 
(Z) :التميزية لكل منها- 

 
 خط نقاط القط : يوضح (2شكل رقم )

 
 

يعتنة حلبمل مب فا حلتو ل رلى ًنرو ل لت رًي  
ليو بم   االكمم حلتينيب عمى حلةحلة حلتنميزية ح ول

ولرررا  26ظ2( Eigenvalueتينرررة حلمررر ل حلكرررمنب )
ننرررم ياررريل رلرررى اب لررر    ،اكبرررل نرررب حلوحلرررة حل رررليم

ت رررررًي  ارررررلكمم يزيرررررة ل رررررم ترررررةلر عمرررررى محلةحلرررررة حلتن
 ةحرررررررم تينة ونررررررم بمغرررركن طبقًم لألةحء حلنملا، حلتينيب

 
 
 

 

لتبررمط حلترروحفقا  ررمفة رلررى اب تينررة ح ، بم 246ظ2 
يزية مننم يةل عمى موةر حلةحلة حلتن 242ظ2تة بمغم 

ولررررى، ونررررب  رررر ل حلتعررررويض فررررا لرررر   حلةحلررررة ترررر  ح 
وحلر ي ي رً  ح ةحء حلنرملا  ،حلتو ل لممةول حلتملا

-حلًنرررررررررو ل:عمرررررررررى نتغيرررررررررلحم  حً عتنرررررررررمةحلمارررررررررلكمم 
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طبقًا لمستول األداء  بالمممكة العربية السعودية التعاوني تصنيف شركات التأمينيوضح  (7جدول رقم )
 م4112-4111المالي خالل الفترة 

 
 حلن ةل: نب رعةحة حلبمل يب حعتنمةًح عمى ًتمئج حلتلميلظ   

يت رررم نرررب حلمرررةول حل رررمبه اب ًنرررو ل تلميرررل       
ا  حلتنميز تة ًمم فا ت ًي  الكمم حلتينيب حلتعمًو
بملننمكرررررة حلعلبيرررررة حل رررررعوةية رلرررررى  نررررر  ن رررررتويمم 
لرررألةحء حعتنرررمةًح عمرررى ةحلرررة حلتنرررميز حلترررا تررر  حلتو رررل 

( اررلكمم ل ررم 0رلي ررم، ويارريل حلمررةول رلررى اب لًررمى)
( 44ن رررتوى اةحء نرررملا  ررري  مرررةًح، كنرررم اب لًرررمى )

 ، وترة لققرم الكة تة لققم ن رتوى اةحء نرملا  ري
( اررلكمم ن ررتوى اةحء نررملا نقبررول، بيًنررم لققررم 2)
( 3( الكمم ن توى اةحء نملا مية، كنرم لققرم )5)

 رررر ل فتررررلر  اررررلكمم ن ررررتوى اةحء نررررملا  ميررررة مررررةح 
حلةلح ة، وبر لى ينكرب لفرض حل ل رية حل مًيرة، وتبرول 
حل رررلض حلقمئرررل بررريب حلنشارررلحم حلنمليرررة حلنقتللرررة ل رررم 

ا تةلر عمى حلتنييز وت  ًي  ارلكمم حلترينيب حلتعرمًو
حلعمنمة بملننمكة حلعلبية حل رعوةية، وا يرلًح فقرة ات رم 
نررررب  رررر ل حلًتررررمئج حلتررررا ترررر  حلتو ررررل رلي ررررم النيررررة 
حلًنو ل حلنقتلن فا حلتو ل رلرى ت رًي  يقرو  عمرى 
ا ررررر  عمنيرررررة ي رررررة  رلرررررى تلةيرررررة ن رررررتويمم ح ةحء 

      تررررررينيب تمًبررررررًم لنوحم ررررررة  طررررررل حلتع ررررررللاررررررلكمم حل
 حوف  ظ او 

ولغرررررلض حلتيكرررررة نرررررب نرررررةى ن رررررةحتية حلًترررررمئج      
حل ررررمبقة فقررررة تررررم  حلبمل ررررمب بم تيررررمل الررررة حلاررررلكمم 
حلن ررررً ة عمررررى اً رررررم  حم و رررر  نرررررملا  رررري  مرررررةًح 
وا ررلى  حم ح ةحء حلنررملا حلميررة مررةًح، و لررى لتلميررل 
حلو ررر  حلنرررملا لكرررل نً نرررم، وحلتيكرررة نرررب كًو نرررم تررر  

ة  ررمينة، وعمررى ت ررًي  نم عمررى ا رر  عمنيررة وعنميرر
ا   لى فقرة تر  ح تيرمل حلارلكة حلنتلرةر لمترينيب حلتعرمًو
كيلة حلالكمم  حم حلو   حلنملا حل ي  مةًح، ونرب 
  ل تلميل حلقوحئ  حلنملية لمالكة   ل فتلر حلةلح ة 
ًمرررررة اب حلو ررررر  حلنرررررملا لمارررررلكة يعرررررمًا نرررررب عرررررة  
حو ررتقلحل كًتيمررة ل   ررة عوحنررل لئي ررية، ولررا ومرروة 

حلًامط حلتينيًا لمالكة، كًتيمة وً  رمض عمز فا 
حلل ررررة حل رررروتية ل ررررم وً  ررررمض لمرررر  حو ررررةحلحم 
حلمةيررةر، كنررم اً ررم تعررمًا نررب ومرروة  مررل فررا ليكررل 
حلنمكيررة  كًتيمررة وً  ررمض لمرر  لقرروه حلن ررملنيب، 
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فعمررررى حلررررلغ  نررررب اً ررررم لققررررم فررررمئض فررررا حلًاررررمط 
رو اً رم  2242رلرى  2242حلتينيًا   ل حل تلر نب 

رلررى  2245نتًيررم بعمررز  ررًوي  رر ل حل تررلر نررب تررة 
، وبةلح ررة ح  رربم  ومررة لررةوو اًكنررمش فررا 2241

لمرر  ات رررمط م حلن رررةلر  رر ل لررر   حل ترررلر ننرررم اةى 
رلرررى حً  رررمض لمررر  ل رررت م حل ررروتية، ح نرررل حلررر ي 

بمر  معم م تلقه نتو ط نعةل فمئض عمى ح  رول 
%، كنم ا ل اي ًم لت  حل رمئض فرا حً  رمض 12ظ6-

ً رررربة حل ررررمئض رلررررى حلنمكيررررة و لومرررري عررررب  نتو ررررط
ياررريل %، ننرررم 21ظ31-حلنرررةى حلنقبرررول ليرررو بمررر  

رلررررى عررررة  ك ررررمءر حل يم ررررة ح كتتمبيررررة وح  ررررت نملية، 
ويتطمرررررر   لررررررى نررررررب ح ةحلر و رررررر   طررررررة نتكمنمررررررة 
لنعملمررررة اومررررة حلق ررررول حلتررررا تررررلتبط برررريةحء حلم ررررمز 

 حلت ويقا ل    حلالكةظ 
حلنمليرة لمارلكة ومرة  ونب   ل نلحمعة حلقروحئ       

اي ررًم تررةًا فررا لمرر  لقرروه حلن ررملنيب  رر ل فتررلر 
نميررروب لاير  522حلةلح رررة وحلترررا بمغرررم فرررا حلنتو رررط 

رررًة برررملتطول حل رررًوي ل رررمفا ح ت رررمط حلنكتتبرررة،  نقمًل
ننررم معررل حلاررلكة ت ررلل اي ررًم  ررملل حلنررةى حلن ئرر  
لنشارررل ً ررربة  رررمفا ح ت رررمط حلنكتتبرررة رلرررى لقررروه 

ننررم يررةل عمررى عررة  %، 342ي بمرر  حلن ررملنيب وحلرر 
ح لتنرم  بعً رل حل ريولة كيلرة حلعًم رل حلترا تنكررب 
حلارلكة نرب  ررةحة رلتزحنت رم، كنررم يرةل  لررى عمرى عررة  
ك ررررررررمءر ح ةحلر فررررررررا ح ررررررررت ةح  ح  ررررررررول حلنتةحولررررررررة 
كنررة  م لترروفيل ح نرروحل حل زنررة لنوحم ررة رلتزحنررمم 

 ل   حلالكممظ 
لن ررررملنيب وكًتيمررررة وً  ررررمض لمرررر  لقرررروه ح      

ًمررة اب حلاررلكة عمررى حلررلغ  نررب تلقيق ررم نررةى ن ئرر  
لنتو ررررررط ً رررررربة لقرررررروه حلن ررررررملنيب رلررررررى رمنررررررملا 
ررًة ببررمتا  ح  ررول رو حًرري نعررةل نررً  ض ً رربيًم نقمًل
ررة لم رروه، ويررًعك   لررى اي ررًم عمررى  حلاررلكمم حلنكًو

حولت رررررمع حلنملررررروظ لنتو رررررط ً ررررربة منمرررررة ح ت رررررمط 
%، 022 ي بمرر  حلنكتتبررة رلررى لقرروه حلن ررملنيب وحلرر

ك ررمءر حلاررلكة لمعنررل بكمنررل طمتت ررم ننررم يعًررا عررة  
، كنرررم بغررض حلًظررل عررب  رر نة حلنوترر  حلنررملا ل ررم

يعكرر  نتو ررط نعررةل حلتغييررل فررا لقرروه حلن ررملنيب 
% 26ظ53-لمارررلكة  ررر ل فترررلر حلةلح رررة وحلررر ي بمررر  

ً  ررمض فررا نعررةل اةحئ ررم ت ررول فررا اةحء حلاررلكة و  ح 
 حلنمكية لمالكةظكًتيمة لوموة  مل فا ليكل 

وتعررررررمًا حلاررررررلكة اي ررررررًم نررررررب رً  ررررررمض لمرررررر   
حلن   رررمم حل ًيرررة  ررر ل فترررلر حلةلح رررة ليرررو بمررر  
نتو ط ً بة حلن   مم حل ًيرة ولقروه حلن رملنيب 

%، ننررم ياريل رلررى 65رلرى  رمفا ح ت ررمط حلنكتتبرة 
تررررررةلر ح ت ررررررمط حلنل ررررررمة عمررررررى تغطيررررررة حً  ررررررمض 

نرررم ح  طرررمل حلترررا تتعرررلض ل رررم حلارررلكة نرررب  ررر ل 
تلررت ظ برري نررب ات ررمط، بم  ررمفة رلررى رً  ررمض تررةلر 
ح م ررزر ح كتتمبيررة ل رر   حلاررلكمم عمررى مرر   حلنزيررة 
نرب ح ت ررمط حل زنررة لتغطيررة ح  طررمل حلتررا تتعررلض 

 ل مظ 
كنرررم يت رررم اي رررًم نرررب  ررر ل تلميرررل عًم رررل      

حلقررروحئ  حلنمليرررة لمارررلكة حً  رررمض فمعميرررة حلارررلكة فرررا 
وزيررررررمةر حلن لمررررررمم،  ت  رررررريض حلتكررررررملي  حلتاررررررغيمية

وتل يب اةحء حلالكة، وتقميل حلن مطل و لرى كًتيمرة 
وً  ررمض لمرر  نومرروةحم حلاررلكة وحلتررا بمغررم فررا 

نميمل ًو   تقليبًم ولو حلنتو ط   ل فتلر حلةلح ة 
رررة  رررًة ببرررمتا حلارررلكمم حلنكًو لتررر  نتوح ررر  ً ررربيًم نقمًل
ًعكررر   لرررى عمرررى حً  رررمض نشارررل لمررر   لم ررروه، وح 

ظ وننم  ربه ًمرة اب حلًترمئج 52ظ4  حلالكة وحل ي بم
حل رررمبقة تت ررره ون لمرررمم حلًنرررو ل حلنقترررلن لت رررًي  
حلاررلكمم وحلرر ي  ررً  حلاررلكة عمررى اً ررم  حم اةحء 

 نملا  ي  مةًحظ
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يرة لمترينيب        وعمى  عية ا رل فرإب ارلكة حلتعمًو
وحلتا ت  ت ًي  م نب ت بل حلًنو ل حلنقترلن عمرى اً رم 

نررملا حلميررة مررةًح فقررة رلررةى حلاررلكمم  حم حلو رر  حل
نرررب  Aعمرررى ت رررًي   2241ل رررمم حلارررلكة عرررم  

  ررتمًةلة اًررة بررولز  لمعررم  حلتم رر  عمررى حلترروحلا، ولرر ح 
حلت رررًي  يعرررة اعمرررى ت رررًي  ل رررمم عميررري ارررلكة 
تررررينيب  ررررعوةية، وكرررر لى ترررر  ح تيررررمل حلاررررلكة كرررريكبل 
الكة تينيب علبية و ميمية نب ليو رمنملا ات مط 

 حلتينيب حلنكتتبةظ 
 324وتررة بمرر  فررمئض حلًاررمط حلتررينيًا لماررلكة       

نميروب لاير عرم   101كنرم بمر   2242نميوب لاير عم  
، انررم عررم  2242نميرروب لاير عررم   202وبمرر   2244
فقة لققم حلالكة عمز فا حلًامط حلتينيًا،  2245

ننم رًعك  عمى نعةل حل مئض عمرى ا رول حلارلكة 
%، 02ظ1  ل فتلر حلةلح ة وحل ي بم  فا حلنتو ط 

ولرررا تت رررره نررر  حلنررررةى حلنقبررررول ل ررر ح حلنعررررةل، ننررررم 
ك مءر ح  ول فا تولية حل مئضظ كنرم تنيرزم يعك  
ة بمل معميرة فرا ح رت ةح  حلن رلوفمم فرا توليرة حلالك

ح ت رررررمط، ليرررررو بمغرررررم نشارررررل ً ررررربة حلن رررررلوفمم 
%ظ وتة بمغم ً بة 22ظ2لمالكة   ل فتلر حلةلح ة 

حل ررررمئض رلررررى حلنمكيررررة لماررررلكة  رررر ل فتررررلر حلةلح ررررة 
ك ررررررررمءر لقرررررررروه حلنمكيررررررررة %، ننررررررررم يعكرررررررر  32ظ22

كن ررةل لتنويررل ح  ررول فررا توليررة حل ررمئض، ويررةل 
ى ك رررمءر حل يم ررررة ح كتتمبيرررة وحو ررررت نملية اي رررًم عمرررر
 ظ لمالكة
ك مءر لقوه حلن ملنيب وتتنيز حلالكة اي ًم ب       

كيلررة ن ررمةل حلتنويررل حلررةح ما فررا تنويررل ح  ررول 
حلنًتمة لألت مط، ننم يعًرا اب حلارلكة تعنرل بكمنرل 
طمتت رررم ح ًتمميرررة، ويت رررم  لرررى نرررب  ررر ل نشاررررل 

حلنمكيررة وحلرر ي بمرر  ً رربة  ررمفا ح ت ررمط رلررى لقرروه 
لقرررروه حلن ررررملنيب رلررررى ً رررربة %ظ وتررررة بمغررررم 255

% 2ظ22لمالكة   ل فتلر حلةلح ة  رمنملا ح  ول
ولرررا بررر لى تقررر  ةح رررل حلنرررةى حلن ئررر  ل ررر   حلً ررربة، 

تلقررره ن رررتوى ن ئررر  لةلمرررة حل رررنمب وبملترررملا ف رررا 
حلنطموبررة للنمررة حلو ررمئه، وكرر لى تلقرره حلترروحزب برريب 

رمنررملا ح  ررول، بنررم يررةع   لقرروه حلن ررملنيب وبرريب
حل قرررة فرررا حلارررلكة تبرررل نعيرررةي حلترررينيب فرررا حل رررروه 

 حل ملماظ 

 

وتررررة لققررررم حلاررررلكة نعررررةل ميررررة اي ررررًم فينررررم        
%، 5ظ23يتعمرره بنشاررل نعررةل حولت ررمظ وحلرر ي بمرر  
لإللت رررررمظ ننرررررم ياررررريل رلرررررى ترررررةلر حلارررررلكة حلنلت عرررررة 

يرة  بم  طملظانم عب لم  حلالكة فقة اللزم حلتعمًو
ننرررم ، 21ظ2اعمررى نشارررل للمرر  حلارررلكة وحلرر ي بمررر  

يرشةي رلررى حلنزيرة نررب حل معميرة فررا ت  ريض حلتكررملي  
حلتاررغيمية وزيررمةر حلن لمررمم، وتل رريب اةحء حلاررلكة، 
وتقميرررل حلن مطلظوننرررم  ررربه يت رررم باررركل عرررم  اب 

حلنشارررلحم ح يممبيرررة  حلارررلكة ترررة لققرررم حلك يرررل نرررب
وحلتررا تت ررره وحلنعرررةل حلنقبرررول، بمو رررمفة رلرررى ةوللرررم 
حلليمةي فا حل وه حل عوةي، وكل  لى يت ه وحلًتمئج 
حلتا  لل ب م حلًنو ل حلنقتلن كوب ل   حلالكة  حم 

 اةحء نملا مية مةًحظ
 النتائج والتوصيات

ايما يمىي أهىم النتىائج التىي توصىمت إليهىا الدراسىة  
 ت كما يمي:والتوصيا

 أواًل: أهم نتائج الدراسة 
نعًويرررة ع ترررة حلتنرررميز حلنقتللرررة وحلترررا  رررملنم  -4

فرررا و ررر  ا ررر  ت رررًي  عمنيرررة وعنميرررة فعملرررة 
لارررررررلكمم حلترررررررينيب حلعمنمرررررررة بملننمكرررررررة حلعلبيرررررررة 

 -حل عوةية، ليو ات م نب حلتطبيه:
 حلنمكيرة(اب النمل حلتنميز لنتغيل)حل مئض رلى  -ا 

% فرررا حلتنييرررز بررريب 5ظ26بً ررربة  مترررة  رررملن
ن رررررتويمم ح ةحء حل ن رررررة حلًمتمرررررة نرررررب ةحلرررررة 
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واب ، % لمةحلرررة حل مًيرررة6ظ32حلتنرررميز حوولرررا و
% 6ظ24نتغيل نعةل حل  ملر تة  مل  بً ربة 

 ظلمةحلة حل مًية
لمًنو ل حلنقتلن لت ًي  تي   ةحلتا حلتنميز  -  

اررررلكمم حلترررررينيب حلعمنمررررة بملننمكرررررة حلعلبيرررررة 
 -حلاكل حلتملا:حل عوةية 

Z1i = 0.827 – 0.064 x 1i +0.032 x 2i 

Z2i = -1.346 + 0.110 x 2i + 0.014 x 2i 

حلتنيزيرة لةحلرة حلتنرميز  (Z)تينرة   = Z1i: ليو اب   
 i،x 2i= نعرةل حل  رملر لمارلكة i  ، x 1iلمارلكة 

  i= ً بة حل مئض رلى حلنمكية لمالكة 
او رررلم ًترررمئج تلميرررل حلتنرررميز لرررألةحء حلنرررملا  -ل 

حلتررررررينيب حلعمنمررررررة بملننمكررررررة حلعلبيررررررة لاررررررلكمم 
( ارررلكمم ل رررم ن رررتوى 0) حل رررعوةية اب لًرررمى

( ارلكة ترة لققررم 44اةحء نرملا  ري  مرةًح، و)
( الكمم ترة لققرم 2ن توى اةحء نملا  ي ،)

( ارررررررلكمم 5ن رررررررتوى اةحء نرررررررملا نقبرررررررول، و)
( ارررررلكمم لققرررررم 3لققرررررم ن رررررتوى ميرررررة، و)

 ن توى  مية مةح  ، و لى   ل فتلر حلةلح ةظ
ا ع -2 ًة تقيي  ح ةحء حلنملا لالكمم حلتينيب حلتعمًو

حلعمنمرررررة فررررررا حلننمكررررررة حلعلبيررررررة حل ررررررعوةية لعررررررم  
  تو ررررل حلبمل ررررمب رلررررى اب لًررررمى فررررلوه 2241

 حم ةولررررررة رل ررررررمئية برررررريب ن ررررررتويمم حلنرررررر ءر 
ا بملننمكة حلعلبية  حلنملية لالكمم حلتينيب حلتعمًو
حل ررررررعوةية، ليررررررو حت ررررررم نررررررب  رررررر ل تطبيرررررره 

 -نملية حلًتمئج حلتملية :حلنشالحم حل
ي رريطل حلتررينيب حل ررلا عمررى اك ررل نررب ً رر   -ا 

%، 22لم  حل وه، يميي تينيب حلنلكبمم بً بة 
عمررررررى  لًررررررمى  رررررر و اررررررلكمم ت رررررريطلكنررررررم اب 
% نررررب لمرررر   رررروه حلتررررينيب ولررررا عمررررى 1ظ34

يةحلتلتي    ظبوبم( –نيةغم   – )حلتعمًو

حبتعررةم اك ررل نررب ً رر  عررةة حلاررلكمم نلررل  -  
حلنررررةى حلن ئرررر  لنشاررررل  نعررررةل حلةلح ررررة عررررب 

حلعمئرة عمررى ح  ررول ، ولررو ح نررل حلرر ي يارريل 
ا ي تقرة  رلى اب حل وه حل عوةية لمتينيب حلتعمًو
رلررررررى نعررررررمييل ميررررررةر لل رررررر  حل يم ررررررة حلنمليررررررة 

 لمالكمم حلعمنمة فييظ
رة لقطرمع  -ل  لًمى رتمم  مية لرةي حلارلكمم حلنكًو

حلتررررينيب و رررررت ةح  حلن رررررلوفمم باررررركل ك ررررر  
ت ررمط، ننررم يررةل عمررى ك ررمءر حلم ررمز  ًتررمل ح 

حوةحلي فرررا رةحلر حلن رررلوفمم بم  رررمفة رلرررى 
رررررة  ك رررررمءر حلم رررررمز حلت رررررويقا لمارررررلكمم حلنكًو

 لقطمع حلتينيب حل عوةي فا م   ح ت مطظ
ا بملننمكرة حلعلبيرة  -ة  يعمًا تطمع حلترينيب حلتعرمًو

حل عوةية نب  مل فا ك رمءر حلًارمط ح كتترمبا 
لققررم ًتررمئج و  اررلكة تررة 24ليررو اب لًررمى 

تت رررره وحلنرررررةى حلنقبررررول، و لرررررى كًتيمررررة لعرررررة  
ك ررررررررمءر ح ةحلر فررررررررا حو ررررررررت مةر نررررررررب لقرررررررروه 

 حلن ملنيب كن ةل لمتنويلظ
فينرررررررم يتعمررررررره بنشارررررررل  ً ررررررربة حلن رررررررلوفمم   -ه 

حلنعررةل  % نررب حلاررلكمم23وحلعنررووم  لققررم
حلنقبول ولو نم يعك  ك مءر حلم مز حلت رويقا 

 لةى ل   حلالكممظ
لارررلكمم نعرررةوم ن ئنرررة % نرررب ح23لققرررم  -و 

فيرررم يتعمررره بنشارررل  نعرررةل ح لت رررمظ  ولرررو نرررم 
يشكررة تررةلر حلاررلكمم عمررى ح لت ررمظ بم  طررمل 
وعرررررة  حوعتنرررررمة باررررركل كبيرررررل عمرررررى نعيرررررةي 

 حلتينيبظ
يت رررروه  ررررروه حلترررررينيب حل رررررعوةي فينرررررم يتعمررررره  -ز 

% نرررررب 22بنشارررررل حللحفعرررررة حلنمليرررررة فًمرررررة اب 
حلاررررلكمم و تعتنررررة عمررررى حلررررةيوب فررررا تنويررررل 
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 ررول حلنومرروةر لررةي م ولررو نررم يبعررةلم عررب ح 
  طل ح ف  ظ

% نررب حلاررلكمم حلنعررةل حلن ئرر  63لرر  تلقرره  -ن 
فينررم يتعمرره بنشاررل   ررمفا ح ت ررمط حلنكتتبررة 
رلرى لقروه حلن رملنيب  ح نررل حلر ي يشكرة عررة  

حلنمكيرة كن رةل لتنويرل ح  رول ك مءر لقوه 
 لتولية حل مئضظ

ئرر  % نررب حلاررلكمم حلنعررةل حلن 35لرر  يلقرره  -ط 
بملً بة لنشال  نعرةل حلًنرو  ولرو ح نرل حلر ي 
يعكرررر  عررررة  حو ررررتقلحل فررررا حلًاررررمط حلتررررينيًا 

ا ظ  وحو ت نملي بملقطمع حلتعمًو
تايل ًتمئج نشال حل مئض رلى حلنمكيرة رلرى اب  -ي 

ارررلكة ترررة ا  قرررم فرررا تلقيررره حللرررة  42لًرررمى 
ح ةًرررى لمنعرررةل حلنطمرررو ، ح نرررل حلررر ي ياررريل 

كتتمبية وحو رت نملية رلى عة  ك مءر حل يم ة ح 
 ل    حلالكممظ

يعتنرة حلنلمميرريب حلنرملييب عمررى ح رت ةح  ر ررمو   -5
تلميرررل حلتنرررميز فرررا عنميرررة حلتًبرررش ليرررو يعتبرررل 
ح  مو  ح ك ل تطبيقًم  عتنمة  عمرى نمنوعرة 
نررب حلنشاررلحم حلنمليررة لنمنوعررة نررب حلارررلكمم 
بغررلض ت ررًي    رلررى نمنرروعتيب او اك ررل تبعررًم 

 لن توى ح ةحءظ
ين ررررل ح ررررت ةح  حلًنررررم ل ح ل ررررمئية الررررة الرررر   -1

ةوحم حلترررررررا تعرررررررملج اومررررررري حلق رررررررول حلترررررررا ح 
 ررملبم حوعتنررمة عمررى ترري  حلنشاررلحم حلنمليررة 

 ررلةر و لررى لعررة  تررةلت م عمررى تلتيرر  اررلكمم نً
 ظحلتينيب تبعم لك مءر حةحئ م حلنملا

 ثانيًا: التوصيات
ا وحو ررتنلحل  -4 رب ح ررتقلحل اررلكمم حلتررينيب حلتعررمًو

طم   لولر و   اليمم لمتيكة نب عنم م يتفا 
 رررر نة حلنلكررررز حلنررررملا لمنًاررررمم حلتررررا تنررررمل  

 ممللحفررًًامط حلتينيب باركل ةولي ولمتًبرش بريي 
فرررررا اًاررررررطة ح ةحء حلنرررررملا ل رررررر    ةغيرررررل نوحتيرررررر
 ظحلنش  مم

ح م رررررزر  تطرررررويل حآلليرررررمم حلترررررا تنكرررررب رررررلولر  -2
ح ةحء نررررب فررررلض حللتمبررررة عمررررى ًتررررمئج حللتمبيررررة 
لرررررةح  ونقمًلت رررررم بم لارررررلكمم حلترررررينيب حلنرررررملا 

ًللحفرررمم حلنعيمليرررة حلنلرررةةر نرررب تبرررل وتلةيرررة ح 
 ظونلمولة نعملمت م

 ررررلولر لررررو حلبررررمل يب عمررررى تقررررةي  حلنزيررررة نررررب  -5
حلًنررررم ل حلكنيرررررة حلتررررا ت رررررة  رلررررى تقيررررري  ح ةحء 
حلنرررملا لارررلكمم حلترررينيب، وحلترررا تن رررل الرررة الررر  
م اةوحم ح م رررزر حللتمبيرررة فرررا  ررربط اةحء ارررلكم

 حلتينيبظ
حلقرروحًيب وحلتاررليعمم حلتررا تتعمرره بإتملرري  ر ررةحل -1

بيئة تًمف ية تبعة عب ننمل مم حلنًمف ة حل رملر 
حلتا ت ل بملنلكز حلنملا لمالكة وبلقوه لنمة 

 حلو مئه وحلن ملنيبظ
 يم ررة  ررليعة لررةنج   ررلولر حلعنررل عمررى و رر  -3

بعرررض حلكيمًرررمم حلتينيًيرررة حلقمئنرررة، لتكرررويب ولرررةر 
 لر عمى حلنًمف ة حلنلمية وح تمينيةظرتت مةية تمة

 رررلولر تلقيررره لملرررة نرررب حلتررروحزب بررريب كرررل نرررب  -6
عً ررررلي حل رررريولة وح لتزحنررررمم حلتررررا تقرررر  عمررررى 
عررمته اررلكمم حلتررينيب و لررى لتررى و توحمرري لرر   
حلاررررلكمم لملررررة نررررب لررررموم رً  ررررمض حل رررريولة 
كًتيمررة لإللتزحنررمم ح نررل حلرر ي يررشةي رلررى تمكررل 

 لا  حلنملظ
حلًنرررو ل حلنقترررلن نرررب تبرررل ام رررزر  رررلولر تبًرررا  -0

ونش  ررررمم حلةولررررة حللتمبيررررة ب ررررة  تقيرررري  ح ةحء 
حلنرررملا لارررلكمم حلترررينيب، ح نرررل حلررر ي يقرررة  اةحر 

 لإلً حل حلنبكل تمم  حلتع ل او حل ال حلنملاظ
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  ىىىىىالمراج
 -  العربية:ىىراجىىالم
ابررو بكررل، عيررة النررة   تطررويل حلتلميررل حلنررملا  ظ4

بم  ررملي  حلكنيررة لمتًبررش بم زنررمم حلنمليررة فررا 
ارررلكمم حلترررينيب عمرررى حلليرررمر )برررملتطبيه عمرررى 
 ررروه حلترررينيب حلن رررلي(  ، حلنممرررة حلن رررلية 

ممنعررة حلنً ررولر / نرررج  –لمةلح ررمم حلتممليررة 
 (ظ2242، )5و ع 51

حلك ررررررمل، طرررررر ل،  –النررررررة، نلنرررررروة مرررررر ل  ظ2
ح رررت ةح  نشاررررلحم حلً رررر  حلنمليرررة فررررا تقرررروي   

ح ةحء حلنملا وحلتًبش بم زنمم حلنملية لمالكمم 
بلررررو نقررررة  رلررررى حلنررررشتنل  ، حلنررررملا( )حل اررررل

حلعمنررا حلررةولا حل ررمب  لكميررة ح تت ررمة وحلعمررو  
 (ظ2222)ح ةحلية ممنعة حلزلتمء حل م ة، 

ر ررنمعيل، عنررمة، عبررة حلمميررل، عمررا،   تيررم   ظ5
ر حلترررررينيب فرررررا تلقيررررره ح رررررتقلحل فمعميرررررة رعرررررمة

ا   ، حلنررر ءر حلنمليرررة بارررلكمم حلترررينيب حلتعرررمًو
ا  حل يئررررة  –حلنمتقررررى حل ررررمن  لمتررررينيب حلتعررررمًو

ح  ررررررررر نية حلعملنيرررررررررة لإلتت رررررررررمة وحلتنويرررررررررل، 
 (ظ2241)

حوبمررررررا، كررررررو ل،   ةلح ررررررمم فررررررا حلنلم رررررربة  ظ1
، حوةحليرررة: حلتلميرررل حلنرررملا فرررا حلنارررلوعمم  

 (ظ2222بةوب ًمال، حلقمللر، )
 حلتلميل ح ت ةح "، حلعزيز عبة حلمنل، نلنوة ظ3

 لح رة حلتًظينرى وة ح ةحء لتقيري  حلعًقروةى
 ح ةحء ن رتوى  ً  مض ح ةحلية ل  تممبمم

 حلعمنية ، حلنممة"حل ًمعى ح عنمل تطمع فى
 (ظ2222)22 ا يوط، ع حلتمملر، ممنعة لكمية

حل رررررررولا، ل رررررررًا النرررررررة،  حلتلةيرررررررة حلكنرررررررا  ظ6
لمن ت ة  نب حلطم  عمى فرلع ترينيب حللليره 
فررا  رروء حلنلررةةحم حلنلتبطررة بتلقيقررة ب رروه 

حلترررينيب حلن رررلي ، نممرررة حللحئرررة حلعلبا،حل رررًة 
،  مةلر عرب ارلكة 1حللب   -420حلعةة -26

حوتلرررررررمة حلعلبرررررررا  عرررررررمةر حلترررررررينيب بةناررررررره، 
 (ظ2242 ولية،)

 حلنمليرة لنقروحئ  حلنرملا لتلنيرلح   ملرةحلرلحوي،  ظ0
 (ظ2222) حلن يلر ةحل  ،حلنلم با وح ف من

حلزبيررةي، لنررزر نلنرروة  حلتلميررل حلنررملا: تقيرري   ظ2
ح ةحء حلنرررررملا: تقيررررري  ح ةحء وحلتًبرررررش بمل ارررررل ، 
نش  ة حلرولحه لمًارل وحلتوزير  عنرمب، ح لةب، 

 (ظ2222)
حلعبم رررررا، عبرررررة حللنيرررررة نلنرررررة، تلميل حلتنرررررميز  ظ2

فرررررررا حلعمرررررررو  حومتنمعيرررررررة بم رررررررت ةح  تطبيقرررررررمم 
SPSS نع ررة حلةلح ررمم وحلبلرروو ح ل ررمئية ، 

 (ظ2244ممنعة حلقمللر ) –
حلغ يب، لحغ ،  ا ل حل ريولة وحلنر ءر حلنمليرة  ظ42

وحلك ررمءر ح ةحليررة عمررى لبليررة اررلكمم حلتررينيب 
)ةلح ررة تطبيقيررة عمررى اررلكمم حلتررينيب حل ررولية 
حل م ررررررة( ، نممررررررة ممنعررررررة تاررررررليب لمبلرررررروو 

 م مة حلعمرو  حوتت رمةية  –وحلةلح مم حلعمنية 
ية حلنممة   (ظ2241، )5، حلعةة56وحلقمًًو

حلتلميرررل ح ل ررررمئا حلنتقررررة  مررروةر،  رررر ن،   ظ44
، 4 ، ةحل وحئررررررررل لمًاررررررررل، طspssبم ررررررررت ةح  

 (ظ2222عنمب ) –حولةب 
ةول ح ررررررت ةح  ح  ررررررملي  ل رررررريب، ل ررررررمًا،   ظ42

حلكنيررررررة فررررررا حت ررررررم  حلقررررررلحلحم و تل رررررريب اةحء 
الكمم حلتينيب حلمزحئلية )ةلح رة كنيرة  ةوحم 

 – برررروعما ل رررريبة بررررب ممنعررررة، تقيرررري  ح ةحء( 
 ظ(2222حلمزحئل ) – حلام 

ل رررررريب، ل مًا، ح ررررررت ةح  نعررررررةل حولت ررررررمظ  ظ45
ًو رربة حلطمتررة حو ررتعمبية حلن ررتغمة فررا تلميررل 
ا طررررمل حلنل ظررررة حلتينيًيررررة ، حلنمتقررررى حلررررةولا 
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حل رررررمب  لرررررول :  حل رررررًمعة حلتينيًيرررررة، حلوحتررررر  
تممل  حلةول  ممنعة  –حلعنما وافمه حلتطويل 

ل ررررريبة بررررررب برررررروعملا بملارررررم ، كميررررررة حلعمررررررو  
عمرررررررررررررو  حلتممليرررررررررررررة وعمرررررررررررررو  حوتت رررررررررررررمةية، حل

 (ظ2242حلت ييل،)
 نعرررمييل تطبيررره  عرررزم، ًرررمةى نلنرررة، ل ررريب ظ41

 فررا حل رروه حلتررينيب اررلكمم عمررى ح ةحء تقيرري 
 ةلح رررررة) حللةي رررررة لإلتمملرررررمم طبقرررررم حلن رررررلى
رررة ، وحلتممليررررة حلنمليرررة حلةلح رررمم نممرررة( ، نقمًل
 (ظ2226)،  وي  بًى ممنعة، حلتمملر كمية

لنررروةر، ربرررلحلي  النررررة عبرررة حلًبرررا،   ح  رررر   ظ43
حلعمنيررة وحلعنميررة لتقيرري  ح ةحء لاررلكمم حلتررينيب 

-http:ww)ن ررررل  – ، ممنعرررة ح  ررركًةلية 
w.fecculty.ksa.edu.sa) (4222ظ) 

 ررررررمينمب، ع ررررررم  نلنررررررة   ح ررررررت ةح  حلتليررررررل  ظ46
حلعًقررررروةي فرررررا تقيررررري  ح ةحء حلنرررررملا لارررررلكمم 

حلتررررينيب حلتررررينيب: ةلح ررررة تطبيقيررررة عمررررى  رررروه 
نممررة حلةلح ررمم حلنمليررة وحلتممليررة،  ،ح لةًررا  

 (ظ2226) 5كمية حلتمملر بًا  وي ، ع 
طبميبيررة،  ررمينة،  تقيرري  ح ةحء حلنررملا لاررلكمم  ظ40

حلتررينيب بم ررتعنمل حلً رر  حلنمليررة: ةلح ررة لملررة 
فرررررررا حلارررررررلكة حلمزحئليرررررررة لمترررررررينيب  ، حلمزحئرررررررل 

 (ظ2242)
مم عبررة حلررللي ،  ميررل عميررمب،   فررلص وتلررةي ظ42

ا فرررررا  و ررررربل تطرررررويل  ررررروه حلترررررينيب حلتعرررررمًو
حلننمكرررة حلعلبيرررة حل رررعوةية فرررا نللمرررة نرررم بعرررة 
حوً ررررنم  لنًظنررررة حلتمررررملر حلعملنيررررة ، حلنممررررة 

 4عررررررةة 42حلعلبيررررررة لمعمررررررو  ح ةحليررررررة، نممررررررة 
 ظ2244،
تًررررةوز، عبررررة حلكررررلي  النررررة،  لررررمنش حلنرررر ءر  ظ42

حلنمليررررة فررررا اررررلكمم حلتررررينيب واررررلكمم رعررررمةر 

ية ، نممرررة حلعمرررو  حوتت رررمةية، حلتررينيب حل رررعوة
حلنممرررررة حلعمارررررل،  –حلعرررررةة حل رررررمنب وحل   ررررروب 

 (ظ2243)
وح  ، منمل عبة حلبمتا،   ًنرو ل رل رمئا  ظ22

لتقيرري  ك ررمءر ح ةحء حلنررملا لاررلكمم حلتررينيب  ، 
حلنممرررررة حلن رررررلية لمةلح رررررمم حلتممليرررررة، كميرررررة 

 (ظ2224حلتمملر، ممنعة حلنً ولر ) 
 -التقارير:

حل رررررررررًوي لنش  رررررررررة حلًقرررررررررة حلعلبرررررررررا حلتقليرررررررررل  ظ24
لرر  4156حل عوةي، حلعةة حللرمةي وحل ن روب 

 ظ(2243)
ليئرررة ح ارررلح  عمرررى حلترررينيب، حلنررر ءر حلنمليرررة  ظ22

ظرررر  ح ًرررر حل حلنبكررررل فررررا اررررلكمم حلتررررينيب،  ًو
 (ظ2241)
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 مالحق البحث
لشركات التأمين التعاوني بالمممكة  عمذ األصول فائضمعدل ال( يوضح متوسط 8جدول رقم )

 م4112-4111خالل الفترة 
 انشركاث انتٍ تذمك َتائج ال تتفك وانًذي انًمبىل انشركاث انتٍ تذمك َتائج تتفك وانًذي انًمبىل

 انشركت و انُسبت % انشركت و
انُسبت 

% 
 انشركت و

انُسبت 

% 
 انُسبت % انشركت و

1 
 سىنُذرتٍ

 3.06 األههٍ 8 12.41

 1.26- والء 12 0.74 انذرع 1

 2.9- سُذ 13 2.38 انصمر 2

 3.51- انجسَرة 14 2.16 انعانًُت 3

 4 2.87 انىطُُت 9 10.59 انراجذٍ 2
انعربُت 

 انتعاوَُت
 5.25- األههُت 15 1.63

 8.39 بىبا 3
10 

اإلتذاد 

 انتجارٌ
2.55 

 5.27- ولاَت 16 0.94 انًتذذة 5

 5.33- أنُاَس 17 0.23 إعادة 6 5.03 انتعاوَُت 4

 4.12 بروج 5

11 
انعربُت 

 انسعىدَت
2.43 

 6.65- عُاَت 18 0.18 أكسا 7

 7.25- االًَاء 19 0.05 ساب 8

 3.92 انخهُجُت 6
 10.32- يالر 20 0.17- أسُج 9

 10.4- وفاء 21 0.45- ساليت 10

7 
انًتىسظ 

 وانخهُج
 11 2.10 اَس 12 3.15

إتذاد 

 انخهُج
 13.51- أياَت 22 0.67-

ررا تلرم راررلح  ليئررة المصىدر : نررب رعرةحة حلبررمل يب حعتنررمةًح عمرى نتو ررطمم  م رمة زنًيررة نرب حلبيمًررمم حلروحلة  بنوترر  ترةحول ح لكتلًو
  وه حلنمل حل عوةيظ

                        لشركات التأمين التعاوني بالمممكة نسبة المصروااتيوضح متوسط  (9جدول رقم )
 م4112-4111خالل الفترة

 انشركاث انتٍ تذمك َتائج تتفك وانًذي انًمبىل
انشركاث انتٍ تذمك َتائج خارج 

 انًذي انًمبىل

 انُسبت % انشركت و انُسبت % انشركت و انُسبت % انشركت و

 15.82 انصمر 1 10.27 انخهُجُت 14 1.16 إتذاد انخهُج 1

 17.23 انراجذٍ 2 10.83 اَس 15 1.94 يالر 2

 18.12 انعانًُت 3 11.54 انىطُُت 16 2.23 والء 3

 11.83 أكسا 17 2.45 انذرع 4
 21.52 أياَت 4

 12.41 ولاَت 18 3.35 انتعاوَُت 5

 12.53 ساليت 19 4.16 انعربُت انسعىدَت 6
5 

سووووىنُذر

 تٍ
24.55 

 12.79 بروج 20 4.39 انًتذذة 7

 12.98 ساب 21 4.67 أنُاَس 8
 26.76 عُاَت 6

 13.74 انجسَرة 22 5.71 األههٍ 9

 5.95 إعادة 10
23 

انعربُت 

 انتعاوَُت
 28.93 االًَاء 7 14.16

 6.92 بىبا 11

 14.25 أسُج 24 7.44 اإلتذاد انتجارٌ 12

 32.47 سُذ 8
 7.83 انًتىسظ وانخهُج 13

 14.62 االههُت 25

 14.93 وفا 26

ا تلم رالح  ليئة  وه حلنمل حل عوةيظالمصدر  : نب رعةحة حلبمل يب حعتنمةًح عمى حلبيمًمم حلوحلة  بنوت  تةحول ح لكتلًو
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والعموالت لشركات التأمين التعاوني بالمممكة  نسبة المصرواات( يوضح متوسط 11جدول رقم )
 م4112-4111العربية السعودية إلذ إجمالي األقساط خالل الفترة 

 انشركاث انتٍ تذمك َتائج تتفك وانًذي انًمبىل
انشركاث انتٍ تذمك َتائج 

 خارج انًذي انًمبىل

 انشركت و
انُسبت 

% 
 انشركت و

انُسبت 

% 
 انشركت و

انُسبت 

% 
 انشركت و

انُسبت 

% 

 19.8 بروج 21 14.6 ساليت 11 4.2 األههٍ 1
 33.4 االههُت 1

 22 14.7 أكسا 12 4.5 انذرع 2
انعربُت 

 انتعاوَُت
21.2 

 38.1 االًَاء 2
 21.5 انعانًُت 23 14.9 انراجذٍ 13 6.4 يالر 3

 14 7.9 انتعاوَُت 4
االتذاد 

 انتجارٌ
 21.7 أسُج 24 15.3

 15 8.2 والء 5 45.8 سىنذَرتٍ 3
انعربُت 

 انسعىدَت
 22.8 انجسَرة 25 15.7

6 
اتذاد 

 انخهُج
 23.4 إعادة 26 16.4 ولاَت 16 9.4

7 
انًتىسظ 

 وانخهُج
 16.7 أياَت 17 10.3

 47.2 سُذ 4 23.7 وفا 27

 18.9 انصمر 18 11.5 انًتذذة 8

 23.9 ساب 28 19.2 انخهُجُت 19 11.8 بىبا 9

 65.7 عُاَت 5
 25.6 انىطُُت 29 19.6 اَس 20 14.2 إنُاَس 10

ا تلم رالح  ليئة  وه حلنمل حل عوةيظالمصدر  : نب رعةحة حلبمل يب حعتنمةًح عمى حلبيمًمم حلوحلة  بنوت  تةحول ح لكتلًو
 

نسبة الفائض إلذ الممكية لشركات التأمين التعاوني بالمممكة متوسط ( يوضح 11جدول رقم )
  م4112-4111خالل الفترة 
 انشركاث انتٍ تذمك َتائج ال تتفك وانًذي انًمبىل انشركاث انتٍ تذمك َتائج تتفك وانًذي انًمبىل

 انشركت و
انُسبت 

% 
 انشركت و انُسبت % انشركت و

انُسبت 

% 
 انُسبت % انشركت و

1 
 بىبا

 15.32 األههٍ 9 36.27
1 

انعربُت 

 انتعاوَُت
3.74 

 10.45- عُاَت 9

 15.92- سُذ 10
 13.74 انصمر 10 31.52 سىنُذرتٍ 2

 16.56- انجسَرة 11 2.93 أنُاَس  2 11.91 انىطُُت 11 28.31 انراجذٍ 3

 23.82 انخهُجُت 4
12 

اإلتذاد 

 انتجارٌ
11.54 

 19.73- والء  12 2.64 انًتذذة 3

 24.85- االًَاء 13 1.93 إعادة 4 21.47 انتعاوَُت 5

 

6 
 13 19.45 بروج

انعربُت 

 انسعىدَت
9.91 

 29.16- األههُت 14 1.57 أكسا 5

 38.93- يالر 15 0.84- أسُج 6

 17.67 انذرع 7
 42.71- وفا 16 1.65- ساليت 7 6.52 ساب 14

 6.11 انعانًُت 15

8 
إتذاد 

 انخهُج
-2.14 

 48.82- أياَت 17

8 
انًتىسظ 

 وانخهُج
 53.15- ولاَت 18 5.08 اَس 16 16.47

ا تلم رالح  ليئة  وه حلنمل حل عوةيظالمصدر  : نب رعةحة حلبمل يب حعتنمةًح عمى حلبيمًمم حلوحلة  بنوت  تةحول ح لكتلًو
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حقوق المساهمين لشركات  صااي األقساط المكتتبة إلذنسبة ( يوضح متوسط 14جدول رقم )
 م4112-4111التأمين التعاوني بالمممكة العربية السعودية خالل الفترة 

انشركاث انتٍ تذمك َتائج تتفك وانًذي 

 انًمبىل
 انشركاث انتٍ تذمك َتائج خارج انًذي انًمبىل

 انُسبت % انشركت و انُسبت % انشركت و انُسبت %     انشركت  و

 84 انذرع 15 639 انىطُُت 1 320 انتعاوَُت 1

2 
 االتذاد

 انتجارٌ 
 81 إعادة 16 592 ساليت 2 309

 75 انصمر 17 581 انًتذذة 3 274 بروج 3

4 
 انًتىسظ

 وانخهُج 
 57 انخهُجُت 16 562 انعربُت انسعىدَت 4 269

 43 عُاَت 17 433 وفا 5 258 أنُاَس 5

 35 انجسَرة 18 429 يالر 6 239 أسُج 6

 21 ساب 19 417 انعربُت انتعاوَُت 7 234 أياَت 7

 18 االًَاء 20 407 أكسا 10 219 انراجذٍ 8

 12 اَس 21 183 والء 11 214 سُذ 9

 114 االههُت 12 209 انعانًُت 10

 109 إتذاد انخهُج 13 206 ولاَت 11 9 سىنُذرتٍ 22

 94 األههٍ 14 203 بىبا 12

ا تلم رالح  ليئة  وه حلنمل حل عوةيظالمصدر  : نب رعةحة حلبمل يب حعتنمةًح عمى حلبيمًمم حلوحلة  بنوت  تةحول ح لكتلًو
 

المخصصات الفنية إلذ األصول السائمة لشركات التأمين نسبة ( يوضح متوسط 13جدول رقم )
 م4112نهاية عام اي العربية السعودية  التعاوني بالمممكة

انشركاث انتٍ تذمك َتائج 

 تتفك وانًذي انًمبىل
 انشركاث انتٍ تذمك َتائج خارج انًذي انًمبىل

 انشركت و
انُسبت 

% 
 انشركت و

انُسبت 

% 
 انشركت و

انُسبت 

% 
 انشركت و

انُسبت 

% 

 195 سىنُذرتٍ 10 108 سُذ 1 12 انخهُجُت 1

19 
انعربُت 

 انسعىدَت
 212 اَس 11 113 ساب 2 18 أسُج 2 319

 128 أكسا 3 27 انصمر 3
12 

انعربُت 

 انتعاوَُت
232 

 131 االًَاء 4 34 بروج 4
 328 انعانًُت 21

 247 االههُت 13 156 إعادة 5 45 األههٍ 5

 341 انًتذذة 22 251 ولاَت 14 169 والء 6 57 انجسَرة 6

 7 74 أياَت 
انًتىسظ 

 وانخهُج
179 15 

إتذاد 

 انخهُج
 383 أنُاَس 23 258

 274 انىطُُت 16 184 يالر 8 81 انتعاوَُت 7
 539 وفا 24

 89 انراجذٍ 
9 

اإلتذاد 

 انتجارٌ
186 

 283 عُاَت 17

 672 انذرع 26 291 ساليت 18 94 بىبا 8

ا تلم رالح  ليئة  وه حلنمل حل عوةيظالمصدر  : نب رعةحة حلبمل يب حعتنمةًح عمى حلبيمًمم حلوحلة  بنوت  تةحول ح لكتلًو
 
 



 ....التعاونييم األداء المالي لشركات التأمين يتق                   زيد أبو محمود أحمد محمد/  د ، د / أحمد محمد فرحان محمد

38 
 

حقوق المساهمين إلذ إجمالي األصول لشركات التأمين نسبة ( يوضح متوسط 12جدول رقم )
 م4112اي نهاية عام  التعاوني بالمممكة العربية السعودية

انشركاث انتٍ تذمك َتائج ال 

 تتفك وانًذي انًمبىل
 انشركاث انتٍ تذمك َتائج تتفك وانًذي انًمبىل

 انشركت و انُسبت % انشركت و
انُسبت 

% 
 انُسبت % انشركت و انُسبت % انشركت و

1 
انعربُت 

 انسعىدَت
 35.3 سىنُذرتٍ 18 19.4 يالر 10 12.4 سُذ 1 1.9

 2.3 انعانًُت 2
2 

اإلتذاد 

 انتجارٌ
12.8 

 

11 
 21.8 أياَت

 

19 
 39.8 إعادة

 3.7 ولاَت 3

 12 13.9 وفا 3 3.9 انىطُُت 4
انًتىسظ 

 وانخهُج
 42.6 انجسَرة 20 22.4

5 
انعربُت 

 انتعاوَُت
4.2 

 14.6 بروج 4
 23.1 اَس 13

 

21 
 46.1 عُاَت

 15.1 األههٍ 5

 57.1 االًَاء 22 24.1 والء 14 15.6 بىبا 6 6.5 ساليت 6

 62.5 االههُت 23 27.3 أسُج 15 16.2 انتعاوَُت 7 7.1 انراجذٍ 7

 8.6 انًتذذة 8
8 

إتذاد 

 انخهُج
 28.1 انخهُجُت 16 17.8

 9.1 أنُاَس 9 81.3 ساب 24

 32.4 انصمر 17 18.9 أكسا 9 9.8 انذرع 10

ا تلم رالح  ليئة  وه حلنمل حل عوةيظالمصدر  : نب رعةحة حلبمل يب حعتنمةًح عمى حلبيمًمم حلوحلة  بنوت  تةحول ح لكتلًو
 

المساهمين لشركات جممة األقساط المكتتبة إلذ حقوق نسبة ( يوضح متوسط 12جدول رقم )
 م4112-4111التأمين التعاوني بالمممكة العربية السعودية خالل الفترة 

انشركاث انتٍ تذمك َتائج تتفك وانًذي 

 انًمبىل
 انشركاث انتٍ تذمك َتائج خارج انًذي انًمبىل

 انُسبت % انشركت و انُسبت % انشركت و انُسبت % انشركت و

 376 أياَت 1 869 انعربُت انتعاوَُت 1
 138 سىنُذرتٍ 11

 359 أنُاَس 2 738 انىطُُت 2

 115 إعادة 12 314 والء 3 619 بىبا 3

 594 انراجذٍ 4
 285 إتذاد انخهُج 4

 103 األههٍ 13

 74 ساب 14 541 انسعىدَت انعربُت 5

 62 االههُت 15 268 بروج 5 519 ساليت 6

 61 انخهُجُت 16 227 سُذ 6 483 يالر 7

 184 انعانًُت 7 461 انًتذذة 8
 37 انجسَرة 17

 448 وفا 9
8 

انًتىسظ 

 وانخهُج
164 

 29 عُاَت 18 431 ولاَت 10

 26 االًَاء 19 149 أسُج 9 427 انتعاوَُت 11

 418 أكسا 12
 153 اَس 10

 19 انذرع 20

 14 انصمر 21 408 اإلتذاد انتجارٌ 13

ا تلم رالح  ليئة  وه حلنمل حل عوةيظالمصدر  : نب رعةحة حلبمل يب حعتنمةًح عمى حلبيمًمم حلوحلة  بنوت  تةحول ح لكتلًو
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( يوضح متوسط معدل اإلحتفاظ لشركات التأمين التعاوني بالمممكة العربية 16جدول رقم )
 م4112-4111خالل الفترة  السعودية

 َتائج تتفك وانًذي انًمبىل انشركاث انتٍ تذمك
انشركاث انتٍ تذمك َتائج خارج 

 انًذي انًمبىل

 انشركت و
انُسبت 

% 
 انشركت و

انُسبت 

% 
 انشركت و

انُسبت 

% 
 انُسبت % انشركت و

 59.1 وفا 21 67.7 انصمر 11 89.4 انراجذٍ 1
 46.3 انعانًُت 1

 57.6 انذرع 22 66.9 بروج 12 87.2 ساليت 2

 41.4 والء 2
 55.8 سُذ 23 66.5 ساب 13 84.7 يالر 3

 14 83.4 بىبا 4
انعربُت 

 انتعاوَُت
 55.3 عُاَت 24 65.9

 54.1 انجسَرة 25 64.7 أياَت 15 81.7 إعادة 5 38.3 اَس 3

 16 77.8 أكسا 6
اإلتذاد 

 انتجارٌ
 53.4 أنُاَس 26 63.6

 17 74.9 ولاَت 7
انعربُت 

 انسعىدَت
63.1 

27 
إتذاد 

 انخهُج
 36.1 انخهُجُت 4 52.1

 61.7 سىنُذرتٍ 18 73.1 انتعاوَُت 8

 50.8 األههٍ 28 60.4 انًتذذة 19 71.9 االههُت 9

 33.7 االًَاء 5
 20 70.6 أسُج 10

انًتىسظ 

 وانخهُج
 50.3 انىطُُت 29 59.3

ا تلم رالح  ليئة  وه حلنمل حل عوةيظالمصدر  : نب رعةحة حلبمل يب حعتنمةًح عمى حلبيمًمم حلوحلة  بنوت  تةحول ح لكتلًو
 

( يوضح متوسط معدل التنيير اي حقوق المساهمين لشركات التأمين التعاوني 17جدول رقم )
 م4112-4111خالل الفترة  بالمممكة العربية السعودية

انشركاث انتٍ تذمك َتائج خارج 

 انًذي انًمبىل
 انشركاث انتٍ تذمك َتائج تتفك وانًذي انًمبىل

 انُسبت % انشركت و انُسبت % انشركت و انُسبت % انشركت و

 8.3 انصمر 13 19.5 انتعاوَُت 1 42.6 االههُت 1

2 
انعربُت 

 انسعىدَت
37.6 

 7.1 انجسَرة 14 19.1 األههٍ 2

 15 18.6 انراجذٍ 3
انعربُت 

 انتعاوَُت
6.4 

 4.3 إعادة 16 18.3 انخهُجُت 4 29.2 بىبا 3

 3.8 ساليت 17 17.9 انًتىسظ وانخهُج 5 21.6 بروج 4

 16.3 اَس 6 0.5- انًتذذة 5
 3.2 اإلتذاد انتجارٌ 18

 15.9 أكسا 7 3.6- انعانًُت 6

 2.9 وفا 19 15.1 أسُج 8 7.8- االًَاء 7

 2.7 عُاَت 20 13.7 أنُاَس 9 9.3- سُذ 8

 2.3 سىنُذرتٍ 21 12.6 انىطُُت 10 12.4- والء 9

 1.2 يالر 22 12.1 ساب 11 15.1- ولاَت 10

 0.6 إتذاد انخهُج 23 10.7 انذرع 12 19.2- أياَت 11

ا تلم رالح  ليئة  وه حلنمل حل عوةيظصدرالم  : نب رعةحة حلبمل يب حعتنمةًح عمى حلبيمًمم حلوحلة  بنوت  تةحول ح لكتلًو
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نسبة المخصصات الفنية وحقوق المساهمين إلذ صااي األقساط ( يوضح متوسط 18جدول رقم )
 م4112-4111لشركات التأمين التعاوني بالمممكة العربية السعودية خالل الفترة  المكتتبة

انشركاث انتٍ تذمك َتائج تتفك وانًذي 

 انًمبىل
 انشركاث انتٍ تذمك َتائج خارج انًذي انًمبىل

 انشركت و انُسبت % انشركت و
انُسبت 

% 
 انشركت و

انُسبت 

% 

 63 انتعاوَُت 12 148 اإلتذاد انتجارٌ 1 485 انجسَرة 1

 57 أياَت 13 143 والء 2 461 عُاَت 2

 138 إتذاد انخهُج 3 430 االًَاء 3
14 

انعربُت 

 انتعاوَُت
53 

 134 االههُت 4 389 عانذر 4

 49 بروج 15 129 يالر 5 352 رانصم 5

 45 انراجذٍ 16 121 ساب 6 298 سىنُذرتٍ 6

 37 بىبا 17 117 انىطُُت 7 245 اَس 7

 33 ولاَت 18 113 األههٍ 8 206 إعادة 8

 9 183 أنُاَس 9
انعربُت 

 انسعىدَت
 27 وفا 19 98

 174 انعانًُت 10
10 

انًتىسظ 

 وانخهُج
73 

 22 ساليت 20

 20 انًتذذة 21 159 انخهُجُت 11

 18 أكسا 22 69 أسُج 11 152 سُذ 12

ا تلم رالح  ليئة  وه حلنمل حل عوةيظمصدرال  : نب رعةحة حلبمل يب حعتنمةًح عمى حلبيمًمم حلوحلة  بنوت  تةحول ح لكتلًو
 

اإللتزامات إلذ األصول السائمة لشركات التأمين التعاوني نسبة ( يوضح متوسط 19جدول رقم )
 م4112-4111بالمممكة العربية السعودية خالل الفترة 

 انتٍ تذمك َتائج تتفك وانًذي انًمبىلانشركاث 
انشركاث انتٍ تذمك َتائج 

 خارج انًذي انًمبىل

 انشركت و
انُسبت 

% 
 انشركت و

انُسبت 

% 
 انشركت و

انُسبت 

% 
 انُسبت % انشركت و

 139.7 ساليت 1 73.1 انجسَرة 19 19.3 انذرع 11 2.3 األههٍ 1

 20 24.5 بىبا 12 3.4 أسُج 2
انعربُت 

 انسعىدَت
 151.4 االههُت 2 78.4

 13 3.8 يالر 3
سىنُذر

 تٍ
 169.2 وفا 3 84.9 ولاَت 21 38.1

 43.7 والء 14 4.9 بروج 4

22 
اإلتذاد 

 انتجارٌ
89.1 

 198.1 عُاَت 4

5 
إتذاد 

 انخهُج
6.1 

15 
انًتىسظ 

 وانخهُج
 238.9 انتعاوَُت 5 51.4

 91.4 انًتذذة 23 7.6 أكسا 6

 93.2 االًَاء 24 56.1 انصمر 16 9.8 اَس 7
 282.3 إعادة 6

 97.8 انعانًُت 25 61.9 انراجذٍ 17 11.5 سُذ 8

 13.7 انىطُُت 9

18 
انعربُت 

 انتعاوَُت
67.8 

 99.6 ساب 26

 311.6 أنُاَس 7
10 

انخهُج

 َت
 102.1 أياَت 27 15.8

ا تلم رالح  ليئة  وه حلنمل حل عوةيظالمصدر  : نب رعةحة حلبمل يب حعتنمةًح عمى حلبيمًمم حلوحلة  بنوت  تةحول ح لكتلًو
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بالمممكة العربية ( يوضح مؤشر متوسط الرااعة المالية لشركات التأمين التعاوني 41جدول رقم )
 م4112-4111السعودية إلذ إجمالي األقساط خالل الفترة 

 انشركاث انتٍ تذمك َتائج تتفك وانًذي انًمبىل
انشركاث انتٍ تذمك َتائج 

 خارج انًذي انًمبىل

 انشركت و
انُسبت 

% 
 انشركت و

انُسبت 

% 
 انشركت و

انُسبت 

% 
 انُسبت % انشركت و

 21 1.76 انخهُجُت 11 0.14 أكسا 1
انعربُت 

 انتعاوَُت
3.68 

 10.73 األههُت 1

 3.92 انعانًُت 22 1.92 انذرع 12 0.26 سُذ  2

2 
االتذاد 

 انتجارٌ
11.21 

 23 2.21 إَس 13 0.31 األههٍ 3
انعربُت 

 انسعىدَت
4.16 

4 
اتذاد 

 انخهُج
 4.32 وفا 24 2.45 بروج 14 0.86

 11.39 أياَت 3
 25 2.62 انصمر 15 0.89 يالر 5

انًتىسظ 

 وانخهُج
4.61 

 4.89 ولاَت 26 2.98 انىطُُت 16 1.03 أسُج 6

 5.14 عُاَت 27 3.12 ساب 17 1.07 سىنُذرتٍ 7

 13.23 أنُاَس 4

 5.62 بىبا 28 3.25 انتعاوَُت 18 1.22 انجسَرة 8

 5.89 ساليت 29 3.51 انًتذذة 19 1.28 إعادة 9

 7.43 االًَاء 30 3.53 انراجذٍ 20 1.72 والء 10

ا تلم رالح  ليئة  وه حلنمل حل عوةيظالمصدر  : نب رعةحة حلبمل يب حعتنمةًح عمى حلبيمًمم حلوحلة  بنوت  تةحول ح لكتلًو
( يوضح مؤشر متوسط معدل الخسارة لشركات التأمين التعاوني بالمممكة العربية 41جدول رقم )

 م4112-4111السعودية إلذ إجمالي األقساط خالل الفترة 
 انشركاث انتٍ تذمك َتائج تتفك وانًذي انًمبىل

انشركاث انتٍ تذمك َتائج خارج 

 انًذي انًمبىل

 انشركت و
انُسبت 

% 
 انشركت و

انُسبت 

% 
 انشركت و

انُسبت 

% 
 انُسبت % انشركت و

 73 أنُاَس 21 61 أياَت 11 4 انجسَرة 1

 103 ولاَت 1

 62 انراجذٍ 12 8 األههٍ 2
22 

انعربُت 

 انتعاوَُت
73 

 104 االتذاد انتجارٌ 2
 62 أسُج 13 10 ساب 3

 78 إعادة 23 67 االًَاء 14 52 بروج 4

 68 انصمر 15 54 والء 5 107 اتذاد انخهُج 3
24 

انًتىسظ 

 وانخهُج
82 

 68 انخهُجُت 16 55 اَس 6

 82 انعانًُت 25 69 أكسا 17 57 وفا 7
 111 سىنُذرتٍ 4

 85 االههُت 26 69 ساليت 18 58 بىبا 8

 126 سُذ 5 91 انًتذذة 27 70 انذرع 19 59 يالر 9

10 
انعربُت 

 انسعىدَت
 134 عُاَت 6 94 انىطُُت 28 71 انتعاوَُت 20 60

ا تلم رالح  ليئة  وه حلنمل حل عوةيظالمصدر  : نب رعةحة حلبمل يب حعتنمةًح عمى حلبيمًمم حلوحلة  بنوت  تةحول ح لكتلًو
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التأمين التعاوني بالمممكة خالل الفترة  معدل النمو لشركاتمتوسط ( يوضح 44جدول رقم )
 م4111-4112

 انشركاث انتٍ تذمك َتائج ال تتفك وانًذي انًمبىل انشركاث انتٍ تذمك َتائج تتفك وانًذي انًمبىل

 انشركت و
انُسبت 

% 
 انشركت و

انُسبت 

% 
 انشركت و

انُسبت 

% 
 انُسبت % انشركت و

1 

انعربُت 

 36 بروج 10 87 والء 1 1 انعانًُت 9 29 انسعىدَت

2 
 ولاَت

 34 أكسا 11 83 يالر 2 1- اَس 10 22

 32 إعادة 12 81 بىبا 3 1- انخهُجُت 11 11 انتعاوَُت 3

4 
انعربُت 

 انتعاوَُت
10 

 3- انُاَس 12
 11- انىطُُت 13 81 االًَاء 4

 79 االههٍ 5 9 وفا 5
14 

اتذاد 

 انخهُج
-12 

 

6 
 13 9 االههُت

االتذاد 

 انتجارٌ
-8 

 70 اياَت 6

 14- أسُج 15 46 ساليت 7

7 
انًتىسظ 

 وانخهُج
7 

 34- عُاَت 16 37 انراجذٍ 8 9- سىنذَرتٍ 14

 9- انصمر 15
 36 انذرع 9

 46- سُذ 17

 72- انجسَرة 18 10- انًتذذة 16 5 ساب 8

ا تلم رالح  ليئة  وه حلنمل حل عوةيظالمصدر  : نب رعةحة حلبمل يب حعتنمةًح عمى حلبيمًمم حلوحلة  بنوت  تةحول ح لكتلًو
 

بالمممكة العربية السعودية ( يوضح مؤشر متوسط حجم شركات التأمين التعاوني 43جدول رقم )
 م4112-4111خالل الفترة 

 انشركت
إجًانٍ 

 انًىجىداث
 انشركت

إجًانٍ 

 انًىجىداث
 انشركت

إجًانٍ 

 انًىجىداث
 انشركت

إجًانٍ 

 انًىجىداث

 0.53 االههُت 0.21 ساليت
انعربُت 

 انتعاوَُت
اإلتذاد  0.86

 انتجارٌ
1.62 

 0.87 والء 0.57 بروج 0.27 أسُج

 1.73 انراجذٍ 0.92 ساب 0.67 انصمر 0.29 االًَاء

 1.83 يالر 1.03 أكسا 0.69 اَس 0.32 وفا

 1.89 إعادة 1.05 انعانًُت 0.73 انخهُجُت 0.36 سُذ

 0.38 انجسَرة
إتذاد 

 انخهُج
0.75 

 1.94 انذرع 1.14 األههٍ

 0.46 ولاَت
انعربُت 

 انسعىدَت
1.21 

انًتىسظ 

 وانخهُج
3.28 

 3.76 بىبا 1.43 أنُاَس 0.77 أياَت 0.49 عُاَت

 5.62 انتعاوَُت 1.57 انًتذذة 0.81 سىنُذرتٍ 0.51 انىطُُت

ا تلم رالح  ليئة  وه حلنمل حل عوةيظ: نب رعةحة حلبمل يب حعتنمةًح عمى المصدر  حلبيمًمم حلوحلة  بنوت  تةحول ح لكتلًو
 


