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 التامینمخاطر المالیة في صناعة ال قیاس
 م.مازن عباس كاظم

 الخالصة
التھدیدات التي تواجھ المجتمعات والمنظمات واألشخاص مما یستدعي مواجھتھا بطرق و المخاطرھناك كثیر من  

 یھتم البحث .ى ضرورة وجود إدارة لھذه المخاطرطریقھا الى تقلیل الخسائر وھذا ما أدى العلمیة وعملیة تسعى عن 
واي خطر  حاملة للمخاطرؤثر على صناعة التامین كون شركات التامین دراسة وقیاس اھم المخاطر التي یمكن ان تب

ق وخروجھا اماتھا تجاه حملة الوثائغیر قادرة على الوفاء بالتزیعرضھا الى االفالس او یجعلھا ان تتعرض لھ یمكن 
فیما یخص شركات التامین  . وتحقق المخاطرللشركاتیعتمد على المركز المالي والمالءة المالیة  من سوق التامین وھذا

مخاطر االكتتاب واالستثمارات واتفاقیات االعادة من ان و یختلف في مفھومھ واثاره عن تحققھا للمؤمن لھ المباشر،
ق مجوعة من األھداف أھمھا تحدید یسعى البحث إلى تحقی المؤثرة في المالءة المالیة لشركات التامین. اھم المخاطر

 قیاسإلى  وتوصل البحثأھم المخاطر التي یمكن أن تؤثر بالمالءة المالیة وانعكاسھا على صناعة التأمین .  قیاسو
ضرورة وجود إدارة وكانت اھم التوصیات ھي . لمالیة دة التأمین في المالءة اعملیات االكتتاب واالستثمار وطرق إعا

مستقلة مھمتھا إدارة المخاطر في شركات التأمین یضم كوادر فنیة مختصة وقادرة على تطبیق الطرق واألسالیب 
 الریاضیة واإلحصائیة لغرض مساعدة كافة اإلدارات لغرض اتخاذ قرارات اإلدارة المناسبة.

Measure the risk of financial solvency in the insurance industry 
Mazin Abbas Kadhim 

Abstract 
There are a lot of risks and threats faced by communities, organizations and 
individuals, which requires face scientific and practical ways through which seeks to 
minimize losses and this is what led to the necessity of having to manage these risks. 
Cares research study and measurement of the key risks that could affect the insurance 
industry is the fact that insurance companies carrier Wi-risk risk exposed can be 
brought to bankruptcy or makes them unable to meet its obligations to policyholders 
and out of the insurance market, and this depends on the financial position and 
financial solvency of companies. And check the risks with regard to insurance 
companies differ in concept and its effects achieved by the insured direct, and 
underwriting and investment risks and agreements replays of the most influential risk 
in the financial solvency of insurance companies. Find sought to Thakaik Mjoah of the 
most important objectives of identifying and measuring the most important risks that 
could affect the financial solvency and its impacts on the insurance industry. The study 
to measure the underwriting and investment operations and methods of reinsurance in 
the financial solvency. The study recommended that there should be an independent 
management task of risk management in insurance companies includes technical staff 
competent and able to apply the roads mathematical methods and statistics for the 
purpose of assisting all departments, including subscription management, investment 
and management of reinsurance for the purpose of taking appropriate management 
decisions. 
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 م.مازن عباس كاظم                                                                                  قیاس المخاطر المالیة في صناعة التامین
 

 المحور االول
 بحثمنھجیة ال

 Methodology التمھید:
وتحدید  المالیة باألزمات التنبؤ في لمساعدة اإلدارة وسیلة تعتبر الشركات ھذه مخاطر قیاسعملیة     

إذا فالتغلب علیھا.  یجب التي الضعف مواطن وتحدید تنمیتھا، و علیھا التركیز یجب التي القوة مواطن
كان تعرض الشركات الصناعیة للعسر المالي یؤثر في أصحاب المشروع والبائعین والعمالء 

فانھ یعني في صناعة التامین ان الشركات لن تتمكن من تقدیم األمان الذي یعتبر  .ومي واالقتصاد الق
جوھر عقود التامین وبذلك تنعكس أثاره على صناعة التامین ككل. لذلك حظیت عملیة قیاس وإدارة 
مخاطر المالءة المالیة لشركات التامین باھتمام دولي كبیر بھدف الحفاظ على حقوق حملة الوثائق 

تحدید آلیة إدارة التأمینیة من التعرض لھزات مالیة قد تؤدي الى فقدان الثقة بصناعة التامین . ویمكن 
مخاطر محفظة التامین (االكتتاب، االستثمار، اإلعادة) من خالل اكتشاف المخاطر الخاصة بكل عملیة 

تم استخدام والمقبولة. تحلیل المخاطر التي یتم االكتتاب بھا، والقیاس الكمي للمخاطر و على حدة،
بعض المؤشرات المالیة كأساس عند دراسة المخاطر وإدارتھا في شركات التأمین، والى جانب ذلك 
ھناك مؤشرات عامة ینبغي أخذھا في االعتبار. ولوضع مؤشرات علمیة وعملیة سلیمة تتوافق مع 

بح االستثماري ، وعالقة طبیعة نشاط التأمین ومن ھذه المؤشرات (مؤشرات الربح أالكتتابي والر
 المالءة المالیة باإلفالس)

 Problem of The Study:  مشكلة البحث :1-1
تواجھ الشركات عموما وشركات التامین خصوصا الكثیر من المخاطر ولعل أكثرھا أھمیة المخاطر       

المؤثرة في المالءة المالیة (االكتتاب ،االستثمار، واإلعادة) والتي تجعلھا غیر قادرة على الوفاء 
وانطالقا من التحدیات  بالتزاماتھا تجاه حملة الوثائق مما یعرضھا إلى اإلفالس أو الخروج من السوق.

 وتباین . ومع اختالفالتي تواجھ شركات التامین استمدت مشكلة الدراسة، وللتعرف على ھذه المخاطر
القواعد المستخدمة لتحلیل وقیاس وإدارة مخاطر المالءة المالیة لشركات التامین عبر الدول العتبارات 

في بعدین  نلخص مشكلة البحث مكن أنیوحجم السوق .. كثیرة منھا طبیعة وعمل وحجم الشركات
 رئیسین ھما:
مخاطر المالءة المالیة في شركات  لیة البعد المعرفي بضرورة تحدید وقیاستكمن إشكا البعد المعرفي:

 التامین باإلطار المعرفي النظري.
الدراسة یعتمد البعد التطبیقي لقیاس وإدارة مخاطر المالءة المالیة في الشركة مجال  البعد التطبیقي:

 عملیا ولعدد من السنوات وعلى وفق معادالت معتمدا على بیانات الشركة.
 The Importance of The Study:   البحث : أھمیة1-2

م���ن أھمی���ة ص���ناعة الت���امین باعتبارھ���ا تمث���ل قطاع���ا اقتص���ادیا ومالی���ا  البح���ث تت���أتى أھمی���ة       
ومي لم���ا تحمل���ھ ش���ركات الت���امین م���ن أساس���یا، وتع���د م���ن ال���دعامات األساس���یة ف���ي االقتص���اد الق���

ثق���ل م���الي كبی���ر، ل���ذلك یج���ب الحف���اظ علیھ���ا ع���ن طری���ق دراس���ة أھ���م المخ���اطر الم���ؤثرة ف���ي 
مالءتھ��ا المالی���ة, والت���ي ق���د تع���رض ش���ركات الت��امین لإلف���الس ف���ي ظ���ل توس���ع الس���وق والمنافس���ة 

 الحادة بازدیاد عدد شركات التامین في سوق التامین.
 Objectives of The Study:  البحث : أھداف1-3

 تسعى الدراسة إلى تحقیق مجموعة من االھداف اھمھا:     
 تحدید المخاطر التي تؤثر في صناعة التامین.  -1
 .صناعة التامین  قیاس مخاطر المالءة المالیة في -2
 .قیاس مؤشرات مخاطر المالءة المالیة في الصناعة التأمینیة  -3
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 Assumption and Hypothesis of The Study:  افتراض وفرضیة البحث :1-4

تتجس���د ص���ناعة الت���امین ف���ي س���وق الت���امین العراق���ي ف���ي ش���ركة الت���امین  -:افت���راض البح���ث -1      
 الوطنیة كمجال للدراسة باعتبارھا اعرق شركة وتحتوي على رأس مال كبیر.

وم���ا ق���د تتع���رض ل���ھ ش���ركات الت���امین لمجموع���ة اس���تنادا لمش���كلة البح���ث  -: فرض���یة البح���ث -2     
م����ن المخ����اطر یمك����ن تحلیلھ����ا وقیاس����ھا وباس����تخدام أدوات مالی����ة لغ����رض إدارتھ����ا ع����ن طری����ق 
ط��رح الفرض��یة الرئیس���ة اآلتی��ة (ت��ؤثر عملی���ة قی��اس مخ��اطر االكتت���اب واالس��تثمار واإلع��ادة ف���ي 

 المالءة المالیة لصناعة التامین، وذلك من خالل) األتي:
 تؤثر عملیة قیاس معدل االحتفاظ في المالءة المالیة لصناعة التامین. -1-1
 تؤثر عملیة قیاس معدل تعرض االكتتاب في المالءة المالیة لصناعة التامین. -1-2
 تؤثر عملیة قیاس معدل العائد على النشاط في المالءة المالیة لصناعة التامین. -1-3
 ین في المالءة المالیة لصناعة التامین.تؤثر عملیة قیاس معدل إعادة التام -1-4
 Research Methodology: منھج البحث : 1-6

 أتي:على مایاعتمـد في منھج البحث 
: دراس����ة الكـ����ـتب، و االطاریـ����ـح و الدراسـ����ـات السابقـ����ـة، و المراج����ع  الم����نھج االس����تقرائي -1  

 حث.العربیة، و األجنبیة وشبكة االنترنیت لبناء اإلطار النظري للب
: ع�����ن طری�����ق جم�����ع و تحلی�����ل البیان�����ات الخاص�����ة بمتغی�����رات  الم�����نھج الوص�����في التحلیل�����ي -2  

الدراس�����ة، واس�����تخدام األس�����الیب اإلحص�����ائیة إلیج�����اد العالق�����ة ب�����ین المتغی�����رات، و قی�����اس اث�����ر 
 المتغیرات في بعضھا، وبیان اثرھا في صناعة التامین.

 :    Borders Research: حدود البحث1-7
ش��ركة الت��أمین الوطنی��ة وھ��ي م��ن اع��رق ش��ركات الت��أمین الحكومی��ة العامل��ة  المكانی��ة:الح��دود  -1

وق��ع علیھ��ا الخی��ار لتجس��د ، فف��ي س��وق الت��امین العراق��ي م��ن حی��ث ت��اریخ تأسیس��ھا ورأس مالھ��ا 
 لتامین في البحث.صناعة ا

عل���ى معتم���دا  2013ت���م العم���ل بالجان���ب العمل���ي م���ن الش���ھر الس���ادس لع���ام  الح���دود الزمانی���ة: -2
 .2011 -2007بیانات األعوام 

ت��م االعتم��اد عل��ى البیان��ات المالی��ة والحس��ابات الختامی��ة للش��ركة للم��دة م��ن ع��ام  مج��ال البح��ث : -3
2007- 2011. 

 Financial And : األس�����الیب المالی�����ة واإلحص�����ائیة المس�����تخدمة ف�����ي البح�����ث:1-8
Statistical Methods Used in The Research 

 ھي المؤشرات المالیة التي استخدمت في التحلیل التطبیقي وتشمل: األسالیب المالیة:    
 .معدل ربحیة االكتتاب على المالءة المالیة 
 .معدل االحتفاظ على المالءة المالیة 
 .معدل النمو على المالءة المالیة 
 .معدل  تعرض االكتتاب على المالءة المالیة 
  المالءة المالیة .معدل التغیر في الخسارة على 
 . معدل  فائض النشاط التأمیني على المالءة المالیة 
 .معدل إعادة التامین على المالءة المالیة 
 .معدل العائد االستثمار 
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 The Conventional Concepts  : المفاھیم االصطالحیة :1-9
 Insurance Industry:   صناعة التامین -1

یة) لإلفراد أو       تأمین یة ال قدم الخدمات (الحما ھا ت یة والتي عن طریق مال عة ال نا ھي جزء من الص������
المؤس������س������ات وھذه الخدمة ذات طابع احتمالي مس������تقبلي . أو ھي عملیة دراس������ة وتحلیل العوامل 

ة مس��تمرة االقتص��ادیة، االجتماعیة والتكنولوجیة الس��ائدة في البلد في إثناء مدة زمنیة معینة، وبص��ور
من قبل ش��ركات التامین بش��كل یمكنھا من تحدید احتیاجات اإلفراد والمؤس��س��ات ، والس��عي إلى إنتاج 
خدمة تلبي ھذه االحتیاجات ض���من ھذه المدة. ھذه الص���ناعة تعتمد على مجموعة قواعد فنیة وقانونیة 

ھا جمع اكبر عدد ممكن من المخ ئة منظمة مھمت ھا ھی ماعیة تزاول یة واجت ھة وتنظیم اطر المتش�������اب
وتحمل تبعتھا عن طریق المقاصة بینھا وفقا لقوانین اإلحصاء ، ومن مقتضى ذلك یحصل المؤمن لھ 
أومن یخولھ حال تحقق المخاطر المؤمن منھا على تعویض من المؤمن مقابل وفاء المؤمن لھ بدفع 

 ).58: 2006اإلقساط المتفق علیھا . (مرزة: 
  Solvency Risks in The Insuranc ص������ن��اع��ة الت��امین: مخ��اطر المالءة الم��الی��ة في  -2

 yIndustr 
لیس من الس��ھل تعد المالءة المالیة األس��اس الذي یقوم علیھ مس��تقبل ص��ناعة التامین اذ المالءة المالیة: 

وض�����ع تعریفا محددا للمالءة المالیة في ص�����ناعة التامین یلقى قبوال عاما. ویمكن بیان بعض وجھات 
تامین على س�������داد  ن خالل بعض المفاھیم التي تعدھاالنظر في ذلك م یة لش������ركات ال قدرة المال بال

التزاماتھا تجاه حملة الوثائق في تواریخ اس������تحقاقھا ، وتقاس عن طریق إیجاد الفرق بین األص������ول 
والخص�����وم للش�����ركة. وتحدد أھم العوامل المؤثرة في ص�����ناعة التامین عن طریقھا من خالل وظیفة 

 :Claudio : 2009الس���لیمة وتحقیق عائد تأمیني مناس���ب، ووظیفة االس���تثمار الس���لیمة. (االكتتاب 
قدرة إیرادات الش�����ركة بما في ذلك عوائد االس�����تثمارات المختلفة على تغطیة التكالیف ماو ھي  ).31

ناعة ومواجھة االلتزامات في موعد اس������تحقاقھا وھي بذلك تعتبر األس�������اس الذي تق وم علیھ ص������
غراض اإلدارة في شركات التامین فان المالءة تعني ان اإلقساط المحصلة من المتوقع ان وإلالتامین.

تغطي الخس��ائر المتوقعة ومص��اریف العملیة التش��غیلیة، واالحتفاظ بأص��ول معترف بھا تكفي لتغطیة 
ناك االلتزامات المطلوبة مع وجود ھامش أمان یساوي على األقل المتطلبات القانونیة لصافي الثروة.ھ

 ).31:  2011(ابو بكر:  متغیرات أساسیة تؤثر على المالءة المالیة في صناعة التامین ھي:
 اإلقساط المتحققة من عملیات االكتتاب وعالقتھا برأس المال. -1
 المعدل الفني والمصاریف اإلداریة. -2
 االستثمارات ومدى توافر مبادئ السیولة والضمان والعائد. -3
 إعادة التامین.اتفاقیات  -4
 العوامل السیاسیة واالجتماعیة. -5
 ((المحور الثاني))                                            

 ))صناعة التامینفي مخاطر قیاس ال((                                    
Risks analyies and masurment of Insurance Industry 

أداء  المخاطر وتقییم فتحلیل ولذلك ، القومي االقتص��اد تنمیة في مھما دورا التامین تؤدي ص��ناعة       
 یعتبر تحلیلو الغیر، أموال في تتعامل الش���ركات ھذه إذ إن كبیرة أھمیة یكتس���ب التأمین ش���ركات
 وتحدید مواطن المالیة باألزمات التنبؤ في لمساعدة اإلدارة وسیلة الشركات ھذه في المخاطروقیاس 

أذا كان ف التغلب علیھا. یجب التي الض��عف مواطن وتحدید تنمیتھا، و علیھا التركیز یجب التي القوة
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الصناعیة للعسر المالي یؤثر في أصحاب المشروع والبائعین والعمالء واالقتصاد  تعرض الشركات

القومي ، ف�ان تعرض إح�دى ش������رك�ات الت�امین ل�ھ یمت�د أثره إلى ابع�د من ذل�ك لكونھ�ا تبیع األمان 
وإعس�������ارھا یعني أنھا لم تتمكن من تقدیم األمان وھو جوھر عقود التامین وبذلك تنعكس أثاره على 

سوق المالیة والذي  ).43: 2003صناعة التامین ككل(ابو بكر :  سوق التامین جزءا مھما من ال یمثل 
والتجاریة یؤدي دورا كبیرا في اقتص�������ادیات الدول ویعتبر قطاع التامین من أھم القطاعات المالیة 

محلیا ودولیا. ونتیجة التطور الواس���ع في كل المجاالت والذي أدى إلى تطور س���وق التامین وبالنتیجة 
تطورت معھ المخاطر . وش��ھدت الس��نوات األخیرة زیادة كبیرة في عدد ش��ركات التامین المفلس��ة في 

س��تثمار وغیرھا من س��وق التامین األمریكي ألس��باب كثیرة منھا س��وء عملیات االكتتاب وعملیات اال
لكن السبب الرئیس ھو عدم كفایة ممارسات إدارة المخاطر في الشركات والمھم ھو كیفیھ  ،األسباب 

تامین للمخاطر التي قد تتعرض لھا عن طریق العمل على أیجاد  یل وقیاس وإدارة ش������ركات ال تحل
بعض )  David :1996: 14بعض األدوات المالیة التي یمكن ان تستخدم في قیاس وإدارة المخاطر(

جعلت ش���ركات التامین تعید خططھا في  اكبر الش���ركات بالعالم تعرض���ت الى مش���اكل وأزمات مالیة
لذلك كان البد التغطیات التأمینیة وعملیات االكتتاب واالستثمارات واإلعادة،  سعاروأ إدارة المخاطر،

خس���ائر التي تترتب على وجود من االھتمام بدراس���ة المخاطر ودراس���ة مص���ادرھا كمحاولة لتقلیل ال
المخاطرة وإیجاد وس����ائل كفیلة بتحلیل المخاطر وكیفیة قیاس����ھا من خالل تقدیر نتائج تلك المس����ببات 

 :المقدمة).2006واختیار أفضل األسالیب والوسائل في إدارتھا. (ریجدا:
  Measuring Risks in The Insurance  Industry  :    قیاس المخاطر في صناعة التامین 

 مدخل لقیاس المخاطر : -3-1
بما أن ص���ناعة التامین جزء من الص���ناعة المالیة والتي تش���مل ثالثة مجاالت معرفیة ھي اإلدارة       

یة  مال ھا الثالث ال یل المخاطر إلى مجاالت تامین . وفي ض������وء تحل یة، إدارة المص�������ارف ، وال مال ال
 .ادناه ول والمصرفیة ومخاطر التامین المذكور وفق الجد

 )الصناعة المالیة (مصرفیة، تامین مخاطر )1جدول (                      
 مخاطر التامین المخاطر المصرفیة

 مخاطر االئتمان •
 مخاطر السیولة •
 مخاطر اسعار الصرف األجنبي  •
 مخاطر السوق  •
 مخاطر العملیات •
 المخاطر التشغیلیة •
 مخاطر تطویر المنتجات •
 مخاطر تقنیة المعلومات •
 المخاطر القانونیة والتنظیمیة •
 مخاطر سوء إدارة المخاطر •

 مخاطر المالءة المالیة •
 مخاطر االكتتاب •
 انخفاض المبیعات •
 مخاطر االستثمارات  •
 مخاطر اإللغاءات  •
 مخاطر إعادة التامین •
 مخاطر سوء إدارة المخاطر •

  المصدر من أعداد الباحث       
تبین أن شركات التامین تنفرد بمخاطر خاصة بھا ناتجة من طبیعة عملھا . وما یھمنا في مجال         

الدراسة ھو قیاس المخاطر التي یمكن ان تواجھ المالءة المالیة في صناعة التامین وما تحملھ من 
 من خروجھاو إفالسھا یعني مما دائنیھا، تجاه بالتزاماتھا الوفاء على عدم قدرتھامخاطر كبیرة وھي 

وبذلك فان مقدار , ناتجة من عملیات االكتتاب واالستثمار وتأثیرھما بعملیة إعادة التامین  السوق، وھي
الخسارة المادیة المحتملة التي تتحملھا شركات التامین متوقف على عدد العملیات التامینیة الجاریة 

خسائر وفق قانون االعداد الكبیرة والذي لدیھا، وكلما زاد عدد ھذه العملیات كلما انخفضت قیمة ھذه ال
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تعتمد علیھ صناعة التامین باالعتماد على استخدام معدل الخسارة في حساب القسط الصافي ، وان 
یادة معدل االحتفاظ یعتمد على المالءة المالیة لشركات ززیادة عدد ھذه العملیات التامینة و

 ).  37: 2006ة: زالتامین.(مر
ً   المالءة ھامش قیاس موضوع اكتسب     الكبیرة األزمات أدت وقد .المستوى الدولي على متزایداً  اھتماما

 المالءة ھامش أسالیب لقیاس الدعوة لتطویر تزاید إلى أنواعھا بمختلف الشركات لھا تعرضت التي
 أھمیة ومع  .بالتزاماتھا الوفاء على التأمین قدرة شركة من للتحقق الناجعة الوسیلة بوصفھا المالیة 
 لقیاسھا عبر موحدة قواعد یوجد ال البحث ھذا إعداد وحتى تاریخ أنھ إال التأمین، شركات في اقیاسھ
ھناك فرق بین قیاس المخاطر وإدارتھا فبینما یعالج قیاس المخاطر حجم التعرض لھذه ، و الدول

 ).30: 2003(خان: .طرالمخاطر إي أن عملیة قیاس المخاطر وتقدیرھا جزء من برنامج إدارة المخا
 -وھناك الكثیر من األدوات التي تستخدم في قیاس المخاطر وبشكل عام یمكن تقسیمھا الى مجموعتین:

 مجموعة المقاییس التي تعتمد على األدوات اإلحصائیة . -أ
 ).14:  2005مجموعة المقاییس التي تعتمد على أدوات التحلیل المالي. (محمد علي: -ب

المخاطر في شركات التامین عن طریق أجراء موازنة مبسطة بین التدفقات قیاس میة ویمكن توضیح اھ
والمبالغ المستردة من  -مساھمات إعادة التامین -االستثمار -النقدیة الداخلة من عملیات (االكتتاب

تنازالت إعادة  -خسائر االستثمار -والتدفقات النقدیة الخارجة من عملیات (التعویضاتالحلول) ، 
ورسوم الخبراء والمستشارین)، وعالقة كال التدفقین بالمالءة المالیة. ویمكن توضیح ذلك من  -التامین

 ):4-2خالل الجدول (
 ) التدفقات النقدیة الداخلة والخارجة المؤثرة في المالءة المالیة2جدول ( 

 
 
 
 
 
 

 المصدر: من اعداد الباحث باالعتماد على میزانیة الشركة.     
       

) أن أھم المخاطر المؤثرة في المالءة المالیة للشركة ھو االكتتاب، وكل 2من خالل الجدول( تبین    
العملیات الالحقة ھي مرتبطة بھ والیمكن ان تستمر التدفقات األخرى من دون وجود عملیة االكتتاب 

فقات النقدیة ، لذلك تسعى ادارة المخاطر الى تعظیم التدفقات النقدیة الداخلة والتقلیل من حدة التد
  الخارجة للحفاظ على قوة المالءة المالیة للشركة.

 Measurement of Underwriting Risks inقیاس مخاطر االكتتاب في صناعة التامین -2
the Insurance Industry                                                                                   

ة في صناعة التأمین األساس الذي یقوم علیھ مستقبل التأمین ویعبر عنھا بتوافر أصول المالءة المالی
كافیة لمواجھة االلتزامات المالیة لھذه الشركات ومن أھم المخاطر التي یمكن ان تؤثر على عمل 

عملیة االكتتاب في و . (Daykin : 1984:22)وقد تؤدي بھا إلى العسر المالي:شركات التامین 
التامین من اعقد واھم العملیات التي یجب أن تولیھا الشركات اھتماما خاصا ، وھي العملیة  شركات

مرتبطة وتعتمد  نتائج األنشطة األخرى من استثمار وإعادةحیث ان كل  الفنیة لجوھر العملیة التأمینیة
 ).           www.faculty.ksu.edu.sa (. على نتائج عملیة االكتتاب

 عملیات التدفقات النقدیة الخارجة عملیات التدفقات النقدیة الداخلة
 االكتتاب        

 أرباح االستثمار      
 مساھمات إعادة التامین      
 المبالغ المستردة من الحلول      

 التعویضات
 خسائر االستثمارات

 تنازالت إعادة التامین
 رسوم الخبراء والمستشارین
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 بمایاتي ھاناتجة من نشاطوالأھم المخاطر المؤثرة في المالءة المالیة لشركات التامین ویمكن تحدید    

):Wilson: 2006: 37:( 
 نشاط یتعلق بمخاطر االكتتاب (مخاطر محفظة االكتتاب). -1
 نشاط یتعلق بمخاطر االستثمارات (مخاطر محفظة االستثمار). -2
 محفظة االعادة). نشاط یتعلق بمخاطر اإلعادة (مخاطر -3
)www.faculty.ksu.edu.sa           .( 
تشمل وترتبط مخاطر المالءة المالیة لشركات التامین بطبیعة المخاطر المعرضة لھا ھذه الشركات ،   

بط أساسا بكل من حجم أقساط س حجم المخاطر التي تتعرض لھا شركة التأمین، وترتیالنسب التي تقی
 )50: 2011إعادة التأمین وذلك على النحو االتي: .(ابو بكر: وعملیاتاالكتتاب والتقلبات فیھا 

  Size Risksحجم المخاطر:   -1 
%. 300من % إلى 220النسبة األولى ھي: نسبة إجمالي اإلقساط الى الفائض ، والمدى المقبول لھا    

تاب في التامین عن المخاطر األصلیة المقبولة بالمحفظة وذلك بافتراض تناسب ویعبر حجم إقساط االكت
القسط مع درجة المخاطرة (بعد طرح ما تم نقلھ من مخاطر الى معیدي التأمین)، والھدف من ھذا 
المقیاس باختصار ھو تبیان حجم اإلقساط الصافیة المكتتب بھا كالتزام وما یقابلھا من رأسمال 

أسمالیة (الفائض أو اجمالي حقوق المساھمین)، وكلما زادت ھذه النسبة كلما زادت واحتیاطیات ر
، لذلك ینبغي ان التكتتب الشركة بثالث  .  )53: 1992:المطلب عبد(    المخاطرة على رأس المال.

 .):Wilson: 2006: 37:( ( الفائض).         أمثال حقوق المساھمین المعدلة .
      Change in Underwriting :التغیر في االكتتاب) (معدل االكتتابنسبة التغییر في  -2

percentage 
اختیار الوسیلة المناسبة الدارة مخاطر االكتتاب في شركات التامین یعتمد على البعدین الذین یحكمان      

 :Wilson: 2006:( :}شدة الخسارة (درجة المخاطرة)  معدل تكرار الخسارة ،{تحقق الخسائر وھما 
37:( . 

ان تقییم أداء إدارة مخاطر شركات التأمین یھتم في المقام األول بمؤشرات التقییم المالي أو النسب المالیة 
، ولوضع مؤشرات علمیة وعملیة سلیمة تتوافق مع طبیعة نشاط التأمین ومن ھذه المؤشرات ( الربح 

تحسب نسبة التغیر في االكتتاب من  فالس.)أالكتتابي والربح االستثماري، عالقة المالءة المالیة باإل
صافي أقساط االكتتاب للعام السابق) / صافي أقساط  -(صافي أقساط االكتتاب للعام الحالي خالل 

            )33: 2012(حساني والحمیدي :.  االكتتاب للعام السابق
حجم االكتتاب عن المدى المقبول من في %. وأیة زیادة 33±والمدى المقبول لھذه النسبة یتراوح بین 

حجم االكتتاب عن في نقص اي سنة ألخرى قد یعرض شركة التأمین للمخاطر، وبالمنطق نفسھ فان 
تتعرض لھا شركة  المدى المقبول یعنى انكماش النشاط بنسبة كبیرة قد یؤدى الى مشاكل مالیة وإداریة

 التأمین
 )42: 2003.(ابو بكر:

 و(معدل التغیر في االكتتاب):او یحسب معدل النم  
     

صافي أقساط اإلكتتاب المباشر للعام السابق� − �صافي أقساط اإلكتتاب المباشر للعام الحالي
   صافي اقساط اإلكتتاب المباشر للعام السابق

=  معدل النمو
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وتعكس ھذه النسبة مدى التغیر الذي طرأ على سیاسة االكتتاب المباشر للشركة ، وقد حدد نظام 
) وان زیادة او انخفاض %33±( ) مدى ھذه النسبةIRASالمعلومات الخاص باإلشراف على التامین (

 معدل النمو بصورة كبیرة یدل على وجود خلل في السیاسة االكتتابیة .
National Association of Insurance Commissioners IRIS)( 

 Underwriting Profitability ربحیة االكتتاب  :     -3
عملیة تحلیل ربحیة االكتتاب التأمیني كمقیاس إلدارة المخاطر للشركة تجاه عملیة االكتتاب التي تعد     

جوھر العملیة التأمینیة ، تقوم على انھ ھناك متغیرات كثیرة تؤثر على ناتج االكتتاب التأمیني وتجعل 
ستثمار في شركات التامین بعض الشركات أفضل من األخرى ، أن مشكلة قیاس مخاطر االكتتاب واال

تدور حول تقسیم المتغیرات إلى متغیرات تابعة ومتغیرات مستقلة بھدف التنبؤ بسلوك المتغیر التابع 
 تمثل ھذه النسبة ناتج عملیات التأمین اإلجمالیة عن سنتین كالتالي:وبمعلومیة المتغیرات المستقلة ، 

 )110: 2011(ابو بكر: 
 معدل االستثمار -عدل الخسارة + معدل المصروفات ربحیة االكتتاب = موتحسب 

حیث: معدل الخسارة = التعویضات التحمیلیة ومصروفاتھا عن سنتین / صافي األقساط المكتسبة     
= المصروفات اإلداریة والعمومیة عن سنتین / صافي األقساط  ومعدل المصروفاتعن سنتین . 

وتقیس ھذه النسبة ربحیة  دخل من االستثمار عن سنتین.= ال ومعدل االستثمارالمكتسبة عن سنتین . 
%. 100الشركة والتي تعطى مؤشرا عن متانة المركز المالي أیضا والمدى المقبول لھا ھو أقل من 

وإذا حدث تساھل في قبول المخاطر غیر الجیدة ادى ذلك الى زیادة اإلقساط وارتفع احتماالت تعرض 
یتم استخدام معدل ربحیة . ).Ambrose & Allen: 1988: 229شركة التامین للعسر المالي.(

معدل ربحیة االكتتاب االكتتاب التأمیني كمقیاس لناتج االكتتاب في شركات التامین وعلى النحو اآلتي: 
(تكالیف اإلنتاج) = معدل الخسارة الفني + =  النسبة المجمعة.  النسبة المجمعة -%100التأمیني =

 معدل صافي التكلفة
 صافي اإلقساط المكتتبة.÷ = احتیاطي التعویضات الموقوفة  معدل الخسارة

 صافي اإلقساط المكتتبة÷ = صافي مصروفات االكتتاب  معدل صافي التكلفة
واردات   –= المصاریف اإلداریة والعمومیة + مصاریف العملیة التأمینیة  صافي مصروفات االكتتاب

بة كمقیاس لتكالیف االكتتاب التأمیني ویجب ان ألتزید ھذه النسبة العملیة التامینة. وتستخدم ھذه النس
% وإذا زادت فیستوجب إجراء فحص شامل للشركة الن ھناك خسائر اكتتاب لعملیات 100عن 

الشركة . تعكس ھذه النسبة مدى استقرار شركات التامین في أداء وظیفتھا األصلیة وحسن أداء 
 االكتتاب على مرحلتین: االكتتاب ، ویتم حساب معدل ربحیة

( معدل الخسارة عن صافي العملیات) ، (معدل صافي {یتم حساب النسبة المجمعة على أساس  األولى:
 .})}معدل صافي التكلفة{العموالت وتكالیف اإلنتاج، 

    %. 100یتم حساب معدل ربحیة االكتتاب التأمیني وذلك عن طریق طرح النسبة المجمعة من  الثانیة:
 Measure The Risks of Investing in theقیاس مخاطر االستثمار في صناعة التامین : -3

 Insurance Industry 
تعد وظیفة االستثمار وظیفة في غایة األھمیة على مستوى كل العملیات في شركات التامین وذلك    

مصدرا مھما الیستھان بھ بسبب تراكم األموال المجمعة من حملة وثائق التامین ، وإیرادات االستثمار 
من مصادر إیرادات شركات التامین من خالل ما تسعى الیھ ھذه الشركات من االستثمار في قنوات 

وظیفتي االكتتاب واالستثمار تربطھما عالقة عكسیة ویؤثر احدھما باألخر ان واالستثمار المختلفة . 
توضیح ھذه  ویمكن. لیات االكتتابوالیمكن أن یكون ھنالك استثمارات لوال تجمع األموال من عم

 )3العالقة من خالل الجدول (
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 ) العالقة واالثر بین وظیفتي االكتتاب واالستثمار(المبالغ باالف الجنیھات) 3جدول (           

 البیان
 السنوات

فائض {ناتج
 }او(عجز)

 االكتتاب التأمیني

 الصافي الدخل
من 

 االستثمارات

فائض {ناتج
النشاط  }او(عجز)

 التأمیني

 لدخلاتطور صافي 
 االستثمارات من

 (الرقم لقیاسي)

 نسبة صافي الدخل
ستثمارات من اال

 النشاط  الى ناتج
 التأمیني

90-91 )111,617( 164,129 52,512 100% 312 
91-92 )29,286( 199,793 170,507 325.7 117 
92-93 )47,108( 261,464 214,356 408.2 122 
93-94 )11,783( 279,082 267,299 509 104 
94-95 )77,958( 324,417 246,459 469.3 132 
95-96 )107,482( 312,564 205,082 390.5 152 
96-97 )110,790( 337,658 226,868 432 149 
97-98 173,328 373,477 546,805 1,041.2 62 
98-99 171,655 298,383 470,038 895.1 63 
99-2000 6,242 335,840 342,082 651.4 98 

 .)145: 2011المصدر:(ابو بكر: 
وھناك قواعد فنیة ثابتة یجب اتباعھا عند إدارة مخاطر االستثمارات في شركات التامین وھي التي    

 ).221: 1980(بحري: تنظم النشاط االستثماري واھم ھذه القواعد ھي :
المستثمرة من الضیاع الكلي او الجزئي : أي المحافظة على األموال مبدأ ضمان األموال المستثمرة -1

 عن طریق عدم الدخول في استثمارات تحمل مخاطرة عالیة.
: ویقصد بھ قدرة الشركة على تحویل االستثمارات المختلفة الى نقدیة سائلة في وقت مبدأ السیولة -2

 محدد حتى تستطیع الوفاء بالتزاماتھا في مواعید استحقاقھا.
: ویقصد بھ قدرة األموال المستثمرة في االستثمارات المناسب والمنتظم مبدأ تحقق معدل االستثمار -3

 المختلفة على تحقق عائد استثماري مناسب لشركة التامین.
: ویقصد بھ عدم التركیز باالستثمار على نوع معین من االستثمارات حتى التتعرض مبدأ التنویع -4

 ات .شركة التامین للمخاطر باھتزاز ھذا النوع من االستثمار
: ویقصد بھ الثبات النسبي لھیكل محفظة االستثمارات وعدم التغیر المفاجئ او السریع مبدأ االستقرار -5

ویمكن استخدام نسب السیولة والتحصیل واالحتیاطي وحسب توفر البیانات  او الكبیر لھذا الھیكل.
 )46: 2012والمعلومات ومنھا مایأتي:  (حساني والحمیدي :

  قیمة األصول السائلة÷ وتحسب قسمة من الخصوم السیولة: -1
وتعطى ھذه النسبة مؤشرا لمدى استجابة شركة التأمین ألي مطالبات مالیة. كما أنھا تعطى مؤشرا    

عاما عن إمكانیة تسویة التزامات حملة الوثائق فى حالة التصفیة. والمدى المقبول لھذه النسبة ھو أقل 
 %.105من 

  الفائض÷من قسمة األقساط تحت التحصیل وأرصدة الوكالءالتحصیل: وتحسب -2
وتعطى ھذه النسبة مؤشرا الى أي حد تعتمد المالءة المالیة لشركة التأمین على أصل یمكن أن ال یتحقق    

في حالة التصفیة. كما ان ھذه النسبة تفرق بین الشركات التي تواجھ صعوبات مالیة من تلك التي 
 %.40لمدى المقبول لھذه النسبة ھو أقل من وا ،التواجھ مشاكل مالیة

العجز أو الزیادة في االحتیاطیات  عجز االحتیاطیات المقدرة الحالیة الى الفائض ویحسب من خالل-3
الفائض حیث ان العجز أو الزیادة في االحتیاطیات المقدرة = االحتیاطیات المقدرة المطلوبة ÷ المقدرة 

من ھذه النسبة ھو العطاء مؤشرا للتنبؤ بدقة احتیاطیات ھذا العام.  احتیاطیات ھذا العام. والھدف -
 )Wilson : 2006: 52%.(25والنسبة المقبولة لھا أقل من 

222



 .مازن عباس كاظمم                                                                                  قیاس المخاطر المالیة في صناعة التامین
 

اكتتابات الشركة.  یبین معدل االحتفاظ على أساس صافي إقساط الشركة إلى إجمالي معدل االحتفاظ : -4
ضخامة واحتیاطیات فنیة كبیرة طاقة احتفاظیة بحیث ان لكل شركة تامین مھما بلغ راسمالھا من 

محددة ، وھناك عدة عوامل رئیسة لتحدید الطاقة االحتفاظیة في صناعة التامین والتي یمكن تلخیصھا 
درجة  -متوسط مبالغ التامین -عدد العملیات التامینیة-المركز المالي ).429: 2006باالتي: (مرزة: 

الخبرة المتراكمة في مجال العمل التامیني لكادر  -مؤمن منھ طبیعة الخطر ال -الخطر المؤمن منھ
 االدارة .

  إجمالي اكتتابات الشركة÷ صافي إقساط الشركة  = االحتفاظمعدل ویحسب كما یأتي:    
وكلما انخفضت النسبة اعتبرت شركة التامین مجرد وسیط بین المؤمن لھم وشركات اإلعادة ویجب    

 % وإذا قلت فیجب إعادة النظر في حجم عملیات إعادة التامین الصادر.50ان ألتقل ھذه النسبة عن 
)Wilson : 2006: 62.( 50 من أكبر یكون أن ھو المعدّل لھذا المقبول ان والمدىو %.  
 معدل فائض النشاط التأمیني ( االكتتاب واالستثمار): -5
أن القدرة االكتتابیة لشركات التامین (االستیعابیة) تبدأ بتقدیر القدرة المالیة للشركة على االكتتاب ،    

فإذا كان لدى شركة التامین مستوى غیر كافي من اإلرباح سیصبح الفائض أو احتیاطي التعویضات 
صافي اإلقساط ÷ میني فائض النشاط التأ معدل فائض النشاط التأمیني= غیر كافي ویحسب كما یلي: 

                                                             المكتتبة.
صافي ÷  الفائض) او نسبة المخصصات الفنیة والفائض الى صافي اإلقساط= (المخصصات الفنیة +   

تھا لحملة المخصصات الفنیة تعد خط الدفاع األول لمقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماواإلقساط. 
الوثائق وفق استحقاقاتھم ، والفائض (حقوق المساھمین المعدلة) یمثل خط الدفاع الثاني للشركة 

كلما زادت ھذه المخاطر التي تتعرض لھا الشركة.  لمواجھة التزاماتھا ، وصافي اإلقساط تمثل حجم
ستحقاقھم ، وھذه النسبة النسبة دل ذلك على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتھا على وفق تواریخ ا

% ، ونقصانھا یدل على عدم مقدرة الشركة على تغطیة األموال المعرضة 150یجب ان التقل عن 
اختبارات لإلنذار المبكر  ثمانیوجد  ل في السیاسة االكتتابیة للشركة.للمخاطر، وبالتالي وجود خل

 للمالءة المالیة ھي كاآلتي:
 رة الشركة على امتصاص أو تحمل الصدمات المالیة.معدل الخطر التأمیني: ویقیس قد -1
 التغیر في صافي األقساط المكتتبة: یقیس استقرار عملیات الشركة. -2
 التغیر في الفائض: یقیس التغیر النھائي في الحالة المالیة للشركة. -3
 معدل المكاسب: یقیس قدرة الشركة على تحقیق أرباح. -4
 مدى االعتماد على عملیات إعادة التامین.معدل الفائض المدعم: یقیس  -5
 معدل المالءة المالیة: یقیس مدى قدرة الشركة على امتصاص نتائج التشغیل العكسیة. -6
مستوى االستثمارات في العقارات والقروض: ویقیس مستوى االستثمارات كنسبة مئویة من رأس  -7

 المال.
 ر الرھون العقاریة على رأس المال والفائض.االستثمارات في الرھون العقاریة: ویقیس تأثی -8

وان كان ھناك تركیز مباشر  IRISویالحظ ان ھذه االختبارات التختلف كثیرا عن نظام اإلنذار المبكر 
ویمكن تلخیص اھم المؤشرات والحدود المقبولة لھا وفق المعایر  .على االكتتاب واالستثمارات

 .  )4المحسوبة على اساسھا في الجدول (
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 ) مؤشرات القیاس والحدود المقبولة لھا4جدول (

 الحدود المقبولة المؤشر  التسلیل 
 %300%الى 220 حجم المخاطر 1
 %33± التغیر في االكتتاب (معدل النمو) 2
 %100اقل من  ربحیة االكتتاب 3
 %10اكبر  معدل العائد على االستثمار 4
 %25اقل من  (معدل اإلعادة) حجم المخاطر المحولة لمعیدي التامین 5
 %50اكبر من  معدل االحتفاظ 6
 %150اكبر من  معدل فائض النشاط 7
 % 20اقل من  معدل التغیر في معدل الخسارة الفني  8

    
افتقار سوق التأمین العربي والعراقي إلى مثل ھذه النشرات والمعلومات عن تصنیف  ویلتمس الباحث 

شركات التأمین والتي یمكن أن تكون مفیدة جدا للمستثمرین ورجال األعمال واإلفراد سواء عند المساھمة 
قد تساعد  مثل ھذه النشراتأذا ما توافرت ففي ھذه الشركات أو عند شراء التغطیات التأمینیة المختلفة، 

على سرعة اتخاذ القرار الخاص باختیار المؤمن وكذلك الوقوف على مستوى األداء المالي والموقف 
المالي لشركة التأمین التي تتعامل معھا مؤسسات األعمال أو التي یتعامل معھا الفرد، والشك أن ذلك 

شركة معینة أو مجموعة شركات  یمكن أن یخلق نوعا من الثقة في التأمین بصفة عامة ونوعا من الثقة في
معینة مما یزید إقبال المستھلك على شراء التأمین وینعش سوق التأمین بصفة عامة. وان كان ذلك یتطلب 

 عمال على درجة كبیرة من الوعي من قبل اإلدارة.
 ))لثالثا ((المحور                                            

 ))قیاس المخاطر في صناعة التامینالتحلیل التطبیقي لمؤشرات ((
Applied Analysis of Indicators Measure the Risks in the Insurance 

Industry 
تناول اإلطار النظري أھمیة المالءة المالیة بالنسبة لصناعة التامین واھم المخاطر التي یمكن ان      

ر والمصاریف في موعد استحقاقھا ، تؤثر فیھا متمثلة بعدم قدرتھا على تغطیة تعویضات الخسائ
وتتمثل أھم ھذه العوامل بوظیفة االكتتاب وكیفیة انتقاء المخاطر والموافقة على قبولھا، ووظیفة 
االستثمار لكونھا التقل أھمیة عن وظیفة االكتتاب وتأثیرھا في المالءة المالیة في صناعة التامین ، 

وعلیھ سیتناول التحلیل التطبیقي  ار معیدي التامین.وسیاسة الشركة في تحدید حد االحتفاظ واختی
مؤشرات عملیات االكتتاب واالستثمار واإلعادة التي تناولناھا باالطار النظري وكیفیة تأثیرھا بالمالءة 

 المالیة.
 : تحلیل المؤشرات المالیة : 3-1
 تحلیل مؤشرات مخاطر االكتتاب :3-1-1  

یتم احتساب معدل ربحیة االكتتاب التأمیني كمقیاس لناتج   مؤشر معدل ربحیة االكتتاب التأمیني: -1   
 -االكتتاب التأمیني  لشركة التامین  وذلك عن طریق المعادالت االتیة:

 النسبة المجمعة . -% 100معدل ربحیة االكتتاب التأمیني = 
 النسبة المجمعة (تكالیف اإلنتاج) = معدل الخسارة + معدل صافي التكلفة.   
 صافي اإلقساط المكتتبة.÷ معدل الخسارة = احتیاطي التعویضات الموقوفة    
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  –ص����افي مص����روفات االكتتاب = المص����اریف اإلداریة والعمومیة + مص����اریف العملیة التأمینیة    
ص����افي اإلقس����اط ÷ ص����افي التكلفة = ص����افي مص����روفات االكتتاب واردات العملیة التأمینة. معدل 

 .المكتتبة
(المبالغ بآالف  2011-2007) عملیة احتساب معدل ربحیة االكتتاب التامیني للمدة 5جدول(      

 دینار)

 المصاریف السنة
 اإلداریة

مصاریف 
العملیة 
 التأمینیة

واردات 
 العملیة
 التأمینیة

 صافي اإلقساط
 المكتتبة

احتیاطي 
 التعویضات

 الموقوفة
2007 6,256,485 1,674,987 1,384,505 15,512,179 4,596,247 
2008 9,735,436 936,943 1,712,672 37,410,735 3,847,992 
2009 9,835,454 645,273 2,760,298 40,348,397 4,049,619 
2010 11,656,437 2,092,274 2,589,456 44,128,863 3,841,148 
2011 12,561,311 708,775 6,088,331 58,958,642 4,382,891 

 20,717,897 196,358,834 14,535,262 6,058,252 50,045,123 المجموع

 المصدر: اعداد الباحث باعتماد بیانات الشركة 
) والمتضمن تفاصیل عملیة احتساب معدل ربحیة االكتتاب التأمیني للمدة 5من خالل الجدول (    

 )6المبحوثة نستخرج معدل ربحیة االكتتاب التأمیني في الجدول(
    2011_2007) معدل ربحیة االكتتاب التأمیني للمدة  6جدول (                     

 
 معدل ربحیة االكتتاب التأمیني السنة
2007 29% 
2008 68% 
2009 66% 
2010 76% 
2011 83% 

 متوسط معدل ربحیة
 للفترة المبحوثة

61.4% 

 
 وكمایاتي:    2007ویمكن توضیح كیفیة استخراج معدل ربحیة االكتتاب التامیني بمثال لعام   

 النسبة المجمعة . -% 100معدل ربحیة االكتتاب التأمیني = 
 النسبة المجمعة (تكالیف اإلنتاج) = معدل الخسارة + معدل صافي التكلفة.   
 صافي اإلقساط المكتتبة.÷ الموقوفة  معدل الخسارة = احتیاطي التعویضات   

4,596,247  ÷15,512,179  =0,296 
 صافي اإلقساط المكتتبة.÷ ومعدل صافي التكلفة = صافي مصروفات االكتتاب 

             –صافي مصروفات االكتتاب = المصاریف اإلداریة والعمومیة + مصاریف العملیة التأمینیة 
 15,512,179) ÷ 1,384,505-1,674,987+6,256,485(= واردات العملیة التأمینة.

                               =6,456,967  ÷15,512,179  =0,422 
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 0,718 = 0,422+  0,296النسبة المجمعة =                                

یتبین من مؤشرات التحلیل المستخرجة في الجدول  .%29= 0,718 -% 100معدل ربحیة االكتتاب =
، أن معدل ربحیة االكتتاب التأمیني كانت عالیھ لباقي سنوات 2007)  على انھ وباستثناء العام  5( 

المدة المبحوثة األمر الذي یدل على أن ھنالك توجھا سلیم ومدروس في عملیة انتقاء المخاطر وجودة 
نیة ذات معدل الخسارة المتوازن. ویتم استخراج معدل ربحیة في الحصول على العملیات التأمی

) بعد استخراج صافي مصروفات االكتتاب من جمع 7االكتتاب التأمیني للمدة المبحوثة في الجدول (
 المصاریف اإلداریة والعمومیة مع مصاریف العملیة التأمینیة وطرح واردات العملیة التامینة. 

 2011_2007إجمالي معدل ربحیة االكتتاب التأمیني للمدة ) 7جدول(                  
 41568113 صافي مصروفات االكتتاب

 %21 معدل صافي التكلفة
 %10 معدل الخسارة
 %31 النسبة المجمعة

 %69 معدل ربحیة االكتتاب التأمیني
  المصدر: اعداد الباحث باعتماد بیانات الشركة       

 
معدل ربحیة االكتتاب التأمیني للمدة المبحوثة  قد بلغ نسبة جیدة قاربت ) إجمالي 7یوضح الجدول (

% مما یدل على متانة المركز المالي لشركة التامین 100%، والمدى المقبول لھا ھو اقل من 69
الوطنیة  وحسن أداء العمل الفني ( االكتتاب) نتیجة للتوجھات السلیمة في عملیة إدارة المخاطر المقبولة 

 تاب.لالكت
 مؤشر معدل االحتفاظ  -2
یستخدم معدل االحتفاظ لقیاس نسبة تحمل شركة التامین من المخاطر المكتتبة، ویتم إیجاده من خالل    

  المعادلة اآلتیة:
 إجمالي اكتتابات الشركة ÷ معدل االحتفاظ = صافي اإلقساط المكتتبة  •

) ، اما اجمالي اكتتابات الشركة فیمكن 4-3وصافي االقساط المكتتبة كما ھي مثبتة في الجدول (    
 .)8توضیحھا من خالل الجدول ( 

 
 2011_2007) اجمالي اكتتابات الشركة للمدة  8جدول (                       

 اكتتابات الشركة إجمالي السنة
2007 19,874,666 
2008 43,136,420 
2009 48,281,770 
2010 53,561,538 
2011 83,306,169 

 
 

 وكما یاتي:2007ویمكن توضیح كیفیة استخراج مؤشر معدل االحتفاظ باستخدام بیانات عام 
 اجمالي اكتتابات الشركة.÷ = صافي االقساط المكتتبة 2007معدل االحتفاظ لعام 

                           =15,512,179  ÷19,874,666  =78% 
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 2011_2007) معدل االحتفاظ من المخاطر المكتتبة للمدة  9جدول(                  
 معدل االحتفاظ لكل سنة السنة
2007 78% 
2008 86% 
2009 83% 
2010 82% 
2011 70% 

 %77 متوسط االحتفاظ اإلجمالي
 

) أن معدل احتفاظ شركة التامین الوطنیة من المخاطر المكتتبة كان عالیا خالل كل  9الجدول (یظھر 
عام من المدة المبحوثة األمر الذي یدل على قوة المركز المالي للشركة المبحوثة وجدارتھا في عملیة 

معدل احتفاظ  شركة ) حیث تراوح 9إدارة المخاطر المكتتبة، وھذا مااكدتھ النتائج الواردة في الجدول (
) من إجمالي المخاطر المكتتب بھا. والمدى %86_ %70التامین الوطنیة خالل المدة المبحوثة بین (

 % وھذا یدل على أن للشركة إدارة جیدة لقرارات االحتفاظ.50المقبول لھا ھو اكبر من 
 
 مؤشر معدل النمو: -3

وظیفة االكتتاب المباشر للشركة وحجم اإلقساط  یفصح ھذا المؤشر عن معرفة التغیر الذي طرأ على     
) معتمدا بذلك على التقاریر السنویة 10الصافیة المكتتب بھا ، ویتم توضیحھا عن طریق الجدول(

 الشركة والتي بینت فیھا نسب النمو النھائیة.
 2011_2007) معدل النمو في إقساط التامین خالل المدة 10جدول (                

 مبالغ اإلقساط السنة
 (المبالغ بآالف الدنانیر)

 نسبة النمو

2007 19,874,666 27 
2008 3,313,6420 67 
2009 48,281,770 46 
2010 60,561,538 25 
2011 83,306,169 38 
 40  للمدة  المعدل العام

 
 %) تفاوت في معدالت النمو للمدة المبحوثة عن المعدل المقبول لھذا المؤشر ھو 10نلحظ من الجدول (

) ضمن المدى المقبول ، اما بقیة االعوام فكانت تزید عن 2010-2007. بحیث كانت اعوام ( ± 33
%. والزیادة في حجم االكتتاب عن المدى المقبول قد 40المدى المقبول لھا ، والمعدل العام للمدة كان 

رض صناعة التامین للمخاطر ، وبالمنطق نفسھ فان النقص في حجم االكتتاب عن المدى المقبول یع
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یعني انكماش صناعة التامین . بصورة عامة فان معدل النمو كان سلبیا او متناقصا مما یدل على ان 

على الرغم ھناك خلال في األداء اإلداري واإلنتاجي وعدم دقة في رسم سیاسات إدارة خطط االكتتاب ، 
من حسابات األرباح والخسائر الخاصة بالشركة للفترة المبحوثة تظھر إرباحا متزایدة، والسبب في 

 ذلك ھو التأمینات اإللزامیة التي تحقق نوعا من التوازن في أرباح الشركة المبحوثة. 
 .)1ویمكن توضیح ذلك من خالل الشكل البیاني (    

 
 ت نمو أقساط التامین خالل المدة المبحوثة.دال) مع1الشكل البیاني(                             

 
 
 مؤشر معدل تعرض االكتتاب (حجم المخاطر في المحفظة التأمینیة) -4

تعبر نسب معدل التعرض الى االكتتاب عن توجھات إدارة المخاطر في شركة التامین المبحوثة في      
مواجھة المخاطر التي یمكن ان تتعرض لھا شركة التامین في التقلبات الفجائیة في نتائج المحفظة 

ئیة الناتجة عن التأمینیة، فھذه النسب تعبر عن مدى قدرة شركة التامین على مواجھة المخاطر الفجا
التقلبات في نتائج أعمال المحافظ التأمینیة، وترتبط ھذه النسب مع القدرة االستیعابیة لشركة التامین 
بعالقة عكسیة اي انھ كلما ارتفع معدل التعرض لالكتتاب انخفضت بالمقابل القدرة االستیعابیة لشركة 

اللتزاماتھا المالیة، والمدى المقبول لھا  التامین، وھذا قد یؤدي الى صعوبة في أداء شركة التامین
معدل التعرض للألكتتاب = صافي  -%، ویتم حسابھا عن طریق المعادلة اآلتیة:300% الى 220

علما ان احتیاطي الطوارئ لعملیات التامین للمدة  احتیاطي الطوارئ لعملیات التامین.÷ اإلقساط 
 ة من تقاریر ادارة الشركة:) والمستخرج11ھي كما في الجدول (  2011 – 2007

 
 2011 – 2007للمدة  ) صافي االقساط احتیاطي والطوارئ لعملیات التامین11جدول (             

 احتیاطي الطوارئ لعملیات التامین لمكتتبةا صافي اإلقساط السنة
2007 15,512,179 13,888,174 
2008 37,410,735 29,965,661 
2009 40,348,397 46,680,917 
2010 44,128,863 59,056,173 
2011 58,958,642 48,542,683 

               
  ) یتم استخراج معدل تعرض االكتتاب للمخاطر.11ومن معطیات الجدول ( 
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 ) معدل تعرض االكتتاب للمخاطر12جدول (  

 معدل تعرض االكتتاب لكل سنة السنة
2007 111% 
2008 124% 
2009 86% 
2010 74% 
2011 121% 
 %103 التعرض اجمالي معدل

      
) بأن نسبة معدل التعرض لالكتتاب في المدة المبحوثة كانت منخفضة اذ بلغت 12یتبین من الجدول (   

% وھذا یدل أن قرار إدارة المخاطر في 300-220% ، مقارنة بالمدى المقبول لھا 124 -74%
الشركة المبحوثة بما یتعلق برصید احتیاطي الطوارئ لعملیات التامین كانت غیر مدروسة بشكل جید، 

دور فعال إلدارة المخاطر في القرار المتخذ .ارتفعت نسبة معدل تعرض االكتتاب في او لم یكن ھناك 
% ، 1.21لتصل اإلقساط المكتتبة الى إجمالي احتیاطي الطوارئ لعملیات التامین الى    2011العام 

حیث ان ھذه النسبة المرتفعھ تبین ان احتیاطي الطوارئ كان غیر كاف لتغطیة المخاطر المؤمن منھا 
في العام نفسھ، وبذلك تكون الشركة المبحوثة قد تحملت  خطرا عالیا فیما لو تحققت المخاطر المؤمن 

 علیھا بنسبة عالیة، 
وذلك قد الیؤثر في الشركة المبحوثة بنسبة كبیرة لكونھا من الشركات الحكومیة العمالقة من حیث   

لو كانت حدیثة النشوء أو ذات رأس مال المالءة المالیة، لكن قد یؤدي ذلك الى إفالس الشركة في 
 صغیر.

 معدل التغیر في معدل الخسارة الفنیة -5
یقیس معدل التغیر في الخسارة الفنیة مدى جودة االكتتاب خالل فترة معینة فضال عن كفاءة نظم      

 -االكتتاب وتطور أداء اإلدارة للمدة نفسھا، ویمكن إیجاده من خالل المعادلة اآلتیة:
الخسارة عن االكتتاب  –التغیر في معدل الخسارة الفني = الخسارة عن االكتتاب للعام الحالي  معدل •

  الخسارة عن االكتتاب للعام السابق.÷ للعام السابق
 

 ) معدل التغیر في معدل الخسارة خالل المدة المبحوثة13جدول( 

 الخسارة المتحققة خالل كل سنة السنة
من الفترة المبحوثة (المبالغ 

 باالف الدنانیر)

نسبة التغیر في معدل 
كل الخسارة الفنیة خالل 

 سنة

2007 5,410,739 22 
2008 6,358,080 18 
2009 7,903,542 23 
2010 9,740,552 24 
2011 16,105,352 65 

 30  المعدل االجمالي
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التدریجي خالل سنوات المدة ) ان نسبة التغیر في الخسارة الفنیة امتاز بالتصاعد 13نلحظ من الجدول(
ھي  2010حیث كانت نسبة الزیادة في األرباح عن عام  2011المبحوثة، وبتصاعد كبیر خالل عام 

في الفصل الثالث ضمن المبحث االول ، تحلیل نشاط الشركة ، مما  6% وكما مبین في الفقرة رقم 4
 لحاصل في صافي االرباح الفنیة.یلقي أعباء إضافیة على النشاط االستثماري لیعوض ھذا النقص ا

 مؤشر معدل العائد على االستثمار تحلیل -6
یستخدم مؤشر معدل العائد على االستثمار لتغطیة القصور الحاصل في عملیة االكتتاب التأمیني  حیث     

غالبا ماتزید إیرادات االستثمار على أرباح االكتتاب بصورة كبیرة في شركات التامین، ویتم أیجاد 
معدل العائد على االستثمار = صافي مبلغ  -معادلة اآلتیة :معدل العائد على االستثمار عن طریق ال

 متوسط صافي االستثمارات.÷ العائد من االستثمار 

 )  صافي االستثمارات ومعدل العائد 14جدول( 
خالل كل صافي االستثمارات  مبلغ العائد السنة

 سنھ
 العائد على االستثمارمعدل 

2007 298,533.95 2,713,945 11% 
2008 368,109.39 3,346,449 11% 
2009 800,819.73 5,931,998 13.5% 
2010 395,112.41 4,877,931 8.1% 
2011 337,637.82 5,627,297 6% 

 22,497,620 المجموع
 %10 المعدل العام

) أن الشركة المبحوثة حققت معدالت عائد على االستثمار متذبذبة خالل المدة المبحوثة، 14یبین الجدول(
وبالتحدید في السنتین األخیرتین األمر الذي قد یشیر إلى أن قرارات إدارة الشركة المبحوثة الخاصة 

مقارنة باالستثمار كانت غیر مدروسة بشكل جید، مما أدى إلى توجھات استثماریة ذات مخاطر عالیة 
باألصول المستثمرة ، وھذا یدل على ضعف دور إدارة المخاطر في تقییم مخاطر االستثمار من حیث 

 العائد وشكل االستثمار.  
 )2ویمكن توضیح االصول المستثمرة وعوائد استثماراتھا في بالشكل البیاني (    

 ) االصول المستثمرة وعوائد استثمارھا خالل المدة المبحوثة 2الشكل البیاني(  
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 مؤشر فائض النشاط التأمیني( أرباح االكتتاب واالستثمار):تحلیل  -7
القدرة االستیعابیة لشركات التامین تبدأ بالقدرة المالیة للشركة على االكتتاب ، فإذا كان لدى الشركة 

 الفائض أو احتیاطي التعویضات غیر كاف. ویحسب كاألتي:مستوى غیر كافي من األرباح  سیصبح 
صافي اإلقساط ÷ معدل فائض النشاط التأمیني = فائض النشاط التأمیني ( االكتتاب + االستثمار) 

 .)16ویمكن توضح ھذا المؤشر بالجدول (المكتتبة. 

 (المبالغ باالف الدنانیر)) أرباح االكتتاب المتحققة ومعدل فائض أرباح النشاط التأمیني  16جدول ( 

خالل األرباح المتحققة  السنة
الفترة  سنة منكل 

 المبحوثة

 صافي اإلقساط
 لمكتتبةا

معدل فائض 
النشاط 
 التأمیني

 أجمالي معدل فائض
 النشاط  التأمیني

2007 4,105,563 15,512,179 26% 17% 
2008 4,877,816 37,410,735 13% 17 ×%34,941,524 

=5,940,059                   
 أجمالي الفائض خالل الفترة

 المبحوثة

2009 5,598,582 40,348,397 14% 
2010 9,994,053 44,128,863 22% 
2011 10,365,510 58,958,642 17% 

 %18 34,941,524 المجموع

 34,941,524بلغت ) ان الشركة المبحوثة حققت خالل المدة المبحوثة أرباحا متزایدة 16یظھر الجدول (
. بینما كان معدل فائض النشاط التأمیني خالل كل سنة من سنوات المدة المبحوثة قد امتاز بالتذبذب، 
األمر الذي یشیر إلى أن ھنالك ارتباك في السیاسة االستثماریة واالكتتابیة للشركة المبحوثة .علما ان 

أظھرت النتائج ان الشركة المبحوثة  ینما% ب150النسبة المقبولة لمعدل فائض النشاط ھي اكبر من 
 % .18حققت أجمالي فائض عن النشاط التأمیني للمدة المبحوثة بنسبة 
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 ) نتائج التحلیل المؤشرات لنسب ربحیة االكتتاب التأمیني والخسارة الفنیة  للمدة المبحوثة 17جدول ( 
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2007 15,512,179 26% 4,033,166.54 22% 3,412,679.38 

بح
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620,487.16 16,132,666.16 
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2008 37,410,735 13% 4,863,395.55 18% 6,733,932.3 
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2009 40,348,397 14% 5,648,775.58 23% 9,280,131.31 
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3,631,537.73 36,716,859.27 

رة
سا

خ
 

2010 44,128,863 22% 9,708,349.86 24% 10,590,927.12 
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2011 58,958,642 17% 10,022,969.14 65% 38,323,117.3 
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28,300,148.16 30,658,493.84 
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خ
 

% خالل عام 22كان معدل الخسارة الفنیة یساوي  2007) في العام 17یتضح من خالل الجدول (   
% أي ان معدل الخسارة كان اقل من معدل فائض النشاط 26مقابل فائض عن النشاط یساوي  2007

% مقابل معدل فائض 18كان معدل الخسارة الفنیة یساوي  2008اما خالل العام  %.4التأمیني بنسبة 
رة كان أعلى من معدل الفائض عن النشاط التأمیني بنسبة % اي ان معدل الخسا13عن النشاط یساوي 

% مقابل معدل فائض عن النشاط یساوي 23كان معدل الخسارة الفنیة  2009خالل العام و %.5
 2010خالل العام و %.9%أي ان معدل الخسارة أعلى من معدل فائض النشاط التأمیني بنسبة 14

%، اي ان  معدل 22ئض عن النشاط التأمیني  بمقدار % مقابل معدل فا24كان معدل الخسارة الفني 
% 65كان معدل الخسارة الفني  2011%. وفي العام 2الخسارة كان أعلى من معدل الفائض بنسبة 

%، اي ان  معدل الخسارة كان أعلى من معدل الفائض 17مقابل معدل فائض عن النشاط  بمقدار 
ى انخفاض الربح الفني مما یلقي اعباء اضافیة على %. مما یدل ان ھذة الزیادات تؤدي ال48بنسبة 

) من خالل الشكل البیاني 17ویمكن توضیح نتائج الجدول ( النشاط االستثماري لیعوض ھذا النقص.
)3(. 
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) مقارنة بمقدار الخسائر الفنیة 2011_2007) معدل فائض النشاط التأمیني خالل الفترة (3الشكل (
 لنفس الفترة

فضال عن ماتم ذكره في الفقرات السابقة نلحظ من الجدول االرتفاع شبھ التدریجي لمعدل الخسارة      
الفنیة، اذا ما تم مقارنتھ بمعدل الفائض (الربح) عن النشاط التأمیني فسنلحظ أن معدالت الخسارة أعلى 

اح والخسائر یظھر ان ،  على الرغم من ان حسابات األرب2007من معدالت الفائض باستثناء العام 
ھناك فائضا في األرباح للمدة المبحوثة، وھذا یدل على أن معظم المخاطر المؤمن علیھا خالل كل 
سنة من سنوات المدة المبحوثة وتمتاز بالحدة العالیة، وان تحققھا أدى الى انخفاض الربح الفني والقاء 

) ان الشركة 4تعویض النقص، فیظھر الشكل(أعباء إضافیة على النشاط االستثماري للشركة المبحوثة ل
 -بر من ربح االكتتاب، وكما یأتي:حققت عجز اكتتاب خالل الفترة اك

) صافي اإلقساط مقارنة بصافي اإلقساط بعد جمع الربح وطرح الخسارة لنفس  4الشكل البیاني(     
 المدة

 )4مقارنة بالحدود المقبولة لھا بالجدول (ومما تقدم من تحلیل ألغلب المؤشرات یمكن تلخیص نتائجھا 
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 ) مقارنة تحلیل المؤشرات والحدود المقبولة لھا18جدول (

 سلبي ایجابي المعیار المتحقق المؤشر التسلسل
  ایجابي %100اقل من %61 معدل ربحیة االكتتاب التأمیني 1
  ایجابي %50اكبر من  %77 معدل االحتفاظ 2
 سلبي  %33+_  %40 معدل النمو 3
 سلبي  %300الى220من %103 معدل التعرض لالكتتاب 4
معدل التغیر في معدل الخسارة  5

 الفنیة
 سلبي  %20اقل من  30%

 سلبي  %10اكبر من    %10 معدل العائد على االستثمار 6
  ایجابي %25اقل من    %23 معدل إعادة التامین 7
 سلبي  %150اكبر من  %17 النشاط التأمینيفائض  8

 
 ((المحور الرابع))                                             

 ))االستنتاجات والتوصیات((                                       
Conclusions And Recommendations 

 Conclusions: االستنتاجات
من خالل مؤشر معدل ربحیة االكتتاب انھ كان ایجابیا مما یدل على أن ھنالك توجھا  توصل البحث -1

ات التأمینیة ذات معدل خسارة في الحصول على العملیومدروس في عملیة انتقاء المخاطر سلیم 
 .متوازن

دم دقة یلحظ من مؤشر معدل النمو انھ كان سلبیا مما یدل على ان ھناك خلل في األداء واإلنتاجي وع -3
في رسم سیاسات إدارة التخطیط على الرغم من حسابات األرباح والخسائر الخاصة بالشركة تظھر 
إرباحا متزایدة، والسبب ھو التأمینات اإللزامیة التي تحقق نوعا من التوازن في أرباح الشركة 

 المبحوثة.
إدارة المخاطر في الشركة یدل مؤشر معدل التعرض لالكتتاب انھ كان سلبیا وھذا یدل أن قرار  -4

  .المبحوثة بما یتعلق برصید احتیاطي الطوارئ لعملیات التامین كانت غیر مدروسة بشكل جید
ظھر من خالل مؤشر معدل الخسارة الفني انھ كان سلبیا اذ امتاز بالتصاعد التدریجي خالل سنوات  -5

ھي  2010ي األرباح عن عام حیث كانت نسبة الزیادة ف 2011، وبتصاعد كبیر خالل عام البحث
% مما یلقي أعباء إضافیة على النشاط االستثماري لیعوض ھذا النقص الحاصل في صافي االرباح 4

 الفنیة.
نلحظ من خالل مؤشر معدل العائد على االستثمار انھ كان سلبیا وأن الشركة المبحوثة حققت معدالت  -6

 ثة، وبالتحدید في السنتین األخیرتین.  عائد على االستثمار متذبذبة خالل المدة المبحو
اثبت مؤشر معدل إعادة التامین ایجابیتھ من خالل وقوع نسبتھ ضمن المدى المقبول األمر الذي قد  -7

 .یشیر إلى ان قرارات إدارة الشركة الخاصة باإلعادة كانت مدروسة بشكل جید 
 Recommendations: التوصیات

ضرورة تكوین قاعدة بیانات یتم من خاللھا دراسة المخاطر التي قد تشكل حالة من عدم االستقرار  -1
كشف وتحلیل جمیع العوامل المؤثرة على الشركة ولتكون بمثابة نظام إنذار مبكر  لغرضللشركة. 

 لھا.
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ات التامین التي تم عدد طلب نرى من الضرورة العمل على تكوین قاعدة بیانات یتم من خاللھا تثبیت -2
رفضھا وعدد الوثائق التي لم توافق الشركة على تجدیدھا ، وما ھي أسباب الرفض ، لكي یتم اعتمادھا 

 حسابیا عند التحلیل لمعرفة اسباب استخدام استراتیجیة التجنب.
یة یتلطب من الشركة رسم سیاسات مدروسة لمعدالت للنمو وعدم االعتماد على التامینات االلزام -3

 التي تحقق نوعا من التوازن في أرباح الشركة.
ینبغي على الشركة دراسة احتیاطي الطوارئ بشكل صحیح لتغطیة المخاطر المؤمن منھا. بحیث  -4

الیكون عالي ویحرم الشركة من استثمار ھذه الزیادة، وال یكون قلیل وال یكفي لتغطیة المخاطر 
 الطارئة.

ق المسوقة وزیادة حجم االكتتاب لكافة المحافظ التامینیة باستخدام سیاسة العمل على زیادة عدد الوثائ -5
 ض النقص الحاصل في صافي االرباح الفنیة.یعولیتم تملئ االحتفاظ ، 

نتیجة تذبذب العائد االستثماري ینبغي للشركة إعادة النظر بقرارات االستثمار، وضرورة تبني  -6
ماریة ، واالنتقال من إدارة المحافظ االستثماریة التقلیدیة الى استخدام وسائل وأدوات السیاسة االستث

إدارة المحافظ االستثماریة الحدیثة ( لقیاس السیولة، والربحیة، والنشاط)، وذلك لغرض إخضاعھ الى 
لالرتقاء من خاللھا التنبؤ بمخاطر االستثمارات لیتم معالجتھا یتم معاییر ومقاییس علمیة وعملیة 

 الشركة.ستثمارات با
، یعنى بإدارة المخاطر یتم من خاللھھ للشركة الھیكل التنظیمي ختص فيیتوجب استحداث قسم م -7

 تبني رؤیة شاملة عن المخاطر التي قد تواجھھا ، لكي یستطیع تشخیص أنواع المخاطر ومستویاتھا.
التأمیني وإدارة المخاطر، تدریب وتشجیع المنتسبین على أكمال دراستھم العلیا في مجال التخصص  -8

وتعزیزھا بدورات خارج العراق وداخلھ من أجل رفع كفاءة وفاعلیة أدائھم، وبالخصوص في مجال 
 كتتاب واالستثمار واعادة التامین.ادارة المخاطر واال

 امكانیة استخدام ھذه المؤشرات واعتمادھا عند اعداد تقریر كفاءة االداء السنوي للشركة ومن خاللھا -9
  یتم تحدید مواطن القوة والعمل على تطویرھا ومواطن الضعف والعمل على امكانیة معالجتھا.

 المصادر
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