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 شكر وتقدير:
بسم اهلل الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووااله إىل يوم 

 الدين.

وخالص عبارات التقدير ألستاذي املشرف على إعداد هذه مذكرة املاجستري هذه أتوجه جبزيل الشكر 
أشكره أوال على قبول االشراف على هذا العمل وثانيا على مساعدته املقدمة  روابحي عبد الناصرالدكتور 

 وحرصه وصربه يف سبيل إكمال إجناز هذا العمل، وعلى حسن تعاونه وتعامله معي.

كما ال يفوتين أن أتقدم بالشكر اجلزيل لكل موظفي الكلية ومسؤويل الشركة اجلزائرية للتأمينات على 
ولكل من ساهم يف إعداد هذه املذكرة من قريب أو  خروج هذه املذكرة للنور.مة مساعدهتم وتسهيلهم مله

 بعيد، دون أن أنسى زمالئي وزمياليت يف دفعة اقتصاديات التأمني.
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 مقدمة:

طريق  يتم حتصيل اإليرادات بشكل مسبق عندورة اإلنتاج، حيث  بانعكاستأمني خبصوصية تميز نشاط الي
أقساط التأمني املدفوعة عند تاريخ االكتتاب، يف املقابل يتم دفع التعويضات والتكاليف بعد حدوث 

 عن طريق جتميع األخطار وإجراء املقاصة بينها وفقا لقوانني اإلحصاء والتنويع يف املنتجات.الضرر، وهذا 

ا من أجل الوفاء مجميع هذه اخلصوصية تشكل حتدي لشركات التأمني، حيث تسخر كامل إمكانياهت
ن هلم. وهناك عدة خماطر حتول دون متكن شركة التأمني من الوفاء التزاماهتا املستقبلية جتاه زبائنها أي املؤم  

طر اخمطر السيولة و اخماالستثمار و  خماطروهي  بالتزاماهتا منها أخطار مشرتكة مع مجيع املؤسسات املالية
مثل اخلاصة بنشاط التأمني  باإلضافة إىل األخطار .املخاطر التشغيلية ،طر االئتماناخمأسعار الفائدة، و 

 .الت الكارثية، خطر إعادة التأمنيتغري معد خماطرالتقنية،  ؤوناتتقييم امل خماطر سوءالتسعري،  خماطر

سوء الذي ينتج عن عدة أسباب منها  طر اليت تواجهها شركات التأمني خطر االكتتاباخومن بني أبرز امل
ينقسم لعدة أخطار هي خطر حتديد القسط وخطر حتديد  تقييم اخلطر وعدم مصداقية البيانات ...

 وخطر الكوارث الطبيعية. االحتياطات

وهذا من  ومالءهتا املاليةرحبية وأمان أصوهلا  التأمني إىل ضمانشركات  الشركات التجارية هتدفوككل 
االكتتابات املسجلة يف جانب األصول وقرارات توظيف خالل زيادة التزاماهتا الناجتة عن زيادة حجم 

ومن أجل حتقيق هذا اهلدف تستخدم شركات  األموال املسجلة يف جانب اخلصوم من ميزانية املؤسسة.
يعرف باسم إدارة األصول واخلصوم يف شركات التأمني  –التأمني على األضرار التحليل املايل الديناميكي 

 وتطبيق التأمني أقساط وختفيض التقنية، املخصصات من الناجتة املالية العوائد ممن أجل تعظي –على احلياة 
 ملواجهة الالزمة السيولة ضمان أي املستقبلية، والتزاماهتا التأمني شركة توظيفات بني التوازن حتقق اسرتاتيجية

 .املستقبلية الشركة التزامات
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من خالل وعليه فإن التحليل املايل الديناميكي يسمح بتقييم وتسيري خماطر االكتتاب يف شركة التأمني 
حتديد قسط التأمني وحجم االحتياطات الالزمة ملواجهة االلتزامات املستقبلية اليت تنتج عن قبول شركة 

 ط.التأمني باألخطار املغطاة بشكل يضمن رحبية واستمرارية الشركة يف النشا

  إشكالية البحث:أوال: 

ولذلك  األضرارتدور فكرة هذه الدراسة حول منهجية التحليل املايل الديناميكي يف شركات التأمني على 
 فإن اشكالية البحث تستدعي طرح السؤال الرئيسي التايل:

تقييم مخاطر االكتتاب في  ليب التحليل المالي الديناميكي المستخدمة فيأساهي تقنيات و  ما
 ؟ CAATالشركة الجزائرية للتأمين الشامل 

 وتتفرع عن هذه اإلشكالية األسئلة الفرعية التالية:

  وماهي أساليب تطبيق مميزات وأهم الطرق املستخدمة يف التحليل املايل يف شركات التأمنيماهي ،

 التحليل املايل الديناميكي يف شركات التأمني؟

  املخاطر اليت تواجه شركات التأمني خالل نشاطها وهل ميكن ملخاطر االكتتاب أن تشكل ما نوع

 ؟خطرا فعليا على شركة التأمني، وما هي سبل قياس وتقييم هذه املخاطر

  الشامل الشركة اجلزائرية للتأمنيهل تواجه CAAT هل و  ؟خماطر اكتتاب بشكل يهدد وجودها

 ؟الوقائية للحد من هذه املخاطرتلتزم الشركة مبختلف التدابري 

 فرضيات البحث:ثانيا: 

 :التالية الفرضيات يف تتجلى الدراسة هلذه حدود وضع وجب القطاع، هذا أمهية دراسة أجل من
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  األخرى القتصاديةا يف األنشطة املطبق ذلك عننشاط التأمني التحليل املايل املطبق يف خيتلف ،
 بباقي القطاعات االقتصادية األخرى؟بسبب االختالف يف طبيعة نشاط التأمني مقارنة 

  تواجه الشركة اجلزائرية للتأمينات خماطر اكتتاب ميكن أن هتدد مستقبلها بسبب عدم التحكم يف
 تقنيات إدارة هذا النوع من املخاطر يف شركات التأمني اجلزائرية بشكل عام؟

  هناك عالقة طردية بني املالءة املالية للشركة اجلزائرية للتأمني الشاملCAAT  وقدرهتا على
 االكتتاب، فكلما زادت مالءهتا املالية زادت قدرهتا على االكتتاب يف األخطار بشكل أكرب.

 أهمية البحث:ثالثا: 

 ميكن إبراز أمهية البحث يف النقاط التالية:

  من الدخل  % 6املكانة الكبرية اليت حتتلها صناعة التأمني يف كل دول العامل حيث متثل حوايل
 العاملي؛احمللي اإلمجايل 

  األمهية االقتصادية واالجتماعية الكربى لشركات التأمني وحجم الضرر الذي ميكن أن تلحق
يناميكي وسيلة مهمة للمحافظة باالقتصاد يف حالة تعرضها لإلفالس، حيث يعترب التحليل املايل الد

 على دميومة نشاط شركات التأمني؛
  املخاطر اليت تواجه شركات التأمني أثناء نشاطها وهو ما يستلزم وضع سيناريوهات للتحكم يف

 هاته املخاطر؛
 نقص الدراسات حول هذا املوضوع دعانا الختياره من أجل املسامهة يف اثرائه 
 أداة تسمح لإلدارة باختاذ القرارات حول توظيفات املؤسسة ونشاطها  التحليل املايل الديناميكي هو

 .السنوي

 الدراسة:أهداف رابعا: 

 :يلي فيما نوجزها األهداف من مجلة إىل الدراسة هذه هتدف
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 األمهيةإبراز و ، تبيني خصوصية التحليل املايل املستخدم يف شركات التأمني عن باقي الشركات 
 البالغة للدور الذي يلعبه التحليل املايل الديناميكي يف شركة التأمني.

  مسامهة الدراسة بإضافة مرجع جديد يف جمال التحليل املايل اخلاص بشركات التأمني الذي يعرف
 نقصا كبريا يف املراجع خاصة باللغة العربية.

  االكتتاب اليت تواجهها وإبراز مواطن حتليل وضعية الشركة اجلزائرية للتأمني الشامل أمام خماطر
 اخللل هبا يف حالة وجودها؛

 خطة البحث:خامسا: 

مت تقسيم هذه الدراسة لثالثة فصول للتطرق جلميع جوانب اإلشكالية حيث تناولنا يف الفصلني األول 
والثاين اجلانب النظري للدراسة ويف الفصل الثالث تناولنا اجلانب التطبيقي على الشركة اجلزائرية للتأمني 

 .CAATالشامل )الشركة اجلزائرية للتأمينات( 

بالدراسة خصوصيات نشاط التأمني بصفة عامة وما مييزه عن باقي النشاطات يف الفصل األول تناولنا 
االقتصادية األخرى، مث أبرزنا مفهوم التحليل املايل يف شركات التأمني على األضرار وخمتلف األساليب 

 املستخدمة يف هذا التحليل. 

ملخاطر يف شركات التأمني بصفة عامة بينما يف الفصل الثاين قمنا بإبراز املقصود باالكتتاب، مفاهيم إدارة ا
 وخماطر االكتتاب يف شركات التأمني على األضرار بصفة خاصة، مث كيفية قياس وتقييم هذه املخاطر.

أما الفصل الثالث فمنا من خالله بتحليل وضعية الشركة اجلزائرية للتأمينات بغرض تبيني مواطن اخللل هبا 
شركة تأمني وإبرازها، وتبيني مواطن قوة الشركة للحفاظ عليها. ومشلت أمام خماطر االكتتاب اليت تواجه أي 

سنوات وهو ما يتالءم مع أسلوب التحليل  5أي على مدى  0202و 0202الدراسة الفرتة ما بني سنيت 
تطور نشاطها من تاريخ انشائها لغاية سنة املايل الديناميكي. مع تقدمي نبذة عن الشركة منذ تاريخ نشأهتا و 

0202. 
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 :بحثفي ال المنهج المتبعسادسا: 

 هي املوضوع فطبيعة متالزمتني، قضيتني جتعلهما املتبع واملنهج املوضوع بني تربط اليتعضوية لا العالقة إن
 املنهج على دراستنا يف سنعتمد ذلك وعلى جوانبه، بأهم اإلحاطة قصد إتباعه الواجب املنهج حتدد اليت

 مناسبا نعتربه الذي املنهج هذا. وحتليلها تصنيفها املعلومات، مجع إىل يهدف الذي التحليلي الوصفي
 خالل من وذلك واضح بشكل عليه سنعتمد حبيث الدراسة، من كبريا جانبا يأخذ إذ املوضوع لطبيعة
 استعمال إىل إضافة النظري، اإلطار فهم بغرض البحث وتشخيص ووصف باملوضوع، املتعلقة الوثائق حتليل

شركة ال يفلتقييم خماطر االكتتاب  التحليل املايل الديناميكي استخدامب فيه نقوم الذي حالة، دراسة أسلوب
 .CAATلتأمني اجلزائرية ل

 الدراسات السابقة:سابعا: 

بعض أثناء البحث عن الدراسات السابقة اليت تناولت موضوع حبثنا أو املواضيع املشاهبة له وجدنا 
 املوضوع نربزها فيما يلي:الدراسات اليت تطرقت لبعض جوانب 

 la gestion actif-passif dans une compagne" (، 0200)بلحيمر حسني،  .0

d’assurances  وهي عبارة عن ورقة عمل مقدمة يف ملتقى مؤسسات التأمني التكافلي "
والتأمني التقليدي بني األسس النظرية والتجربة التطبيقية، وتناول فيها الباحث إدارة األصول 

 واخلصوم يف شركات التأمني بصفة عامة.
 Gestion actif passif etبعنوان،  Cristiano Borean و  Charles Descureدراسة ل   .0

solvabilité  تطرق فيها الباحثان إىل عالقة إدارة األصول واخلصوم مع املاءة املالية لشركات التأمني
 .0بعد صدور معايري املالءة املالية 

 mesure des risques de بعنوان Frédéric Planchetو  Jean-Paul Felixدراسة ل  .3
marche et de souscription vie en situation d’information 

incomplete pour un portefeuille de  prévoyance  تطرق فيها الباحثان لكيفية
دراسة خماطر االكتتاب والسوق يف شركات التأمني على احلياة يف حالة عدم توافر املعلومات الكافية من 
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خالل وضع منوذج عشوائي لدراسة املخاطر املرتبطة بالوفيات نظرا ملا تسببه هذه األخرية من خماطر على 
 صناديق التقاعد.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول
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 لتحليل المالي الديناميكي في شركات التأمين على األضرار:اإلطار النظري لالفصل األول: 

 تمهيد:

ورة د ت األخرى حيث يتصف نشاطها بانعكاسنظرا خلصوصيات نشاط شركات التأمني مقارنة بالشركا
ن عند اكتتاهبم يف اليت يدفعها الزبائعوائد املبيعات املتمثلة يف أقساط التأمني من خالل حتصيلها لاإلنتاج 

د وقوع األخطار املأمن عن قبل دفعها لتكلفة اإلنتاج املتمثلة يف التعويضات املقدمة لزبائنهاعقود التأمني 
 ية من خالل حتديد قيمة األقساطشركة التأمني أن حتسن التعامل مع هذه الوضع، كان ال بد على ضدها

مواجهة خطر  حىت ال جتد نفسها يفمضاف هلا مصاريف التسيري بشكل يفوق حجم التعويضات املتوقعة 
سبب شركات كثرية يف سنوات الثمانينات والتسعينات من القرن املاضي ببالفعل وهو ما تعرضت له  ،اإلفالس

ا، وهلذا حاولت اهليئات املشرفة على قطاع التأمني وضع من ضدهملأسوء تقدير قيمة األقساط واألخطار ا
عايري متمرارية يف النشاط بشكل عادي من أمهها لتتمكن من االسآليات ومعايري لتتبعها هذه الشركات 

ي يف شركات التأمني على األضرار وإدارة األصول واخلصوم يف شركات التأمني على يكالتحليل املايل الدينام
  هذه املذكرة سنهتم بشركات التأمني على األضرار وبالتايل سنستددم تقنيات التحليل املايلوحنن يف احلياة.

 الديناميكي.

ولدراسة اجلانب النظري للتحليل املايل الديناميكي يف شركات التأمني على األضرار سنقسم هذا الفصل إىل 
 أربع مباحث هي:

الوظائف سنتطرف فيه خلصوصيات نشاط شركات التأمني و الذي  نستهل الفصل بعد التمهيد باملبحث األول
تأمني، ونوع مفاهيم وأهداف التحليل املايل يف شركات ال فيه تناولناليت تقوم هبا، يف حني املبحث الثاين 

 مصادر املعلومات املستددمة يف التحليل املايل يف شركات التأمني وأنواعه واألطراف املستفيدة منه.

على األضرار، بينما  املستددمة يف قطاع التأمني والنسب املعيارية ث فيربز أهم النسب املاليةأما املبحث الثال
 .لى األضرارع املبحث الرابع يتطرق ألهم التطرق املستددمة يف التحليل املايل الديناميكي يف شركات التأمني
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 المبحث األول: خصوصيات نشاط التأمين:

بيعة وهذا ناجم أساسا من طتتسم شركات التأمني خبصوصيات متيز نشاطها عن باقي الشركات األخرى 
 املعاكس للشركات األخرى حيث تبيع منتجاهتا قبل حتمل التكاليف املتمثلة يف التعويضات. نشاطها

 :تعريف التأمين وأنواعهالمطلب األول: 

م املتعلقة حمتواه بشكل جيد نقوم بتعريف بعض املفاهيحث فهم بغرض التسهيل على املطلع على هذا الب
 بقطاع التأمني والواردة بكثرة يف هذا البحث.

 :تعريف التأمينالفرع األول: 

لتأمني هو جتميع ا عرفت جلنة مصطلحات التأمني مبؤسسة اخلطر والتأمني األمريكية التأمني على أنه ما يلي:
ويض خطار إىل املؤمنني ششركات التأمني،، والذ م يوافقون على تعللدسائر العرضية عن طريق حتويل هذه األ

 .1املؤمن هلم عن هذه اخلسائر، أو لتوفري مزايا مالية أخرى يف حالة وقوعها، أو لتقد م خدمات متعلقة باخلطر

القانون و وليس هذا هو التعريف الوحيد للتأمني بل ميكن تعريفه حسب العديد من فروع املعرفة مثل االقتصاد  
 وعلم النفس وإدارة املداطر وغريها.

 التعريف االقتصادي التأمين:

رد عن طريق جتميع الف أداة لتقليل اخلطر الذي يواجههميكن تعريف التأمني من الناحية االقتصادية على أنه: 
عدد كاف من الوحدات املتعرضة لنفس ذلك اخلطر شكالسيارة واملنزل واملستودع ...، جلعل اخلسائر اليت 
يتعرض هلا كل فرد قابلة للتوقع بصفة مجاعية، ومن مث ميكن لكل لصاحب وحدة االشرتاك بنصيب منسوب 

 .2إىل ذلك اخلطر

 التعريف القانوني للتأمين:

عقد يلتزم املؤمن من القانون املدين على أنه:  916يف املادة  التأمني املشرع اجلزائري الناحية القانونية عرفمن 
و أي أاملستفيد الذي اشرتط التأمني لصاحله مبلغا من املال أو إيرادا  بأن يؤدي إىل املؤمن له أو إىل مبقتضاه

                                                             
 .15، ص 2002جورج ريجدا، مبادئ إدارة الخطر والتأمين، تر وتحقيق محمد توفيق البلقيني وإبراهيم محمد مهدي، دار المريخ، السعودية،  1 
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عة ملبني يف عقد التأمني وذلك مقابل قسط أو أية دفعوض مايل آخر يف حالة وقوع احلادث أو حتقق اخلطر ا
 .1مالية أخرى يؤديها املؤمن له للمؤمن

من التعاريف السابقة ميكن تعريف التأمني على أنه: وعد بالتعويض تقدمه شركة التأمني للمؤمن هلم يف حالة 
فع املؤمن له مبلغ مايل يدمقابل  ،وقوع ضرر يف املمتلكات املؤمن عليها ضد خماطر حمددة يف عقد التأمني

 للشركة.

 :2ومن التعاريف السابقة جند بعض املصطلحات اجلديدة على غري املتدصص يف التأمني نعرفها فيما يلي

 ود التأمنيعقوهي اجلهة اليت تقدم خدمات التأمني وحتصل على الرسوم عن طريق بيع  :Insurer الُمَؤمِّن
ية لفائدة مؤسسات جتارية بغرض حتقيق الربح أو تعاونعلى شكل اليت تتضمن التغطية التأمينية، وتكون 

 .3املشرتكني يف براجمها أو حكومية

وهو الطرف ششدص أو شركة، الذي يتعرض خلطر يف شدصه أو ممتلكاته ولذلك  :Insuredله الُمَؤمَّن 
التأمني ضد هذا اخلطر مقابل قسط متفق عليه ومقابل أن  يلجأ لطرف آخر هو شركة التأمني طالبا منها

 مبلغا من املال يف حال حتقق اخلطر.له تدفع الشركة 

تفيد ستبة على عقد التأمني وقد يكون املهو الطرف الذي تؤول إليه املنفعة املرت  :Beneficiary المستفيد
 املؤمن له أو أي شدص آخر.هنا هو 

هو املبلغ الذي يدفعه املؤمن له للمؤمن نظري التزام األخري بتحمل اخلطر نيابة  :Premiumقسط التأمين 
 عن األول.

فيد عند بدفعه للمؤمن له أو املست ششركة التأمني، وهو املبلغ الذي يلتزم املؤمن :Sim Insuredمبلغ التأمين 
 .حتقق اخلطر املؤمن ضده، وتتحدد قيمته حسب الصيغة اليت مت التعاقد عليها

 التأمين: الثاني: عقدالفرع 

                                                             
 .53، ص 2050مبروك حسين، المدونة الجزائرية للتأمينات، الطبعة الثانية، دار هومة، الجزائر،  1 

 .22، ص 2002أسامة عزمي سالم وشقيري نوري موسى، إدارة الخطر والتأمين، دار الحامد، عمان،  2 

 [52-52عز الدين فالح، مرجع سابق، صص ] 3 



 اإلطار النظري للتحليل املايل الديناميكي يف شركات التأمني على األضرار                  األول         الفصل 
 

1 
 

ن يتوفر عليها، أ والشروط اليت جيبالذي يربط بني املؤمن واملؤمن له حدد املشرع اجلزائري شكل عقد التأمني 
على ما يلي: حيرر عقد التأمني   0669فرباير سنة  06املؤرخ يف  60-69من القانون رقم  7حيث نصت املادة 

 :1ةكتابيا، وحبروف واضحة وينبغي أن حيتوي إجباريا، زيادة على توقيع الطرفني املكتتبني على البيانات التالي

 اسم كل طرف من املتعاقدين وعنواهنما، -
 الشيء أو الشدص املؤمن عليه، -
 طبيعة املداطر املضمونة، -
 تاريخ االكتتاب، -
 ومدته،تاريخ سريان العقد  -
 مبلغ الضمان، -
 مبلغ قسط أو اشرتاط التأمني. -

 من نفس القانون بأنه ال ميكن التعديل على عقد التأمني إال مبلحق يوقعه الطرفان. 6كما ألزمت املادة 

 :أنواع التأمين الفرع الثالث:

إىل   التجاريوينقسم التأمني تأمني جتاري وتأمني حكومي وتأمني تعاضدي؛ ميكن تقسيم أنواع التأمني إىل
لى  التأمني عإىلاألضرار على وينقسم التأمني ، والصحة قسمني التأمني على األضرار والتأمني على احلياة

وخطط  يتمثل التأمني احلكومي يف برامج التأمني االجتماعييف حني  املمتلكات والتأمني على املسؤوليات،
 التأمني إىل قسمني مها التأمني على األضرار والتأمني على احلياة.ويف هذا البحث سنقسم أنواع  التقاعد.

 أوال: التأمين على الحياة:

يدفع إىل املؤمن  ملؤمن له، بأنذا النوع من التأمني تتعهد شركة التأمني يف مقابل أقساط حمددة يدفعها ايف ه
نة أو يدفع له إيرادا بعد مدة معي قيد احلياة له أو املستفيد مبلغا من املال عند وفاة املؤمن له أو عند بقائه على

مرتبا لفرتة حمددة أو ملدى احلياة وذلك حسب اتفاق العقد، وتنقسم التأمينات على احلياة إىل ثالثة أنواع 
 .2رئيسية هي: عقود التأمني يف حال الوفاة، عقود التأمني يف حال احلياة وعقود التأمني املدتلطة
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 : التأمين على األضرار: ثانيا

 1وتندرج حتت هذا النوع من التأمني كل أنواع التأمينات األخرى اليت ال ينطبق عليها وصف تأمينات احلياة
مثل التأمني على احلريق، التأمني على السيارات، التأمني على السرقة والسطو، تأمني الطريان، التأمني البحري، 

لتأمني ا، التأمني على خيانة األمانة، التأمني اهلندسي، التأمني على القروض لية املدنية،التأمني على املسؤو 
على احملاصيل الزراعية، التأمني الطيب، التأمني على إصابات العمل وغريها من األنواع اليت ال تدخل ضمن 

 التأمينات على احلياة.

مر ملدة سنة أو ني على احلياة قصرية تستالتأمينات على احلياة يف كون مدة التأم وتتميز تأمينات األضرار عن
 أقل يف العادة بينما تكون مدة التأمني على احلياة طويلة تفوق اخلمس سنوات.

 :في شركات التأمين دورة اإلنتاج المطلب الثاني: انعكاس

فإنه يف شركات  ،ميكن فيها معرفة تكلفة املنتج قبل حتديد سعر البيعالتقليدية اليت  على عكس الشركات
التأمني يتم حتصيل األقساط املستحقة قبل دفع التعويض يف حالة حتقق الضرر، وبالتايل ميكننا القول بأن 

لتعويض املدفوع يف ا معروف بشكل مسبق عن تكلفة املنتج أي سعر البيع املتمثل يف أقساط التأمني يكون
 .2تأمني بانقالب دورة اإلنتاجحالة وقوع الضرر. هلذا نسمي هذه العملية يف شركات ال

نظرا لكون  ات األخرىمقارنة بالشرك يف تغيري ميزانية شركة التأمني بصفة كبريةيتسبب دورة اإلنتاج  انعكاس
اليت ختصصها  *قنيةتتمثل يف املؤونات التف التزامات على عاتقها األقساط املدفوعة للشركة بصفة مسبقة ختل  

 الشركة ملواجهة احتمال حدوث األخطار املؤمن عليها واليت تغطى من خالل التوظيفات.

طالع لبعض األصول مثل املباين واملدزونات، وميكننا من خالل اال يف الشركات التقليدية حيتاج نشاط الشركة
ة هلذا تبني لنا اجيبالعملية االنتقة للمباين واملدزونات وكل ماله عال اخلصوم معرفة كيفية متويل الشركةعلى 

جد يف جانب "، أما يف شركات التأمني فنكيفية متويل األصول بواسطة اخلصوم" التقليدية ميزانية الشركات
ألموال اجملمعة بتشغيل ا يف جانب األصول كيف قامت الشركة م وجندجتاه املؤمن هل التزامات الشركةاخلصوم 
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2 Franck Le Vallois et autres, Gestion Actif Passif en Assurance Vie, Economica, Paris, 2003, p 3. 
* المؤونات التقنية: هي رؤوس أموال تعدها شركات التأمين بشكل مسبق وحسب توقعها لقيمة الكوارث المتوقعة، بغرض التسديد الكلي 

 جل المؤونات التقنية في جانب الخصوم من الميزانية.لاللتزامات المترتبة عن عقود التأمين التي اكتتبت فيها، وتس
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دت التزاماهتا جتاه املؤمن عليهم، هلذا ميكن القول بأن ميزانية شركة التأمني سدمن األقساط املدفوعة وكيف 
 .1تبني "كيفية توظيف األصول"

إذا املشكلة اليت تواجه شركات التأمني هي بيعها للمنتجات وحتصيلها لألموال قبل معرفة تكلفة هذه املنتجات 
ي املبلغ الذي أ،، هلذا على الشركة تسعري املنتجات التأمينية املؤمن ضدها شالتعويضات على حتقق األخطار

ة التعويضات يف حالة ما إذا كانت مصاريف الشركة وتكلفبدقة لتفادي تعرضها للدسارة تبيع به عقود التأمني 
حتقيقها لألرباح. وإضافة لضرورة حسن التسعري على الشركة أيضا أكرب من األقساط احملصلة زيادة على 

ر املداطر اليت تؤمن ضدها جيدا، فإذا كانت نسبة حتقق اخلطر كبرية على الشركة أن ترفض التأمني اختيا
 قليلة املداطر.عليه وهذا هبدف الوصول إىل جتميع حمفظة تأمينية جيدة 

 : وظائف شركات التأمين:ثالثالمطلب ال

، ففي الوقت الاإلنتاجية مثشركات الاألخرى كالشركات ختتلف وظائف شركات التأمني عن باقي وظائف 
ي منتجات هنائية التجارية اليت تشرت  ولية لتصنيع منتجات هنائية أو الشركاتمواد أ الذي تشرتي فيه األخرية

تعيد بيعها، فإن شركات التأمني تقوم بالتأمني على املداطر أي تبيع وعدا بالتعويض يف حالة حدوث الضرر 
 ط تقوم شركة التأمني بعدة وظائف نربزها فيما يلي:املؤمن ضده، وانطالقا من هذا النشا

 التسعير: وظيفة الفرع األول:

هتتم هذه الوظيفة مبعرفة القسط الواجب استيفاؤه من املؤمن له نظري خطر معني ينوي التأمني ضده وبالتايل 
واحتمال حتقق  ةفإن وظيفة التسعري تضع سعرا معني لكل نوع من أنواع التأمينات املدتلفة يتناسب مع درج

 . 2اخلطر، مبلغ التأمني والظروف احمليطة بالشيء أو اخلطر املؤمن ضده

ويعرف الشدص الذي يقوم بتحديد األسعار باخلبري االكتواري، حيث يقوم بتحديد األسعار يف تأمينات 
اليت يقوم جبمعها من  3املمتلكات واملسؤولية باستددام خربة اخلسارة املاضية للشركة واحصاءات الصناعة

                                                             
1 Ibid, p 4. 

 512أسامة عزمي سالم وشقيري نوري موسى، مرجع سابق، ص  2 

 .221جورج ريجدا، مرجع سابق، ص  3 
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مؤسسات رمسية وخاصة هتتم مبثل هذه األحباث واألرقام والبيانات، ويراعي االكتواري أن يكون سعر التأمني 
 .1من جهة أخرى تنافسيا من جهة وكافيا لتغطية اخلطر املؤمن ضده وحيقق بعض الربح

 االكتتاب:وظيفة الفرع الثاني: 

من اليب التأمني عملية اختيار وتصنيف ط عقود التأمني املوقعة مع الزبائن بعد تتمثل وظيفة االكتتاب يف
خالل دراسة األخطار تقدم للشركة بغرض التأمني عليها مث اختاذ قرار بقبوهلا أو رفضها حسب سياسة 

لشركة ااالكتتاب املعتمدة من قبل الشركة واحتمالية حتقق اخلطر فإذا كان احتمال حدوث الضرر كبريا ترفض 
 التأمني على اخلطر وهذا ألجل احلصول على حمفظة خماطر جيدة بغرض حتقيق أرباح من هذه العملية.

 اإلنتاج:وظيفة الفرع الثالث: 

يشري مصطلح اإلنتاج إىل أنشطة شركة التأمني يف البيع والتسويق، وغالبا ما يشار إىل الوكالء الذين يقومون 
ني وتستددم هذه الكلمة ألن شركة التأمني مرخص هلا قانونا باستددام موظفببيع التأمني على أهنم منتجون. 

نجاح مايل لشركة لاوأشكال مطبوعة من الوثائق، ولكن ال يتم بيع أي شيء حىت تباع الوثيقة، ومفتاح حتقيق 
 .2مدى كفاءة موظفي املبيعاتالتأمني متوقف على 

 التعويض: وظيفة الفرع الرابع:

ؤمن املتعلقة بدفع مبلغ التأمني أو دفع التعويضات املستحقة للمؤمن له عند حتقق اخلطر املهي تلك الوظيفة 
ضده ويف شركات التأمني هناك جهة أو دائرة متدصصة بدراسة طلبات التعويض املقدمة، وحتديد مبلغ 

 .3التعويض املستحق من خالل تسوية اخلسائر

 إعادة التأمين:وظيفة الفرع الخامس: 

إعادة التأمني من العمليات املهمة اليت تقوم هبا شركات التأمني، حيث تقوم بتحويل جزء أو كل العقود تعترب 
التأمينية املكتتبة من طرف الشركة إىل مؤمن آخر، وهذا بسبب عدم قدرهتا على االحتفاظ بكافة اخلطر ألنه 

ألن  حالة وقوع الضرر تستطيع تعويضه يفيفوق قدراهتا املالية، وإذا احتفظت الشركة خبطر يفوق قدراهتا فلن 
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 مبلغ التعويض املطلوب قد يكون أكرب من قدراهتا املالية يف حالة تضرر األصل املؤمن ضده بنسبة كبرية
 .هذا إلفالس شركة التأمنيوبالتايل سيؤدي 

ويطلق على املؤمن الذي تعهد بالتأمني بصفة مبدئية اسم الشركة املسندة، ويطلق على املؤمن الذي قبل 
تأمني كل أو جزء من األعمال املسندة إليه اسم معيد التأمني. ومبلغ التأمني الذي حتتفظ به الشركة املسندة 

د التأمني باملبلغ مني الذي مت اسناده ملعيحلساهبا يسمى باالحتفاظ الصايف أو حد االحتفاظ. ويعرف مبلغ التأ
املتنازل عنه. وميكن أن يقوم معيد التأمني بإعادة التأمني لدى مؤمن آخر وتعرف هذه العملية بإعادة إعادة 

 .1retrocessionالتأمني 

حبجم  اب ألهنا ستحتفظ فقطومتكن عملية إعادة التأمني شركات التأمني من زيادة قدرهتا على االكتت
توقيع تتمكن من س وبالتايليف خالة وقوع الكارثة املؤمن ضدها فقط  تكلفتها اليت تستطيع حتمل ألخطارا

 عدد أكرب من عقود التأمني.

 االستثمار: وظيفة الفرع السادس:

مبا أن شركات التأمني حتص ل أقساط التأمني يف بداية العملية التأمينية فإنه ستتوفر هلا مبالغ مالية ضدمة، 
هلذا تقوم شركات التأمني باستثمار هذه املبالغ بدل االحتفاظ هبا جممدة، وهذا بعد احتساب املدصصات 
اليت ختصصها الشركة ملواجهة خمتلف التزاماهتا املستقبلية، فعلى ضوء ذلك يتم حتديد املبالغ املدصصة 

ا يف استثمارات  تستثمر أمواهلمني على احلياة اليتلالستثمارات وكيفية استثمارها. وعلى عكس شركات التأ
طويلة األجل فإن شركات التأمني على املمتلكات واملسؤوليات توظف أمواهلا يف استثمارات قصرية األجل  

دم ا أقل من عام يف غالبية األحيان فمن أبسط قواعد االستثمار عكون عقود التأمني اليت تربمها تكون مدهت
 ل يف استثمارات طويلة األجل.استثمار املوارد املالية قصرية األج

ويكتسي دخل االستثمار أمهية كبرية يف موازنة نتيجة االكتتاب يف حالة حتقيق الشركة خسائر من عملية 
تنتج إيرادات  .أي نتيجة تقنية سالبة وبالتايل ميكن أن تعوض مداخيل االستثمارات هذا العجز االكتتاب

ة وكذلك االعتمادات املالية املدخرة ملدصص التعويضات حتت االستثمار من استثمار أموال الشركة اخلاص
 .2التسوية، وخمصص األقساط غري املكتسبة

                                                             
 .202جورج ريجدا، مرجع سابق، ص  1 

 .252جورج ريجدا، مرجع سابق، ص  2 
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 :على األضرار المبحث الثاني: عموميات حول التحليل المالي في شركات التأمين

صبو هلا، ينتطرق يف هذا املبحث ألبرز املفاهيم اليت ختص التحليل املايل يف شركات التأمني واألهداف اليت 
وما هي مصادر املعلومات اليت نستددمها من أجل حتليل الوضعية املالية لشركات التأمني إضافة لتبيان خمتلف 

 أنواع التحليل املايل.

 :على األضرار المطلب األول: مفهوم وأهداف التحليل المالي في شركات التأمين

صية نشاط ألخرى نظرا خلصو ن باقي الشركات اتتنوع أهداف وأمهية التحليل املايل يف شركات التأمني ع
خاصة من حيث انعكاس دورة اإلنتاج وعمل هذه الشركات على تقد م عقد وعد بالتعويض يف حالة  التأمني

 فقط منها. جزءحتقق خماطر مؤمن ضدها، باحتمالية وقوع 

 :على األضرار الفرع األول: مفهوم التحليل المالي في شركات التأمين

من  1التحليل املايل على أنه جمموعة الطرق اليت متكننا من تقدير الوضعية املاضية واحلالية للمؤسسةيعرف 
وتوظيف وسائل خاصة انطالقا من  2خالل دراسة القوائم املالية بعد تبويبها وباستددام األساليب الكمية

هبدف إظهار االرتباطات بني  وذلك 3الكشوفات احملاسبية الشاملة واملعلومات اخلاصة إىل غاية اخلزينة
عناصرها والتغريات الطارئة على هذه العناصر وحجم وأثر هذه التغريات واشتقاق جمموعة من املؤشرات اليت 
تساعد على دراسة وضع املنشأة من الناحية التشغيلية والتمويلية وتقييم أداء هذا املنشآت وكذلك تقد م 

 .4من أجل اختاذ القرارات اإلدارية السليمةاملعلومات الالزمة لألطراف املستفيدة 

 وعليه فالتحليل املايل يعترب تشديصا شامال وتقييما للحالة املالية لفرتة زمنية ماضية معينة من نشاط املؤسسة
والوقوف على اجلوانب اإلجيابية والسلبية من السياسة املتبعة، باستعمال أدوات ووسائل تتناسب مع طبيعة 

 حتقيقها. األهداف املراد

                                                             
 .51، ص 2052مبارك لسلوس، التسيير المالي، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، الجزائر،  1 

، 2001منير شاكر محمد وإسماعيل إسماعيل وعبد الناصر نور، التحليل المالي مدخل صناعة القرارات، دار وائل، الطبعة الثانية، عمان،  2 

 .52ص

 .51مبارك لسلوس، مرجع سابق، ص  3 

 .52منير شاكر محمد وإسماعيل إسماعيل وعبد الناصر نور، مرجع سابق، ص 4 
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وطبقا ملا تقدم ميكن القول أن التحليل املايل أداة لتحديد نقاط القوة والضعف يف األنشطة والفعاليات اخلاصة 
بالشركة وبشكل يضمن هلا إعداد اخلطط املستقبلية يف ضوء نقاط القوة ووضع احللول املناسبة ملعاجلة نقاط 

 1الضعف أو احلد منها.

رئ يدرك أمهية حتديد وتقيم البدائل االسرتاتيجية من خالل متكن اإلدارة من استثمار إن هذا املفهوم جيعل القا
الفرص املتاحة وجتنب التهديدات، مثل هذه القراءة لعناصر البيئة جتعل التحليل املايل وسيلة لربط متغريات 

الوصول إىل ما  عف، أيالبيئة اخلارجية شالفرص والتهديدات، مع عناصر البيئة الداخلية شجوانب القوة والض
باإلدارة االسرتاتيجية إذ يعكس هذا النوع من التحليل شكل التفاعالت بني عناصر  SWOTيعرف بتحليل 

 2البيئة الداخلية للشركة شالقوة والضعف، وعناصر البيئة اخلارجية للشركة شالفرص والتهديدات،

 :األضرار على الفرع الثاني: أهمية التحليل المالي في شركات التأمين

ألطراف هم يف كل الشركات اليت تعمل يف خمتلف اجملاالت حيث يوفر املعلومات الالزمة لميعترب التحليل املايل 
 املدتلفة واليت تساعدها يف اختاذ قراراهتا، ولكن تتضاعف أمهية التحليل املايل يف املؤسسات املالية اليت تقوم

جة استثمارها أو بغرض تعويضهم عن أي خسائر يتعرضون هلا نتيبتجميع املدخرات من األفراد بغرض إعادة 
 وقوع اخلطر املؤمن ضده.

وتعمل شركات التأمني بأموال الغري ونظرا ألن التزاماهتا تتجاوز ما تقوم بتحصيله من أقساط بشكل كبري 
ة املؤمن كليوبالتايل جمموع األخطار ال شنظرا العتمادها على احتمال حتقق اخلطر لدى البعض من الكل

، لذا فإن التحليل املايل الذي يعتمد على توفري مؤشرات ضدها يكون أعلى من جمموع األقساط احملصلة
 3املالءة املالية يف هذه الشركات يكون ذا أمهية خاصة.

 

 

 

                                                             
 

 .20، ص 2002ارشد فؤاد التهيمي، التحليل والتخطيط المالي اتجاهات معاصرة، دار اليازوري، عمان األردن، عدنان تايه النعيمي و  2 

 .222 ص ،2002 القاهرة، إيتراك، ،التأمين شركات محاسبة طعيمة، محمد ثناء 3 
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 :على األضرار : أهداف التحليل المالي في شركات التأمينالفرع الثالث

بشكل عام هو تقييم أداء الشركة من نقاط خمتلفة تنسجم وأهداف إن اهلدف الرئيسي للتحليل املايل 
مستددمي املعلومات حبيث تظهر تلك املعلومات نقاط القوة والضعف يف الشركة من خالل ممارستها لنشاطها 

 .2من أجل االستفادة منها يف ترشيد قراراهتم املالية ذات العالقة بالشركة 1االقتصادي

 أهداف التحليل املايل يف اجلوانب التالية:وميكن بشكل عام حصر 

 ابقة، مبقارنة معدالت الرحبية يف الشركة مع معدالت رحبية الشركة يف السنوات الس ؛تقييم رحبية الشركة
 ورحبية الشركات املنافسة يف نفس القطاع واملعايري املوضوعة من قبل مؤسسات التدقيق املتدصصة.

 على الوفاء هبا، وحجم  اقدرهتو  ملعرفة قيمة االلتزامات املرتتبة على الشركة لشركة؛تقييم املركز املايل ل
أمواهلا اخلاصة مقارنة بااللتزامات، ويكتسي املركز املايل أمهية كبرية يف شركات التأمني بشكل خاص 
 ألن الشركة تقدم وعود بالتعويض للزبائن يف حالة وقوع اخلطر املؤمن ضده وهو ما ينتج عنه زيادة

 لتزامات.تسمح بتغطية هذه اال تايل عليها ضمان أموال خاصةشركة بشكل كبري جدا وبالالتزامات ال
 ة الذي تقوم به البنوك واملؤسسات املالية بغرض دراسة قدرة الشرك املركز االئتماين للشركة؛ تقييم

 .يف الوقت املتقدمة بطلب احلصول على قرض على سداد القرض املمنوح هلا
 من خالل حسن اختيار التمويل األنسب من البنوك واألسواق  ؛ى كفاءة سياسات التمويلتقييم مد

املالية بالشكل الذي خيفض تكلفة التمويل، وال حتتاج شركات التأمني يف العادة لالقرتاض ألهنا تقوم 
 .بتسديد تكاليف التعويضاتمن مجع األقساط قبل قيامها بشكل مسبق بتحصيل األموال 

  ال حتتاج شركات التأمني لالقرتاض ألهنا جتمع مبالغ مالية ضدمة بشكل  ؛سياسة االستثمارتقييم
ظيم عمسبق، وهذا يقودنا للحديث عن استثمار الشركة هلذه األموال لتحقيق أكرب عوائد ممكنة منها لت

تقوم الشركة  التايلوب يف حالة وجودها. النشاط التقين للشركة* األرباح أو تعويض اخلسائر املسجلة يف
اتيجية رنتها مبدتلف املعايري وإجياد مواطن القوة واالختالل يف اسرت بتحليل مردودية استثماراهتا ومقا

 االستثمار لديها للعمل على حتسينها.

                                                             
 .22منير شاكر محمد وإسماعيل إسماعيل وعبد الناصر نور، مرجع سابق، ص 1 

 .3، ص2002محمد مطر، االتجاهات الحديثة في التحليل المالي واالئتماني، دار وائل، الطبعة الثانية، عمان،  2 

ساط المحصلة ق* النتيجة التقنية: هي النتيجة التي تحققها شركة التأمين دون احتساب العوائد المحققة من عمليات االستثمار، أي الفرق بين مجموع األ
 المدفوعة للزبائن والمستفيدين مضافا لها إجمالي التكاليف ما عدا تكاليف االستثمارات.ومجموع التعويضات 



 اإلطار النظري للتحليل املايل الديناميكي يف شركات التأمني على األضرار                  األول         الفصل 
 

53 
 

 يف شركات التأمني على احلياة أو التحليل املايل  مدى كفاءة سياسة األصول واخلصوم تقييم
ديد أي حسن تسيري أصول الشركة وتدفقات اخلزينة لتس على األضرار؛يكي يف شركات األمني الدينام

االلتزامات بشكل يقلل من احتماالت اخلسارة والفشل بسبب عدم القدرة على تسديد االلتزامات 
 يف الوقت والعمل على حتقيق أكرب العوائد املمكنة من استددام األموال يف نفس الوقت.

 ركات مبقارنة خمتلف مؤشرات األداء والنشاط والسيولة واملردودية مع الش ؛ركز التنافسي للشركةتقييم امل
، ات متدصصةواملؤشرات املعيارية يف القطاع اليت تصدرها هيئ املنافسة يف القطاع الذي تنشط به ملعرفة

 ة هلا.ات فهذا يعين تفوقها على الشركات األخرى املنافسفإذا كانت الشركة متفوقة يف أغلب املؤشر 
 ة، أو مؤشرات عديدة أقل من املؤشرات املعياريفإذا سجلت شركة التأمني  ؛نبؤ باحتماالت الفشلالت

تبني من خالل مؤشرات حتليل هيكل الشركة أن حجم التزاماهتا أكرب من قدرهتا على الوفاء فهذا قد 
جز بشكل عيؤدي هبا لعدم القدرة على تسديد االلتزامات وبالتايل اإلفالس. أو من خالل تسجيل ال

تلف حسب يف مرحلة ما ختدائم يف مؤشرات الرحبية واملردودية فهذا سيؤدي هبا للتوقف عن النشاط 
 قدرة كل شركة على حتمل اخلسائر السنوية.

 أثناء الحظة امل خالل من عمليات التحليل السابقة لوضعية الشركة ومن ؛استنباط بعض املؤشرات
ستددامها من قبل لشركة الأدوات ختطيط ورقابة وتقييم لوضعية االعمل العادي للشركة بغرض توفري 

 اإلدارة يف املراقبة والتدطيط واختاذ القرارات.

وعند إجراء التحليل ال بد من توافر جمموعة من املعايري اليت ميكن املقارنة هبا للوقوف على مدى التحسن أو 
تمي إليها ذاهتا وقد تكون مستددمة يف الصناعة اليت تنالتدهور يف األداء وهذه املعايري قد تستمد من الشركة 

  1الشركة ومتثل ما هو متوقع وجيب أن يكون عليه األداء وهذه املعايري تتلدص فيما يلي:

 املعايري التارخيية اليت تستمد من أداء الشركة ذاهتا يف املاضي؛ 
 معايري الصناعة أو النشاط االقتصادي الذي تنتمي إليه الشركة؛ 
 يق ها واملستمدة من التجارب العملية واليت تقوم بوضعها هيئات تدقاملعايري املطلقة املتعارف علي

 واستشارات متدصصة يف العادة.
 .املعايري املستهدفة اليت تسعى إدارة الشركة إىل حتقيقها 

                                                             
 222-222ثناء محمد طعيمة، مرجع سابق، صص 1 
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 .املعايري القانونية اليت يفرض القانون على الشركات االلتزام هبا 

ون أن جيب التعامل معها حبذر كأهداف التحليل املايل إال أن نتائج التحلي املايل  وعلى الرغم من أمهية
قاعدة البيانات املعتمدة كمصدر للتحليل هي بيانات حماسبية مستدرجة من القوائم املالية اليت يتم إعدادها 

ختضع لالجتهاد  الية قدوفقا للقواعد واملعايري احملاسبية من جانب، ومن جانب آخر أن بعض عناصر القوائم امل
والتقدير الشدصي، األمر الذي قد يؤدي إىل تفاوت يف نتائج التحليل خالل الفرتة الزمنية قيد التقييم 

  1والتحليل

 2كما أن اختالف املعدل الفعلي املستدرج من القوائم املالية قد خيتلف عن نظريه املعياري لألسباب التالية:

  أهنا خاطئة أو حدوث تغيريات بيئية بعد توقع املعدل من ش افرتاضاتأن املؤشر املعياري مبين على
 أن تؤثر عليه؛

 ط للمؤشرات عبارة عن متوس ةاملؤشر الفعلي يكون على فرتة زمنية قصرية ولكن املؤشرات املتوقع
 ؛خالل فرتة زمنية متعددة

 اجتة عن فرتة ن املؤشر الفعلي ينتج عن بيانات فعلية نيبين املؤشر املتوقع على أساس املستقبل ولك
 سابقة.

 لى األضرارع في شركات التأمين در المعلومات المستخدمة في التحليل المالياالمطلب الثاني: مص
 :واألطراف المستفيدة منه

 :ألضرارعلى ا الفرع األول: مصادر المعلومات المستخدمة في التحليل المالي في شركات التأمين

تعترب البيانات واملعلومات اليت حيصل عليها احمللل املايل املادة األولية والرئيسية اليت تعتمد عليها خمرجات 
عملية التحليل املايل، وميكن تقسيم مصادر احلصول على البيانات واملعلومات لغايات التحليل املايل إىل 

 :3رئيسيني مها مصدرين

 مصادر معلومات داخلية 
  معلومات خارجيةمصادر 

                                                             
 .22ص ،مرجع سابقعدنان تايه النعيمي و ارشد فؤاد التميمي، اليازوري،  1 

 .222 ص ،مرجع سابق طعيمة، محمد ثناء 2 

 .52، ص2002جاهات الحديثة في التحليل المالي، إثراء للنشر والتوزيع، األردن، وليد ناجي الحيالي، االت 3 
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ويتوقف مدى اعتماده على أي منها حسب طبيعة وأغراض عملية التحليل املايل وكذلك حسب طبيعة 
، ويعتمد احمللل املايل يف املقام األول على 1املؤشرات املطلوبة أي هل هي مؤشرات كمية أم مؤشرات وصفية

 2،ية، جدول حسابات النتائج، امللحقاملعلومات احملاسبية وبشكل خاص على اجلداول السنوية شامليزان

صل عليها احمللل من تنضوي حتت املصادر الداخلية كافة البيانات واملعلومات احملاسبية واإلحصائية اليت حي
 ، سواء كانت هذه البيانات مكتوبة أو شفهية، تعترب القوائم املالية وبيانات السجالت احملاسبيةالشركة نفسها

 الداخلية، أما عناصر مصادر املعلومات اخلارجية فيستطيع احمللل املايل احلصولأهم مصدر ضمن املصادر 
لومات والبيانات اليت تصدرها أسواق املال وهيئات البورصة ومكاتب عليها من مصادر عدة، أبرزها املع

ت الوساطة، باإلضافة إىل البيانات واملعلومات اليت ميكن أن حيصل عليها من الصحف اليومية واجملال
تقدم البيانات واملعلومات االجتماعية  املتدصصة واملكاتب االستشارية. كما ميكن أن نضيف إىل ما

و يف ظروف معينة، كحالة التضدم أو الكساد االقتصادي أ اليت ترتك أثرها على عمل الشركةواالقتصادية 
ابية على أداء ارا سلبية أو إجيالعكس حالة االنتعاش االقتصادي، واحلروب والكوارث الطبيعية اليت ترتك أث

 .3املشروع بشكل عام

 وميكن بشكل عام حصر مصادر تلك املعلومات فيما يلي:

، ابات النتائجامليزانية العمومية، جدول حس البيانات احملاسبية اخلتامية املنشورة وغري املنشورة وتشمل .1
 قائمة التدفقات النقدية واإليضاحات املرفقة بتلك البيانات؛

 تقرير مدقق احلسابات والتقرير اخلتامي ألعضاء جملس اإلدارة؛ .0
 التقارير املالية الداخلية اليت تعد ألغراض إدارية مثل التوقعات والتنبؤات املالية؛ .3
 املعلومات الصادرة عن أسواق املال وهيئات البورصة ومكاتب الوساطة؛ .0
ز ات واملؤسسات احلكومية ومراكالصحف واجملالت والنشرات االقتصادية اليت تصدر عن اهليئ .5

 البحث؛
 املكاتب االستشارية. .9

 الفرع الثاني: الجهات المستفيدة من التحليل المالي:
                                                             

 .1محمد مطر، مرجع سابق، ص  1 
2 Béatrice et Francis Grandguillot, Analyse financiere, Gualino, 7em édition, Paris, 2011, P18. 

 19]-[18وليد ناجي الحيالي، مرجع سابق، صص  3 
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ذلك و تتعدد األطراف املستفيدة من معلومات التحليل املايل كما تتنوع أغراض استدداماهتم لتلك املعلومات 
 .1من جهة، ولتنوع قراراهتم املبنية على هذه املعلومات من جهة أخرى وفقا لتنوع عالقتهم بالشركة

ا ببيانات التحليل املايل حسب درجة عالقاهتا بنتائج التحليل إىل م ومن املمكن تصنيف اجلهات املهتمة
 يلي:

 :أوال: المستفيدون من داخل الشركة

رية ت اإلداهتمامات كل مستوى من املستوياان ، ويالحظ أيات اإلدارية املدتلفة يف الشركةيقصد هبم املستو 
يالحظ قاة على عاتق كل منها، و ىل آخر، نظرا الختالف املسؤوليات امللخيتلف نسبيا من مستوى إداري إ

 :2ا أن هذه الفئة تستددم نتائج التحليل يفأيض

  بصورة شاملة.مالية كمية، تتعلق بأداء الشركة احلصول على مؤشرات 
  والتقو م واختاذ القرارات.الرقابة والتدطيط 

 وفيما يلي أهم املستفيدين من التحليل املايل داخل شركات التأمني:

I. :إدارة شركة التأمين 

كة، للقوائم املالية من أجل حتسني الوضع املايل والرحبية والنمو للشر تستددم اإلدارة اجليدة التحليل املايل 
ل الذي تقوم قد تواجه الشركة. ويشتمل التحلي والظروف اليتات إضافة إىل التدطيط ومراقبة ومواجهة التغري 

به اإلدارة على تغريات النسب واالجتاهات وغريها من العالقات األخرى، فاهلدف األول لإلدارة من وراء 
هو ممارسة الرقابة، والنظر إىل الشركة من نفس الزاوية اليت تنظر هبا األطراف استددام أدوات التحليل املايل 

ارجية مثل معيدي التأمني واملؤمن هلم، كما ترتكز اهتمامات اإلدارة يف دراسة وحتليل رحبية املؤسسة وعوائد اخل
ت خالل فرتات مالية واالجتاهات اليت تتدذها هاته املؤشراوقدرهتا على الوفاء بالتزاماهتا املستقبلية استثماراهتا 

، لشركةاملستددمة، والوقوف على كيفية توزيع موارد اسابقة، لتتحقق إدارة الشركة من فاعلية نظم رقابتها 
وتقييم أداء اإلدارات واألقسام واألفراد واملساعدة يف  3األخرى املماثلة. ومقارنة أداء الشركة مع الشركات

                                                             
 .1مرجع سابق، صمحمد مطر،  1 

 .52وليد ناجي الحيالي، مرجع سابق، ص 2 

 -بتصرف–. 32، ص2002محمد المبروك أبو زيد، التحليل المالي شركات وأسواق مالية، دار المريخ، السعودية، الطبعة الثانية،  3 
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، ومنه يتضح أن التحليل املايل يزود املدير باألدوات اليت متكنه من املتابعة 1دطيط السليم للمستقبلالت
 .2املستمرة للتغريات واإلجراءات اليت تساعد على تصحيح األوضاع

II. مالك الشركة : 

هلم اهتماماهتم اخلاصة عند  ، و3وهم املسامهون أو الشركاء أو أصحاب املؤسسات ذات الشدص الوحيد
اطالعهم على القوائم املالية، فهم يقومون بتفويض إدارة ممتلكاهتم إىل جهة أو أطراف أخرى، لذا فمن 
الطبيعي أن يكون من االهتمامات الرئيسية للمالك تقييم أداء تلك األطراف يف توظيف أمواهلم واحملافظة 

يف هذا اخلصوص دراسة اهليكل املايل العام وهيكل رأس املال عليها، ومن املؤشرات اليت يتم استددامها 
، ومدى 4سة السيولة، وخماطر الفشل املايلواألرباح واجتاهاهتا، والعائد على االستثمار والتوزيعات وكذلك درا

احلصول  فاملالك حيتاجون إىل التحليل املايل يف واملستقبلية. 5سداد التزاماهتا املالية احلاليةقدرة الشركة على 
ب أصحا إن اهتماماتالقول  ا ميكنحلصول على كل هذه املؤشرات، من هنمعلومات تساعد يف اعلى 

روف أوجه وجماالت التشغيل والرحبية والظ االهتمامات، ألن مصاحل املالك تتأثر بكلهي من أوسع  الشركة
 .6املالية وهيكل رأس املال للشركة

III. عمال الشركة: 

فسة هلا، للوقوف ملناا بوضعيتها املالية ووضعية الشركاتمن خالل منظماهتم النقابية  الشركة حيث يهتم عمال
 .7مزاولة نشاطها والتوسع، ومن مث االستمرار يف التوظيف، وإجياد مناصب شغل جديدة على قدرهتا على

 :من خارج الشركةثانيا: المستفيدون 

ل املايل اخلاص ئج التحليامع نت يتعاملون الذين هلم مصاحل معها، وبالتايل هم كافة األطراف من خارج الشركة
، إال أنه ميكن أن يكون هلم مصلحة بنتائج التحليل مثل املستثمرون معها حسب درجة عالقتهم بالشركة

ى هلم أخر  أطراف ىلافة إضاحلاليون واملتوقعون، واملقرضون على اختالف فئاهتم، والدائنون التجاريون، باإل

                                                             
 .52منير شاكر محمد وإسماعيل إسماعيل وعبد الناصر نور، مرجع سابق، ص 1 

 .21، ص2001عبد الغفار حنفي، أساسيات التحليل المالي ودراسات الجدوى، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر،  2 

 .52مرجع سابق، صالناصر نور،  منير شاكر محمد وإسماعيل إسماعيل وعبد 3 

 .35محمد المبروك أبوزيد، مرجع سابق،  4 

 .52مرجع سابق، صور، الناصر ن منير شاكر محمد وإسماعيل إسماعيل وعبد 5 

 .52-52، صص 2001محمد توفيق البلقيني وجمال عبد الباقي واصف، مبادئ إدارة الخطر والتأمين، دار وائل للنشر، األردن،  6 

 .33محمد المبروك أبو زيد، مرجع سابق، ص 7 
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يصعب حتديدها بدقة، أو بشكل مباشر، إال أن هلم مصاحل واهتمامات بنتائج التحليل املايل  عالقة بالشركة
ويتدذون بناء عليها قرارات تؤثر على عملهم بشكل مباشر، ومن أمثلتهم األجهزة الرقابية احلكومية، وأجهزة 

 .1الضريبة، وأجهزة التدطيط احلكومي وغريها

 املستفيدين من نتائج التحليل املايل خارج شركات التأمني: وفيما يلي أهم

I. :المستثمرون 

وتتم استفادة املستثمرون من نتائج التحليل املايل من خالل حتليل قدرة اإلدارة على حتقيق اإليرادات ونصيب 
 .2السهم الواحد من األرباح واألرباح املوزعة

ا لذلك م الذين يشرتون أسهم الشركة بغرض اإلجتار هبويقسم املستثمرين إىل مستثمرين قصريي األجل وه
يستددمون التحليل املايل وطرق أخرى ملعرفة أسعار بيع األسهم وتقلباهتا خالل الفرتة القصرية، ومستثمرين 
طويلي األجل وهم من يقتنون األسهم بغرض السيطرة على الشركة أو االحتفاظ باالستثمارات ملدة طويلة 

 .3تحليل املايل معدل العائد على السهم، وعلى قدرة الشركة على االستمرار وحتقيق األرباحلذلك يهتمون بال

II. :المؤمن لهم 

هتتم شركة التأمني بتحليل الوضعية املالية للمؤمن له ملعرفة إمكانية التأمني على أنشطته وإذا ماكن قادرا عل 
 .4األقساطاالستمرار يف النشاط والنمو ومدى قدرته على الوفاء بسداد 

يف حني يهتم املؤمن له بتحليل وضعية شركة التأمني ملعرفة مدى قدرة الشركة على تعويض اخلسائر اليت ميكن 
 أن تصيبه خالل نشاطه يف إطار عقد التأمني. 

III. :معيدو التأمين 

لتحليل ل ؤمنها شركة التأمني فإهنم يولون أمهية كبرية يتحملون جزءا من األخطار اليت تكون معيدو التأمني
كة على وهذا ملعرفة مدى قدرة الشر املؤمن عليها املايل لوضعية الشركة إىل جانب اهتمامهم بنوعية األخطار 

 الوفاء بالتزاماهتا جتاه املؤمن هلم وحسن انتقائها لألخطار واجنازها للعقود.
                                                             

 .52وليد ناجي الحيالي، مرجع سابق، ص 1 

 .35النعيمي وارشد فؤاد التميمي، مرجع سابق، ص عدنان تايه 2 

 .35محمد المبروك أبوزيد، مرجع سابق، ص  3 

 -بتصرف– 20محمد توفيق البلقيني وجمال عبد الباقي واصف، مرجع سابق، ص 4 
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IV. :وكاالت التصنيف 

على سداد األموال ا على طلبه بناء أو الشركات الدولتقييم قدرة يف  االئتماين تتمثل مهمة وكاالت التصنيف
وتستددم ، للمستثمرين يف أسواق رؤوس األموال اليت تقرتضها من األسواق املالية، وتتوجه تقييماهتا أساسا

 الشركاتو وكاالت التصنيف التحليل املايل من أجل تقييم خماطر اإلعسار املايل اليت ميكن أن تواجه الدول 
على  ركةفإذا حصلت الش. يل مستوى أداء األعمال يف الشركةاملتوسط والبعيد وحتل ،على املدى القريب

 .1تصنيف مرتفع عىن هذا أنه ميكنها احلصول على قروض مبعدالت فائدة أقل من اليت هلا تصنيف ضعيف

V. :جهات أخرى 

حليل املايل نتائج التتفيد من إىل األطراف السابقة الذكر هناك العديد من اجلهات األخرى اليت تس إضافة
 :منها

ملعرفة املعلومات عن الشركات ومدى مسامهتها يف دعم الشفافية واإلفصاح عن املعلومات  البورصة: .1
 2لضمان املسامهة يف كفاءة السوق املالية.

تستددم أجهزة التدطيط والرقابة وبشكل خاص يف الدول ذات االقتصاد  أجهزة التخطيط والرقابة: .0
حلصول على بيانات ومعلومات تساعدها يف دراسة وحتليل اخلطط السابقة ونتائجها، املركزي لغرض ا

لى كوسيلة من وسائل الرقابة ع  ة، كذلك تستددم التحليلوكذلك يف وضع اخلطط املستقبلي
 .3الشركات

 حيث تقوم هاته الغرف جبمع البيانات عن املؤسسات االقتصادية يف الغرف التجارية والصناعية: .3
، إضافة إىل 4القطاع الواحد هبدف استدراج نسب ومؤشرات لكل فرع من فروع النشاط االقتصادي

 .5التحقق من مدى مسامهة هاته املؤسسات يف تفعيل مؤشرات االقتصاد الوطين
قارنات ملة البيانات املقدمة عن طريق إجراء امن أجل مراقبة والتحقق من صحمصالح الضرائب:  .0

 .6قة بني إيرادات ومصاريف الشركةمع شركات القطاع، والعال

                                                             
1 Jérôme Caby et Jacky Koehl, Analyse financière, Pearson éducation, France, 2006, PP 36-37. 

 .35، صالنعيمي وارشد فؤاد التميمي، مرجع سابق تايه عدنان 2 

 .33مرجع سابق، صمحمد المبروك أبوزيد،  3 

 .52مرجع سابق، صالباقي واصف،  محمد توفيق البلقيني وجمال عبد 4 

 .35، صمرجع سابقعدنان تايه النعيمي وارشد فؤاد التميمي،  5 

 .31مرجع سابق، صمحمد المبروك أبوزيد،  6 
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ة املالية وزار مثل تستددم العديد من السلطات العمومية وشبه احلكومية اإلحصائية:  تئاالهي .5
ة عن كل مالي والديوان الوطين لإلحصاء التحليل املايل ألغراض إحصائية عن طريق مجع معلومات

 .1ووضعية كل قطاع اقتصادي، شركة من الشركات االقتصادية لتقييم الوضعية املالية العامة

 المطلب الثالث: أنواع التحليل المالي:

ميكن النظر إىل التحلي املايل باعتباره أنواعا متعددة، يكمل بعضها اآلخر، وهذه األنواع ناجتة عن التبويب 
 :ما يليالذي يتم استنادا إىل أسس خمتلفة، ومن أهم هذه األسس 

 الفرع األول: الجهة القائمة بالتحليل:

 ميكن تصنيف التحليل املايل حبسب اجلهة اليت تقوم بعمل التحليل املايل إىل: حتليل مايل داخلي وحتليل مايل
 خارجي.

 أوال: التحليل الداخلي:

، 2ةعلى تكليف من إدارة الشرك بناء فرق متدصصة من خارج الشركةأو  أو إدارة بالشركةيقوم به موظف 
ومن املهم اإلشارة هنا  .3يف مستويات اإلدارة املدتلفة ا التحليل إىل خدمة إدارة الشركةوغالبا ما يهدف هذ

إىل أن وجود احمللل املايل داخل الشركة كموظف أو بتكليف من إدارة الشركة، مينحه العديد من املزايا اليت قد 
ال تتوفر للمحلل املايل اخلارجي منها معرفته بالسياسات والطرق احملاسبية املتبعة يف الشركة، حرية حصوله 

 حصوله علىو موظفا من داخل الشركة  باعتبارهع به من خمتلف اإلدارات على البيانات، القبول الذي يتمت
معلومات غري منشورة يف بالقوائم املالية لكنها مهمة للتحليل مثل املعلومات عن اإلدارة وعالقة الشركة بالبيئة 

 .4احمليطة هبا

 ثانيا: التحليل الخارجي:

                                                             
1 Jérôme Caby et Jacky Koehl, Op.cit. P32. 

 .31مرجع سابق، صمحمد المبروك أبوزيد،  2 

 .52وليد ناجي الحيالي، مرجع سابق، ص 3 

 31-31محمد المبروك أبوزيد، مرجع سابق، صص  4 
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جلهات دمة هذه اويهدف هذا التحليل إىل خ ،لذي تقوم به جهات من خارج الشركةيقصد به التحليل ا
، ويتم التحليل بناء على ما يتحصل عليه احمللل من بيانات ومعلومات عن الشركة حمل 1ولتحقيق أهدافها

 .2التحليل

 الفرع الثاني: البعد الزمني للتحليل:

ل املايل من حيث عالقته ليإن للتحليل املايل بعدا زمنيا، ميثل املاضي واحلاضر، وبناء عليه ميكن تبويب التح
 يلي: بالزمن إىل ما

 :التحليل الرأسيأوال: 

 مبوجب هذا األسلوب تتم املقارنة بني أرقام القوائم املالية للفرتة احملاسبية نفسها لتظهر حمصلة هذه املقارنة يف
 اجملموعة امليزانية أو إىل، أي إظهار الوزن النسيب لكل عنصر من عناصر امليزانية إىل جمموع 3صورة نسب مئوية

وتتم مقارنة النسب احملصل عليها مع النسب املثيلة لدى املنافسني ومتوسطات النسب يف . 4اليت ينتمي إليها
ن خالل النشاط م تمكن من حتديد مستوى نشاط الشركةحىت نواملعايري القانونية والتارخيية واملطلقة الصناعة 

 ويسمى هذا التحليل أيضا بالتحليل الثابت أو الساكن.. 5أو الصناعة اليت تعمل فيها

 :التحليل األفقيثانيا: 

، وهذا لتفادي مسة 6القوائم املالية لعدة فرتات حماسبية متتالية األفقي مقارنة األرقام الواردة يفيقصد بالتحليل 
ليت متكنه من تكوين املايل وا يوفر مسة الديناميكية اليت يسعى إليها احمللل يف التحليل الرأسي وهو مااجلمود 

لة مثال وعن اجتاهاهتا املستقبلية. وكلما كانت الفرتة الزمنية للتحليل طوي يل للشركةصورة أدق عن الوضع احلا
 7كلما كانت نتائج التحليل أكثر دقة.،  سنوات مخس ملدة

                                                             
 .52وليد ناجي الحيالي، مرجع سابق، ص 1 

 .32مرجع سابق، صمحمد المبروك أبوزيد،  2 

 .21محمد مطر، مرجع سابق، ص  3 

 .32صمرجع سابق،  نور، الناصر وعبد إسماعيل وإسماعيل محمد شاكر منير 4 

 .330، ص2001أمين السيد أحمد لطفي، التحليل المالي ألغراض تقييم ومراجعة األداء واالستثمار في البورصة، الدار الجامعية، اإلسكندرية،  5 

 .320المرجع نفسه، ص 6 

 .22محمد مطر، مرجع سابق، ص  7 
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وتكمن الفائدة الرئيسية للتحليل األفقي يف معرفة اجتاه تطور عناصر القوائم املالية ولذلك يسمى هذا التحليل 
 .1االجتاهأيضا بتحليل 

 الفرع الثالث: حسب الفترة التي يغطيها التحليل:

 :ليا يمميكن تبويب التحليل املايل استنادا إىل طول الفرتة الزمنية اليت يغطيها التحليل إىل 

 أوال: التحليل المالي قصير األجل:

يف األجل القصري،  ةه يف قياس قدرات وإجنازات الشركيغطي فرتة زمنية قصرية، ويستفاد منن التحليل قد يكو 
اجلارية وحتقيق  لتزاماتهاوغالبا ما يركز هذا النوع من التحليل على قابلية املشروع يف األجل القصري على تغطية 

اإليرادات التشغيلية، لذلك غالبا ما يسمى بتحليل السيولة وهذا النوع من التحليل يهم بالدرجة األوىل 
 .2الدائنون والبنوك

 ثانيا: التحليل المالي طويل األجل:

ضافة إىل إيركز هذا التحليل على حتليل هيكل التمويل العام واألصول الثابتة، والرحبية يف األجل الطويل، 
استحقاقها،  دائد وأقساط الديون عنو طويلة األجل، مبا يف ذلك القدرة على دفع ف الشركة التزاماتتغطية 

 األسواق يف وتأثريها على أسعار أسهم الشركة يف توزيع األرباح، وحجم هذه التوزيعات، ومدى انتظام الشركة
 املالية.

ا يعين بتحليل التناسق بني مصادر األموال وطرق استددامها، مم ولتحقيق الغايات السابقة يقوم احمللل املايل
اجلمع بني التحليل قصري األجل شعند دراسة التمويل قصرية االجل وجماالت استددامها، وبني التحليل طويل 

 .3األجل عند دراسة مصادر التمويل طويلة األجل شداخلية وخارجية، وجماالت استدداماته

 المدى الذي يغطيه التحليل:: حسب الفرع الرابع

 :4ميكن تبويب التحليل استنادا إىل املدى أو النطاق الذي يغطيه التحليل املايل منها

                                                             
 .15ص ،مرجع سابق نور، وعبدالناصر إسماعيل وإسماعيل محمد شاكر منير 1 

 .20وليد ناجي الحيالي، مرجع سابق، ص 2 

 21]-[20المرجع نفسه، صص  3 

 .25المرجع نفسه، ص  4 
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 أوال: التحليل الشامل:

صول على ما ككل، وذلك هبدف احل ركز املايل ونتائج األعمال لشركةيف الغالب يتعلق بدراسة وحتليل امل
 .1طات الشركة، وذلك لغرض ترشيد قراراهتم بشكل عاممعلومات ومؤشرات تفيد املهتمني بنشا

 التحليل الجزئي:ثانيا: 

يكون الغرض منه احلصول على معلومات حمددة للغرض الذي مت من أجله القيام بعملية التحليل. وبالتايل 
نب جتقد يكون التحليل جزئيا ملعاجلة ظاهرة أو مشكلة معينة بالشركة مثل أسباب تدىن مستوى الرحبية أو 

 .2العسر املايل

 

 :على األضرار المبحث الثالث: النسب المالية المستخدمة في شركات التأمين

يعترب التحليل املايل باستددام النسب املالية أشهر أساليب التحليل املايل ألنه يوفر عددا كبريا من املؤشرات 
الكفاءة يف إدارة املالءة املالية، الرحبية والسيولة و املالية اليت ميكن استددامها يف تقييم أداء الشركة يف جماالت 

 األصول واخلصوم.

 تعريف التحليل بالنسب المالية: األول:  المطلب

أو كليهما، بشرط أن تكون  3لنسب املالية هي عالقة بني بندين أو أكثر من بنود امليزانية أو القوائم املاليةا
لف النسب املالية وختت .4واختاذ القرارات املناسبة وضع الشركةومات تساعد على تقييم وتقدم معلذات داللة 

 .5ة وحسب من يقوم بالتحليل، هلذا ميكن حساب عدة نسب لنفس املشكلة املراد حتليلهاحسب نشاط الشرك

من األنشطة االقتصادية  همؤشرات التحليل املايل واحملاسيب املستددمة يف نشاط التأمني عن غري و  نسبوختتلف 
نظرا خلصوصية هذا النشاط، وبالتايل ختتلف طبيعة األصول وااللتزامات واملصاريف يف هذا النشاط األخرى 

عن األنشطة األخرى. كما ختتلف النسب املستددمة يف تأمينات احلياة عن تلك املستددمة يف التأمينات 

                                                             
 .32مرجع سابق، صمحمد المبروك أبوزيد،  1 

 .32المرجع نفسه، ص  2 

 .35محمد مطر، مرجع سابق، ص  3 

 .12 ص ،مرجع سابق نور، الناصر وعبد إسماعيل وإسماعيل محمد شاكر منير 4 
5 Dov Ogien, Maxi fiches de Gestion financière de l’entreprise, Dunod, Paris, 2002, P21. 
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صة من حيث مدة العقود اليت تكون عقود قصرية األجل خا 1طبيعة النشاط يف كل منهما الختالفالعامة 
 .جل يف شركات التأمني على احلياةيف شركات التأمني على األضرار وطويلة األ

 :2ددامها أمههاالشروط يف النسب املالية قبل است ويشرتط أن تتوفر جمموعة من

 منطقي؛ وهلا مدلولبني عناصر النسبة لكي تكون معربة  ضرورة وجود عالقة وثيقة 
 االعتماد على أكثر من نسبة واحدة يف التحليل واستدالص النتائج؛ 
 رتباط واضح بني اهلدف من التحليل املايل وبني النسبة املالية املستددمة؛جيب أن يكون هناك ا 
  ضرورة انتقاء النسب اليت تتوفر على الكثر من املعلومات ما ميكنها من تعويض العديد من النسب

 األخرى.

ويتم تقييم نتائج النسب املستدرجة اعتمادا على معايري معدة مسبقا قد تكون النسب املتعارف عليها يف 
ملايل اعتمادا على جتربته وخربته، أو من خالل دراسة النشاط أو نسب تارخيية أو نسب حيددها احمللل ا

 اجتاهات النسب على مدى عدة فرتات زمنية.

 المالية المستخدمة في التحليل المالي لشركات التأمين على األضرار:المطلب الثاني: أهم النسب 

نظرا لكون أغلب عقود التأمني يف شركات التأمني على األضرار قصرية املدة، ما يعين زيادة التزامات املؤسسة 
بيعة طيف األجل القصري وضرورة توفر سيولة كافية ملواجهتها، فإن هذا يستلزم وضع نسب مالية متالئمة مع 

وفيما يلي النسب واملعدالت املستددمة يف التحليل املايل واحملاسيب وتقييم األداء لشركات هذا النشاط، 
 .على األضرارالتأمني 

 الفرع األول: نسب الهيكل المالي:

 تعرب نسب اهليكل املايل عن مدى قدرة شركة التأمني على سداد التزاماهتا عند االستحقاق، وتكتسي هذه
تعترب  مني مقارنة بالشركات األخرى انطالقا من طبيعة العملية التأمينية اليتأمهية كبرية يف شركات التأالنسب 

دى الشركة موارد وبالتايل البد أن يتحقق ل وعد كتايب للتأمني ضد خطر قد يتحقق مستقبال وقد ال يتحقق.

                                                             
 -بتصرف–. 305ثناء محمد طعيمة، مرجع سابق، ص 1 

 .521مرجع سابق، صمحمد المبروك أبوزيد،  2 
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يقها خلسائر كبرية أثناء املكتتبة يف حالة حتق مالية خاصة هبا تكفي لتغطية االلتزامات املرتتبة عن عقود التأمني
 نشاطها ألي سبب كان.

 المالءة المالية: ة هامشسبن .1

رأس املال االجتماعي + االحتياطات + املؤونات التقنية
الديون التقنية

 هامش املالءة املالية =

رأس املال االجتماعي + االحتياطات + املؤونات التقنية
دة التأمنيم األعمال الصايف من إعارق

 هامش املالءة = 

بالنسبة لشركات  1جيب أن يكون هامش املالءة املالية أو كما مساه املشرع اجلزائري حد القدرة على الوفاءو 
من األرصدة التقنية أي الديون  %15التأمني على األضرار و/أو شركات إعادة التأمني يساوي على األقل 

من جمموع األقساط الصادرة صافية  %06التقنية، بينما جيب أال تقل يف أي فرتة من فرتات السنة أقل من 
 2من الرسوم واإللغاءات وإعادة التأمني.

 9من رقم األعمال، جيرب املشرع الشركة يف أجل أقصاه  %06 وإذا كان معدل هامش املالءة املالية أقل من
  تسوية وضعيتها إما برفع رأمساهلا أو أموال تأسيسها، وإما بإيداع أشهر من تاريخ مالحظة النقص اللجوء إىل

ويسري أجل الستة  3كفالة لدى اخلزينة العمومية بعد تسوية الوضعية مبقرر من جلنة االشراف على التأمينات.
 تداء من تاريخ تبليغ إدارة الرقابة شركة التأمني املعنية بالعجز يف القدرة على الوفاء.أشهر اب

 نسبة كفاية األموال الخاصة: .2

األموال اخلاصة
إمجايل التعويضات

 

                                                             
والمتعلق بحدود قدرة شركات التأمين على الوفاء، الجريدة  2053مارس سنة  22المؤرخ في  551 – 53، المرسوم التنفيذي رقم 2المادة  1 

 .2053مارس  35المؤرخة في  51الرسمية العدد 

والمتعلق بحدود قدرة شركات التأمين على الوفاء، الجريدة  2053مارس سنة  22المؤرخ في  551 – 53، المرسوم التنفيذي رقم 3المادة  2 

 .2053مارس  35المؤرخة في  51الرسمية العدد 

 الجريدة الوفاء، على التأمين شركات قدرة بحدود والمتعلق 2053 سنة مارس 22 في المؤرخ 551 – 53 رقم التنفيذي المرسوم ،1 المادة 3 

 .2053 مارس 35 في ةالمؤرخ 51 العدد ميةالرس
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كهامش أمان للمؤمن هلم إذا كانت مرتفعة، أما إذا كانت مندفضة فإهنا تدل على حالة   هذه النسبة تعد
 .1العسر املايل أو اإلفالس

 :صافي األقساط إلى األموال الخاصة معدل .3

صايف األقساط املكتتبة
األموال اخلاصة

 

أي  األموال اخلاص، حيث أن حتمل اخلسائر الغري متوقعةمدى قدرة هيئة التأمني على  2تقيس هذه النسبة
حقوق املسامهني هي املرجع للوقاية من هذه اخلسائر، وتساهم هذه النسبة يف حتديد برنامج إعادة التأمني 

 الذي حيقق توازن االحتفاظ من األقساط.

 الفرع الثاني: نسب السيولة:

وختتلف درجة السيولة حسب  .3يف األجل القصري التزاماهتاتقيس نسب السيولة قدرة املؤسسة على تسديد 
طبيعة وخصائص األصل، فاألسهم املدرجة يف البورصة ميكن حتويلها لسيولة بسهولة بينما من الصعب حتويل 

قية يف فرتة يمع احلفاظ على قيمتها احلقلسيولة نقدية األسهم الغري مدرجة يف البورصة أو املباين والعقارات 
 قصرية.

 لخصوم المتداولة:معدل األصول المتداولة إلى ا .1

األصول املتداولة
اخلصوم املتداولة

 

تقيس هذه النسبة إىل أي مدى تكفي أصول شركة التأمني املتداولة لتغطية متطلبات سداد التعويضات. 
تعرض ت تسعى شركة التأمني إىل احملافظة على مقدار معني من أصوهلا يتصف بسرعة التحول حىت ال وعادة ما

 .4يكون من خالل احملافظة على جزء من استثماراهتا يف صورة ودائع قصرية األجل مالعسر مايل. وغالبا 
                                                             

حاسبية، مسليمة طبايبية، تقييم األداء المالي لشركات التأمين باستعمال النسب: دراسة حالة في الشركة الجزائرية للتأمين، مجلة دراسات مالية و 1 

 .25، ص2055المعهد العالي للدراسات المالية والمحاسبية، جامعة بغداد، عدد سنة 

محمل من قاعدة المعلومات  pdfمصطفى كمال مظهر، دور النسب المالية في تقدير مستقبل قطاع التأمين في جمهورية مصر العربية، ملف  2 

 .22، ص2053ماي  30بتاريخ  mandumah.comدار المنظومة 
3 Dov Ogien, Op.cit.  P71. 

 .52مصطفى كمال مظهر، مرجع سابق، ص 4 
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 :لوكالء واألقساط تحت التحصيل إلى األموال الخاصةرصيد ا .2

رصيد الوكالء واألقساط حتت التحصيل
 الفائض

 

قق يف حالة يتح إىل أي مدى تعتمد املالءة املالية لشركة التأمني على أصل قد ال هذه النسبة وضحت
سبة بني الشركات وتفرق هذه النوهو رصيد الوكالء واألقساط الذي مل تتحصل عليه الشركة بعد، التصفية 

 .1تواجه مشاكل مالية اليت تواجه صعوبات مالية وبني تلك اليت ال

 معدل رصيد األقساط تحت التحصيل إلى إجمالي األقساط: .3

رصيد األقساط حتت التحصيل
إمجايل األقساط

 

شرا على كفاءة اجلهاز االنتاجي للشركة يف حتصيل أقساط وثائق التأمني املصدرة، وزيادة هذه النسبة تعترب مؤ 
يعين هتاون الشركة يف تطبيق الشرط األساسي لعقود التأمني وهو السداد الفوري للقسط. وجيب التفرقة هنا 

ن رة وبني رصيد شركات التأمني وإعادة التأمني األخرى مبني األقساط حتت التحصيل من االصدارات املباش
 .2جراء عدم سداد حصتها من األقساط مقابل العمليات املقبولة أو املسندة

 معدل القيم الجاهزة للخصوم المتداولة: .4

القيم اجلاهزة
اخلصوم املتداولة

 

لزيادة يف هذه ا، ومن الطبيعي أن تكون ية املوجودة يف الصندوق أو البنكيقصد بالقيم اجلاهزة األصول النقد
تحويل جزء من ل اضطرارهاالنسبة متعارضة مع زيادة العائد على االستثمارات ومتثل مؤشرا لإلدارة يف حالة 

 .3االستثمارات إىل نقدية لتسديد خمتلف التزاماهتا

                                                             
 .351رجع سابق، صثناء محمد طعيمة، م 1 

 .52مصطفى كمال مظهر، مرجع سابق، ص 2 
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 إلى الخصوم المتداولة:لنقدية معدل األصول سريعة التحول  .5

  كفاية األصول السائلة سريعة التحول يف تغطية حقوق الغري سريعة الطلب، وحتسب  تقيس هذه النسبة مدى
  :1كالتايل

األصول سريعة التحول لنقدية
اخلصوم املتداولة

 

  معدل األصول السائلة على إجمالي التعويضات المدفوعة في السنة السابقة: .6

األصول السائلة
التعويضات املدفوعة يف السنة السابقة

 

عين واجهة التزاماهتا، واألصول السائلة تدى الشركة ملفاية السيولة املتوفرة لعلى مدى ك 2هذه النسبة وتدل
ما زادت قدرة ارتفعت هذه النسبة كل لماوك مجلة التوظيفات + النقدية بالصندوق والبنوك + مدينو التأمني.

ن املصاريف ة التنافسية للشركة والتقليل مشركة التأمني على الوفاء بالتزاماهتا بسرعة ما يأدي لزيادة القدر 
 إنتاجية الشركة. يزيد يف وهو ما اإلدارية وكسب رضى الزبائن

 معدل سيولة المؤونات التقنية: .7

املؤونات التقنية
األصول السائلة

 

قنية واملعدل املقبول هلا الت إىل التأكد من توفر سيولة كافية لدى املؤسسة بالنسبة ملؤوناهتاهذه النسبة هتدف 
أي ارتفعت حجم مبلغ األصول السائلة باملقارنة مع قيمة . فكلما كانت هذه النسبة أقل 3 %166هو 

ة املؤسسة على مواجهة التزاماهتا، أي أن الشركة لديها ما يكفي من السيولة كلما زادت قدر املؤونات التقنية  
 ونات التقنية.لتغطية االلتزامات املعرب عنها يف املؤ 

                                                             
 .20المرجع نفسه، ص 1 

مبكر لعلي سيد بخيت، تقدير المالءة المالية لشركات التأمين المصرية من خالل التحليل البيزي لمؤشرات المحفظة التأمينية ومؤشرات اإلنذار ا 2 

، 2053ماي  30، بتاريخ mandumah.comت والمسؤولية، ملف محمل من قاعدة المعلومات دار المنظومة بالتطبيق على تأمين الممتلكا

 .533ص

 .23سليمة طبايبية، مرجع سابق، ص 3 
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 معدل التغير في المؤونات التقنية: .8

م شاملؤونات التقنية، ميكن تعريفها على أهنا صندوق مايل لصاحل زبائن شركة التأمني يتاالحتياطيات الفنية 
 مؤشرا لقيمةهذه النسبة تعترب و  .1املكتتبةمن قيمة األقساط  تطاع نسب حمددة بالطرق االكتواريةباق هاجتميع

إمجايل أموال الشركة  ، وما ميثله هذا التغري منالدورة السابقة اليت مت تكوينها يف لفنيةياطات ااالحت التغري يف
 وحتسب كالتايل:  وتعرب عن وجهة نظر اإلدارة يف كفاية حقوق املسامهني، اخلاصة،

التغري يف املؤونات التقنية لسنة واحدة
األموال اخلاصة للعام السابق

 

التعويضات عن سنة واحدة بالفرق بني التعويضات التحميلية للعام احلايل و  غري يف املؤونات التقنيةتوحيسب ال
 .2التحميلية للعام السابق

 

 :عن سنتين إلى األموال الخاصة التغير في المؤونات التقنية .9

تغري املؤونات التقنية عن سنتني 
األموال اخلاصة عن العام قبل السابق 

 

لسابق والتعويضات عن سنتني بالفرق بني التعويضات التحميلية للعام ا التغري يف املؤونات التقنيةويتم احتساب 
مث قسمة مقدار التغري على حجم حقوق املسامهني شاألموال اخلاصة، للشركة  .3التحميلية للعام قبل السابق

 عن العام قبل السابق.

 المقدرة الحالية إلى الفائض: عجز المؤونات .11

العجز أو الزيادة يف املؤونات املقدرة 
األموال اخلاصة 

 

                                                             
1 Mária Bláhová and Anna Majtánová, technical reserves in the insurance services, Acta Scientiarum Polonorum 
Oeconomia 8 (1), Poland, 2009, P5. 

 .351ثناء محمد طعيمة، مرجع سابق، ص 2 

 .351المرجع نفسه، ص 3 
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ملؤونات املقدرة ا هذا العام، ويتم حساب العجز أو الزيادة يف نسبة مؤشرا للتنبؤ بدقة املؤوناتتعطي هذه ال
 .1هذا العام بالفرق بني املؤونات املقدرة املطلوبة ومؤونة

 الفرع الثالث: نسب النشاط:

دي إدارة وتسيري شركة التأمني ملدتلف العمليات اليت تدخل ضمن إطار نشاطها العا تبني نسب النشاط كيفية
 املتمثل يف االكتتاب على خمتلف األخطار، وكيفية استثمارها وتوظيفها ملدتلف األموال اليت تتحصل عليها.

 :األقساط المكتتبة لألموال الخاصةنسبة إجمالي  .1

إمجايل األقساط املكتتبة
األموال اخلاصة

 

أمني وما لتأمني قبل عمليات إعادة التتعرب هذه النسبة عن حجم األخطار األصلية املقبولة من قبل شركة ا
 متثله بالنسبة لألموال اخلاصة للشركة.

 :قساط المكتتبة إلى األموال الخاصةنسبة صافي األ .2

صايف األقساط املكتتبة
األموال اخلاصة

 

ملتمثلة يف األموال ا الصافية املعرضة للدطر وعالقتها حبقوق املسامهنيتقيس هذه النسبة إمجايل االكتتابات 
دل ذلك على حتمل شركة التأمني ألخطار أكرب مما يشكل دت هذه النسبة كلما ا، وكلما ز اخلاصة للشركة

أي أن هذه النسبة تقوم على قياس مدى قدرة شركة التأمني على حتمل اخلسائر  .خطرا على حقوق املسامهني
، وبالتايل تعتمد شركة التأمني 2لوقاية من هذه اخلسائرحيث أن حقوق املسامهني متكن الشركة من افجائية ال

 على توازن هذه النسبة يف رسم برنامج إعادة التأمني.

 معدل االحتفاظ: .3

                                                             
 .351المرجع نفسه، ص 1 
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األقساط الصافية
إمجايل األقساط

 

من معرفة اجلزء من األخطار الذي حتتفظ به الشركة لديها واجلزء الذي تتنازل عنه لشركات  النسبة متكننا هذه
فكلما كانت هذه النسبة مندفضة دل ذلك على زيادة القيود اليت تتعرض هلا الشركة من  إعادة التأمني،

نا أيضا سبة تعطيكما أنا هذه الن  من موثوقية الشركة يف سوق التأمني. اإلنقاصوهو ما من شأنه  1معيدي
نظرة على طبيعة األخطار اليت تكتتب فيها الشركة فإذا كانت النسبة مرتفعة ورأس مال الشركة مندفض دل 

 ذلك على أن الشركة تكتتب يف األخطار الصغرية وتتفادى التأمني على األخطار الكربى.

 معدل التغير في االكتتاب: .4

صايف األقساط املكتتبة للعام السابق − صايف األقساط املكتتبة للعام احلايل
صايف األقساط املكتتبة للعام السابق

 

 االكتتاب التغري الكبري يف شرا عن التغري الذي حدث يف اكتتاب الشركة، حيث أنتعطي هذه النسبة مؤ 
ب ببالزيادة أو النقصان يعد مؤشرا على عدم استقرار نشاط الشركة، فقد تكون الزيادة يف االكتتاب بس سواء

قدية لدفع ل على سيولة نيف احلصو تقد م أنواع جديدة من التأمني أو تغطية مناطق جديدة أو رغبة الشركة 
وبالتايل تسمح هذه النسبة بالتحكم أو الرقابة على معدل التغري يف األخطار اليت تتعرض  .2التعويضات احملققة

 رأس املال يف متناسبة معها وتتطلب الزيادة يف حجم األقساط الصافية املكتتب هبا زيادة .3هلا الشركة
 للحفاظ على مالءة الشركة. 4واالحتياطات

 معدل التعويضات إلى صافي األقساط المكتتبة: .5

خمصص التعويضات حتت التسوية أول العام − خمصص التعويضات حتت التسوية آخر العام + التعويضات املدفوعة
خمصص األخطار السارية آخر العام − خمصص األخطار السارية أول العام + األقساط املكتتبة

 

                                                             
عدد لنور الحميدي وآخرون، نظام كمي مقترح لتقييم أداء الشركة السورية الوطنية للتأمين، مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات، ا 1 
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ألدىن من بشكل عام، ومتثل احلد ا االكتتابتقيس جودة وتسمى هذه النسبة مبعدل اخلسارة الفين أيضا و 
والشركة ، 1العموالت واملصاريف اإلدارية احتساب القسط الذي يغطي تكلفة ممارسة النشاط التأميين قبل

. وكلما كانت هذه 2اليت تتميز باستقرار نسيب يف معدالت اخلسائر تتميز باستقرار النتائج وثبات األسعار
 النسبة مندفضة كلما كان ذلك أفضل لشركة التأمني.

 معدل تكاليف اإلنتاج إلجمالي األقساط: .6

العموالت و املصروفات
إمجايل األقساط

 

ه النسبة من متثل هذمصاريف شركة التأمني بغض النظر عن نوعها، و  يقصد بالعموالت واملصروفات كافة
ويتوجب فحص أعمال شركة التأمني  .3إمجايل األقساط اليت تستددم لتغطية كافة مصاريف شركة التأمني

 عند االرتفاع غري الطبيعي هلذه النسبة.

 :لرقم األعمال تكلفة مصاريف المستخدمين .7

مصاريف املستددمني
رقم أعمال الوكالء العامون − رقم األعمال اإلمجايل

 

ثناء تسمح هذه النسبة مبعرفة تكلفة املستددمني اليت حتملتها شركة التأمني يف سبيل حتقيق رقم أعماهلا مع است
ألن شركة التأمني ال تدفع رواتب موظفي الكالء العامون. وتقارن  ألن تكاليف رقم أعمال الوكالء العامون

للتفريق بني  اإلنتاج إلمجايل األقساط معدل تكاليفمني وأيضا مع النسب املعيارية لقطاع التأة مع هذه النسب
 مصاريف املستددمني وخمتلف املصاريف األخرى.

 معدل األجور المقدمة: .8

كتلة األجور
عدد العمال
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وسط اليت تقدمها شركة التأمني ملوظفيها ويتم مقارنة هذا املتواالمتيازات تقيس هذه النسبة متوسط األجور 
 ملعرفة مدى تأثري سياسة األجور يف الشركة على نشاطها.مع متوسط األجور يف القطاع 

 متوسط الدخل من االكتتاب إلى متوسط الدخل من االستثمار: .9

متوسط الدخل من االكتتاب لسنتني
الدخل من االستثمار

 

واهلدف من هذا املؤشر هو توضيح مدى اعتماد شركة التأمني على الدخل من االستثمار يف تغطية عمليات 
الدخل  يز علىجيب على الشركة الرتكو  من ضرائب وأتعاب املراجعة وتوزيع أرباح املسامهني، التأميينالنشاط 

 .1من االكتتاب

 معدل تعرض االكتتاب: .11

صايف األقساط
الفائض شحقوق املسامهني املعدلة،

 معدل تعرض االكتتاب =

وتقيس هذه النسبة مدى قدرة شركة التأمني على حتمل اخلسائر الفجائية، حيث أن الفائض هو املرجع للوقاية 
من هذه اخلسائر ومن الطبيعي أال يكون توسع شركة التأمني يف االكتتاب عشوائيا إذ أن توازن هذه النسبة 

 2دارة كثريا على رسم برنامج إعادة التأمني الذي حيقق توازن االحتفاظ.يساعد اإل

وإذا كان صايف األقساط يعرب عن األخطار اليت تتعرض هلا شركة التأمني واملتمثلة يف التقلبات غري املواتية يف 
 على مواجهة نينتائج احملفظة التأمينية، فإن نسبة صايف أقساط االكتتاب إىل الفائض تعكس قدرة شركة التأم

 تلك التقلبات املتوقعة يف نتائج األخطار األصلية املغطاة باحملفظة.

 

 

 

                                                             
 .352ثناء محمد طعيمة، مرجع سابق، ص  1 

 .551، ص 2055عيد أحمد أبو بكر، إدارة أخطار شركات التأمين )أخطار االكتتاب، أخطار االستثمار(، دار صفاء، عمان،  2 
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 المردودية:الربحية و الفرع الرابع: نسب 

تتاب كتعرب نسب الرحبية واملردودية عن مدى قدرة شركة التأمني على توليد عوائد مالية من خمتلف عمليات اال 
نتاجي احملققة عن جودة عمليات ونشاطات الشركة وكفاءة جهازها اإل واالستثمار اليت تقوم هبا، وتعرب النتائج

 واإلداري وعن مدى جناح الفريق املكلف بإدارة حمافظ االستثمار يف عمله.

 :(نتيجة الدورة إلى حقوق حملة األسهمالمردودة المالية ) .1

نتيجة الدورة القابلة للتوزيع
األموال اخلاصة

 

نقدية املمكن أي األرباح ال شاألموال اخلاصة، معدل العائد على حقوق املسامهني نسبة املردودية املالية،تقيس 
، وتسعى اإلدارة دائما إىل التحسني من أي قدرهتا على توليد أرباح ملالكها 1توزيعها على مسامهي الشركة

لنسبة ا يؤثر على سعر السهم. وتدل هذههذه النسبة خاصة إذا كانت الشركة مدرجة يف البورصة وهو ما 
وحسن إدارهتا لعمليات االكتتاب واالستثمار والتحكم اجليد يف املصاريف  على قوة وكفاءة املركز املايل

سبب عوامل وليس ب نشاطها الطبيعي بشرط أن يكون الربح احملقق ناتج عن ،للشركة العمومية واإلدارية
 استثنائية.

 المردودية االقتصادية: .2

نتيجة الدورة
جمموع األصول

 

تقيس هذه النسبة مردودية الشركة االقتصادية أي نسبة أرباحها الصافية إىل إمجايل أصوهلا، وكلما ارتفعت 
 كتتاب واالستثمار لشركة التأمني مقارنة مع حجم أصوهلا.هذه النسبة كلما دل ذلك على جودة عمليات اال 

 االكتتاب: معدل ربحية .3

                                                             
 .25مصطفى كما مظهر، مرجع سابق، ص  1 
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تأدية وظيفتها األصلية وهي االكتتاب، ومدى قدرة تعكس هذه النسبة مدى قدرة شركة التأمني على 
 :1الشركة على احلصول على اكتتابات ذات معدل خسارة متوازن، وحتسب هذه النسبة كما يلي

 (Combined Ratio)النسبة اجملمعة  - %166 معدل رحبية االكتتاب =

 حبيث: 

 النسبة اجملمعة = معدل اخلسارة الفين + معدل صايف التكلفة

 األقساط املكتسبة / التعويضات التحميلية= Taux de Sinistralité الفين اخلسارةمعدل 

 صايف األقساط املكتتبة / صايف مصاريف االكتتاب=  Taux de Chargement معدل صايف التكلفة

العموالت  –صايف مصاريف االكتتاب = املصاريف اإلدارية والعمومية + العموالت وتكاليف اإلنتاج 
 احملصلة من إعادة التأمني الصادر

ويتم حساب إىل جانب التعويضات املدفوعة للزبائن، تكلفة احلوادث املعلومة وغري املدفوعة بعد 
 ة.والتكاليف املتوقعة للحوداث اليت مل يتم تقييمها بعد وبالتايل ال تعرف شركة التأمني تكلفتها احلقيقي

عترب أهم نسبة لقياس املردودية التقنية أي النشاط األساسي لشركات ويرى الباحث أن هذه النسبة ت
فهذا يعين أن شركة التأمني املعنية قد حققت  %166التأمني املتمثل يف االكتتاب، فإذا كانت أقل من 

رحبية من نشاط االكتتاب أي أن جمموع األقساط احملصلة أكرب من جمموع التعويضات وخمتلف مصاريف 
فهذا يعين أن الشركة قد حققت خسارة  %166اإلنتاج، بينما يف حالة كانت النسبة أكرب من و اإلدارة 

يف نشاط االكتتاب وهذا ميكن أن يسبب هلا نتيجة صافية سلبية يف حالة ما إذا كانت األرباح اليت 
يف  ملتمثلاحققتها من االستثمارات والتوظيفات املالية غري كافية لتعويض اخلسارة يف نشاطها التقين 

 االكتتاب.

 طرق هناك نيح يف املكتسبة األقساط إمجايل تأخذ طرق هناك حيث النسبة هذه حساب طرق وختتلف
 حذف دون املؤسسة بتسيري اخلاصة والتكاليف واملصاريف املكتتبة األقساط بإمجايل تأخذ أخرى

 احملولة األقساط لاحلصو  تكاليف عن لتعويضها التأمني إعادة شركات من عليها حتصل اليت التعويضات

                                                             
 ]555-550[عيد أحمد أبو بكر، مرجع سابق، ص  1 
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 بشكل عربت كوهنا يف الباحث ذكرها اليت بالطريقة النسبة هذه حساب أمهية وتكمن. التأمني إلعادة
 سواءا التأمني ادةإع عمليات احلساب من وتبعد بنفسها به قامت اليت للشركة التقين النشاط عن أقرب

 من الشركة حققتها يتال النتيجة أكرب بدقة لنا يبني ما وهو املسرتجعة، التكاليف أو املدفوعة التعويضات
 .اراألضر  عن والتعويض األخطار يف االكتتاب أقساط حتصيل يف املتمثل األساسي نشاطها

 معدل التغير في حقوق المساهمين: .4

حقوق املسامهني املعدل للعام السابق − حقوق املسامهني املعدل للعام احلايل
حقوق املسامهني املعدل للعام السابق

 

 حقوق املسامهني املعدل = حقوق املسامهني + مصاريف احلصول على عمليات التأمني املؤجلة :حبيث

      مصاريف احلصول على عمليات التأمني املسجلة =

  1

2
 مصاريف عمومية وإدارية وعموالت تكاليف اإلنتاج∗خمصصات األخطار السارية 

 صايف األقساط املكتتبة

ومتثل حقوق املسامهني  1شركة التأمني خالل العاملتغري الذي طرأ على حقوق املسامهني يف تبني هذه النسبة ا
طيات واالحتيا االجتماعياألموال اخلاصة يف جانب اخلصوم من ميزانية الشركة وتشمل كل من رأس املال 

لشركة هذه النسبة مدى جناح إدارة شركة التأمني يف عملها، فاملسامهني يف ا . تبنياملشكلة واألرباح الغري موزعة
 أساسا زيادة هذه النسبة ألهنا تعرب عن زيادة ملكيتهم يف الشركة. يهمهم

 معدل مساعد الفائض إلى الفائض: .5

املال االحتياطي لعمليات إعداة التامني ∗
عمولة إعادة التأمني الصادر
أقساط إعادة التأمني الصادر

 

على عموالت إعادة التأمني يف دعم مالئتها املالية، وأيضا التأمني  شركة وتقيس هذه النسبة مدى اعتماد
 إعادة التأمني وهل االتفاقيات املوقعة مع معيدي التأمني يف جتشري بشكل غري مباشر إىل مدى جودة مزي

                                                             
 .313ثناء محمد طعيمة، مرجع سابق، ص  1 
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كفاية حقوق املسامهني شحقوق امللكية، . وكلما زادت هذه النسبة دل هذا على عدم  1صاحل الشركة أم ال
 على مواجهة االلتزامات املالية للشركة.

 معدل أرباح شركة التأمين: .9

القدرة االكتتابية أو االستيعابية لشركة التأمني تبدأ من تقدير القدرة املالية للشركة على االكتتاب، فإذا كان 
كما   وق املسامهني أو احتياطي التعويضاتلدى شركة التأمني مستوى غري كايف من األرباح ستصبح حق

 2تسمى أيضا غري كايف، ورمبا يعيق ذلك قدرهتا على قبول أخطار جديدة.

نتيجة الدورة
صايف األقساط املكتتبة

 معدل أرباح شركة التأمني =

 :ألرباح اإلجمالية إلى األموال الخاصةمعدل ا .7

األرباح قبل فرض الضريبة
األموال اخلاصة

 

قبل تطبيق وفرض الضرائب على نتائج الشركة.  3حقوق املسامهنيتقيس هذه النسبة معدل الربح باملقارنة مع 
 لتوضيع املردودية اليت حيصل عليها املسامهني مقابل استثمار أمواهلم يف الشركة قبل فرض الضرائب.

 :العائد على االستثماراتمعدل  .8

صايف الدخل من االستثمار
 حجم االستثمارات

 

موال الشركة خمصوما أوتوظيف من االستثمارات هو جمموع العوائد املتأتية من استثمار واملقصود بصايف الدخل 
مصاريف االستثمار وحتصيل األرباح، ومتكن هذه النسبة من قياس مدى جودة استثمارات الشركة منها 

                                                             
 .52-52صص  مصطفى كما مظهر، مرجع سابق، 1 

 .552عيد أحمد أبو بكر، مرجع سابق، ص  2 

 .352ثناء محمد طعيمة، مرجع سابق، ص  3 
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ن قبل موقدرهتا على حتقيق أكرب عائد ممكن من حمفظتها االستثمارية مقارنة مبعدالت األرباح املسجلة 
 .تشاراتسالشركات املنافسة أو املعدالت املعيارية اليت تضحها شركات متدصصة يف التدقيق واال

 :المالية معدل العائد على التوظيفات .9

نتيجة التوظيفات
األموال املوظفة

 

تستثمر شركات التأمني األموال الكبرية اليت حتصل عليها من نشاطها اإلنتاجي بغرض حتصيل عوائد مالية 
وظيف أمواهلا تإضافية بدل بقاء هذه األموال جممدة يف حسابات الشركة البنكية، فيمكنها على سبيل املثال 

يف البورصة، يف حسابات استثمار البنكية، يف سندات اخلزينة العمومية وغريها، وملعرفة حجم العوائد اليت 
تتحصل عليها الشركة من توظيف أمواهلا نقوم بقسمة جمموع األرباح املتحصل عليها من األموال املوظفة على 

 ل توظيفات.إمجايل قيمة أموال الشركة اليت استثمرهتا على شك

 :في قطاع التأمين على األضرار المستخدمة المعيارية المطلب الثالث: النسب المالية

دون أي داللة إذا مل ب النسب املالية اليت يتم حساهبا باالعتماد على البيانات املالية لشركات التأمني تكون
، فما هي املعايري برية يف قطاع التأمنيوتشكل هذه النقطة حتديدا إشكالية ك ،مبعايري ذات داللةيتم مقارنتها 

كمؤشرات رات  ؤشبعديد املذات الداللة اليت نأخذ هبا لقياس مؤشرات شركات التأمني حيث ميكنك مقارنتها 
أكرب عشرة شركات يف السوق، أو باملؤشرات التارخيية احملققة يف الصناعة أو مبؤشرات اهليئات املدتصة يف 

ن األفضل دراسة مقياس قدرة الشركة على املنافسة يف السوق ل هوهنا يرى الباحث أن ،، وغريهاالتدقيق والرقابة
مؤشرات الشركة مع متوسطات مؤشرات الشركات الرائدة يف السوق، مث بعد ذلك يتم حتليل تطور أداء 
 مؤشرات الشركة على مدى عدة سنوات ماضية ملعرفة التوجه العام لنشاط ومردودية الشركة وبعد إدخال

سية يف السنة التالية فمعلومات احمليط االقتصادي الذي تنشط يف الشركة ميكن توقع أداء الشركة وقدرهتا التنا
  من النشاط.

أما لدراسة قدرة الشركة على االستمرارية يف السوق وعدم التعرض خلطر اإلفالس بسبب املداطر اليت حتدق 
نتها مع النسب فال تصح هنا مقار التقين أي االكتتاب أو االستثماري هبا واملتأتية أساسا من طبيعة نشاطها 

ققة من الشركات املنافسة هلا بل جيب مقارنتها مع نسب معدة خصيصا هلذا الغرض واليت يف العادة تعدها احمل



 اإلطار النظري للتحليل املايل الديناميكي يف شركات التأمني على األضرار                  األول         الفصل 
 

32 
 

 من عدد كبريلباالعتماد على البيانات التارخيية أو مؤسسات التدقيق واالستشارات هيئات االشراف والرقابة 
عرفة مؤشرات الشركات اليت تعرضت لإلفالس ومؤشرات الشركات اليت متكنت من البقاء يف السوق ملالشركات 

تتمكن من جيب على الشركات االلتزام هبا ل باالعتماد على هذه البيانات يتم استنباط معدالت معياريةمث 
 ون التعرض ملداطر اإلفالس.الوفاء بكل التزاماهتا وحتقيق األرباح واالستمرارية يف السوق د

عرب  شركات التأمنيلحتليل الوضعية املالية  بغرض اتالتأمين لنسب املعيارية املستددمة يف قطاعاومن أهم 
والذي ال يقتصر  الذي وضعه احتاد مراقيب التأمني األمريكي IRISمعايري نظام اإلنذار املبكر  جند العامل

مؤسسة ستاندرد ايري ومع األمريكية فقط بل يف عديد البلدان األخرى عرب العاملالعمل به يف الواليات املتحدة 
أند بورز، ومها املعيارين الذين يعتقد الباحث أهنم األفضل لالستددام كنسب معيارية للمقارنة نظرا لالستددام 

ات دولية ملعدة من هيئالواسع هلما عرب العامل، دون اغفال اإلشارة لوجود عديد املؤشرات املعيارية األخرى ا
 لتقييم أداء شركات التأمني ودراسة مدى تعرضها ملداطر االكتتاب.

 :IRISنظام اإلنذار المبكر معايير الفرع األول: 

لشركات  ايلعسر املبسبب حاالت المت انشاء نظام اإلنذار املبكر من قبل احتاد مراقيب التأمني يف أمريكا 
فائها مبتطلبات املالءة املالية؛ أي أن ، رغم و 1660و 1671سواق العاملية بني عامي األاليت شهدهتا  التأمني

توفر أي شركة على مالءة مالية جيدة مل يعد كايف لضمان استمرارية تواجدها رغم املداطر اليت تواجهها، 
ركات التأمني على شوبالتايل كان لزاما على هيئات الرقابة وضع مقاييس إضافية متكن من التنبؤ مبدى قدرة 

الرقابية  ويف نفس الوقت عدم توفر اهليئات ،عند االستحقاق من موجوداهتا دون أي تعثر الوفاء بالتزاماهتا
نظام اإلنذار ضع مت و هلذا على اإلمكانيات البشرية واملادية ملراقبة نشاط شركات التأمني بشكل دقيق ودائم، 

ومبوجب  .االلتزامات تسديد ى االستمرارية يف النشاط وضمانلقياس مدى قدرة شركات التأمني عل املبكر
معايري نظام اإلنذار املبكر فإن الشركات اليت ال حتقق املستوى املطلوب وفقا هلذا النظام تكون هلا األولوية 

 لفحص مراكزها املالية.

 حتليل املالءة ات املستددمة يفيعرف احتاد مراقيب التأمني يف أمريكا نظام اإلنذار املبكر بأنه جمموعة من األدو 
وقواعد البيانات مصممة لتقد م مقاربة متكاملة لسلطات الدولة املدتصة بالتأمني متكنهم من فحص وحتليل 



 اإلطار النظري للتحليل املايل الديناميكي يف شركات التأمني على األضرار                  األول         الفصل 
 

10 
 

يل الوضعية املالية وسائل حتل لحلول حملالوضع املايل لشركات التأمني اليت تعمل حتت سلطتها، وال هتدف ل
 1سلطات الدولة املدتصة. اليت تستددها

بلدان مشاهبة  ائر أو يفسبب اعتمادنا على معايري نظام اإلنذار املبكر يعود لعدم وجود أنظمة مماثلة يف اجلز 
لى وضع نظام اإلنذار املبكر باالعتماد عمن جهة ومن جهة ألخرى نظرا لللجزائر يف اخلصائص االقتصادية 

وق  الواليات املتحدة األمريكية اليت يشكل سوقها أكثر من ربع السالبيانات التارخيية لشركات التأمني يف
تعرض شركات التأمني يف هذا البلد للعديد من حاالت اإلفالس بسبب و  0610،2سنة  %09.1العاملي ش

ركات دي هذا االنظام قارنوا بني الوضعية املالية للش، أي أن مععدم قدرهتا على التحكم والتفوق على املداطر
ايل هناك توافق وبالت ام،املفلسة مع تلك اليت جنحت يف مواصلة نشاطها ما يعطي مصداقية أكرب هلذا النظ

 .ث بإعدادها هلذا مت اعتماده فيهابني هذا النظام والدراسة اليت يقوم الباح

 نظام يف املستددمة يف قطاع التأمينات على األضرار ملوايل نلدص مقاييس املؤشرات املاليةويف اجلدول ا
 .اإلنذار املبكر

 لتقييم شركات التأمني على األضرار IRISنظام اإلنذار املبكر  جدول يبني معايري :1.1 جدول

 التعليق احلد املقبول  اسم النسبة
 قحلقو  املكتتبة األقساط إمجايل

 املسامهني
تبني حجم األخطار املقبولة من شركة التأمني،  %666أقل من 

 وكلما زادت النسبة زادت اخلطورة على الشركة. 
ىل إصايف األقساط املكتتبة 

 حقوق املسامهني
 %366إىل  %006من 

الزيادة بنسبة أكرب قد يعرض الشركة للدطر،  %33+و  %33-بني  التغري يف االكتتاب
 شركةنشاط الوالنقص بنسبة أكرب يعين انكماش 

زيادة النسبة تعين اخنفاض احتفاظ شركة التأمني  %05أقل من  مساعد الفائض إىل الفائض
 وزيادة األخطار املرتبطة مبالءة معيدي التأمني.

 تقيس متانة املركز املايل للشركة. %166أقل من  االكتتابرحبية 
 استثمارات الشركة.تبني مدى جودة حمفظة  %9أكثر من  العائد على االستثمار

                                                             
1 National Association of insurance Commissioners, Insurance Regulatory Information System iris ratios manual, 
2015 edition, United State of America, P1. 
2 Sigma, World insurance in 2014, Swiss Re, Number 4/2015, P 36. 
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التغري يف حقوق املسامهني 
 املعدل

تعرب عن التحسن أو اخللل الذي طرأ على الوضع  %56إىل  %16-من
 املايل للشركة.

تبني مدى قدرة شركة التأمني الوفاء بأي مطالبات  %165أقل من  اخلصوم على األصول السائلة
 مالية.

األقساط حتت التحصيل على 
 حقوق املسامهني

تبني مدى اعتماد املالءة املالية لشركة التأمني على  %06أقل من 
 أصل قد ال يتحقق يف حالة التصفية.

تبني تعطي هذه النسبة مؤشر لدقة االحتياطات  %05أقل من  الفنية تطور االحتياطيات
 الفنية اليت مت تكوينها يف العام السابق.

ن ع ات الفنيةتغري االحتياطي
 سنتني إىل حقوق املسامهني

تعطي هذه النسبة مؤشرا لدقة االحتياطات املكونة  %05أقل من 
 يف العام قبل السابق.

 الفنية اتيعجز االحتياط
 املقدرة احلالية حلقوق املسامهني

تعطي هذه النسبة مؤشرا للتنبؤ بدقة احتياطات  %05أقل من 
 هذا العام.

 الطالب باالعتماد على كتاب:مت إعداد اجلدول من قبل 

 .]315-316[ص  ،0660 مصر، والنشر، للطباعة ايرتاك العملي، والتطبيق النظري اإلطار التأمني شركات حماسبة طعيمة، حممد ثناء -

ورغم أمهية تطبيق نسب نظام اإلنذار املبكر يف الرقابة على نشاط شركات التأمني لتفادي حدوث األزمات 
إال أن هذا النظام ميتلك أيضا بعض نقاط الضعف حسب ما أظهرته عديد الدراسات يف هذه الشركات، 

 :1خاصة بسبب اعتماد نظام اإلنذار املبكر على التحليل أحادي اجلانب، أبرز هذه االنتقادات ما يلي

 ساسي.أكثرة االختبارات املكونة هلذا النظام عن احلاجة الفعلية، وتفرعها ألمور خمتلفة عن بعضها غري  -
عدم مقدرة النظام على ترتيب الشركات حسب متانة املراكز املالية، لعدم وجود ترابط واضح بني  -

 النسب املكونة هلذا النظام.
قابلية النظام لالستدراج اخلاطئ يف األغراض املعيارية، فاالستددام النمطي يؤدي إىل نتائج عكسية،  -

 اوزه.فهم هذا النظام وتوليف أنشطتها وقوائمها لتج إذ مبرور الوقت سيتشكل لدى الشركات قدرة على
 إعطاء أمهية متساوية جلميع النسب مهما اخنفضت أمهيتها. -

                                                             
علمية، لرانيا الزرير ومحمد الجشي، تقييم أداء شركات التأمين السعودية باستخدام نظام اإلنذار المبكر، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات ا 1 

 .352، ص 2051، 1، العدد 32سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية، المجلد 
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يبقى يؤدي دوره يف تشديص الوضعية املالية لشركات  IRISورغم نقاط الضعف السالفة الذكر إىل نظام 
 .1التأمني بكفاءة عالية

 ستاندرد أند بورز:معايير الفرع الثاني: 

تمنحها تصنيفا من ناحية مالءهتا املالية ل وكاالت التصنيف االئتماين مهمة تصنيف الشركاتتتوىل العديد من 
ها وكلما مت منح هذه الشركات تصنيف مرتفع أدى ذلك لزيادة الثقة في قوة أو ضعف مركزها املايليعرب على 

مة اين هي مؤسسات خاصة تقدم آراء عاووكاالت التصنيف االئتم يف أسواق املال ولدى املتعاملني معها.
للجمهور حول سالمة املركز املايل للشركات وجدارهتا يف احلصول على االئتمان. ويعتمد التقييم على 

 2املعلومات العامة اليت تصدرها هذه الشركات.

ؤسسة ستاندرد موهي  وكاالت التصنيف االئتماين يف العامل ثالثة وكاالت أو ما يعرف بالثالثة الكبار أهم
من  %06املؤسسات الثالثة على أكثر من حيث تسيطر هذه  ،موديز، مؤسسة فيتش ومؤسسة أند بورز

مؤسسة حصلت منها  0610من السوق األورويب سنة  %66، فيما حصلت على أزيد من 3السوق العاملي
كتسي وبالتايل ت. العاملتعد أكرب وأهم وكالة تقييم مايل يف حيث  4%36.96لوحدها على  S&Pستاندرد 

ستاندرد أن بورز توىل وتاملعايري اليت تعتمدها املؤسسة مصداقية كبرية انطالقا من مكانتها يف السوق العاملي، 
مدى قدرة هذه شركات التأمني و مبا فيها  5ملدتلف أصناف الشركات  القدرات املاليةبتحليل مهمة القيام 

أسعار  كانت تطلب  دراسة ما إذا وسداد الديون املرتتبة عنها، وكذا واخلسائرملداطر األخرية على مواجهة ا
در ستاندرد أن تص، و أو ال على خمتلف األخطار اليت تواجه األفراد والشركاتالتأمينية مالئمة مقابل التغطية 

ات الشركة ر لعدد كبري من شركات التأمني حول العامل بناء على حتليلها لقد بورز نقاط تصنيف بشكل دوري
حمليطها االقتصادي الذي تنشط فيه، هلذا قمنا باالعتماد على معايري التقييم اليت تستددمها مؤسسة املالية و 

ستاندرد آند بورز يف هذا البحث لنستددم بالتايل معايري معتمدة من مؤسسة رقابية ذكرناها يف الفرع السابق 
 ذكرها يف هذا الفرع.ومعايري أكرب وكالة تصنيف ائتماين يف العامل ن

                                                             
 .352المرجع نفسه، ص  1 

2 Andrea Miglionico, Recasting Credit Rating Agencies’ Responsibility: Suggestions for Reform, a document 
submitted to earn a Doctorate degree of Philosophy at  Queen Mary University of London, december 2014, P1. 
3 Emilian Constantin MIRICESCU, The role of rating agencies in international financial market, Theoretical and 
Applied Economics, Volume 22, No. 1(602), 2015, P 210. 
4 European Security and Markets Authority, Credit Rating Agencies 2014 market share calculations for the 
purposes of Article 8d of the CRA Regulation, ESMA/2014/1583, P6. 
5 Ibid, P7. 
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 مثانية مؤشرات لقياس املالءة املالية لشركات التأمني وإعادة التأمني نربزهامؤسسة ستاندرد أن بورز تستددم 
 يف اجلدول التايل:

 جدول يبني معايري مؤسسة ستاندرد أن بورز لتقييم شركات التأمني على األضرار: 0.1 جدول

 التعليق احلد املقبول النسبة
 األقساط املكتتبة على حقوقصايف 

 املسامهني
 تقيس هذه النسبة إمجايل االكتتابات الصافية %336إىل  %066من 

 للشركة املعرضة للدطر
هتدف هذه النسبة للتحكم يف معدل التغري  %36و %16بني  التغري يف صايف األقساط املكتتبة

 يف األخطار اليت تتحملها شركة التأمني.
إىل إمجايل األقساط الصايف 

 األقساط
تبني هذه النسبة مدى اعتماد الشركة على  %56أكثر من 

 .إعادة التأمني
املدصصات الفنية على األصول 

 السائلة
توضح مقدرة الشركة على االستجابة السريعة  %166أقل من 

 لسداد التعويضات.
متوسط الدخل من االكتتاب إىل 

 الدخل من االستثمار
ل شركة التأمني الرتكيز على حتقيق الدخعلى  %05أكرب من 

 من االكتتاب وهذ املؤشر يبني ذلك
األرباح قبل الضريبة على حقوق 

 املسامهني
يبني هذا املؤشر معدل الربح على حقوق  %5أكثر من 

 .املسامهني
املدصصات الفنية وحقوق 

 املسامهني على األقساط الصافية
ب املسامهني جياملدصصات الفنية + حقوق  %156أكرب من 

 .أن تكون أكرب من األقساط الصافية
املدصصات الفنية على حقوق 

 املسامهني
يقيس هذا املعدل النسبة بني حقوق املؤمن  %356أقل من 

 هلم شمحلة الوثائق، وحقوق املسامهني.
  مت إعداد اجلدول من قبل الطالب باالعتماد على كتاب:

 .]311-319[ص ، 0660 مصر، والنشر، للطباعة ايرتاك العملي، والتطبيق النظري اإلطار التأمني شركات حماسبة طعيمة، حممد ثناء -
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 لتحليل المالي الديناميكي:طرق ا :المبحث الرابع

إىل جانب استددام النسب املالية ووضعها يف جدول لعدة سنوات للمقارنة بينها، هناك طرق أخرى 
جدول املوارد واالستددامات وقائمة  وأجدول التمويل  هي: مستددمة يف التحليل املايل الديناميكي

 التدفقات النقدية.

 :جدول التمويل )قائمة الموارد واالستخدامات(المطلب األول: 

بغرض حتليل الوضعية املالية للمؤسسة حنتاج ملعرفة مصادر األموال اليت حتصلت عليها املؤسسة وكيف قامت 
 يتحقق لنا من خالل إعداد وحتليل جدول التمويل.باستددام هذه األموال، وهو ما 

 الفرع األول: مفهوم جدول التمويل:

جدول التمويل يظهر اآلثار املرتتبة عن قيام املؤسسة بنشاطاهتا وعملياهتا يف ميزانياهتا عن طريق الزيادة أو 
النقصان يف العناصر املدتلفة لألصول واخلصوم مبا فيها األموال اخلاصة، وميكن مالحظة هذه التغريات بواسطة 

وارد واستددامات، وهذه املالحظة تقدم كمية مقارنة امليزانيات مع بعضها لعدة سنوات يف شكل جداول م
ضدمة من املعلومات اليت هلا قيمتها الكبرية عند استدالص أي رأي يتعلق بتطور املؤسسة وتقدمها، فللقيام 

 .1هبذه املقارنة ميكن استددام وسيلة على جانب كبري من البساطة هي جدول التمويل

ط، بينما األصول واخلصوم مبا فيها األموال اخلاصة يف تاريخ معني فقفمن املعروف أن امليزانية احملاسبية تظهر 
جدول التمويل يظهر املعلومات السابقة ولكن بتواريخ خمتلفة، وهذا ما ميكن احمللل املايل من االستفادة 

  املعلومات اليت يقدمها جدول التمويل ملتابعة تنفيذ اخلطة املالية السابقة للمؤسسة.

مويل أيضا باسم قائمة مصادر األموال واستدداماهتا، وأيضا باسم قائمة التغريات يف ويسمى جدول الت
القائمة املصادر املدتلفة لألموال اليت حصلت عليها املؤسسة خالل فرتة زمنية معينة  ، وتبني هذه2القيم

واالستددامات اليت وجهت إليها هذه األموال والتغريات اليت حدثت على أصول وخصوم املؤسسة بني 
 .3ميزانيتني متتاليتني

                                                             
 .25مبارك لسلوس، مرجع سابق، ص  1 

 .535عبد الغفار حنفي، مرجع سابق، ص  2 

 .552منير شاكر محمد وآخرون، مرجع سابق، ص  3 
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 الفرع الثاني: أهمية قائمة الموارد واالستخدامات:

يف متكني احمللل املايل من احلصول على املعلومات  ،جدول التمويلش املوارد واالستددامات قائمةوتتمثل أمهية 
 :1التالية

 إبراز التغريات املالية اليت ال تستطيع امليزانيات احملاسبة أو املالية إظهارها؛ 
 اظهار صايف التمويل الذايت كمصدر أساسي للتمويل؛ 
  وال القرارات املستقبلية اليت ختص املؤسسة يف االستددام األمثل لألممساعدة احمللل املايل يف اختاذ

 تقبال.اليت حتت تصرف املؤسسة ويف اختيار االستثمارات مس

 الفرع الثالث: إعداد قائمة األموال واستخداماتها:

ساب التغريات د ذلك ح، ويتم بععلى األقل يتطلب إعداد قائمة املوارد واستدداماهتا توفر ميزانيتني متتاليتني
اليت حدثت يف كل بند من البنود املدونة واملتناظرة بامليزانيتني سواء بالزيادة أو النقصان، مث نصنف هذه 

 هي: 2دالتغريات إىل موارد واستددامات، حبيث خيضع هذا التصنيف جملموعة من القواع

  د من بنود االخنفاض يف أي بنالزيادة يف أي بند من بنود األصول ميثل استدداما لألموال، يف حني
 األصول ميثل موردا أو مصدرا لألموال؛

 ثل االخنفاض ميثل موردا لألموال، يف حني مي مبا فيها حقوق امللكية الزيادة يف أي بند من بنود اخلصوم
 يف أي بند من بنود اخلصوم استدداما لألموال.

 يف املؤسسة قائمة املوارد واالستدداماتاملدتصر لشكل ال: 3.1 جدول

 موارد املؤسسة استددامات املؤسسة
 الزيادة يف األصول

 النقصان يف اخلصوم
 اخلصومالزيادة يف 

 النقصان يف األصول
 .23، ص 2052مبارك لسلوس، التسيير المالي، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، الجزائر،  -

قائمة املوارد واالستددامات تقسيم كل من األصول  مع العلم أنه جيب األخذ بعني االعتبار عند انشاء
 واخلصوم إىل أصول ثابتة وأصول متداولة وخصوم ثابتة وخصوم متداولة.

                                                             
 .22مبارك لسلوس، مرجع سابق، ص  1 

 -بتصرف-. 532ي، مرجع سابق، ص عبد الغفار حنف 2 
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حناول يف عملية اإلعداد نسج جدول له تفسري مايل فزيادة قيم االستثمارات يف األصول ميثل استثمارات 
ويف جانب اخلصوم زيادة رأس مال الشركة ما  جديدة ونقصها يعرب عن التنازل عن جزء من االستثمارات،

هو إال زيادة املسامهات ونقصه يعرب عن تنازل عن جزء من أسهم الشركة. بينما هناك بعض احلسابات نقلها 
انب املوارد حىت ج إىل اجلانب اآلخر يفقدها ميزة التعبري مثل التمويل الذايت كمورد من الضروري أن يظهر يف

 ك بالنسبة لفرق إعادة التقييم فوجوده يف جانب خصوم امليزانية له أكثر من داللة وبالتايلولو كان سالبا، كذل
 .1ر يف جانب املوارد ولو كان سالباأيضا من الضروري أن يظه

 : شكل قائمة املوارد واالستددامات يف شركات التأمني:0.1جدول 

 السنة احلالية  
 شأ،

السنة 
 السابقة

 شب،

 ب، –التغري شأ 

 املوارد االستددامات    
     الدائمة األموال 1
     الدائمةاألصول  0
     ،0-1= رأس املال العامل الوظيفي ش 3
     املؤونات التقنية الصافية من عمليات التنازل  0
     التوظيفات من دون ودائع إعادة التأمني 5
     ،5-0= احلاجة للتغطية ش 9
     األصول اجلارية 7
     اخلصوم اجلارية 1
     ،1 – 7= احلاجة للتمويل ش 6

 اخلصوم، –شاألصول = اخلزينة الصافية  16
 ،6-9+3ش =

    

Source : Khalid El Kammouri, L’expert comptable face aux particularités d’analyse financière des compagnies 

d’assurance au Maroc proposition d’une approche d’analyse adaptée, mémoire d’obtention du diplôme national 

d’expert comptable, institut supérieure de commerce et d’administration des entreprises, 2006, P228. 

                                                             
 64]-[63مبارك لسلوس، مرجع سابق، صص  1 
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يتم تسجيل املبالغ يف جانب االستددامات يف حالة ما إذا كان مقدار التغري سالب، ويف جانب املوارد يف 
 حالة ما إذا كان موجب.

 المطلب الثاني: قائمة التدفقات النقدية:

نقدية الداخلة المن أجل معرفة مدى قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماهتا النقدية نقوم بتحليل التدفقات 
دراسة وحتليل نقوم ب ذلكتبني  واخلارجة للمؤسسة ونظرا لكون امليزانية العامة وقائمة املوارد واالستددامات ال

 قائمة التدفقات النقدية اليت تفي هبذا الغرض.

 الفرع األول: لمحة تاريخية عن قائمة التدفقات النقدية:

منية طويلة نسبيا تطورت خالهلا من حيث الشكل واملضمون حىت مرت قائمة التدفقات النقدية حبقبة ز 
 استقرت على ما هي عليه اآلن. 

 بداية األمر كان يطلق عليه يف  وظهرت أوال يف الواليات املتحدة األمريكية على شكل جدول حتليلي بسيط
 cash flowة ئمة من أين أتت وإىل أين ذهبت، مث أطلق عليها بعد ذلك قائمة التدفقات النقدي"قا

statement دون وجود أي إلزام بإعداد هذه القائمة، مث ما لبث معهد احملاسبني األمريكيني شALCPA ،
بأن أوصى بضرورة قيام كل الشركات املسامهة بإعداد هذه القائمة والتصديق عليها من قبل  1691يف عام 

عدل جممع املبادئ  1693شركات. ويف عام احملاسب القانوين للشركة ووضعها يف متناول املسامهني هلذه ال
كات دون أن يلزم الشر  القائمة ليصبح قائمة مصادر واستددامات املوارد املالية اسم APBاألمريكي احملاسبية 

ليغري امسها ليصبح قائمة التغريات يف املركز  1671عاد سنة  هبالتصديق عليها من قبل حماسب قانوين، لكن
 .1املايل وينص على ضرورة التصديق عليها من قبل حماسب قانوين

امسها ليصبح قائمة التدفقات النقدية وجعلها  FASBغري امسها جملس معايري احملاسبة املالية  1617ويف سنة 
الذي أصدرها، وكذلك  SAS.NO.95ويل من املتطلبات اليت تلزم الشركات بإعدادها حسب املعيار الد

. وابتداء 06662سنة  IASCهيئة معايري احملاسبة الدولية الصادر عن  IAS.NO.7تطلبها املعيار الدويل 
صارت املؤسسات األوروبية املدرجة يف البورصة ملزمة حسب القوانني األوروبية بنشر  0665جانفي  1من 

                                                             
 -بتصرف– 521محمد المبروك أبو زيد، مرجع سابق، ص  1 

 -بتصرف– 520محمد مطر، مرجع سابق، ص  2 
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صارت تسمى جملس معايري احملاسبة  IASAشهيئة معايري احملاسبة الدولية  IASBحساباهتا حسب معايري 
 .1، مبا فيها إلزامية نشر قائمة التدفقات النقدية2001من  ابتداء IASBالدولية 

وينحصر الفرق بني قائمة التغريات يف املركز املايل وقائمة التدفقات النقدية يف االختالف على مفهوم األموال 
وال مبعىن النقد على مفهوم األمالثانية على مفهوم األموال أي مبعىن رأس املال العامل تقوم األوىل ففيما تقوم 

صد تركز على عرض مصادر واستددامات رأس املال بقوالنقد املعادل، أي أن قائمة التغريات يف املركز املايل 
دفقات النقدية اسبية، تركز قائمة التحتديد أسباب التغري يف رصيد صايف رأس املال العامل خالل الفرتة احمل

على عرض مصادر واستددامات النقد بقصد حتديد أسباب التغري يف رصيد النقدية على مدار الفرتة 
 .2احملاسبية

 تعريف قائمة التدفقات النقدية:الفرع الثاني: 

 معرفة حجمن ما ميكن املؤسسة مقائمة التدفقات النقدية تشرح التغري يف اخلزينة خالل فرتة زمنية حمددة 
التدفقات النقدية الداخلة للمؤسسة واخلارجة منها خالل هذه الفرتة، واملتعلقة بالعمليات التشغيلية وعمليات 

 .3االستثمار والتمويل

جلارية اويدخل ضمن بند اخلزينة كل من األموال النقدية اليت متلكها املؤسسة يف الصندوق واحلسابات البنكية 
اليت تبقى  اراتاالستثموسندات اخلزينة واألوراق التجارية و فيها احلسابات لدى البنك املركزي إن وجدت  مبا

 أشهر على أجل استحقاقها، أي األوراق املالية اليت متلكها املؤسسة والقابلة للتحول لنقدية بسرعة. 3أقل من 

 قائمة التدفقات النقدية: وأهداف أهميةالفرع الثالث: 

تكتسي قائمة التدفقات النقدية أمهية كبرية لكوهنا توفر معلومات إضافية ال توفرها امليزانية العامة للمؤسسة، 
مبوارد ومدفوعات الشركة النقدية خالل الفرتة احملاسبية ومصادرها وأوجه استددامها وهي املعلومات املتعلقة 

 حتدد قدرة ثمارية والتمويلية، وهي املعلومات اليتاالستو  من خالل التفريق بني نشاطات املؤسسة التشغيلية
 الشركة على الوفاء بالتزاماهتا ومدى قدرهتا على التوسع والنمو. 

                                                             
1 Dov Ogien, Op.cit. p 62. 

 -بتصرف– 520ص مرجع سابق، محمد مطر،  2 
3 Béatrice et Francis Grandguillot, Op.cit. P 163. 
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 :1وتتمثل أمهية قائمة التدفقات النقدية فيما يلي

 اآلثار الناجتة عن اخليارات االسرتاتيجية للمسريين على خزينة املؤسسة؛ تقدير 
 ى توليد النقدية من خالل نشاطها، ومدى قدرهتا على الوفاء بالتزاماهتا معرفة مدى قدرة املؤسسة عل

 سياستها التنموية دون االضطرار للجوء إىل مصادر التمويل اخلارجيومتويل 
 حتليل أسباب العجز أو الفائض احملقق يف خزينة املؤسسة؛ 
 دراسة كيفية استددام املؤسسة ملواردها املالية؛ 
 للتمويل اخلارجي؛ قياس احتياجات املؤسسة 
  بني النتائج اليت حققتها املؤسسة شنتيجة االستغالل ...، وتدفقات اخلزينة املقابلة انشاء مقارنات

 هلا؛
  تقييم املالءة املالية للمؤسسة وخطر اإلفالس الذي يهددها، فاملؤسسة اليت تولد نقدية مهمة بصفة

 ؛2باح تكون قادرة على النمودورية ويف نفس الوقت مالءهتا املالية جيدة وحتقق أر 
 ألخرى اليت تنشط يف ا تسهيل املقارنة بني النتائج املالية اليت حققتها املؤسسة مع نتائج املؤسسات

 نفس اجملال من ناحية التدفقات النقدية ومقارنتها باملؤشرات املالية األخرى؛
  الذي تتبعه.تطوير خمطط التمويل تكوين املؤونات للوفاء بالتزامات املؤسسة و 

 الفرع الرابع: تبويب المعلومات في قائمة التدفقات النقدية:

دية مبوجب الشروط اليت تتطلبها املعايري احملاسبية اليت أصدرهتا اجملاميع املهنية بشأن إعداد قائمة التدفقات النق
لقائمة يف ضها هذه ايتوجب تبويب أو تصنيف املعلومات اليت تعر  IAS.NO.7ومنها املعيار احملاسيب الدويل 

ثالث أبواب رئيسية يتألف كل باب منها من نوعني من التدفقات، تدفقات نقدية داخلة وأخرى خارجة، 
 وهذه هي كما يلي حسب ترتيب عرضها يف القائمة:

 دفق النقدي من األنشطة التشغيلية،الت -
 ق النقدي من األنشطة االستثمارية،التدف -
 التمويلية.التدفق النقدي من األنشطة  -

                                                             
1 Ibid, P 164. 
2 Dov Ogien, Op.cit. p 62. 
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 أوال: التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية:

د التدفقات ، وليس من السهولة حتدياألنشطة التشغيلية هي كل ما تقوم به املؤسسة يف إطار نشاطها العادي
 ألنشطة التشغيليةامن هذا التعريف الواسع، هلذا ميكن القول بأن  عمليا انطالقا النقدية من األنشطة التشغيلية

أي  تدخل ضمن إطار النشاطات االستثمارية أو التمويلية،يت تقوم هبا املؤسسة هي كل العمليات اليت ال ال
عمليات االستغالل إضافة إىل جوانب معينة من دورة التمويل وهي املصاريف املالية اليت تتحملها املؤسسة، 

كما جيب إبعاد البنود اليت   .1مليات االستثنائيةالنواتج املالية النامجة عن إدارة النقدية، الضرائب والرسوم، والع
 .2ال يرتتب عليها إنفاق نقدي مثل استهالك األصول الثابتة وإطفاء األصول غري امللموسة

 ثانيا: التدفق النقدي من األنشطة االستثمارية:

تنازهلا عن بني استثمارات املؤسسة طويلة األجل و  األنشطة االستثمارية هو الفرقصايف التدفقات النقدية من 
املالية  واملعدات، واالستثماراتعلى العقارات  ستحواذ والتنازلعمليات اال مثل االستثمارات طويلة األجل

املتمثلة يف عمليات االستحواذ أو التنازل على كل أو جزء من رأس مال املؤسسات األخرى، كما يتم 
والتطوير وشراء الربجميات ضمن األنشطة االستثمارية أيضا، وحتتسب قيمة هذه احتساب تكاليف البحث 

 .3االستثمارات بسعر السوق خايل من الضرائب

 فق النقدي من األنشطة التمويلية:ثالثا: التد

األنشطة التمويلية هي العمليات اليت حتدث تغيريا يف رأس مال الشركة أو يف القروض طويلة األجل، وحيتسب 
 التدفق النقدي من األنشطة التمويلية من خالل الفرق بني دخول وخروج النقدية املرتبطة بعمليات صايف

التمويل اخلارجي للمؤسسة مثل عمليات زيادة رأس املال اليت تدفع نقدا، احلصول على قروض جديدة أو 
 .4تسديد ديون على عاتق املؤسسة أو أرباح األسهم املوزعة

 التدفقات النقدية على املعامالت التالية وإمنا يتم اإلفصاح عنها باإليضاحات املتممة للقوائموال تشتمل قائمة 
 :5املالية

                                                             
1 Hubert de La Bruslerie, Op.cit. p 314. 

 .522محمد مطر، مرجع سابق، ص  2 
3 Hubert de La Bruslerie, Op.cit. p 316. 
4 Béatrice et Francis Grandguillot, Op.cit. P 166. 

 .059مرجع سابق، ص  طعيمة، حممد ثناء 5 
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املعامالت غري النقدية مثل شراء االستثمارات العقارية أو األصول الثابتة باألجل أو من خالل عقود  -
 صدار األسهم أو حتويلالتمويل التأجريي، وكذا اقتناء أحد الشركات أو املشروعات عن طريق إ

 الديون إىل حقوق ملكية؛
احلركة بني بنود النقدية وما يف حكمها مثل حتويل النقدية من حسابات جارية إىل إيداعات ثابتة  -

 قصرية األجل أو استددام النقدية يف شراء استثمارات قصرية األجل.

 رابعا: التغير في الخزينة:

من خالل مجع صايف التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية حساب التغري يف خزينة املؤسسة يكون 
واالستثمارية والتمويلية، كما ميكن حساهبا من أسفل اجلدول من خالل الفرق بني رصيد اخلزينة يف هناية 

 . والشكل التايل يوضح ذلك:1الفرتة احملاسبية ورصيد اخلزينة يف بداية الفرتة احملاسبية

 ات اخلزينة بني بداية وهناية الدورة احملاسبية: شكل يوضح تغري 1.1شكل 

 
- Béatrice et Francis Grandguillot, Analyse financière, 7e édition, Gualino, Paris, 2010, P 167. 

 إعداد قائمة تدفقات الخزينة:الفرع الخامس: 

ل، والطريقة غري نتيجة االستغاليتم إعداد قائمة تدفقات اخلزينة بطريقتني مها الطريقة املباشرة انطالقا من 
 املباشرة انطالقا من نتيجة الدورة.

                                                             
1 Béatrice et Francis Grandguillot, Op.cit. P 167. 

 

 رصيد اخلزينة يف هناية الدورة

- 

 رصيد اخلزينة يف بداية الدورة

 صايف التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

 + صايف التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية+ صايف 

 تغري رصيد اخلزينة خالل الدورة احملاسبية
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 أوال: الطريقة المباشرة:

أوال إنقاص املشرتيات النقدية من خالل هذه الطريقة نقوم بإعداد قائمة التدفقات النقدية من خالل 
من عمليات التشغيل   يواملصاريف التشغيلية النقدية من املبيعات النقدية للوصول إىل صايف التدفق النقد

كدطوة أوىل، مث يضاف صايف التدفق النقدي من عمليات االستثمار وصايف التدفق النقدي من عمليات 
 على يضاف رصيد النقدية أول العام للحصول التمويل للوصول إىل صايف التدفق النقدي خالل العام، مث

 .1رصيد النقدية يف هناية العام

 شكل ومكونات قائمة التدفقات النقدية حسب الطريقة املباشرةويف اجلدول التايل نبني 

 : قائمة التدفقات النقدية حسب الطريقة املباشرة:5.1 جدول

 املبيعات النقدية
 ، النقد املدفوع للعمالء-ش
 أو مداخيل نقدية من النشاط: ، مصاريف/+ -ش

 مصاريف مالية •
 منتجات مالية •
 التابعةتوزيعات أرباح مستلمة من الشركات  •
 الضرائب على الشركة •
 مصاريف أو مداخيل نقدية استثنائية مرتبطة بنشاط املؤسسة •
 أخرى •

 

  ،1............ ش = صايف التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية
 النقدية احملصلة من بيع االستثمارات

 النقدية املدفوعة لشراء االستثمارات ،-ش
 

  ،0االستثمارية .......... ش = صايف التدفق النقدي من األنشطة
 النقدية احملصل عليها من إصدار األسهم

 ، النقد املدفوع إلطفاء أسهم-ش
 طويلة األجل القروض املصرفيةالسندات املصدرة أو ش+، النقد احملصل من 

 أو لسداد القروض طويلة األجل ، النقد املدفوع إلطفاء السندات-ش

 

                                                             
 .512منير شاكر محمد وآخرون، مرجع سابق، ص  1 
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  ،3األنشطة التمويلية ......... ش= صايف التدفق النقدي من 
 ،3، + ش0، + ش1صايف التدفقات النقدية خالل العام = ش

 + رصيد النقدية يف بداية العام
 = رصيد النقدية يف هناية العام

 

 جدول من إعداد الطالب باالعتماد على:
 .512، ص 2001الثانية، دار وائل للنشر، عمان، منير شاكر محمد وآخرون، التحليل المالي مدخل صناعة القرارات، الطبعة  -
 .522، ص 2002محمد مطر، االتجاهات الحديثة في التحليل المالي واالئتماني، دار وائل، الطبعة الثانية، األردن،  -

- Hubert de La Bruslerie, Analyse Financière information financière diagnostic et évaluation, 4e édition, 
Dunod, Paris, 2010, p 315. 

 

 ثانيا: الطريقة غير المباشرة:

الطريقة غري املباشرة إلعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل يف احتساب التدفقات النقدية مع نتيجة الدورة 
على أساس االستحقاق وتقوم بشكل غري مباشر بتعديل الفقرات النقدية اليت أثرت على حتديده، وتتضمن 

 :1التعديلعملية 

 التغريات يف األصول املتداولة شغري النقدية، وكذلك اخلصوم املتداولة -
 الفقرات املضمنة مبوجب صايف الدخل واليت ال تؤثر على النقدية -

ومن أمثلة املصاريف التشغيلية اليت ال تؤثر على خزينة املؤسسة هي مصاريف االهتالك ألهنا ال تستلزم 
غي استبعادها عند قياس النقدية، ومبا أن صايف الدخل هو نقطة البدأ يف عمليات دفع نقدي، ولذلك ينب

قياس التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية مبوجب الطريقة غري املباشرة فإن مصاريف االهتالك ينبغي 
ة غري قإضافتها إىل صايف الدخل. ويوضح الشكل املوايل كيفية إعداد قائمة التدفقات النقدية باستددام الطري

 .2املباشرة

 : قائمة التدفقات النقدية حسب الطريقة املباشرة:9.1جدول 

 صايف الدخل
 ش+، االهتالكات

 ، مكاسب بيع األصول الرأمسالية-ش

 

                                                             
 .251 ص ،مرجع سابق وآخرون، محمد شاكر منير 1 

 .512 ص ،المرجع نفسه 2 
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 = صايف ربح التشغيل النقدي قبل التغريات النقدية يف بنود رأس املال العامل
 ، الزيادة أو النقص يف األصول املتداولة-ش+/
 الزيادة أو النقص يف اخلصوم املتداولة، -ش+/

  ،1= صايف التدفق النقدي من العمليات التشغيلية ............ ش
 النقدية احملصلة من بيع االستثمارات

 ، النقدية املدفوعة لشراء االستثمارات-ش
 

  ،0= صايف التدفق النقدي من عمليات االستثمار ......... ش
 من إصدار األسهمالنقدية احملصل عليها 

 ، النقد املدفوع إلطفاء أسهم-ش
 ش+، النقد احملصل من السندات املصدرة أو القروض املصرفية طويلة األجل

 ، النقد املدفوع إلطفاء السندات أو لسداد القروض طويلة األجل-ش

 

  ،3= صايف التدفق النقدي من األنشطة التمويلية ........... ش
 ،3، + ش0، + ش1ة خالل العام = شصايف التدفقات النقدي

 + رصيد النقدية يف بداية العام
 = رصيد النقدية يف هناية العام

 

 جدول من إعداد الطالب باالعتماد على:
 .512، ص 2001منير شاكر محمد وآخرون، التحليل المالي مدخل صناعة القرارات، الطبعة الثانية، دار وائل للنشر، عمان،  -
 [168-169]ص ، ص2002االتجاهات الحديثة في التحليل المالي واالئتماني، دار وائل، الطبعة الثانية، األردن، محمد مطر،  -

 

 تدفقات الخزينة: المطلب الثالث: تحليل قائمة

نقدية يف حتليل لألمهية الكبرية اليت تكتسيها قائمة التدفقات ال من املطلب السابق كنا تطرقنا يف الفرع الثالث
وضعية املؤسسة وقدرهتا على الوفاء بالتزاماهتا، وإذا علمنا أن مؤسسات التأمني حتصل على األموال بصفة 

ة ممسبقة مث تقوم بتعويض املتضررين جراء احلوادث املؤمن ضدها، فإننا ندرك مدى األمهية الكربى هلذا القائ
لتحديد إن كانت املؤسسة تستطيع الوفاء بالتزاماهتا أو ال وإن كانت معرضة خلطر اإلفالس فهي متكننا من 

عية فال يكفي أن حتقق الشركة مداخيل لتكون يف وض معرفة نقاط القوة والضعف يف نشاط شركة التأمني.
املؤسسة ميكن  ي اليت حتدد إن كانتمرحية بل جيب االهتمام بشدة بصايف التدفقات النقدية فهذه األخرية ه

تعاين عجزا يف الدفع أو ال عندما نقارهنا بالتزامات املؤسسة. ففي حالة مل تسدد شركة التأمني ما عليها من 
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التزامات لصاحل زبائنها فإن هذا قد يعرضها خلطر كبري يتمثل يف فقدان أعداد كبرية من الزبائن بسبب فقداهنم 
ن ملؤمن له يدفع أقساط التأمني بغرض حصوله على تعويض يف حالة تعرض الغرض املؤم، فاالثقة يف املؤسسة

عليه ألحد األخطار املذكورة يف وثيقة التأمني، وإذا علم املؤمن له أنه سيجد صعوبة يف احلصول على هذا 
هذا سيشكل و  التعويض فسيقوم بتغيري الشركة اليت يؤمن لديها وسيوصي معارفه بتفادي التعامل معها أيضا،

 خطرا كبريا على الشركة ميكن أن يؤدي هبا إىل اإلفالس.

ولقياس سالمة املؤسسة وقدرهتا على الوفاء بالتزاماهتا والطريقة اليت تتصرف فيها مبداخيلها النقدية نشتق 
 بعض النسب املالية من قائمة التدفقات النقدية لتحقيق هذا الغرض.

 :: نسب جودة الربحيةالفرع األول

انطالقا من كون صايف الدخل يتم حتديده مبوجب أساس االستحقاق وصايف التدفق النقدي مبوجب األساس 
حتقيق املؤسسة لرقم مرتفع من صايف الدخل ال يعين بالضرورة أهنا حققت تدفقا مرتفعا. ومن  النقدي، فإن

ل العام كلما ارتفعت املؤسسة خالاملتعارف عليه أنه كلما ارتفع صايف التدفق النقدي التشغيلي الذي حققته 
 .1نوعية أو جودة األرباح والعكس بالعكس

التدفقات النقدية الداخلة من األنشطة التشغيلية
متطلبات النقدية األولية قصرية األجل

=  نسبة كفاية التدفقات النقدية التشغيلية 

ئد املدفوعة وسداد التشغيلية والفوا ويقصد مبتطلبات النقدية األولية: التدفقات النقدية اخلارجة من األنشطة
 .2الديون املستحقة قصرية األجل

صايف التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية قصرية األجل
صايف الدخل

=  مؤشر النقدية التشغيلية

مجلة التدفقات النقدية الداخلة من األنشطة التشغيلية
صايف املبيعات

=  نسبة التدفق النقدي

                                                             
 .522مرجع سابق، ص محمد مطر،  1 

 .521 ، صمرجع سابقمنير شاكر محمد وآخرون،  2 
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عكس التشغيلية مدى قدرة أرباح الشركة على توليد التدفقات النقدية التشغيلية، بينما تويوضح مؤشر النقدية 
 نسبة التدفق النقدي مدى كفاءة سياسات االئتمان يف حتصيل النقدية.

 الفرع الثاني: نسب جودة السيولة:

مة التدفقات النقدية قائمبا أن صايف التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية ميثل أساس توفري السيولة، فإن 
توفر معلومات مهمة يف هذا اجلانب، كما توفر معلومات عن الكفاءة يف سياسة التحصيل، وأهم نسب 

 :1قياس جودة السيولة هي

صايف التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية
مجلة التدفقات النقدية اخلارجة لألنشطة االستثمارية والتمويلية

=  نسبة تغطية النقدية

صايف التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
الديون املستحقة األداء ومدفوعات التأجري قصرية األجل

=  مؤشر التدفقات النقدية الضرورية

الفوائد املدفوعة
صايف التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

=  نسبة الفائدة املدفوعة

االستثمارية  نقدية مبا فيه الكفاية ملواجهة التزاماهتاتبني نسبة تغطية النقدية ما إذا كانت املؤسسة حتص ل 
والتمويلية ومدى حاجتها للتمويل عن طريق االقرتاض، بينما يعكس مؤشر التدفقات النقدية الضرورية على 

 مدى قدرهتا على انتاج نقدية من أنشطتها الرئيسية بشكل يكفي ملواجهة احتياجاهتا التمويلية الضرورية.

 : نسب تقييم السياسات المالية للمؤسسة:الفرع الثالث

ميكن استدراج جمموعة من النسب من قائمة التدفقات النقدية ومقارنتها لعدد من السنوات لغرض التعرف 
 :2على مدى كفاءة اإلدارة يف جمال السياسات املالية. ومن أهم هذه النسب

التوزيعات النقدية للمسامهني
صايف التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

=  نسبة التوزيعات النقدية

                                                             
 166]-[165ص ، صالمرجع نفسه 1 
 .521مرجع سابق، ص محمد مطر،  2 
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املتحصالت النقدية احملققة من إيراد الفوائد والتوزيعات
التدفقات النقدية الداخلة من األنشطة التشغيلية

=  نسبة الفوائد والتوزيعات املقبوضة

 

اإلنفاق الرأمسايل
التدفقات النقدية الداخلة من القروض طويلة األجل وإصدارات األسهم والسندات

 نسبة اإلنفاق الرأمسايل=

توفر نسبة التوزيعات النقدية معلومات عن السياسة اليت تتبعها إدارة الشركة يف جمال توزيع األرباح ومدى 
استمرار واستقرار هذه السياسة كما تعترب مؤشرا لقدرة الشركة على توزيع أرباح نقدية عن طريق عرض مقلوب 

مارات سواء يف مهية النسبية لعوائد االستثهذه النسبة. بينما تقيس نسبة الفوائد والتوزيعات املقبوضة األ
القروض أو يف األوراق املالية. يف حني نسبة االنفاق الرأمسايل أمهية مصادر التمويل اخلارجي يف متويل االنفاق 
الرأمسايل املستثمر يف حيازة األصول اإلنتاجية الثابتة، كما تعكس أيضا مدى جناح إدارة الشركة يف متويل 

 .1األجل من مصادر متويل طويلة األجل األصول طويلة

  

                                                             
 [522-521المرجع نفسه، صص ] 1 
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 :األول الفصل خالصة

من خالل الفصل األول تتبني لنا األمهية الكبرية الستددام خمتلف أساليب التحليل املايل الديناميكي يف 
وهذا لدراسة الوضعية املالية للمؤسسة للتأكد من سالمة مالءهتا املالية وتوفرها  على األضرار شركات التأمني

 على السيولة الالزمة ملواجهة التزاماهتا املستقبلية املتمثلة يف طلبات التعويض احملتمل أن يتقدم هبا زبائنها يف
عايري القانونية وامل حال تعرضهم لألخطار املؤمن ضدها، إضافة للتحقق من مدى التزامها باملتطلبات

. وهذا لكون مؤسسة التأمني ال تتصرف يف أمواهلا اخلاصة وإمنا هي تدير أموال املستددمة يف نشاط التأمني
زبائنها الذين قاموا بالتأمني لديها هلذا يهم مجيع األطراف سواء أكانوا إدارة شركة التأمني واملستثمرين فيها أو 

تسم املؤسسة بوضعية مالية مرحية وتدير األموال بشكل مثايل ميكنها من زبائنها أو مؤسسات الدولة أن ت
 التزاماهتا.دتلف حتقيق عوائد مالية جيدة ويف نفس الوقت تتمكن من الوفاء مب

أو من يربز أي خطأ يف تسعري األقساط أو سوء انتقاء األخطار املؤ  لتحليل املايل يف شركة التأمني أنوميكن ل
 وهو ما ميك ن املؤسسة من سرعة تدارك األمر ت التقنية املدصصة ملواجهة هذه األخطارحتديد حجم املؤونا

سواء بتغيري األسعار املعتمدة أو بوضع شروط وقواعد جديدة التباعها من طرف األعوان يف الوكاالت التجارية 
صادر األموال سة ومكما يربز ما هي أبرز النشاطات اليت يرتكز عليها املؤساالكتتاب،  عملية املكلفني ب

املستددمة يف استثماراهتا قصرية وطويلة األجل وهي املعلومات اليت تقدم قيمة كبرية ملدراء الشركة الختاذ 
 قرارات مناسبة متكن املؤسسة االستمرار يف النشاط وحتقيق النمور والتطور.
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 ضرار:الكتتاب في شركات التأمين على األا الفصل الثاني: اإلطار النظري لمخاطر

 تمهيد:

اليت تتأّتى و كباقي الشركات األخرى تواجه شركة التأمني العديد من املخاطر اليت هتدد وجودها ومستقبلها، 
ن ختتلف األخطار اليت تتعرض هلا شركة التأمني ع –أمني ضد املخاطر نشاطها املتمثل أيضا يف التمن 

طر املؤمن يف حمافظ خمتلفة حسب نوع اخل حيث جتمع جمموعة كبرية من الزبائن -ن ضدهااألخطار اليت تؤم  
ائن الذين يتعرضون بتعويض الزب ل عليها تقومص  ضده وفق قانون األعداد الكبرية ومن خالل األقساط اليت ُتح 

للخطر، ومن مبدأ العمل هذا كان ال بد على شركة التأمني أن تسن اختيار املخاطر اليت تغطيها حىت ال 
 جتد نفسها يف مواجهة طلبات تعويض كثرية من حيث العدد أو كبرية من حيث احلجم.

انينيات مني بعد إفالس عدد كبري منها يف مثوقد زاد حجم االهتمام كثريا باملخاطر اليت تواجه شركات التأ
وتسعينيات القرن املاضي يف الواليات املتحدة بسبب التنافس الشديد بينها ما جعلها تتخذ قرارات أدت 
للتساهل يف طرق عملها من أجل جلب أكرب عدد من الزبائن لكن عدد كبري منها مل يستطع مواجهة طلبات 

 يما بعد حىت اضطرت إلعالن إفالسها.التعويض الكثرية اليت جاءهتا ف

وسنتطرق يف هذا الفصل إىل املخاطر اليت تتعّرض هلا شركة التأمني بشكل عام يف املبحث األول كمدخل 
 .لدراسة خماطر االكتتاب يف املبحث الثاين، لنبني بعدها كيفية تقييم وإدارة خماطر االكتتاب يف املبحث الثالث
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 سة المخاطر في شركات التأمين:المبحث األول: مدخل لدرا

قبل التعمق يف دراسة خماطر االكتتاب يف شركات التأمني ال بد من التطرق للمخاطر اليت تواجدها خمتلف 
  شركات التأمني يف نشاطاهتا.

 :تعريف وأركان الخطر القابل للتأمينالمطلب األول: 

 الفرع األول: تعريف الخطر:

مدارسهم  فقد اختلفت تعاريفهم حبسب اختالف تعريف موحد للخطر،مل يتفق الكتاب والباحثني على 
 األهداف اليت يعرفون اخلطر من أجلها.و 

" وعرفه الخطر هو حالة من عدم التأكدبأنه: " Williams and Heinsفقد عرفه كل من وليامز وهاينز 
 .1"إن الخطر حالة عدم التأكد الممكن قياسها" Knightالربوفيسور نايت 

ويركز هذا  "عدم التأكد الموضوعي المتعلق بتحقق حادث غير مرغوب فيهبأنه: " Willet ويليت وعرفه
التعريف على املوضوعية يف عدم التأكد ليعد خطرا، أي أن اخلطر يقتصر على حاالت الشك أو عدم التأكد 

 .2املمكن قياسه

ويركز هذا التعريف على الربط " هو عدم التأكد من حدوث خسارة مالية: "Redjdaيف حني عرفه رجيدا 
 .3بني عدم التأكد والنتائج اليت قد ترتتب على تققه وهي اخلسارة املالية

ومن التعاريف السابقة جند أن أغلب الباحثني عرفوا اخلطر على أنه حالة من عدم التأكد أو الشك أو اخلوف 
 ية واالقتصادية.ن نتائج ضارة من الناحية املالمن تقق ظاهرة معينة أو موقف معني، بالنظر ملا قد يرتتب عليه م

 الخطر هو حالة من عدم التأكد يمكنوميكننا عرض تعريف موحد يشمل التعاريف السابقة كالتايل: "
 ".قياسها تتعلق بحادث غير مرغوب فيه وتسبب خسارة مادية

 ومن الضروري التفريق بني اخلطر املوضوعي واخلطر غري املوضوعي.

                                                             
 .11، ص 8002حربي محمد عريقات وسعيد جمعة عقل، التأمين وإدارة الخطر: النظرية والتطبيق، دار وائل، عمان،  1

 .82، ص 8002عيد أحمد أبو بكر ووليد إسماعيل السيفو، إدارة الخطر والتأمين، دار اليازوري، عمان،  2 

 .82نفس المرجع، ص  3 
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 الخطر الموضوعي:أوال: 

ني االختالف النسيب للخسارة الفعلية عن اخلسارة املتوقعة. فإذا كانت شركة تأم يعرف اخلطر املوضوعي بأنه 
منزل فسوف يكون من  011أو  %0منزل مؤمن عليها ملدة طويلة ويف املتوسط حيرتق كل عام  0111متتلك 

 001منزل ويف سنوات أخرى قد حيرتق  01حيرتق منزل كل عام ففي بعض السنوات قد  011النادر احرتاق 
 .1منزل ويتناقص اخلطر املوضوعي كلما زاد عدد الوحدات املعرضة للخطر

 ثانيا: الخطر غير الموضوعي:

املوضوعي بأنه عدم التأكد مبين على حالة ذهنية لشخص ما أو حالة عقلية، مثل العميل غري ف اخلطر رح ع  ي ُ  
ويقود سيارته إىل املنزل فهو غري متأكد إن كان سيتم إيقافه من الشرطة للقيادة الذي يكثر من شرب اخلمر 

يف حالة سكر أم ال، إذا عدم التأكد الفكري هنا يسمى خطرا غري موضوعي. وخيتلف تأثري اخلطر غري 
 .2املوضوعي اعتمادا على الفرد

 3الفرع الثاني: أركان الخطر:

للخطر فإنه ميكن أن نستخلص العناصر املميزة أو األركان األساسية من خالل جمموعة التعاريف السابقة 
 للخطر اليت تساعدنا يف تليل مفهوم اخلطر.

وهو شعور أو إحساس يتولد لدى الشخص نتيجة موقف معني أو يصاحب مرحلة  عدم التأكد: .0
نية القياس املوضوعي كااختاذ قرار معني وتقديراته الشخصية للنتائج املتوقعة أو احملتملة، وال بد من إم

 لظاهرة عدم التأكد باستخدام نظرية االحتماالت.
مبعىن أن يكون تقق اخلطر نتيجة حادث عرضي ال إرادي مبعىن  أن يكون نتيجة احتمال مفاجئ: .2

 ن له، أو أحد تابعيه.عمد من جانب املؤم  تأنه جيب أال يكون م
دوث فال لى املستقبل وحبيث يكون حمتمل احلاحتمال تقق اخلطر ع مبعىن أن ينصبّ  االحتمالية: .3

 د احلدوث وال يكون مستحيل احلدوث.يكون مؤكّ 

                                                             
 .82جورج ريجدا، مرجع سابق، ص  1 

 .82مرجع نفسه، ص ال 2 

 .11عيد أحمد أبو بكر ووليد إسماعيل السيفو، مرجع سابق، ص  3 
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ية، ق اخلطر خسارة مالية، وهذا يتطلب إمهال اخلسارة املعنو مبعىن أن ينتج عن تقّ  الخسارة المالية: .4
ناصره، فال ميكن عوذلك لصعوبة قياسها كميا، وتعترب اخلسارة املادية الركن الرئيسي للخطر ومن أهم 

 أن نتناول اخلطر كظاهرة موضوعية دون أن نتناول اخلسارة والعنصر املادي أو املايل كعنصر أساس.

 األخطار القابلة للتأمين: متطلبات الفرع الثالث: 

ليس كل خطر قابل للتأمني بل جيب أن تتحقق بعض الشروط حىت تتمكن شركات التأمني من التغطية على 
 :1وهي اخلطر

جيب أن تكون هناك جمموعة كبرية من الوحدات أوال: توافر عدد كبير من الوحدات المعرضة للخطر: 
املعرضة للخطر املتشاهبة تقريبا، وليست بالضرورة متطابقة، واليت تكون معرضة لنفس مصدر اخلسارة أو 

اء على قانون ؤ باخلسارة بنجملموعة مصادر اخلسارة. والغرض من هذا الشرط هو متكني شركة التأمني من التنبّ 
ا ببعض الدقة، ؤ باخلسارة للمجموعة كلهاألعداد الكبرية. فيمكن مجع بيانات اخلسارة التارخيية، وميكن التنبّ 

 ن هلم يف فئة االكتتاب.بغرض توزيع اخلسارة على كل املؤم  

له، وعليه إذا  نتكم املؤم   دة خارجاخلسارة جيب أن تكون غري متعمّ  دة:ثانيا: الخسارة عرضية وغير متعم  
ببني، هذا الشرط ضروريا لسد فال يتم تعويضه عن اخلسارة. ويكون سبب فرد ما خسارة ما بشكل متعمّ 

ن بات اخلسائر اإلرادية ستزداد بشكل كبري، والثاين ألن قانو دة فإن مسبّ األول، إذا مت سداد اخلسائر املتعمّ 
شوائي لألحداث وإحداث خسارة بشكل متعمد ال يعترب حدثا األعداد الكبرية مبين على احلدوث الع

 عشوائيا.

فاخلسارة جيب أن تكون حمددة كسبب وزمن ومكان ومبلغ، وحيقق ثالثا: إمكانية تحديد وقياس الخسارة: 
التأمني على احلياة يف معظم احلاالت هذا املتطلب بسهولة، حيث ميكن أن يتم تديد سبب وزمن الوفاة 

لى احلياة يكون عنا عليه فإن املبلغ االمسي يف وثيقة التأمني عظم احلاالت، وإذا كان الشخص مؤمّ بسرعة يف م
هو املبلغ املسدد. أما بعض اخلسائر فيكون من الصعب تديدها مثل العجز عن العمل فقد يتعمد بعض 

 ن.ن عليهم التظاهر باملرض أو اإلصابة للحصول على تعويض من املؤم  املؤم  

                                                             
 [ بتصرف.22-25جورج ريجدا، مرجع سابق، ص ] 1 
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رية ، هذا يعين أن املمتلكات الكباخلسارة ال جيب أن تكون هائلة أو عامةرابعا: الخسارة ليست كبيرة: 
ضة للخطر ال جيب أن جتلب خسارة يف نفس الوقت، فإذا حققت معظم أو كل الوحدات املعرضة املعر  

رب أساس نشاط التأمني يعت للخطر يف فئة معينة خسارة يف نفس الوقت، فإنه يتم اهنيار أسلوب التجميع الذي
ويصبح غري صاحل للعمل، لكن يف الواقع ال ميكن جتنب اخلسائر اهلائلة ألهنا تنتج دوريا من الفيضانات 
والزالزل واألعاصري والكوارث الطبيعية األخرى. لكن هناك طريقتني ملواجهة هذه املشكلة، األوىل باستخدام 

ة ض شركة التأمني من معيدي التأمني عن اخلسائر الفاجعة، والثانيإعادة التأمني والذي عن طريقه يتم تعوي
 من خالل التغطية على منطقة جغرافية كبرية وبالتايل يقل احتمال اخلسائر الكبرية.

جيب أن تكون شركة التأمني قادرة على حساب كل من متوسط  خامسا: إمكانية حساب فرصة الخسارة:
 قبلية ببعض الدقة وهذا بغرض تديد القسط الذي جيب فرضه والذيالتكرار ومتوسط حدة اخلسائر املست

 يكون كافيا لسداد كل املطالبات واملصاريف وحيقق رحبا خالل فرتة الوثيقة.

ن له قادرا على سداد القسط، أي يكون القسط مبعىن أن يكون املؤم   سادسا: قسط مناسب اقتصاديا:
 متناسبا مع قدرته الشرائية.

وبناء على املتطلبات السابقة ميكن التأمني على األخطار الشخصية، أخطار املمتلكات وأخطار املسؤولية 
ألهنا تقق متطلبات اخلطر القابل للتأمني، بينما معظم األخطار السوقية واملالية والسياسية ال ميكن التأمني 

 كن حساب احتمال حدوثها واحتمالألنه ال ميعليها مثل خطر تغري أذواق املستهلكني وخطر احلروب 
 اخلسارة الكبرية فيها يكون كبريا.

 :على األضرار مينشركات التأ التي تواجه مخاطرالالمطلب الثاني: 

ة يف املطلب السابق تدثنا عن األخطار بشكل عام وهي املخاطر اليت تقوم شركة التأمني بتوفري التغطية التأميني
املتطلبات الالزمة، أما يف هذا املطلب فنتطرق للمخاطر اليت تواجه شركة التأمني هلا يف حالة كانت تقق 

 وهي ختتلف عن املخاطر العادية ألهنا مرتبطة بنشاط الشركة يف حد ذاته.
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فشركة التأمني قد جتد نفسها مطالبة بالوفاء بالتزامات تفوق قدرهتا املالية سواء كانت يف صورة احتياطيات 
ة أو رؤوس أموال، هلذا ما يهم شركة التأمني هو التقلبات غري املرغوب فيها أو مبعىن آخر أو خمصصات فني

 .1التقلبات اليت تؤدي إىل زيادة كبرية يف التعويضات املطلوبة عن األقساط الصافية

 :2الفرع األول: تعريف الخطر في شركة التأمين

اختالف  تديد تعريف حمدد للخطر، وذلك بسبب اختلف العلماء واملتخصصون يف إدارة اخلطر والتأمني يف
وجهات النظر اليت استند إليها كل منهم يف تعريف اخلطر، فعلماء االقتصاد واالستثمار يعتمدون يف تعريفهم 
للخطر على ما يتعلق بنقص أو فقدان الثروة أو الدخل، بينما علماء التأمني يعتمدون عند تعريفهم للخطر 

 ية واالحصائية اليت تستخدم يف اكتشاف، تليل، قياس وإدارة اخلطر.على األساليب الرياض

، "االنحراف في النتائج التي يمكن أن تحدث خالل فترة محددة في وقت معينيعرف البعض اخلطر بأنه "
ويقصد باالحنراف يف النتائج باالحنراف غري املرغوب فيه عن النتائج املتوقعة أو اليت يأمل تقيقها، بينما 

 الحنرافات املرغوب فيها ال متثل خطر بالنسبة للشركة.ا

، "الفرق الموجب بين االحتمال الفعلي والمتوقع للخسائر المادية المحتملةبينما يرى آخر أن اخلطر هو: "
وهذا التعريف يتبىن وجهة نظر شركات التأمني، حيث أن شركة التأمني تقوم حبساب معدل اخلسارة الذي 

النسبة هلا ، وبالتايل فإن اخلطر بقساط التأمني مقدما وتصلها يف معظم األحوال مقدماعلى أساسه تسب أ
مبا يتعلق بعملها األساسي وهو التأمني يتمثل يف الفرق املوجب بني معدل اخلسارة الفعي ومعدل اخلسارة 

 املتوقع الذي حسبت على أساسه األقساط.

ادث وز الخسائر المادية الفعلية للخسائر المتوقعة نتيجة حالخوف من تجابينما يعرفه البعض اآلخر بأنه "
 " ومن هذا التعريف يتضح لنا أن اخلطر يتمثل يف جتاوز اخلسائر املادية الفعلية للخسائر املتوقعة.مفاجئ

 المخاطر التي تتعرض لها شركات التأمين:الفرع الثاني: 

 تتعرض شركة التأمني للعديد من املخاطر اليت تأيت من طبيعة نشاطها نربزها فيما يلي: 

                                                             
 .882عيد أحمد أبو بكر، مرجع سابق، ص  1 
 -بتصرف-[ 882-882، صص ]المرجع نفسه 2
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 أوال: مخاطر االكتتاب: 

هو اخلطر الذي حيدث عندما يكون متوسط قيمة طلبات التعويض الفعلية سوف خيتلف عن القيمة املتوقعة 
دد كبري جدا من كتتاب من خالل بيع ععند بيع وثائق التأمني، وتسعى شركات التأمني إىل ختفيض خطر اال 

وثائق التأمني وتقدمي أنواع خمتلفة من التغطيات التأمينية وذلك يف مناطق جغرافية خمتلفة، واخنفاض خطر 
 1االكتتاب خيفض كمية رأس املال املطلوبة ملستوى معني من خطر العسر املايل.

دون إفالس،  االكتتاب املواتية ضرورية لبقاء ومنو شركة التأمنيها أن نتائج نبع أمهية االكتتاب من حقيقة مفادت
حيث تساعد عملية االكتتاب شركة التأمني على البقاء يف سوق التأمني لتمنح احلماية التأمينية حلاملي وثائق 

 كالتأمني اجلدد منهم والقدامى، كما تساهم أرباح عملية االكتتاب يف زيادة حقوق املسامهني، ولتحقيق ذل
جيب على إدارة االكتتاب جتنب االختيار ضد صاحل شركة التأمني، وحيدث هذا االختيار عندما تصبح جمموعة 

اه األخطار الوثائق اليت تصدرها شركة التأمني ال متثل عينة عشوائية من اجملتمع، مبعىن أهنا متثل عينة متميزة جت
ءة املالية رة بني حجم األقساط املكتسبة ومستوى املالالرديئة يف اجملتمع. وميكن القول بأن هناك عالقة مباش

إلحدى شركات التأمني، فإذا مت التمسك باختيار اجليد من األخطار كمبدأ فإن ذلك سوف يظهر يف نقص 
س األقساط اليت يتم تصيلها يف مقابل توفري احلماية التأمينية وبالتايل ال يتحقق قانون األعداد الكبرية، وبنف

ذا حدث تساهل يف قبول أخطار غري جيدة أدى ذلك إىل زيادة األقساط وارتفاع احتماالت تعرض الكيفية إ
 2شركة التأمني للعسر املايل.

شركة تأمني يف الواليات املتحدة األمريكية بني الفرتة  836أجرهتا على  A.M. Bestوحسب دراسة لشركة 
أفلست بسبب  %40شركة مبعدل  836ن أصل م 282ملعرفة أسباب العسر املايل تبني أن  0006و 0080

 وهذا يبني مدى أمهية التقليل من خطر االكتتاب يف شركات التأمني.   3خماطر االكتتاب

 ثانيا: مخاطر السوق: 

تدث خماطر السوق عندما تكون قيمة األصل متغرية باالرتباط مع عوامل نظامية )التغريات االقتصادية، 
االجتماعية والسياسة( واليت تعترب يف أغلب األحيان من مصادر هذه املخاطر غري القابلة للتنويع وال ميكن 

                                                             
 .20المرجع نفسه، ص  1 

 .21المرجع نفسه، ص  2 
3 Sigma, Solvency of non-life insurers balancing security and profitability expectations, Swiss Re, Number 
1/2000, p 6. 
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احلقوق  كانت األصول اململوكة أو  اكلم على عاتقها هذا النوع من املخاطرجتنبها، فاملؤسسات املالية تأخذ 
املصدرة قابلة للتغري يف القيمة كنتيجة للشروط االقتصادية الواسعة. وخماطر السوق تأيت يف عدة أشكال خمتلفة  

دة، لذا خماطر اخلسارة املرتبطة بالتغري املعاكس ألسعار الفائ هياطر نسبة الفائدة خمو  ،كتغري نسب الفائدة
املال جيب أن تكون أقل من نسبة االقرتاض من أجل السماح للمؤسسة املالية باحلصول نسبة فائدة مصدر 

 هناك أيضا خطر تغري أسعار صرف العمالت فإذا كانت الشركة على عوائد. وباإلضافة ملخاطر نسبة الفائدة
يه فقد تتعرض فتنشط يف أكثر من دولة أو لديها تعامالت كثرية مع املتعاملني من خارج البلد الذي تتواجد 

ر على نتائجها يؤثأسعار صرف العمالت األجنبية مقارنة بالعملة احمللية وهو ما قد  اخنفاضخلطر ارتفاع أو 
 املالية بشكل كبري.

هناك خماطر السيولة اليت تعرف على أهنا: خماطر يف فرتة معطاة، عند عدم القدرة على مواجهة اخلصم  
املستحق باألصل املمكن تقيقه أو اجلاهز. ومن أجل تعويض التوظيف جيب امتالك ليس فقط رؤوس أموال  

  1.يولةقابلة للتحويل إىل ستوفرة الكافية وإمنا جيب أن تكون هذه األموال جاهزة، مبعىن آخر األصول امل

 :ثالثا: مخاطر االستثمار

وتسمى أحيانا مبخاطر األصول وذلك من منطلق أن حمفظة االستثمارات يف شركة التأمني تعكس خماطر 
 االستثمار املختلفة باإلضافة إىل العائد على االستثمار يف كل وجه من األوجه االستثمارية.

الضمان  دئ اليت جيب توافرها يف استثمارات شركات التأمني واليت تتمثل يفوجيب أن يؤخذ يف االعتبار املبا
ني، كذلك ات االستثمارية املختلفة ألي من شركات التأمسوالرحبية والسيولة والتنويع وذلك عند تديد السيا

جيب أن يؤخذ يف االعتبار أيضا تليل وقياس خماطر االستثمار عند رسم السياسة االستثمارية ألموال شركات 
التأمني، وهناك مناذج عديدة لتحليل خماطر االستثمار مثل نظرية احملفظة احلديثة ومناذج تسعري األصول 

ز وغري ذلك من النماذج اإلحصائية والنماذج الرياضية ومناذج حبوث العمليات. ومما تومنوذج ماركويالرأمسالية 
سبق ميكن القول أن تركيبة حمفظة االستثمارات يف شركات التأمني جيب أن تأخذ يف اعتبارها العوامل السابقة 

                                                             
دية عبد القادرعصماني، أهمية بناء أنظمة إلدارة المخاطر لمواجهة األزمات في المؤسسات المالية، ملتقى دولي حول األزمة المالية واالقتصا 1 

 .2، ص 8002أكتوبر  81-80لية، جامعة فرحات عباس سطيف، أيام الدولية والحوكمة الما
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ركة التأمني، لى املالءة املالية لشعند تقيق أهدافها يف مزيج من األصول االستثمارية سوف يكون له أثر ع
 :1وتتعرض شركة التأمني للمخاطر االستثمارية عندما تواجه املواقف التالية

حالة العسر القانوين، وهي تدث عندما تكون األموال املتاحة لالستثمار أقل من احلد األدىن  •
 التقنية. حتياطياتلال

ها فورا موال املتاحة لالستثمار واليت ميكن توفري حالة العسر التقين، وهي تدث عندما ال تكفي األ •
 ملواجهة التعويضات املستحقة.

حالة العسر احلقيقي، وهي تدث عندما ال تكفي إيرادات شركات التأمني املختلفة )األقساط  •
 وإيرادات االستثمار وغريها( ملواجهة االلتزامات املختلفة.

 ابعا: مخاطر السيولة:ر 

 مثل متوقع غري حدث مع يرتبط الوضع هذا ومثل متويل أزمة حدوث خماطر" أهنا على السيولة خماطر تعرف
 توظيفات يف تستثمر عندما وخاصة أقل، أصوهلا ذلك ومع سائلة غري التأمني شركات فديون هامة، مطالبة
 2.وعقارات خاصة

م هبا بشكل جيد، تتحك وتعترب خماطر السيولة من أهم األسباب اليت قد تعرض الشركة لإلفالس يف حالة مل
فشركة التأمني عليها أن تسن توظيف أمواهلا بشكل يسمح هلا بتسديد طلبات التعويض اليت تصلها عند 
تعرض املؤمن هلم لألخطار املكتتب فيها، فإذا استثمرت الشركة أمواهلا يف استثمارات طويلة األجل وكانت 

نها وسيضطرها ذلك  هذه احلالة الوفاء بالتزاماهتا جتاه زبائعقود التأمني املكتتبة قصرية األجل فلن تستطيع يف
لبيع استثماراهتا طويلة األجل بأقل من قيمتها احلقيقية من أجل مجع السيولة الالزمة لتسديد قيمة طلبات 

 التعويض.

 خامسا: المخاطر االستثمارية:

 

                                                             
 .22عيد أحمد أبو بكر، مرجع سابق، ص  1 

2 Myriam Ouattara, les déterminants de la gestion du risque de taux d’intérêt des compagnies d’assurance de 
dommage, HEC Montréal, 2007, p19.  
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 الفرع الثالث: إفالس شركات التأمين بسبب المخاطر:

ركات التأمني يد يف املخاطر اليت تواجها، وتعترب شمن شركات التأمني بسبب عدم التحكم اجلأفلس عدد كبري 
ن أ على األضرار العدد األكرب من الشركات املفلسة مقارنة بشركات التأمني على احلياة مثلما وهو ما ميكن

  اجلدول التايل:من خالل  هنالحظ

 ات التأمني على األضرار واحلياة: توزيع نسب الشركات املفلسة بني شرك0.2جدول 

 0008 - 2110 2110 – 2112 
 %  82  % 62 شركات التأمني على األضرار

  %32  % 02 شركات التأمني على احلياة
 جدول من إعداد الطالب باالعتماد على:

• Etude préparatoire à solvabilité 2 sur l'Europe des 17 incluant de P.Sharma  

وإذا أردنا نفصل يف األسباب الرئيسية إلفالس شركات التأمني جند هناك اختالفات جوهرية بني مسببات 
اإلفالس يف شركات التأمني على األضرار وبني مسببات اإلفالس يف شركات التأمني على احلياة، حيث تعترب 

األضرار، بينما تعترب  التأمني علىاملخاطر التقنية اليت تكتتب فيها الشركة املسبب الرئيسي إلفالس شركات 
 .إلفالس شركات التأمني على احلياةخسائر األصول السبب الرئيسي 

 

 إدارة المخاطر في شركات التأمين:تعريف وأهمية المطلب الثالث: 

 مراحل وهي مرحلة تديد اخلطر، مرحلة تقييم اخلطر، مرحلة  4متر عملية إدارة املخاطر يف أي شركة ب 

 األول: تعريف إدارة المخاطر:الفرع 

وحجم ققه تح احتمالالتحكم بوقوع الخطر عن طريق تحديد أسباب حدوثه وحساب يقصد بإدارة اخلطر "
الخسارة المتوقعة وقياسها كميا حال حدوثه، ثم  اختيار وتطبيق أفضل الوسائل لمواجهة تلك األخطار والحد 

 1"هذه الوسائلمن آثارها، ومن ثم  مراقبة فعالية ومالئمة 

                                                             
 .82، ص 8010هاني جزاع أرتيمة وسامر محمد عكور، إدارة الخطر والتأمين منظور إداري كمي وإسالمي، دار الحامد، عمان،  1 
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ن عملية التعرف والتقييم لألخطار الصافية المختلفة والتي يمكميكن أن نعطي مفهوما إلدارة اخلطر بأهنا و 
أن تواجه الشركة أو الشخص، ومن ثم اختيار أفضل الوسائل لمواجهة هذه األخطار الصافية وال تقف مهام 

 .1م على إدارة هذه الوسيلة أيضااإلدارة عند اختيار الوسيلة فقط، بل يجب عليها القيا

 شركة التأمين:في : أهمية إدارة المخاطر الثاني الفرع

 :2تلعب إدارة اخلطر يف شركة التأمني دورا هاما بالنسبة لشركة التأمني فهي مسؤولة عن

تركيب حمفظة الشركة وطبيعتها من حيث أنواع التأمني املختلفة واملكونة هلا ومن حيث حجمها  .0
التغطيات من كل نوع، وهبذا تتدخل إدارة اخلطر لتحديد سياسة االكتتاب املباشر يف وجتانس 
 الشركة؛

تقسيم األخطار املقبولة على أسس فنية بوعي كامل خلطورة هذه العملية واليت ترقى إىل مستوى  .2
 القرار املايل الذي يرتتب عليه تديد التزامات لشركة التأمني ومعيدي التأمني؛

 احتفاظ الشركة العام من كل نوع من أنواع التأمني ومن كل خطر مقبول؛ تديد معدل .3
 تديد هيكل إعادة التأمني مبا يتفق وتركيب األخطار املقبولة وحدودها وشروطه؛ .4
مراجعة تقديرات إدارات املطالبات املباشرة للمخصصات الفنية والتأكد من كفايتها ملقابلة التزامات  .2

ى مة يف ذلك أدوات علمية يف التحليل مع إضافة العامل الشخص املبين علالشركة املستقبلية مستخد
 خربة فعلية بالواقع؛

مل توجد إدارة متخصصة إلعادة  إذا-بالشركة أو اإلدارات الفنية  –مساعدة إدارة إعادة التأمني  .8
تفاقيات اعلى مستوى الشركة يف تديد حدود االحتفاظ بالنسبة لألخطار املختلفة وتقييم التأمني 

إعادة التأمني وتديد نواحي القصور فيها واقرتاح احللول املناسبة ملعاجلة هذا القصور، ومبا يضمن 
 لشركة التأمني أحسن سياسة ميكن إتباعها إلدارة األخطار املقبولة لديها؛

خلاصة ا مساعدة إدارة االستثمار بالشركة يف إدارة أموال شركة التأمني أو تكوين حمفظة االستثمارات .7
هبا يف ضوء القواعد الفنية والقانونية لالستثمار ودراسة هياكل االستثمار املوجودة بالشركة وتديد 

                                                             
 .11يوسف حجيم الطائي وآخرون، إدارة التأمين والمخاطر، دار اليازوري، عمان، ص  1 

 [852-852عيد أحمد أبو بكر، مرجع سابق، صص ] 2 
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نواحي القصور هبا ومدى كفاءهتا واقرتاح احللول املناسبة يف ضوء الظروف االقتصادية واالجتماعية 
 للبالد واملسامهة يف تنفيذ هذه احللول؛

العامة يف شركة التامني لتحديد أنسب سياسات الدعاية والرتويج للتغطيات مساعدة إدارة العالقات  .6
 التأمينية اليت تقدمها شركة التأمني؛

 إدارة أخطار األنشطة االقتصادية املختلفة اليت تقوم هبا شركة التأمني ككيان اقتصادي؛ .0
حتياجات السوق ال اقرتاح التغطيات التأمينية اجلديدة اليت ميكن لشركة التأمني تقدميها وفقا .01

 من واقع الدراسات اليت مت إعدادها عن األخطار اليت يتعرض هلا العمالء.

 1ولكي تقوم إدارة األخطار بشركة التأمني مبا سبق فإنه يتطلب منها التايل:

 الفهم الكايف للتغطيات التأمينية وشروطها؛ .0
 القدرة على تصميم هيكل إعادة التأمني الالزم حلماية الشركة من .2

 األخطار الفردية الكبرية؛ ٭
 اخلسائر املتعددة نتيجة تقق حادث واحد؛ ٭
 اخلسائر املتعددة خالل عام واحد ذات تكرار. ٭

 القدرة على استخدام أدوات التحليل العملية واليت ختدم أهداف إدارة اخلطر؛ .3
واملكتبية  ةإمكانية توظيف التكنولوجيا احلديثة واستخدامات احلواسيب لتنفيذ العمليات اإلحصائي .4

 لتوفري الوقت واجلهد؛
الفهم العميق لألصول والقواعد احملاسبية، حيث أنه مما ال شك فيه أن إدارة اخلطر يف شركة التامني  .2

هي املنوط بتجميع البيانات والعمليات احلسابية للشركة وإعدادها بالصورة اليت تقوم اإلدارة املالية 
 ية.شارك يف الشكل النهائي للمركز املايل وحساباهتا اخلتامبتسجيلها بالدفاتر كأمر واقعي، كما ت

 

 

 
                                                             

 .852رجع سابق، ص عيد أحمد أبو بكر، م 1 
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 المبحث الثاني: عملية االكتتاب في شركة التأمين:

االكتتاب هو عملية اختيار وتصنيف طاليب التأمني واملكتتب هو الشخص الذي يقرر قبول أو رفض الطلبات، 
ار أنواع التجاري، ويسعى املكتتب دائما الختيواهلدف األساسي لالكتتاب هو إظهار أرباح يف دفاتر العمل 

 معينة من طاليب التأمني ورفض األخرى وذلك للحصول على حمفظة مرحبة من األخطار القابلة للتأمني.

 :على األضرار التأمين يف وأهمية عملية االكتتاب في شركاتالمطلب األول: تعر 

 تعريف عملية االكتتاب: الفرع األول: 

هي تلك العمليات أو اإلجراءات املتعلقة بانتقاء األخطار اليت تقبلها شركة التأمني عن طريق  عملية االكتتاب
دراسة وفحص وتقييم األخطار املعروضة وتقدير درجة اخلطورة املتعلقة هبذه الوحدات متهيدا الختاذ قرار 

 تكوين حمفظة أعمال بالتايل ،االكتتاب املناسب، من حيث قبول التغطية التأمينية أو رفضها أو القبول بشروط
 .1متوازنة مما ميكن شركة التأمني من تقيق التزاماهتا جتاه املؤمن له. ويسري هذا التعريف على كافة األخطار

عملية تحديد لماهية األخطار التي يجب قبولها وكيفية على أهنا  Frederick G. Graneويعرفها 
ة التأمين يطلق عليهم مكتتبي التأمين التأمين عليها، حيث يتوالها أشخاص في شرك

underwriting يقومون باستالم طلبات التأمين ،Application Frame  من منتجي الشركة
Company Agent’s   قرار بقبول التأمين على األخطار أو عدمه، وفي حالة وفحصها وإعطاء

 2.خطورتها القبول يقوموا بتحديد األسعار المالئمة لألخطار المقبولة حسب درجة

ي عملية اختيار وتصنيف طالبي التأمين، والمكتتب هو الشخص الذبينما يعرفها جورج رجيدا بأهنا 
يقرر قبول أو رفض طلبات التأمين، والهدف األساسي لعملية االكتتاب هو إظهار أرباح في دفاتر 

رفض األخرى أمين و العمل التجاري، ويعمل المكتتب دائما على اختيار أنواع معينة من طالبي الت
 .3وذلك للحصول على محفظة مربحة لألخطار القابلة للتامين

                                                             
محمود عبدالعال محماد، ترشيد قرارات االكتتاب في خطر الفساد بشركات التأمين، مجلة آفاق جديدة، العدد األول والثاني، جانفي وأفريل  1 

 .22، ص 8011

 .22عيد أحمد أبو بكر، مرجع سابق، ص  2 

 .222جورج ريجدا، مرجع سابق، ص  3 
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 أهمية عملية االكتتاب:الفرع الثاني: 

تعترب عملية االكتتاب يف شركات التأمني من أهم وأعقد العمليات اليت جيب أن توليها الشركة اهتماما خاصا، 
اب، ترتتب على نتائج عملية االكتت –من استثمار وإعادة تأمني  –حيث أن كل نتائج األنشطة األخرى 

 .1وتعترب عملية االكتتاب هي العملية الفنية جلوهر العملية التأمينية

وبذلك فإن عملية فحص واختيار األخطار تعترب عملية جوهرية يتوقف عليها جناح شركة التأمني، حيث إذا 
ا عن األقساط اخلسائر اليت تلتزم هبا شركة التأمني قبل املستأمنني تربو  مل تتم على الوجه املالئم فإن عدد وحجم

لها وهذا يعرض شركة التأمني لإلفالس، وهلذا فإن عملية اختيار األخطار ليس الغرض منها جتنب اليت تصّ 
ا شركة هب االكتتاب يف األخطار الرديئة فقط بل اهلدف منها زيادة حجم ورحبية العمليات التأمينية اليت تقوم

 التأمني عن طريق االختيار املالئم لألخطار.

فضال عن ذلك فإن مدى توفيق مكتتيب التأمني يف الفحص والتصنيف املالئم لألخطار يتوقف عليه نتائج 
أعمال شركة التأمني، وهلذا أصبحت عملية االكتتاب من أهم النواحي التقنية للتأمني اليت ينبغي على شركة 

يها عناية فائقة وعدم تركها كلية للعامل الشخصي، الذي يعتمد على منطق التجربة واخلطأ بل التأمني أن تول
 2جيب أن تعتمد على أسلوب علمي مبين على اخلربة الفعلية لشركة التأمني.

 المطلب الثاني: أساسيات عملية االكتتاب في شركات التأمين على األضرار:

 لالكتتاب:المبادئ األساسية الفرع األول: 

يعترب اهلدف الرئيسي لالكتتاب هو احلصول على أعمال مرحبة، ولتحقيق هذا اهلدف يتم إتباع ثالثة مبادئ 
 مهمة لالكتتاب ميكن ذكرها فيما يلي:

اختيار طاليب التأمني مبوجب معايري االكتتاب اليت تددها الشركة: ويعين هذا املبدأ أن يتم انتقاء  .0
طاليب التأمني من األفراد أو اهليئات الذين يكون لديهم معدل اخلسارة ضمن املعدل الطبيعي املعياري 

الذي يعين التأمني و حبيث ال يزيد معدل اخلسارة لديهم عن معدل اخلسارة املفرتض ملصلحة شركة 

                                                             
 .22، ص 8011عيد أحمد أبو بكر، مرجع سابق،  1 
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ارة لديهم أن معدل اخلس سعار املعيارية العادية مع العلمقيام األفراد أو املؤسسات باحلصول على األ
 ، وهو ما ميكن أن يعرض الشركة لتحمل خسائر أعلى مما توقعته.1أعلى من املعدل املعياري

احلفاظ على التوازن بني الفئات املختلفة لكل نوع من التأمينات املختلفة يف حال أن الشركة متارس  .2
أنه  وهذا يعينأكثر من نوع من أنواع التأمني، أي عمل موازنة صحيحة داخل كل تصنيف سعري. 

ي تنخفض خسائره ن له الذن له الذي ترتفع خسائره عن املتوسط، واملؤم  جيب إجراء التوازن بني املؤم  
عن املتوسط يف فئة االكتتاب، حىت يكون سعر اجملموعة ككل كافيا لدفع كل طلبات التعويض 

 .2واملصاريف
تطبيق مبادئ العدل واالنصاف على مجيع محلة وثائق التأمني. حيث جيب أن يكون قسط التأمني  .3

لكي الوثائق جمموعة تدعم جمموعة من ما لكيالمتساوي ودرجة احتمال حدوث اخلطر متساوية، 
أخرى غري مالئمة هلا. فعلى سبيل املثال إذا تقدم صاحب مصنع لتصنيع املواد الكيماوية وصاحب 

نا سيختلف ضد احلريق مببلغ متساوي فبالطبع همصنع لتصنيع اآلجر للحصول على بوليصة تأمني 
 .3نعنيقسط التأمني نظرا الختالف درجة وجسامة حدوث خطر احلريق يف كل من املص

 مراحل االكتتاب:الفرع الثاني: 

 عند رغبة املؤمن له يف االكتتاب يف إحدى وثائق التأمني فإنه يقوم باالتصال بفريق املبيعات ويبدأ االكتتاب
طاليب التأمني  ويتم إبالغ الوكيل بأنواع املبدئي مع الوكيل يف اخلارج، وهذا عادة ما يسمى باالكتتاب اخلارجي

 املقبولني، املرفوضني واملختلف عليهم. 

وميتلك الوكيل يف تأمينات املمتلكات واملسؤوليات السلطة إلبرام العقد يف احلال، بشرط أال يتم رفض الطلب 
طاليب التأمني.  على أو إلغاؤه من قبل مكتب الشركة، لذلك جيب أن يتبع الوكيل سياسة الشركة عند اإلحلاح

سائر املختلفة اليت على حجم اخل ن قبل الوكيل يتم دفع عمولة تتوقفولتشجيع تقدمي األعمال املرحبة فقط م
 .4يربمها الوكيل أو ما يسمى بعمولة االشرتاك يف األرباح

 
                                                             

 .21، ص 8002حربي محمد عريقات وسعيد جمعة عقل، التأمين وإدارة الخطر النظرية والتطبيق، دار وائل، األردن،  1 

 .222جورج ريجدا، مرجع سابق، ص  2 

 .122، ص 8002مين، دار الحامد، األردن، أسامة عزمي سالم وسقيري نوري موسى، إدارة الخطر والتأ 3 

 .222جورج ريجدا، مرجع سابق، ص  4 
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 مصادر المعلومات المطلوبة لعملية االكتتاب: الفرع الثالث: 

قدمي خدمة التأمني تتطلب شركة التأمني أنواعا معينة من املعلومات لتقرير ما إذا كانت سوف تقبل أو ترفض 
. وختتلف أنواع املعلومات املطلوبة باختالف نوع التأمني، ففي تأمني املمتلكات، يلزم األخذ لطالب التأمني

تشمل لشخصية لطالب التأمني. و يف عني االعتبار اخلصائص الطبيعية للممتلكات وكذلك الصفات ا
اخلصائص الطبيعية للممتلكات: نوع البناء، طريقة استخدامه، جودة وسائل احلماية من النريان، اإلمدادات 
من املياه، مدى تعرض املبىن ألخطار متأتية من املباين اجملاورة له. أما خبصوص الصفات الشخصية لطالب 

يضات تفوق مني الذين يتسببون يف اخلسائر عن عمد أو يطالبون بتعو التأمني فهي بغرض استبعاد طاليب التأ
 1القيمة الفعلية. هلذا من املهم معرفة احلالة املالية لطالب التأمني، اخلسائر املاضية املسجلة، عاداته يف احلياة.

 :2وميكن احلصول على معلومات االكتتاب من مصادر متعددة أمهها

وهو املصدر األساسي والرئيسي للمعلومات والذي تصوغه شركة التأمني ويقوم طالب  طلب التأمين: .0
 التأمني بتعبئته.

 ني.حيث يقوم املندوب أو الوكيل بتقييم الشخص طالب التأم تقرير وكيل أو مندوب شركة التأمين: .2
مصادر  نحيث تقوم الشركة باالستعالم عن طالب التأمني م :عن سمعة طالب التأمين االستعالم .3

 خارجية مثل: املركز املايل، حالته االجتماعية، حجم الديون اليت عليه، األحكام الصادرة حبقه، ...
حيث يقوم موظف أو مندوب للشركة بعمل  الكشف عن الممتلكات المطلوب التأمين عليها: .4

 تقرير يبني فيه تفاصيل هذه املمتلكات املطلوب التأمني عليها.
حيث تطلب شركة التأمني من طالب التأمني الصحي أو التأمني على احلياة  الفحوصات الطبية: .2

أن يتم الكشف الطيب عليه من قبل طبيب تدده الشركة مثال أو طبيب معتمد لديها، وإذا كان 
 ب تقريرا مفصال حول هذا املرض.يعاين من مرض معني فتطل

 

 

                                                             
 .200جورج ريجدا، مرجع سابق، ص  1 

 .28حربي محمد عريقات وسعيد جمعة عقل، مرجع سابق، ص  2 



 اإلطار النظري ملخاطر االكتتاب يف شركات التأمني على األضرار                            الفصل الثاين      
 
 

76 
 

 اتخاذ قرار االكتتاب:الفرع الرابع: 

 يفبعد تقييم شركة التأمني للمعلومات اجملمعة حول طلب التأمني تقوم باختاذ قرار االكتتاب، والذي يتمثل 
إما قبول طلب التأمني، رفضه أو قبول الطلب بشرط إضافة تعديالت معينة أو قيود، كأن هي  ثالثة خيارات

إشارات  تركيب نظام إنذار يعطي يطلب من طالب التأمني ضد السرقة وضع قضبان حديدية على النوافذ أو
لى الصحة يف وثائق التأمني عدفع أقساط أكرب يتم طلب أن لشرطة املنطقة يف حالة وجود عملية سطو. أو 

 كانت حالة طالب التأمني الصحية أقل من العادية.  إذا

ع الوصول نكما ميكن للشركة رفض طلب التأمني، لكن جيب أن يكون هذا الرفض مبنيا على أسباب قوية مت
الغ فيها تؤدي للتقليل الرفض املب اتإىل املستويات الدنيا اليت تشرتطها شركة التأمني عند االكتتاب، ألن عملي

 شركة.المن أرباح 

ويف الوقت احلايل مسحت برامج الكمبيوتر اليت تستخدمها شركات التأمني بتسهيل عمليات االكتتاب خاصة 
ل، خصية اليت ميكن قياسها مثل التأمني على السيارات والتأمني على املناز يف أنواع معينة من التأمينات الش

 .1ختاذ قرارات االكتتاباوكنتيجة لذلك سهلت أيضا عملية 

 :األضرارعلى شركات التأمين النموذج األمثل لمحفظة االكتتاب في المطلب الثالث: 

لفة إىل تقيق أقصى ربح ممكن بأقل تكمن املعروف أن أهداف شركات التأمني مثل أي شركة أخرى هتدف 
ممكنة وذلك من الناحية االقتصادية، باإلضافة لذلك فإن هدف شركات التأمني ضمان االستمرارية يف 

 السوق.

وقد أثبتت الدراسات أن هامش ربح شركات التأمني يعترب عملية عشوائية وبالتايل فإن هدف الشركة جيب 
ما وائية لألرباح وعدم التأكد املرتبط بالوصول إىل أي مستوى من الربح، كأن يكون متماشيا مع الطبيعة العش

أن الربح أو اخلسارة الناتج عم عملية االكتتاب يف تأمينات املمتلكات واملسؤوليات يفرتض يف ضوء العديد 
 من الدراسات أنه ميثل متغريا عشوائيا بتوزيع معتدل ويكون مستقرا مع الزمن.

                                                             
 -بتصرف– 820 ص ،مرجع سابق ريجدا، جورج 1 
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م بعض الكتاب منوذجا رياضيا لتحديد املزيج أو املركب األمثل حملفظة االكتتاب يف ويف هذا اإلطار قد
 . 1Ferrari –Bachmanمتلكات السنوية وهناك دراستان لكل من تأمينات امل

مت من خالهلا استخدام معيار التوزيع الكفء املبين على الوسط والتباين للمحفظة وال يعين ذلك اتباع شركة 
التأمني هذا املعيار للحصول على املزيج األمثل حملفظة االكتتاب ولكن يستخدم لغرض التنبؤ يف املستقبل 

العكسية إىل  ملقابلة الطوارئ أو التقلباتأعباء تميلية لكره شركات التأمني للخطر مما جيعلها تقوم بعمل 
 جانب جلوء الشركة إلعادة التأمني.

وتتحدد درجة اخلطر بواسطة حد احتفاظ الشركة املسندة وهي عالقة عكسية فكلما زاد حد االحتفاظ 
فكلما زاد حد االحتفاظ لكما زادت شدة كره اخلطر لدى الشركة، كما أن هامش ربح االكتتاب يفرتض أن 

 ن متغريا عشوائيا يتبع توزيع معتدل.يكو 

وعملية تديد املركب األمثل تعين تديد أو ختصيص األقساط بني األنواع املختلفة ويعتمد تديد املركب على 
 تعظيم هامش ربح االكتتاب حملفظة األنواع يف ضوء مستوى معني للخطر ميكن للشركة قبوله.

ا قيود خطية يج األمثل لالكتتاب مبثابة مشكلة برجمية غري خطية هلوهلذا يعترب أسلوب الدراستني لتحديد املز 
 .2ودالة هدف على هيئة برجمة تربيعية ميكن حلها باستخدام السيمبلكس املعدلة

عظيم توهذا يعتمد على تعظيم هامش ربح االكتتاب مع ثبات مستوى معني خلطر احملفظة وهبذا فاهلدف هو 
تأمينات املمتلكات ال تقق أرباح يف سنوات معينة وعليها فهامش الربح يكون الربح إال أن بعض أنواع 

 سالبا.

ولتفادي هذه العيوب مت اقرتاح منوذج رياضي يأخذ يف احلسبان معدالت اخلسارة املركبة بدال من هامش ربح 
كب للمحفظة ر االكتتاب ووضع هدفني للمحفظة املثلى بدال من هدف واحد أحدمها تقليل معدل اخلسارة امل

إىل أدىن درجة واآلخر ختفيف وتقليل خطر احملفظة إىل أدىن حد ممكن وبذلك نكون قد ختلصنا من مشكلة 
 %011عن  3هامش الربح السالب يف حالة زيادة معدالت اخلسارة املركبة

                                                             
لية ك علي سيد بخيت، تحديد مكونات محفظة االكتتاب في التأمينات العامة، مجلة البحوث التجارية المعاصرة، المجلد التاسع عشر، العدد األول، 1 

 .112، ص8002التجارة بسوهاج، جامعة جنوب الوادي، مصر، جوان 

 .112المرجع نفسه، ص 2 

 .150-112المرجع نفسه، صص  3 
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 معدل الخسارة المركب:الفرع األول: 

وتكاليف اإلنتاج ومعدل املصروفات العمومية عبارة عن جمموع معدل اخلسارة الفين ومعدالت العموالت 
واإلدارية على أساس االكتتاب اإلمجايل )االكتتاب املباشر باإلضافة إىل عمليات إعادة التأمني الوارد احمللي 

 .1واخلارجي(

التعويضات التحميلية على أساس إمجايل االكتتاب
األقساط املكتسبة على أساس إمجايل االكتتاب

 معدل اخلسارة الفين =

العموالت وتكاليف اإلنتاج
إمجايل إكتتاب الشركة

 معدل العموالت وتكاليف اإلنتاج = 

املصروفات اإلدارية والعمومية
إمجايل اكتتاب الشركة

 معدل املصروفات العمومية واإلدارية =

وإذا كان ربح االكتتاب  ، فإن الفرق ميثل هامش%011مع العلم أن معدل اخلسارة املركبة إذا كانت أقل من 
 فإن الفرق ميثل خسارة االكتتاب. %011 أكثر من

 

 :على األضرار مخاطر االكتتاب في شركات التأمين المبحث الثالث:

اطر مخبأهنا  يف شركات التأمني على األضرار باإلجنليزية( underwriting risk) تعرف خماطر االكتتاب
 2التزامات شركة التأمين بسبب عدم كفاية التسعير واالحتياطيات الخسارة أو التغيرات الكبيرة في قيمة

 .أقسام هي خماطر تديد القسط وخماطر االحتياطيات وخماطر الكوارث 3نقسم خماطر االكتتاب إىل وت

 

 

                                                             
 .151المرجع نفسه، ص 1 

2 Sampo Group's Annual Report 2013, p 100. 
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 المطلب األول: خطر تحديد القسط:

تديد القسط أقل مما هو مطلوب يف الواقع،  باإلجنليزية( يف premium riskالقسط )يتمثل خطر تديد 
 حيث تصبح يف هذه احلالة تكلفة التعويضات املستقبلية أكرب من جمموع األقساط اجملمعة.

 الفرع األول: تعريف القسط:

المبلغ الذي يجب على مكتتب التأمين أداءه دفعة واحدة عند عرف املشرع اجلزائري القسط الوحيد بأنه 
 .1التأمين قصد التحرر من التزامه والحصول على الضماناكتتاب عقد 

ى القسط الصافي المطابق لتكلفة الخطر مضافا إليه نفقات التسيير الواقعة علبينما عرف قسط اجلرد بأنه 
 . 2عاتق المؤمن

القسط الذي يدفعه مكتتب التأمين كلما حل أجل االستحقاق طوال يف حني عرف القسط الدوري بأنه 
 .3المحددة في العقدالمدة 

وتأخذ شركة التأمني عند حساب قسط التأمني املتفق عليه عند إصدار عقد التأمني الذي يغطي اخلسائر 
 4املتوقعة عند وقوع اخلطر أمران أساسيان مها:

  أن يكون هذا القسط كافيا لتغطية التكاليف الناجتة عن اخلسائر املتوقعة واملصاريف اإلضافية املختلفة
 تتحملها شركة التأمني؛اليت 

  أن حيقق هذا القسط هامش ربح يعوض التكاليف الناجتة عن احتجاز رأس مال كاف لتغطية اخلسائر
 املتوقعة.

ويوصف القسط الذي حيقق هذان األمران بأنه القسط العادل ويعرف بأنه القسط الذي يغطي تكاليف 
 مثل مصاريف اإلصدار ومراقبة سري أعمال العقود ومصاريف جباية –اخلسائر املتوقعة واملصاريف اإلضافية 

                                                             
 .22المتعلق بالتأمينات، المادة  1222يناير  82المؤرخ في  02-22األمر رقم  1 

 .20المتعلق بالتأمينات، المادة  1222يناير  82المؤرخ في  02-22األمر رقم  2 

 .21المتعلق بالتأمينات، المادة  1222يناير  82المؤرخ في  02-22األمر رقم  3 

 .181هاني جزاع أرتيمة وسامر محمد عكور، مرجع سابق، ص  4 
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وكذلك حيقق هامش ربح، وبالوقت نفسه يكون قسطا  –األقساط وغريها من املصاريف اإلدارية والعمومية 
 1منافسا يف السوق، ويسمى القسط العادل أيضا بالقسط التجاري أو القسط احملاسيب.

 الفرع الثاني: حساب القسط:

 تسعري خدمة التأمني حناول التوصل إىل تكلفة متوقعة ونعتمد يف تقدير التكلفة املتوقعة على اخلربات يف عند
املاضي بشرط أن تكون هذه اخلربة كافية بقدر يسمح بتطبيق قانون األعداد الكبرية، وكلما كانت اخلربة 

ائية يتم حساب األسس الرياضية واإلحص املاضية دقيقة وتقرتب من النتائج الفعلية احملققة. وباالعتماد على
قسط التأمني على مرحلتني مها القسط الصايف مث القسط التجاري، هذا فيما يتعلق بالتأمينات على األضرار 
أو تأمينات املمتلكات واملسؤولية، أما يف حالة التأمينات على احلياة فتحسب من خالل التوقع الرياضي ويتم 

ساس اخلربة املاضية لألخطار املختلفة من حيث عدد احلاالت احملققة فعال فيها حساب القسط الصايف على أ
اخلسائر واملقدار املادي لكل خسارة وذلك بافرتاض أن التاريخ سيعيد نفسه أي ستظل ثابتة يف املستقبل مع 

ستقبل وهذا املعامل  امليفاألخذ بعني االعتبار معامل تعديل مناسب ملواجهة التغريات املتوقعة عن احملققة فعال 
 2يسمى معامل التقلبات العكسية.

 : شكل يبني مكونات القسط التجاري:0.2شكل 

 
Source : Stéphane Marquetty, L'Activité d'assurance aspects économiques, comptables, actuariels, Economica, Paris, 
2012, p 77. 

                                                             
 .181المرجع نفسه، ص  1 

 .182أسامة عزمي سالم وشقيري نوري موسى، مرجع سابق، ص  2 

القسط  التكلفة اإلحصائية للخطر
 الصايف

قسط 
 اخلطر

القسط 
 اخلام

القسط 
 التجاري

 مصاريف اخلربة حلساب اخلطر واملصاريف القانونية
 مصاريف تسيري اخلطر

 العقودتكاليف جتميع 
 التكاليف التجارية
 الضرائب والرسوم 
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 أوال: القسط الصافي:

 عند حساب القسط الصايف نفرتض مبدأ تعادل التزامات املؤمن هلم مع التزامات املؤمن أي أن األقساط: 

 األقساط الصافية احملصلة = التعويضات املدفوعة

 1وتسب هذه األقساط بافرتاض أن املؤمنني معرضني لنفس اخلطر وبنفس احتمال اخلسارة املتوقعة

ؤخذ يف بداية السنة يف حني أن التزامات شركة التأمني بدفع التعويضات مع مالحظة أن األقساط احملصلة ت
تكون يف هناية السنة وبالتايل فإنه يتجمع لدى شركة التأمني مبالغ نقدية تقوم باستثمارها حمققة بذلك عائد، 

الستثمار للمبالغ االصايف جيب أن نأخذ بعني االعتبار معدل الفائدة أو العائد على تديد القسط عند وعليه ف
 النقدية. وبالتايل فإن القيمة احلالية لألقساط = القيمة احلالية للتعويضات املدفوعة

 وبالتايل ميكننا وضع معادلة حلساب القسط الصايف كالتايل:

 القيمة احلالية لدينار واحد عند سعر فائدة معني xمبلغ التأمني  xالقسط الصايف = معدل حدوث اخلطر 

لتأمينات على املمتلكات واملسؤوليات نقوم بإمهال القيمة احلالية للنقود ألنه بالعادة تكون عقود لكن يف ا
 2التأمني ألقل من سنة.

ويف حالة مل يكن معدل حدوث اخلطر معروفا نلجأ إىل البيانات اإلحصائية اخلاصة مبوضوع اخلطر لتحديد 
 :3وذلك باالعتماد على املعادلة التاليةهذا املعدل 

قيمة اخلسائر الناجتة
قيمة املمتلكات املؤمن عليها

=  معدل اخلسائر 

وكذلك ميكن حساب قيمة املمتلكات يف منطقة ما وحجم اخلسائر الناجتة عن األضرار اليت حلقت هبذه 
 املباين خالل فرتة معينة لتحديد معدل اخلسائر.

 ثانيا: القسط التجاري:

                                                             
 .821هاني جزاع أرتيمة وسامر محمد عكور، مرجع سابق، ص  1 

 .182أسامة عزمي سالم وشقيري نوري موسى، مرجع سابق، ص  2 

 .182هاني جزاع أرتيمة وسامر محمد عكور، مرجع سابق، ص  3 
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 1مضافا إليه اإلضافات التالية:يتكون القسط التجاري من القسط الصايف 

 املصروفات اإلدارية والتنفيذية العمومية 
 هامش الربح املضاف 
 احتياطي ملواجهة اخلسائر اليت تزيد عن قيمة القسط الصايف 
 2 الضرائب والرسوم 

 

 المطلب الثاني: خطر عدم كفاية االحتياطيات:

لبات جيعل االحتياطات املخصصة ملواجهة ط ويتمثل هذا اخلطر يف سوء تقدير املخاطر املكتتب فيها ما
 التعويض غري كافية.

 تعريف خطر االحتياطيات:الفرع األول: 

أو خطر عدم كفاية االحتياطيات ميثل خطر اخلسارة أو  باإلجنليزية( reserve risk) احتياطيات املخاطر
التغريات املؤثرة يف قيمة التزامات شركة التأمني املتوقعة النامجة عن التغري يف توقيت وحجم طلبات التعويض 

 .3بسبب حوادث حصلت قبل تاريخ إعداد امليزانية

واملقصود باحتياطيات املخاطر كل من االحتياطيات اليت تجزها الشركة من أرباحها إما لتدعيم مركزها املايل 
ن إيرادات اليت تعترب جزء مأو ملواجهة خسائر أو التزامات احتمالية غري مؤكدة احلدوث، واملؤونات التقنية 

 حلدوث لكن يصعب تديدها بدقة.الشركة احملتجزة ملقابلة خسائر معينة أو التزامات مؤكدة ا

ا وجدت أرباح ويتم تكوينه فقط إذ النتيجة النهائية ألعمال الشركة وعلى ذلك فإن االحتياطي يتوقف على
وال يتم تكوينه يف حالة تقق خسائر، لكن املؤونات التقنية )املخصصات التقنية( ال يتوقف على نتيجة 

اد أو يساهم يف احلصول على اإليراد وجيب خصمه من اإليرادات النشاط وإمنا هو تكلفة احلصول على اإلير 
قبل الوصول لصايف الدخل. واالحتياطي هو حق من حقوق املسامهني وهلم احلق باملطالبة به إذا زاد عن احلد 

                                                             
 .118المرجع نفسه، ص  1 

2 Stéphane Marquetty, L'Activité d'assurance aspects économiques, comptables, actuariels, Economica, Paris, 
2012, p 77. 
3 Sampo Group's Annual Report 2013, op.cit, p 103. 



 اإلطار النظري ملخاطر االكتتاب يف شركات التأمني على األضرار                            الفصل الثاين      
 
 

83 
 

ه االقانوين أي أنه جزء من رأس املال اململوك للمؤسسة، أما املؤونات التقنية فتعترب التزامات على املؤسسة جت
 1ن عليهم.املؤم  

يقتصر  وترتبط املؤونات التقنية يف شركات التأمني بطبيعة عمليات التأمني واخلصائص الفنية اليت متيزها وبالتايل
تكوين هذا النوع من املؤونات على الشركات اليت تزاول عمليات التأمني دون غريها من الشركات واهليئات، 

د كد من كفاية املؤونات التقنية لتأمينات احلياة والتأمينات العامة للتأكوهناك عدة طرق ميكن استخدامها للتأ
من عدم املغاالة يف تقدير قيم هذه املؤونات من قبل هيئات الرقابة، إذ قد تعمد بعض الشركات إىل املبالغة 

ستمرار يف اليف تقدير املؤونات أو املطالبات إلظهار معدل اخلسارة بقيمة أكرب من قيمته احلقيقية هبدف ا
 .2تقاضي أسعار مرتفعة أو سعيا وراء زيادة األسعار بدون وجه حق

 الفرع الثاني: أهم أنواع االحتياطات والمؤونات التقنية:

 أوال: مؤونة األخطار السارية:

تتحدد طبيعة هذا املخصص كون معظم عقود تأمينات املمتلكات واملسؤولية عقود سنوية مبعىن أهنا تصدر 
تبدأ من تاريخ إصدار العقد، وملا كانت شركة التأمني تصدر عقودا بصفة مستمرة ويف كل شهر من  ملدة سنة

ذه العقود هذا يعين أن بعض هأشهر السنة، أي أن عقود التأمني تصدر على مدار السنة ولفرتات متفاوتة، و 
 سارية املفعول بعد انتهاء السنة املالية للشركة. تبقى

شركة يف هناية السنة يتضح أن القسط املدفوع خالل السنة يتكون من جزئني: جزء وعند إقفال حسابات ال
خيص هذا العام وحىت تاريخ إقفال احلسابات اخلتامية وجزء خيص مدة أخرى بعد تاريخ إقفال احلسابات 

أي  ،اخلتامية وعمل امليزانية، وهذا اجلزء من القسط الذي خيص سنة أو سنوات تالية يعترب مدفوعا مقدما
 يعترب جزء غري مكتسب للعام موضوع الدراسة. 

األخطار السارية على أنه "ذلك اجلزء من أقساط التأمني املصدرة خالل السنة  سبق ميكن تعريف مؤونةومما 
اقية واليت ملواجهة األخطار السارية لعقود التأمني يف املدة البوخيص الفرتة التالية من تاريخ انتهاء هذه السنة 

 3كتسبة"املخطار غري األخمصص أيضا يف السنة املالية التالية ويطلق عليه تدخل 
                                                             

 .51ثناء محمد طعيمة، مرجع سابق، ص  1 

 [55-51المرجع نفسه، صص ] 2 

 .185أسامة عزمي سالم وشقيري نوري موسى، مرجع سابق، ص  3 
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 ثانيا: مؤونة التعويضات:

تواجه شركات التأمني حوادث تتحقق خالل العام ويتم إبالغها للشركة فعال قبل إعداد احلسابات اخلتامية 
مة، كما العام أو األعوام القادولكن ال يتم سدادها أو تسويتها خالل نفس العام، حيث يتم تسويتها خالل 

أن هناك حوادث تتحقق خالل العام وقبل إعداد احلسابات اخلتامية ومل يتم اإلبالغ عنها بعد. ولذلك تقوم 
شركات التأمني حبجز مبالغ من اإليرادات لتسوية خسائر هذه األخطار اليت تتحقق يف صورة حوادث ومل يتم 

تتجز يف  ا ومل تسدد بعد أو تلك اليت مل يبلغ عنها بعد وهذه املبالغتسويتها بعد أو تلك اليت مت تسويته
صورة خمصص للسنة املالية اليت تعد عنها احلسابات وتعترب مؤونة التعويضات حق من حقوق محلة الوثائق 

 1ونفقة واجبة اخلصم قبل الوصول لألرباح القابلة للتوزيع.

 :مؤونة التقلبات في معدالت الخسائرثالثا: 

ترجع أمهية تكوين هذه املؤونة إىل أن اخلسائر ختتلف من عام آلخر وبالتايل ختتلف معدالت اخلسائر من 
سنة إىل أخرى وبالتايل ختتلف معدالت اخلسائر من سنة إىل أخرى ونظرا لصعوبة تغيري القسط السنوي إذا 

نوي وهذا ظام القسط الثابت السما تغريت معدالت اخلسائر عن املعدالت احملسوبة وإتباع شركة التأمني ن
القسط جيب أن يكون كافيا لتغطية التعويضات عن اخلسائر واحلوادث اليت تدث يف السنوات املستقبلية  
كلها، وقد تتعرض شركات لسنوات تكون فيها اخلسائر أقل من األقساط وسنوات أخرى تكون فيها األقساط 

لتوازن بني روض وفقا لنظام القسط الثابت السنوي أن يتحقق اغري كافية لتغطية اخلسائر والتعويضات، واملف
السنوات احلسنة والسنوات السيئة، وعلى ذلك فإن األمر يتطلب أنه يف السنوات احلسنة اليت تتحقق فيها 

اص جزء منها يف خمصص خ احتجازمستوى اخلسائر عن مستوى األقساط أن يتم  اخنفاضأرباح نتيجة 
 2اخلسائر. اعبارتفيف معدالت اخلسائر" خيصص ملقابلة السنوات اليت تتسم  يسمى "مؤونة التقلبات

 الحسابي أو الرياضي: االحتياطيرابعا: 

 الحتياطياختص هذه املؤونة شركات التأمني على احلياة واليت متتاز بأهنا عقود طويلة األجل ويقابل هذا 
ا هو معروف يف تأمينات احلياة فإن شركات األخطار السارية يف التأمينات على األضرار، وكم احتياطي
من املؤمن هلم وهذه األقساط احملصلة تتجاوز قيمة األقساط الالزمة ملواجهة تصل على األقساط التأمني 

                                                             
 .182المرجع نفسه، ص  1 

 .22ثناء محمد طعيمة، مرجع سابق، ص  2 
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تتجز  ، وهلذا السبب فإن شركة التأمنييف السنوات األوىل لعقد التأمني خطر الوفاة أو اخلطر املؤمن ضده
 تتاجه ملواجهة اخلطر كاحتياطي ملواجهة التزامات شركة التأمني مستقبال عند تققالفائض يف القسط عما 

 1اخلطر املؤمن ضده.

 المطلب الثالث: خطر الكوارث:

هو خطر مشكل من حادث واحد أو عدة حوادث ذات  باإلجنليزية( catastrophe riskخطر الكوارث )
ة تؤدي إىل احنراف كبري بالزيادة يف قيمة طلبات ساع 72حجم كبري وعادة خالل فرتة قصرية ال تتجاوز 

 2التعويض عن احلجم املتوقع مسبقا.

ومن التعريف السابق يتبني لنا أن خطر الكوارث هو ذلك اخلطر الذي يتشكل من وقوع حوادث كبرية 
دا يفوق جالكوارث الطبيعية مثال ما ينجم عنه زيادة يف عدد طلبات التعويض اليت تأيت للشركة بشكل كبري 

ة التأمني ميكن وهو ما يؤثر بشكل كبري على الوضعية املالية لشرك توقعاهتا اليت حسبتها وفقا للظروف العادية.
 أن يصل إىل درجة إعالن اإلفالس إذا كان حجم طلبات التعويض يفوق حجم احتياطاهتا.

أن تتحكم  األخطار اليت ميكنوحىت تقلل شركة التأمني من حجم هذا اخلطر عليها االحتفاظ فقط جبزء من 
فيها والتخلي عن اجلزء الباقي لشركات إعادة التأمني خاصة إذا كانت قيمة املمتلكات املؤمن عليها كبرية.  
كما عليها أن تعمل على اكتتاب عقود التأمني يف منطقة كبرية فكلما كانت املنطقة اجلغرافية اليت تنشط فيها 

ارث فعندما تدث كارثة يف منطقة ما يتم تعويضها من كل املداخيل اليت الشركة كبرية كلما قل خطر الكو 
 مجعتها الشركة من املناطق اليت تعمل هبا.

 

 مخاطر االكتتاب في شركات التأمين:وإدارة : تقييم المبحث الرابع

مبا أن خماطر االكتتاب يف شركات التأمني على األضرار تعترب من أبرز املسببات اليت قد تؤدي إلفالس 
الشركة وما يرتتب عليه من ضرر مادي كبري لعمالئها نتيجة عجزها على دفع التزاماهتا حنوهم يف حالة 

                                                             
 .111أسامة عزمي سالم وشقيري نوري موسى، مرجع سابق، ص  1 

2 Solvency 2 glossary, CEA Insurers of europe, p 18. 
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قييم خماطر ال بد من ت تقق اخلطر املؤمن ضده وما يلي ذلك من خسائر كبرية لالقتصاد الوطين، كان
 االكتتاب وإدارهتا بالشكل األمثل للتقليل من إمكانية حدوثها بشكل كبري.

 لشركة التأمين: االكتتابيةالطاقة : ولالمطلب األ

مني تعترب الطاقة )القدرة( االكتتابية أو الطاقة االستيعابية العامل الرئيسي املؤثر يف تديد ما تستطيع شركة التأ
فيه من األخطار، إذ أن أي شركة جيب أن تقيس قدرهتا على تمل األخطار، وذلك حىت ال يكون االكتتاب 

 التوسع يف االكتتاب عشوائيا.

 :الفرع األول: تعريف الطاقة االكتتابية

من بني التعاريف السائدة للطاقة االكتتابية )االستيعابية( )البعثة االقتصادية لألمم املتحدة( أن هذه الطاقة 
تضع حدودا لكمية االستثمار اليت ميكن استثمارها بكفاءة، كما أن الطاقة اليت تزيد كلما زاد االستثمار ومن 
 ناحية أخرى تضع حدا ملعدل التنمية خاصة يف األجل القصري وبذا تكون الطاقة االستيعابية حمدد لالستثمار.

إعادة  ى كمية لألقساط المباشرة وأقساطأقصوميكن تعريف الطاقة اإلكتتابية لشركات التأمني بأهنا " 
 1."التأمين التي يمكن للشركة تقبلها أو تكتتب فيها دون تعريض هامش مالئتها المالية للخطر

أقصى حجم لألقساط تستطيع أن تكتتب فيه شركة التأمين لخطر ذي بأهنا:  Nielsonوعرفها نيلسون 
 . صفات محددة عند احتمال انهيار أصغر قيمة معينة

الفرق بين معدل التعرض الممكن قبوله، ومعدل التعرض الفعلي، بأهنا:  Gameso Mo Stoneوعرفها 
 .وحدد معدل التعرض بأنه االنحراف المعياري للخسارة المتوقعة إلى قيمة المتوسط الحسابي للخسارة

 

 كتتابية لشركة التأمين:الثاني: العوامل المحددة للطاقة اال  الفرع

 االشراف والرقابة:أوال: قوانين 

                                                             
ن ملف محمل م حامد عبد القوي الخواجة ومحمود عبدالعال مشعال، تقدير الطاقة االستيعابية لشركات التأمين التعاوني في السوق السعودي 1 

 .122، ص 8011ماي  10بتاريخ  mandumah.comقاعدة البيانات 
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تعترب قوانني االشراف والرقابة من أهم العوامل اليت تد أو تزيد من القدرة االكتتابية لشركة التأمني، إذ أن 
هيئات اإلشراف والرقابة هي املنظم للعملية التأمينية، ومن مث تقوم بدور واضح وفعال يف مراقبة العملية 

 ان سالمة وعدالة تلك العمليات ومحاية حلقوق طاليب التأمني.التأمينية اليت تزاوهلا، وذلك هبدف ضم

وقد تشدد هيئات االشراف والرقابة على ضرورة توافر حد أدىن لرأس مال شركات التأمني املزمع انشاؤها،  
كذلك تشدد على ضرورة وجود مستوى معني من الفائض أو ضرورة حصول شركة التأمني على موافقة رمسية 

 1 األسعار، وتتأثر القدرة االكتتابية لشركة التأمني بكل هذه املتطلبات.عند أي تغيري يف

 ثانيا: مستوى ربحية شركة التأمين:

إذا كان لدى شركة التأمني على األضرار مستوى غري كايف من األرباح سيصبح الفائض أو احتياطي 
بينما زيادة أرباح الشركة  2جديدة. التعويضات أيضا غري كايف، ورمبا يعيق ذلك قدرة الشركة على قبول أخطار

يعترب عامل جذب هام للمستثمرين للدخول يف رأس مال الشركة أو شرائهم ألسهمها يف حالة ما إذا كانت 
مدرجة يف البورصة وهو ما يؤدي لزيادة رأمسال الشركة، الذي يعترب بدوره عامل أساسي يف تديد قدرة شركة 

 ين زيادة قدرهتا االكتتابية.التأمني على االكتتاب فزيادته تع

 التحكم بالسوق:ثالثا: 

يعترب التحكم بالسوق من أهم العوامل اليت تؤثر على تديد السياسة االكتتابية إذ ال ميكن أن نفصل أنشطة 
االكتتاب يف أية شركة عن البيئة اليت تعمل فيها، ومن مث على مكتتب التأمني التعرف على السوق، كيف 

ماذا يريد املؤمن هلم، ما هي الشروط والتغطيات املوجودة، هل مير السوق مبرحلة مرنة أو  يفكر اآلخرون،
متشددة، من هم املؤمن هلم املرغوب يف إضافتهم إىل احملفظة التأمينية، من هم باقي املكتتبني يف السوق، 

ملستوى احمللي أو ى اواالقرتاب منهم على املستوى الشخصي، وال جيب أن تقتصر معرفة مكتتب التأمني عل
على فرع تأميين معني، بل يقتضي األمر التعرف على أسواق التأمني وإعادة التأمني العاملية، وتوجهات تلك 

 3األسواق واملنتجات التأمينية املتوفرة.
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 رابعا: معدل نمو شركة التأمين:

ت اليت تتعرض ملعدل الشركا تتعرض شركات التأمني اليت تنمو بسرعة إىل تقلص الفائض بدرجة أكرب من تلك
تناقص وليس منو، وهذا جيعل القدرة االكتتابية للشركة ذات معدل النمو السريع تتجه لتصبح أكثر تعقيدا 

 1وحمدودية عن الشركات األخرى.

 لمعرفة والمهارة لمكتتب التأمين:اخامسا: 

د ة واملهارة واخلربة للمكتتب قأن توافر مستوى عايل من املعرف (Fougneer, 1979)أثبتت بعض الدراسات 
تساعد على زيادة القدرة االستيعابية التأمينية، ففي حالة جتاهل مكتتيب التأمني اخلصائص الفردية لنشاط 
املؤمن هلم قد تؤدي إىل زيادة درجة عدم التأكد لدى املكتتب فيما خيص طبيعة اخلطر احلقيقية اليت قبل 

 عن التجاهل سوف يؤدي إىل زيادة حذر املكتتب كما خيفض الرغبة يف االكتتاب فيه، وعدم التأكد الناتج
 2التأمني، كذلك تتأثر القدرة االستيعابية للتأمني بكال من رغبة وقدرة املؤمن يف قبول اخلطر.

 سادسا: تسهيالت إعادة التأمين: 

ن، من الواضح أنه االكتتابية للمؤم  تعترب طبيعة ومدى اتفاقيات إعادة التأمني من املؤثرات اهلامة على القدرة 
ن املباشر بتحويل اخلطر إىل اآلخرين تزداد قدرته االستيعابية على قبول وحدات خطر جديدة عندما يقوم املؤم  

على األقل مؤقتا، ولسوء احلظ يوجد بعض أنواع اتفاقيات إعادة التأمني ذات تكلفة أعلى نسبيا للمؤمن 
عن  الطويل إىل ختفيض قدرته االكتتابية كنتيجة الخنفاض منو األرباح والفائضاملباشر قد تؤدي يف املدى 

 3املستوى الذي كان ميكن تقيقه.

 سابعا: الوضع االقتصادي للبلد:

ثر تتأثر القدرة االكتتابية لشركة التأمني بتطور أو ختلف البلد الذي تنشط به الشركة، ففي البلدان املتقدمة تك
وليصة ة التأمينية على خمتلف األخطار اليت يتعرض هلا األفراد أو املؤسسات حيث تعترب بالطلبات على التغطي

التأمني من األشياء الضرورية وبالتايل تزيد القدرة االكتتابية لشركة التأمني. أما يف البلدان املتخلفة فحجم 
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د الباطنية ما تخراج املوار االقتصاد يكون صغري نسبيا ويف أغلب األحيان اقتصاد زراعي أو يعتمد على اس
يسبب اخنفاض الدخل الفردي للمواطنني وبالتايل تقل طلباهتم على خدمات التأمني ما عدا بعض خدمات 

 التأمني االجتماعية. 

 الفرع الثالث: معوقات إجراءات االكتتاب:

 :1ليفيما ي تواجه شركة التأمني العديد من املعوقات عند قيامها بالعملية االكتتابية نربز أمهها

 أوال: تعقد إجراءات االكتتاب:

متر عملية االكتتاب بكم كبري من اإلجراءات واملراحل ماعدا يف بعض األنواع مثل التأمني على السيارات، 
وتتاج إىل موافقة عدد كبري من األشخاص على املستويات الوظيفية املختلفة، وقد يتعارض رأي أحد 

نتيجة ذلك االختالف التأخر يف إصدار الوثيقة إضافة للحاجة لكمية  األشخاص مع شخص آخر فتكون 
 كبرية من املستندات وبالتايل حيصل العميل على الوثيقة يف وقت أطول مما جيب.

 كتتاب:ضعف مهارات القائمين بعملية اال ثانيا: 

تتوفر فيهم املعرفة  المعظم العاملني بقسم االكتتاب ليسوا من محلة شهادات متخصصة يف التأمني، وبالتايل 
بالنواحي التقنية للتأمينات، فدورهم يتمثل يف استكمال إجناز األوراق اليت تطلب منهم، مما يأدي إىل عدم 

 االهتمام الكايف خبطوات عملية إصدار وثائق التأمني.

 الكمبيوتر بالشكل المالئم:  استخدام أجهزة ثالثا: عدم

 ت مالئمة بني اإلدارات املختلفة داخل شركة التأمني واملشرتكة يفيتمثل ذلك يف عدم توافر شبكة اتصاال
إصدار الوثائق، حيث أن عملية إصدار الوثيقة تتطلب تنسيق بني العديد من اإلدارات مثل إدارة التحصيل، 

 نمراقبة التحصيل، إدارة إعادة التأمني، إدارة التعويضات، لكن يالحظ أن عملية التنسيق هذه تتم يدويا دو 
 أن يكون هناك شبكة ربط داخلية بني تلك اإلدارات للحصول على البيانات بسرعة وكفاءة أعلى وأدق.

 كتتاب: قرار اال  رابعا: استغراق وقت طويل في اتخاذ
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وهذا بسبب ضعف اخلربة التقنية للقائمني على عملية االكتتاب، حيث جند أن أغلب العمليات التأمينية اليت 
تتاب تستغرق وقت طويل حلني اختاذ قرار االكتتاب، ويكون نتيجة التأخر يف ذلك تعرض على قسم االك

تول العميل إىل شركة أخرى، كذلك جند يف حاالت أخرى عدم اجلرأة، وانعدام اخلربة يؤدي إىل التأخر يف 
 إصدار القرار املناسب.

 خامسا: ضعف عمليات المعاينة وعدم إتمامها على المستوى المطلوب:

مل أغلب املعاينني املوظفني بشركات التأمني اخلربات اليت تؤهلهم للقيام بعملية املعاينة على أكفأ وجه ال حي
 ما يؤدي للقصور واإلمهال املتمثل يف:

هناك بعض العمليات الكبرية اليت البد من توفر معاين كفء متخصص، حىت يتمكن املكتتب من  -
 قة اليت جيب أن تكون عليها، ولكن ذلك ال حيدث يفصياغة وإعداد مشروع وثيقة التأمني بالطري

الواقع ويتم االعتماد على تقرير معاين دون املستوى املطلوب للقيام باملعاينة، وبالتايل يكون التقرير 
 غري دقيق ما قد يتسبب يف تكبد الشركة خسار ضخمة ويدخلها يف نزاعات قضائية.

أخذ خصصة اليت ال تتاج ألخذ وقت يف معاينتها تهناك بعض عمليات التأمني الصغرية غري املت -
 وقت أكرب من الالزم إلمتام عملية املعاينة.

عدم القيام باملعاينة يف كثري من األحيان يف حالة األخطار العادية واملتوسطة مثل التأمني على املباين  -
  األخطار.اب يفواملستودعات لالعتقاد بأنه ال داعي لتكبد املصاريف يف هذا النوع من االكتت

 سادسا: ربط الحوافز بحجم األقساط المكتتبة:

 يؤدي ربط املكافآت واحلوافز حبجم األقساط املكتتبة وليس مبقدار الرحبية احملققة من حمفظة العمليات املكتتبة
 الهتمام املوظفني بالكم وليس بالكيف مما ينتج عنه خسائر حمققة بسبب عدم االهتمام بانتقاء األخطار.

 سابعا: التساهل في السياسة االكتتابية لتصبح أكثر مرونة:

 يؤدي عدم اهتمام شركة التأمني مبحددات االكتتاب وتساهلها يف عملية قبول األخطار إىل:

 قبول األخطار بأسعار منخفضة ال تتناسب مع قيمة اخلطر. -
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تتابية تتصف تباع سياسة اكزيادة التعويضات املدفوعة، ذلك أن حمفظة األخطار أغلبها رديئة نتيجة إ -
 بالتساهل.

تقيق نتائج ضعيفة تقق خسارة اكتتابية بسبب نقص االحتياطيات الفنية، وعدم القدرة على قبول  -
 األخطار الكبرية.

 ثامنا: مخالفة المبادئ التأمينية:

وثائق بأثر  ارإصدقيام بعض املوظفني مبخالفة إجراءات االكتتاب ما يؤدي إىل سوء عملية االكتتاب مثل 
 تصيل عموالت االكتتاب، وكذا التأخر يف رجعي، ومتديد وثائق التأمني املنتهية مث إلغائها للحصول على

األقساط املستحقة عن الوثائق الصادرة ملدة طويلة. وتسجيل بعض الوثائق املصدرة لصاحل أفراد على أساس 
 االكتتاب. ض احلصول على ختفيض يف حجم قسطأهنا مصدرة لصاحل شركات تربطها معها اتفاقية تأمني بغر 

 :باستخدام تحليل التمايزمخاطر االكتتاب  : قياسالمطلب الثاني

، ويف ظل هذه األساليب Multivariate analysis يعترب أسلوب تليل التمايز أحد أساليب التحليل املتعدد
داخلة بني هذه يف احلسبان العالقات املت يتم تليل التغريات الداخلة يف النموذج بطريقة مرتابطة مع األخذ

 :1املتغريات، ويتم التفريق بني األساليب متعددة املتغريات إىل جمموعتني

األساليب اإلحصائية اليت تستخدم عندما يتم تليل املتغريات كلها كمجموعة واحدة دون تقسيمها  .0
 ليل العنقودي.إىل متغريات تابعة ومتغريات مستقلة، مثل التحليل العاملي والتح

األساليب اإلحصائية اليت تستخدم عندما يتم تقسيم املتغريات إىل متغريات تابعة ومتغريات مستقلة،  .2
يل ويكون اهلدف هو التنبؤ باملتغري التابع مبعلومية املتغري املتغريات املتنقلة، وأهم هذه األساليب تل

 االحندار املتعدد وتليل التمايز.

االكتتاب يف شركات التأمني على األضرار يدور حول تقسيم املتغريات إىل متغريات  قياس أخطاروكون أن 
وذج تابعة وأخرى مستقلة هبدف التنبؤ بسلوك املتغري التابع مبعلومية املتغريات املستقلة، يؤدي بنا الستخدام من
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 تتعلق بدراسة ساليب اليتتليل التمايز من النوع الثاين من األساليب اإلحصائية متعددة املتغريات دون األ
 املتغريات جملموعة واحدة.

 الفرع األول: مفهوم أسلوب تحليل التمايز:

يأخذ هذا األسلوب يف االعتبار العالقات بني خمتلف املفردات أو النسب املالية، ويستخدم هذا األسلوب 
 يمة املتغريات املستقلة.صورة قللتمييز بني جمتمعني أو أكثر بناء على خصائص اجملتمع واليت يعرب عنها يف 

واليت متثل ترمجة للعديد من  Z – scoreكما يعتمد هذا األسلوب على الوصول لقيمة واحدة تعرف ب 
 1األبعاد املختلفة للحالة املالية للشركة، حيث ترتجم يف رقم واحد ميكن على أساسه تقييم الشركة.

 الفرع الثاني: مبررات استخدام تحليل التمايز:

ستخدم أسلوب تليل التمايز يف بناء منوذج كمي لقياس أخطار االكتتاب حيث يعد من األساليب متعددة ي
املتغريات وهدفه النهائي التوصل إىل إجراء ما لتصنيف عدة مفردات إىل جمتمع معني من بني عدة جمتمعات 

ديد اجملتمع ميكنها املساعدة يف ت باالعتماد على عينة من املفردات مأخوذة من اجملتمعات، وذلك لبناء قاعدة
الذي تنتمي إليه مفردات جديدة مستقبال، وتظهر أهم مربرات استخدام تليل التمايز يف قياس أخطار 

 : 2االكتتاب فيما يلي

يعترب تليل التمايز من األساليب اإلحصائية اليت تستخدم يف تليل اجملتمعات اإلحصائية متعددة  .0
هذا األسلوب يفضل استخدامه يف حالة كون املتغري التابع متغريا وصفيا يأخذ املتغريات، غري أن 

قيمتني أو أكثر وهو ما يتسق مع مشكلة قياس أخطار االكتتاب، حيث يتم التمييز بني جمتمع 
لتابع يكون ا شركات التأمني ذات الرحبية العالية وتلك الشركات ذات الرحبية املنخفضة، أي أن املتغري

 صفي؛متغري و 
وجود جمتمعني متشاهبني ولكنهم منفصلني إحصائيا رغم تداخلهما فيما بينهما يتناسب مع مشكلة  .2

 قياس أخطار االكتتاب حيث يتم تقسيم شركات التأمني إىل جمتمعني؛
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يقوم تليل التمايز بتكوين قاعدة للفصل االحصائي بني اجملتمعات حمل الدراسة بناء على عينة  .3
جمتمع معروف مقدما ويقاس لكل مفردة جمموعة من الصفات املميزة )املتغريات( مفردات تنتمي إىل 

اليت تستخدم يف عملية التمييز، وهذا يالئم اهلدف الرئيسي ملشكلة قياس أخطار االكتتاب وهو 
التوصل إىل منوذج كمي للفصل بني شركات التأمني ذات الرحبية العالية وشركات التأمني ذات الرحبية 

 ة؛املنخفض
يأخذ تليل أسلوب التمايز يف احلسبان العالقات املتداخلة بني املتغريات املستخدمة يف التحليل  .4

 التحليل معا جتميع كل املتغريات املستخدمة يفوحيدد معامل لكل متغري يف دالة التمايز بطريقة جتعل 
 متيز أفضل ما ميكن بني اجملتمعات.

صنيف و استخدام قاعدة للفصل اليت مت التوصل إليها يف تاهلدف األساسي ألسلوب تليل التمايز ه .2
 مفردات جديدة ليس معروف اجملتمع الذي تنتمي إليه.

القاعدة املستخدمة يف تصنيف املفردات متكن من تدنيه احتمال التصنيف اخلطأ ألي مفردة ألحد  .8
 اجملتمعات حمل الدراسة.

ات( شكل جتميع خطي جملموعة املتغريات )الصفقاعدة الفصل اليت مت التوصل إليها عادة ما تأخذ  .7
 املميزة؛

يستخدم هذا األسلوب يف التمييز بني جمتمعني أو أكثر وبالتايل ميكن استخدامه يف جمال تليل  .6
 وقياس رحبية االكتتاب يف تأمينات املمتلكات واملسؤوليات )التأمينات على األضرار(؛

رغم اختالف صيغ قياس متغريات التمايز، حيث يتم قياس بعض املتغريات يف صورة قيمة، والبعض  .0
اآلخر يف صورة نسبة وبعضها يف صورة متغري صوري، إال أنه ميكن إجراء عملية معايرة 

standardization  للبيانات، حبيث تظهر مجيعها يف صورة مطلقة ميكن على أساسها مقارنتها
 ض.ببعضها البع

 :على األضرار : إدارة مخاطر االكتتاب في شركات التأمينالمطلب الثالث

بعد التعرف على خمتلف املخاطر اليت تتعرض هلا شركة التأمني من خالل التحليل والتقييم ال بد من وضع 
 أدوات مناسبة إلدارة هذه األخطار للتقليل من حدهتا بشكل ملحوظ.
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 1االكتتاب في شركات التأمين:مفهوم إدارة أخطار الفرع األول: 

هتدف إدارة األخطار يف شركة التأمني إىل احلد من آثارها اليت هتدد نشاط شركات التأمني عن طريق ضياع 
 رؤوس أموال وإيرادات هذه الشركات أو االثنني معا.

 اخلطر يف يقصد بإدارة أخطار حمفظة االكتتاب يف شركات التأمني املباشر التوصل لوسائل حمددة للتحكم
عن طريق احلد من تكرار تقق حدوثه أو التقليل من حجم اخلسائر اليت ترتتب عن ذلك مما يرتتب عليه 

 ختفيض درجة اخلطر لدى إدارة شركة التأمني بالنسبة حملفظة االكتتاب املوجودة لديها بأقل تكلفة.

، ورسم برنامج د عن طريق التنبؤ الدقيقويتم التحكم يف اخلطر عن طريق التقليل أو احلد من ظاهرة عدم التأك
 لتصور إمكانية حدوث اخلسارة مقدما، مث اختاذ الوسائل اليت تفي مبجاهبة اخلسائر املتوقعة.

كما هتدف إدارة أخطار حمفظة االكتتاب يف شركات التأمني إىل اختيار السياسة املالئمة اليت تؤدي إىل 
سائر املتوقعة واحلد منها، ويكون ذلك عادة يف ضوء العالقة ختفيض اخلطر أو التخلص منه أو مواجهة اخل

 بني تكلفة السياسة والعائد على الشركة ومركزها املايل.

ويف ضوء ما سبق يتضح أن إدارة أخطار حمفظة االكتتاب يف شركات التأمني هتدف أساسا إىل وضع سياسة 
منها بأقل تكاليف ممكنة، يف حدود الظروف مثلى ذات أهداف حمددة جملاهبة اخلسائر املتوقعة أو احلد 

واملالبسات واالمكانيات والنتائج املتوقعة واملتعلقة مبوضوع احملفظة من ناحية والقائمني على إدارهتا من ناحية 
 أخرى.

 الفرع الثاني: خطوات إدارة أخطار االكتتاب في شركات التأمين:

 تنحصر إدارة خماطر االكتتاب يف اخلطوات التالية:

 ؛ةاخلاصة بكل عملية اكتتاب على حد اكتشاف األخطار •
 ؛تليل األخطار اليت يتم االكتتاب فيها •
 ؛القياس الكمي لألخطار املقبولة •
 ؛اختيار أنسب الوسائل إلدارة األخطار املقبولة •

                                                             
 [821-828سابق، صص ] مرجع بكر،عيد أحمد أبو  1 
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 :ةأوال: اكتشاف األخطار الخاصة بكل عملية اكتتاب على حد

النية  كل عملية تأمينية بدقة إىل إذا توفر مبدأ منتهى حسن  يصعب على شركة التأمني اكتشاف األخطار يف
لدى املؤمن له، وذلك بالكشف عن مجيع البيانات اجلوهرية املتعلقة باخلطر املؤمن منه، واليت تؤثر على قبول 

 أو رفض التأمني على اخلطر من ناحية وعلى حساب القسط الصايف والكايف من ناحية أخرى.

تطبيق مبدأ منتهى حسن النية، ومهما قيل عن فائدته لشركة التأمني إال أنه يبقى ويف  ومهما قيل عن ضرورة
مجيع احلاالت على شركة التأمني أو تقوم بواجبها جتاه نفسها من ضرورة عمل املعاينة الالزمة على موضوع 

يف الالزمة لعمليات ر التأمني قبل قبول االكتتاب فيه، واحلد الفاصل بني معاينة وأخرى يكون عادة يف املصا
سبة لبعض األخطار ، وخاصة بالن، واليت قد تستغرق وقتا طويال وتكلف الكثري من املصاريفاملعاينة التقنية

 1املركبة واملعقدة وغري التقليدية.

 ثانيا: تحليل األخطار التي يتم االكتتاب فيها:

ناء السنة أو أثناء عملية االكتتاب، مث أثتتمكن شركة التأمني عادة من تليل األخطار قبل االكتتاب فيها 
املالية، وخاصة بعد معاينتها ومجع البيانات الدقيقة عنها وتليل كل خطر معروض للتأمني مت قبوله، يصبح 

 ضروريا ملعرفة طبيعة اخلطر ومسبباته وعالقته باألخطار األخرى املوجودة مبحفظة االكتتاب.

ه عمليات متعددة يتم القيام هبا يف شركات التأمني، إذ تظهر أمهيت ويعترب تليل األخطار جزء أساسي من
بالنسبة لعمليات االكتتاب وتديد األسعار ورسم سياسة حدود االحتفاظ وما يرتتب عليها من اختاذ السياسة 

 2املناسبة واملثلى إلعادة التأمني.

 ثالثا: القياس الكمي لألخطار المقبولة:

 ر بصفة عامة عدة عمليات فنية أمهها:يقصد بالقياس الكمي للخط

 قياس درجة اخلطورة -
 احتمال حدوث احلادث -
 تقدير أقصى خسارة متوقعة -

                                                             
 .821ص  ،المرجع نفسه 1 
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 عمل املقارنات الالزمة لكل خطر على حدة -
 ترتيب األخطار املوجودة لدى شركة التامني ترتيبا كميا سليما -

ل ن ناحية اختيار أنسب الوسائوكل ذلك يساعد على سهولة اختاذ قرار بشأن األخطار املقبولة وخاصة م
إلدارهتا، وهنا جيب أن نوضح الدور الذي تقوم به شركات التأمني املباشر، حيث يكون لديها من املعلومات 
والبيانات واخلربة الكافية لكل خطر على حدة من ناحية، ومثل تلك األخطار جمتمعة ومنفردة يف السنوات 

لى عمل النماذج الالزمة لقبول األخطار، وحلساب حدود االحتفاظ، السابقة من ناحية أخرى، مما يساعدها ع
ومن مث ميكن أن ترسم لنفسها سياسة إعادة التأمني سواء بشكل سنوي عند جتديد االتفاقيات أوال بأول أو 

 1عند التعاقد على إعادة التأمني االختياري. 

 رابعا: اختيار أنسب الوسائل إلدارة األخطار المقبولة:

 تنحصر أهم وسائل إدارة أخطار االكتتاب يف شركات التأمني املباشر بصفة عامة فيما يلي: 

 جتنب االكتتاب يف األخطار الرديئة؛ -
 ختفيض اخلطر بالنسبة حملفظة االكتتاب؛ -
 االحتفاظ باخلطر أو جزء منه يف حدود إمكانيات الشركة؛ -
 أمني.نقل اخلطر إىل شركة أو شركات أخرى عن طريق إعادة الت -

ويعتمد اختيار السياسة املناسبة إلدارة أخطار االكتتاب يف شركة التأمني على بعدين حيكمان تقق اخلسائر 
 :2ومها

 البعد األول: معدل تكرار اخلسائر 
 البعد الثاين: شدة اخلسائر 

لسابقني من خالل اكيفية اختيار أنسب وسيلة إلدارة أخطار االكتتاب باالعتماد على البعدين وميكن توضيح  
 الشكل التايل:
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 اختيار أنسب وسيلة إلدارة أخطار االكتتاب:مصفوفة : 0.2شكل 

  شدة اخلسائر
   مرتفعة منخفضة

 التحكم يف اخلسارة
 )سياسة االكتتاب(

 معدل تكرار اخلسائر مرتفعة جتنب اخلطر

 نقل اخلطر االحتفاظ باخلطر
 )إعادة التأمني(

 منخفضة

 .227 ص ،2100 عمان، صفاء، دار ،(االستثمار أخطار االكتتاب، أخطار) التأمني شركات أخطار إدارة بكر، أبو أمحد املصدر: عيد

 من املصفوفة السابقة يتضح أن:

 إذا كان اخلطر يتميز بتكرار مرتفع ودرجة اخلطورة مرتفعة فيجب رفض االكتتاب يف اخلطر؛ .0
إذا كان معدل تكرار اخلطر مرتفع ودرجة اخلطورة منخفضة فإنه ميكن التحكم يف اخلطر من خالل  .2

كيز يف اخلطر بشروط خاصة تد من تكرار حدوثه، مثل الرت سياسات االكتتاب، حيث يتم االكتتاب 
 على وسائل الوقاية.

تكرار  سارة كبرية دونإذا كان معدل اخلطر منخفض ولكن درجة خطورته مرتفعة )مبعىن أن شدة اخل .3
أو بتكرار قليل( فإنه جيب نقل اخلطر من خالل إعادة التأمني، كون أنه من وظائف إعادة التأمني 

 هي محاية شركات التأمني املباشر من التقلبات احلادة والكبرية يف اخلسائر غري املتكررة.
أيضا فإنه جيب إذا كان معدل تكرار حدوث اخلطر منخفض ولكن درجة خطورته منخفضة  .4

 االحتفاظ باخلطر، حيث أنه يعترب خطر جيد من وجهة نظر شركة التأمني.

 الفرع الثالث: سياسات إدارة أخطار االكتتاب في شركات التأمين:

بعد أن وضحنا خطوات إدارة خماطر االكتتاب يف الفرع السابق نربز سياسات االكتتاب املنبثقة من هذه 
سياسة ي السياسات اليت تتمثل يف سياسيتني أساسيتني مها سياسة جتنب اخلطر و اخلطوات يف هذا املبحث وه

 التحكم يف اخلطر.
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 أوال: سياسة تجنب الخطر:

املقصود بسياسة جتنب اخلطر هو جتنب االكتتاب يف األخطار الرديئة اليت تكون احتماالت حدوث اخلطر 
 فيها مرتفعة عن املعدل املتوسط ما يؤدي لتحمل شركة التأمني أعباء مالية كبرية. 

خذه، فمن تلكن قرار رفض االكتتاب يف األخطار الرديئة ليس بالقرار السهل الذي ميكن لشركة التأمني أن ت
ناحية رفض االكتتاب يضيع على الشركة فرصة من فرص الربح احملتمل، ومن ناحية أخرى قبول االكتتاب يف 

 األخطار الرديئة قد يؤدي إىل خسارة حمتملة كبرية. 

ويف األسواق املتقدمة تأمينيا ختتار الشركة لنفسها سياسة عامة ثابتة بالنسبة لألخطار الرديئة، فهناك من 
ركات ما ترى االقتصار على األخطار اجليدة فقط، وهناك النقيض وهي تلك اليت تتخصص يف قبول الش

 األخطار الرديئة فقط، وبينهما توجد شركات تقبل كل نوع يتناسب مع مقدرهتا الفنية واملالية.

ساعد على ت أن توافر مستوى عايل من املعرفة واملهارة واخلربة للمكتتب قد Fougnerوقد أثبتت دراسة ل 
زيادة القدرة االستيعابية التأمينية، فعلى سبيل املثال من احملتمل أن جناح شركات التأمني املتخصصة يف قبول 
األخطار املرفوضة بواسطة شركات تأمني أخرى يرجع إىل املهارة واملعرفة اخلاصة للمكتتبني بأنشطة معينة 

 1بتلك الشركات.

التأمني والصفات الواجب توافرها يف تلك األسعار على إمكانية ممارسة ويساعد وضع هيكل عام ألسعار 
االكتتاب يف األخطار الرديئة إىل حد ما بالنسبة لشركات التأمني اليت تسمح سياساهتا العامة بذلك، وجيب 

دي ؤ أن تكون األسعار كافية وغري مبالغ فيها وتتناسب مع درجة اخلطر املراد التأمني عليه. هذه الصفات ت
إلمكانية عمل هيكل من األسعار املتباينة لنفس الشيء موضوع التأمني، ولكن كل سعر يتناسب مع درجة 

 خطورة موضوع التأمني.

ويتضح مما سبق أن األخطار الرديئة ال تعدم وجود شركة تأمني تقبل هبا ما حيقق فائدة للمجتمع واالقتصاد 
رباح  عملية االكتتاب يف األخطار الرديئة تنتج عنها عادة أ تتمثل يف تغطية األخطار بسعر مناسب. كما أن

                                                             
 .822 ص ،المرجع نفسه 1 
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كبرية لشركة التأمني اليت تقوم هبا، خاصة إذا كانت تنتهج سياسيت اكتتاب وتسعري سليمتني وهو ما لوحظ 
 1.على نتائج صناديق تأمني السيارات يف السوق األمريكي اليت تغطي األخطار املرفوضة من شركات التأمني

 ياسة التحكم في الخطر:ثانيا: س

تستخدم سياسة التحكم يف اخلطر من خالل عمليات االكتتاب عندما تتميز األخطار اليت تتعرض هلا 
شركات التأمني بتكرار أكرب وبشدة خطورة أقل مما جيعلها تؤدي إىل خسائر امجالية جسيمة قد تتسبب يف 

ا كتتاب فقد ال يكون الضعف يف األخطار ذاهتإفالس الشركة، وتعي هذه احلالة أن هناك خلال بعملية اال 
 وإمنا يف عملية االكتتاب.

تعترب سياسة التحكم يف اخلطر من السياسات اهلامة ملواجهة األخطار اليت تتعرض هلا شركات التأمني، حيث 
 حالة يفيتم التحكم يف اخلطر إما من خالل ختفيض معدل تكرار اخلسارة أو من خالل ختفيض شدهتا 

حدوثها أو االثنني معا، وتتميز سياسة التحكم يف اخلطر من خالل االكتتاب مبيزة فريدة هي أهنا متنع أو 
ختفض اخلسارة اليت تتعرض هلا شركات التأمني دون أن تعطل بداية أو استمرارية األنشطة اليت ختلق األخطار 

 .ق تأثريا يف اخلطر وعناصرهوبذلك تظهر أمهية سياسة التحكم يف اخلطر من حيث أهنا أكثر الطر 

مبعىن أن هذه السياسة ختتلف عن سياسة جتنب اخلطر اليت يتم تنفيذها من خالل جتنب االكتتاب يف 
األخطار الرديئة، كما أهنا ختتلف عن سياسة نقل اخلطر من خالل إعادة التأمني واليت يتم من خالهلا تويل 

( يتحمل اخلسائر الناجتة عن تقق اخلطر، ولكن ال متنع أو عبء اخلطر إىل طرف آخر )شركة إعادة التأمني
 2.ختفض من قيمة اخلسارة أي ال تؤثر يف اخلطر وال يف عناصره

وقد ظهرت ضرورة وأمهية التحكم يف اخلطر من خالل عمليات االكتتاب بالنسبة حملفظة االكتتاب يف شركات 
ظة أو أخطار الكوارث اليت غالبا ما تظهر جمتمعة يف حمفالتأمني يف حاالت األخطار املركزة جغرافيا، ماليا 

 الشركة.

ويف السنوات األخرية اتضحت اخلسائر الفادحة اليت تتعرض هلا شركات التأمني، يف مثل تلك األخطار 
ري صاملذكورة مثل األخطار النووية وأخطار املسؤولية غري احملدودة املرتتبة عليها، أخطار الزالزل والرباكني واألعا
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خاصة يف البلدان املعرضة هلا بكثرة، وهو ما صعب على شركات التأمني وإعادة التأمني على املستويني احمللي 
والعاملي أن تستوعبها كلها أو معظمها. وقد استعانت شركات التأمني يف معاجلة تلك األخطار بطرق متعددة 

 1للتحكم يف اخلطر أمهها:

لل من درجة ، مما يقاألنسب منها واختياربل االكتتاب فيها التدقيق يف عمليات فحص األخطار ق .0
 عدم التأكد من نتائج التأمني؛

 تديد مسؤولية الشكة عن طريق وضع حد أعلى ملبلغ التأمني أو مبلغ التعويض؛ .2
تديد مسؤولية الشركة عن طريق وضع شروط يف وثائق التأمني الستثناء بعض األخطار أو بعض  .3

 التغطية؛اخلسائر من 
 .syndicate underwritingاالكتتاب املباشر وغري املباشر اجلماعي  .4
 اللجوء إىل إعادة التأمني لدى الشركات املتخصصة؛ .2
إعادة التأمني لدى هيئات حكومية تنشأ خصيصا لقبول أخطار يكون من الصعب إعادة التأمني  .8

نتج األخطار االجتماعية اليت ال يعليها عامليا، ويظهر ذلك بوضوح يف األخطار السياسية وكذلك 
 عن أعماهلا أرباح جيدة لشركات التأمني.

  

                                                             
 828 ص ،المرجع نفسه 1 
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 الفصل الثاني:خالصة 

اط الشركة أساسا بنش اجهه شركات التأمني لكوهنا مرتبطةتعد خماطر االكتتاب من أبرز املخاطر اليت تو 
ليت قد ترتكبها ، فاألخطاء اتواجههماألساسي وهو تأمني األشخاص الطبيعيني أو املعنويني ضد املخاطر اليت 

قد يؤدي  اليت يتم االكتتاب فيها نتقاء املخاطرالشركة يف تديد األقساط أو املخصصات، إضافة لسوء ا
بشركة التأمني إلعالن افالسها يف حالة تلقيها طلبات تعويض تفوق احلجم الذي توقعته عند تسعريها 

 نية اليت تقدمها لزبائنها. لألقساط املطلوبة مقابل التغطية التأمي

وعليه تكتسي عملية تقييم خماطر االكتتاب اليت تواجه شركات التأمني بصفة عاملة وشركات التأمني على 
األضرار بصفة خاصة أمهية كبرية يف احلد من املضاعفات اليت قد تنجم من األخطاء اليت ترتكبها شركة التأمني 

والعمل على  ،ةاملؤشرات املالية للشرك خمتلف املؤشرات اليت تراقب اقبةيف عملية االكتتاب، وهذا من خالل مر 
 األخطار بالشكل االكتتاب يفحلد طاقتها االكتتابية، وأيضا وضع سياسة سليمة لتسيري عملية عدم جتاوزها 

ن البتعاد عاالذي ميكن الشركة من االكتتاب يف عدد أخطار يناسب خمططات منوها ويف نفس الوقت انتقاء 
األخطار الرديئة ذات درجة التحقق العالية للحصول على حمافظ أخطار جيدة تتناسب مع سياسة شركة 

 التأمني املوضوعة.
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 :في الشركة الجزائرية للتأمين الشاملتقييم مخاطر االكتتاب الفصل الثالث: 

 تمهيد:

واحدة من أهم مؤسسات التأمني العمومية يف اجلزائر، وكغريها من  CAATتعترب الشركة اجلزائرية للتأمينات 
اذ التدابري الالزمة ملواجهتها ختاملؤسسات التأمينية ال بد من قياس وحتليل املخاطر اليت حتيط هبا، بغية التحوط وا

 وكذا االلتزام بالقوانني التنظيمية اليت يفرضها املشرع اجلزائري.

ا بتحقيق خمتلف ومدى التزامهالشركة اجلزائرية للتأمينات  يفخماطر االكتتاب يف هذا الفصل نقوم بتقييم 
سنوات وهي فرتة  5أي ملدة  1122 1122املمتدة ما بني  الزمنية يف الفرتةمتطلبات املعايري الدولية وهذا 

 مناسبة الستخدام أسلوب التحليل املايل الديناميكي.
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 :CAAT الشركة الجزائرية للتأمين الشامل قديمتالمبحث األول: 

 ،هي واحدة من أشهر شركات التأمني يف اجلزائر اململوكة للدولة CAAT الشامل شركة اجلزائرية للتأمني
 .منذ تاريخ تأسيسها إىل اليوم تأسيسها مكانة هامة يف السوق اجلزائريةوحتتل الشركة منذ 

 :للتأميناتالشركة الجزائرية وتطور المطلب األول: نشأة 

 الفرع األول: تطور الشركة الجزائرية للتأمينات:

بعد إعادة  (2)امللحق رقم  95-91مبوجب املرسوم رقم  2895أفريل من سنة  01بتاريخ تأسست الشركة 
هيكلة قطاع التأمينات يف اجلزائر، والذي كان حينها يف النظام االشرتاكي مملوكا كلية للدولة من خالل 

رية لتأمينات حتت تسمية الشركة اجلزائ مؤسساهتا، لتكون الشركة اجلزائرية للتأمني الشامل بعد قرار انشائها
بشكل  2891ابتداءا من تاريخ جانفي  يالربي، اجلوي والبحر  متخصصة يف التأمني على خماطر النقل النقل

احتكاري، حيث تقرر حينها ختصص كل شركة تأمني من شركات التأمني العمومية التخصص يف نشاط 
 :1كما مت حتديد املهام التالية للشركة  تأميين معني.

 تغطية األخطار املتعلقة مبجال ختصص الشركة؛ 
 الوطين؛ جتميع االدخار بغرض املسامهة يف متويل االقتصاد 
 .خلق مناصب شغل 

عرفت الشركة حمطة جديدة يف تاريخ تطورها مع بداية مرحلة اإلصالحات واالنتقال  2898ويف شهر أكتوبر 
إىل مرحلة التسيري الذايت اليت عرفتها اجلزائر يف ذلك الوقت مع أزمة اخفاض أسعار النفط بغضر التوجه حنو 

لتعرف الشركة  EPE/SPAشركة عمومية اقتصادية ذات أسهم اقتصاد السوق، حيث مت حتويل الشركة إىل 
 بعدها حتولني هامني يف نشاطها مها:

  ما مسحها هلا بالنشاط يف مجيع فروع التأمينات؛الغاء ختصصها يف التأمني على النقل 
  بتاريخ 85-10بعد صدور قانون النقد والقرض انتهاء احتكار الدولة لعمليات التأمني وإعادة التأمني 

 .2885جانفي  15

                                                             
1 Compagnie Algériens des assurances, 30 ans d’expérience au service des assurés, 2015, p9. 
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بعد هذا التحول الكبري يف طبيعة النشاط يف سوق التأمينات يف اجلزائر حافظت الشركة على ريادهتا لفرع 
كما حافظت الشركات العمومية األخرى على ريادهتا جملال –التأمني على النقل وهو جمال ختصصها 

ني على األخطار رع التأمرى خاصة يف فويف نفس الوقت قامت باستثمارات هامة يف الفروع األخ -ختصصها
 الصناعية، مع الرتكيز على حتسني جودة خدماهتا من خالل:

 إعادة تنظيم الشركة؛ 
 توسيع شبكة الوكاالت التجارية؛ 
 العمل مع وسطاء التأمني؛ 
 زيادة ممتلكات الشركة العقارية؛ 
 استخدام تكنولوجيات اإلعالم اآليل احلديثة؛ 
 كوادر وموظفي الشركة؛  العمل على حتسني مستوى 

فيفري  11بتاريخ  11-12 ثالث حمطة هامة يف تاريخ الشركة حسب رأي الباحث كانت بعد صدور القانون
، والذي نص على الفصل بني شاط التأمينات على األضرار ونشاط التأمينات على األشخاص، ما 1111

أدى لتغيري وضع الشركة لتصبح شركة متخصصة يف التأمينات على األضرار بعد صدور القرار الوزاري بتاريخ 
 Lifeمني ، مع انشاء شركة جديدة متخصصة يف التأمني على األشخاص حتت اسم "تأ1122جويلية  22

لشركة اجلزائرية متتلك الالستثمار وبنك اجلزائر اخلارجي، حيث  بالشراكة مع الصندوق الوطين TALAاجلزائر" 
 من أسهم الشركة. 55% للتأمني الشامل

 :CAAT نظيمي للشركة الجزائرية للتأمين الشاملالفرع الثاني: الهيكل الت

 أوال: المديرية العامة: 

اجلزائرية للتأمينات رئيس مدير عام مبساعدة مديرين عامني مساعدين مها مدير عام مكلف يسري الشركة 
 باجلانب اإلداري مرتبط باملديريات املركزية، مدير عام مكلف باجلانب التقين مرتبط باألقسام.

 ثانيا: المديريات الجهوية:

  :اآليت الشكل على منظمة منها واحدة وكل مديريات 0 من مكونة الشركة

 الوحدة مدير. 
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 واإلدارة املالية، قسم اإلنتاج، قسم التسويق، قسم: أقسام أربع. 

 : الوكاالتثالثا: 

 :التالية املصاحل على وحتتوي الوكالة مدير طرف من سريةم

 التجارية التقنية ملصلحةا. 
 األضرار مصلحة. 
 احملاسبة صلحةم. 

 :CAAT للشركة اجلزائرية للتأمني الشاملالعام : اهليكل التنظيمي للمديرية 2.0شكل 

 
 

 : منتجات الشركة الجزائرية للتأمينات:الثالثالفرع 

ئرية للتأمني ، تنشط الشركة اجلزا2891بعدما كانت متخصصة يف التأمني على النقل فقط عند نشأهتا سنة 
، تتمثل (1حاليا يف خمتلف الفروع ومتتلك تشكيلة واسعة من املنتجات التأمينية اليت تقدمها )امللحق  الشامل

يف التأمني على السيارات الذي يعترب تأمينا إلزاميا حسب القوانني اجلزائرية وأسعاره حتدد من قبل وزارة املالية، 
التأمني اجلوي، هي التأمني البحري، التأمني الربي و التأمني على النقل والذي تنقسم منتجاته إىل ثالثة فروع 

التأمني على األخطار الصناعية )مثل احلرائق، خسائر االستغالل(، التأمني الشامل على خماطر اإلعالم اآليل، 



 الفصل الثالث: تقييم خماطر االكتتاب يف الشركة اجلزائرية للتأمني الشامل
 

107 
 

التأمني على ورشات البناء والرتكيب، التأمني على السكن متعدد األخطار، التأمني على أضرار الكوارث 
 مني األخطار املهنية.الطبيعية، تأ

 :بشرية للشركة الجزائرية للتأمين الشاملالفرع الرابع: الموارد ال

تطوير ثقافة يقوم على احرتام األهداف املوضوعة و  ية يف الشركة اجلزائرية للتأمني الشاملتسيري املوارد البشر 
املؤسسة وتثمني واالستغالل األمثل للقدرات البشرية اليت متلكها الشركة من خالل ضمان احلركية واحليوية 
داخل املؤسسة، التكوين املستمر للموظفني وتوظيف املهارات واخلربات الالزمة للتماشي مع زيادة النمو 

 وحتسني اخلدمات املقدمة للزبائن.االت التجارية وتوسيع شبكة الوك

 موظفي الشركة حسب املستوى الوظيفي:عدد : توزيع 2.0 جدول

 (%) التغري 1122 1120 1121 1122 1121 السنة

 0215 110 110 288 281 280 اإلطارات العليا

 11291 502 281 525 259 215 اإلطارات

 22222 122 551 289 201 200 أعوان التأطري

 22220- 225 212 080 259 210 أعوان التنفيذ

 8202 2012 2155 2118 2501 2559 اجملموع
 املصدر: من إعداد الطالب باالعتماد على التقارير السنوية للشركة اجلزائرية للتأمينات.

من البيانات السابقة نالحظ التغري الطفيف يف عدد اإلطارات العليا للشركة شهد تغري طفيف مقارنة بالنمو 
، ففي الوقت الذي زاد فيه عدد 1122و 1121يف عدد اإلطارات وأعوان التأطري خالل الفرتة بني سنيت 

ويفسر  %22ان التأطري بنسبة وعدد أعو  %1129ارتفع عدد اإلطارات بنسبة  %0215اإلطارات العليا بنسبة 
هذا بزيادة الوكاالت التجارية للشركة، وبالتايل يستلزم توظيف إطارات وأعوان تأطري لتسيري هذه الوكاالت. 
بينما يرجع االخنفاض الذي حصل يف عدد أعوان التنفيذ إىل ترقيتهم إىل أعوان التأطري بعد اخلربات اليت 

 لوا عليها.اكتسبوها وبرماج التكوين اليت حتص

موظف  2012إىل  1121موظف سنة  2559أما من الناحية اإلمجالية فقد ارتفع عدد موظفي الشركة من 
دون حساب العمال الذي يشتغلون يف إطار عقود ما قبل التشغيل، وهو ما يتناسب مع  1122خالل سنة 

 زيادة شبكة وكاالت الشركة التجارية.
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 هيكل موظفي الشركة حسب املستوى الوظيفي: :1.0شكل 

 
للخربات يف  على التوظيف االنتقائي اصة بالشركة اجلزائرية للتأمني الشاملوتتمحور سياسة التوظيف اخل

ة، أاملناصب املطلوبة من قبل خمتلف شبكتها التجارية واإلدارية لتغطية خمتلف احلاجيات من اليد العاملة الكف
ادة طرق التسيري والتقليل من املخاطر التشغيلية املرتبطة باألخطاء املهنية للموظفني وزيوهذا بغرض حتسني 

إنتاجية الشركة وقدرهتا على املنافسة يف ظل العدد اهلام من الشركات العمومية واخلاصة الناشطة يف قطاع 
 التأمينات باجلزائر.

مراكز تكوين  0تكوين، حيث أنشأت هلذا الغرض كما تويل الشركة اجلزائرية للتأمينات أمهية كبرية جدا لل
تابعة للشركة يف كل من األغواط، زرالدة وأرزيو للقيام بربامج تكوين تأهيلية ملوظفي الشركة إضافة إىل 
االتفاقيات اليت متلكها مع العديد من مؤسسات التكوين العايل يف اجلزائر واخلارج لتكوين املوظفني يف برامج 

والتكوين فيما بعد التدرج. وميكن مالحظة جهود واهتمام الشركة بالتكوين يف الرقم الذي  التكوين املتخصص
عون يف تلك السنة  105مليون دج خصص لتكوين  19حيث قدر ب  1120خصصته هلذا الغرض سنة 

 فقط.

 

 

193

465
433

467

190

458 470 458

199

515 498

397

203

496
552

404

207

571
611

415

0

100

200

300

400

500

600

700

اإلطارات العليا اإلطارات أعوان التأطير أعوان التنفيذ

هيكل موظفي الشركة الجزائرية للتأمينات حسب

المستوى الوظيفي

2010 2011 2012 2013 2014



 الفصل الثالث: تقييم خماطر االكتتاب يف الشركة اجلزائرية للتأمني الشامل
 

109 
 

 :أعمال الشركة الجزائرية للتأمين الشاملتطور المطلب الثاني: 

متكنت الشركة اجلزائرية للتأمينات أن تصبح ثاين أكرب شركة تأمينات يف اجلزائر من حيث رقم األعمال املسجل 
من  %20حتصلت الشركة  1120مليار دج، ومع سنة  1، بعد جتاوز رقم أعماهلا 1120ابتداءا من سنة 

 سوق التأمينات يف اجلزائر.

 الفرع األول: تطور اإلنتاج:

 088عرف رقم أعمال الشركة اجلزائرية للتأمينات منو كبري منذ تاريخ نشأهتا أين تطور رقم األعمال يقدر ب 
سنة بداية الشركة يف النشاط )مع العلم أن قيمة الدينار يف ذلك الوقت كانت  2891دج فقط سنة  ألف

 مثلما يوضحه اجلدول التايل. 1122سنة مليار دج  11مرتفعة( إىل 

 حسب الفروع )الوحدة: ألف دج(: : تطور انتاج الشركة اجلزائرية للتأمينات1.0جدول 

 0162 0161 0111 0111 6881 6881 6891 الفروع

 2518218 2808181 2111100 2520921 2825291 158010 088 النقل

IARD - - 580928 2202502 1990885 0122100 21995922 

 0089518 2111990 1002120 2228121 522100 - - السيارات

 1 111119 020119 100202 211018 11 - األشخاص

 2120 080201 251225 20191 210 - - القروض

 11.125158 22.190102 0.081282 2.128990 0.201112 158095 088 المجموع

Source : Compagnie Algériens des assurances, 30 ans d’expérience au service des assurés, 2015, p12. 

حيث استفادت الشركة   1122و 2891من اجلدول نالحظ التطور الكبري يف رقم أعمال الشركة بني سنيت 
 2891ضعف بني سنيت  211 كثريا من حترير قطاع التأمينات يف اجلزائر لتتمكن من رفع رقم أعماهلا ب

ا يف األخطار النقل، وعملها على تطوير حمفظته، ويتأتى هذا أساسا بفضل ريادهتا لسوق التأمني على 2885و
إضافة للتأمني على السيارات واألشخاص وهي االسرتاتيجية اليت وضعتها الشركة بعد السماح  الصناعية

لشركات التأمني العمومية بالنشاط يف مجيع فروع التأمينات. رقم أعمال الشركة استمر يف التطور ليزداد ب 
وميكن إرجاع هذا النمو الكبري لزيادة حجم االستثمارات  1122و 1111أضعاف ونصف بني سنيت  1

العمومية مع الربامج اخلماسية اليت أطلقتها الدولة اجلزائرية، ما أدى لبعث العديد من املشاريع والنشاطات 
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ي مع ماليت ال بد أن ترافقها تغطية تأمينية، وكذا عمل الشركة على أخذ حصة هامة يف سوق التأمينات املتنا
 استمرار النمو يف االقتصاد اجلزائري.

 (:دج ألف: الوحدة) الفروع حسب للتأمينات اجلزائرية الشركة انتاج تطور: 0.0 شكل

 
لى األخطار الصناعية رتكيز عاسرتاتيجية الشركة يف الوبالنظر إلنتاج الشركة حسب الفروع نالحظ كيف بدأت 

حلرائق، احلوادث التأمينات على ا انتاج فرعلي مع بداية األلفية حيث قارب حجم جبتحقيق النتائج بشكل 
وهو جمال نشاط الشركة األول، ليتجاوزه بعد  التأمينات على النقل إنتاج فرع IARDواألخطار املختلفة 

 %50 ليمثل هذا الفرع نسبة 1122و 1111أضعاف بني سنيت  21النمو بشكل كبري قارب  ذلك مواصال
 .1111 فقط سنة %19 بعدما كان ميثل 1122 رقم أعمال الشركة اجلزائرية للتأمينات سنة من

إىل  2885رقم أعمال فرع التأمني على السيارات عرف هو اآلخر منو كبري منتقال من نصف مليار دج سنة 
من  %09نسبة  1122ليمثل هذا الفرع سنة  %2511بنسبة منو قدرها  1122مليار دج سنة  029

 منو فرع التأمني على السيارات لسببني رئيسيني مها النمو الكبريوميكن إرجاع  م أعمال الشركة اإلمجايل.رق
قطاعات العديدة اليت أبرمتها الشركة مع عدة مؤسسات و  واالتفاقياتالذي عرفته احلظرية الوطنية للسيارات 

 الستفادة موظفيها من التأمني بأسعار خمفضة.

للتخصص  1122سنة  TALAأما خبصوص التأمينات على األشخاص فريى الباحث أن قرار انشاء شركة 
يف فرع التأمينات على األشخاص هو القرار األفضل رغم أنه كان مفروضا عليها بقوة القانون، وهذا لكون 

، وبالتايل ميكن 1121باملئة سنة   4,5ن حجم نشاط الشركة فهو مل يتجاوزأن هذا الفرع ميثل نسبة ضئيلة م
 للشركة اجلديدة أن تركز جهودها على تطوير هذا الفرع.
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 الفرع الثاني: تطور التعويضات:

 لف دج(:حسب الفروع )الوحدة أ : تطور التعويضات املقدمة لزبائن الشركة اجلزائرية للتأمينات0.0جدول 

 0162 0161 0111 0111 6881 6881 6891 الفروع

 396636 1025674 339871 669309 812122 018199 010 النقل

IARD - - 195198 518112 31639575 1289845 2444105 

 6512672 3833177 2375175 997926 216073 - - السيارات

 0 273607 221888 203678 89336 - - األشخاص

 269060 100259 6355 9297 0 - - القروض

 9622473 6522562 36799031 2398322 1421654 018199 010 المجموع

 املصدر: باالطالع على وثائق الشركة الداخلية

 (:دج ألف حدةالو ) الفروع حسب للتأمينات اجلزائرية الشركة لزبائن املقدمة التعويضات تطور: 2.0 شكل

 
ة، تويل الشركة اجلزائرية للتأمني أمهية كبرية لتعويض زبائنها على خمتلف األضرار املغطاة يف عقود التأمني املربم

وهي وظيفة أساسية على أي شركة تأمني القيام هبا بشكل سريع لكسب ثقة عمالئها، وتوضح أرقام حجم 
مليار دج سنة  1,4إىل  2881مليون دج سنة  018ارتفاعها من  1.0التعويضات املبينة يف اجلدول رقم 

ورغم  1122و  2881بني سنيت  %1111وهي زيادة كبرية بلغت  1122مليار دج سنة  9,6لتبلغ  1111
 %0111والذي بلغ  2.0أن هذه الزيادة كبرية جدا إال أنه باملقارنة مع ارتفاع حجم اإلنتاج املبني يف اجلدول 

 ركة حتقق نتائج جيدة جدا.خالل نفس الفرتة يتبني أن الش
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مليار  36,8اليت مت فيها حتقيق رقم استثنائي حلجم التعويضات والذي بلغ  1115االستثناء صنعته نتائج سنة 
بسكيكدة التابع  GNL متييع الغاز الطبيعي دج وهذا يرجع أساسا لدفع التعويضات النهائية اخلاصة مبركب

مليار دج ما يعادل  01، وهو احلادث الذي كلف 1112ملؤسسة سوناطراك وهو الذي تعرض حلريق سنة 
وميكن املالحظة أن هذا الرقم كان ميكن أن يؤدي إىل إفالس  .1115مليون دوالر بأسعار صرف سنة  251

ني جزء هام من ركة ملعيدي التأمني إلعادة تأمالشركة باملقارنة مع النتائج السنوية اليت حتققها، لكن جلوء الش
األخطار الكربى مكنها من جتنب خطر اإلفالس وأيضا مكن مؤسسة سوناطراك من احلصول على مبلغ هام 

 إلعادة بناء املركب من جديد.

التعويضات  يف قسمة 2أن فرع التأمني على السيارات ميثل الفرع رقم  يالحظ الباحثعلى مستوى الفروع و 
 67,7مثل نسبة  1122يف اإلنتاج، ففي سنة  وهذا رغم أنه حيتل املرتبة الثانية 1111املقدمة ابتداءا من سنة 

بينما يف من حجم اإلنتاج اإلمجايل، فقط  38,6%نسبة  ة يف حني مثلباملئة من حجم التعويضات اإلمجالي
من حجم  24,4%من حجم األقساط املكتتبة، شّكل  %52الذي مثل  IARDنفس السنة فرع التأمينات 

لشركة اجلزائرية للتأمني يارات لالتعويضات، وبالتايل يتبني حجم اخلسائر اليت يسببها قطاع التأمني على الس
منجم لتحقيق أرباح جيدة، وبالتايل فعلى الشركة إعادة النظر يف ميثل  IARDيف حني ميثل فرع  الشامل

تمام اصة بقطاع التأمني على السيارات للتقليل من اخلسائر الكبرية اليت تتعرض هلا مع االهسياسة االكتتاب اخل
أكثر لكن بشكل حذر مع وضع سياسة إعادة تأمني جيدة لتفادي تأثري  األخطار الصناعيةبتطوير فرع 

 .1112احلوادث الكارثية الكربى مثلما حدث مع مركب متييع الغاز بسكيكدة سنة 

 الثالث: النتيجة الصافية:الفرع 

 .1122يف اجلدول املوايل النتيجة الصافية اليت حققتها الشركة من تاريخ تأسيسها إىل سنة 

 : تطور النتيجة الصافية للشركة اجلزائرية للتأمينات )الوحدة: ألف دج(:2.0 جدول

 2013 2010 2005 2000 1995 1990 6891 السنة

النتيجة 
 الصافية

75 83181 288522 547737 186816 829327 1925666 

Source : Compagnie Algériens des assurances, 30 ans d’expérience au service des assurés, 2015, 
p14. 
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قارب بشكل سنوي ويتبني ذلك يف حجم املردودية السنوية احملققة اليت تإجيابية حتقق الشركة نتائج مالية 
 1111مليون دج سنة  520إىل  2881مليون دج سنة  90. كما انتقلت النتيجة الصافية احملققة من 21%
أين مل حتقق الشركة نتائج يف نفس املستوى بسبب  1115، باستثناء سنة 1122مليار دج سنة  2.8مث 

هذه النتائج . وتبني مليون دج فقط 291حيث رحبت  GNLتسديد التعويضات اخلاصة مبركب متييع الغاز 
 بشكل مبدئي حسن التسيري يف الشركة اجلزائرية للتأمينات.

 

 تحليل وضعية الشركة الجزائرية للتأمينات باستخدام النسب المالية:المبحث الثاني: 

ننا من قياس هذه النسب املالية اليت متك نكتفي باستخداملوصول لفهم تأثري خماطر االكتتاب على وبغرض ا
غريات هذه النسب واملعايري الدولية إضافة إىل مقارنة تاملخاطر وحتليلها وتقييمها باملقارنة مع القوانني اجلزائرية 

بشكل موجب أو سالب وتأثري ذلك على نشاط وقدرة الشركة املالية وبالتايل نعرف قدرهتا على الوفاء 
 بالتزاماهتا جتاه زبائنها.

ة نقوم حباسب النسب املالية اخلاصة باهليكل املايل، النشاط، السيولة، الرحبية واملردودي هذا املبحثيف  ونقوم
بغرض تقييم وضعية الشركة اجلزائرية للتأمني الشامل  1122-1121للشركة اجلزائرية للتأمينات خالل الفرتة 

 ومدى قدرهتا على جماهبة خمتلف التزاماهتا جتاه محلة الوثائق أي الزبائن.

 : نسب الهيكل المالي:المطلب األول

نسب اهليكل املايل مؤشر مهم جدا لتحليل الصالبة املالية للشركة ومدى التزامها مبختلف القوانني تعترب 
 والتشريعات اليت تضبط احلد األدىن هلذه النسب.

ملالية نقوم حبساب أبرز النسب ا 1122، 1120، 1121، 1122، 1121باالعتماد على ميزانيات سنوات 
املستخدمة يف حتليل الوضعية املالية لشركات التأمني على األضرار مثلما بيناها يف الفصل األول من هذا 

 البحث.
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 :1122 – 1121: حساب نسب اهليكل املايل للشركة اجلزائرية للتأمينات خالل الفرتة 5.0جدول 

 1122 1120 1121 1122 1121 النسبة
هامش املالءة 

 دج(مليار ) املالية
16.09  21.9 20.89 29290 28.50 

مؤشر املالءة املالية 
 (%) للديون التقنية

225250 221200 220212 222205 219282 

مؤشر املالءة املالية 
 األقساط لصايف

(%) 

120211 285212 280210 200201  215200 

صايف األقساط 
املكتتبة حلقوق 

 (%) املسامهني

11.01 05.19 92.1 82.0 210.1 

كفاية األموال 

 (%اخلاصة )

101215 119210 122215 125292 281211 

 .للتأمينات اجلزائرية للشركة النتائج حسابات وجداول املالية امليزانيات على باالعتماد الطالب إعداد من جدول

و  1121ة أعاله نالحظ الزيادة السنوية اليت شهدهتا املالءة املالية للشركة بني سنيت من خالل النتائج املبين
 %11 بارتفاع نسبته 1122مليار دج سنة  28.50مليار دج إىل  21.18حيث انتقلت من قيمة  1122

يمة ق بزيادة االحتياطيات اليت انتقلت منأساسا  حمل الدراسة، وتفسر هذه الزيادةخالل السنوات اخلمسة 
زيادة املؤونات القانونية اليت ارتفعت  ، وبدرجة أقل1122مليار دج سنة  5.08إىل  1121مليار دج سنة  0

 خالل نفس الفرتة بنصف مليار دج.

ية حيث تفوق لنالحظ أن الشركة حترتم هبذه بنسبة املالءة اليت حققتها قوانني املشرع اجلزائري واملعايري الدو 
لتعرف اخنفاض  1121سنة  %225205 حيث قدرت ب %211نسبة مؤشر املالءة للديون التقنية يف كل سنة 

طفيف بسبب ارتفاع الديون التقنية بشكل أكرب من ارتفاع االحتياطيات واملؤونات التقنية يف حني بقي رأس 
وأيضا مؤشر املالءة املالية لصايف األقساط اليت بلغت  املال االجتماعي على حاله طوال سنوات الدراسة.
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 1120سنة  %200و 1121سنة  %280و 1122سنة  %285 تنخفض إىل مث 1121خالل سنة  120%
 املالءة املالية أضعاف احلد األدىن املقبول لنسبة 0ومن شأن هذه النسب اليت تفوق  .1122سنة  %215و

ركة اجلزائرية الش املالءة املالية إلمجايل األقساط أن متكنلنسبة  ضعف احلد األدىن املقبول 22للديون التقنية و
ا يعمل على زيادة وهو م قدرهتا على الوفاء وسداد خمتلف التزاماهتا جتاه املؤمن هلممن اثبات  للتأمني الشامل

ة مدى قدرة الشركة على ن له مبعرفم املؤم  ثقتهم هبا ألنه يف شركات التأمني املعروفة بانعكاس دورة اإلنتاج يهت
 االستمرارية يف عملها وبالتايل قدرهتا على التعويض طوال مدة سريان األصل الذي أمن عليه لديها.

 1121سنة  %101وخبصوص نسبة كفاية األموال اخلاصة يظهر جليا االرتفاع الكبري هلذه النسبة حيث بلغت 
وهذا يرجع إىل امتالك  ،%211وهي معدالت جد إجيابية تفوق  1122سنة  %281لتنخفض إىل غاية 

الشركة اجلزائرية للتأمني الشامل أموال خاصة كبرية وخاصة رأس املال االجتماعي الذي يشكل النسبة األكرب 
مليار دج وهو مبلغ يفوق لوحده قيمة التعويضات السنوية اليت  22من هذه األموال حيث يقدر بأزيد من 

مليار دج لرتتفع بشكل  125قدرت التعويضات املدفوعة للمؤمن هلم ب  1121دفعتها الشركة. ففي سنة 
 .1122مليار دج سنة  821سنوي حىت تبلغ 

ة أنه شرط هلذا املعيار وخاص من خالل دراسة وضعية املالءة املالية للشركة نستنتج أهنا تويل أمهية كبرية
 منصوص عليه يف القانون اجلزائري وكل شركة جمربة على االلتزام به، وترجع األرحيية اليت تتمتع هبا الشركة يف

من  1121سنة  1202هذا اجلانب إىل ارتفاع رأس ماهلا مقارنة بباقي العوامل األخرى حيث شكل معامل 
ات ملالءة املالية يف شركات التأمني، وبقي حمافظا على أمهيته رغم ثبقيمة متغريات البسط احملددة هلامش ا

أما العامل الثاين  1122سنة  1212حجمه وزيادة حجم االحتياطيات واملؤونات التقنية ليشكل معامل 
يف هامش املالءة بني سنيت  %0مالءة الشركة فهو الديون التقنية اليت أدت زيادهتا لنقصان حبوايل املتحكم 

بسبب زيادة خمصصات التعويضات للزبائن نتيجة عن تكلفة تعويض احلوادث غري املسددة.  1122و  1121
من  %11من الديون التقنية و %25لكنه رغم ذلك يبقى مرتفع بشكل كبري عن النسبة القانونية املقدرة ب 

 رقم األعمال.

 نسب السيولة: الثاني: المطلب

 املالية النسب أبرز حبساب نقوم 1122 ،1120 ،1121 ،1122 ،1121 سنوات ميزانيات على باالعتماد
 .البحث هذا نم األول الفصل يف بيناها مثلما اخلاصة بتحليل السيولة الشركة اجلزائرية للتأمني الشامل
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 :1122 – 1121 الفرتة خالل للتأمينات اجلزائرية للشركةالسيولة  نسب حساب: 1.0جدول 

 % الوحدة:

 1122 1120 1121 1122 1121 النسبة
على األصول  اريةاجلاخلصوم 

 اجلارية
215.15 82210 92.20 90218 9525 

اجلاهزة على اخلصوم القيم 
 اجلارية

21201 8298 8.92 21.11 8221 

 8.93 20222 10.85 2222 01.25 تطور االحتياطيات الفنية

األقساط حتت الوكالء و رصيد 
 التحصيل إلمجايل األقساط

10201 01250 21225 02200 01259 

معدل األصول سريعة التحول 
 إىل اخلصوم املتداولة

21211 51290 15200 10200 58211 

األصول السائلة على 
التعويضات املدفوعة يف السنة 

 املاضية

02210 01218 01200 21215 18252 

 218295 00281 80210 98251 00220 معدل سيولة املؤونات التقنية

االحتياطيات الفنية عن تطور 
 سنتني حلقوق املسامهني

- 9250 0201 0280 1225 

وحقوق  املؤونات التقنية
املسامهني على األقساط 

 الصافية

109299 118292 111211 282225 209218 

 على حقوقاملؤونات التقنية 
 املسامهني

21201 22205 20212 20250 22258 

 .للتأمينات اجلزائرية للشركة النتائج حسابات وجداول املالية امليزانيات على باالعتماد الطالب إعداد من جدول

متنحنا نسب السيولة داللة على قدرة شركة التأمني على الوفاء بالتزاماهتا حنو الزبائن املتمثلة يف طلبات 
مثلما هو  ،األصول الدائمة بأموال دائمةالتعويض، ومن املعروف يف التحليل بشكل عام، أنه جيب تغطية 
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على من قيمة اخلصوم اجلارية، لكون األصول اجلارية سريعة التحول من املهم أن تكون قيمة األصول اجلارية أ
اضطرار ة يف حالة خسارة قيمة مالية معترب بالتزاماهتا بسرعة ودون حتمل إىل نقدية وبالتايل ميكن للشركة الوفاء 

ثال لتغطية يل املبيع أمالك عقارية على سبزاماهتا قصرية األجل، كالشركة الستخدام أصوهلا الثابتة لتغطية الت
 بيع املمتلكات العقارية بسرعة يؤدي لعدم احلصول على سعر شراء جيد مقابلها.هذه االلتزامات، ف

ا عدى يف جدا م ةويف اجلدول أعاله نالحظ أن نسبة اخلصوم اجلارية إىل األصول اجلارية بشكل عام مقبول
 %92مث  % 82ل  قبل أن تعود للرتاجع يف السنة اليت بعدها %215اليت جتاوزت فيها النسبة  1121سنة 
، وتبني هذه النسبة بوضوح 1122سنة  %95و 1120سنة  %90، لرتتفع بعده بشكل طفيف إىل 1121سنة 

ن هذه األخرية أكرب لكو قدرة الشركة اجلزائرية للتأمينات على جماهبة االلتزامات قصرية األجل باألصول اجلارية 
 من اخلصوم اجلارية.

اليت بلغت  1120ما عدا سنة  %21أما خبصوص نسبة القيم اجلاهزة للخصوم اجلارية فرتاوحت يف حدود 
اجهة أي طلبات ة ملو م األموال املتوفرة يف احلسابات البنكية اجلاري، وتوضح هذه النسبة حج%21النسبة فيها 

ن هذه على قدرة الشركة على االستثمار أل نسبة عامل أمان للشركة أيضا تأثرومثلما تشكل هذه ال تعويض،
 القيمة هي عبارة عن أموال جممدة غري مستغلة.

ب  1121وشكل رصيد الوكالء واألقساط حصة جد مهمة من إمجايل األقساط املكتتبة حيث قدر سنة 
ويعود لالخنفاض يف السنة املوالية  1121سنة  %21لريتفع جمدا إىل  1122سنة  %0125مث ارتفع إىل  10%
. ويعرب هذا الرصيد على حجم األقساط املكتتبة اليت مل تتحصل %0125بعدها شكل نسبة  %02غ لليب

عليها الشركة بعد، ما قد يسبب هلا مشاكل يف السيولة كون هذه النسب فاقت يف بعض األحيان ثلث 
ة مالية ى التقليل من هذه النسبة حىت ال جتد نفسها أمام وضعيهلذا على الشركة العمل عل األقساط املكتتبة.

 صعبة.

اليت عرفت أكرب زيادة  1121االحتياطيات عرفت زيادات كبرية على مدار السنوات اخلمسة خاصة سنة 
وعرفت الفرتة  .1122مليار دج سنة  522إىل  1121مليار دج سنة  0210لقيمة االحتياطات لتنتقل من 

ما يوضح االهتمام الذي توليه الشركة لزيادة حجم احتياطاهتا لزيادة صالبتها  %20201اإلمجالية زيادة بنسبة 
 املالية أمام األزمات اليت ميكن أن تواجهها.
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ة لتعويضات املدفوعة السنة املاضية، القدرات املالية الكبرية للشركاألصول السائلة على اتبني نسبة كما 
لتستقر  1121سنة  %0221اجلزائرية للتأمني الشامل املوضوعة يف اخلزينة حيث مثلت األصول السائلة نسبة 

 1122سنة   %1825لتعاود االخنفاض إىل  1120يف  %21مث ترتفع ل 1121و  1122سنيت  %01يف حدود 
 1120مليار دج سنة  022ويرجع ارتفاع هذه النسبة الرتفاع األموال السائلة يف حزينة الشركة حيث بلغت 

مليار دج. ويطرح  1وهو مبلغ كبري جدا يفوق حىت احلد األدىن إلنشاء شركات تأمني يف اجلزائر املقدر ب
اصة بالشركة تيجية االستثمارية اخلهذا االرتفاع الكبري يف األموال اجملمدة بالصندوق مشكلة ضعف االسرتا

 حيث تبقي على أموال معتربة يف اخلزينة دون استثمارها.

وهو ما يفوق  %21829أين ارتفع إىل  1122ماعدا سنة  %211معدل سيولة املؤونات التقنية كان أقل من 
لكن يف باقي السنوات حققت الشركة نتائج جيدة حيث بلغ هذا املعدل  %211املعدل املقبول املقدر ب 

 1120يف  0028لينخفض بعدها إىل  1121سنة  %80مث  1122سنة  %98لريتفع إىل  1121سنة  00%
. ويرجع سبب ارتفاع هذا املعدل عن املعدل املسموح به إىل االرتفاع املستمر للمؤونات 1122مث يرتفع يف 
حيث بلغ هذا  1120بشكل حمسوس مقارنة بسنة  1122اض قيمة األموال باخلزينة سنة التقنية واخنف
 .%21829إىل  0028ما تسبب يف ارتفاع معدل سيولة املؤونات التقنية من  %1225االخنفاض 

من خالل نسب السيولة أعاله ميكننا القول بأن الشركة اجلزائرية للتأمينات متكنت من تغطية األخطار املرتبة 
على خطر عدم كفاية املؤونات التقنية اليت متثل أحد األخطار الثالثة اليت تتكون منها خماطر االكتتاب يف 

 شركات التأمني، وبالتايل لدى الشركة حجم مؤونات تقنية كافية جملاهبة التزاماهتا.

لتقنية واألموال ات انسبة  املؤونات التقنية وحقوق املسامهني على األقساط الصافية تبني أن جمموع املؤون
يث بلغت النسبة حاخلاصة للشركة أكرب من صايف األقساط املكتتبة وهو املطلوب حتقيقه يف شركات التأمني 

 1121 سنة يف %111مث  1122يف  %11822لتنخفض بعدها بشكل متواصل إىل  1121سنة  10929%
وهي نسب رغم اخنفاضها املستمر إال أهنا تبقى حتقق  1122يف سنة  %209وبعدها  1120يف  %282مث 

املطلوب وللحفاظ على هذه النسبة مع زيادة النمو يف حجم األقساط املكتتبة أو قيام شركة التأمني بالتقليل 
من اعتمادها على عمليات إعادة التأمني عليها االهتمام بزيادة حجم املؤونات التقنية ملنع االخنفاض املستمر 

النسبة وللبقاء خلف احلدود االحرتازية املطلوبة إذا علمنا أن مؤسسة التصنيف ستاندرد أند بورز توصي هلذه 
 .%251بأن تكون هذه النسبة أعلى من 
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 الفنية على حقوق املسامهني تبني أن الشركة حتقق املطلوب يف هذه الوضعيات، كون أن النسبة املؤوناتنسبة ا
 %25و 21هذه النسبة بني  ترتاوححيث  %051ورز اليت توصي بنسبة أقل من أقل من معايري ستاندرد أند ب

 الشركة اجلزائرية للتأمني الشامل ما يوضح أن رأس املال االجتماعي للشركة أكرب بكثري من مؤوناهتا التقنية.يف 
 .1122سنة  %22258إىل  1121سنة  %21201وانتقلت هذه النسبة من 

توضح نسب السيولة هذه امتالك شركة اجلزائرية للتأمني الشامل لسيولة متكنها من مواجهة االلتزامات العادية 
والطارئة. ماعدا يف بعض السنوات اليت حدث فيها احنرافات طفيفة يف املؤشرات عن احلدود املوصى هبا يف 

 صناعة التأمني.

 نسب النشاط: المطلب الثالث:

 املالية النسب أبرز حبساب نقوم 1122 ،1120 ،1121 ،1122 ،1121 سنوات ميزانيات على باالعتماد
 من األول الفصل يف ابيناه مثلما نسب النشاط اخلاصة بالشركة اجلزائرية للتأمني الشامل حتليل يف املستخدمة

 .البحث هذا

( تطورا ملحوظا يف إمجايل 1.0توضح أرقام نسب النشاط اخلاصة بالشركة اجلزائرية للتأمني الشامل )اجلدول 
اليت مت تسجيل تراجع هام حينها  1121وصايف األقساط املكتتبة خالل مجيع السنوات املالية باستثناء سنة 

 1122باملئة لكنها عادت لتعوض هذا االنكماش يف سنة  922 – يف حجم صايف األقساط املكتتبة قدر ب
ورغم أن  ،%21يف حدود  1122و  1120. لتستقر هذه النسبة يف سنيت %11بتحقيقها لنسبة منو قدرها 

هذا النمو يعترب جيد جدا يف القطاع إال أنه أقل من املتوقع بالنظر للقدرات اليت متتلكها الشركة خاصة من 
 مليار دج. 2225الناحية املالية ويظهر ذلك يف حجم رأس ماهلا البالغ 

 فمها املكتتبة حلقوق املسامهني وصايف األقساط املكتتبة حلقوق املسامهنيبالنسبة لنسبيت إمجايل األقساط 
تبينان حجم عمليات االكتتاب اليت قامت هبا الشركة خالل دورة مالية معينة، وتشرتط معايري نظام ايريس 

بينما يتم اشرتاط أن ترتاوح نسبة  %811أن تكون نسبة إمجايل األقساط املكتتبة حلقوق املسامهني أقل من 
وهو ما لتحققه الشركة اجلزائرية للتأمني الشامل حيث تقل النسبة  %011و  111صايف األقساط املكتتبة بني 

الثانية عن املعدل وهذا راجع لضعف عمليات االكتتاب يف األخطار اليت قامت هبا الشركة مقارنة بأمواهلا 
لرتتفع بعدها إىل  1121سنة  %11201اط املكتتبة حلقوق املسامهني باخلاصة. وقدرت نسبة صايف األقس

 لكنها رغم ذلك تبقى أقل من املعدل. 1122سنة  210%
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 :1122 – 1121 الفرتة خالل للتأمينات اجلزائرية للشركة النشاطنسب  حساب: 0.0جدول 

 %الوحدة: 

 1122 1120 1121 1122 1121 النسبة
إمجايل األقساط 

حلقوق املكتتبة 
 املسامهني

210 210 201 259 201 

صايف األقساط 
املكتتبة حلقوق 

 املسامهني

11.01 05.19 92.1 82.0 210.1 

 21221 21209 9.09 11211 9.2- التغري يف االكتتاب

 59211 59205 11215 58218 52220 معدل االحتفاظ

معدل تعرض 
 االكتتاب

25209 51221 52205 50281 11221 

التعويضات معدل 
لصايف األقساط 

 املكتتبة

00222 52200 55210 51222 51210 

معدل تكاليف 
اإلنتاج إلمجايل 

 األقساط

11218 11220 10282 11221 11211 

معدل تكلفة 
 املستخدمني )دج(

81102 211181 222211 215020 218015 

متوسط الدخل من 
االكتتاب للدخل 

 من االستثمار

110222 210211 252288 011208 011201 

 .للتأمينات اجلزائرية للشركة النتائج حسابات وجداول املالية امليزانيات على باالعتماد الطالب إعداد من جدول
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بسبب نقص عمليات االكتتاب يف تلك  %922ب 1121نسبة التغري يف االكتتاب سجلت اخنفاضا سنة 
، لتسجل استقرار 1121سنة  9209مث سجلت  %11السنة، مث عاودت لالرتفاع يف السنة اليت تليها لتبلغ 

 .%21بنسبة منو قدرها  1122و  1120سنيت 

معدل االحتفاظ الذي يكتسي أمهية كبرية يف شركات التأمني ألنه يعرب عن قدرة الشركة باالحتفاظ على 
 %51املخاطر اليت اكتتبت فيها ومدى اعتمادها على شركات إعادة التأمني يف عملها، سجل نسب تفوق 

 %52عدل بهذا امل يف مجيع السنوات وبالتايل هو مؤشر جيد بأن الشركة حتتفظ بأغلب األقساط. وقدر
 1120يف  %59205بعدها اخنفض إىل  1121يف  %11مث  1122يف  %58لريتفع بعدها إىل  1121سنة 

 .1122أيضا سنة  %59ليسجل نسبة 

سنة  %11220من إمجايل األقساط مث انتقلت النسبة إىل  1121يف  %11218تكاليف اإلنتاج شكلت 
لتعاود االخنفاض مرة أخرى إىل  1120سنة  %1122مث تنخفض اىل  1121سنة  %10282لرتتفع إىل  1122

 . وتعترب هذه النسب مقبولة باملقارنة مع أرقام املؤسسات املنافسة الوطنية.1122يف  11%

ألف دج شهريا يف  81وخبصوص تكلفة املستخدمني فقد بلغ متوسط التكلفة اخلام للمستخدم الواحد 
، وتعترب هذه األرقام أعلى 1122ألف دج شهريا سنة  218لريتفع هذا الرقم سنويا حىت يصل إىل  1121

من متوسط الرواتب املدفوعة يف قطاع التأمينات يف اجلزائر، حيث بينت دراسة للديوان الوطين إلحصاء أن 
دج يف قطاع  50911بشكل عام و 1122ألف دج شهريا سنة  00متوسط الرواتب الصافية يف اجلزائر  بلغ 

البنوك والتأمينات وبالتايل فمتوسط رواتب الشركة اجلزائرية للتأمني الشامل أعلى من متوسط الرواتب يف 
القطاع مع مراعاة الفارق بني األجور اخلام والصافية، وهو ما من شأنه احلفاظ على طاقم املوظفني واستقطاب 

 أفضل الكفاءات من الشركات األخرى.

ية االكتتاب عملالشركة على  اعتمادط الدخل من االكتتاب للدخل من االستثمار يبني بوضوح مؤشر متوس
لتحقيق أرباح وهي عملية النشاط األساسية لشركات التأمني، ومن الواضح من أرباح االستثمارات أن 

 1121سنة  %110222 مردوديتها ضعيفة جدا باملقارنة مع املوارد املالية الكبرية للشركة. وبلغت هذه النسبة
 %011208مث ترتفع مرة أخرى ل 1121يف  %252288قبل ان تنخفض اىل  1122سنة  %210لرتتفع إىل 

، ويرجع هذا التذبذب يف املؤشر إىل اختالف حجم أرباح الشركة من سنة 1122يف  %011مث  1120يف 
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وظيفات يف األغلب على شكل تألخرى يف حني تعرف األرباح من االستثمار استقرار سنوي كوهنا تكون يف 
 سندات الدولة أو ودائع ألجل.

 : حساب نسب الربحية والمردودية:الرابع المطلب

 املالية النسب أبرز حبساب نقوم 1122 ،1120 ،1121 ،1122 ،1121 سنوات ميزانيات على باالعتماد
 هذا من األول الفصل يف بيناها مثلمارحبية ومردودية الشركة اجلزائرية للتأمني الشامل  حتليل يف املستخدمة

 .البحث

أسفله، جند أن معدالت نتيجة الدورة إىل حقوق محلة األسهم ومعدالت  0.0من البيانات املوجودة يف اجلدول 
تعد نتائج جد إجيابية للشركة حيث حتقق سنويا  CAATاملردودية االقتصادية للشركة اجلزائرية للتأمينات 

باملئة، بينما يف السنة اليت بعدها حققت  5أين حققت ربح قدره  1121ما عدا يف  %9نسبة أرباح تفوق 
سنة  %0298كأرباح سنوية صافية ونفس الشيء بالنسبة للمردودية االقتصادية فهي انتقلت من   22250%
 .%2212مث  1120سنة  %2222لرتتفع إىل  1121يف  %1210مث  1122سنة  %0210إىل  1121

نتائج دون املستوى املتوسط املطلوب  CAATعائد على االستثمارات، فقد حققت شركة أما بالنسبة لل
سنويا، وميكن  %125حيث كانت العوائد من االستثمارات لدى الشركة يف حدود  .%1والذي يقدر حبوايل 

إرجاع سبب هذا االخنفاض يف عوائد االستثمارات لكون أغلب توظيفات الشركة عبارة عن شراء سندات 
 اخلزينة الت يفرضها عليها القانون أو ودائع ألجل وهي اليت تتسم بنسب رحبية ضعيفة.

أساسا من  ائرية للتأمينات متأتيةتبني بوضوح أن األرباح احملققة من الشركة اجلز  0.0األرقام املبينة يف اجلدول 
نشاط االكتتاب وليس من نشاط االستثمار وبالتايل نستنتج أن الشركة متكنت من تسعري منتجاهتا بشكل 

سنويا. وينطبق هذا الكالم  %9جيد مسح هلا بتغطية كافة األخطار اليت تواجهها وحتقيق أرباح صافية تفوق 
ا ت على السيارات الذي حيتاج إلعادة نظر يف األسعار املطبقة على هذعلى مجيع الفروع ما عدا فرع التأمينا

املنتج لكونه يشكل نسبة هامة جدا من حجم التعويضات السنوية املقدمة مقارنة حبجم االكتتاب يف هذا 
 اخلطر، مثلما بينا ذلك يف املبحث األول من هذا الفصل.
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 :1122 – 1121 الفرتة خالل للتأمينات اجلزائرية للشركة الرحبية واملردودية نسب حساب: 9.0جدول 

 %الوحدة: 

 2014 2013 2012 2011 2010 النسبة
نتيجة الدورة إىل 
حقوق محلة 

 األسهم

8208 8,12 5220 22250 9208 

املردودية 
 االقتصادية

0298 0210 1210 2222 0202 

العائد على 
 االستثمار

0.11 0.15 0.18 0.01 2.12 

 معدل اخلسارة
 الصايف

98220 91222 10210 01251 19220 

صايف معدل 
 املصاريف

15208 10205 10211 12212 12219 

 81255 85220 81295 211221 222291 النسبة اجملمعة

معدل هامش 
 ربح االكتتاب

-22291 -1221 8225 2290 0225 

معدل التغري يف 
 حقوق املسامهني

22228 9228 0221 0218 0211 

األرباح معدل 
ىل إ قبل الضريبة

 حقوق املسامهني

22200 8201 1218 20282 21285 

معدل العائد 
على 

 االستثمارات

1251 1255 - 1222 1219 

 .للتأمينات اجلزائرية للشركة النتائج حسابات وجداول املالية امليزانيات على باالعتماد الطالب إعداد جدول من
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النسبة اجملمعة أو معدل هامش ربح االكتتاب يعترب مؤشر جد هام على مدى فعالية نشاط الشركة التقين 
األساسي فهو يعرب قدرهتا على حتقيق أرباح من هذه العملية دون انتظار نتائج االستثمارات. وقد سجل هذا 

( %1221-مث سجل ) 1121( سنة %22291-حيث كان املعدل ) 1122و 1121املؤشر نتيجة سلبية سنيت 
يف  %2290و 1121يف  %8228ها، مسجال ليحقق نتائج إجيابية يف السنوات الثالثة اليت تلي 1122يف سنة 

يف نشاط االكتتاب  1122و 1121وهو ما يبني أن الشركة حققت عجزا يف سنيت  1122يف  %0225و 1120
العمومية  ندما نظيف إليها خمتلف املصاريفبسبب ارتفاع قيمة التعويضات الصافية من إعادة التأمني وع

 .تصبح أعلى من صايف األقساط املكتتبة

 

 المستخدمة في شركات التأمين على مقارنة مؤشرات الشركة مع المعايير الدولية: المبحث الثالث
 :األضرار

لنتمكن من حتليل إن كانت الشركة تواجه خطر إفالس بسبب خماطر االكتتاب ال بد من مقارنة املؤشرات 
املالية للشركة مع املعايري الدولية ومن بني أبرز هذه املعايري، ويف هذا املطلب سنقوم مبقارنة نسب الشركة املالية 

 من قبل مؤسسة ستاندرد أند بورز.واملعايري املوضوعة  IRISمع معايري نظام اإلنذار املبكر 

 

 : مقارنة النسب المالية للشركة الجزائرية للتأمينات مع معايير نظام اإلنذار المبكرالمطلب األول

IRIS: 

واملتعلقة مبخاطر االكتتاب، وهذا بغرض مقارنة  IRISيف اجلدول املقابل أبرز النسب املالية اليت تضمنها نظام 
أرقام الشركة اجلزائرية للتأمينات مع األرقام املعيارية العاملية واستنتاج إن كانت الشركة تواجه خماطر اكتتاب 

 هتدد سالمتها أو ال.

ونقوم باستخراج عدد االختبارات اليت فشلت فيها الشركة اجلزائرية للتأمني الشامل لنستنتج مدى جودة 
 سياستها االكتتابية وقدرة الشركة على مواجهة خمتلف االلتزامات.
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اإلنذار  نظام مع معايري 1122-1121خالل الفرتة  CAAT: مقارنة النسب املالية لشركة 8.0جدول: 
 املبكر:

 %الوحدة: 

النسبة  0162 0162 0160 0166 0161 النسبة
 المعيارية

إمجايل األقساط 
املكتتبة حلقوق 

 املسامهني

أقل من  201 259 201 210 210
811 

صايف األقساط 
املكتتبة حلقوق 

 املسامهني

11.01 05.19 92.1 82.0 210.1 111 – 
011 

التغري يف 
 االكتتاب

و  00-بني  21221 21209 9.09 11211 9.2-
+00 

العائد على 
 االستثمار

 1أكرب من  2.12 0.01 0.18 3.65 3.62

 السائلة اخلصوم
على األصول 

 السائلة

أقل من  9525 90218 92.20 82210 215.15
215 

تطور 
االحتياطيات 

 الفنية

 15أقل من  8.93 20222 10.85 2222 01.25

تطور 
االحتياطيات 

 الفنية عن سنتني
 املسامهنيحلقوق 

 15أقل من  1225 0280 0201 9250 -

 للشركة اجلزائرية للتأمينات. املصدر: من إعداد الطالب باالعتماد على امليزانيات املالية وجداول حسابات النتائج
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 نسبة إمجايل األقساط إىل حقوق املسامهني:

وتبني الزيادة يف هذا النسبة زيادة حجم  1122سنة  %201إىل  1121سنة  %210ارتفعت النسبة من 
 حسب نظام إريس. %811االكتتاب الذي تقوم به الشركة لكنها تبقى بعيدة عن نسبة اخلطر اليت تقدر ب 

سنة   %81أما نسبة صايف األقساط املكتتبة إىل حقوق املسامهني فقط انتقلت هي األخرى حنو االرتفاع من 
حظ هو أن هذه النسبة ال حتقق متطلبات لسبب السابق، لكن املاللنفس ا 1122سنة  %210إىل  1121

. وتبني هذه النسبة أن حجم %011و  111نظام إريس الذي يلزم شركات األمني أن حتقق نسبة ترتاوح بني 
األقساط الصافية املكتتبة ليست يف املستوى املطلوب بالنظر ألمواهلا اخلاصة، وبالتايل على الشركة أن تعمل 

ية كبرية نظرا المتالكها إمكانيات مال بشكل مضاعف على األقل زيادة منو األقساط اليت تكتتب فيهاعلى 
لكن هذا العمل على زيادة النمو جيب أن يكون بشكل حذر حىت ال تتجاوز نسبة التغري  تسمح هلا بذلك.

سنويا، وهي  %00تأمني( يف األقساط املكتتبة الصافية )بعد حذف عمليات إعادة التأمني وإعادة إعادة ال
وذلك يرجع  %11بنسبة  1122النسبة اليت حترتمها الشركة حاليا حيث بلغ التغري األكرب يف االكتتاب سنة 

. أما يف باقي السنوات فلم تتجاوز نسبة التغري %9للرتاجع الذي شهدته الشركة يف السنة اليت قبلها بنسبة 
حققت الشركة منو قدره  1122وعليه ميكن للشركة العمل على زيادة حجم االكتتاب، فمثال يف سنة  21%

مليارات دج  0مليار دج يف حجم األقساط الصافية بينما كان بإمكاهنا العمل حىت على زيادة حىت  2.0
عوامل أخرى  ناكاملسعى ليس يف يد الشركة حتركه كما تشاء بل هدون أن تعرض نفسها للخطر، لكن هذا 

 .م قطاع التأمينات يف اجلزائرتأخذ يف عني االعتبار أمهها املنافسة من الشركات األخرى وحج

 تطور االحتياطات: 

متيل لتشكيل احتياطيات مالية كبرية بدل من القيام باستثمارها يف مشاريع  CAATمن الواضح أن شركة 
حتقق هلا عوائد أكرب فخالل اخلمس سنوات اليت مشلتها الدراسة جتاوزت مرة احلد األعلى املسموح به وهو 

وكادت الشركة . %01نسبة  1118، حيث بلغ التغري يف االحتياطات باملقارنة مع سنة 1121سنة  15%
 .%12نسبة تغري يف االحتياطيات املالية قدرها  1121يد جتاوز النسبة املعيارية عندما حققت سنة تع
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 اليت فشلت فيها الشركة اجلزائرية للتأمني الشامل  IRIS: عدد اختبارات 21.0جدول 

 1122 1120 1121 1122 1121 السنة 

عدد 
 االختبارات 

2 1 1 1 1 

واختبارين فقط يف السنوات  1121اختبارات سنة  2يف اجململ فشلت شركة اجلزائرية للتأمني الشامل يف 
األخرى، واالختبارات األربعة هي صايف األقساط املكتتبة حلقوق املسامهني، اخلصوم السائلة على األصول 
السائلة، العائد على االستثمار، تطور االحتياطيات الفنية. يف االختبارين الذين فشلت فيهما الشركة يف 

 ط املكتتبة حلقوق املسامهني والعائد على االستثمار.السنوات األربع األخرى مها صايف األقسا

بالنسبة للعائد على االستثمار فالشركة ال متلك الكثري من اخليارات أمامها كون النسبة األكرب من االستثمارات 
يتم وضعها يف سندات اخلزينة ذات الرحبية الضعيفة وأيضا عدم توفر سوق مايل قوي الستثمار األموال املتبقية 

سائلة بالنسبة للخصوم السائلة على األصول ال ا يدفعها لتوجيهها لسندات اخلزينة أيضا أو ودائع ألجل.م
لتعود لتحقيق نتائج جيدة يف السنوات األخرى.  1121 جتاوزت النسبة املسموح هبا بشكل طفيف جدا يف

ائج الدورة لزيادة على توجيه جزء كبري من نت 1121أما خبصوص االحتياطات فقد عملت الشركة سنة 
االحتياطات وبالتايل زيادة األموال اخلاصة للشركة، ورغم أهنا جتاوزت احلد املسموح به إال أنه شيء إجايب 
لزيادة القدرة االستيعابية لشركة التأمني على االكتتاب يف عدد أكرب من األخطار وأيضا زيادة تقوية مالءهتا 

 .%211يفوق اهلامش نسبة املالية واليت هي قوية من األساس حيث 

وبالنسبة لنسبة صايف األقساط املكتتبة حلقوق املسامهني فكما ذكرنا فهي ال حتقق املعدل املطلوب حسب 
معايري ايريس واجملال مفتوح أمامها إن أرادت القيام باملزيد من الصفقات لكن مع مراعاة حسن االختيار حىت 

 الية وبالتايل تؤثر على مستويات نسب أخرى.ال تتعاقد يف صفقات درجة اخلطورة فيها ع

مؤسسة مع معايير  CAAT ركة الجزائرية للتأمين الشامل: مقارنة النسب المالية للشالثاني المطلب
 :0162 – 0161ستاندرد أند بورز خالل الفترة 

املالية مع النسب املعيارية اليت وضعتها مؤسسة ستاندرد أن  CAATيف اجلدول املوايل نقوم مبقارنة نسب 
 بورز، وهي املعايري اليت خيتلف بعضها عن معايري نظام اإلنذار املبكر، بينما يتالءم بعضها معه.
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 أند ستاندرد مؤسسة معايري مع CAAT للتأمينات اجلزائرية للشركة املالية النسب مقارنة: 22.0جدول: 
 :1122 – 1121 الفرتة خالل بورز

 %الوحدة: 

النسبة  1122 1120 1121 1122 1121 النسبة
 املعيارية

ة صايف األقساط املكتتب
 حلقوق املسامهني

 و 111 بني 210.1 82.0 92.1 05.19 11.01
011 

التغري يف صايف 
 األقساط املكتتبة

بني  21221 21209 9.09 11211 9.2-
 01و 21

األقساط الصافية إىل 
 إمجايل األقساط

 من أكرب 59.19 59.21 59 58.18 52.20
51 

متوسط الدخل من 
االكتتاب إىل الدخل 

 من االستثمار

 من أكرب 011201 011208 252288 210211 110222
15 

املخصصات الفنية 
 على األصول السائلة

 من أكرب 218295 00281 80210 98251 00220
211 

األرباح قبل الضريبة 
 املسامهنيعلى حقوق 

 5 من أكرب 21285 20282 1218 8201 22200

املخصصات الفنية 
وحقوق املسامهني على 

 األقساط الصافية

 من أكرب 209218 282225 111211 118292 109299
251 

املخصصات الفنية 
 على حقوق املسامهني

من  أقل 22258 20250 20212 22205 21201
051 

 .للتأمينات اجلزائرية للشركة النتائج حسابات وجداول املالية امليزانيات على باالعتماد الطالب إعداد من: املصدر

بتحليل اجلدول نستنتج بأن الشركة تعاين من مشاكل يف حتقيق رقم أعمال يتناسب مع أمواهلا اخلاصة، فكل 
تتبة أقل من املطلوب كمن النسبتني صايف األقساط املكتتبة حلقوق املسامهني والتغري يف صايف األقساط امل
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حسب معايري ستاندرد أند بورز. وهو نفس االستنتاج الذي خلصنا إليه بتطبيق معايري نظام اإلنقاذ املبكر 
IRIS. 

 أما خبصوص النسبة الثالثة اليت تعىن أساس باحتفاظ الشركة باألقساط املكتتبة بدل توجيهها ملعيدي التأمني،
أكثر من ينات نتائج إجيابية يف مجيع سنوات الدراسة حيث حتتفظ الشركة بفقد حققت الشركة اجلزائرية للتأم

 نصف حجم األقساط املكتتبة وتقوم بإعادة حتويل النسبة املتبقية لشركات إعادة التأمني.

ومتثل هذه النسبة مؤشرا هاما يدل على رغبة الشركة وعملها على حتقيق مزيد من التقدم يف قطاع التأمينات 
ار، وعملها أيضا بأساليب سليمة لتحديد األقساط بالشكل الصحيح، واهتمامها أيضا مبختلف على األضر 

مراجل العمليات التأمينية، وال تقوم باالكتتاب يف األخطار الرديئة اليت قد تسبب مشاكل مالية كبرية يف 
 ميزانية املشركة.

كما تسجل الشركة اجلزائرية للتأمني الشامل ضعف كبري يف استثمار أمواهلا، كما تواجه الشركة مشكلة 
أين حققت نتيجة سلبية يف معدل  1122و 1121خبصوص انتقاء األخطار اليت تؤمِّن عليها كما وجدنا سنيت 

ة مثل التأمني خسائر كبري  هامش ربح االكتتاب هلذا عليها الرفع من أقساط بعض األخطار اليت تسبب هلا
 على السيارات.

وأيضا من الواضح أن عملية إعادة التأمني اليت تنتهجها الشركة ليست باملستوى املطلوب فهي حتول سنويا 
من األقساط ملعيدي التأمني ويف املقابل يساهم معيدي التأمني بنسبة قليلة يف تغطية  %21أكثر من 

 التعويضات اليت تدفعها الشركة. 

 اليت فشلت فيها الشركة اجلزائرية للتأمني الشامل  اختبارات ستاندرد أند بورز: عدد 21.0جدول 

 1122 1120 1121 1122 1121 السنة 

عدد 
 االختبارات 

0 1 0 1 2 

 

اختبارات من بني جمموع اختبارات مؤسسة ستاندرد  0وبشكل عام فشلت شركة اجلزائرية للتأمني الشامل يف 
هي صايف األقساط املكتتبة حلقوق املسامهني، التغري يف صايف األقساط  1121و 1121 خالل سنيتأند بورز 
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 1120و 1122 ونسبتني خالل سنيت املكتتبة واملؤونات التقنية )املخصصات الفنية( على األصول السائلة.
تحسن وضعيتها لمها صايف األقساط املكتتبة حلقوق املسامهني ونسبة املخصصات الفنية على األصول السائلة، 

 أين فشلت يف اختبار واحد فقط هو صايف األقساط املكتتبة حلقوق املسامهني. 1122خالل سنة 

ثمار، دخل من االستبينما باقي النسب األخرى وهي معدل االحتفاظ، متوسط الدخل من االكتتاب إىل ال
األرباح قبل الضريبة على حقوق املسامهني، املخصصات الفنية وحقوق املسامهني على األقساط الصافية، 
املؤونات التقنية )املخصصات الفنية( على حقوق املسامهني كانت جيدة وحققت املعدالت املعيارية اليت 

 وضعتها شركة ستاندرد أند بورز لقياس وتقييم نشاطها.

مشكلة  االختبارات لكنها تبقى تعاين منجنحت يف أغلب بشكل عام من النتائج السابقة جند أن الشركة و 
ع حيث فشلت يف حتقيق املعدالت املعيارية خالل مجيقلة األقساط الصافية مقارنة حبجم أمواهلا اخلاصة 

 1122الل سنة امل ال تفي هبا خسنوات الدراسة وهي النسبة الوحيدة اليت بقت الشركة اجلزائرية للتأمني الش
تبة، ونسبة ة يف نسبة التغري يف صايف األقساط املكتحتقيق املعدالت املطلوببعدما متكنت من النجاح يف 

 املخصصات الفنية على األصول السائلة.

  

لشركة الجزائرية ا فيوالتعويض االكتتاب لنشاطي الديناميكي المالي المبحث الرابع: التحليل 
 للتأمينات:

التحليل الديناميكي ألعباء التعويضات على احلوادث يف الشركة اجلزائرية للتأمينات اليت تنشط بدورها يف 
على السنوات  Boni-Maliمايل -بوين ةيتم عن بواسطة التحليل بطريققطاع التأمينات على األضرار 

تم ذكر هنا  يالسابقة، ونظرا لعدم توفر البيانات الالزمة مل يتمكن الباحث من احلساب هبذه الطريقة لكن 
 والغرض من استخدام هذه الطريقة هو تبيني حجم األعباء اليت تدفعها الشركة كيفية استخدام هذه الطريقة.

 يف سنة الدراسة األخرية عن السنوات السابقة.

ة م توفر البيانات بالدقة املطلوبة إلجراء هذه الدراسة من الوثائق املالية اليت حتصلنا عليها يف الشركبسبب عد
اجلزائرية للتأمينات تعذر علينا إجراء هذا االختبار، لكن هذا ال مينع من اقرتاح آلية العمل وإجراء التحليل 

 زائرية للتأمينات.باستخدام هذه الطريقة لتقييم نشاط االكتتاب يف الشركة اجل
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-boniحيث نقوم باستخراج تكاليف احلوادث احلقيقية اليت دفعتها الشركة اجلزائرية للتأمني باستخدام طريقة 

mali  مث نقارهنا حبجم املداخيل الصافية من األعباء املتأتية من عمليات االكتتاب والقبول املباشرة لعقود
سعري النتائج واحلكم على جودة عمليات التخالل ذلك من مقارنة التأمني اليت قامت هبا الشركة لنتمكن من 

 وتكوين املؤونات واقرتاح اإلجراءات التصحيحية الالزمة يف حالة وجود أي اختالالت.

كخطوة أوىل يتم إعداد جدول يوضح قيمة مؤونات احلوادث للدفع، عن طريق إعداد اجلداول املثلثية اليت 
 وسنوات املتابعة يف جهة أخرى، أين نقوم بتوزيع مؤونات احلوادث للدفع يف تظهر يف سنوات اجلرد يف جهة

سنة اجلرد على سنوات املتابعة الالحقة، مث جنمع جمموع مبالغ املؤونات يف سنوات املتابعة. مث نعد جدول 
ساب حبثاين بنفس الطريقة جملموع مبالغ التعويضات خالل كل سنة جرد موزعة على سنوات املتابعة ونقوم 

 جمموع املبالغ املدفوعة خالل كل سنة جرد.

 1122 - 1121 خالل السنوات : تفصيل مؤونات الكوارث للدفع20.0 اجلدول

 سنة اجلرد
 سنة املتابعة

1121 1122 1121 1120 1122 

1121 - - - - - 
1122  - - - - 
1121  - - - 
1120  - - 
1122  - 
 - - - - - اجملموع

 

 1122 - 1121خالل السنوات  التعويضات املدفوعة للزبائن: تفصيل 22.0 جدول

 سنة اجلرد
 سنة املتابعة

1121 1122 1121 1120 1122 

1121 - - - - - 
1122  - - - - 
1121  - - - 
1120  - - 
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1122  - 
 - - - - - اجملموع

 

  1125نقوم حبساب تكاليف احلوادث املدفوعة خالل سنة يف اخلطوة املوالية 

 عن السنوات السابقة 1125ادث املدفوعة خالل سنة : تكاليف احلو 25.0 جدول

 اجملموع 1122 1120 1121 1122 1121 سنة املتابعة
 - - - - - - + التعويضات

 - - - - - - + حجم املؤونات املغلقة
 -  - - - - حجم املؤونات املفتوحة -

 - -     = تكاليف احلوادث
 -  - - - - (مايل /بوين )= 

ؤونات الفارق بني املنقوم بإضافة جمموع التعويضات املدفوعة إىل  1125سنة  املدفوعة إلجياد تكلفة احلوادث
وعة عن وهي القيمة اليت متثل جمموع التعويضات املدف املغلقة واملفتوحة خالل كل السنوات اخلمسة للدراسة.

إىل  1121احلوادث اليت وقعت خالل السنوات من  تعويضات زيادة على 1125احلوادث اليت وقعت سنة 
بب عدم بس املبالغ بوين/مايل تتشكلجمموع مايل( و -)بوين 1125واليت تأجل تسديدها إىل غاية سنة  1122

 تزاماهتا بشكل صحيح.على تقييم ال قدرة الشركة

بعد إجياد تكاليف التعويضات احلقيقية عن كل سنة نقارهنا حبجم املداخيل املتأتية من عمليات االكتتاب 
ك لحمذوف منها خمتلف التحميالت واألعباء، أي املداخيل املتأتية من نشاط الشركة األساسي لنستخرج بذ

 للتأمينات من نشاط االكتتاب.النتيجة الفعلية اليت حققتها الشركة اجلزائرية 

من خالل إجياد صايف املداخيل من عمليات االكتتاب املباشرة اليت قامت هبا الشركة نقوم حبذف خمتلف 
األعباء اليت حتملتها الشركة من أجل اكتتاب هذه األقساط من جمموع األقساط املتأتية من عمليات االكتتاب 

 شرتك.يادة على املنتجات واألعباء املتأتية من نشاط الشركة يف التأمني املاملباشر مضاف هلا األقساط املقبولة، ز 
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زائرية عمليات االكتتاب املباشرة وعمليات القبول يف الشركة اجل : جدول يبني تدفقات اخلزينة من21.0جدول 
 للتأمينات:

 دج الوحدة:

 1122 1120 1121 1122 1121 العناصر
 األقساط املكتتبة

من العمليات 
 املباشرة

0111020118 9128221218 8002512921 21505211000 22929118011 

إمجايل األعباء على 
 العمليات املباشرة

2508195285 2001518181 1129112810 5118212008 0211121008 

إمجايل األعباء على 
 األقساط املقبولة

1 1 1 002109 51091 

تدفقات اخلزينة من 
 عمليات االكتتاب

1110101102 0901121020 1051111828 5215112511 2191529595 

 .1122، 1120، 1121، 1122، 1121للشركة اجلزائرية للتأمينات للسنوات:  التقارير السنوية املصدر:

من خالل ما سبق وبعد استخراج صايف املداخيل املتأتية من عمليات االكتتاب من تكاليف احلصول عليها، 
س السنة بصايف املداخيل املتأتية من نشاط االكتتاب يف نفيتم مقارنة تكاليف احلوادث املدفوعة عن سنة ما 

ة وقدرهتا على تكوين تسعري منتجات الشركالستخراج النتيجة التقنية الفعلية اليت متكننا من تقييم مدى جودة 
مؤونات تقنية بشكل صحيح ملواجهة خمتلف االلتزامات، ويف حالة وجود أي شكل من أشكال العجز 
يتوجب مراجعة كل من معدالت التسعري وطريقة حساب املؤونات بأسرع ما ميكن للمحافظة على سالمة 

 تاهبا يف عقود ذات خماطر مرتفعة بأسعار أقل من املطلوبالشركة يف مواجهة املخاطر احملدقة هبا جراء اكت
ة مثلما بينته نتائج التحليل يف هذه احلالة، أما يف حالة حتقيق نتائج إجيابية فهذا يعين أن املركز املايل للشرك

ركة شسليم يف نشاط االكتتاب، وعليه يتم االنتقال ملقارنة النتائج مع خمتلف األعباء اإلدارية والعمومية لل
 للنظر يف مردودية الشركة املالية.
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 خالصة الفصل الثالث:

 2891عرفت الشركة اجلزائرية للتأمينات العديد من احملطات اليت سامهت يف تطور بدايتها يف النشاط سنة 

أين كانت متخصص يف نشاط التأمينات على النقل، مث تطور نشاطها ليشمل مجيع الفروع األخرى مستفيدة 
من إلغاء التخصص الذي مت إقراره مع بداية مرحلة إعادة هيكلة االقتصاد الوطين، ومع الوقت عملت الشركة 

 1122مليار دج سنة  11عمال جتاوز لزيادة حصتها السوقية لتصبح ثاين أكرب شركة تأمينات يف اجلزائر برقم أ
 .%50شكلت منه التأمينات على أخطار احلريق، احلوادث واألخطار املتنوعة 

خالل الفرتة الزمنية املمتدة بني سنيت  CAATومن خالل دراسة القوائم املالية للشركة اجلزائرية للتأمينات 
 نذار املبكر ومؤسسة ستاندرد أند بورز تبنيومقارنتها مع املعايري الدولية لكل من نظام اإل 1122 – 1121

قبل أن تتمكن من حتسني وضعيتها  1121أن الشركة قد فشلت يف جمموعة من االختبارات خاصة خالل سنة 
والتقليل من عدد االختبارات اليت فشلت هبا، ومن بني هذه االختبارات اليت فشلت فيها الشركة جند بعضها 
له عالقة وطيدة مع خماطر االكتتاب وهي اختبار نسبة صايف األقساط املكتتبة حلقوق املسامهني اليت فشلت 

ا يث بينت أن حجم االكتتاب الذي تقوم به الشركة أقل بكثري من قدراهتفيها الشركة طوال سنوات الدراسة ح
املالية وبالتايل عليها بذل جهود أكرب يف هذا اجملال، وأيضا نسبة تغري االحتياطات الفنية خالل سنة واحدة 

أين كانت أعلى من احلد املسموح لكنها عادت للحدود املسموح هبا  1121من سنوات الدراسة هي سنة 
الل باقي السنوات. كما عانت الشركة من كثرة األموال السائلة خالل مجيع سنوات الدراسة ما عدا سنة خ

وهو ما يضيع فرص حتقيق عوائد مالية من االستثمارات على الشركة بسب ارتفاع حجم األموال  1122
  نشاط االكتتابلعجز يفا ةتغطي، ما يضيع على الشركة فرصة الفنية)املؤونات( السائلة مقارنة باملخصصات 

 يف حالة وجودة من عوائد االستثمارات.

يف اختبار التغري يف صايف األقساط  1121و 1121الشركة اجلزائرية للتأمني الشامل فشلت خالل سنتني مها 
معدل النمو  مل يكنيف حني  1121 املكتتبة حيث تراجع حجم األقساط املكتتبة بثماين نقاط مئوية يف

بعد أن منت األقساط بثماين نقط مئوية فقط يف الوقت الذي تبلغ النسبة  1121يف خالل سنة بالشكل الكا
 مئوية. نقط 01و 21املعيارية بني 

وخبصوص رحبية الشركة من نشاطها األساسي املتمثل يف االكتتاب فقد فشلت الشركة اجلزائرية للتأمني الشامل 
بسبب ارتفاع حجم التعويضات واملصاريف  1122و 1121يف حتقيق معدالت رحبية موجبة خالل سنيت 
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العمومية للشركة عن حجم صايف األقساط املكتتبة لتعود الشركة لتحقيق معدالت رحبية يف السنوات التالية 
 .1122و 1120، 1121

ويف اجملل ميكننا القول بأن الشركة اجلزائرية للتأمني قد صححت االختالالت اليت واجهت نشاطها خالل 
وهو نقص  1122خالل السنوات املوالية حىت بقت تعاين من اختالل واحد فقط خالل سنة  1121سنة 

صايف األقساط املكتتبة باملقارنة مع حجم حقوق املسامهني )أموال الشركة اخلاصة(، هلذا يلزمها العمل أكثر 
ائن احلصول على زبدخول أسواق جديدة والعمل على و زيادة منتجاهتا على زيادة حجم األقساط من خالل 

، زيادة على التقليل من األخطار اليت تتخلى عنها ملعيدي التأمني خاصة املخاطر ذات األحجام الصغرية جدد
حىت هذا و  األعداد الكبرية ألن معدالت الكارثية اخلاصة هبا لن تتغري بشكل كبري يؤثر على كيان الشركة

 ها هلا رأس ماهلا الكبري.ليت يوفر تتمكن من استغالل القدرات االكتتابية ا
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 خاتمة:

ة تواجه االقتصادية األخرى ظهرت خماطر غري تقليدي األنشطةبسبب خصوصية نشاط التأمينات باملقارنة مع 
تلك املنتجات، حلقيقية لاتكاليف القبل أن تعرف  وحتصيل األموال شركات التأمني بسبب بيع الشركة ملنتجاهتا

ا قمنا بتبيينه، املخاطر خماطر االكتتاب مثلمفهي تتوقع فقط كم ستكلف يف املستقبل، ومن بني أبرز هذه 
وهلذا كان البد من قياس وتقييم هذه املخاطر باستخدام عدة تقنيات مثلما استخدم الباحث يف هذه الدراسة 
تقنيات التحليل املايل الديناميكي، واليت ميكن اعتبارها من أفضل طرق تقييم خماطر االكتتاب يف شركات 

ت وقد وضحنا يف الفصل األول خمتلف التقنيات املستخدمة يف التحليل املايل يف شركا التأمني على األضرار،
 التأمني بصفة عامة وتقنيات حتليل خماطر االكتتاب بصفة خاصة.

 اختبار الفرضيات:

 من خالل الدراسة النظرية ودراسة احلالة على الشركة اجلزائرية للتأمينات نقوم باختبار الفرضيات اليت طرحناها
 للحكم على صحتها أو خطئها يف النقاط التالية:

من خالل الدراسة النظرية يف الفصل األول وجد الباحث أن األساليب املستخدمة يف التحليل املايل  -
يف شركات التأمني ختتلف عن باقي املؤسسات األخرى، فعلى سبيل املثال شركات التأمني ال متتلك 

د بأن عامل، ويف املقابل جندراسة احتياجات رأس املال الخمزونات وبالتايل فهي ليست حباجة ل
دورة اإلنتاج يف نشاط التأمينات حيتم على احملللني املاليني ومدراء شركات التأمني االهتمام  انعكاس

بنسب مالية مستحدثة متكن من حتليل وضعية الشركة بدقة للمساعدة على اختاذ القرارات املناسبة 
ضية اختالف أساليب التحليل املايل يف شركات التأمني عن باقي الشركات وبالتايل نقول بأن فر 

 األخرى صحيحة.
ملخاطر  املللتأمني الش ساهم استخدام النسب املالية اليت تربز كيفية تعرض الشركة اجلزائرية -

معرفة بعض اجلوانب اليت تعاين منها الشركة متمثلة يف صغر رقم أعماهلا باملقارنة مع ، يف االكتتاب
حجم أمواهلا وكذا ضعف العوائد املالية على االستثمارات باملقارنة مع املعايري املعمول هبا يف الصناعة،  

ملعيارية يف اكما بينت لنا النسب املالية كيف متكنت الشركة من حتويل فشلها يف حتقيق املعدالت 
 ني السابقيت الذكر.ما عدا يف النسبتاالختبارات اجملرات هلا إىل نتائج إجيابية وفق املعدالت املطلوبة، 
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عانت الشركة اجلزائرية للتأمني الشامل من خماطر اكتتاب خالل السنوات األوىل للدراسة متثلت يف  -
وهو ما ظهر  وتطور االحتياطيات الفنيةالتغريات الكبرية يف كل من مؤشرات حجم األقساط املكتتبة 

يف خسارهتا يف نشاط االكتتاب خالل الثالث سنوات األوىل للدراسة قبل أن حتقق مؤشرات جيدة 
خالل السنتني األخريني لفرتة الدراسة، زيادة على نقص صايف األقساط املكتتبة ألموال الشركة 

ة اجلزائرية الفرضية الثانية اليت تقول بأن الشركاخلاصة عن املعدل يف مجيع سنوات الدراسة وبالتايل 
 خماطر اكتتاب هتدد سالمتها صحيحة.للتأمينات تواجه 

العامل األساسي الذي زاد من قدرة الشركة اجلزائرية للتأمينات على االكتتاب هو زيادة رأس ماهلا  -
ترب فوق الكسر، نعبشكل كبري، وكون أن رأس املال هو أحد عناصر حساب املالءة املالية ويكون 

 أن العالقة اليت تقول بأن هناك عالقة طردية بني املالءة املالية للشركة وقدرهتا على االكتتاب صحيحة.

 نتائج الدراسة:

أهم نتيجة هلذه الدراسة هو توفري مرجع جديد يف موضوع التحليل املايل الديناميكي يف شركات التأمني وهو 
 يف املراجع، خاصة العربية.املوضوع الذي يشهد ندرة كبرية 

وبينت هذه الدراسة بعض جوانب االختالل يف نشاط الشركة اجلزائرية للتأمني الشامل واليت تؤثر على نشاطها 
زائرية للتأمينات للشركة اجلالدراسة الوضعية املالية اجليدة  بينتلكنها ال ترقى إىل أن هتدد وجود الشركة. كما 

 زيادة رقم أعماهلا يف حال العمل على حتقيق هذا اهلدف.من اليت متلكها والقدرات الكامنة الكبرية 

 آفاق الدراسة:

ث خاصة ، حيث ال تزال متثل جماال خصبا للبحتعرف الدراسات حول األخطار يف شركات التأمني نقصا كبري
ه الشركات اجلزائرية جيف اجلزائر اليت حتتاج إلجراء املزيد من الدراسات للوصول لفهم خمتلف املخاطر اليت توا

وسبل تقييمها وإدارهتا، حيث ميكن التعمق أكثر يف دراسة خماطر االكتتاب، االستثمار، السوق، املخاطر 
التشغيلية بشكل معمق، أي دراسة عنصر فقط من بني أحد العناصر السابقة وعالقته مبتغري يتعلق بنشاط 

مثل خطار الرديئة لتحقيق مردودية عالية، املزيج األشركات التأمني، كدراسة أفضل الطرق لالكتتاب يف األ
و دراسة أثر أتأثري معيدي التأمني على حمفظة اكتتاب شركات التأمني، حملفظة االكتتاب األخطار الصناعية، 



 خامتة
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معدالت الفائدة على اختاذ القرارات االستثمارية، وغريها من املواضيع البحثية املنبثقة من املخاطر اليت تواجه 
 كات التأمني.شر 

 



 

 

 

 

 

 

 

 املالحق  



يتضمن انشاء الشركة الجزائرية للتأمين الشامل تحت  28-28قرار رقم  :1الملحق رقم 
 ركة الجزائرية للتأمين على النقل:تسمية الش

 



 :CAAT: قائمة منتجات الشركة الجزائرية للتأمينات 8الملحق رقم 

 



 

 

 

 

 

 

 

 : 3الملحق رقم 

 :8012إلى  8002المالية من لسنوات الميزانيات المالية وجداول حسابات النتائج ل
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 قائمة االختصارات:
DFA : Dynamic financial analysis التحليل املايل الديناميكي 

ALM : Asset Liability Management إدارة األصول واخلصوم 

CAAT : Compagnie Algérienne des Assurances الشركة اجلزائرية للتأمينات    

S&P : Standard & Poor's ستاندرد آند بورز 

IRIS : Insurance Regulatory Information System نظام اإلنذار املبكر      

I.A.R.D : Incendie, Accidents et Risques Divers التأمني على احلريق، احلوادث    
 واألخطار املختلفة 

NAIC: the National Association of Insurance Commissioners   احتاد مراقيب
 التأمني يف أمريكا

ALCPA : جملس احملاسبني األمريكيني 

APB : جممع املبادئ احملاسبية األمريكي 

FASB : جملس معايري احملاسبة األمريكي 

IASC : هيئة معايري احملاسبة الدولية 
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 ملخص:

هتدد شركات التأمني على األضرار باستعمال خماطر االكتتاب اليت  وتقييم هتدف هذه املذكرة إىل دراسة
قارنة حيث بدأنا الدراسة بالتطرق خلصوصية نشاط التأمني متقنيات وأساليب التحليل املايل الديناميكي. 

عية املالية ننا خمتلف تقنيات التحليل املايل املستخدمة يف حتليل الوضبالنشاطات االقتصادية األخرى، مث بي  
بشكل  املخاطر اليت تواجه شركات التأمنيعملية االكتتاب يف األخطار، لشركات التأمني. مث مررنا لدراسة 

 قياس وتقييم وإدارة هذه األخطار.عام وخماطر االكتتاب بشكل خاص، إضافة لكيفية 

اه خماطر االكتتاب اليت جتوضعية الشركة اجلزائرية للتأمينات خمتلف املؤشرات اليت تبني  بعدها قمنا بدراسة
سنوات واليت وجدها من خالهلا بأن أغلب مؤشرات إجيابية جدا تسمح للشركة مبواجهة  5تواجهها يف فرتة 
 خمتلف املخاطر.

التأمني، التحليل املايل الديناميكي، التحليل املايل، إدارة املخاطر يف شركات التأمني، خماطر  الكلمات الدالة:
 االكتتاب.

Résumé : 

Le but de ce mémoire est d’étudier et mesurer les risques de Souscription qui 

menacent les compagnies des assurances par l’usage des différentes techniques et 

méthodes de l’analyse financière dynamique. Dans le début de l’étude on a 

expliqué la spécifié de l’activité des assurances par rapport au d’autres activités 

économiques. Ensuite nous avons identifié les différentes techniques d’analyse 

financière utilisée pour déterminé la situation financière de des compagnies 

d’assurance. Puis nous sommes allés à étudier le cycle de souscription dans les 

risques, les risques en générale et les risques de souscription en particulier et 

comment nous pouvons le mesurer et évaluer ces risques. 

Ensuite nous avons étudié les différents les déférant indices qui montrent le statut 

de la compagnie algérienne des assurances en face les risques de souscription dans 

une durée de 5 ans, les résultats sont très positifs permettent à l'entreprise 

d’affronte ces risques. 

 

Mots Clé : Assurance, Analyse Financière Dynamique, Analyse Financière, 

Gestion des Risques dans les compagnies des assurance, Risque de Souscription. 
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