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2014-2013: السنة الجامعية  

  إھــداء

  

  

  أھدي ثمرة جھدي إلى أمي الغالیة وروح أبي الطاھرة

  ابني نزیم وابنتي مالك,إلى الزوجة الكریمة 

  إلى اإلخوة واألخوات

  إلى كل األسرة الكریمة

  

  

  

  

  وتقدیر شكر

ربِّ أوزعين أن أشكر نعمتك اليت أنعمت علّي بإمتام هذا البحث، وعلى ما مننت به علّي من توفيق 

  .وسداد، وعلى ما منحتين إياه من صحة وقدرة على ختطي الصِّعاب وتذليل العقبات

ذا العمل يسعدين أن أتقدم جبزيل الشكر وخالص التقدير والعرفان ملن قّدم يل يد املساعدة يف إجناز ه

  :وأخص بالذكر



 

األستاذ الدكتور حمفوظ جبار على إشرافه املتواصل على الرسالة وتوجيهاته القيمة : األستاذ املشرف

  .اليت أسهمت يف إخراج هذا البحث حبلته النهائية

كما أتوجه بالشكر املوصول إىل أساتذيت أعضاء جلنة املناقشة املوقرة على قبوهلم قراءة هذه الرسالة، 

  .مناقشتهم وتوجيها�م الطيبةو 

كما أتقدم جبزيل الشكر وعظيم الثناء إىل األستاذ الدكتور بارة عبد الغاين نائب رئيس جامعة 

  .، والدكتور شرييقي عمر على التدقيق اللغوي هلذا العمل2-سطيف

ري جبامعة كما ال يفوتين أن أشكر كل أساتذة وعمال كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسي

  .1-سطيف

  شكرا لكل من شجعين ولو بالكلمة الطيبة، شكرًا للجميع وجزاكم اهللا عين خري اجلزاء

 جمال الدین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  المقدمــــة
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تمهيد

يعتــرب جمــال الدراســات املاليــة جمــاال متشــعب الفــروع حبيــث يصــعب اإلملــام جبميــع جوانبــه خاصــة مــع 

اهليكلــي والــوظيفي الكبــري الــذي تعرفــه األســواق املاليــة العامليــة، ويف هــذا الصــدد أخــذت الدراســات التطــور 

املالية احلديثة تأخذ منحـى مييـل أكثـر للتخصـص بغـرض إجيـاد حلـول خاصـة لكـل مشـكل علـى حـدة، كمـا 

كانـت أدى هذا التخصص إىل تطوير مناذج رياضية وإحصائية جد معقـدة مل تكـن تسـتعمل مـن قبـل حيـث  

  .حكرا على ميادين حبث أخرى

  



 

عرفت األسواق املالية تطورا كبريا ومنوا سـريعا منـذ سـبعينيات القـرن املاضـي، سـاعدها يف ذلـك التطـور 

التكنولــــوجي الــــذي يشــــهده العــــامل، مــــن خــــالل االســــتعمال الواســــع لتكنولوجيــــا االتصــــاالت وتكنولوجيــــا 

امالت املاليـــة بشـــكل هائـــل ، كمـــا ســـاهم هـــذا التطـــور احلســـابات االلكرتونيـــة مـــا أدى إىل رفـــع حجـــم املعـــ

التكنولــوجي يف زيــادة التحريــر املــايل حيــث زالــت معظــم القيــود علــى التعامــل يف هــذه األســـواق، ســواء قيــود 

األسعار أو قيود الكميات أو قيود ممارسة نشاط مايل معني، وقد سامهت العوامـل السـابقة وبشـكل كبـري يف 

جانـب اإلجـراءات املاليـة وجانـب األوراق : مسـت جـانبني مهمـني) اإلبداعات املالية(ظهور ابتكارات مالية 

، والتوريـق مبفهومـه "التوريــق"املالية، ولعل من أهم االبتكارات اليت عرفتها األسـواق املاليـة العامليـة جنـد عمليـة 

يــة خللــق الســيولة مثــل البســيط هــو عمليــة حتويــل األصــول املاديــة إىل أصــول ماليــة إمــا مــن خــالل أوراق مال

ــــــل املخــــــاطر يف شــــــكل  ــــــة لتحوي ــــــاراتالســــــندات واألســــــهم، إمــــــا مــــــن خــــــالل أوراق مالي ، )Options(خي

  .وغريها )Swaps(أو عقود مبادلة ) Futures(مستقبليات

  

جــاء علـى إثــر إعصــار حيـث  ،نســبيا حــديث النشـأةاســتعمال تقنيـة التوريــق يف سـوق التأمينــات  يعتـرب

 تقدر  ا، وخلف أضرار 1992الذي ضرب سواحل فلوريدا األمريكية سنة )   cyclone  Andrew" (أندرو"

مشـال لـوس أجنلـس درجـة  6.7بقـوة  ضـرب زلـزاال اشـهر  18، بعـدها بــ)املؤمن عليها فقـط(دوالر  يارمل 20بـ 

أدى هــذا  .دوالر ارمليــ 18 ت بـــقــدر  اوأضــرار  اشخصــ 60عمــارة، ووفــاة  40000كــان مــن خملفاتــه حتطــم و 

. احلجم اهلائل من األضرار إىل حـدوث تغـريات كبـرية يف سـوق التأمينـات خاصـة يف جمـال الكـوارث الطبيعيـة

األمـــر الـــذي أدى بشـــركات التـــأمني إىل ختصـــيص عشـــرات املليـــارات مـــن الـــدوالرات اإلضـــافية مـــن األمـــوال 

ـــوع مـــن األخطـــار ـــأمني شـــامل علـــى هـــذا الن ـــئأنشـــو . اخلاصـــة مـــن أجـــل ت ســـلطة الـــزالزل  ذلـــك رت علـــى إث

ملساعدة شركات التأمني يف حتمل أضـرار الكـوارث )   California  EarthQuake Authority(بكاليفورنيا

يف األسـواق املاليـة، بعـد ذلـك زاد  ةداولـتامل) Cat Bonds(كـوارثإصـدار أول سـندات   وبـذلك متالطبيعيـة، 

ى معظـــم قطاعـــات التـــأمني مثـــل حـــوادث اســـتعمال هـــذه التقنيـــة مـــن طـــرف شـــركات التـــأمني، وأدخلـــت علـــ

بعدما كانت حمصـورة علـى أخطـار الكـوارث  وغريها من فروع التأمني السيارات، الصحة، التأمني على احلياة

  .الطبيعية فقط

  

  لة البـحثشكـم 

كمـــا ســـبق ذكـــره أن علـــى شـــركات التـــأمني ختصـــيص عشـــرات املليـــارات مـــن الـــدوالرات اإلضـــافية مـــن 

وهــي عمليــة مكلفــة جــّدا وقــد ال حتظــى بــالقبول مــن طــرف (عــن طريــق رفــع رأس ماهلــا،  األمــوال اخلاصــة إمــا



 

، وبالتايل فهي حباجة ماسة إىل )وهو بديل  غري متوفر دائما(، إما اللجوء إىل شركة إعادة التأمني )املسامهني

ا يف أخطار كبرية طرق وحلول مبتكرة من أجل مواجهة عجز أمواهلا اخلاصة يف تغطية وضعيتها نتيجة اكتتا�

  .احلجم على غرار أخطار الكوارث الطبيعة

  :من خالل ما سبق من عرض، تتضح إشكالية البحث اليت ميكن طرحها يف السؤال الرئيسي التايل

  

  لشركات التأمين؟فعالة في توفير بدائل تغطية " توريق أخطار التأمين"تقنية  ؤديهدور الذي تالما هو 

  :السؤال، ميكن أن نطرح جمموعة من األسئلة الفرعية وهيباإلضافة إىل هذا 

  

 ؟ أو خيار تغطية لشركة التأمني هل توريق أخطار التأمني ضرورة يفرضها احمليط  

   هل تعترب هذه التقنية بديال فعاال إلعادة التأمني؟  

 املالية؟ق اسو ما مدى أمهية استعمال هذه التقنية بالنسبة لشركات التأمني واملضاربني يف األ  

  بيتا"هل فعال أن األوراق املالية املشتقة يف جمال التأمني أصول مالية مبعامل)"Bêta ( يساوي

  الصفر؟

  

  

  فرضيات البحث

  :البحث، ميكن صياغة جمموعة من الفرضيات كما يليوء إشكالية ضعلى 

  يف تغطية أخطار التأمني خاصة أخطار الكوارث  احموري اتلعب تقنية التوريق يف جمال التأمني دور

  .الطبيعية

 اال إلعادة التأمنيتايل ال تعترب بديال فعّ الوب ،توريق أخطار التأمني عملية مكلفة جدا.  

 تتحرك األوراق املالية املشتقة يف جمال التأمني بصفة مستقلة عن حترك باقي األوراق املالية.  

  بيتا"مالية مبعامل   جمال التأمني أصوالاألوراق املالية املشتقة يفتعترب)"Bêta (يساوي الصفر.  

  أهمية البحث



 

إلعادة التأمني من أجل تقليل أثر التغريات يف حجم األضرار على نتيجة  شركة التأمنيلجأ ت

 هاظهرت إعادة التأمني من خالل أنواع .لزيادة يف حجم العرض على خطر معنيمن أجل ا االستغالل، أو

ختتار نوع من أنواع  هذه األخرية عليها أن ،كمنتجات خمصصة على املقاس لشركات التأمنيختلفة  امل

، كما توفر إعادة التأمني ضمانات ممتازة للمؤمن وذلك هااتفاقيات إعادة التأمني الذي يتالءم مع إسرتاجتيت

وتشمل كل من اخلطر لتغطية خطر معني، إعادة التأمني ٌصممت على املقاس  أن اتفاقيات: األول: لسببني

يرفض معيد التأمني أي خطر قد يعرضه لإلفالس، أو ال يستطيع ضمان : الثاين، القاعدي وخطر االرتباط

، التغطية على أحسن وجه، هلذا  فإنه من املمكن أن ال جيد املؤمن تغطية خلطر معني لدى معيد التأمني

ت املتخصصة يف إبراز الدور الذي تقوم به عملية ومن هنا تنبع أمهية البحث كمسامهة يف األحباث والدراسا

) La Complétion d’un Marché d’Assurance(يف تكملة سوق التأمينات " توريق أخطار التأمني"

  . والشاملة لشركة التأمني من خالل تغطية عجز اتفاقيات إعادة التأمني يف توفري التغطية املناسبة

  

  

  

  

  أهداف البحث

  :يق النقاط التاليةيهدف البحث إىل حتق

  في الجانب النظري

 .وباملنتجات اليت تنجم عنها" توريق أخطار التأمني"التعريف بتقنية  - 

 .إبراز إسهامات النظرية املالية يف نشاط التأمني - 

 .إبراز التكامل املوجود بني األوراق املالية املشتقة يف جمال التأمني واتفاقيات إعادة التأمني - 

 ".توريق أخطار التأمني"تقنية إظهار مزايا وعيوب  - 

 .وتقنية إعادة التأمني" توريق أخطار التأمني"إظهار أهم الفروق بني تقنية  - 

  في الجانب التطبيقي



 

 .إظهار التطور املضطرد لألوراق املالية املشتقة يف جمال التأمني - 

 .مبؤشرات األسواق املالية العاملية ألوراق املالية املشتقة يف جمال التأمنيتبيان مدى ارتباط ا - 

  .عرض بعض التجارب لتوريق أخطار التأمني الناجحة يف الواليات املتحدة األمريكية وأوروبا - 

 أسباب اختيار الموضوع

  :ي هلذا املوضوع لالعتبارات التاليةوقع اختيار 

 على " التوريق يف شركات التأمني"وموضوع  بشكل عام" التوريق"يعترب موضوع : حداثة الموضوع

سواء من اجلانب  ،وجه اخلصوص من املوضوعات احلديثة واليت مل تنل نصيبها من الدراسة والبحث

 حداثة هذه التقنية يف ، ويرجع ذلك إىلخاصة يف البلدان العربية النظري أو من اجلانب التطبيقي

  .1994انت يف الواليات املتحدة األمريكية سنة فأول عملية توريق ألخطار التأمني ك حد ذا�ا

 لعل من أهم األسباب اليت حفزتين على اختيار هذا : ندرة البحث في الموضوع باللغة العربية

ة العربية، حيث ال تزال تقنية املوضوع هو انعدام على حد علمي ألي دراسة يف هذا املوضوع باللغ

  .ة والطلبة يف الدراسات املاليةالتوريق غامضة بالنسبة للعديد من األساتذ

 تفرض بيئة البحث العلمي اجلاد حاليا امليل إىل مواضيع : الحاجة إلى دراسات متخصصة

متخصصة، خاصة إذا كان املوضوع يتعلق بالدراسات املالية عموما وجمال األسواق املالية 

تخصصة واليت يعترب موضوع البحث الذي تطرحه هذه الرسالة من املواضيع املكما خصوصا،  

وذلك بفضل دراسات تطبيقية حتاكي الواقع  ،تسمح بإجياد حلول على املقاس لشركات التأمني

 .العملي

  منهج البحث

ينقسم هذا البحث إىل جزءين، جزء نظري وآخر تطبيقي، لذلك يتطلب األمر االعتماد على املناهج 

  :التالية



 

 ه ئاملنهج يف معظم أطوار البحث خاصة يف جز مت االعتماد على هذا : التحليليو  المنهج الوصفي

النظري، من خالل وصف ظاهرة التوريق يف قطاع التأمني وحتليل العوامل اليت تؤثر على جناح 

  .معتمدين يف ذلك على مراجع ودوريات متخصصة ،وتطور هذه التقنية

 ا وعيوب كل من ملقارنة مزايعلى هذا املنهج يف اجلانب النظري مت االعتماد  :المنهج المقارن

التأمني، أما يف اجلانب  اتاتفاقيات إعادة التأمني وتقنية التوريق كبدائل تغطية ألخطار شرك

التطبيقي فقد استعمل هذا املنهج يف مقارنة النتائج املتحصل عليها من الدراسة القياسية مع ما مت 

  .التطرق إليه يف اجلانب النظري

 يتالءم  يتوال ةاإلحصائي األدواتاجلزء التطبيقي للبحث على  مت االعتماد يف :دوات اإلحصائيةاأل 

مع الظواهر العشوائية اليت تتميز �ا األوراق املالية املشتقة يف جمال التأمني، باإلضافة إىل الصبغة 

االحتمالية اليت تشوب التعامل يف األسواق املالية، كما استعنا بأدوات البحث من برامج معلوماتية  

لدراسة بعض النماذج وحتليل اإلحصائيات اخلاصة بتطور سوق مشتقات ) Eviews4(كربنامج 

 .التأمني

  

  حدود الدراسة

مع دراسة بعض النماذج يف الواليات املتحدة األمريكية  تطرقت الدراسة لتقنية توريق أخطار التأمني

  :مكانية وحدودا زمنيةولإلملام اجليد جبميع جوانب املوضوع، فقد حددت الدراسة حدودا  وأوروبا،

 تطرقت الدراسة إىل جمموعة من حاالت التوريق كانت معظمها يف الواليات  :الحدود المكانية

الدراسة على  تاملتحدة األمريكية وبعض الدول يف أوروبا كفرنسا وسويسرا وأملانيا، كما اعتمد

  .كيةمؤشرات للعقود اآلجلة ختص واليات مرجعية يف الواليات املتحدة األمري

 امتدت الدراسة على حدود فرتات زمنية خمتلفة تتالءم مع طبيعة العنصر : الحدود الزمنية

  .2011و 1970يت بني سن متتدزمنية فرتة املدروس، لكن عموما مست الدراسة 

  الدراسات السابقة



 

كانت يف شكل مقاالت يف " توريق أخطار التأمني" إىل موضوعمعظم الدراسات اليت تطرقت 

خمتصة، كلها كانت إما باللغة الفرنسية أو باالجنليزية، وحسب اطالع الباحث يف حدود ما توفرت  جمالت

لديه من معلومات ال توجد أي دراسة سابقة باللغة العربية، وفيما يلي سنتطرق إىل أهم الدراسات احلديثة 

  .اليت تناولت موضوع توريق أخطار التأمني

  دراسة)S.Cox, J.Fairchild, And H.Pedersen) (2000:(دراسة حتت عنوانال كانت :

)The Economics of Insurance Securitizations ( تناول الباحثون يف هذه الدراسة دور

شتقات التأمني يف تسيري خماطر كل من شركات التأمني واملضاربني يف األسواق املالية، بعدها م

فظة االستثمارية يف رفع كفاءة أدائها، كما ني يف احملمتناولت الدراسة أثر إدراج مشتقات التأ

تطرقت إىل حتليل العائد واملخاطرة ملشتقات التأمني ومقارنتها باألوراق املالية التقليدية، وأخريا 

  .ستقبل الواعد لألوراق املالية املشتقة يف جمال التأمنياملتطرق الباحثون إىل 

  دراسة)Rick Corvett) (2000 :( عنوانكانت الدراسة حتت) :Insurance 

Securitization(ما معىن توريق أخطار التأمني؟ بعدها قام  :، استهل الباحث دراسته بسؤال

التطور تطرق إىل كما بشرح هذه التقنية من خالل توضيح خمتلف املراحل اليت متر �ا هذه العملية،  

الكبري الذي يعرفه نشاط التأمني العاملي، كما تناولت الدراسة خمتلف منتجات عملية توريق أخطار 

الباحث  ضأخريا عر و التأمني من سندات وعقود آجلة وخيارات واألسواق اليت تتداول فيها، 

  .مستقبل هذا النوع من املنتجات املالية

  دراسة)Arthur Charpentier) (2002:(   الدراسة حتت عنوانكانت) :Titrisation Des 

Risques Catastrophes: Les Cat-Bonds( توريق أخطار التأمني من ، تناولت الدراسة فوائد

 الباحث كما قام، 2000 - 1994تطور إصدارات سندات الكوارث خالل الفرتة  خالل عرض

ركز الباحث يف و مبقارنة اتفاقيات إعادة التأمني وتوريق أخطار التأمني كبدائل تغطية لشركة التأمني، 

من خالل دراسة وذلك هذه الدراسة على توريق أخطار الكوارث مهمال بذلك باقي فروع التأمني، 

الت يف األخري عرض الباحث بعض حاو ن كيفية عملها وطرق تقييمها، اسندات الكوارث وتبي



 

سنة ) SuisseRe(التوريق اليت القت جناحا كبريا على غرار عملية التوريق اليت قامت �ا شركة 

1998.  

  دراسة)David Cummins) (2004:(  كانت الدراسة حتت عنوان) :Securitization of Life 

Insurance Assets and Liabilities(وراق ، تطرق الباحث يف بداية هذه الدراسة إىل هيكلة األ

كما بعدها تطرق إىل ما مساه عقلنة اقتصاد التوريق،  و ، )Asset-Backed Securities(املشتقة 

ها التطبيقي التطور الكبري الذي تعرفه صناعة التأمني على احلياة من خالل ئالدراسة يف جز  تتناول

ض حاالت ععرض الباحث ب اأخري و اعتمادها على تقنيات تسيري حديثة على غرار تقنية التوريق، 

  .توريق أخطار التأمني على احلياة مربزا يف الوقت نفسه مستقبل وآفاق هذه التقنية

  دراسة)Sean Casey) (2004:(  كانت الدراسة حتت عنوان) :Life Insurance 

Securitization( تناولت هذه الدراسة توريق أخطار التأمني على احلياة والذي اعتربها طريقة ،

توريق أخطار التأمني على األضرار على غرار توريق أخطار الكوارث الطبيعية، مث حديثة مقارنة مع 

ثار استعمال تقنية التوريق على األسواق املالية من جهة والنتائج احملتملة على آتطرق الباحث إىل 

أخريا تطرقت الدراسة إىل التحديات اليت تواجه هذه التقنية و شركات التأمني من جهة أخرى، 

  .ا املستقبليةوآفاقه

  دراسة)Ann Le Goff, Miguel Alferieff) (2007:(  كانت الدراسة حتت عنوان:    )La 

titrisation des risques assurances : Une solution pour le marché face au risque 

de pandémie(إىل دور عملية التوريق يف التغطية من أخطار التأمني بصفة عامة  الباحثان ، تطرق

ا بشرح مراحل عملية التوريق واألعوان املتدخلون  على احلياة بصفة خاصة، كما قاموأخطار التأمني

 احيث اعتمد ،يف هذه العملية ، كما تناولت الدراسة مزايا وعيوب تقنية توريق أخطار التأمني

، 2006سنة ) AXA(عملية التوريق اليت قامت �ا شركة التأمني الفرنسية  الباحثان يف ذلك على

الباحثان مجلة من االقرتاحات اليت من شأ�ا أن تطور تقنية التوريق يف جمال التأمني  اقدمو أخريا 

  .مستقبال

  دراسة)Michael Molony) (2007:(  كانت الدراسة حتت عنوان :            )Insurance 

Securitization Through Special Purpose Financial Captives( تطرق الباحث من ،



 

 حيث تناولخالل هذه الدراسة إىل عملية توريق أخطار التأمني دون أن مييز فرع تأميين بذاته، 

املزايا اليت تقدمها هذه التقنية ملختلف األعوان االقتصاديني على غرار احلكومات وشركات التأمني 

الباحث  عرضأخريا تو إىل التشريعات املنظمة هلذه العملية،  مث تطرقواملستثمرين يف األسواق املالية، 

 . إىل حتديات وآفاق استعمال هذه التقنية

  

  

  

 

  اسات السابقةبحثنا عن الدر تميز يبماذا 

  :يتمّيز هذا البحث عن باقي الدراسات باخلصائص التالية

" توريق أخطار التأمني"تطرقت الدراسة وبشكل متكامل جلميع منتجات املالية الناجتة عن عملية  - 

من سندات وخيارات وعقود آجلة وعقود مبادلة، خبالف البحوث السابقة اليت كانت تتطرق إىل 

  .تقدير نوع أو نوعني على أكثر

توريق أخطار التأمني "تطرقت هذه الدراسة كذلك إىل التوريق يف شركات التأمني من خالل دراسة  - 

عرض بعض التجارب لكل فرع من هذه و  ،"توريق أخطار التأمني على احلياة"و" على األضرار

التأمني، احد من فروع إىل فرع و  تتطرق يف أغلبها يتفروع التأمينية، عكس الدراسات السابقة وال

  .وريق أخطار التأمني يف شكله العامأو لعملية ت

البحث بدراسة إحصائية عاجلت تطور ظاهرة توريق أخطار الكوارث خالل فرتة زمنية متتد  اهذ متيز - 

وأخرى قياسية على مؤشر تأمني على فرتة زمنية متتد من سنة  ،2011 سنةإىل  1970من سنة 

راسة مدى ارتباطه مبحفظة السوق املايل وبسندات من خالل د ، وذلك2011إىل سنة  2005

 " .بيتا"خاصة، باإلضافة إىل حتليل العائد واملخاطرة وحساب معامل 



 

  خطة البحث 

نظري يتضمن أربعة فصول، واجلزء الثاين تطبيقي يتضمن  ين، اجلزء األولءقسم هذا البحث إىل جز 

  :فصلني

التأمني وإعادة التأمني، قسم هذا الفصل : نوانبالنسبة للجزء النظري، جاء الفصل األول حتت ع

فقد تعرضنا فيه طبيعة نشاط التأمني، أما املبحث الثاين إىل إىل أربعة مباحث، تطرقنا يف املبحث األول 

أما املبحث الثالث فقد تناولنا فيه التسيري املايل لشركة التأمني، وأخري  التسيري التقين لشركة التأمني،إىل 

  .تطرقنا يف املبحث الرابع إىل اتفاقيات إعادة التأمني

، األدوات المـالية في مجال التأمـينو  األخـطار القابـلة للتوريق أما الفصل الثاين، فقد تناول

األخـطار القـابلة للتـوريق ونظـام  يف املبحث األول إىل، تطرقنا قسم هذا الفصل إىل أربعة مباحث كذلك

وتناولنا يف أسـواق األدوات املـالية يف جمـال التـأمني،  ةنشـأأما املبحث الثاين فتعرضنا فيه إىل تغطيتـها، 

وأخريا تطرقنا يف  األدوات املـالية املشتـقة يف جمـال التـأمني على أخطـار الكـوارث،املبحث الثالث 

  .األدوات املالية املشتقة يف جمال تـأمني أخطار خسائر احملاصيل والسندات املشروطةملبحث الرابع إىل ا

، اإلطـار النظـري لتحليـل توريق أخطـار التـأمينأما بالنسبة للفصل الثالث، فقد تعرضنا فيه إىل 

األسـواق اآلجـلة يف  قـوة وضعـفقسم هذا الفصل إىل ثالثة مباحث، تعرضنا يف املبحث األول إىل 

األدوات املـالية املشتـقة يف جمـال التـأمني وهيكـلة  أما املبحث الثاين فقد تطرقنا فيه إىل جمـال التـأمني،

  .حتـليل تقنية توريـق أخطـار التـأمنيوأخريا تناول املبحث الثالث رأمسال شـركة التأمني، 

تغطية المثلى والتوازن الساكن والديناميكي الوبالنسبة للفصل الرابع، فقد تعرضنا فيه إىل 

  قسم هذا الفصل إىل أربعة مباحث، تعرضنا يف املبحث األول إىل، في السوق اآلجلة للتأمين

حالة : التغطية املثلىأما املبحث الثاين فقد تناول حالة أحادية البعد، : التغطية والتوازن الساكن

كما تطرقنا يف املبحث الثالث إىل   السعر اآلجل للتأمني،متعددة األبعاد مع أصل خماطرة وحماكاة 

وأخريا تطرقنا يف املبحث الرابع إىل  التغطية املثلى والتوازن الديناميكي يف األسواق اآلجلة للتأمني،

  .التغطية والسعر اآلجل للتأمني



 

ألدوات المالية ا: جاء الفصل اخلامس حتت عنوانف ،بالنسبة للجزء التطبيقيأما 

قسم هذا الفصل إىل مخسة مباحث، تعرضنا يف ، واقع واستمرارية: تداولة في مجال التأمينالم

أما املبحث الثاين فقد إسـهامات األدوات املـالية املشتـقة يف سـوق التـأمني، املبحث األول إىل 

األدوات وتناول املبحث الثالث فـوائد األسـواق املشتـقة للتـأمني على املتعـاملني فيها، تطرقنا فيه إىل 

األدوات املالية كما تعرض املبحث الرابع إىل املـالية املشتـقة يف جمـال التـأمني وإعـادة التـأمني،  

وأخريا تطرقنا يف املبحث اخلامس خصوم شركة التأمني،  - املتداولة يف جمال التأمني وتسيري أصول

  .ل التأمني وإعادة التأمنيمقارنة األدوات املالية املشتقة يف جماإىل 

دراسة : واقع األدوات المالية المشتقة في مجال التأمينوأخريا تطرق الفصل السادس إىل 

قسم هذا الفصل إىل ثالثة مباحث، تعرضنا يف املبحث األول إىل ، بعض النماذج األوربية واألمريكية

أما املبحث الثاين فقد تطرقنا فيه  ، 2011-2001تطور األدوات املالية املشتقة يف جمال التأمني للفرتة 

مع ) Aon BENFIELD(دراسة مـدى ارتباط مؤشر كوارث األعاصري وكوارث الزالزل لشركة إىل 

دراسة بعض النماذج وأخريا تناول املبحث الثالث  وسندات شركات أمريكية،) S&P500(مؤشر 

  ."توريق أخطار التأمني"األوروبية واألمريكية لعملية  

  

  صعوبات البحث

ال خيلو إجناز أي حبث من مواجهة بعض الصعوبات والعراقيل، ولعل أهم الصعوبات اليت واجهت 

هذا البحث هو صعوبة احلصول على املعلومات اليت ختص تطور مؤشرات التأمني خاصة قبل سنة 

 تقييم األدوات ، باإلضافة إىل تعقيد النماذج االكتوارية واملعادالت الرياضية اليت تستعمل يف2000

  .املالية بصفة عامة، واألدوات املالية املشتقة يف جمال التأمني بصفة خاصة

ويف األخري، أرجو أن أكون قد وفقت يف دراسة هذا املوضوع، وأن يساهم هذا العمل يف إثراء 

  .   املكتبة االقتصادية العربية

 

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

التـأمين وإعادة  : الفصـل األول

.التـأمين  

 



 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  تمهـيد

يهدف نشاط التأمني إىل تلبية رغبة األفراد يف الشعور باألمان من خالل توزيـع الضـرر الـذي قـد يقـع 

فيــه أحــدهم علــى جمموعــة أفــراد يتعرضــون لــنفس اخلطــر يف إطــار قــانوين، مــن خــالل التــزام املــؤمن بتعــويض 

مـن أجـل اسـتمرار شـركة و  .ومبوجب عقد تأمني حيرر بـني الطـرفنيخسائر املؤمن هلم مقابل قسط مايل معني 

ا تعتمد على تقنيـات تسـيريية وماليـة علـى غـرار التـأمني املشـرتك وإعـادة التـأمني، هـذفإ�ا التأمني يف نشاطها 

عترب من أهم البدائل اليت يسـتعملها املـؤمن لتـأمني األخطـار الـيت تتسـم بشـده التقلبـات مثـل أخطـار ي األخري

 ،واجهـة التقلبـات الكبـرية لألضـرار املرتاكمـةملالكوارث وأخطار التلوث وأخطار النقل، كما تعترب أفضل أداة 

 نشاط التـأمني خصائصلفصل إىل هذا اقي تطرق نأي جمموع األعداد العشوائية لألضرار العشوائية، ومنه س

  :التالية املباحثوإعادة التأمني من خالل 

 اط التأمين،ـطبيعة نش: المبحث األول - 

 ني لشركة التأمين،ـالتسيير التق: المبحث الثاني - 

 الي لشركة التأمين،ـالتسيير الم: المبحث الثالث - 

 .ادة التأمينـاتفاقيات إع: المبحث الرابع - 



 

  

  

  

  

  

 

  

  

  ینطبیـعة نشـاط التأمـ :المبحث األول

البــد مــن التطــرق إىل مفهــوم اخلطــر الــذي كــان وراء ظهــور  ،قبــل التطــرق إىل التــأمني، أنواعــه ومبادئــه

مرورا مبختلف تعاريف التأمني، مع تسليط الضوء على التعريف املـايل لنشـاط  نشاط التأمني يف شكله احلايل

  :التأمني، وذلك من خالل املطالب التالية

   

  

  

  

  

   الخطـر بالمعـنى التـأميني: المطلب األول

 ؛ـأمنياخلطر باملعىن الت - 

  ؛أمنيـماهية نشاط الت - 

 ؛أنـواع التـأمني - 

 ؛أمهية التـأمني - 

 .مبادئ التـأمني - 



 

اإلنسان بطبيعته ال يستطيع أن يتنبأ بنتائج قراراته مقـدما، نظـرا لطبيعتـه التكوينيـة باإلضـافة إىل وجـود 

احلروب والكـوارث الطبيعيـة فيهـا، ممـا 

املعنويـة واالقتصـادية  نسـان مليئـة باألخطـار

ذا سوف نتطرق وقد جذب موضوع اخلطر باملفهوم السابق اهتمام العديد من االقتصاديني واملختصني، هل

  

  .07:، ص

أخطـــار املمتلكــــات و يهـــتم التـــأمني بدراســـة األخطـــار البحتـــة والــــيت تنقســـم إىل أخطـــار األشـــخاص، 

، ومنـه فـاخلطر بـاملعىن التـأميين وأخطار املسؤولية املدنية، كـون هـذه األخطـار تتضـمن احتمـال اخلسـارة املاليـة
1 .  

اخلطر هو الشك املوضوعي فيما يتعلق بنتيجة 

                                                           

.12:، ص2004، دار الكتب األكادیمیة، القاھرة،

  األخطار
البحتة

العامة

اإلنسان بطبيعته ال يستطيع أن يتنبأ بنتائج قراراته مقـدما، نظـرا لطبيعتـه التكوينيـة باإلضـافة إىل وجـود 

احلروب والكـوارث الطبيعيـة فيهـا، ممـا  ،السرقة، البطالة،ال ميكنه التحكم مثل املرضو ظواهر تؤثر على حياته 

نسـان مليئـة باألخطـارفـإن حيـاة اإلخيلق لديه حالة معنويـة توصـف بأ�ـا اخلطـر، وعليـه 

  .نتيجة اختاذه قرارات خاصة بعمله وممتلكاته

وقد جذب موضوع اخلطر باملفهوم السابق اهتمام العديد من االقتصاديني واملختصني، هل

  .لألخطار من املنظور الذي يتماشى والواقع العملي لنشاط التأمني

.تقسيمات الخطر

، ص2003إبراهيم علي إبراهيم، التأمني ورياضياته، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،

يهـــتم التـــأمني بدراســـة األخطـــار البحتـــة والــــيت تنقســـم إىل أخطـــار األشـــخاص، 

وأخطار املسؤولية املدنية، كـون هـذه األخطـار تتضـمن احتمـال اخلسـارة املاليـة

1"اخلسارة املادية احملتملة يف الثروة أو الدخل نتيجة وقوع حادث معني

2:  

اخلطر هو الشك املوضوعي فيما يتعلق بنتيجة "):Wiliams et Heins(حسب وليامز وهينز 

."  

                   
.07:، ص2003الدار الجامعیة، اإلسكندریة، التأمین وریاضیاتھ،

، دار الكتب األكادیمیة، القاھرة،مبادئ إدارة الخطر والتأمینفیق البلقیني، جمال عبد الباقي واصف، 

الخطر

  أخطار
اقتصادیة

األخطار
البحتة

الخاصة

  المسؤولیة
المدنیة

الممتلكات األشخاص

  أخطار
المضاربة

اإلنسان بطبيعته ال يستطيع أن يتنبأ بنتائج قراراته مقـدما، نظـرا لطبيعتـه التكوينيـة باإلضـافة إىل وجـود 

ظواهر تؤثر على حياته 

خيلق لديه حالة معنويـة توصـف بأ�ـا اخلطـر، وعليـه 

نتيجة اختاذه قرارات خاصة بعمله وممتلكاته

وقد جذب موضوع اخلطر باملفهوم السابق اهتمام العديد من االقتصاديني واملختصني، هل

لألخطار من املنظور الذي يتماشى والواقع العملي لنشاط التأمني

تقسيمات الخطر): 1.1(الشكل رقم

إبراهيم علي إبراهيم، التأمني ورياضياته، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،: المصدر

يهـــتم التـــأمني بدراســـة األخطـــار البحتـــة والــــيت تنقســـم إىل أخطـــار األشـــخاص، 

وأخطار املسؤولية املدنية، كـون هـذه األخطـار تتضـمن احتمـال اخلسـارة املاليـة

اخلسارة املادية احملتملة يف الثروة أو الدخل نتيجة وقوع حادث معني"هو

2كما عرف اخلطر بأنه

  حسب وليامز وهينز

".موقف معني

التأمین وریاضیاتھ،إبراھیم علي إبراھیم،  
1
 

فیق البلقیني، جمال عبد الباقي واصف، محمد تو 
2
  

المضاربة

  أخطار
معنویة



 

 كما عرفه االقتصادي نايت )Knight( حالة عدم التأكد ميكن قياسها "بأنه".  

 ظاهرة أو حالة معنوية تالزم الشخص عند عدم التأكد "أنه على سالمة عبد اهللا سالمة  هكما عرف

  ".من نتائج تلك القرارات اليت يتخذها الشخص بالنسبة ملوضوع معني

 حالة حمتملة ال تتوقف على إرادة أحد الطرفني وخصوصا املؤمن له" فيعرف على أنه ،أما قانونيا ."  

أي وجـود حالـة مـن عـدم اليقـني وهـو  ا من التعـاريف السـابقة أن اخلطـر جيـب أن يكـون احتماليـنييتب

 هــو حالــة عــدم التأكــد الــيت تــالزم متخــذ" تعريــف اخلطــر بأنــه شــرط أساســي يف مفهــوم اخلطــر، وعليــه ميكــن 

  ".القرار نتيجة عدم يقينه من تبعات قراراته واليت قد ينتج عنها خسائر مادية

كما جيب التفريق بني اخلطر بصفة عامة واخلطر يف التأمني الذي يهتم باألخطار اليت ينجم عند حتققها 

ة نظرا خسائر مادية أو مالية، وجتدر اإلشارة أن اخلطر ينعدم ملا تكون اخلسارة املتوقعة يف أقصى درج

لعدول متخذ القرار عن قراره، فمثال املستثمر يف األوراق املالية ال يستثمر يف أوراق تكون اخلسارة فيها أكرب 

تبدأ يف  مث ما ميكن، وعليه فإن العالقة بني اخلسارة املتوقعة ودرجة اخلطر تكون طردية إىل حد معني

  .ينعدم اخلطر يف حالة اخلسارة املؤكدةو  ،التناقص بعدها

  مسبب الخطر :أوال

جمموعـة مـن الظـواهر الطبيعيـة " بأنـهمسبب اخلطـر هـو املصـدر األساسـي لوجـود اخلطـر وميكـن تعريفـه 

، فمثال ظاهرة احلريـق تعتـرب مسـبب  3"والعامة اليت تؤثر تأثريا مباشرا أو غري مباشر يف نتيجة قرار األشخاص

تأكـــد األفـــراد مـــن احلفـــاظ علـــى ممتلكـــا�م يف  خلطـــر احلريـــق، هـــذه الظـــاهرة مـــن شـــأ�ا أن تـــؤثر علـــى عـــدم

  :املستقبل، وميكن تصنيف مسبب اخلطر إىل

  مسببات الخطر الطبيعية - 1

هــي تلــك الظــواهر الطبيعيــة الــيت ال شــأن لإلنســان يف وجودهــا وإن حتققــت تســمى بــالكوارث نظــرا  

كمــا توجــد مســببات اخلطــر الطبيعيــة زلزال والرباكــني واألعاصــري،  اللألضــرار الكبــرية الــيت تلحقهــا بــاألفراد، كــ

درجة اخلطر، فمثال حريق مس احملاصيل الزراعيـة، من وهي تلك املسببات اليت من شأ�ا أن تزيد  ،املساعدة

الرياح قد تكون مسبب خطر طبيعي مسـاعد و سي إلتالف احملاصيل، يظاهرة احلريق مسبب خطر طبيعي رئ

  .يزيد من درجة خطر احلريق

  ر الشخصيةمسببات الخط  - 2

                                                           
.16: المرجع نفسھ، ص 
3
  



 

هي تلك العوامل والسلوكيات اليت تنتج عن تدخل العنصر البشري، واليت من شأ�ا أن تـؤثر بشـكل  

ز نـــوعني مـــن ميكـــن أن منيـــ ،يف جمـــال التـــأمنيو  .دون قصـــدملحـــوظ علـــى القـــرارات املتخـــذة ســـواء بقصـــد أو 

 :الشخصية مسببات اخلطر

  

  مسببات خطر شخصية ال إرادية  2.1

وقــد تــؤدي إىل حتقــق الظــواهر  ،وهــي تلــك العوامــل والتصــرفات الــيت تصــدر مــن أشــخاص دون قصــد 

فتزيد بذلك درجـة اخلطـر، فمـثال اإلفـراط يف السـرعة مـن طـرف بعـض األشـخاص قـد يكـون عـامال مسـاعدا 

  .لظاهرة حوادث السيارات، أو التدخني يف مكان العمل قد يكون مسببا لظاهرة احلريق

   خطر شخصية إرادية مسببات  2.2

وهي تلك العوامل والتصرفات اليت تصدر من أشخاص عن قصد، واليت تؤدي إىل زيادة معـدل حتقـق 

الظاهرة الطبيعيـة أو تزيـد مـن درجـة خطور�ـا، فمـثال ظـاهرة االنتحـار تصـرف إرادي يـؤدي إىل الوفـاة وحتقـق 

  .خطر انقطاع الدخل

   تصنيف األخطار :ثانيا

  .تصنيف الذي خيدم هدف الدراسةاللألخطار إال أننا سنعتمد على هناك عدة تصنيفات 

   :األخطار االقتصادية  - 1

هي تلك األخطار اليت ينتج عن حتقق مسببا�ا خسائر مالية، فاحلريق مثال مرتبط بفقدان املمتلكات 

  :تنقسم األخطار االقتصادية إىل قسمنيو خسارة مالية بقيمة املمتلكات،  وبالتايل

هي تلك األخطار اليت يتسبب فيها اإلنسان بنفسه ولنفسه، وتنتج من املتاجرة  :خطار المضاربةأ  1.1

باألموال على أمل حتقيق مكاسب مالية، وإن كان ال يعلم نتائج حتقيقها مقدما، وتشمل هذه األخطار كل 

  .ا�االت االقتصادية، الصناعية، التجارية واخلدمية

خطار اليت تتسبب فيها الظواهر الطبيعية، ليس لإلنسان أي دخل يف هي األ: األخطار البحتة  2.1

حتققها يلحق باألفراد خسائر مالية مثل الزالزل واألعاصري والفيضانات والبطالة و وجودها وال ميكنه جتنبها، 

  :وغريها، وتنقسم بدورها إىل



 

بشكل مباشر على ثر ؤ إذا حتققت مسببا�ا تاليت وهي تلك األخطار : أخطار األشخاص - أ  

أو حادث  ،األشخاص حمققة هلم خسائر مالية أو مادية، فالبطالة حتقق انقطاع الدخل وهي خسارة مالية

  .عضو من أعضائه وبالتايل حتقق خسارة ماديةالشخص يفقد على إثره 

إذا حتققت مسببا�ا يف صورة حادث كان اليت وهي تلك األخطار :  أخطار الممتلكات - ب  

املمتلكات سواء الثابتة أو املنقولة مثل السرقة والضياع واحلريق، وقد يكون التأثري جزئيا  على ثريموضع التأ

  .فتتدهور قيمتها أو كليا فينتج عن ذلك فناء تلك املمتلكات

إذا حتققت مسببا�ا فإ�ا تؤثر على اليت وهي تلك األخطار : أخطار المسؤولية المدنية - ج  

ص أمام القانون جتاه الغري، جراء الضرر الذي يصيبهم يف أنفسهم وممتلكا�م مما لشخلاملسؤولية املدنية 

يرتتب عنه التعويض، مثل مسؤولية رب العمل جتاه العمال أو مسؤولية سائق السيارة جتاه املشاة 

  . وممتلكا�م

  : )األخطار المعنوية(األخطار غير االقتصادية   - 2

النفســـي واالجتمـــاعي لألفـــراد، وال يلحـــق حتقـــق مســـببا�ا أي هـــي األخطـــار الـــيت تـــؤثر علـــى اجلانـــب 

يصعب يف هذا النوع تقييم اخلسارة، وعليـه فـإن نشـاط التـأمني ال يهـتم �ـذا النـوع مـن  وبالتايلخسارة مالية 

  .األخطار

  

   ـأميناط التـاهية نشـم :المطلب الثـاني

   تعريف التأمين :أوال

  :بينها حسب اجلهة املصدرة توجد عدة تعاريف للتأمني ختتلف فيما

جتميع للخسائر : " عرفت جلنة مصطلحات التأمني مبؤسسة اخلطر والتأمني األمريكية التأمني على أنه

والذين يوافقون على تعويض املؤمن هلم ) شركات التأمني(مؤمنني للالعرضية عن طريق حتويل هذه املخاطر 

    4"عن هذه اخلسارة

                                                           
.51: ، ص2006،دار المریخ للنشر،المملكة العربیة السعودیة، مبادئ إدارة الخطر والتأمینجورج ریجدا،  
4
  



 

لتعويض الفرد عن اخلسائر املالية اليت حتل به نتيجة وقوع خطر معني، وذلك وسيلة : "كما عرف على أنه

 لنفس اخلطر وذلك مبقتضى عقد ن مجيعهم معرضنيبتوزيع هذه اخلسارة على جمموعة من األفراد يكونو 

   5"سابق

لتقليل من ظاهرة عدم التأكد املوجودة لدى املستأمن، وذلك عن لالتأمني نظام صمم "وبعرف كذلك 

اخلسارة املالية من ريق نقل عبء أخطار معينة إىل املؤمن والذي يتعهد بتعويض املؤمن له عن كل أو جزء ط

  6"اليت تكبدها

تعاون جمموعة من األشخاص يسمون : " كما عرف الدكتور حسني حامد حسن التأمني اإلسالمي أنه

على تاليف آثار األخطار اليت قد  خطر أو أخطار معينة على سبيل التربع،ن إىل هيئة املشرتكني يتعرضو 

يتعرض هلا أحدهم، أو بعضهم بتعويضه عن الضرر الناتج من وقوع هذه األخطار، وذلك بالتزام كل منهم 

      7"اك، حتدده وثيقة التأمني أو عقد االشرتاكرت بدفع مبلغ معني يسمى القسط أو اإلش

التـأمني نشـاط إنسـاين "تفق مجيعها علـى أن تعلى الرغم من اختالف مناهج التعاريف السابقة، فإ�ا 

الذي قد يقع فيـه أحـدهم علـى جمموعـة أفـراد يتعرضـون لـنفس اخلطـر ) خسارة مالية(يهدف إىل توزيع الضرر

بتعويض خسائر املؤمن هلم مقابل قسط مايل معـني )  شركة التأمني(يف إطار قانوين، من خالل التزام املؤمن 

  "لطرفنيومبوجب عقد تأمني حيرر بني ا

  الي للتأمينـالتعريف الم :ثانيا

احلاضـر ويف حالـة التأكـد، مقابـل مبلـغ مـن املـال يف  يعرف التأمني على أنـه تبـادل مبلـغ مـن املـال يف 

، حيث تبيـع )بائع عقد مستقبلي(املستقبل يف حالة عدم التأكد، أي أن املؤمن يتخذ وضعية قصرية األجل 

  .  ألجل حتقق اخلطر مقابل أقساط التأمنيعلى املكشوف خدمة الضمان وتشرتي 
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 ورنرحيث جاءت دراسة لـ  ،(Option de vente)  خيار بيعوعليه ميكن اعتبار عقد التأمني على أنه 

Warner et Smith(1979(   ومسيث
  ]T , 0[ الذي يغطي الفرتة   �� أن عقد التأمني بقسط تأمني 8

   .يساوي سعر تنفيذ اخليار 	Xعبارة عن عقد خيار بيع على أصل مؤمن بقيمة 

 	Xقيمــة األصــل موضــوع التــأمني أقــل مــن القيمــة املــؤمن عليهــا  ��يف تــاريخ االســتحقاق إذا كــان 

�يدفع املؤمن مبلغ ) حالة حتقق الضرر( − ، ويف حال العكس ال حيصل املؤمن لـه علـى أي شـيء،  	��

وهــي نفــس خصــائص خيــار  	(�,����)������وعليــه فــإن قيمــة عقــد التــأمني يف �ايــة الفــرتة يســاوي 

يشرتي املؤمن له هذا اخليار مقابل عـالوة تتمثـل يف قسـط و  ،)عقد التأمني(البيع، فاملؤمن يعرض خيار البيع 

 .يبني أرباح وخسائر كل من املؤمن واملؤمن له الشكل املوايلو التأمني، 

  

  .أرباح وخسائر كل من المؤمن والمؤمن له):2.1(الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8  SMITH.C.W, WERNER.J.B, ON FINANCIAL CONTRACTING, Journal Of Finance Economics, North 
Holland Publishing Company, 1979, USA, PP : 122-130. 

عدم تحقق الضرر   

 موضعیة المؤمن لھ - أ

أرباح غیر محدودة   

 مقدار الضرر

القسط المكافئة  �� 

 تحقق الضرر

وضعیة المؤمن -ب   

 خسائر محدودة 

 األرباح

  x سعر التنفیذ 

أرباح محدودة   

 مقدار الضرر

 ��	القسط المكافئة
  

 تحقق الضرر

 األرباح

 خسائر

خسائر غیر   x سعر التنفیذ 

 محدودة 



 

 

 

 

 

Source: Didier Folus, Apports  de l’assurance et des marchés de capitaux à la gestion des risques 

environnementaux, atelier  développement durable ,Caen,2003,p:15. 

 Black(وذلك حبساب سعر خيار البيع وفقا لنموذج بالك وشولز   ��ومنه ميكن حساب قسط التأمني 

et Scholes(1973  9:كمايلي  
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  :حيث 

P0  :قيمة القسط.  

φ(d1) ،φ(d2)  : معامالتللالقيم الرتاكمية للتوزيع الطبيعي املعياري.d1d2   

X  : يف تاريخ االستحقاق العقدسعر.  

e  :أساس اللوغاريتم النيبريي e  =2.71.  

Ln  :النيبريي ماللوغريت.  

                                                           
9  Idem. 



 

r  :معدل الفائدة اخلايل من اخلطر.  

T  :نسبة من السنة(تاريخ االستحقاق و  الفرتة ما بني التعاقد.(  

δ  :التذبذب يف العائد السنوي )Volatilité(.  

  

  

  أمينـواع التـأن  :المطلب الثـالث

  :هناك عدة تقسيمات ألنواع التأمني منها

  تقسيم التأمين من حيث الشكل :أوال

  :ينقسم التأمني من حيث الشكل إىل

   :التأمين التجاري - 1

وهــو النــوع الســائد اآلن والــذي تنصــرف إليــه كلمــة التــأمني، حيــث يلتــزم املــؤمن لــه بــدفع أقســاط إىل 

املؤمن، وهو شركة يكون أفرادهـا جمموعـة مـن املسـامهني  غـري املـؤمن هلـم، وهـؤالء املسـامهون هـم املسـتفيدون 

  .من أرباح الشركة

  : 10)التكافلي(التأمين التعاوني  - 2

يف هذا النـوع مـن التـأمني جيتمـع جمموعـة مـن األشـخاص معرضـني ألخطـار متشـا�ة فيـدفع كـل مـنهم 

ــــا، ختصــــص هــــذه االشــــرتاكات ألداء التعــــويض املســــتحق ملــــن يصــــيبه الضــــرر، وإذا مــــا زادت  اشــــرتاكا معين

عضـــاء ادها، وإذا نقصـــت طولـــب األاالشـــرتاكات علـــى مـــا صـــرف مـــن تعـــويض كـــان لألعضـــاء حـــق اســـرتد

بل إىل ختفيف اخلسائر  ،أعضاء شركة التأمني التعاوين ال يسعون لتحقيق ربح .باشرتاك إضايف لتغطية العجز

  .اليت تلحق ببعض األعضاء، وتدار الشركة بواسطة أعضائها فكل واحد منهم يكون مؤمنا ومؤمنا له

  تقسيم التأمين من حيث الموضوع :ثانيا
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  .4:، صمرجع سابقیوسف بن عبد هللا الشبیلي،   



 

  :التأمني من حيث املوضوع إىل ينقسم

   :التأمين على األضرار  - 1

وهو يتناول تـأمني األخطـار الـيت تـؤثر يف ذمـة املـؤمن لـه، مـن خـالل تقـدمي تعويضـات لـه إذا مـا حتقـق 

اخلطر، ففي هذا النوع من التأمني يلتزم املؤمن بتعويض املؤمن له عنـد حتقـق الضـرر يف حـدود مبلـغ التـأمني، 

ن عــاملبلــغ املــؤمن عليــه أو املبلــغ الــذي يغطــي الضــرر الناشــئ : يــدفع للمــؤمن لــه أقــل املبلغــني أي أن املــؤمن

 ،ولني عـن احلـادثؤ احلادث وليس للمؤمن له أن جيمع بني مبلغ التأمني ودعوى التعويض ضد اآلخـرين املسـ

وإمنا حيل املؤمن حمل املؤمن له يف الدعاوي الكائنة ضد من تسبب يف الضرر، وينقسم هذا النوع من التأمني 

  :إىل قسمني

   :التأمين على الممتلكات 1.1

يكـون التعـويض علــى  وبالتـايلاألشـياء املاديـة للمـؤمن هلــم، هـو ويكـون موضـوع التـأمني يف هـذا النــوع 

املوصوفة يف عقد التأمني مثل التـأمني ضـد احلريـق، والسـرقة، ويتضـمن التـأمني أساس اخلسائر اليت تلحق به و 

التـــأمني البحـــري، تـــأمني احملاصـــيل، تـــأمني الســـيارات، التـــأمني ضـــد : علـــى املمتلكـــات عـــدة فـــروع مـــن أمههـــا

  .الكوارث الطبيعية، تأمني القروض وغريها

   :التأمين على المسؤولية المدنية 2.1

ن له من الضرر الذي قـد يتعـرض لـه مـن الغـري بسـبب مـا أصـا�م مـن ضـرر يسـأل يراد به ضمان املؤم

  .عن التعويض عنه، ومن أهم صوره تأمني املسؤولية الناشئة عن حوادث السيارات، وحوادث العمل

  :تأمين األشخاص - 2

 يشــمل هــذا النــوع مــن التــأمني مجيــع الفــروع املتعلقــة بشــخص املــؤمن لــه، ويقصــه بــه دفــع مبلــغ معــني 

حيدد هذا املبلغ من قبل املؤمن باتفاق مع املـؤمن لـه وميكـن هلـذه األخـري و على شخص يف وجوده وسالمته، 

مبلــغ التــأمني مــن املــؤمن ومبلــغ التعــويض ممــن تســبب لــه يف الضــرر، فــاملؤمن هنــا ال حيــل : اجلمـع بــني املبلغــني

  :نييحمل املؤمن له، ويشتمل التأمني على األشخاص نوعني أساس

  : التأمين على الحياة 1.2

  :وله صورا متعددة

 .التأمني حلالة الوفاة وقد يكون عمريا أو مؤقتا - 



 

 .التأمني حلال احلياة - 

ويلتزم املؤمن بدفع مبلغ التأمني يف تاريخ معني إما للمؤمن له نفسه إذا : التأمني املختلط البسيط - 

أو ورثته إذا مات قبل هذا التاريخ،  إما إىل املستفيد املعنيو  ،ظل على قيد احلياة يف هذا التاريخ

هذا النوع األكثر شيوعا يف ويعترب ويكون قسط التأمني يف هذه احلالة أكرب من النوعني السابقني، 

 .التأمني على احلياة

  : التأمين على الحوادث الجسمانية 2.2

أصابه أثناء املدة املؤمن فيها يف هذا النوع يلتزم املؤمن بدفع مبلغ التأمني إىل املؤمن له يف حالة ما إذا 

  .، أو إىل مستفيد معني إذا مات املؤمن لهاجسماني احادث

  التأمين الخاص والتأمين االجتماعي :ثالثا

  :ن الخاصـالتأمي - 1

  .يكون الدافع إليه هو الصاحل الشخصي) اكتتاب يف أخطار معينة(هو كل نشاط يقوم به املؤمن  

   :ن االجتماعيـالتأمي - 2

من األخطـار الـيت يتعرضـون هلـا  ض منه تأمني األفراد الذين يعتمدون على عملهم لضمان املعيشةالغر 

وهــو يقـوم علــى أسـاس التضــامن االجتمــاعي،  ،فتعجـزهم عــن العمـل، كــاملرض، الشـيخوخة، العجــز، البطالـة

  .األكربويساهم يف دفع األقساط مع املستفيد كل من أصحاب العمل والدولة اليت تتحمل هنا العبء 

  .أهم تقسيمات التأمين): 3.1(الشكل رقم 



 

           
Source :J-M Rousseau, T.Blatac, N. Oulmane, Introduction à la théorie de l’assurance, édition DUNOD, Paris, 

2001, P :42.  

   أهمية التأمين :المطلب الـرابع

التـأمني بأمهيـة كبـرية يف احليـاة االقتصـادية للمؤسسـات واهليئـات واحليـاة االجتماعيـة لألفـراد علــى  يعـىن

  .حد سواء، نظرا ملا يوفره من استقرار وتغطية تأمينية لألفراد

  األهمية االقتصادية :أوال

ص يعترب التأمني من أهم وسائل االدخار واالستثمار، حيث يعترب قطاع التأمني بشقيه اخلا - 

واالجتماعي أداة هامة لتجميع املدخرات من خالل استعمال أقساط التأمني واستثمارها يف 

جماالت متعددة، تعود على شركات التأمني وهيئات الضمان االجتماعي بدخل من شأنه أن يعزز 

 .مكانتها املالية

ا يشجعها يعترب التأمني تغطية للمؤسسات من أخطار متعددة، مم: توسيع نطاق نشاط املؤسسة - 

على التوسع يف نشاطها من خالل الزيادة يف اإلنتاج الذي حيقق هلا االستفادة من مزايا اإلنتاج 

الكبري، كما أنه حيفز أصحاب املشروعات على دخول ميادين خمتلفة من شأ�ا أن تقلص فاتورة 

 .االسترياد وتساهم يف القيمة املضافة للدولة

مين
ٔ
التا

ضرار
ٔ
مين اال

ٔ
تا

مين الممتلكات
ٔ
تا

مين المسؤولية
ٔ
تا

شخاص
ٔ
مين اال

ٔ
تا

مين على الحياة
ٔ
التا

مين الشخصي
ٔ
التا



 

رنا سابقا أن التأمني حيفز األفراد على التوسع يف نشاطهم مما كما ذك: املسامهة يف خلق فرص شغل - 

من جهة أخرى فإن و من البطالة هذا من جهة،  ايساهم يف خلق مناصب شغل جديدة متتص جزء

 .ال بأس به من اليد العاملة خاصة اإلطارات اقطاع التأمني يوظف عدد

يتميز إعادة التأمني بصفة : القومية املسامهة يف حتسني ميزان املدفوعات واحملافظة على الثروة - 

الدولية، أي أنه لنجاح صناعة إعادة التأمني البد من التعاون بني دول العامل املختلفة وهنا منيز بني 

الدول املصدرة للتأمني واليت يكون جمموع ما حتصل عليه سنويا من أقساط وتعويضات : حالتني

ت اجلارية من أن املتحصالت تظهر زيادة يف العمليا يفوق ما تدفعه هي لباقي الدول، ومن مثة جند

بند التأمني، هذه الزيادة تساهم يف حتقيق الفائض يف ميزان املدفوعات أو  ميزان املدفوعات حتت

فإن ، أما الدول املستوردة للخدمة التأمينية .التقليل من العجز فيه، مما يساعد يف سالمة االقتصاد

فإذا ما أصاب هذه الدول كارثة كربى  ،قابلها تغطية تأمينيةتاملدفوعات الفروق اليت يتحملها ميزان 

 .فإن اقتصادها سيتأثر بنسب بسيطة، حيث ستتدفق إليها تعويضات اخلسائر الناجتة عن الكارثة

يساهم التأمني يف حصول املؤسسات على : ضمان التوسع يف االئتمان واحلصول على التمويل - 

ضمان استمرارية نشاطها، فتأمني القرض يعد  وبالتايلويل مشاريعها القروض اليت تستعمل يف مت

حيث تتعهد شركات التأمني بتسديد أقساط القرض للبنك يف حالة عجز املؤسسة  ،للبنك اضمان

عن ذلك، هذه احلماية والتغطية التأمينية من شأ�ا أن تسهل على املؤسسات عملية احلصول على 

 .قروض

  األهمية االجتماعية :ثانيا

  :كما للتأمني أمهية اقتصادية فإن له أمهية اجتماعية ال تقل عن سابقتها وهذا لالعتبارات التالية

يساهم التأمني االجتماعي يف مساعدة األفراد على : ضمان االستقرار االجتماعي والنفسي لألفراد - 

طالة أو املرض أو العجز وغريها من ضمان احلد األدىن ملتطلبات احلياة عندما يقع هلم حادث كالب

 .يف ضمان االستقرار النفسي ألفراد ا�تمع املسامهة وبالتايلاألخطار، 

من أحد خصائص التأمني أن املؤمن ال يقوم بتعويض : تنمية الشعور باملسؤولية واحلد من احلوادث - 

فإن هذه اخلاصية  وبالتايلاملؤمن له إن تبني له تعمد أو إمهال هذا األخري أدى إىل وقوع احلادث، 



 

احليطة لكي ال يقع الضحية يف و تساعد على تنمية الشعور باملسؤولية لدى األفراد وتوخي احلذر 

              .    مثل هذه احلاالت

   11مبادئ التأمين :المطلب الخـامس

ختضـع هلـا مجيـع  ةسـتة مبـادئ لعقـد التـأمني منهـا ثالثـعلـى  اتفقت معظـم الدراسـات يف جمـال التـأمني

أمــا املبــادئ  .ومبــدأ الســبب القريــب ،مبــدأ منتهــى حســن النيــة، مبــدأ املصــلحة التأمينيــة :أنــواع العقــود وهــي

األخــرى الثالثــة فهــي مبــدأ املشــاركة يف التــأمني مبــدأ احللــول يف احلقــوق ومبــدأ التعــويض فتخضــع هلــا عقــود 

  .تأمينات املمتلكات  واملسؤولية فقط

  ى حسن النيةمبدأ منته :أوال

يقتضي هذا املبدأ بأنه جيب على كل من طريف التعاقد أن ميد الطرف األخر بكافة البيانات واحلقـائق 

اجلوهرية اليت تتعلق باخلطر وموضوع اخلطر والظروف احمليطة به، هـذه البيانـات جوهريـة أل�ـا تـؤثر علـى قـرار 

يف تقـــديره لقيمـــة القســـط أو يف حتديـــد حـــدود مـــن حيـــث قبولـــه أو رفضـــه للتـــأمني و ) شـــركة التـــأمني(املـــؤمن 

كذلك تلك البيانات تؤثر على قرار املؤمن له بالتعاقـد مـن عدمـه أو حتديـد نـوع وثيقـة التـأمني الـيت و التأمني، 

  .يقدم عليها

  :عند إخالل املؤمن له هلذا املبدأ فيمكن أن منيز بني حالتني

إذا أدىل املؤمن له ببيانات خاطئة : حبسن نية) ناتإخفاء البيا(حالة إدالء املؤمن له ببيانات خاطئة - 

حبسن نية أو جبهل منه أو دون قصد العتقاده أ�ا غري مهمة، يكون من حق شركة التأمني أن تقرر 

 .إلغاء التعاقد أو استمراره حسب أمهية تلك البيانات

املؤمن له ببيانات خاطئة إذا أدىل : بسوء نية) إخفاء البيانات(حالة إدالء املؤمن له ببيانات خاطئة - 

بسوء نية أو عن قصد أو أخفى بيانات مهمة عن املؤمن �دف االستفادة من التأمني، يكون 

العقد باطال بطالنا مطلقا ويسقط حق املؤمن له يف أي تعويض وال يستحق رد أي جزء من 

د وشروطه كما القسط املسدد، ويقع على كاهل شركة التأمني أن تثبت مدى أمهية البيانات للعق

 .على الشركة أن تثبت سوء نية املؤمن له وتعمده إخفاء تلك البيانات واإلدالء �ا خاطئة
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  .139:، صمرجع سابقمحمد توفیق البلقیني، جمال عبد الباقي واصف،   



 

  مبدأ المصلحة التأمينية :ثانيا

يقضـي هــذا املبــدأ بوجــوب أن يكــون للمـؤمن لــه مصــلحة أو فائــدة ماديــة تعـود عليــه مــن بقــاء الشــيء 

و فائــدة ماديــة مــن بقــاء الشــخص املطلــوب التــأمني أو لــه مصــلحة أ ،موضــوع التــأمني دون تلــف أو خســارة

  :على حياته على قيد احلياة، وجيب توافر جمموعة من الصفات يف تلك املصلحة وهي

مبعىن أن يرتتب على حتقق اخلطر املؤمن منه خسارة مالية للمؤمن له، وأن املصلحة : مصلحة مادية - 

صديق أو أن تؤمن على زعيم ديين أو زعيم املعنوية ليست حمال للتأمني، فال جيوز التأمني على 

 .وطين ال توجد بينك وبينه صلة قرابة

، فعلى سبيل املثال ال جيوز العامة اآلدابو  مبعىن أن ال ختالف النظام العام: مصلحة مشروعة - 

 .لتاجر خمدرات أن يؤمن على سلعته من احلريق والسرقة

مـا أنـه ك يف أنـه مـن عقـود املقـامرة أو املراهنـة، كاهلدف من هذا املبدأ هو إبعاد عقد التأمني عن الشـ

حق التقدم لشراء عقد التأمني، فالشخص الذي ميكنـه التـأمني علـى حيـاة صـديق يهدف إىل حتديد من هلم 

ثـري ال تربطــه بــه صـلة دم أو قرابــة مــن الدرجــة األوىل، يكـون مــن الســهل عليــه أن يتعمـد قتلــه وحتقــق اخلطــر 

علــى مبلــغ التــأمني، ويكــون يف ذلــك مــدعاة للفســاد يف ا�تمــع واإلثــراء علــى �ــدف احلصــول  ضــدهاملــؤمن 

  .حساب الغري

  مبدأ السبب القريب :ثالثا

ويقصد �ذا املبدأ أن يكون احلادث املؤمن منه هو السبب األصلي القريب واملباشر حلدوث اخلسارة، 

مبعىن أن يكون هو السـبب الفعـال الـذي بـدأت بـه سلسـلة احلـوادث الـيت أدت يف النهايـة إىل وقـوع اخلسـارة 

لـغ التـأمني أو قيمـة دون تدخل أي مؤثر خارجي خلـالف السـبب األصـل، وذلـك حـىت يلتـزم املـؤمن بـدفع مب

التعـويض، هــذا املبــدأ يثــري الكثــري مــن املشــاكل بــني املــؤمن واملــؤمن لــه يف حتديــد الســبب القريــب وعليــه ميكــن 

  : القول أنه

إذا كان السبب األساسي أو الفعلي للحادث والذي بدأ أوال هو السبب القريب واملغطى بالوثيقة،  -

أو غري املغطاة بالعقد، فإنه يف هذه  ةواملستثنا مث جاءت بعد ذلك سلسلة من األسباب األخرى

احلالة تلتزم شركة التأمني بالتعويض عن اخلسائر كاملة يف تأمني املمتلكات واملسؤولية، أو تلتزم 

 .بدفع مبلغ التأمني احملدد يف العقد



 

أو إذا كان السبب األساسي القريب والفعال للحادث والذي بدأ أوال هو سبب غري مغطى بالعقد  -

السبب املستثىن مث جاء بعد ذلك السبب املغطى بالعقد ضمن سلسلة متتالية من احلوادث اليت 

أدت إىل حدوث اخلسارة، فإن السبب القريب يف هذه احلالة يعترب سبب ثانوي وال تسأل الشركة 

 .عن أية تعويضات

أوال وهل هو  دأويقع على شركة التأمني أن حتدد السبب األساسي أو الفعلي للحادث والذي ب

  السبب القريب أم ال ؟

   مبدأ التعويض :رابعا

ولذلك تسمى بعقود التعويض، ويقتضي هذا املبدأ بأنه  ،ينطبق هذا املبدأ على التأمينات العامة فقط

املسـتحق عـن قيمـة اخلسـارة  عند حدوث  خسارة تغطيها وثائق التأمني فإنه ال جيـوز أن يزيـد مبلـغ التعـويض

قد يتعمـد حتقـق اخلطـر املـؤمن  وبالتايلألحوال، حىت ال يكون التأمني مصدر ربح للمؤمن له بأي حال من ا

منه واإلثراء علـى حسـاب شـركة التـأمني، ولـذلك يهـدف هـذا املبـدأ إىل وضـع املـؤمن لـه يف نفـس احلالـة الـيت  

  .كان عليها قبل حتقق اخلطر دون زيادة أو فائدة

نات املمتلكات واملسؤولية فقط وذلك لسهولة تقدير قيم األشياء وينطبق مبدأ التعويض على عقود تأمي

املعرضة للخطر وبالتايل تقدير اخلسائر الناجتة عنها، أما عقود التأمني على احلياة فيصعب قياس القيمة 

 ولذلك تعترب وثائق التأمني على ،احلقيقية حلياة اإلنسان وينتج عادة عن حتقق اخلطر املؤمن منه خسارة كلية

احلياة وثائق حمددة القيمة، حيث تلتزم شركة التأمني بدفع املبلغ املتفق عليه مقدما وهو مبلغ التأمني عند 

فإن مبلغ التأمني احملدد مقدما  ،املسؤوليةو  حتقق اخلطر املؤمن منه، أما يف وثائق التأمينات على املمتلكات

ا تلتزم شركة التأمني بسداده عند حتقق اخلطر املؤمن يف الوثيقة ميثل احلد األقصى اللتزام شركة التأمني، وم

  .منه هو مبلغ التعويض، ولذلك يطلق على وثائق تأمينات املمتلكات واملسؤولية بأ�ا وثائق تعويض

  مبدأ المشاركة :خامسا

املبدأ  يعترب مبدأ املشاركة يف التأمني من املبادئ القانونية اهلامة اليت ترد يف قانون التأمني، ويقضي هذا

بأنــه إذا وجــد ســاريا وقــت حتقــق اخلطــر وثيقــة أو عــدة وثــائق أخــرى ضــامنة لــنفس الشــيء املــؤمن عليــه وضــد 

نفس اخلطر ونفـس املصـلحة التأمينيـة فـال تلتـزم كـل شـركة مـن شـركات التـأمني يف التعـويض بـأكثر مـن نسـبة 



 

يـع املـؤمنني، ويتمثـل اهلـدف مـن هـذا املبـدأ املبلغ املؤمن به لديها إىل جمموع مبالغ التأمني املؤمن �ـا لـدى مج

يكــــون جممــــوع  وبالتــــايل ،يف عــــدم حصــــول املــــؤمن لــــه علــــى تعويضــــه املســــتحق مــــن كــــل مــــؤمن علــــى حــــدة

يكــون املــؤمن لــه قــد حقــق أرباحــا علــى حســاب شــركات  منــهالتعويضــات أكــرب مــن قيمــة اخلســارة احملققــة، و 

تــدعو املــؤمن لــه لتعمــد حتقــق اخلطــر لالســتفادة مــن التــأمني ال أخالقيــة الــيت الــالتـأمني، وهنــا تظهــر املســببات 

  .واإلثراء على حساب الغري

  :وتتوزع اخلسائر بني شركات التأمني على النحو التايل

إذا كان جمموع مبالغ التأمني لدى خمتلف املؤمنني تعادل :  أو فوق الكفاية إذا كان التأمني كاف -

فإن املؤمن له يستحق تعويضا كامال عن اخلسارة احملققة، أو تزيد عن قيمة الشيء موضوع التأمني، 

 :ويتم حتديد نصيب كل مؤمن يف التعويض كما يلي

املبلغ	التأمني	لدى	املؤمن

جمموع	مبالغ	التأمني	للمؤمنني
	X	اخلسارة =  نصيب	املؤمن	يف	التعويض

بالغ التأمني لدى خمتلف مموع مبعىن أن جم: كان التأمني دون الكفاية والوثائق ال ختضع ملبدأ النسبية إذا - 

:املؤمنني تقل عن قيمة الشيء موضوع التأمني يف هذه احلالة يكون تقدير التعويض كما يلي  

�حبد	أقصى	جمموع	مبالغ	التأمني� اخلسارة =  التعويض

يف هذه احلالة يستحق املؤمن له تعويضا : إذا كان التأمني دون الكفاية والوثائق ختضع ملبدأ النسبية - 

 :يف مجيع احلاالت ويتحدد نصيب كل مؤمن يف التعويض كما يلينسبيا 

املبلغ	التأمني	لدى	املؤمن

قيمة	الشيء	موضوع	التأمني
	X	اخلسارة =  نصيب	املؤمن	يف	التعويض

 

   مبدأ الحلول في الحقوق :سادسا

يف  ويقضــي هــذا املبــدأ بأحقيــة املــؤمن يف أن حيــل حمــل املــؤمن لــه يف كافــة حقوقــه قبــل الغــري املتســبب

  .الضرر، وذلك بعد سداد قيمة التعويض املستحق



 

  

  

  

  

  خصائص نشاط التأمين  :المطلب السـادس

نظـرا للقيـود التشـريعية املفروضـة عليـه مـن جهـة، وزيـادة أثـر عنصـر التقـدير  امعقـد ايعترب التأمني نشـاط

  :من جهة أخرى، ومن أهم خصائص هذا النشاط

  انعكاس دورة اإلنتاج :أوال

املؤسســات الصــناعية املنــتج يصــنع واخلدمــة تــؤدى قبــل عمليــة الفــوترة النهائيــة، ممــا يتطلــب متويــل يف 

  .مسبق لألصل االقتصادي، والذي يعطي إمكانية التحديد الدقيق لقيمة املنتج أو اخلدمة

ففوترة اخلدمة تتم قبل أداء اخلدمة، ومنه فالدورة املالية لشركة  ،تنعكس األمورفيف نشاط التأمني أما 

عدم إمكانية  وبالتايلالتأمني ترتجم بتعهد سداد مبلغ التعويض الحقا من خالل املخصصات التقنية، 

  ).قسط التأمني(حتديد سعر دقيق للخدمة

  التحويل السلبي :ثانيا

كون أن العملية التأمينية تتميز "  التحويل السليب"إن اخلاصية السابقة تؤدي إىل حدوث ما يسمى بـ 

يوجـد عـدم توافـق كبـري  وبالتـايلبطول مـد�ا، والنتيجـة اخلاصـة �ـذه العمليـة ال تظهـر إال بعـد عـدة سـنوات، 

أي املـوارد طويلـة األجـل " بالتحويـل احليـادي"تتميـز املؤسسـات الصـناعية و بـني مـوارد الشـركة واسـتخداما�ا، 

شـركات يف امات طويلة األجل واملوارد قصرية األجـل متـول االسـتخدامات قصـرية األجـل، أمـا متول االستخد

هـذا مـا و التأمني فتمويـل االسـتخدامات طويلـة وقصـرية األجـل متـول بواسـطة مـوارد طويلـة ومتوسـطة األجـل، 

  .خاصة جانب اخلصوم مبا فيها تسيري األخطار ،يعظم أمهية التسيري احلسن

   لزمني بين حدوث وتعويض الضررالفارق ا :ثالثا



 

عنــد وقــوع فعــل ضــار أو حتقــق مســبب الضــرر، فهنــاك فــارق زمــين مــا بــني تصــريح املــؤمن لــه للحــادث 

وعلى اخلبري مـن خـالل مـدة ) إن مل يكن مصابا(املؤمن له : وعملية التعويض، تتوقف مدة هذا الفارق على

  .مه يف اإلجراءات اإلداريةاملؤمن من خالل اإلسراع من عدو  اخلربة وإعادة اخلربة

  عدم تماثل المعلومات :رابعا

ات، حبيــث يكــون أحــد عنــد إمتــام عقــد التــأمني بــني املــؤمن واملــؤمن لــه، حيصــل عــدم متاثــل يف املعلومــ

مهـا لديـه معلومـات أكثـر مـن اآلخـر، ممـا يرتتـب علـى ذلـك أن أحـد األطـراف أو كليهمــا ال األطـراف أو كال

كل ســليم وينــتج عنــه اختــاذ قــرارات خاطئــة، فــاملؤمن لــه جيهــل هــل قســط التــأمني يســتطيع تقيــيم املخــاطر بشــ

وكيــف ) اخلطــر املعنــوي( الــذي عــرض عليــه جيــد أم ال، كمــا أن املــؤمن ال يعلــم ســلوك املــؤمن لــه جتــاه اخلطــر

لـه ، فمالحظة سلوك املؤمن )االختيار اخلاطئ (يؤثر هذا اخلطر على جتانس حمفظة بوليصات  التأمني لديه 

هــــل يأخــــذ كــــل التــــدابري  ؟هــــل ســــائق الســــيارة حــــذر أثنــــاء الســــياقة: تــــدعو املــــؤمن إىل طــــرح أســــئلة مثــــل

كل هذه األسئلة واألخطـار تـدفع بـاملؤمن إىل إضـافة بنـود   ؟واالحتياطات ضد فيضان املياه واحلرائق يف منزله

  .يف العقد حتث يف جمملها املؤمن له على اختاذ كل التدابري حلماية نفسه

  االختيار الخاطئ :خامسا

تتكـــون حمفظـــة املـــؤمن مـــن أخطـــار غـــري متجانســـة، فقـــد حتتـــوي علـــى أخطـــار كبـــرية وأخـــرى متوســـطة 

وذلـك مـن خـالل  ،وهكذا، وعليه جيب على املؤمن أن يتحرى على املؤمن له كـي يتفـادى االختيـار اخلـاطئ

معرفة بعض األمور اليت غالبا ما يتعمد املؤمن له على إخفائها ففي التأمني على احلياة مثال مـن املهـم معرفـة 

هل املؤمن له يف صحة جيدة أثناء إبرام العقد أم ال ؟ هل توجد أمـراض وراثيـة يف العائلـة؟ هـل يـدخن؟ هـل 

االختيــار اخلــاطئ وكــذلك التحديــد الســليم لقيمــة عقــد ميــارس الرياضــة؟ كلهــا أســئلة مــن أجــل ختفــيض جمــال 

، وعليه فإن اخلطر املعنوي واالختيار اخلاطئ يشـكالن حتـديا كبـريا يف اقتصـاد التـأمني )قسط التأمني(التأمني 

  .ومثنه) طريقة التنقيط مثال(ويعاجلان من خالل تغيري شكل العقد 

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  :التأمـینالتسـییر التقـني لشـركة  :المبحث الثاني

، )Mutuelle(أو تعاونيـــة  )SPA( يكـــون اإلطـــار القـــانوين لشـــركات التـــأمني إمـــا شـــركة باألســـهم  

فهــدف الشــركات باألســهم هــو تعظــيم ثــروة املســامهني مــن خــالل اقــرتاح علــى املــؤمن لــه قســط تــأمني ســنوي 

ثابت مقابل خماطره، أما التعاونيات التأمينية فتعرض على املؤمن هلم املنخرطني لـديها أقسـاط سـنوية خمفضـة 

القسـط خـالل السـنة املاليـة إذا   مقابل تغطية كـل أو جـزء مـن اخلطـر، كمـا ميكـن للتعاونيـة أن ترفـع مـن قيمـة

  .مهما كانت الطبيعة القانونية لشركة التأمني فإن مبدأ حتديد القسط نفسهو كان ذلك ضروريا، 

يعتمد نشاط التأمني وبشكل كبري علـى الرياضـيات واالحتمـاالت وقـانون األعـداد الكبـرية واسـتقاللية 

ث أن اســتقاللية األحــداث بشــكل كــايف يضــمن األخطــار مــن أجــل التســيري الفعــال يف تغطيــة املخــاطر، حيــ

اجتــاه املتغــري العشــوائي الــذي ميثــل األخطــار املتشــا�ة علــى نفــس عقــد التــأمني إىل قيمــة مقــدرة مســبقا هــي 

وكلمــا حتققــت نظريــة النهايــة املركزيــة،  ،كلمــا زاد عــدد األخطــار املتشــا�ة  وبالتــايلالتوقــع الرياضــيايت للخطــر، 

قـانون إحصـائي معـني يسـمح بتقـدير حجـم األخطـار ومنـه إمكانيـة التعـويض اجليـد  ويتجـه توزيـع اخلطـر حنـو

  .للضرر

  :املطالب التاليةهذا يف دراسة سنتناول بال

  

  

  

  

  

  ؛)الضرر، قسط التأمني(صيـاغة عقـد التـأمني  - 

  ،منـذجة  شـركة التـأمني - 

  ؛احتمال إفالس شركة التأمني - 

  ؛طرق أكثر واقعية يف حساب قسط التأمني - 

  ؛(L’aversion pour le risque)مناذج نظرية يف حساب القسط وعدم حتبيذ اخلطر - 

 .إسـهامـات النظـرية املـالية - 



 

  

  

  

  )الضرر، قسط التأمين(صيـاغة عقـد التـأمين  :المطلب األول

  ـرراغة الضـصي :أوال

عنها بقيمة الضرر متثل املتغري  التأمني على أخطار متشا�ة معرب من حمفظة �إن بوليصة التأمني رقم 

لة عن بعضها البعض، خطر متجانس ومستق�	فاملؤمن حامل حملفظة أخطار مكونة من ، ���العشوائي 

�� املقدر ) األضرار املرتاكمة(ضرريكون جممل ال = ��� + ��� + ��� … …  ���حيث   ���+.

االحتمايل الذي تتبعه، إن معرفة هذا متغريات عشوائية مستقلة وموزعة بعدالة حبيث ميكن حتديد القانون 

القانون يسمح بتقدير التكلفة الكلية للضرر لشركة التأمني، كما يسمح حبساب احتمال إفالس الشركة 

عندما يفوق الضرر املرتاكم الضرر املقدر، وحساب تسعرية هذا الضرر من خالل اقرتح سعر للتغطية 

موع لعدد املبالغ العشوائية يؤمن إمكانية دراسة احتمال هذا الوصف آللية وقوع الضرر كمج. التأمينية

Cramer(1955(وكرامر )Lundberg(1940إفالس شركة التأمني، هذا ما جاءت به دراسة ليدنبارغ 
12 

: لتكلفة األضرار كما يلي  ���كمجموع لعدد عشوائي   �اللذان وصفا املبلغ املرتاكم يف اللحظة 

�� = 	0 ,���,���,… ..,�����   

:  هذه املبالغ يف حد ذا�ا عشوائية وموزعة بعدالة تامة وعليه يكون املبلغ املرتاكم لألضرار كما يلي

��� = 	0 ,���,���,… مهما يكن عدد البوليصات املكونة للمحفظة فإن القانون و ،  �����,..

��(��)االحتمايل الذي يصف تطور املبلغ املرتاكم لألضرار   un processus)عبارة عن إجراء مركب �

composé)   لقوانني النسب لألضرار(� �)��  Loi de )    (تتبع النسب بصفة عامة قانون بواسنو ، �

Poisson  مما جيعل من(��)��   .إجراء بواسن مركب �

                                                           
12  PHILIPSON.C, Note On The Application Of Compound Poisson Processes To Sickness And Accident 
Statistics, www.casact.org/library/astin/vol1no4/224.pdf. 



 

  

  

  

  ـأمينط التـقس :ثانيا

 :مكونات ةقسط التأمني خارج الرسم هو جمموع ثالث

 П� = П + Г + � ميثل القسط اخلام أي تقدير التكلفة املتوسطة للضرر مضروبة يف  П ، حيث  

ميثل  Gميثل حتميل األمان من أجل محاية إضافية للمؤمن من تقلبات األخطار،  Гاحتمال وقوعها، 

لشركة، وعليه فإن قسط التأمني الذي يدفعه املؤمن له لتكلفة تسيري امللفات عرب شبكات التوزيع 

  .ارج الرسم مضاف إليه مجيع الرسوميساوي قسط التأمني خ

  13أمينـركة التـذجة  شـنم :المطلب الثـاني

التقريب ويعرب التطور النظري اخلاص مبالءة شركات التأمني يستوجب وضع منوذج لثروة املؤمن، 

  :على ثروة املؤمن باملعادلة التالية توارياإلك

��� = 	�� + � � − ��� … … … … … ..1 .4  

  : حيث

  .tمتثل ثروة املؤمن يف اللحظة : ���

  .متثل املبلغ األويل لألموال اخلاصة للمؤمن: ��

�   .متثل النسبة اآلنية إلصدار أقساط التأمني: �

  .ميثل توزيع بواسن املركب للمبلغ املرتاكم لألضرار: ���

                                                           
13  FOLUS Didier, Théorie financière et assurance, Encyclopédie des marchés financiers, Yves Simon édition, 
Economica, 1997, Paris, P : 1932. 



 

Cummins( 1988(كما اقرتح كيمانس 
  :لثروة املؤمن وفقا للمعادلة التالية اديناميكي امنوذج 14

��� = 	��� − ��� … … … … … ..1 .5  

حيث ، ���وديون الشركة   ���ثروة  املؤمن هي الفرق ما بني أصول الشركة فإن وفقا هلذا التحليل 

�املعدل اآلين العائد املتوقع ( ترتفع أصول الشركة مع ارتفاع عوائد حمفظة أوراقها املالية  وإصدار )  �

مبعدل ( ، وتنخفض مع تسديد تعويضات األضرار للمؤمن له ) �مبعدل آين على كل بوليصة (  ألقساطا

�، إذا كان )من أجل كل وحدة نقدية من الديون ξآين  هو عدد البوليصات املكونة حملفظة املؤمن يف  �

  : ) ôProcessus d’It (فإن قيمة األصول تتطور حسب إجراء إيتو t التاريخ

� ��� = �� � ��� + 	� ��� − ������� + 	�� ���� ��� � … … … … … .1 .6  

  مردودية اآلنية لألصول،للمتثل االحنراف املعياري  ��: حيث

���و    .خاصة بإجراء األصول (Un Mouvement Brownien)هو حركة براونية معيارية   �

لصاحل املؤمن هلم وفقا  ترتفع ديون املؤمن مع ارتفاع معدل التضخم ومع ارتفاع حجم التعويضات

�مبعدل آين (ملبدأ احليطة واحلذر  ، وتنخفض قيمة )λمبعدل آين ( وقوع أضرار جديدة  ، وكذلك مع) �

  :تتطور قيمة الديون حسب إجراء إيتو كما يليو الديون عند تسديد تعويضات أضرار املؤمن هلم، 

� ��� = �� � ��� + 	� ��� − ������� + 	�� ���� ��� � … … … … … .1 .7  

  متثل االحنراف املعياري للتطور اآلين لقيمة الديون، ��: حيث

���و    .خاصة بإجراء الديون (Un Mouvement Brownien)هو حركة براونية معيارية   �

                                                           
14  Cummins. J. David,  Risk-Based Premiums for Insurance Guaranty Funds, The Journal of Finance, Vol. 43, No. 4 
(Sep., 1988), pp. 823-839.  
 

 

 

 



 

���    :لصيغة التاليةلمعامل االرتباط اآلين بني األصول والديون يربط اإلجراءين السابقني وفقا  � �
�
� � =

	��� 	�� .  

يركز مسريو شركات التأمني أثناء تسيريهم على خطر اإلفالس، وهذا راجع إىل انعكاس دورة اإلنتاج 

وضعية "فاملؤمن يقرتح تسعرية معينة قبل أن يعرف التكلفة احلقيقة لإلنتاج، هذه  ،اليت يتسم �ا هذا النشاط

تؤثر مباشرة على احتمال عدم قدرة املؤمن على ) بائع احلماية( (Position Courte )جتاه اخلطر  " قصرية

، وعليه جيب على املؤمن حساب احتمال إفالسه واختاذ كل التدابري من أجل التقدير اجليد هالوفاء بالتزامات

  .إلسهامات املؤمن هلم املتمثلة يف دفع أقساط تأمني توافق حجم الضرر املستقبلي املغطى

   15احتمال إفالس شركة التأمين :المطلب الثـالث

أخطار متجانسة  �من  ةمن أجل حساب احتمال إفالس املؤمن نعترب حمفظة أخطار مكون

�����بعزم أول  ���تتحمل مبلغ ضرر عشوائي قدره  �ومستقلة، البوليصة  � = تباين و  (��)�

����� � = �مهما تكن قيمة و ، (��)� = 1 ,2 ,… … … ,�  

 �/��بشكل كايف فقانون األعداد الكبرية يضمن أن يؤول اجتاه املتغري  اإذا كان عدد األخطار كبري  

�)وحسب نظرية النهاية املركزية فإن القيمة  ،(��)�إىل  − تؤول إىل القانون  (��)�/(�����

، كما أن متوسط تكلفة كل بوليصة يساوي   (La loi normale centrée réduite)الطبيعي املعياري

يف أول  �، فعندما يسدد املؤمن له القسط التقين   (Prime pure)والذي يدعى القسط اخلام  (��)�	

القسط من ء ا، مبدئيا يسعر قسط التأمني ابتد �� مدة التأمني من أجل تغطية مبلغ عشوائي من األضرار

Пاخلام أي  = E (X�)  ، فالس عندما عند استعمال هذا املنطق يف التسعرية فإن املؤمن يقع يف حالة إو

�L تفوق اخلسارة التشغيلية − E �L��  القيمةm  جراءات االحرتازية تضمن املالءة املالية اإلاليت متثل

  :، إن احتمال وقوع مثل هذه احلالة يساوي)مثل األموال اخلاصة وإعادة التأمني وغريها(للمؤمن 

� = ����� − ����� > �� = 1 − 	∅ �
�

�√�
� … … … … … .1 .8  

                                                           
15Idem. 



 

 :حيث

∅	القيمة   �و ،التوزيع للقانون الطبيعي املعياريمتثل تابع (.) = ميثل االحنراف املعياري  (��)�	

�لتكلفة األضرار، يف حالة  = معناه أن املؤمن ال ميلك أمواال خاصة وال يعتمد على إعادة التأمني  0

%فإن استخدام القسط اخلام كأساس للتسعري يعرض املؤمن إىل إفالس بنسبة  وبالتايل نسبة  ، وهي 50

ميكنه ختفيض هذه النسبة عن طريق زيادة هامش األمان  �خاصة  املؤمن الذي ميلك أمواال. ة جداعالي

�يسعر القسط عل شكل و  Гعلى قسط التأمني  = ����� + Г   االختيار األبسط لـ ،Г  هو

Г = �مع  (��)�� ∈ [0 ,1 ، ميكن تبيان أن احتمال إفالس املؤمن الذي حيمل قسط التأمني بـ [

1 (quote-part)ويقوم بإعادة التأمني باحلصص  �نسبة  − حملفظة بوليصاته ملواجهة مبلغ مرتاكم   �

  :يساوي ����لألضرار 

� = �� �� ��� − 	(1 + �)������ > �	� 1 − ∅ (�)… … … … … .1 .9  

�: حيث = (���� + �)/��   اكبري   �كلما كان و ميثل معامل األمان لشركة التأمني،   �√

�	:وميكن التأثري على هذا املعامل من خالل املعايري، اكلما كان احتمال اإلفالس صغري  ,�,�,�,�	  ،

�: حبيث ∗�أدىن هلذا املعامل  اكما يوجد حد ≥ �عموما شركات التأمني تعد املعامل . 	∗� ≥ 4 

‰هذا املستوي من األمان يعطي احتمال إفالس مقبول قدره  0 .032 ، لكن قيمة كهذه للمعامل 	

  .تسعرية عالية، وهذا ما يعد من الناحية التسويقية أمر غري مرغوب فيهتؤدي حتما إىل اقرتاح 

  16طرق أكثر واقعية في حساب قسط التأمين :المطلب الـرابع

ميكن حساب قسط التأمني من خالل ، و املبلغ املرتاكم ألضرار خطر واحد ��ميثل املتغري العشوائي

ℜاملعرف على  Hالتطبيق  �وعليه يكون قسط التأمني  � = � توجد عدة طرق مقبولة يف و ، (��)

  :ولعل أمهها وأبسطها هي طريقة القسط اخلام Hحساب قسط التأمني ابتداء من التطبيق 

� = ����� … … … … … .1 .10  

                                                           
16  FOLUS Didier, 1997, Op.cit. PP : 1939-1940. 



 

لكن يعاب على هذه الطريقة أ�ا حتمل يف طيا�ا احتمال إفالس كبري، وحلل هذا املشكل مبدئيا جيب 

  :حتميل القسط اخلام تدرجييا ليصبح

� = (1 + �)����� … … … … … .1 .11  

الغرض من هذا التحميل هو زيادة درجة األمان ملواجهة التقلبات اليت ميكن أن تطرأ على املبلغ 

هذا النوع من القسط يستعمل عادة يف التأمني على احلياة نظرا و املرتاكم لألضرار حول املبلغ املتوسط، 

 وبالتايل ،املمتلكات الذي يتميز بنسبة تقلبات كبريةالستقرار مبلغ األضرار فيها عكس التأمني على 

  . (La Variance)مة هلذا النوع من التأمني هي طريقة التباين ءفالطريقة األكثر مال

� = ����� + 	�	������� … … … … … .1 .12  

ميثل األخطار القدمية يف حمفظة  ��فإذا كان  (La Covariance)كما توجد طريقة التباين املشرتك 

  :ميثل األخطار اجلديدة فيها، يكون قسط التأمني إذن ��و املؤمن

� = ����� + 	�	������,��� … … … … … .1 .13  

من الصعب تطبيق هذه الطريقة ألنه من الضروري معرفة درجة االرتباط داخل حمفظة املؤمن كما 

ظرة واضحة جيب معرفة درجة االرتباط بني األخطار القدمية واألخطار اجلديدة، لكن ميز�ا أ�ا تعطي ن

  .على إسهام األخطار اجلديدة يف األخطار الكلية

توجد طرق أخرى حلساب تسعرية قسط التأمني لكن كلها �مل سلوك املؤمن جتاه اخلطر يف حساب 

هذه التسعرية، كما أ�ا أيضا ال تأخذ بعني االعتبار سعر التحكيم الذي ينشأ أساسا بني العرض والطلب 

  .ما تسمح به النظرية املاليةعلى خدمة التأمني وهذا 

  

  

  



 

 L’aversion pour le)نماذج نظرية في حساب القسط وعدم تحبيذ الخطر :المطلب الخـامس

risque)  

رية تقرتح مناذج حلساب قسط التأمني مبنية على تفكري نظري مهيكل على أساس تواالكتابات اإلك

  .عدم حتبيذ اخلطر للمؤمن

  نماذج نظرية للتسعيرة :أوال

ال النظري ا�أعماال مهمة يف  (Gerber 1980)جاربر و  17(Borch1990)حقق كل من بورش 

 ي يعترب وجود دالة منفعة لـ فان نومان مورقانسرت  لصفرية، هذا األخري الذللتسعرية واقرتحا مبدأ املنفعة ا

(Von Neumann Morgenstern)  � التأمني ني، املؤمن حيسب قسط حيث من أجل خطر مع (.)

، وإال سوف Wال، فإذا اختار أن ال يؤمن فإنه حيافظ على منفعة ثروته األولية  سواء أمن هذا اخلطر أو

�حيصل على توقع منفعته  + � − متغري عشوائي ميثل املبلغ املرتاكم لألضرار، وعليه  ��حيث  ،��

  :تكون

��� �� + � − ���� = � (�)… … … … ..1 .14  

حبيث يصبح  1.14ر دالة املنفعة يؤمن وجود قسط التأمني، كما يوجد حل وحيد للمعادلة تقعُ 

 : القسط يساوي

� = 	
1

�
����� � ��� ≡

1

�
�� (�)… … … … .1 .15  

، (Degré d’aversion pour le risque)متثل درجة النفور من اخلطر بالنسبة للمؤمن  �حيث 

وعليه يكفي معرفة القانون الذي يتبعه املبلغ املرتاكم لألضرار من أجل معرفة قيمة القسط، ففي حالة 

��التوزيع الطبيعي مثال تكون القيمة  (�)= ������ + ومنه تصبح املعادلة  2/(��)���

1.15 .  

                                                           
17  BORCH. K.H, Economics Of Insurance, North Holland Publishing Company, 1990, USA, PP : 422-425. 
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وذلك بوضع  1.12بعيد طريقة التباين يف املعادلة من الواضح أن هذه املعادلة تشبه إىل حد 

� = 	�   .فإن معدل حتميل األمان مرتبط بدرجة النفور من اخلطر بالنسبة للمؤمن وبالتايل،  �2

   احتمال اإلفالس والنفور من الخطر للمؤمن :ثانيا

  :مرتاجحة تبني احلد األعلى الحتمال اإلفالس املؤمن Cramer(195518(وضع كرامر 

� ≤ � ��� … … … … … .1 .17  

  

��� عبارة عن معامل تصحيح للمؤمن يعرف على أنه حل للمعادلة  κ: حيث � ��� = � �� 

κيف احلالة األسية لدينا   =  1.15بالتعويض يف املعادلة و ، )هو درجة النفور من اخلطر للمؤمن �( �

  :حنصل على املعادلة التالية

� = 	
1

�
����� � ��� … … … … … .1 .18  

�:حساب درجة النفور من اخلطر للمؤمن حيثوعليه ميكن  = − ، ومنه يف حالة  �/���

  :إىل االتوزيع الطبيعي يكون قسط التأمني مساوي

� = ����� −
���

2�
����� … … … … … ..1 .19  

هذه العالقة بني سعر التأمني ودرجة النفور من اخلطر تقرب تسعرية عقد التأمني من منوذج تسعري 

  .ية املاليةاألصول املالية يف النظر 

  

                                                           
18  CRAMER H, Collective risk theory, Skandia jubilee Volume,1955, PP :11-17. 



 

  

  19اليةـرية المـات النظـهامـإس :المطلب السـادس

ينشأ نتيجة التقاء العرض (تأمني على أساس أنه سعر توازين قسط ال املالية يف حتديد �تم النظرية

، حيث كل عون يف االقتصاد يعمل على تعظيم ثروته النهائية، آخذا بعني االعتبار ) والطلب على التأمني

 MEDAF((Modèle(ثروته األولية وسلوكه جتاه اخلطر، مناذج التوازن على غرار منوذج توازن األصول املالية 

d’Equilibre des Actifs Financiers)  ومناذج التدفقات احلالية على غرار(Arbitrage Pricing 

Theory)) ATP( ل ججمال التأمني، من أ وكل النماذج النابعة من نظرية اخليارات وجدت تطبيقات هلا يف

  .هدف أساسي هو حتليل احملددات طويلة األجل يف توازن تسعرية شركة التأمني

 (Hill1979) وهيل   (Fairley 1979) وفرييل(Cooper 1974) من قًبل كوبر ) MEDAF( رطوّ 

بة حمددة يف ليتالءم مع حالة التأمني، وعليه فإن املؤمن جيازي املسامهني وفق نس  (Kahane 1979)وكهان

، ومن أجل بلوغ هذه النسبة على املؤمن أن ينظم نشاطه حول نوعني   )MEDAF(عالقة التوازن مليداف

وتوظيف األموال اخلاصة ) إصدار أقساط التأمني وتعويض األضرار( االستغالل الدائم : من مصادر الدخل

والديون  � األموال اخلاصة األولية : لشركة التأمني مصدرين لألموالف .لسوق املايلوأقساط التأمني يف ا

كون أن جانب اخلصوم يف ميزانية شركة التأمني يتكون أساسا من األموال اخلاصة واملخصصات التقنية ( �

  �، تستغل يف حمفظة بوليصات عن طريق إصدار أقساط تأمني )اليت تعترب ديون املؤمن جتاه املؤمن هلم

، عائد حمفظة بوليصات   �بقيمةتوظف كل من األقساط واألموال اخلاصة يف أصل و ، )قم األعمالر (

 ���	 والذي ميثل جمموع األقساط ناقص تكاليف االستغالل أما عائد حمفظة التوظيفات   ���	التأمني  

����	ومنه تكون النتيجة الصافية بإمهال الضرائب  + ذج هو احلصول على الغرض من هذه النما. ����

���	معدل عائد توازين 
، يف هذه احلالة تكون املردودية  ∗�	أو ما يعادله أي القسط اإلمجايل التوازين  ∗

 : معرب عنها بداللة مردودية االستغالل ومردودية التوظيفات) أي مردودية األموال اخلاصة(املالية 

                                                           
19  Garven  James R, On The Application Of Finance Theory To The Insurance Firm, Journal Of Financial 
Services Research, Vol 1, N :1, Sep 1988, PP : 57-76. 



 

��� =
� ���

�
+

����

�
: التساوي بني األصول واخلصوم أي أن ، توازن امليزانية يقتضي 	

� = � + �بوضع  � = �و	�/� = �  :حنصل على العبارة التالية �/

 ��� = (�� + 1 )��� + : من العبارة السابقة ميكن استنتاج معامل بيتا للمؤمن ����

�� = �� (�� + 1 )+ رتك بني عائد السوق وعائد أصل معامل بيتا يساوي التباين املش( ���

عدل التوازين املفإن  MEDAF، وعليه وحسب منوذج امليداف  )ني مقسوم على تباين عائد السوقمع

������: للمردودية املالية يكتب  = �� + ��(������ − ميثل سعر الفائدة  ��: ، حيث ��

العالقة  اخلايل من املخاطر، وإذا كانت املردودية املالية للمؤمن تستويف مواصفات ميداف فإننا حنصل على

   MEDAF-ASSURANCE: 20التالية اليت تدعى 

�����
∗ � = − ��� + ��(�(���)− ��)… … … … … .1 .20  

توجد عالقة عكسية ما بني مردودية االستغالل وسعر الفائدة اخلايل من املخاطر، وعالقة طردية مع 

�بوضع و  .األخطار املنتظمة لنشاط التأمني = (������ − ميكن إعادة كتابة  (���)���/(��

  :كالتايل  1.20املعادلة 

�����
∗ � − �� = − (� + 1 )�� + � 	�	�������

∗,���� … … … … .1 .21 																 

  :حيث

�����
∗ � −   .ميثل سعر خطر نشاط التأمني: ��

�������
  .األخطار املنتظمة لنشاط التأمني: ����,∗

  .ألقساط وتعويض الضرريرتجم على أنه مؤشر للفارق الزمين بني إصدار ا :�

  .( L’Aversion pour le risque)ميثل معامل النفور من اخلطر ملؤمن وسط : �

                                                           
20 FOLUS Didier, 1997, Op.cit.P : 1944. 



 

�:بشكل جيد فإن اإذا كان املبلغ مقدر و ميثل املبلغ املرتاكم لألضرار،  ��ليكن  = ، ومنه القسط  (��)�

  :التوازين يساوي

�∗ = �(�)+
−��� + ���� ����,����

1 + ��� − ���� (��,��)
����� … … … … … .1 .22  

: اخلطر أي عالوةمن الواضح أن قسط التأمني التوازين ميثل التوقع الرياضيايت للخطر مضافا إليه 

�∗ = (1 + �∗)����� 

∗�حيث نسبة التحميل = − ��� + ���� ����,����/1 + ��� − ����(��,��)   

تكًون دالة متزايدة مع األخطار املنتظمة،  هذا يعين حسب امليداف أ�افإذا كانت هذه النسبة موجبة 

 .�عامل حتديد األموال مودالة متناقصة مع 

  :يواجه تطبيق امليداف يف جمال التأمني أربع عقبات

حملفظة البوليصات، أي درجة حساسية هذه   �" بيتا"تكمن يف تقدير املعامل : العقبة األوىل - 

خاصة وأن عناصر هذه احملفظة  ،احملفظة ملتغريات السوق مثل املومسية وعدم االستقرار وغريها

 .ليست عبارة عن أصول مدرجة يف البورصة قابلة للمالحظة والدراسة

يت قام عليها وهي معيارية يتعارض تطبيق هذا النموذج يف جمال التأمني مع الفرضية ال: العقبة الثانية - 

، كون األصول التأمينية تكون غري (L’Hypothèse de Normalité sous-jacente)األصل 

 .معيارية على اعتبار تنوع فروع التأمني

ا العامل ذحني يعترب ه ال يأخذ هذا النموذج بعني االعتبار احتمال إفالس املؤمن، يف: العقبة الثالثة - 

 .ني واهليئات املشرفة عليهاجدا لشركات التأم امهم

تكمن يف إمهال هذا النموذج ألثر الضرائب على عوائد التوظيفات اليت يقوم �ا : العقبة الرابعة - 

 .املؤمن

  



 

  :التسـییر المـالي لشـركة التأمـین :المبحث الثـالث

الشركة، يهدف كل مؤمن إىل تعظيم قيمة شركته وذلك من خالل تعظيم األرباح واالستقرار يف نتائج 

ونات ؤ ومن أجل حتقيق هذا اهلدف يعتمد املؤمن على التقنيات احملاسبية من خالل التحكم يف امل

اإلبداعات املالية  عن طريق ةلتقنيات التأمينية مثل إعادة التأمني، والتقنيات املاليوا واملخصصات وغريها، 

املعايري االحرتازية من خالل مجلة من القيود يف األسواق املالية، كل هذا يف إطار إشراف اهليئات الرقابية و 

  .والشروط خاصة يف ما يتعلق باملالءة املالية

  :املطالب التاليةهذا املبحث يف دراسة سنتناول بال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  لميزانية المالية لشركة التأمينا :المطلب األول

  امليزانية املالية لشركة التأمني؛ - 

  جدول حسابات النتائج لشركة التأمني؛ - 

  مـالءة شـركات التـأمني؛ - 

  حمفظة التوظيفات يف شركات التأمني،التشريعات املنضمة لتكوين  - 

  .قـواعد التـوافق بني املـوارد واالستخـدامات - 



 

  :تتكون امليزانية املالية لشركة التأمني من العناصر املوضحة يف اجلدول املوايل

  .التأمينالميزانية المالية لشركة ): 1.1(الجدول رقم

  ومــالخص  افيةــول الصــاألص

  توظيفات

ادة التأمني يف عإحجم 

  املخصصات التقنية

  أصول االستغالل 

65- 70 %  

10 - 15%  

  
  

20%  

  األموال اخلاصة

  املخصصات التقنية

  

  ديون االستغالل

10- 15%  

70- 80%  
  
  

10%  

  %100  مجموع الخصوم  %100  مجموع األصول

Source: Conseil National De La Comptabilité Note De Présentation De L'Avis N° 2009-12 DU 1er Octobre 

2009(France). 

  

 %80إىل 70أن اخلصوم تتكون أساسا من املخصصات التقنية يف حدود أعاله يتضح من اجلدول 

من جمموع اخلصوم واليت متثل التزام من املؤمن حنو املؤمن هلم بتعويض الضرر يف حالة وقوعه، وهو عبارة عن 

ن الديون البنكية كما أني من باب احليطة واحلذر،  احملتملة مضافا إليه هامش خطأ معمبلغ كل التعويضات 

دورة اإلنتاج فالشركة حتصل على متويل والسندات تكاد تكون معدومة يف امليزانية وهذا راجع إىل انعكاس 

أموال خاصة واليت تعترب مسامهة  %15إىل  10مسبق من أقساط املؤمن هلم، كما تتكون اخلصوم من 

 65من جمموع اخلصوم، أما األصول فتتكون من  %10ال متثل ديون االستغالل سوى  يف حنيالشركاء، 

ة الضرر بشكل أفضل، كما تتخلى شركة التأمني توظيفات املخصصات التقنية من أجل مواجه %70إىل 

أما أصول االستغالل  ،%15إىل  10على جزء من األخطار يف شكل إعادة تأمني بنسبة ترتاوح مابني 

يتضح . من جمموع األصول وتتكون أساسا من احلقوق القصرية األجل وحسابات التعديالت %20فتمثل 

وعليه فإن أي تغيري  ،ت التقنية وعوائد توظيفها على قيمة الشركةمن هيكلة امليزانية األثر الكبري للمخصصا

من املهم دراسة أهم العوامل اليت ميكن  وبالتايليف نسب كل منهما من شأنه أن يؤثر على الشركة ككل، 

  .أن تؤثر على هذه النسب

  ل حسابات النتائج لشركة التأمينجدو  :المطلب الثـاني



 

وقوع  يف حالةمن املخاطر اليت قد يتحقق بعضها  ااملقابل يتحمل جزءيف يصدر املؤمن عقود تأمني و 

 بدفع تعويضات ألصحاب الضرر، هلذا الغرض يقوم املؤمن بتوظيف كل من األقساط االضرر، فيكون ملزم

األموال اخلاصة خالل الفرتة ما بني اإلصدار وحتقق الضرر، كل هذه العمليات تظهر يف جدول حسابات و 

  :يوضحه اجلدول املوايل النتائج كما

  .جدول حسابات النتائج لشركة التأمين):2.1(الجدول رقم 

+  

+  

+  

  األقساط املصدرة

  إيرادات التوظيفات التقنية

  إيرادات تقنية أخرى 

 -  

 -  

 -  

 -  

  تكاليف األضرار

  اختالف يف املخصصات التقنية

  مصاريف إدارية

  مصاريف أخرى

  التقـنية النتيـجة  

+  

+  

  التوظيفات غري التقنيةإيرادات 

  إيرادات أخرى غري تقنية

 -  

 -  

 -  

  تكاليف التوظيفات

  تكاليف غري تقنية أخرى

  الضريبة على األرباح

  الــدورة نتــيجة
Source : Conseil National De La Comptabilité Note De Présentation De L'Avis N° 2009-12 DU 1er Octobre 

2009.  

يف تسيري حمفظة بوليصات التأمني وحمفظة التوظيفات، هذه األخرية تتشكل من  يتمثل اجلانب التقين

 ،ويكون مقدار هذه النسبة مرتبط حبجم األموال اخلاصة من جهة ،اقتطاعات من األقساط سنة بعد سنة

  .وقيمة املخصصات التقنية من جهة أخرى

   ـأمينركات التـالءة شـم :المطلب الثـالث

مثل كل نشاط مايل خماطر اإلفالس، هذا ما يؤدي باملسامهني إىل فقدان  تتحمل شركات التأمني

من تبعات اإلفالس عند عجز شركة  اجزء أو كل ما ميتلكونه من أسهم، كما يتحمل املؤمن هلم جزء

التأمني عن تعويضهم يف حالة وقوع الضرر، وعليه توجد عوامل كثرية تؤثر على مالءة شركة التأمني مثل 



 

ريها، إن معرفة هذه العوامل بشكل جيد من غركة، أسعار الفائدة، التعرض للكوارث الطبيعية و رحبية الش

  .  على مالءة الشركة �اشأنه أن يقلل من وطأ

  أثر الربحية ومعدالت الفائدة ودرجة التنظيمات والتشريعات على مالءة شركة التأمين :أوال

من أهم الدراسات   21(SuisseRe)ادة التأمني العاملية متثل الدراسة امليدانية اليت قامت �ا شركة إع

يف هذا ا�ال، وأكدت نتائج الدراسة أن تراجع نتائج شركة التأمني من سنة إىل أخرى من شأنه أن يضعف 

نسبة املالءة املالية، واليت متثل نسبة األموال اخلاصة على األقساط املصدرة، وعلى الرغم من سياسة 

أن ذلك قد يكون عدمي الفائدة كون أن شركة التأمني التوظيفات املالية اليت تقوم �ا شركة التأمني إال 

ليست هي اليت تتحكم يف السوق املايل، فكما ميكن أن حتقق عوائد ميكن كذلك أن تتكبد خسائر، كما 

مثل الكوارث  (Risques très volatile)أن احتواء حمفظة األقساط على أخطار شديدة التذبذب 

للتغري يف أسعار و ل التلوث يعين تنامي وتصاعد ضعف املالءة املالية، الطبيعية واملسؤولية املدنية يف جما

حيث أن أصول الشركة حساسة هلذا املعدل، فعندما  ،الفائدة األثر كذلك على املالءة املالية لشركة التأمني

ة ويكون هذا األثر أكرب إذا كانت الشركة جمرب  ،خنفاضااليرتفع هذا املعدل يؤثر على توظيفات الشركة ب

على التخلي عن جزء من التوظيفات ملواجهة خطر استثنائي، وبالعكس فإن ارتفاع معدالت الفائدة له أثر 

فهو يسمح باحلصول على عائد أكرب يسمح لشركة التأمني من  ،إجيايب خاصة يف التوظيفات اجلديدة

ون املردودية املالية أكرب يف هذه احلالة تكو  ،ختفيض تسعري�ا جللب زبائن أكثر وتعوض ذلك يف التوظيفات

، وعلية يكون معامل اخلطر النظامي (MEDAF-Assurance)هذا ما يؤكده و  ،من املردودية التشغيلية

:     إىل يامساو 
�� (��)

� � �
= − � − �� < 0.  

 ،تبني هذه املعادلة أن املردودية التشغيلية عبارة عن دالة متناقصة جتاه سعر الفائدة اخلايل من اخلطر 

و
�� (��)

� ��
= �� > هذا يعين أن املردودية التشغيلية ترتفع مع ارتفاع معدل العائد لألصول ذات   0

   عادة ما ��و 	��مبا أنو  خماطر

                                                           
21  SuisseRE, Evolution de l’insolvabilité et l’importance de la solidité financière dans l’assurance, Sigma nº7, 
1995,Zurich.  



 

على أثر أسعار الفائدة  امما جيعل احلكم صعب ،يكون هلما نفس االجتاه فهذا يتعاكس مع ما سبق

  .على مالءة شركة التأمني

أنه كلما   ،الءة املاليةاملفيما خيص أثر التنظيمات والتشريعات على  (SuisseRe)كما بينت دراسة 

كانت التنظيمات والتشريعات أكثر حزما كلما كانت حاالت اإلفالس أقل، ففي الواليات املتحدة 

جعل عدد حاالت اإلفالس أكثر من أوروبا واليابان أين التشريعات أكثر مما وبريطانيا توجد تشريعات أقل 

  . صرامة

  ـالءة شركة التأمينر الكوارث على مـأث :ثانيا

كان املبلغ السنوي   1989تبني أنه يف سنة  1998سنة   (SuisseRe)يف دراسة أخرى قامت �ا 

 1997من الناتج احمللي اخلام العاملي وارتفع سنة  ‰0.02ميثل ) الربية واجلوية والبحرية(ألضرار الكوارث 

هذا ما أثر على عدد حاالت اإلفالس خاصة يف الواليات املتحدة األمريكية، والشكل و ، ‰0.04ليتجاوز 

  .1994إىل  1978املوايل يبني تطور مبالغ أضرار الكوارث وعدد حاالت اإلفالس العاملية للفرتة 

  

  

  

  

  

  1994- 1978تطور أضرار الكوارث وعدد حاالت اإلفالس العالمية للفترة ):  4.1(الشكل رقم 



 

    

Source :SuisseRe, OpCit,P :22. 

أي كلما زادت  ،يتضح من الشكل أن هناك ارتباط موجب بني الكوارث وعدد حاالت اإلفالس

مبالغ أضرار الكوارث زاد عدد حاالت اإلفالس، يف هذا السياق متثل األدوات املالية املستحدثة حال هلذا 

  .االرتباط من خالل حتويل هذا النوع من األخطار للمستثمرين واملضاربني عرب األسواق املالية

	في شركات التأمينمة لتكوين محفظة التوظيفات ظـالتشريعات المن :المطلب الـرابع

توظف شركات التأمني أمواهلا من أجل احلصول على عوائد متكنها من مواجهة أفضل للحوادث اليت 

وتستثمر شركات التأمني كل من األموال اخلاصة واملخصصات التقنية، كما ختتلف  ،يتعرض هلا املؤمن هلم

كة حيث يسمح هذا األخري من يكون التنويع السمة املشرت  عموماو  ،خرألنسبة التوظيفات من بلد 

 ،األوراق املالية اليت ميكن أن تستثمر فيها شركة التأمني هي األسهمو التخلص من األخطار اخلاصة، 

نسبة االستثمار القصوى يف كل نوع وختتلف األوراق املالية العقارية والديون واملشتقات املالية،  ،السندات

  :يوضحه اجلدول التايل نواع السابقة من بلد إىل أخر كمااألمن 

  

3(الجدول رقم   .نسب االستثمار القصوى في األوراق المالية): 1.
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األضرار ملیار دوالر

عدد حاالت اإلفالس



 

الواليات المتحدة   الورقة المالية

  )نيوجارزي(

الواليات 

المتحدة 

  )دولوار(

  الجزائر  فرنسا

4  /  أسهم مدرجة كحد 0%

  أقصى

6 2  كحد أقصى  5%   كحد أقصى  0%

4  /  أسهم غير مدرجة كحد   0%

  أقصى

6 2  كحد أقصى  5%   كحد أقصى  0%

احلد األقصى من   أسهم أجنبية

  األقساط

6  كحد أقصى  5% 2  كحد أقصى  5% كحد أقصى   0%

بعد موافقة وزارة (

  )املالية

5  /  /  /  أوراق حكومية   على األقل 0%

  سندات أجنبية

  

احلد األقصى من 

  األقساط

  غري مسموح �ا  /  كحد أقصى  5%

2  كحد أقصى  %5  عقارات كحد   5%

  أقصى

4 2  كحد أقصى0%   كحد أقصى  0%

4  قروض رهنية 5  كحد أقصى  0% كحد   0%

  أقصى

1   غري مسموح �ا  كحد أقصى  0%

1  /  /  قروض غير رهنية   غري مسموح �ا  كحد أقصى  0%

  غري مسموح �ا  غري مسموح �ا  كحد أقصى%5  كحد أقصى  %5  مشتقات
Source:   - SuisseRe,OpCit. 

               -   Guide des Assurances en Algérie, KMPG, 2009, P:51. 

يتضح من اجلدول أن شركات التأمني ميكن أن تستثمر يف مجيع أنواع األوراق املالية خاصة يف 

...) عقود آجلة، خيارات، عقود املبادلة(فيما خيص املشتقات املالية و الواليات املتحدة األمريكية، 

اجلزائر ال يسمح و  ، حيث تستعمل أساسا للتحوط، ففي فرنساادفاستعماهلا يف شركات التأمني يبقى حمدو 

أما يف الواليات املتحدة األمريكية فيسمح استعمال املشتقات بشرط محاية  ،�ذه املشتقات إال للتحوط



 

عموما  شركات التأمني تستخدم األوراق املالية املشتقة كإسرتاتيجية استثمارية و ، آخر عقد مشتقبوضعيتهم 

  .لتحوط من التقلبات يف أسعار األسهم والسندات وأسعار الصرف والفائدة وغريهادفاعية ل

  داماتـوارد واالستخـوافق بين المـواعد التـق :المطلب الخـامس

 ةيشكل التوافق بني املوارد واالستخدامات األساس الثاين حملفظة املؤمن، ويرتكز هذا التوافق على ثالث

  .توافق نقدي وتوافق جغرايف ،)توافق زمين(توافق يف االستحقاق: حماور

يف التأمني على األضرار يكون االلتزام متوسط وقصري األجل عكس التأمني على احلياة الذي يكون 

فيه االلتزام طويل األجل، وعليه فمحفظة توظيفات املؤمن جيب أن تراعي هذه الفوارق الزمنية بني كل نوع 

  .أنواع التأمني وتراعي كذلك حمفظة االلتزامات من حيث التوقيت واملبالغمن 

فعلى املؤمن أن يقوم بتوظيفات بنفس عملة االلتزامات من أجدل  ،أما فيما خيص التوافق النقدي

8جيب أن ال يقل التوافق النقدي عن  مثال تفادي مشكلة التقلبات يف أسعار الصرف ففي فرنسا أما  0%

1شرتط ياملتحدة األمريكية ف تالواليايف  0 0% .  

التوافق اجلغرايف يعين أن تكون التوظيفات مركزة يف البلد أو املنطقة اليت يكون فيها أكرب عدد من 

  .االلتزامات، وهذا لالستفادة من االرتباط بني أصول التحوط واخلطر املؤمن ضده

وعدم التأكد، ويواجه أخطار املردودية،  عموما يعترب املؤمن مقاول يستثمر يف مناخ يتسم بالعشوائية

خطر االرتباط، كما تعمل اهليئات الرقابية من خالل تشريعات وقوانني احرتازية على مراقبة و  أخطار السيولة

كل و جودة مراقبة هذه األخطار من قبل شركات التأمني ومعاقبتها يف حالة ما إذا مل حترتم هذه القوانني، 

  .ن هلمهذا من أجل محاية املؤم

  

  

	



 

  

     

Source :SuisseRe,OpCit.  

من أجل تعظيم قيمة األموال شركة التأمني 

اهليئات الرقابية، إن التسيري البسيط 

لشركة التأمني يعين استثمار لألصول ملواجهة التزامات اخلصوم، أما التسيري النشط يعين التغيري من عناصر 

أي إعادة هيكلة حمفظة البوليصات كأن يستغين على فرع من فروع التأمني وينتقل إىل فرع أخر 

 ،إما أن يقوم باختيار املؤمن هلم بطريقة التنقيط

ما أن يعيد هيكلة اخلصوم إهذه الطريقة من شأ�ا أن تعطي صورة سلبية على الشركة يف املدى الطويل، و 

  :وايلعن طريق استعمال إعادة التأمني أو األدوات املالية املشتقة يف جمال التأمني كما يوضحه اجلدول امل

  .خصوم شركة التأمين

تصفیة

استمرار

تصفیة

استمرار

  تسيير شركة  التأمين واحترام القوانين االحترازية

شركة التأمني  مما سبق أمهية التسيري احلسن ألصول وخصوم 

اهليئات الرقابية، إن التسيري البسيط اخلاصة وحتسني املالءة املالية لتتماشى واملعايري الدولية اليت تضعها 

لشركة التأمني يعين استثمار لألصول ملواجهة التزامات اخلصوم، أما التسيري النشط يعين التغيري من عناصر 

أي إعادة هيكلة حمفظة البوليصات كأن يستغين على فرع من فروع التأمني وينتقل إىل فرع أخر 

إما أن يقوم باختيار املؤمن هلم بطريقة التنقيط: للمؤمن طريقتنيفإن ض من أجل هذا الغر 

هذه الطريقة من شأ�ا أن تعطي صورة سلبية على الشركة يف املدى الطويل، و 

عن طريق استعمال إعادة التأمني أو األدوات املالية املشتقة يف جمال التأمني كما يوضحه اجلدول امل

خصوم شركة التأمين- عوامل الخطر وتسيير أصول): 

القوانین االحترازیة 

معاییر تسییر 

األصول والخصوم

5(الشكل رقم تسيير شركة  التأمين واحترام القوانين االحترازية): 1.

 

 مما سبق أمهية التسيري احلسن ألصول وخصوم نييتب

اخلاصة وحتسني املالءة املالية لتتماشى واملعايري الدولية اليت تضعها 

لشركة التأمني يعين استثمار لألصول ملواجهة التزامات اخلصوم، أما التسيري النشط يعين التغيري من عناصر 

أي إعادة هيكلة حمفظة البوليصات كأن يستغين على فرع من فروع التأمني وينتقل إىل فرع أخر  ،اخلصوم

من أجل هذا الغر و أكثر عوائد، 

هذه الطريقة من شأ�ا أن تعطي صورة سلبية على الشركة يف املدى الطويل، و و 

عن طريق استعمال إعادة التأمني أو األدوات املالية املشتقة يف جمال التأمني كما يوضحه اجلدول امل

  

  

  

4(الجدول رقم  .1 :(

المؤمن



 

األثر على األموال الخاصة   عامل الخطر

  )المالءة(

  الجةـة المعـطريق

  إعادة التأمني  )اخنفاض(سليب   تناقص ربحية النشاط

  األدوات املالية املشتقة

  التأمنيإعادة   زيادة يف التقلبات  ارتفاع أسعار الفائدة

  إعادة اختيار األصول

  إعادة التأمني  اخنفاض  قوانين وتشريعات غير صارمة

  األدوات املالية املشتقة

  إعادة التأمني  اخنفاض  زيادة عدد الكوارث

  األدوات املالية املشتقة

  ).   SuisseRe 1995(من إعداد الباحث باالعتماد على دراسة : المصدر

تأمني بعض أخطار حمفظتها عن طريق التخلي على جزء من حمفظة ميكن لشركة التأمني أن تعيد 

األموال اخلاصة، كما /أخطارها لصاحل شركة إعادة التأمني، مما يؤثر إجيابا على مؤشر املخصصات التقنية

يفسح ا�ال أمام شركة التأمني من أجل إعادة تنظيم حمفظة أخطارها أو الدخول إىل فرع تأميين جديد، من 

  .ين سياسة تنويع مشا�ة لتلك اليت تستعمل يف جمال االستثمار يف األوراق املاليةخالل تب

كما ميكن لشركة التأمني االعتماد على املنتجات املالية املشتقة يف جمال التأمني عرب األسواق املالية، 

بني من خالل التخلي عن جزء من املخاطر لصاحل املضار  معنيوذلك من أجل التحوط من خطر تقين 

واملستثمرين أو أعوان يريدون التحوط من خماطر معاكسة مقارنة باملؤمن، كما تسمح هذه التقنية للمؤمن 

، ومنه فحجم الضرر "األقساط/ الضرر"الدخول إىل فروع تأمينية جديدة كو�ا تعزز معيار املالءة ومعيار 

دول حسابات النتائج وامليزانية خصوم املؤمن، وسنوضح من خالل ج- يعترب حجر الزاوية يف تسيري أصول

/ الضرر"مدى تأثري إعادة التأمني واألدوات املالية املشتقة يف جمال التأمني يف تعزيز املالءة املالية ومعيار 

  .لشركة التأمني" األقساط

5(الجدول رقم    .جدول حسابات النتائج بداللة الضرر): 1.



 

  التكــاليف  اإليــرادات

  الجزء التقنـي

�/� 1 .0 0  ��/� 0 .7 0  

��̃/� 0 .1 0  ∆ � /� 0 .1 5  

    � /� 0 .2 5  

  الجزء غيـر التقنـي

0  إيـرادات غري تقنيـة .1 0  تكـاليف غري تقنيـة  0 .1 0  

Source : FOLUS Didier, 1997, Op.cit. P : 1941.	

  :حيث

∶متثل األقساط املصدرة: �   .، متثل إيرادات مالية ناجتة من حمفظة التغطية ̃��

∆   .األضرار املدفوعة ��تكاليف التسيري، : �التغيري يف املخصصات التقنية،: �

على  اكبري   ميثل ثقال" األقساط/ الضرر" يتضح أن معيار  ،من جدول حسابات النتائج السابق

خصوم –وهو اهلاجس الكبري على مردوديته، ومن هنا تظهر أمهية بناء كل سياسات تسيري أصول  ،املؤمن

  .مني على مراقبة هذا املعيارشركة التأ

6(اجلدول رقم    .ميزانية شركة التأمني بداللة املالءة املالية): 1.

  الخصــوم  األصــول

(1 − α )�/� 	1 .0 5  �/�  0 .1 5  

� �/�  0 .1 0  � /�  1 .0 0  

0  السيولة .0 0  ديون أخرى  5 .0 5  

Source FOLUS Didier, 1997, Op.cit. P : 1942. 

  :حيث

  . معامل التخلي لصاحل إعادة التأمني:  � حمفظة التغطية، : �

	.املخصصات التقنية: �، األموال اخلاصة: �



 

ميكن اعتباره  مبثابة مؤشر على مالءة املؤمن، كما" املخصصات التقنية/ اخلاصة"معيار األموال يعترب 

اعتبار أن إعادة التأمني ختفض من قت مؤشر على مدى التنوع يف ميزانية شركة التأمني، على يف نفس الو 

الكتتاب يف فروع تأمينية لمما يعين زيادة مؤشر املالءة ما يعطي جمال للمؤمن  ،قيمة املخصصات التقنية

خطار املكونة حملفظته، وعليه فإن لشركة التأمني عدة األضعيف بني خمتلف  فيها أخرى يكون االرتباط

ن تكوين حمفظة استثمارات يف األوراق املالية مبختلف أنواعها، مث تقنيات لتحصني موقفها املايل، بداية م

التخلي عن جزء من حمفظة األخطار اليت حبوز�ا لصاحل معيد التأمني، وأخريا حتويل جزء من أخطار 

ق األوراق املالية املشتقة يف جمال التأمني عرب األسواق املالية، كما هو موضح يف ياملكتتب فيها عن طر 

  :التايلاجلدول 

6(الشكل رقم  	.خصوم شركة التأمين- دور إعادة التأمين واألدوات المشتقة في تسيير أصول): 1.

  

  

  

  

  

  

  

  .من إعداد الباحث:المصدر

  

	اتفـاقیات إعـادة التأمـین :المبحث الـرابع

 جدول حسابات النتائج المیزانیة

 األصول

التأمین إعادة  

الخاصة األموال  

 المخصصات

ألقساطا  

 إیرادات مالیة

 أألضرار

 تكالیف أخرى

التخلي عن األخطار 

 بإعادة التأمین 

تحویل األخطار 

عبر األسواق 

 المالیة



 

تعرب إعادة التأمني من أهم البدائل اليت يستعملها املؤمن لتأمني األخطار اليت تتسم بشده التقلبات 

الكوارث وأخطار التلوث وأخطار النقل، كما تعترب أفضل أداة يف مواجهة التقلبات الكبرية مثل أخطار 

  .لألضرار املرتاكمة أي جمموع األعداد العشوائية لألضرار العشوائية

بينا يف املباحث السابقة أن إعادة التأمني من شأ�ا أن ختفض احتمال ا�يار شركة التأمني، هذه 

األول عدد األضرار والثاين مبالغ تلك األضرار، لكن امليكانيزمات األساسية  ، كبرييننييتواجه حتد األخرية

قاربة بني مبلغ امللنشاط التأمني تسمح بتبادل املخاطر مع أطراف أخرى، كما أن نظرية اخلطر متكن من 

موزعة بتماثل (األضرار املرتاكمة وجمموع األقساط املتحصل عليها بشرط أن تكون األخطار متجانسة 

أي أن القانون اإلحصائي الذي يتبعه عدد ومبالغ األضرار يكون نفسه (ومستقلة فيما بينها) وبأعداد كبرية

من شأنه أن يؤثر على نتائج ) االستقاللية والتجانس(إن اإلخالل �اتني الفرضيتني  .)خالل كل الفرتات

  ،ه أن يؤثر على هاتني الفرضيتني خاصة االستقالليةاملؤمن وجيعلها أكثر تقلبا، فحدوث كارثة مثال من شأن

كون أن الكوارث عادة ما تتبعها سلسلة من حوادث أخرى ليست من نفس الطبيعة تلحق باملؤمن خسائر 

  . ال ميكنه مواجهتها إال عن طريق إعادة تأمينها) مرتفعة جدا(استثنائية 

  :املطالب التاليةهذا املبحث يف دراسة سنتناول بال

  

  

  

  

  

  الخصائص العامة إلعادة التأمين : المطلب األول

  اخلصائص العامة إلعادة التأمني؛ - 

  أنـوع وطبيعـة وأشـكال إعـادة التـأمني التقليدية؛ - 

  ؛)Réassurance financière(إعـادة التـأمني املـاليـة  - 

  .حمـددات قـدرة إعـادة التـأمني - 



 

لتأمني وإعطاؤها أفضل تنويع ممكن، أخطار شركة اتستعمل إعادة التأمني من أجل جتانس حمفظة 

  22 :وتتمثل خصائص إعادة التأمني يف اآليت

  ن أجل تجانس محفظة شركة التأمينإعادة التأمين م :أوال

تكون نتيجة شركة التأمني متذبذبة كلما كانت حمفظة أخطارها غري متجانسة من جهة، وعدم احرتام 

هذا التذبذب يف النتيجة يرفع من احتمال إفالس شركة التأمني، هلذا فرضية االستقاللية من جهة أخرى، 

فاالعتماد على إعادة التأمني يضفي جتانسا أكرب على حمفظة أخطار املؤمن مما يساهم يف استقرار نتائجه،  

ج كما يقلل من االرتباط بني خمتلف األخطار املكتتب فيها، ومنه فإعادة التأمني تقوم بعملية إزالة التمو 

)Lissage (لكن ال حتميه من اخلسائر يف حالة ما إذا  ،لنتائج املؤمن وجعلها أكثر استقرارا وأكثر تقاربا

  .تأثر سوق التأمني لسبب أو آلخر

بني املبلغ أي العالقة ما  ،)La Sinistralité(ترتبط النتيجة التقنية للمؤمن أساسا مبدى حتقق الضرر 

تكون هذه النتيجة يف حالة توازن و صل عليها، حيواألقساط اليت  ؤمن بدفعهزم امليلت املرتاكم لألضرار الذي

، لكن إذا خفض املؤمن )أي التقييم الصحيح والدقيق لألخطار املستقبلية(عندما تكون تسعرية املؤمن سليمة 

مني، هذا ينتج عدم توافق ما بني اخلطر املؤمن وقدرة شركة التأفإنه ) نتيجة املنافسة مثال(تسعرية المن 

يف هذه احلالة ميكن و االختالل يف التوازن ميكن أن يلحق �ا خسائر معتربة مما يؤثر سلبا على مالء�ا املالية، 

واملثال التايل يوضح كيفية إعادة التأمني يف  ،لشركة التأمني أن تلجأ إىل إعادة التأمني للقضاء على هذا املشكل

  . مثل هذه احلاالت

، تكون حمفظة )B(والنوع ) A(ن يكتتب يف نوعني من البوليصات النوع ض أن مؤمرت نف: مثال

  :املؤمن حسب اجلدول التايل

  

  .دور إعادة التأمين في تجانس محفظة المؤمن): 7.1(الجدول رقم
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 )A+B(المحفظة   )B(بوليصة نوع   )A(بوليصة النوع   

  2001  1  2000  )1(عدد البوليصات 

المبلغ المؤمن على كل بوليصة 

)2(  

1 0 �  1 0 �  1 0 �  

  /  ‰1  ‰2  )3(نسبة القسط 

2(X )3( 4( X) 1(المداخيل  .1 0 �  1 0 �  5 .1 0 �  

Source 1  WALHIN. J. F, La réassurance,  édition larcier, Bruxelles, 2007, P : 133. 
   

، كما أن القيمة القصوى  )Bو A(بوليصة ما بني النوع  2001إذن حمفظة هذه الشركة مكونة من 

1للضرر اليت ميكن أن حتقق هي 0 1، أما املداخيل فتمثل )B(اخلاصة بالنوع  � 0 ) B(بالنسبة للنوع  �

4إليها  امضاف .1 0 5يعطي جمموع مداخيل و  ،)A(للنوع � .1 0 حتقق و ، ةميثل جمموع األقساط السنوي �

الضرر يعين  
� .���

���
= 2 0   .سنة من األقساط السنوية 200أي  0

حتقق عدم التوافق والتجانس مع بقية بوليصات احملفظة وعليه جيب على ) B(البوليصة من النوع  

 .املؤمن التخلي عن هذه البوليصة لصاحل إعادة التأمني، وإال فإن النتيجة التقنية تكون مهددة

  ـع محفظة شركة التأمينأمين من أجل تنويـادة التـإع :ثانيا

فإن شركة إعادة التأمني ختفف العبء على شركة التأمني، من خالل حتمل أخطار  ،كما سبق ذكره  

املؤمن اليت تتسم بالتذبذب، كما ميكن لشركة إعادة التأمني أن تعيد التأمني لدى شركة إعادة تأمني أخرى  

) A,B,C(لنفرض خطر معني يشرتك يف تأمينه ثالث شركات من الدرجة األوىل : كما يوضحه املثال التايل

)Coassurances(.  

)A ( يعيد تأمني اخلطر األويل لدى)B,D( ،و)B ( بدوره يعيد تأمني اخلطر األصلي لصاحل معيدي

  . فال يعيد التأمني) C(،  أما )E,F,G(التأمني

من اخلطر األصلي، ومؤمن من الدرجة الثانية  اإذن مؤمن من الدرجة األوىل ألنه أمن جزء) B(يصبح 

  :كل هذا موضح يف الشكل املوايلو  ،أعاد التأمني لصاحله) A(ألن ) معيد تأمني(



 

  .  شكل توضيحي إلعادة التأمين):7.1(الشكل رقم

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Source : NOEL Francis, L’assurance en 110 Questions , édition  SEFI, Paris, 2006, P :25. 

التأمني سواء كان خمتص أو شركة تأمني جزء ومنه فإعادة التأمني عبارة عن نشاط يتحمل فيه معيد 

أو كل من اخلطر املكتتب من طرف مؤمن آخر يسمى الشركة املتنازلة واليت تتحمل وحدها مجع األقساط 

يلتزم معيد التأمني بتعويض جزء أو كل الضرر احملقق  يف حنيكما تتحمل مجيع االلتزامات،   ،من املؤمن هلم

مما يسمح لشركة التأمني من "  توزيع عمودي للخطر"حيقق إعادة التأمني لصاحل املؤمن هلم، وبالتايل 

) Coassurance(التخلي عن جزء من حمفظة أخطارها وجزء من األقساط بالتبعية، أما التأمني املشرتك 

  ".التوزيع األفقي للخطر"فيمثل تعاون وتشارك يف خطر معني والذي حيقق 

لخطر األصليا  

50%  10%  40%  

C B A 

90%  

10%  

%20 %30 %5 

G F E D 

 املؤمن هلم

تأمني من 

 الدرجة األوىل

تأمني من 

 الدرجة الثانية



 

 املشرتك شركة التأمني على تقليص التقلبات يف نتائجها التقنية يساعد كل من إعادة التأمني والتأمني

وجعلها أكثر رتابة واستقرار وتقارب، كما يسمح إعادة التأمني للمؤمن أن يكتتب يف أخطار أخرى يف 

محاية النتيجة  وبالتايلستقاللية األخطار ا، هذا األخري يزيد من درجة "التنوع"فروع تأمينية خمتلفة حتقق له 

1) لتقنية من آثار االرتباط ما بني األخطار، فعندما يتخلى املؤمن علىا − � من حمفظة أخطاره لصاحل  (

Πشركة إعادة التأمني وجزء من األقساط بالتبعية فإن التغيري يف نتيجة االستغالل   −   :يصبح  �

����� Π − � ��� = � �������� ≤ ������� … … … … … .1 .2 3  

  

من فالتغيري يف النتيجة يكون أقل عندما تتخلى شركة التأمني عن جزء  ،2.1كما تبينه املرتاجحة 

  .املخاطر لصاحل معيد التأمني

معادلة تبني قيمة شركة التأمني بعد )  Bowers et Alii( 23اقرتح كل من بوورز وألـي ،ويف نفس السياق

  :التخلي عن جزء من أخطارها لصاحل شركة إعادة التأمني

���
� = �� + � (� � −   :ويكون التغيري يف هذه القيمة يساوي  (���

�������
� � = � ��������� ≤ �������� … … … … … .1 .2 4  

مبدأ "أن التقلب يف األموال اخلاصة يقل باستعمال إعادة التأمني، كما يعزز  1.24تبني املرتاجحة 

1): كون أن املؤمن يستبدل مبلغ رقم األعمال املتخلى عنه واملقدر بـ  ،"التنويع − � )� مببلغ مساوي  �

بلغ املرتاكم لألضرار احملتفظ املأقل تغريا من  ���له ميثل اكتتاب يف خطر جديد أين املبلغ املرتاكم لألضرار 

�به  صبح قيمة الشركة بعد التنويع  تباإلضافة إىل االرتباط الضعيف أو حىت السليب بينهما، وعليه  ���

���:كمايلي
� = �� + � �� � − ���� + (1 − � )� � − ويصبح التغري يف األموال  ���

  :اخلاصة كمايلي

�������
� � = ����� ��� + ���� ≤ �������� … … … … … .1 .2 5  
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سوب عند معدل عائد معني والذي يزيد من كفاءة احملاالخنفاض يف التباين و  1.25تبني املرتاجحة 

 .التأمنيالناتج من إعادة " مبدأ التنويع"وهذا راجع أساسا إىل  ،حمفظة املؤمن

  ـأمين تتالءم مع مختلف المخاطرادة التـإع :ثالثا

من حمفظة أخطارها خاصة األخطار ذات احلجم الكبري إىل معيد التأمني  احتول شركة التأمني جزء

  : من أجل احلصول على التجانس والتنوع يف هذه احملفظة، وتتلخص هذه األخطار يف اجلدول التايل

  .الكبيرة وكيفية تغطيتهااألخطار ): 8.1(الجدول رقم

  أخطار استثنائية  أخطار الكوارث  أخطار الكبرى  

  الصنف والظواهر

  

  

  املركبات الصناعية

  النقل البحري

  النقل اجلوي والفضائي

  املسؤولية املدنية

الزالزل، الرباكني، 

األعاصري، الفيضانات، 

  ... املطر احلامضي

املظاهرات، اإلرهاب، 

احلروب واحلروب 

  ...األهلية

  .أضرار متعددة  الخصوصيات

  .وقاية مباشرة ونشطة

  .وقاية غري مباشرة

  .تراكم زماين ومكاين

  .تراكم حلزوين

مرتبط باالستقرار 

  .السياسي

  .الندرة النسبية

  .التأمني املشرتك  التغطـية

  .إعادة التأمني

  .إعادة التأمني املشرتك

  .إعادة التأمني

  .ضمان الدولة

  .املاليةاألسواق 

  .ضمان الدولة

إعادة التامني مع ضمان 

  .الدولة

  .من إعداد الباحث: المصدر

  .ار الكوارث واألخطار االستثنائيةأخط، فئة األخطار الكربى :تضم األخطار الكبرية ثالث فئات

فإن حتمل هذا اخلطر من طرف مؤمن  وبالتايلاألخطار الكربى هي أخطار فردية لكن تكاليفها كبرية جدا، 

  .واحد يعد أمرا صعبا جدا أو مستحيال



 

لها خصوصية أ�ا ذات تكلفة منخفضة لكن ذات أعداد كبرية جدا وحمدودة فأخطار الكوارث أما 

  .جغرافيا

لتايل وبا ،األخطار االستثنائية تعترب حدود األخطار القابلة للتأمني، وذلك راجع إىل ندر�ا النسبيةيف حني 

  .صعوبة التنبؤ �ا

وهو  )Plein de rétention( يتحمل معيد التأمني األخطار اليت تفوق قيمتها حدا معينا يسمي ،ميدانيا

احلد األقصى الذي يستطيع املؤمن أن يتحمله مبفرده دون احتساب القدر الذي يتحمله معيد التأمني، 

  .)Plein de souscription(كلي تسمى هذه احلالة بالنسبة للمؤمن حالة االكتتاب الو 

  أنـوع وطبيعـة وأشـكال إعـادة التـأمين التقليدي :المطلب الثـاني

قبل التطرق إىل خمتلف أنواع إعادة التأمني التقليدية بشيء من التفصيل، يأيت الشكل التايل ليلخص 

  :أنواع وطبيعة وأشكال إعادة التأمني التقليدية

  

  

  

 

  

  

  .أنواع وطبيعة وأشكال إعادة التأمين التقليدية): 8.1(الشكل رقم 

    

           

 اتفاقية إعادة التأمين

إجبارية -اختيارية جباريةإ اختيارية   
أنواع 3    



 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

اإلجبارية واالختيارية : أنواع ةيتضح من الشكل أن إعادة التأمني التقليدية تتكون من ثالث

  .اإلجبارية ، هذا التصنيف يعود إىل الضوابط التشريعية امللزمة لكل من املؤمن ومعيد التأمني- واالختيارية

وخاص  معنيويكون فيها اخلطر  ،صممت من أجل تغطية عدد صغري من البوليصات: االتفاقية االختيارية

مثل إعادة تأمني األخطار الكبرية، أما التسعرية فتحدد بالتفاوض بني املؤمن ومعيد التأمني باالعتماد على 

ية ملعيد ن اخلطر، واختيار ع، وهي اختيارية للمؤمن فله احلرية يف قبول أو رفض التخلي اإلكتواريةالطرق 

  . فهو حر يف قبول اخلطر من عدمه ،التأمني كذلك

صممت من أجل تغطية املخاطر الزراعية والصناعية، واليت تكون قدرة : اإلجبارية-االتفاقية االختيارية

فبمجرد قبول املؤمن اخلطر يكون (املؤمن فيها غري معروفة، فهي اختيارية للمؤمن وإجبارية ملعيد التأمني 

من عيوب هذا النوع من االتفاقيات أ�ا قد تعرض أحيانا معيد التأمني إىل  ،)ني جمرب على قبولهمعيد التأم

  . أخطار كبرية جدا



 

تستعمل يف مجيع البوليصات التأمينية اليت يكون هلا نفس اخلصائص، حيث يتخلى  :االتفاقية اإلجبارية

معيد التأمني، وهي ملزمة للطرفني وقد  لصاحل)  plein de rétention(املؤمن عن احلد الذي يزيد على 

  .تكون نسبية وغري نسبية، كما تتفرع إىل أربع أشكال

   24إعادة التأمين النسبي :أوال

، واتفاقيات )Quote-part(وهو األكثر بساطة كما يقرتح شكلني مها اتفاقيات على أساس احلصة 

   ).Excédent de plein ( على أساس الفائض

  ):Quote-part(النسبي على أساس الحصة إعادة التأمين  - 1

يقوم املؤمن بالتخلي عن جزء ثابت من أخطاره مهما كانت أمهيتها  ،حسب هذا الشكل من إعادة التأمني

لصاحل معيد التأمني، يف املقابل يتحمل هذا األخري نسبة من األضرار يف حالة وقوعها كما حيصل على 

التأمني يف مصاريف التسيري اخلاصة باملؤمن عن طريق عمولة يساهم معيد و نفس النسبة من األقساط، 

املشاركة يف بهذا ما يسمى و  ،معيد التأمني أرباحا مينح جزءا منها للمؤمن مينحها له، وعندما حيقق

دد حيمل  شكل من إعادة التأمني النسيب أنهيعاب علي هذا الو  .)Participation aux bénéfices(األرباح

وبالتايل حيول جزء من  ،من يف حالة ما تكبد هذا األخري حجم أضرار إمجايل كبري جدامدى التزام املؤ 

ميثل مبلغ  �األضرار الصغرية إىل معيد التأمني واليت كان من املفروض أن يتحملها لوحده، فإذا كان 

التقنية للمؤمن دون تكون النتيجة فميثل املبلغ املرتاكم لألضرار،  ��	 و ،األقساط املصدرة من طرف املؤمن

�	احتساب املصاريف اإلدارية والتسيريية تساوي − وعندما يتخلى على حصة من األخطار قدرها  ��

(1 − �   :لصاحل معيد التأمني تكون حصته من األضرار تساوي (

α 		�� … … … … … ..1 .2 6  

عنها لصاحل يف حالة إعادة التأمني النسيب يوجد توافق ما بني حصة الضرر وحصة األقساط املتخلى 

  :معيد التأمني، وعليه تكون نتيجة املؤمن بدون احتساب املصاريف اإلدارية والتسيريية تساوي

α�	� − ��� … … … … … ..1 .2 7  
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�: التباين يف النتيجة مساو إىل ويكون ����(� − أقل من التباين قبل التخلي عن حصة  (��

�)���لصاحل إعادة التأمني  − ≥ألن  (�� ، ومنه فاالتفاقية على أساس احلصة تقلل من قيمة 1

الشكل املوايل يبني تغيري العبء الذي يتحمله املؤمن بعد استعمال اتفاقية إعادة التأمني على أساس و ، ��	

  .احلصة

  .استعمال اتفاقية على أساس احلصةوضعية املؤمن عند ):9.1(الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

 

Source : WALHIN. J. F, Op.Cit, P P:53-62. 

 

وضعية املؤمن عند حتمله كل حمفظة األخطار، دون التخلي عن يف الشكل أعاله ميثل اخلط املستمر 

1)يمثل وضعية املؤمن بعد التخلي عن حصة فجزء منها لصاحل معيد التأمني، أما اخلط املتقطع  − � ) 

ويف هذه احلالة نالحظ أنه عند حجم معني من الضرر يكون العبء على املؤمن أقل إذا ما قورن مع 

هذه الوضعية تشبه أرباح مضارب على حمفظة أوراق مالية و العبء عند نفس حجم الضرر قبل التخلي، 

  .ويغطى جزء منها عن طريق السوق اآلجلة

  )Excédent de plein(إعادة التأمين النسبي على أساس الفائض - 2

 العبء

 األضرار

قبل التخلي 1= امليل  

بعد التخلي   α =امليل   



 

هذا النوع من إعادة التأمني يبىن على أساس فائض االكتتاب على خطر معني يف فرع من فروع 

هذا النوع من االتفاقيات و التأمني، فعندما يتجاوز االكتتاب حد معني حيول الفائض إىل معيد التأمني، 

، كما جينب معيد )plein de rétention(األقصى الذي ميكن أن يتحمله املؤمن  عباء عند احلداألحيدد 

التأمني األخطار ذات األضرار الصغرية، كما تتميز هذه االتفاقية بارتفاع تكاليف التسيري باإلضافة إىل عدم 

يف حوادث السيارات استعماهلا يف الفروع التأمينية اليت يكون فيها الضمان غري حمدود مثل املسؤولية املدنية 

  .كون أن معيد التأمني ال ميلك أي وسيلة مراقبة يف حالة ما إذا ارتفع حجم األضرار بشكل كبري جدا

   إعادة التأمين غير النسبية :ثانيا

 : 25تتكون من شكلني

واتفاقيات على أساس فائض اخلسارة ) Excédent de Sinistre( اتفاقيات على أساس فائض الضرر

)Excédent de perte.(  

   ):Excédent de Sinistre(إعادة التأمين غير النسبية على أساس فائض الضرر - 1

، يتحمل معيد التأمني جزء من  (�	��	�)مبوجب هذا النوع من إعادة التأمني والذي يرمز له بـ

، كما أنه عندما يزيد مبلغ ) �املبلغ ( يف جمال التحمل والقبول )  �املبلغ (كل ضرر فائض عن األولوية 

�)الضرر عن ا�ال − ميكن ملعيد التأمني أن يقرتح إعادة هيكلة الضمان بزيادة عرض جمال القبول  (�

  .مبرة أو عدة مرات

يقلل من التقلبات اليت تطرأ على نتيجة املؤمن أكثر : مزايا هذا الشكل من إعادة التأمني عديدة منها

كما ميكن استعمال هذا الشكل من إعادة التأمني يف الفروع التأمينية اليت يكون   من إعادة التأمني النسبية،

فيها الضمان غري حمدود ألن العالقة بني أعباء معيد التأمني ليست عالقة خطية مع رأمسال املؤمن، 

مسؤولية إىل أن املؤمن حيتفظ مبعظم األقساط املصدرة على اعتبار أن معيد التأمني ال يتحمل أي  باإلضافة

  .اعلى األخطار الصغرية، كما أن تكلفة التسيري أقل مقارنة بسابقا�

                                                           
25  VENDÉ Pierre, Les Couvertures Indicielles en Réassurance CAT, ESSEC, Paris, 2003, PP : 12-15. 



 

غري املقدر يف مبلغ و  هذا الشكل من إعادة التأمني ال حيمي املؤمن من االرتفاع املفاجئ ،يف املقابل

من أجل  األضرار، وإذا ما أراد املؤمن أن خيفض من قيمة األولوية فإن معيد التأمني يلزمه بدفع قسط أكرب

القبول بعدد أكرب من األضرار، وعليه يكون العبء الذي يتحمله املؤمن بعد استعمال هذه االتفاقية كما 

  :يلي

�� − ���{�� � − �,�0 } + ���{�� � − �,�0 } = �
��										��	�� ≤ �
�						��	� < �� ≤ �

�� + � − �				��	�� > �

… 1 .2 8 � 

  :1.28الشكل املوايل يوضح بيانيا املعادلة  

  .أعباء المؤمن في حالة إعادة التأمين غير النسبي على أساس الضرر): 10.1(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

 

، ��يشبه هذا الشكل من حيث الشق املايل من إعادة التأمني مؤمن حيمل حمفظة أخطار بقيمة ضرر 

، �عن طريق شراء خيار شراء بسعر تنفيذ ) Ecart d’option(من أجل التغطية يقوم بشراء فرق اختيار 

�حيث  �ويف نفس الوقت يبيع خيار شراء بسعر تنفيذ  > ، هذه اإلسرتاجتية تسمح للمؤمن بتحديد  �

ما حيققه املؤمن من تغطية عن طريق  وبالتايل، �	و �ه عند حدود معينة للضرر حمصورة  بني ئأعبا

 عبء المؤمن

=الميل

 الضرر
b 	a	

Source : WALHIN. J. F, Op.Cit, P :53. 



 

استعمال هذا الشكل من إعادة التأمني يشبه إىل حد بعيد ما حيصل عليه حامل حمفظة أوراق مالية ولتكن 

  .قصرية وطويلة على خياري شراء وبأسعار تنفيذ خمتلفة: طيةحيث يتخذ وضعيتني للتغ ،مثال اأسهم

  ):Excédent de perte(إعادة التأمين غير النسبية على أساس فائض الخسارة  - 2

 �	و �كل السابق لكن الفرق الوحيد يكمن يف احلدود شيشبه ال من إعادة التأمني هذا الشكل

%�)ويرمز هلا بـ ) األقساط/ األضرار(واليت متثل يف هذا الشكل نسبة  		��		�% فإذا كانت االتفاقية ،	(

8تنص على  0 % − 4 0 8مثال هذا يعين أن معيد التأمني يتحمل الضرر السنوي الفائض عن  % 0 % 

4مضاف إليه  0   :كأقصى تقدير كما يوضحه الشكل التايل  %

  .المؤمن في حالة إعادة التأمين غير النسبي على أساس الخسارةأعباء ):11.1(الشكل رقم 

  

Source : : WALHIN. J. F, Op.cit. P: 83 

يعاب على هذا الشكل من إعادة التأمني أن معيد التأمني يتحمل اخلطر املعنوي، حيث ميكن 

 .�ويعوض ذلك بإعادة التأمني فريفع من نسبة ) نظرا للمنافسة(للمؤمن أن خيفض من التسعرية 

يف بورصة هذا الشكل من التغطية يوفره نوع من أنواع املنتجات املالية املشتقة يف جمال التأمني يتداول 

  .شيكاغو
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  .يوضح الشكل املوايل أعباء املؤمن عند استعمال إعادة التأمني غري النسيب على أساس اخلسارة

  .أعباء المؤمن في حالة إعادة التأمين غير النسبي على أساس الخسارة):12.1(الشكل رقم 

  

  

  

 

 

 

 

   

 

  

  

  Réassurance financière(26(إعـادة التـأمين المـاليـة  :المطلب الثـالث

بني املؤمن ومعيد التأمني، ) عموما ثالث سنوات(إعادة التأمني املالية عبارة عن اتفاق طويل األجل  

ال توجد     يعتمد هذا النوع على األدوات املالية، عن طريق توظيف أقساط إعادة التأمني يف توظيفات 

األول لطول مدته  ،لسببني اهذا التوظيف يكون جمزيو ملدة ثالث سنوات، ) Paradis fiscal(فيها ضرائب

لوفرات الضريبية اليت حيققها جراء انعدام الضريبة، فمثال مؤمن يتنازل ملعيد التأمني عن حمفظة لوالثاين 

 80مقابل دفع أقساط إعادة التأمني ) ميثل التزام معيد التأمني يف هذه احملفظة(مليون  100أخطار مقدرة بـ 
                                                           
26Insurance Industry Catastrophe Management Practices, Public Policy Monograph, American Academy Of 
Actuaries, June 2001, P :13. 

0 	 a

% 	
b

% 	

L /p 	

	عبء املؤمن

1=امليل 	

Source : WALHIN. J. F, Op.Cit, P  55. 
 



 

مليون فقط أي وفر  80مليون من األخطار بـ 100حول  هاملؤمن مستفيد كون: مليون ملدة ثالث سنوات

مليون خالل ثالث سنوات مبعدل  80معيد التأمني مستفيد كذلك ألنه سيوظف و مليون،  20قدره  اعائد

مليون كحد 100ند عائد جمزي ويتحصل على األرباح يف �اية املدة، كما أن اخلطر الذي يتحمله حمدود ع

  .أقصى

، خطر )Règlements structurés(التسويات املهيكلة  :أشكال هي ةتتكون إعادة التأمني املالية من ثالث

 ). risque de souscription limité(، وخطر االكتتاب احملدود )Risque temporel(التوقيت 

  ـالية بالتسويات المهيكلةأمين المـادة التـإع :أوال

مقابل أقساط إعادة تأمني تسدد  حيول املؤمن حمفظة أخطار إىل معيد التأمني ،هذا الشكلمبوجب 

وذلك بغض النظر  ،بالغ اليت يسدد مبوجبها معيد التأمني أموال املؤمناملتواريخ و البالقيمة احلالية، كما حتدد 

،كما ال يتحمل معيد التأمني )لذا مسيت بالتسويات املهيكلة(عن دينامكية التزام املؤمن جتاه املؤمن هلم 

اخلطر التأمني أي خطر وقوع األضرار أو حتمل الضرر الناتج ال من حيث العدد وال املبالغ وال توقيت 

يتحمل املؤمن كل األخطار  يف حنيحدوثها، اخلطر الوحيد الذي يتحمله هو خطر مردودية توظيفاته، 

هذا الشكل من إعادة التأمني ما هو إال وسيلة  وبالتايل إليها خطر عدم مالءة معيد التأمني، االسابقة مضاف

  .ادخار بالنسبة للمؤمن

  ـالية بخطر التوقيتأمين المـادة التـإع :ثانيا

يشبه هذا الشكل من إعادة التأمني الشكل السابق إال يف جانب واحد هو التوقيت، كون أن معيد  

طر الرزنامة، أي أنه ميكن أن يقوم بتعويض الضرر إىل خطر مردودية توظيفاته يتحمل خ باإلضافةالتأمني 

يف توقيت ال يتوافق مع حصوله على عوائد التوظيفات، أو قد تكون عوائد التوظيفات غري كافية لتعويض 

خطر مردودية التوظيفات وخطر توقيت : يف هذه احلالة حتمل معيد التأمني نوعني من اخلطر وبالتايلالضرر 

شكل كذلك ال يتحمل معيد التأمني خطر التأمني، ومنه فاملؤمن ال حيول إىل معيد يف هذا الو التعويضات، 

لذا طور شكل جديد هو إعادة  ،التأمني إال خطر الرزنامة، أما خطر االكتتاب فيتحمله املؤمن مبفرده

  .التأمني املالية خبطر االكتتاب



 

  الية بخطر االكتتاب المحدودـأمين المـادة التـإع :ثالثا

ومن مثة يقرتح قسط إعادة التأمني  �� هذا الشكل يقدر معيد التأمني مبلغ الضرر احملتمل مبوجب

: حيث  ��، بعدها يقدر احلد األقصى اللتزامه ) ��قسط مبين على أساس تقدير(  على املؤمن

(L � > L�) ،   ومنه معيد التأمني يتحمل خطر مردودية التوظيفات وخطر الرزنامة مثل إعادة التأمني

  .��إىل خطر تأميين حبت يف حالة ما إذا زاد الضرر املرتاكم عن  باإلضافةخبطر التوقيت 

ومعيد  لميزات اليت يقدمها لكل من املؤمنليعرف هذا الشكل من إعادة التأمني املالية حاليا منوا كبريا نظرا 

  : التأمني، كما يوضحه الشكل التايل

  

  

  

  

  

 .إعادة التأمين المالية بخطر االكتتاب المحدود ألطراف التعاقدميزات ): 13.1(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  
إعادة التأمين المالية بخطر االكتتاب 

 المحدود

 تغطية لمدة زمنية طويلة

 ميزة تنافسية

 استقرار النتائج 

 الرفع من قدرة االكتتاب

 تعظيم هيكلة الميزانية
 رغبات المؤمن

 رغبات معيد التأمين



 

  

  

  

  

   :27محـددات قـدرة إعـادة التـأمين :المطلب الـرابع

قدرة معيد التأمني يف االكتتاب يف خطر معني مبالءته املالية، هذه األخرية مرتبطة بدورها ترتبط 

بالتقييم السليم لألضرار اليت قد تنجم عن حتقق اخلطر، لكن حتول إىل إعادة التأمني إال األخطار ذات 

لكوارث الطبيعية، التلوث، إىل صعوبة تقييمها وتقديرها مثل أخطار ا باإلضافةالتقلبات الكبرية من املؤمنني 

 .احلوادث الصناعية، واليت يتميز فيها مبلغ األضرار وتكرار احلدوث بعشوائية كبرية جدا

  

  ة المحاسبية لشركة إعادة التأمينالهيكل :أوال

  :نيإىل حد بعيد كما هو موضح يف اجلدولني املوالي تشبه هيكلة معيد التأمني هيكلة املؤمن 

  .ميزانية معيد التأمين): 9.1(الجدول رقم 

  الخصوم  )المبلغ الصافي(األصول 

  مشاركات وعقارات

  توظيفات

  حقوق على المؤمنين

  أصول متداولة

5-10%  

55-65%  

5%  

30%  

  

  أموال خاصة

  ديون طويلة األجل

  خمصصات تقنية

  خصوم متداولة

10-15%  

5%  

50-60%  

30%  

  %100  جمموع اخلصوم  %100  مجمع األصول

                                                           
27

  Insurance Industry Catastrophe Management Practices, Public Policy Monograph, American Academy Of 
Actuaries, June 2001, P:1. 



 

Source:  Conseil National De La Comptabilité Note De Présentation De L'Avis N° 2009-12 DU 1er Octobre 
2009. 

 

  .معيد التأمينلجدول حسابات النتائج ): 10.1(الجدول رقم 

+  

+  

+  

  %100األقساط املصدرة 

  %20-10إيرادات التوظيفات التقنية 

  %0إيرادات تقنية أخرى  

 -  

 -  

 -  

 -  

  %80-70تكاليف األضرار 

  %25عموالت 

  %7- 5مصاريف عامة 

  %5تكاليف تقنية أخرى 

  التقـنية النتيـجة=   

+  

+  

  إيرادات التوظيفات غري التقنية

  إيرادات أخرى غري تقنية

 -  

 -  

 -  

  تكاليف التوظيفات

  تكاليف غري تقنية أخرى

  الضريبة على األرباح

  الــدورة نتــيجة= 
Source: :  Conseil National De La Comptabilité Note De Présentation De L'Avis N° 2009-12 DU 1er Octobre 
2009. 

يف املتوسط أقل من مؤشر الضرر للمؤمن، ولكن أكثر ) األقساط/ الضرر(يكون مؤشر الضرر ملعيد التأمني 

مة األصول املتداولة واحلال أكرب من سيولة املؤمن وهذا واضح من قيالتأمني تذبذبا ، كما أن سيولة معيد 

وهذا راجع لتقلب وعشوائية األخطار اليت يتحملها  ،نفسه بالنسبة لنسبة األموال اخلاصة واملخصصات

  .معيد التأمني

  : مينـأادة التـركة إعـالءة شـم :ثانيا

يف خمتلف فروع التأمني على األضرار، حيث تكون  %85 يكتتب معيد التأمني بنسبة قد تفوق

أخطار احلوادث مبا فيها حوادث  %30- 20على احلرائق، وما بني  %50- 40موزعة عموما مابني 

ميكن إعادة تأمني هذه األخطار و السيارات والباقي موزع ما بني األخطار اخلاصة واملسؤولية املدنية، 

  .عادة التأمنيمبختلف أنواع اتفاقيات إ

قدرته على مواجهة كل التزاماته جتاه املؤمن، حيث تتميز حمفظة أخطار  عنتعرب مالءة معيد التأمني  

معيد التأمني بعشوائية كبرية كون أن املؤمن حيول إليه كل األخطار خاصة شديدة التقلب على غرار 



 

ثر نتيجته يكون بشكل أكرب أت وبالتايلمما يعظم حالة عدم التأكد فيما خيص نتائجه املستقبلية  ،الكوارث

ثر مالءة معيد التأمني يكون من نفس العوامل اليت تؤثر يف مالءة املؤمن املذكورة أمن املؤمن، كما أن ت

  .سابقا

  

  

  

  

  

  

  

  خالصة الفصل األول

إىل  باإلضافةمن خالل الرتكيز على اجلانب املايل ف تطرق هذا الفصل إىل خصائص نشاط التأمني 

مت إعطاء تعريف مايل والذي يعترب عقد التأمني مشابه لعقد خيار بيع  ،التعريف االقتصادي واإلجرائي

تبيع شركة التأمني على املكشوف خدمة الضمان وتشرتي ألجل حتقق اخلطر مقابل أقساط أي  ،أمريكي

 ،تلفة عما سبق من دراساتكما تطرق الفصل إىل التسيري التقين لشركة التأمني ولكن بطريقة خم  .التأمني

نظرا  	حيث مت إدراج احتمال إفالس املؤمن ودرجة النفور من اخلطر للمؤمن يف حساب قسط التأمني

أما املبحث الثالث فتطرق إىل  .حديد اجليد والسليم لقسط التأمنيلألمهية الكبرية هلذين العنصرين يف الت

ا مهية تسيري أصول وخصوم الشركة بطريقة تسمح هلالتحليل املايل لشركة التأمني، من خالل إبراز أ

لقيود التشريعية اليت تضعها اهليئات الرقابية على شركات لهذا املبحث  باالستمرار يف نشاطها، كما تطرق

دور كل من كما تناول  ،التأمني من خالل معيار هامش املالءة وشروط تكوين حمفظة التوظيفات وغريها



 

يف جمال التأمني عرب األسواق املالية وإعادة التأمني يف حتمل جزء من أخطار الشركة  األوراق املالية املشتقة

مما يسمح هلا من حتسني وضعيتها املالية من خالل تقليل التذبذب يف قيمة نتائجها من جهة وزيادة يف 

شتقة يف جمال التأمني هامش مالء�ا املالية من جهة أخرى، كما متكن تقنييت إعادة التأمني واألوراق املالية امل

شركة التأمني من االكتتاب يف فروع تأمينية جديدة تكون أخطارها قليلة االرتباط مع األخطار القدمية، 

  .أجل التخلص من األخطار املنتظمة سياسة التنويع من كذلك  تضمنو 

ني التقليدية وأخريا مت التطرق إىل اتفاقيات إعادة التأمني من خالل حتديد أهم أنواع إعادة التأم

أنواع جديدة من هذه التقنية أال وهي إعادة التأمني املالية اليت طورت مؤخرا يف الواليات و املتعارف عليها، 

 ةتتكون إعادة التأمني املالية من ثالثحيث  ،املتحدة األمريكية واليت تفتح أبواب جديدة لنشاط التأمني

، )Risque temporel(، خطر التوقيت )Règlements structurés(التسويات املهيكلة : أشكال هي

الفصل املوايل سوف يسلط الضوء على  ).risque de souscription limité(وخطر االكتتاب احملدود 

  .تقنية جديدة لتحويل أخطار التأمني من خالل تقدمي األدوات املالية يف جمال التأمني

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

األخـطار القـابـلة  : الفصـل الثـاني

للتوريق واألدوات المـالية في مجال  

  .التأمـين



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  تمهيد

تغطى أخطار الكوارث الطبيعية والتلوث تقليديا بنظام تأمني خاص وآخر عام، هذا النظام مكون 

الذي أصبح حتت  من شركات التأمني وإعادة التأمني، لكن يف السنوات األخرية تبني حمدودية هذا النظام

هذا النوع من األخطار  ، حيث يزداد عدد)التلوث(وضمري اإلنسان ) الكوارث(رمحة البحث عن األمن 

بعد يوم، مبقابل ذلك زاد حرص األفراد على تعظيم قيمة تعويضا�م سواء عن طريق إعادة اخلربة أو  ايوم

دة التأمني مما جعلها تتخلى عن تأمني عن طريق القضاء، هذا احلرص زاد من أعباء شركات التأمني وإعا

، ومن هنا جاءت احلاجة بعض األخطار ال تغطى بشكل كاف هذا النوع من األخطار، كما أصبحت

  .عرب أوراق مالية يف جمال التأمنيللتوريق لسد هذا العجز يف التغطية 

مساعدة شركات  ، من أجل1992ظهرت هذه األدوات املالية يف جمال التأمني ألول مرة �اية سنة 

، فشركة التأمني تقوم بتقدير حجم األضرار اليت ميكنها حتملها عادة التأمني يف تسيري ميزانيا�االتأمني وإ

وتقوم على أساس ذلك بتعويض املؤمن هلم، هذا التقدير حيدد بشكل كبري التسعرية اليت تقرتحها شركة 

الكلي عن التقدير تقع على عاتق املؤمن وحده، فإذا  التأمني للمؤمن هلم، وعلية فكل زيادة يف حجم الضرر 

فهذا لن يؤثر عليه وإمنا إذا كانت الزيادة يف عدد كبري من العقود فهذا  ،كانت الزيادة يف عقد أو اثنني



 

سوف حيمله تكاليف كبرية وميكن أن تلحق به خسائر، بل ميكن أن تكون أخطر من ذلك وتؤدي به إىل 

  .األدوات املالية يف جمال التأمنيهذه احلالة صممت  من أجل تفاديو . اإلفالس

تطرق إليه يف الفصل السابق فلشركات التأمني طرق ووسائل تقنية عديدة من أجل زيادة مت الوكما  

عملية مكلفة بالنسبة (رقم أعماهلا عن طريق االكتتاب يف خمتلف األخطار مثل زيادة رأس ماهلا 

أو إعادة التأمني ) تتحمل خماطر جتارية يف ظل املنافسة الشديدة بالتايلو (التسعرية أو الزيادة يف ) للمسامهني

من األخطار حىت شركات إعادة التأمني ال  ا، كما أن هناك نوع)ليست دائما متوفرة(املخاطر الكبرية 

ا جيعل من وغريها، مم... ميكنها حتمله مثل أخطار الكوارث الطبيعية والتلوث وأخطار احملاصيل الزراعية

  .األدوات املالية يف جمال التأمني أحسن بديل هلذا النوع من األخطار الكبرية

مث تقدمي األوراق املالية حسب التدرج الزمين  ،يف هذا الفصل سنتطرق إىل األخطار القابلة للتوريق

الكوارث يف بداية نشأ�ا مربزين عدم كفاية إعادة التأمني يف تغطية لظروف اليت أدت اللظهورها، بداية ب

التسعينات، ويف نفس الوقت القدرة املالية اهلائلة لألسواق املالية لفعل ذلك، مث نتطرق إىل أهم األدوات 

ؤشر الكوارث، والسندات املشروطة خاصة ماملالية يف جمال التأمني من عقود آجلة وخيارات على 

 ،يفورنيا األمريكية املتداولة يف بورصة شيكاغووالسندات بكوبونات مشروطة املربوطة بوقوع الزالزل يف كال

وأخريا دراسة إمكانية التوريق املباشر ألخطار الكوارث من طرف متعاملني معتمدين من خالل عقود تبادل 

  :التالية ألربعةوسيتم التطرق هلذا الفصل من خالل املباحث ا، )بورصة نيويورك(يف أسواق منظمة  )صواب(

  ار القـابلة للتـوريق ونظـام تغطيتـها؛طـاألخ: المبحث األول - 

  أسواق األدوات المـالية في مجـال التـأمين؛ ةأـنش: المبحث الثـاني - 

  ألدوات المـالية المشتـقة في مجـال التـأمين على أخطـار الكـوارث؛ا :الثالمبحث الث - 

األدوات المالية المشتقة في مجال تـأمين أخطار خسائر المحاصيل  :المبحث الرابع - 

  .والسندات المشروطة

  

  



 

  

  

  

  

  

  

 األخـطار القـابلة للتـوریق ونظـام تغطیتـھا: المبحث األول

ظهر التأمني نتيجة رغبة األفراد يف األمان وحرض هذه الرغبة التخوف من املستقبل، فهم يريدون 

هذا السلوك يربز يف اختيار األفراد واملؤسسات والدول . وضمان تقاعدهم وغريهاتأمني معيشتهم وصحتهم 

  :كونات ممتلكات األعوان االقتصادينيمنط احلماية حسب مكونات ممتلكا�م والشكل التايل يبني م

  .نكونات ممتلكات األعوان االقتصادييم): 1.2(الشكل رقم

  

    

  

  

  

  

  

أعون اقتصاديون    

أفراد، مؤسسات، (

  )دول

  بشرية ممتلكات

 

  غير بشرية  ممتلكات

  

 بمدة مرتبطة   بالصحة مرتبطة

  الحياة

   مـادية   مـادية غير

.07: إبراهيم علي إبراهيم، مرجع سابق، ص: المصدر  



 

 

من الشكل أن ممتلكات األعوان االقتصاديني مكونة من عناصر بشرية وأخرى غري بشرية،  يتضح

والتأمني  ،)متعلق مبدة احلياة(محاية العنصر البشري مرتبطة بالتأمني على األفراد أي التأمني على احلياةوأن 

على األضرار املرتبطة بصحة اإلنسان، أما محاية العنصر غري البشري فتأيت حتت إطار واحد هو التأمني على 

ممتلكا�م بوسائل حديثة توفرها األسواق املالية سواء بطرق مباشرة أو  كما ميكن لألعوان محاية.األضرار

الشكل و لية كالسندات واخليارات والعقود اآلجلة، بوساطة من شركات التأمني وإعادة التأمني عرب أدوات ما

  :التايل يبني األخطار ونظام تغطيتها

  األخطار ونظام تغطيتها): 2.2(رقم الشكل 

  

   

  

  

                                                                                           

  

  

  

  

  

  

  :تصيب األخطار قد

ممتلكات 

  

  ممتلكات غير بشرية 

مرتبطة بمدة   مرتبطة بالصحة    غير مادية  مـادية 

نظام الضمان 

  االجتماعي 

القوانني   نظام التقاعد 

  والتشريعات 

القوانني 

  والتشريعات

  التغطية تتم من طرف

  الدولـة

األسواق 

الشركات 

أوراق مالية   

عقود الديون 

  عقود االدخار

    /            /  

  
عقود األضرار 

عقود إعادة 

عقود    

  الصحة

أوراق مالية   

عقود الديون 

  عقود االدخار

عقود األضرار 

عقود إعادة 

تأمني على 

احلياة تأمني 

توريق األخطار  الصحة  كوارث، تلوث 



 

  

  

 

يكون يف جممل ) التوريق(أن جمال تدخل األدوات املالية يف جمال التأمني السابق يتضح من الشكل  

املمتلكات غري البشرية و  أي كل من املكونات البشرية املرتبطة بالصحة ميادين التأمني على األضرار،

إىل السوق املايل  املكونة ملمتلكات األعوان االقتصاديني، هذا التدخل يكون يف شكل حتويل اخلطر) املادية(

  . نيعرب أوراق مالية معيارية مشا�ة لألوراق املالية التقليدية لكن تعمل ضمن مكانيزمات نشاط التأم

هذا املعدل يعترب احملدد  ،)La sinistralité(لقد تطرقنا يف الفصل األول ملصطلح معدل الضرر 

 70يعين أن املؤمن يتحمل  %70األساسي لنتيجة شركة التأمني وخيتلف من خطر إىل آخر، فمعدل ضرر

رادات يون مضاف إليها اإل 30ويتبقى له ) التعويضات(ون من األقساط ملواجهة األضرار  100ون من 

وقد  ،املالية لتسديد األجور ومصاريف التسيري، ومنه أي ارتفاع غري مقدر ميكن أن يسبب خسائر للمؤمن

معدل الضرر يكون أكثر تقلبا يف الفروع التأمينية ذات املخاطر و يؤدي إىل اإلفالس يف بعض احلاالت، 

هذا و لتأمينية ذات املخاطر الصغرية مثل حوادث السيارات، الكبرية مثل الكوارث الطبيعية عنه يف الفروع ا

عادة التأمني، كما استعملت تقنية التوريق يف جمال التأمني أول األمر إلما يفسر حتويل األخطار الكبرية 

  .على هذا النوع من األخطار

  التوريـق في نشاط التأمين: المطلب األول

  :سيتم التطرق هلذا املطلب من خالل

  مفهــوم التوريق :أوال

أصل  معني إىل واليت تعين حتويل  (SECURITIZATION)التوريق كلمة مرتمجة من اللغة اإلجنليزية   

تقوم البنوك أو املقرضون ببيع أصل مثل " ففي ا�ال البنكي. ورقة مالية قابلة للتداول يف األسواق املالية

إجراء يسمح بتحويل كتلة " ، كما يعترب ذلك28" قرض معني يف أسواق رأس املال على شكل قيم منقولة

                                                           
28  Thierry GRANIER, Corynne JAFFEUX, La Titrisation aspects juridiques et financiers, Paris,  Economica, 
1997, p : 10. 



 

قروض ألوراق مالية قابلة للتداول من خالل بيع جمموعة متجانسة من الديون هليئة خاصة تأخذ على 

يوضح  الشكل املوايلو  29" ولية إصدار أوراق مالية موجهة إىل املستثمرين يف السوق املاليةؤ عاتقها مس

  :ذلك

  .في عمليـة التوريـقالمتدخـلون ): 3.2(الشكل رقم 

 

 

أو ، )Options(خياراتأو  إن األوراق املالية الناجتة عن عملية التوريق قد تكون سندات،

، وقد عرف هذا النوع من املشتقات تطورا كبريا يف )Swaps(أو عقود مبادلة ) Futures(مستقبليات

بشكل هائل، والشكل التايل يبني تطور هذه املنتجات السنوات األخرية، كما ازدادت أحجام التداول فيها 

  ).2010- 2001(املالية املبتكرة للفرتة 

                                                           
29

  Robert ferrandier, VincentKoen, Marchés de capitaux et techniques financières, 4ème édition, Paris, 
Economica, 1997, p : 169. 
 

 المستثمرون

المالیة األوراق توزیع بنك  

 (trust) التوریق ضامن  

األولي للقرض المصدر البنك  

مختصةال الوكاالت من ضمان  

األولي المقترض  

Source : Thierry GRANIER, Corynne JAFFEUX, La Titrisation aspects juridiques et financiers, Paris,  
Economica, 1997, p : 19. 

 

القرض على تنازل  

آخر لبنك تسدید  

األصل+ فوائد تسدید  

األصل+ فوائد تسدید  

المالیة األوراق شراء  المالیة األوراق إصدار 

القرض بحجم  



 

2010.  

  

Source :- International Swaps and Derivatives Association.www.isda.org. 

-Bank for International Settlements 2009               

) 2007-2003(مرّة للفرتة  16يتبّني من الشكل أن حجم إصدار املشتقات تضاعف بأكثر من 

، مث اخنفض حجم 2007مليار دوالر يف 

، متأثرا باإلجراءات 2010و 2009

كثري من احملّللني إليه  على الرغم من اخلطر الذي يشوب هذا النوع من األوراق املالية والذي أعزى 

 (DTCC)اإلحصائيات اليت تصدرها أسبوعيا

حول ترتيب الدول واهليئات اليت تعتمد على عقود 

، اتضح أنه باستثناء إيطاليا فباقي 

مليار دوالر، أما فيما خيص  168
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2010-2001تطور المشتقات المالية للفترة ): 4.2(

International Swaps and Derivatives Association.www.isda.org.2001-2008.

Settlements 2009-2010.

يتبّني من الشكل أن حجم إصدار املشتقات تضاعف بأكثر من 

مليار دوالر يف  62170إىل  2003مليار دوالر يف  3780حيث ارتفع املبلغ من 

2009رتفاع جمددا يف على إثر األزمة املالية مث عاود اال

  .األزمةتلك لخروج من لاليت قامت �ا الدول املتقدمة 

على الرغم من اخلطر الذي يشوب هذا النوع من األوراق املالية والذي أعزى 

اإلحصائيات اليت تصدرها أسبوعيااملاليني أنه السبب الرئيسي يف وقوع األزمة املالية، إال أن 

Depository Trust and Clearing Corporation ( حول ترتيب الدول واهليئات اليت تعتمد على عقود

، اتضح أنه باستثناء إيطاليا فباقي 2009املبادلة على التعثر حسب إمجايل املبالغ املصدرة بيعا وشراًء لسنة 

168تل تركيا املرتبة األوىل مببلغ يقدر بـ حيث حت ،الدول كّلها دول ناشئة

2005 2006 2007 2008 2009 2010

الوحدة ملیاردوالر

  

(الشكل رقم 

2008.

 

يتبّني من الشكل أن حجم إصدار املشتقات تضاعف بأكثر من 

حيث ارتفع املبلغ من 

على إثر األزمة املالية مث عاود اال 2008اإلصدار يف 

اليت قامت �ا الدول املتقدمة 

على الرغم من اخلطر الذي يشوب هذا النوع من األوراق املالية والذي أعزى 

املاليني أنه السبب الرئيسي يف وقوع األزمة املالية، إال أن 

Depository Trust and Clearing Corporation)

املبادلة على التعثر حسب إمجايل املبالغ املصدرة بيعا وشراًء لسنة 

الدول كّلها دول ناشئة

الوحدة ملیاردوالر



 

) GMC( ولة عن التمويل يف جنريال موتورزؤ وهي اهليئة املس(GMAC)فنجد كل من  ،ترتيب اهليئات

  .وغريها كما هو موضح يف اجلدول املوايل )Merrill Lynch(و

  الحجم اإلجمالي لعقود المبادلة على التعثرترتيب الدول والهيئات حسب ): 1.2(الجدول رقم 

  

 

Source : Depository Trust and Clearing Corporation,annual report, 2009.  
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وجاء على إثر إعصار  ،نسبيا حديث النشأةيعترب استعمال شركات التأمني التجاري لتقنية التوريق 

قدرت  ا، وخلف أضرار 1992الذي ضرب سواحل فلوريدا األمريكية سنة )   cyclone  Andrew" (أندرو"

مشال لوس أجنلس   درجة 6.7ضرب زلزال بقوة  اشهر  18بـ، بعدها )املؤمن عليها فقط(دوالر  ارملي 20بـ 

دوالر، هذا احلجم  ارملي 18وحجم أضرار قدره  اشخص 60عمارة، ووفاة  40000كان من خملفاته حتطم 

اهلائل من األضرار أدى إىل حدوث تغريات كبرية يف سوق التأمينات خاصة يف جمال الكوارث الطبيعية، 

ملساعدة شركات   )California  EarthQuake Authority(كاليفورنيا ب زلزالال سلطة تئعلى إثرها أنشو 

تتداول يف ) Cat Bonds(التأمني يف حتمل أضرار الكوارث الطبيعية، عن طريق إصدار أول سندات 

األسواق املالية، بعد ذلك زاد استعمال هذه التقنية من طرف شركات التأمني، وأدخلت على معظم 

  .قطاعات التأمني مثل حوادث السيارات، الصحة، التأمني على احلياة وغريها

  )Les risques catastrophiques(وارث ـار الكـأخط :المطلب الثـاني

الكوارث عبارة عن ظواهر إذا حتققت حتدث أضرارا كبرية، قد تتسبب فيها قوى الطبيعة فتسمى  

وقد يتسبب فيها اإلنسان فتسمى كوارث تقنية ) Catastrophes Naturelles(كوارث طبيعية 

)Catastrophes Techniques( ، فحسب دراسة قامت �ا شركة إعادة التأمني السويسرية

)SuisseRe(30  والنتائج  ،2010أحصت التوزيع اجلغرايف للكوارث الطبيعة والتقنية لسنة  2011يف سنة

  : جاءت وفقا للجدول التايل

  

  

  

  .2010التوزيع الجغرافي للكوارث الطبيعية والتقنية لسنة ): 2.2(الجدول رقم 

نسبة من الخسائر الخسائر المؤمن عدد عدد   المنطقة
pib 

                                                           
30 SuisseRe, Les Catastrophes Naturelles et Techniques en 2010, Sigma, 2011, Zurich, PP : 2-6. 



 

مليون (االقتصادية   )مليون دوالر(عليها  الضحايا  وارثالك

  )دوالر

  %0.13  20554  15348  139  36  أمريكا الشمالية

أمريكا الالتينية 

  والكاراييب 

39  225784  8977  53378  1.1%  

  %0.95  13131  8860  50  7  أستراليا 

  %0.19  35204  6303  56490  37  أوروبا

  %0.28  74840  2240  17955  139  أسيا

  %0.02  337  124  2640  32  إفريقيا

حوادث الفضاء 

  والمحيطات

14  515  1623  20623  /  

  %0.31  218064  43475  303573  304  العالم

Source : Suisse Re Economic Research and Consulting2010. 

يتضح من اجلدول أن أمريكا الشمالية تأيت يف املرتبة األوىل من حيث حجم اخلسائر املؤمن عليها 

لسنة لمليار دوالر، ويرجع السبب أساسا إىل سوء األحوال اجلوية، هذه السنة كذلك و  15.348بواقع 

اخلامسة على التوايل مل تكن األعاصري السبب الرئيسي يف وقوع هذه األضرار، كما كانت الواليات املتحدة 

مليار دوالر، كما شهدت  02األكثر تضررا حيث أحدثت عاصفة يف شهر ماي خسائر مؤمن عيها حبوايل 

  .عاصفة شتوية كلفت أكثر من مليار دوالر خسائر مؤمن عليها

 8.977بـالثانية فكانت ألمريكا الالتينية والكاراييب من خالل حجم خسائر مؤمن عليها يقدر  أما املرتبة

كما أن حجم   2010ضحية معظمها جراء زلزال هاييت يف جانفي  22600مليار دوالر، كما خلف حوايل 

  .مليار دوالر 53جدا بأكثر من  ااخلسائر االقتصادية كان كبري 

مليار دوالر منها أكثر  13وأوقينايا  فقد خلفت خسائر اقتصادية تفوق أما الكوارث يف اسرتاليا  

والذي خلف  2010ولعل الزلزال الذي ضرب نيوزلندا يف سبتمرب  .مليار دوالر خسائر مؤمن عليها 8 من

  . مليار دوالر وهو ما ميثل نصف اخلسائر املؤمن عليها 4.4مؤمن عليها قدرها  الوحده أضرار 



 

مليار دوالر وهذا راجع أساسا  6من حجم اخلسائر املؤمن عليها بأكثر من  امعترب  اجزءكما كان ألوربا 

اجلفاف الذي عرفته روسيا  باإلضافة إىلملوجات احلر اليت ضربت معظم أوروبا واليت مل يسبق هلا مثيل، 

اليت  )Xynthia(تعترب عاصفة كزانيا و كما تبع هذا اجلفاف عدة حرائق غابات،   ،ضحية 56000وخلف 

 ،مليار دوالر 2.6ضربت فرنسا ومشال غرب أوربا األكثر تكلفة يف ما خيص اخلسائر املؤمن عليها بواقع 

، كما شهدت فرنسا جمموعة من قتيال 64خلفت  وقد 2010وكانت أكرب ثالث خسائر مؤمن عليها يف 

  .مليون دوالر خسائر مؤمن عليها 800الفيضانات خلفت 

هذا الرقم ال يعكس حجم و  ،مليار دوالر 2.24فحجم اخلسائر املؤمن عليها كان  ،سياآأما يف 

الكوارث اليت حتملتها ا�تمعات مثل الفيضانات اليت عرفتها الصني وباكستان جراء األمطار الغزيرة وما تبعه 

  .خصش 6000، كما أودى حبياة )مليون هكتار من األراضي الفالحية 38غرق (نزالقات للرتبة امن 

مليار دوالر،  0.124كانت إفريقيا األقل تضررا من الكوارث حبجم خسائر مؤمن عليها يقدر بـوقد  

إىل بعض  باإلضافةولعل الفيضانات اليت شهد�ا كل من أوغندا وإفريقيا الوسطى كانت احلدث األهم، 

 .املناجمو  حوادث التنقيب

  ـبيعيةوارث الطـالك :أوال

الربية (والفيضانات والزالزل ) كالعواصف الربقية واألعاصري( تشمل الكوارث الطبيعية العواصف  

اجلليد واال�يارات (والربد ...) ارتفاع غري عادي لدرجة احلرارة، حرائق الغابات(والتصحر ) والبحرية

بب يف عدد كبري من األضرار �ا كما أن حدوثها يتس الكوارث الطبيعية بصعوبة التنبأ ، وتتميز...)الثلجية

ومبدى استعداد وحجم األضرار النامجة عنها مرتبط بقوة الكارثة يف حد ذا�ا  ،ري املباشرة واملتسلسلةغ

  .اإلنسان هلا

فمثال عند حدوث زلزال ال  ،)Aléa moral(التأمني على الكوارث الطبيعية معرض للخطر املعنوي 

 Anti(بنايات املضادة للزالزل، كما يتعرض إىل االختيار اخلاطئ يعرف املؤمن مدى احرتام املؤمن له لل

sélection (الشكل املوايل يبني تطور عدد الكوارث .كتفادي البناء يف املناطق األكثر عرضة للزالزل

  . 2010- 1970الطبيعية للفرتة 



 

  . 2010-1970تطور عدد الكوارث الطبيعية للفترة ): 5.2(الشكل رقم 

  

Source : Suisse Re Economic Research and Consulting2010.  

  

  

  

   .  2010- 1970تطور خسائر الكوارث الطبيعية المؤمن عليها للفترة ):6.2(الشكل رقم 
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 Source : Suisse Re Economic Research and Consulting2010.                                          

  

مليار دوالر يف  3.5ما كانت تبلغ الكوارث الطبيعة فبعد املضطرد خلسائريتضح من الشكل التزايد 

فكان مبلغ  2010أما يف  1995،مليار دوالر يف سنة  23ارتفع هذا املبلغ ليصل إىل قرابة  1970سنة 

مليار دوالر، كما عرف عدد الكوارث الطبيعية لنفس  40اخلسائر الكوارث الطبيعية املؤمن عليها قرابة 

 1995،سنة  136ارتفع العدد إىل  1970كارثة سنة   32ما كان ، حيث بعدالفرتة كذلك ارتفاعا مستمرا

كارثة، أما الشكل املوايل فيبني مبالغ اخلسائر املؤمن   167ليصبح  2010مث تواصل  هذا االرتفاع لغاية 

  .الطبيعية مع تبيان أكرب كارثة يف كل سنةعليها حسب نوع الكارثة 

  

 .2010-1970تكاليف أضرار الكوارث الطبيعية حسب النوع للفترة ): 7.2(الشكل رقم 
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Source : Suisse Re Economic Research and Consulting2010.  

أكثر تكلفة من الكوارث الطبيعية اليت سببها  )تسونامي(يتضح من الشكل أن الزالزل الربية والبحرية 

، كون أن الزالزل دائما ما يتبعها سلسلة من ...)األعاصري،الفيضانات، التصحر(سوء األحوال اجلوية 

  . احلوادث الثانوية واليت من الصعب تقدير عددها وحجم اخلسائر اليت حتققها

  : التقلبات في أخطار الكوارث الطبيعية - 1

سواء من حيث العدد أو مبالغ األضرار كما بينته األشكال  الكوارث الطبيعية بشدة التقلباتتتسم 

كارثة مع احنراف معياري قدره   94 ةكان متوسط عدد الكوارث السنوي 2010- 1970السابقة، ففي الفرتة 

يف عدد الكوارث هذه القيمة الكبرية لالحنراف املعياري تدل فعال على التقلبات الكبرية و  ،كارثة  44.18

  .مقارنة باملتوسط %78زاد بـ 2010كما أن عدد الكوارث يف   ،السنوي
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كما أن قيمة اخلسائر املؤمن عليها شديدة التقلب كذلك حيث يقدر متوسط قيمة اخلسائر املؤمن   

ف قيمة االحنراو  ،مليار دوالر 20مليار دوالر مع احنراف معياري قدره  17بـ  2010- 1970عليها للفرتة 

اجلدول و تعكس فعال حجم التذبذب الكبري يف قيمة اخلسائر املؤمن عليها يف جمال الكوارث الطبيعية، 

  .2010- 1970املوايل يبني درجة التذبذب يف أعداد ومبالغ اخلسائر املؤمن عليها للكوارث الطبيعية للفرتة 

  2010- 1970التذبذب السنوي لعدد ومبالغ خسائر الكوارث الطبيعية للفترة ): 3.2(الجدول رقم 

  وارثــدد الكــع  الغ األضرار بالمليار دوالرــمب  رةــالفت

االحنراف   ��املتوسط  

  � املعياري

معامل التغيري 
�

��
  

االحنراف   ��املتوسط

  � املعياري

معامل التغيري 
�

��
  

1970-1979  3.377  1.706  50.51%  38.4  5.02  13.07%  

1980-1989  6.877  3.870  56.27%  65.1  17.18  26.39%  

1990-1999  22.494  10.378  46.13%  128.4  12.16  09.47%  

2000-2010  33.374  19.616  58.77%  138.45  13.33  09.62%  

1970-2010  16.941  20.083  118.54%  93.70  44.18  47.15%  

  .من إعداد الباحث: المصدر

سنوات وذلك من  10يتضح من اجلدول أن السلسلة الزمنية قسمت إىل أربع فرتات كل فرتة متثل 

أجل معرفة أفضل لتطور الظاهرة املدروسة وعزل التقلبات االستثنائية، كما تبني من املعاجلة اإلحصائية أن 

لنسبة ملبالغ اخلسائر املؤمن متقارب لكل الفرتات با)  املتوسط احلسايب/ االحنراف املعياري(معامل التغيري 

كبرية   وهي قيمة %118.54أما على إمجايل الفرتة فبلغت قيمته  ،%58و 50حيث تراوح مابني  ،عليها

التذبذب يف مبالغ أضرار الكوارث الطبيعية، أما عدد الكوارث فقد اخنفض و  مدى التقلب جدا تعرب عن

 %47.15أما على إمجايل الفرتة فبلغت قيمته  ،%9إىل  %26معامل التغيري يف العشريتني األخريتني من 

وعليه فإن قيمة . والتذبذب يف أعداد الكوارث الطبيعية كبرية جدا تعرب على مدى التقلب  وهي قيمة

األضرار يف حالة الكوارث الطبيعية متقلبة جدا مما جيعل تغطيتها بواسطة التأمني وإعادة التأمني أمر صعب 

الية، ويف نفس الوقت يتناسب مع التغطية بواسطة األدوات املالية يف جمال جدا ينطوي على خماطرة ع

  .التأمني



 

   :تأمين الكوارث الطبيعية - 2

هذا راجع ملشكلة تقنية سببها أن املبالغ و نظام تغطية الكوارث الطبيعية خيتلف من دولة إىل أخرى، 

أقصى ضرر ممكن أو ) Sinistre de référence(املغطاة غري كافية مقارنة مبا يسمى الضرر املرجعي 

)Sinistre maximal possible (. 

ا النظام هكل دولة هلا نظام تغطية خاص بالكوارث الطبيعية لعل أمه:أنظمة التغطية الموجودة -أ

والشكل املوايل يلخص طريقة عمل  ،األمريكي والنظام الفرنسي والذي أخذ منه نظام التغطية اجلزائري

  .هذان النظامان

  . نظام تأمين الكوارث الطبيعية لفرنسا والواليات المتحدة األمريكية): 8.2(الشكل رقم 

                                                                                                                              

  

  

  

  

  

  

 

 

  

Source : DJAFRI A, Modalités de Financement des Risque Catastrophiques en Algérie, Conférence 

Régionale sur L’Assurance et La Réassurance, Maroc, 2006, PP: 5-9.  

)اجلزائر(فرنسا   الواليات املتحدة 

 األقساط اخلطر

 املؤمن هلم

 شركة التأمني

 معيد التأمني

 املؤمن هلم

)جتميع الرسوم(شركة التأمني   

رسم على بوليصات 

 األضرار
 املؤمن هلم

 اخلطر
 حتويل الرسوم

الصندوق املركزي 

التأمنيإلعادة   

 تدخل احلكومة

 وقوع الكوارث

 اخلطر األقساط

+ 



 

) شركات التأمني(نظام تأمني الكوارث الطبيعية األمريكي نظام ليربايل يعتمد على عنصرين املؤمنني 

كتتاب يف أخطار الكوارث، وعند اال ل حيث يصدرون أقساط مقاب) شركات إعادة التأمني(ومعدي التأمني 

  .تقوم شركة إعادة التأمني بتعويض املتضررين) الكارثة الطبيعية(وقوع اخلطر 

 على الكوارث الذي أخذ منه نظام التأمني، و أما نظام التأمني على الكوارث الطبيعية الفرنسي

 وإعادة التأمني، واليت تكتتب يف مبين على أساس تدخل الدولة من خالل شركات التأمني الطبيعية اجلزائري

أخطار الكوارث الطبيعية بكل حرية مث تقوم بتحويل األقساط إىل الصندوق املركزي إلعادة التأمني والذي 

ا�معة من طرف شركات التأمني، مث تقوم بتعويض ) الرسوم(يعترب هيئة عمومية مكلفة جبمع االشرتاكات 

تبدأ التعويضات بعد حدوث الكارثة الطبيعية و وجه التضامن،  املتضررين من الكوارث الطبيعية على

  .بتصاريح من الدولة على قيمة الضرر

الضرر املرجعي هو ضرر كبري احلجم تكون املبالغ فيه : 31ممكنالالضرر المرجعي وأقصى ضرر  -ب 

التغطية املثلى ميكن ألي مؤمن يف سوق معني أن يستعمله كداللة من أجل حتديد و  وعدد تكراراته معروفة،

مليار دوالر  51مثال الزلزال املرجعي يف السواحل الغربية للواليات املتحدة األمريكية يكلف  ،بإعادة التأمني

الضرر "سنوات، عموما ميثل  8مليار دوالر حيدث كل  40سنة، أو إعصار يكلف  100وحيدث كل 

دول، كما تغطية الكوارث الطبيعية تكون من الناتج احمللي اخلام حسب ال %2.9و %0.2ما بني " املرجعي

على الكوارث الطبيعية بعيد  ) إعادة التأمني (عموما التأمني و ". الضرر املرجعي"دائما أقل بكثري من قيمة 

  .يف التغطية من أخطار الكوارث الطبيعية" الضرر املرجعي"كل البعد عن متطلبات تطبيق داللة 

أقصى ضرر ممكن هو ضرر ناتج عن كارثة طبيعية يف أي مكان يف العامل يكون مبلغ الضرر فيه أكرب 

مليار دوالر أمريكي وقد يكون  100مما نتصور، حدد املختصني مبالغ اخلسائر اليت حتقق عند حدوثه بـ 

الزلزال الذي وقع يف  وهو خطر نادر جدا لكن ميكن أن حيدث، مثل ... زلزاال أو تغيري مناخي أو فيضانات

 2مليار دوالر أمريكي أين  100والذي خلف أضرارا مادية وبشرية مبا يقارب  1995كويب اليابانية سنة 

كن، ممنظام التأمني وإعادة التأمني ال يكفيان لتغطية أقصى ضرر  .من اخلسائر كان مؤمن عليها  %3إىل 

                                                           
31  RONALD A, Analyzing Insurance-Linked Securities, Goldman Sachs &Co, 1998, P : 2. 



 

رب األوراق املالية عاالعتماد على األسواق املالية مثل  ،وعليه فإن أنظمة تغطية تكميلية أصبحت ضرورية

  .املشتقة يف جمال التأمني

  )Les Catastrophes Techniques(الكوارث التقنية  :ثانيا

-Man(الكوارث التقنية عبارة عن حوادث كبرية يتسبب فيها اإلنسان واجنازاته لذا تسمى باإلجنليزية 

made disaster( ،احلرائق، حوادث سقوط الطائرات، غرق البواخر، حوادث املناجم، مثل االنفجارات ...

تتميز بالتكلفة العالية لألضرار ومتس عدد قليل من و فهي غري حمددة من حيث املكان وال الزمان،  ،وغريها

  .املؤمنني واملؤمن هلم

ادث حفمثال عند حدوث  ،)Aléa moral(التأمني على الكوارث التقنية معرض للخطر املعنوي 

سقوط طائرة ال يعرف املؤمن مدى احرتام املؤمن له لقواعد السالمة والرقابة التقنية للنقل اجلوي، كما 

حوادث النقل اجلوي لشركات  كتفادي التأمني على) Anti sélection(يتعرض إىل االختيار اخلاطئ 

  .الطريان اليت بلدها دولة من دول العامل الثالث

  2010-1970رة ـفتقنية للـوارث التـالك - 1

 على غرار الكوارث الطبيعية فإن الكوارث التقنية عرفت هي األخرى ارتفاعا سواء من حيث مبالغ

  :نيأو العدد كما هو موضح يف الشكلني املوالي األضرار

  

  

  

  

  

  .2010-1970تطور عدد الكوارث التقنية للفترة ): 9.2(الشكل رقم 



 

      

Source : Suisse Re Economic Research and Consulting2010.  

 من الشكل أن عدد الكوارث التقنية غري مستقر فهو يف صعود ونزول دائمني، لكن عموما نييتب

كارثة مث ارتفع هذا العدد بشكل    62كان عدد الكوارث التقنية 1970املنحى يف حالة صعود، ففي سنة 

يف عدد الكوارث التقنية بعدها عاد عدد  اقياسي او يعترب رقم ،كارثة  258ليصل إىل  2005كبري جدا سنة 

  . أي اخنفاض تقريبا بالنصف ،2010سنة  يف كارثة  137لنزول ليسجل الكوارث ل

  

   

  

  

  . 2010- 1970تطور الخسائر الكوارث التقنية المؤمن عليها للفترة ): 10.2(الشكل رقم 
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Source : Suisse Re Economic Research and Consulting2010.  

من الشكل أن مبالغ أضرار الكوارث التقنية أكثر استقرارا من عددها، على الرغم من ذلك فإن  يتبني

مليار دوالر أمريكي  2.279حيث ارتفع مبلغ اخلسائر املؤمن عليها من  ،شكلت االستثناء 2001سنة 

مرة مث عاد مبلغ اخلسائر  14أي ارتفاع بأكثر من  2001سنةمليار دوالر أمريكي  31.280إىل  1970سنة 

  . 2010مليار دوالر أمريكي سنة  3.606لالخنفاض ليبلغ 

  :التقلبات في أخطار الكوارث التقنية - 2

سواء من حيث العدد أو مبالغ األضرار كما بينته األشكال  تتسم الكوارث التقنية بتقلبات متوسطة

كارثة مع احنراف معياري   129كان متوسط عدد الكوارث السنوي   2010- 1970السابقة، ففي الفرتة 

هذه القيمة الكبرية لالحنراف املعياري تدل فعال على التقلبات الكبرية يف عدد  ،كارثة  51.77قدره 

  .من املتوسط اكان قريب  2010الكوارث السنوي كما أن عدد الكوارث يف 
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من أعداد الكوارث حيث يقدر متوسط قيمة اخلسائر  اكما أن قيمة اخلسائر املؤمن عليها أقل تقلب  

قيمة و  ،مليار دوالر 4.56مليار دوالر مع احنراف معياري قدره  5.34بـ  2010- 1970املؤمن عليها للفرتة 

االحنراف تعكس فعال حجم التذبذب املتوسط يف قيمة اخلسائر املؤمن عليها يف جمال الكوارث التقنية، 

  .1970درجة التذبذب يف أعداد ومبالغ اخلسائر املؤمن عليها للكوارث التقنية للفرتة اجلدول املوايل يبني و 

  2010- 1970التذبذب السنوي لعدد ومبالغ خسائر الكوارث التقنية للفترة ): 4.2(الجدول رقم 

  عــدد الكــوارث  مبــالغ األضــرار بالمليار دوالر  الفتــرة

املتوسط   

  احلسايب

االحنراف 

  � املعياري  

معامل التغيري      
�

��
  

املتوسط 

احلسايب  

��  

االحنراف 

  � املعياري   

معامل التغيري      
�

��
  

1970-1979  3.199  1.298  40.57%  77  7.67  09.96%  

1980-1989  4.324  2.322  53.70%  90  24.46  27.17%  

1990-1999  6.108  2.050  33.56%  156  44  28.20%  

2000-2010  7.496  4.946  65.98%  185  56.56  30.57%  

1970-2010  5.336  4.557  85.40%  129  51.77  40.13%  

  .من إعداد الباحث: المصدر

سنوات وذلك من  10يتضح من اجلدول أن السلسلة الزمنية قسمت إىل أربع فرتات كل فرتة متثل 

أجل معرفة أفضل لتطور الظاهرة املدروسة وعزل التقلبات االستثنائية، كما تبني من املعاجلة اإلحصائية أن 

متشتت ما بني الفرتات بالنسبة ملبالغ اخلسائر املؤمن )  املتوسط احلسايب/ االحنراف املعياري(معامل التغيري 

وهي قيمة كبرية تعرب  %85.40إمجايل الفرتة فبلغت قيمته أما على  ،%66و 40عليها حيث تراوح مابني 

التذبذب يف مبالغ أضرار الكوارث التقنية، أما عدد الكوارث فقد شهد معامل التغيري و  على مدى التقلب

أما على إمجايل الفرتة  ،%30و  %10حيث تراوحت قيمته ما بني  ،ارتفاعا مستمرا على كل الفرتات

  .التذبذب يف أعداد الكوارث التقنيةو  ي قيمة كبرية تعرب على مدى التقلبوه %40.13فبلغت قيمته 



 

بصفة عامة فإن عدد ومبالغ األضرار يف الكوارث التقنية يتميز بتقلب متوسط مقارنة بالتقلب يف 

يف الكوارث الطبيعية، مما جيعل احلاجة إىل استعمال األدوات املالية املشتقة يف جمال التأمني أقل ضرورة منه 

  .الكوارث الطبيعية

  :32تأمين الكوارث التقنية - 3

تأمني الكوارث التقنية يتم حصريا وبكل حرية من قبل شركات التأمني خاصة فيما يتعلق بضمان 

هذه احلرية و ط تأمينها يف شركات تأمني معينة، رت املسؤولية املدنية فبعض الدول تشفيما خيص األضرار، أما 

يف اختيار وحجم املؤسسات الطالبة هلذا النوع من التأمني جعل من الطلب على تأمني الكوارث التقنية غري 

مؤسسة خدماتية يف العامل ميثلون مابني  500مؤسسة صناعية وأكرب  500أكربمستقر، خاصة إذا علمنا أن 

من األصول العامل، كما أن رقم  %20نسبته  الناشطة يف أوربا وأصوهلا متثل ممن اليد العاملة ا %12و 11

هذه املؤسسات تتموقع جغرافيا و أعمال هذه املؤسسات يفوق نصف الناتج اإلمجايل احمللي لإلحتاد األوريب، 

فإن هذا التحدي ومن أجل تغطية أفضل من  وعليه. يف كل من  الواليات املتحدة األمريكية، أوربا، وآسيا

كما أن تطور . وجب تعاون كبري وفعال ما بني هذه املؤسسات وشركات التأمنيخطر الكوارث التقنية يست

نشاط تلك املؤسسات خاصة اجلانب التكنولوجي أدى إىل ظهور أخطار جديدة يصعب مراقبة تطور 

كل هذه العوامل و  ،حجم الضرر فيها، إضافة إىل املنافسة الكبرية اليت يعرفها هذا النوع من النشاط التأميين

 Sociétés(جعلت الكثري من تلك املؤسسات تؤمن نفسها بنفسها عن طريق إنشاء شركات خمتصة تدعى 

Captives d’Assurance et de Réassurance( كما تساهم هذه الشركات املختصة يف تأمني ،

  .حيث تساهم مبا يقارب ثلث رقم األعمال يف هذا الفرع من التأمني ،مؤسسات أخرى

  

  مردود المحاصيل الزراعية األخطار التي تؤثر على :ثالثا

  :يتعرض منتجو احملاصيل الزراعية إىل خطر اخنفاض يف عوائدهم املالية، ويرجع ذلك لسببني

                                                           
32 RONALD A, Op.Cit, P :4. 



 

يكمن يف أسعار احملاصيل اليت ميكن أن تنخفض بسبب اخنفاض االستهالك أو بسبب  :السبب األول

  .زيادة العرض نتيجة وفرة اإلنتاج الكلي

اخنفاض يف الكمية املنتجة نتيجة عدم توافر الظروف الطبيعية املالئمة كالتساقط أو اجلليد  :بب الثانيالس

  .مثال

بالنسبة للسبب األول فوسائل التغطية موجودة، إما بواسطة املساعدات واإلعانات اليت تقدمها 

الية باختاذ وضعيات مناسبة يف أو عن طريق األسواق امل ،الدولة عرب هيئات خمتلفة عرب نظام تعويضات معني

  .السوق اآلجلة أو سوق اخليارات عرب أدوات مالية مشتقة كالعقود اآلجلة أو اخليارات

هو نظام التعويضات على املردود  1994فالنظام الوحيد للتغطية لغاية  ،أما بالنسبة للسبب الثاين

تعترب الواليات املتحدة األمريكية أول منتج للمحاصيل الزراعية يف العامل وخاصة يف و اليت تضمنه الدولة، 

فإن  1994إنتاج الذرة، هذا النوع من احلبوب يلعب دورا مهما يف املنظومة اإلنتاجية، إىل غاية سنة 

اعد استقرار أسواق احملاصيل الزراعية من اختصاص احلكومة الفيدرالية من خالل نظام تعويضات يس

املنتجني الذين تعرضوا إىل اخنفاض يف كميات إنتاجهم نتيجة تعرض حماصيلهم إىل خطر العواصف، 

 احتادية تأمني احملاصيل هذا النظام الفيدرايل للتعويضات يدعىو وغريها من األخطار، ... اجلليد، الربد

)Federal Crop Insurance ( 33:يقرتح الضمانات التاليةو  

ن يف حال تعرض الكميات اليت من و أي تعويض مايل حيصل عليه املنتج :ضمان كمية احملصول - 

املفرتض أن حيققو�ا إىل االخنفاض جراء الظروف املناخية غري املالئمة أو األمراض اليت تصيب 

 .احملاصيل أو احلشرات

 .وذلك عندما ينخفض سعر احملصول عن سعر معني متفق عليه مسبقا:  ضمان سعر احملصول - 

أي تعويض املنتجون عن كل اخنفاض يف عوائدهم مهما كان السبب وذلك من : ائدضمان الع - 

 .أجل حتفيزهم على االستمرار يف نفس النشاط

                                                           
33  CBOT, Insurance Futures : A New Frontier for Risk Management,1991. 



 

 Federal(ونتيجة إلعادة هيكله نظام التعويضات الفيدرايل على احملصول     1994بداية من سنة 

Crop Insurance(،  ل الزراعية إىل شركات التأمني نظرا خطار اليت تصيب احملاصياألمت حتويل جزء من

لزيادة الطلب على تغطية هذا النوع من األخطار، لكن هذه الزيادة يف الطلب مل توافقها زيادة يف العرض 

شركات إعادة التأمني، وملوجهة هذا العجز يف العرض قامت بورصة و  من قبل شركات التأمني

املخاطر اليت تصيب الكميات املنتجة من احملاصيل بطرح أوراق مالية من أجل تغطية ) CBOT(شيكاغو

ومت التداول ألول مرة يف بورصة شيكاغو على عقود آجلة وخيارات للتغطية من خماطر مردود   ،الزراعية

  . 1995احملصول يف جوان 

  مرتبطة بالصحة والسيارات والمحيطاألخطار ال: رابعا

أصل نظام التأمني الكثيف، ) وغريها... دث الطبيةاألمراض، احلوا(تعترب األخطار املرتبطة بالصحة 

كان املرشح األول أن متسحه عملية   وقدوبصفة عامة تتوىل اهليئات العامة تسيري هذا النوع من التأمني، 

بالنسبة ألخطار  ونفس الشىءالتوريق عرب أدوات مالية خمتصة ومعيارية قابلة للتداول يف األسواق املالية، 

أما . حيث ميثل هذا القطاع التأميين نصف رقم األعمال العاملي يف نشاط التأمني ،حوادث السيارات

  .فتشكل بدون شك املرحلة القادمة لعملية توريق أخطار التأمني) خطر التلوث(األخطار املرتبطة باحمليط 

  :التأمين على الصحة واألدوات المالية - 1

أول األخطار اليت استهدفت من قبل األسواق  خطار املرتبطة بالصحة كانتاألفإن  ،كما سبق ذكره

أي حتويلها إىل أدوات مالية معيارية قابلة للتداول، ميول نظام التأمني الصحي يف  ،املالية من أجل توريقها

فدوره  ، أما نظام التأمني اخلاص)يف شكل ضرائب واشرتاكات(القطاع العام  الدول الغربية بشكل كبري من

يف الواليات املتحدة األمريكية، أما التأمني  %30يف أوربا و  %15 و 10بني حيث ميثل ما  ،ثانوي

      .من إمجايل األقساط املصدرة %15 و 05الصحي كفرع من فروع التأمني اخلاص فهو ميثل ما بني 

ن اإلنفاق الصحي يف تزايد مستمر، فزيادته أكرب من زيادة الناتج احمللي اإلمجايل فحسب دراسة إ

كون ثابتة ومرتبطة تبني أن الزيادة يف اإلنفاق الصحي تكاد ت 1993سنة  Suisse Re(34(ا قامت �

                                                           
34 SuisseRe, La Santé Dans Huit Pays, Sigma, Zurich, 1993, PP :6-10. 



 

ر والنمو الدميوغرايف أصبحا أن ارتفاع األسعا يف حني، )استهالك األدوية(االستهالك الطيب  ارتباطا قويا مع

الذي يسري به نظام ، كما تعود الزيادة يف االستهالك الطيب إىل التطور التكنولوجي عاملني ثانويني

غالبا (وبالتايل حث املؤمن هلم ) استعمال البطاقات الذكية يف التعويض اآلين للمستحقات(التعويضات 

على استهالك املواد الطبية، هلذا السبب فإن الدور الذي يلعبه املؤمنون يزداد من سنة إىل أخرى ) مشرتكني

ال يف اجلزائر نظام التأمني الصحي خيضع لنظام الضمان ففي فرنسا مثال وكما هو احل. يف مجيع دول العامل

، هذا الضمان يضمن مجلة من التعويضات القصوى على جمموعة من )Sécurité Sociale(االجتماعي 

) يف اجلزائر أقل بكثري( هلم تغطية إضافية ننيمن املؤم %80العمليات الطبية واألدوية الضرورية، مما جعل 

تأمينات إضافية لدى مؤمنني خواص، مما جيعل هامش املناورة للمؤمنني اخلواص منهم مكتتبني يف  %20و

هذا ال مينع أن يبحث نظام الضمان االجتماعي و يف هذه الدول أقل مقارنة بالواليات املتحدة األمريكية، 

  .سواق املاليةعلى وسائل إعادة متويل بديلة مثل توريق خماطره عرب أوراق مالية معيارية وقابلة للتداول يف األ

   :أخطار حوادث السيارات - 2

حوادث السيارات مل متسها عملية التوريق إال حديثا ، ويرجع السبب أساسا إىل أن هذا القطاع 

التأميين يتميز مببالغ أضرار بسيطة والتذبذب فيها قليل، مما جعل عملية إعادة تأمينها يكون بنسب قليلة  

يف القطاعات التأمينية األخرى،  %20من حمفظة األخطار احملولة إىل معيدي التأمني يف مقابل  %10حوايل 

وعلية فإن عملية حتويل أخطار حوادث السيارات سواء ملعيدي التأمني أو توريقها عرب أوراق مالية مشتقة 

ئات الرقابية على األموال يف جمال التأمني إىل األسواق املالية يكون من أجل رفع الضغط املفروض من اهلي

  .متكينها من االكتتاب يف فروع تأمينية أخرى بالتايلو  ،اخلاصة لشركات التأمني

  : أخطار المحيط واألدوات المالية - 3

والتخفيض من مستويات التلوث ميثل أهم األولويات والتحديات  ،تعترب محاية احمليط محاية للطبيعة

يات والصناعات املختلفة، ا، ويكمن اخلطر يف استعمال مواد سامة يف البنيلااليت تواجه البشرية يف القرن احل

مما يسبب أمراض خطرية يصعب الشفاء منها، كما أن نظافة اهلواء من االنبعاثات الغازية نتيجة االستعمال 

املكثف ملصادر الطاقة غري النظيفة يف الصناعة شكل خطرا آخر حيظى باالهتمام من طرف احلكومات 



 

ت ألجله العديد من اجلمعيات، فالكونغرس األمريكي وضع ئنعقد من أجله الكثري من املؤمترات وأنشوت

، تعمل )Clean Air Act(عدد من املعايري من شأ�ا احلد من االنبعاثات الغازية حتت مسمى 1990سنة 

 Dioxyde de(هذه املعايري على وضع حد أقصى من االنبعاثات اخلاصة بغار ثاين أوكسيد الكربيت 

Soufre ( االنبعاث عن حد معني ت من خالل اتفاقيات مع املتسببني يف هذه االنبعاثات الغازية، فإذا زاد

من أجل ذلك، سعر هذه احلقوق يتداول يف بورصة و  ،جيب أن يدفع املتسبب حقوق معيارية وقابلة للتداول

  . أسواق حاضرة وآجلةأين وحدة التبادل فيه هي ثاين أوكسيد الكربيت عرب  ،شيكاغو

  

  

  

  

  

  

  أسـواق األدوات المـالیة في مجـال التـأمین أةنشـ: لمبحث الثـانيا

سوق جديد لتداول أوراق  ةاجتمعت الظروف يف الواليات املتحدة األمريكية بداية التسعينات لنشأ

مالية يف جمال التأمني لتعويض العجز الذي مس سوق إعادة التأمني خاصة يف تغطية الكوارث جبميع 

أخطار التأمني ذات  قابل هذا العجز يف العرض أسواق مالية برمسلة عالية جدا جاهزة للتعامل معو أنواعها، 

  :لبني التالينياملط هذا املبحث من خاللسنتناول و  احلجم الكبري،

  

  

  محدودية قدرة إعادة التأمين : المطلب األول

  حمدودية قدرة إعادة التأمني؛ - 

  .القـدرة الكبيـرة لألسـواق املـالية - 



 

نتيجة توفر مناخ مناسب  1970و 1960شهد قطاع التأمني تطورا معتربا خاصة يف السنوات ما بني 

رفع من مردودية شركات إعادة التأمني، هذا املناخ اتسم حبجم أرباح عايل أدى إىل ظهور عدد كبري من 

شركات إعادة التأمني والذي بدوره رفع من حجم املنافسة، لكن العوائد العالية لعوائد التوظيفات اليت تقوم 

السنة اليت حلق بشركات إعادة  1980زها املالية إىل غاية �ا هذه الشركات مسح هلا باحلفاظ على مراك

التأمني خسائر معتربة نتيجة اخنفاض التسعرية حتت ضغط املنافسة من جهة وضعف عوائد التوظيفات من 

أدت هذه العوامل إىل اخنفاض القدرة اإلمجالية ملعظم شركات إعادة التأمني، هذا االخنفاض و جهة أخرى، 

خاصة يف الواليات املتحدة األمريكية اليت تعرضت يف هذه  1980يف القدرة كان حمسوسا بشكل كبري �اية 

من شركات عدد كبري أدت إىل إفالس )  من حيث العدد واملبالغ(الفرتة إىل الكثري من العواصف واألعاصري

ظهرت شركات  ،هذا املنظور منسلبا على العرض وأدى إىل ارتفاع يف التسعرية،  إعادة التأمني، مما أثر

خاصة بتأمني نشاط الصناعة من خالل تطوير ) Captive de Réassurance(تسمى  ةإعادة تأمني جديد

جراء األكثر خطورة إلعادة التأمني جلزء من األخطار وترك األ) Auto- Assurance(التأمني الذايت 

أسست من طرف صناعيني من أجل تأمني أخطارهم التقنية، وأصبحت هذه  هذه الشركات ،العادي

شركات التأمني وإعادة  ذلكدفع وقد من حجم أقساط إعادة التأمني العاملي،  %30الشركات متثل حوايل 

سبب يف تلكوارث الطبيعية والكوارث التقنية أل�ا تالتأمني إىل الرتاجع عن تأمني األخطار الكبرية مثل ا

جتميد مبلغ كبري جدا من األموال اخلاصة مقابل مردودية ضعيفة، ونتيجة هلذه األزمة اقرتحت عدة حلول 

  :منها

اقرتحت شركات إعادة التأمني على شركات التأمني اتفاقيات ترمي إىل جتميع أقساط من سنتني إىل 

هذا النوع من و  اجهة أفضل لألضرار اليت تقع بدورها كل سنتني أو ثالثة،ثالث سنوات من أجل مو 

االتفاقيات له ميزتني األوىل تتمثل يف التوافق يف التوقيت ما بني مدة جتميع األقساط وحدوث الضرر، 

تتحصل عليه من توظيف األقساط الذي يساعد يف مواجهة اخلطر، لكن  الذيوالثانية تتمثل يف العائد 

فيمكن أن  من خالل وترية وقوع الضرر،(األول خطر التوقيت : أخطار نظامية ةلطريقة تواجه ثالثهذه ا

يتمثل يف مالءة كل من (، والثاين خطر مايل )على معيد التأمني اتشكل خطر  بالتايلتكون أقل من سنتني و 

، ) يقوم �ا معيد التأمنيتتمثل يف عوائد التوظيفات اليت( الثالث خطر االستثمارو ، )معيد التأمني واملؤمن



 

 La Réassurance Financière(هذه األخطار الثالثة سامهت يف ظهور ما يسمي بإعادة التأمني املالية 

يتمحور مبدأ  .)Paradis Fiscaux(يف الواليات املتحدة األمريكية يف املناطق احلرة أين ال توجد ضرائب) 

  :مكونات ةإعادة التأمني املالية حول ثالث

احلق يف + األقساط احملولة ملعيد التأمني (تمثل يف االدخار من أجل مواجهة الضرر يبالنسبة للمؤمن  األول

أن معيد التأمني يضع حتت  ، والثالث، والثانية إمكانية توزيع اخلسائر احملتملة على عدة سنوات)الفوائد

ساب احلمن إعادة التأمني يعمل مثل تصرف املؤمن خط ائتمان متفق عليه مسبقا ، وعليه فإن هذا النوع 

على بفوائد مع قدرة سحب قصوى، حيث أن املؤمن يدفع ملعيد التأمني أقساط وحيصل يف مقابل ذلك 

ن طرف معيد التأمني على فرتة قد تكون عدة سنوات، التوظيفات، وتعويض اخلطر يكون م فوائد من

ن إعادة التأمني ميس عدد قليل من ، هذا النوع م)Experience account(يسمى هذا احلساب و 

 ،وبدون أي قيود مالية) ماليني دوالر أمريكي على األقل لكل اتفاقية 10(املعامالت لكن مببالغ ضخمة 

كما عرفت عملية تسيري أضرار املؤمن ،  )Paradis Fiscaux(مقر هذه الشركات يف املناطق احلرة   يكونو 

املالية املشتقة، حيث أصبح من املكن للمؤمن أن يستعمل تطورا ملحوظا من خالل استعمال األوراق 

اطر خماألدوات اليت استعملت يف حتويل  يعترب هذان النوعان من األوراق املالية أوىل(العقود اآلجلة واخليارات

من أجل محاية مردودية أصوله لغرض تعويض االرتفاع ) 1992التأمني إىل السوق املايل شهر ديسمرب 

وكان تطوير هذا النوع من األدوات املالية من أجل حتويل أخطار  احلجم الكلي لألضرار،احملتمل يف 

أصبح التوريق بديال إلعادة التأمني، فمثال ميكن  هومن ،الكوارث إىل املستثمرين واملضاربني يف السوق املايل

أصل يتطور ويتغري ) Support(ملؤمن ما أن يشرتي خيار شراء شرط أن يكون األصل املرجعي حمل اخليار

بنفس تطور وتغري املبلغ اإلمجايل لألضرار، حيث إذا ارتفع احلجم اإلمجايل لألضرار نكون يف منطقة تنفيذ 

من ممارسة حقه لتعويض اخلسائر النامجة عن ارتفاع حجم ) املؤمن(هي حالة تسمح حلامل اخليارو  ،العقد

بائع خيار الشراء يف هذه احلالة قد يكون و ، )Option dans la monnaie(تسمى هذه احلالة و  ،الضرر

هذه الطريقة تسمح للمؤمن من التسجيل احملاسيب هلذا اخليار حتت و أو معيد تأمني،  اخمتص ابنكا أو مستثمر 

  .بند حقوق على معيد التأمني، والشكل املوايل يبني منهجية حتويل األخطار يف بورصة شيكاغو

  .منهجية تحويل األخطار في بورصة شيكاغو):  11.2(الشكل رقم 

 مؤمن من الدرجة الثانية

)التأمني معيد(  

 أسواق آجلة للـتأمني

)خيارات+مستقبليات(  

 طراخل

 أوراق مالية



 

  

  

      

 

                          

  

  

  

Source : CBOT, Insurance Futures : A New Frontier for Risk Management,1991. 

لدى مؤمن من ) الكوارث(يتضح من الشكل أن املؤمن هلم يقومون بتأمني ممتلكا�م من خطر معني 

كما ميكن للمؤمن أن   ،يف املقابل يقوم هذا األخري بإصدار أقساط تأمني ،)شركة التأمني(الدرجة األوىل 

إما لدى و من حمفظة أخطاره إما عن طريق األسواق املالية مبقابل إصدار عقود آجلة وخيارات،  ايغطي جزء

أن هذا األخري ميكنه بدوره  ،مقابل أقساط إعادة التأمني) شركة إعادة التأمني(مؤمن من الدرجة الثانية 

  .من حمفظة أخطاره عرب األسواق املالية وبنفس الطريقة اليت استعملها املؤمن ايغطي جزء

  ـاليةواق المـرة لألسـدرة الكبيـالق : المطلب الثـاني

ملواجهة عجز قدرة إعادة التأمني يف تغطية احلوادث الكبرية مثل الكوارث الطبيعية والكوارث التقنية،  

قدرت رمسلة  1995مت اللجوء إىل األسواق املالية الحتواء األزمات اليت يتعرض هلا قطاع التأمني، ففي �اية 

 133بـمع احنراف معياري يومي يقدر  مليار دوالر أمريكي 19000األسواق املالية األمريكية مبا يقارب 

فإن مبلغ االحنراف  بالتايلو  ،مليار دوالر 100يبلغ أقصى ضرر ممكن مليار دوالر، يف حني أن مبلغ 

  :كما يوضحه الشكل املوايلأقصى ضرر ممكن  املعياري اليومي وحده ميكن أن يغطي 

  .قدرة األسواق المالية على تحمل األخطار التأمينية الكبيرة): 12.2(الشكل رقم 

  

رسمـلة األسـواق 

  المــالية

األمـوال الخاصة 

لشركات التأمين 

على األضرار   



 

   

                

 

 

 

 

 

  .من إعداد الباحث :المصدر

باإلضافة إىل الرمسلة الكبرية جدا لألسواق املالية خاصة األمريكية فإن التبادل السنوي لألسهم يعد 

وهي السنة اليت شهدت ازدهار تقنية التوريق يف جمال التأمني  ،1996ببليونات الدوالرات، فمثال يف سنة 

يف ) مليار دوالر 7000(بليون دوالر 7األمريكية بـ قدر حجم التبادل السنوي لألسهم يف األسواق املالية

من قيمة التبادل  %1أي ما يعادل  ،مليار دوالر 70بـأن حجم أضرار الكوارث يف نفس السنة قدر  حني

السنوي لألسهم، ومنه فإن الرمسلة العالية لألسواق املالية األمريكية والسيولة الكبرية اليت تتمتع �ا تسمح 

حلول تعوض عجز النظام التقليدي للتأمني وإعادة التأمني، عن طريق استحداث أدوات  وحتفز البحث عن

  .مالية خاصة تعمل على تغطية األخطار اليت تعرف عجزا يف التغطية وفقا للنظام التقليدي للتأمني

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

ألدوات المـالیة المشتـقة في مجـال التـأمین على ا :المبحث الثـالث

  وارثأخطـار الكـ

آجلة وخيارات على مؤشر التأمني  اإىل التداول يف بورصة شيكاغو عقود تألقي 1992يف �اية 

لنشاط شركات التأمني وعلى أخطار الكوارث الطبيعية، هذه األصول صممت لتكون أصول ذات ارتباط 

  .موجب مع حمفظة أضرار املؤمن على فرع الكوارث

" جمموعة من البوليصات التأمينية املتجانسة"من  ابتداءن املؤشر املرجعي هلذا النوع من املشتقات كو 

)Pool de polices d’assurance homogènes( بوليصات لعدد خمتلف من ال، واليت متثل أجزاء من

، لتمكني كل مؤمن )Valeur indiciaire moyenne" (قيمة استداللية متوسطة"املؤمنني من أجل تكوين 

أخطاره، وعليه فللمؤمن وبفضل األسواق املالية بديل آخر غري إعادة التأمني وهو من معرفة ارتباط حمفظة 

  .أن يستعمل عقد آجل للتأمني أو خيار على مؤشر التأمني

  :املطالب الثالثة التالية هذا املبحث من خاللسنتناول 

  

  

  

  املـؤشر املـرجعي لألدوات املـشتقة على خطـر الكـوارث؛ - 

  العقود اآلجلة للتأمني على الكوارث؛ - 

  .الكوارثمعطيات حول املشتقات التأمني على  - 



 

  وارثـر الكـشتقة على خطـرجعي لألدوات المـؤشر المـالم :الطلب األول

أشهر أو سنة،  6يوجد العديد من املؤشرات املرجعية موزعة حسب املناطق اجلغرافية وتغطي مدة 

 ISOمؤشر : توجد هيئتان مكلفتان جبمع البيانات الالزمة من أجل تكوين املؤشر مها 1992فمنذ 

)Insurance Services Office ( ومؤشر 1995إىل غاية أوت  1992وذلك من ديسمرب ،PCS 

)Property Claim Services ( إىل غاية اليوم 1995وذلك من ديسمرب.   

موعة من املهنيني، حيث كانت مهمتهم مجع من طرف مجعية املؤمنني وجم أنشئ) ISO(مؤشر

يف النشاط املايل حيث  اومهم اكبري   االبيانات ومعاجلتها مث حتويل املعلومات إىل املهتمني، وكانت تلعب دور 

فهو فرع من فروع ا�مع األمريكي خلدمات ) PCS(اخنرط فيها املئات من شركات التأمني واملضاربني، أما 

عبارة عن هي هذه األخرية  ،)American Insurance Services Group Incorporation(التأمني 

يف  امهم اأن هلا دور  امجعية مهنية هدفها تقدمي اخلدمات لصناعة التأمني يف الواليات املتحدة األمريكية، كم

  .تقدير عدد احلوادث وتكاليف األضرار اليت ختلفها الكوارث الطبيعية والتقنية

  Pool de police ISO(35( إيزو وليصاتـبوعة الـمجم :أوال

بوليصة تأمني على األقل مبا يقابل مبلغ أقساط ال  100000من ) ISO( تتكون جمموعة البوليصات

مليون دوالر، ختتار هذه البوليصات من جمموعة شركات تأمني أمريكية تعمل داخل تراب  40يقل عن 

باألوراق املالية املشتقة  األمريكية، كما ال يشرتط يف املؤمن داخل هذه ا�موعة أن يتعامل ةالواليات املتحد

التزامه الوحيد هو إعطاء البيانات إىل و نشاطه االعتيادي، على يف جمال التأمني أو أي شرط آخر يؤثر 

 10مشكلة من ) Pool(جيب أن تكون ا�موعة و ولة عن مجع وحتويل البيانات إىل السوق، ؤ اهليئات املس

ولكي يكون  ،%15 شركات تأمني على األقل، كما ال ميكن لكل منها أن يساهم يف ا�موعة بأكثر من

  :ضمن ا�موعة البد من توفر بعض الشروط يف املؤمن وهي

 .أن يكون مؤمن جتاري متواجد على األقل يف والية من الواليات اخلمسني األمريكية - 
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 .وية قضائية أو يف حالة تصفيةأن ال يكون يف حالة تس - 

 .على األقل -Aأن يكون تصنيفه املايل  - 

 .سنوات نشاط على األقل يف امليدان املطلوب 5أن يكون له  - 

هناك شروط أخرى من أجل االنضمام إىل ا�موعة ميكن و الشروط السابقة متثل الشروط العامة فقط، 

بورصة شيكاغو، كما جيب توفر بعض الشروط يف االطالع عليها يف الدليل املرجعي املصدر من طرف 

  :بوليصة التأمني وهي

 .جيب أن تكون البوليصة بتاريخ استحقاق قدره سنة - 

 .جيب أن ال تكون بوليصة إعادة تأمني - 

 . يف الواليات املتحدة األمريكيةجيب أن يكون املؤمن هلم مقيمني - 

 .تصفية أن ال يكون املؤمن هلم يف حالة تسوية قضائية أو يف حالة - 

وضعت كل هذه املعايري من أجل إعطاء جتانس أكرب للمؤشر املرجعي الذي يستعمل كمرجع للعقود 

اآلجلة يف جمال التأمني، وكذلك من أجل تفادي تعثر أحد املشرتكني يف ا�موعة ما أن أي شركة ختل 

  بأحد املتطلبات السابقة حتذف من ا�موعة املكونة للمؤشر

وهو هيئة مستقلة وذات سلطة جبمع البيانات من املؤمنني، ) ISO(ت التأمينية يقوم مكتب اخلدما

عن طريق ترجيح األقساط على كل نوع من العقود التأمينية ) Pool(ومن مثة يعمل على تكوين ا�موعة 

ارات كما يعمل هذا املكتب يف اختيار الشركات اليت تساهم يف املؤشر، كل هذه االعتب  ،واملنطقة اجلغرافية

إعطاء أكرب مصداقية حلالة سوق التأمني يف حلظة معينة وعلى خطر معني ويف منطقة هو اهلدف منها 

من جهة، ومن جهة أخرى إضعاف احتمال التحكم يف املؤشر من قبل أي شركة تأمني    جغرافية معينة

  .كانت

أهم هذه و بنشر اخلصائص األساسية للبوليصة اليت سامهت يف تكوين املؤشر، ) ISO(بعدها تقوم 

  .يستعمل هذا املؤشر كمرجع للعقود اآلجلةو األضرار على أقساط ا�موعة،  اخلصائص هي نسبة

  أمينـال التـالية في مجـود المـرجع للعقـكم) ISO(ؤشر ـم - 1



 

ميثل املؤشر املرجع يف العقود اآلجلة يف جمال التأمني، والذي يعرب عن النسبة بني األضرار املرتاكمة 

تصدر األقساط يف بداية فرتة و لبوليصات ا�موعة إىل األقساط املصدرة مبوجب البوليصات السابقة، 

ون عشوائية بطبيعتها، باإلضافة أن مكونات األضرار تك يف حني، االتغطية ويكون املبلغ اإلمجايل هلا مستقر 

وأخريا دفعه  ،حتديد املسؤولية وحجم التعويض  حدوث الضرر والتصريح به، ومن مثإىل التباعد الزمين بني

ومنه , للمؤمن هلم، كل هذه املراحل حتول دون تسديد كل املستحقات يف تاريخ استحقاق العقود اآلجلة

من قيمة األضرار الواقعة فعال، وعليه فإن مؤشر الضرر إىل فقيمة املؤشر املنشورة ال تبني سوى جزء 

كل املعلومات اليت تقدم من طرف املؤمنني إىل االعتبار  األقساط حيّني من حني إىل آخر حبيث يأخذ بعني 

  :ا�موعة، ويتم التكوين اجلربي للمؤشر املرجعي عرب املراحل التالية

��يكتب إجراء ثروته  �املؤمن رقم 
  36:كما يلي   �
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��كل من اإلجراء  :حيث
��اإلجراء و  �

توظيف األموال اخلاصة للشركة (مستقالن عن بعضهما البعض  �

  ).يكون يف أصول ليس هلا ارتباط حبدوث األضرار

  :يكون وفق اإلجراء التايل) Pool(أما إجراء الثروة للمجموعة 

�� 					= 					�� 					+ 						∫ ��
�

�
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من النشاط، فإذا   اواحد أن األقساط واألضرار املكونة للمؤشر متثل فصال يف حنيتكّون ا�موعة ملدة سنة 

  :ميثل تاريخ استحقاق الفصل، تكون ثروة ا�موعة تساوي � كان

                                                           
36  FOLUS D, Op Cit, P :35. 

إجراء ثروة 

 �	لمؤمنل

األموال اخلاصة 

 �	لمؤمنل

إصدار  إجراء

 �	املؤمن األقساط

 األضرار إجراء 

 �	املؤمن

إجراء ثروة 

 للمجموعة

األموال اخلاصة 

 للمجموعة

إصدار  إجراء

 األقساط ا�موعة

األضرار  إجراء 

 ا�موعة
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ميكن اعتبارها ثابتة، وعليه ميكن وضع                  بالتايلو  ،أقساط كل فصل من الفصول األربعة تكون متقاربة

Π = ∫ ��
�

�
� طاة ، كما أن جمموع األضرار املرتاكمة للفصل تساوي جمموع تكاليف احلوادث املغ	�

 Processus de( جمموع هذه التكاليف تتبع توزيع بواسن املركبو مبوجب البوليصات املكونة للمجموعة، 

Poisson composé (ويكتب كما يلي:  

�� = ���

� �

� ��

… … … … .2 .4  

  :حيث

ت يف الفصل وهو عدد عشوائي  عهو عدد األضرار اليت وق ��و	�ميثل التكلفة العشوائية للضرر رقم  ��

يكّون املؤشر املرجعي للعقود اآلجلة يف جمال التأمني واخليارات ابتداء من نسبة الضرر للمجموعة . كذلك

)Ratio de Sinistralité du pool (��/�  والذي يأخذ بعني االعتبار آجال تسوية ملفات األضرار

  :ل التايلواليت قد تصل للفصل املوايل كما هو موضح يف الشك ،اخلاصة بشركات التأمني

الخصائص الزمنية للمؤشر المرجعي لألدوات المالية المشتقة في مجال ): 13.2(الشكل رقم 

  .التأمين

  

  

  

  

  

 األقساط المصدرة

 األضرار المحققة

 دفع مستحقات األضرار

أشهر 6مدة المرجعية ال  

أشهر 3مدة التغطية   

سنة 1= حياة المجموعة مدة   



 

  

Source : FOLUS D, Op Cit, P :35. 

.  

يوافق مبلغ الضرر التعويض الذي تدفعه شركة التأمني خالل فرتة معينة، كما ميتد املؤشر على 

مرحلة التغطية هي اليت متتد من وقت وقوع الضرر إىل التصريح  .رحلة املرجعيةاملمرحلة التغطية و : مرحلتني

أشهر، واملرحلة املرجعية هي الفرتة اليت تقوم �ا شركة التأمني بتسديد  ةبه من طرف املؤمن هلم وتدوم ثالث

تبدأ هذه املرحلة يف نفس توقيت مرحلة التغطية وتدوم ملدة ستة أشهر، فاملؤشر املنشور يف و  ،التعويض

جويلية مثال ميثل مبالغ األضرار اليت حتققت يف األشهر جانفي وفيفري ومارس وسددت تعويض األضرار يف 

طي الفرتة من جانفي يف هذا املثال تصدر األقساط بداية جانفي وتغو الفرتة ما بني جانفي وبداية جويلية، 

إىل �اية مارس أي ما ميثل ربع األقساط السنوية إذا اعتربنا أن األخطار موزعة بانتظام على طول السنة، 

) ISO(ومنه يوجد فصل إلصدار األقساط وفصلني من أجل تسوية كل التعويضات، ومنه يكتب مؤشر 

  37:كما يلي
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من األقساط السنوية احملققة ببوليصة متثل  %25تستعمل ) ISO(ن أجل تكوين هذا املؤشر فإن م

هذا املؤشر ال يأخذ بعني االعتبار إيرادات توظيف األقساط وال و عقد اكتتاب من طرف املؤمن هلم، 

  .املصاريف العامة لشركة التأمني

اجلغرافية للواليات املتحدة األمريكية أربع مؤشرات مرجعية فصلية حسب املناطق ) ISO(صممت 

) Midwestern(واملؤشر الغرب األوسط ) Eastern(واملؤشر الشرقي ) National(املؤشر الوطين : هي

، )Annual Western(املؤشر الغريب السنوي : ، كما تصدر مؤشر سنوي هو)Western(واملؤشر الغريب 

 .ت املتحدة األمريكيةتغطي هذه املؤشرات خمتلف املناطق يف الوالياو 

  PCS(38(أمين ـؤشر التـم :ثانيا

                                                           
37  ISO, Financing Catastrophe Risk: Capital Market Solution, 1999. 
38  STEPHEN P, Pricing Catastrophe Risk: Could Cat Futures Have Coped With Andrew?, Casualty Actuarial 
Society “Securitization of Risk” Discussion Paper  Program, 1999, P : 8. 



 

قامت بورصة شيكاغو بإصدار خيارات على مؤشر تأمني جديد هو  1995من شهر سبتمر  ابتداء

موزع على مناطق جغرافية يف الواليات ) PCS(فإن مؤشر ) ISO(على غرار مؤشر و ، )PCS(مؤشر 

املؤشر الشرقي : مؤشرات جهوية هي ةومخس) The National(املؤشر الوطين : املتحدة األمريكية هي

)Eastern ( ومؤشر الشمال الشرقي)Northeastern ( ومؤشر اجلنوب الشرقي)Southeastern ( ومؤشر

مؤشرات للواليات  ةإىل ثالث باإلضافة، )Western(واملؤشر الغريب ) Midwestern(الوسط الغريب 

اهلدف من هذا الكم من املؤشرات هو و ساس ومؤشر كاليفورنيا، الفيدرالية وهي مؤشر فلوريدا ومؤشر تك

أي اختيار العقد الذي يناسب حمفظة أخطاره من حيث  ،اختيار املؤشر املناسب من السماح للمؤمن

املنطقة اجلغرافية، كل مؤشر يكون نتاج تقدير حلجم خسائر الكوارث اليت حتققت يف منطقة جغرافية معينة 

 100مقسوم على مبلغ  ��� ميثل مبلغ اخلسائر املقدر) PCS(ومنه فإن مؤشر . معينةوخالل فرتة تغطية 

  .مليون دوالر أمريكي

��� ���	��� =
���

1 0 0 0 0 0 0 0 0
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مليون دوالر أمريكي من األقساط، فإذا كان مثال  100حيسب هذا املؤشر درجة الضرر عند إصدار 

مليار دوالر أمريكي يف املنطقة اجلنوبية لفرتة تغطية تستحق يف شهر  2مقدار اخلسائر املقدرة يساوي 

���	)نقطة 20سبتمر تكون قيمة املؤشر  ���	��� =
����������

���������
= 2 0 	��).  

نقطة  وقيم  200.0إىل  0.0واليت ترتاوح ما بني ) Small Cap(قيم احلدود الدنيا ) PCS(يؤخذ مؤشر 

نقطة، كما يعد تقدير حجم  500.0إىل  200.0ترتاوح ما بني اليت ) Large Cap(احلدود القصوى 

جدا كما ال يأخذ بعني االعتبار إال البوليصات اليت تأثرت بالضرر على  ااخلسائر حلساب هذا املؤشر معقد

 يف حنيأشهر  ةالذي يعتمد على جمموعة من البوليصات، وتقدر فرتة التغطية بـ ثالث) ISO(عكس مؤشر 

  :كما هو موضح يف اجلدول املوايل  0اشهر  12أشهر و 6 ميكن اختيار الفرتة املرجعية ما بني

  

  



 

  

  ).PCS(فترات التغطية لمؤشر ): 5.2(الجدول رقم 

  تاريخ التسوية  الفرتة املرجعية  فرتة التغطية  العقد

  شهر 12  أشهر 6  شهر 12  أشهر 6

  مارس

  جوان

  سبتمر

  ديسمرب

  السنوي

  مارس -جانفي

  جوان-أفريل

  سبتمر-جويلية

  ديسمرب-أكتوبر

  ديسمرب-جانفي

01/04 -30/09  

01/07-31/12   

01/10-31/03   

01/01-30/06   

01/01-30/06  

01/04-31/03   

01/07-30/06   

01/10-30/09  

01/01-31/12  

01/01-31/12  

  سبتمر 30

  ديسمرب31

  مارس 31

  جوان 30

  جوان30

  مارس 31

  جوان 30

  سبتمر 30

  ديسمرب 31

  ديسمرب 31

Source : PCS Catastrophe Loss Index, www.iso.com, consulté le :11/02/1012. 

مارس وهي الفرتة اليت يقدر فيها حجم اخلسائر  31جانفي إىل  1فمثال عقد مارس يغطي الفرتة من 

شهر خالل هذه  12أشهر أو  6مستعمل العقد له اخليار بني فرتتني للتقدير و ، )PCS(من طرف مؤشر 

الفرتة تنقح قيمة املؤشر يف كل مرة مقارنة بالواقع حىت يكون هذا املؤشر أكثر دقة بعد وقوع أي ضرر، 

دوالر أمريكي، ويعلن عن قيمة املؤشر يوميا كما هو  200نقطة تساوي  حيث كل ،التسعري يكون بالنقاطو 

  .2.2موضح يف امللحق 

 Les Contrats à Terme d’Assurance(العقود اآلجلة للتأمين على الكوارث  :المطلب الثـاني

Catastrophe(39 

أنواع من العقود اآلجلة من أجل متكني شركات التأمني  ةمخس )CBOT(صممت بورصة شيكاغو 

العقد املستقبلي الوطين للتأمني على الكوارث : من مواجهة أضرار الكوارث االستثنائية وغري املنتظرة وهي

)National Catastrophe Future Contract ( صمم من أجل كل شركات التأمني اليت اكتتبت يف

العقد املستقبلي الشرقي للتأمني على و  تراب الواليات املتحدة األمريكيةأخطار الكوارث على كامل 

وصمم من أجل كل البوليصات اخلاصة بتأمني ) Eastern Catastrophe Future Contract(الكوارث 

إىل العقد املستقبلي الوسط الغريب للتأمني على  باإلضافةالساحل الشرقي للواليات املتحدة األمريكية، 

العقد املستقبلي الغريب للتأمني على و  )Midwestern Catastrophe Future Contract( الكوارث
                                                           
39  CBOT, Catastrophe Insurance Futures and Options, a Reference Guide,1992. 



 

وعقد سنوي هو العقد املستقبلي السنوي الغريب ) western Catastrophe Future Contract(الكوارث

  ) Annual Western Catastrophe Future Contract( للتأمني على الكوارث

  40وارثـأمين على الكـلة للتـاآلجود ـريف العقـتع :أوال

دوالر أمريكي ومرتبط بأحد  25000سعر أمسي قدره له لعقد اآلجل للتأمني على الكوارث ا

  :املؤشرات السابقة وعليه يكون السعر اآلجل للعقد يساوي

� � � = � � � � � 	�� � � … … … … … ..� .�  

 %200أي أن قيمة الضرر تساوي  ،وقد وضع حد أقصى لقيمة العقد تساوي مرتني املؤشر املرجعي

، كما جيب أن )من أجل خطر كارثي واحد %10املعدل يف الواليات املتحدة األمريكية هو (على األكثر 

 Points de(ميكن تقييم العقد بالنقط القاعدية و دوالر أمريكي،  50000ال تفوق وضعية العقد اآلجل 

base  ( نقطة  100ليه تكون قيمة العقد وفقا هلذا التقييم وع ،دوالر أمريكي 250حيث كل نقطة تساوي

  عقد على األكثر  10000مضروبة يف املؤشر املرجعي، لكل متعامل احلق يف   قاعدية

ومن أجل قيمة  �بعد تسوية الوضعيات من قبل غرفة املقاصة يتم التسديد نقدا، ففي تاريخ االستحقاق 

�: مسيةا = � � � � �   :املستقبلي للعقد يكتب كما يليالسعر فإن  دوالر	

� � � = � �� �� ��� � ,� � � = � ��� � − � � � �� ��� � − � � ,� � … … … … � .�  

  

ومنه فالعقد اآلجل املقرتح من طرف بورصة شيكاغو يتكون من عقد آجل وخيار تغطية هلذا العقد، 

وضعية قصرية ، وعليه فإن العقد اآلجل يف جمال التأمني  جود يفو والذي من شأنه أن حيمي املتعامل امل

  .صمم حبيث تزداد قيمته مع مبالغ األضرار املرتاكمة �موعة من البوليصات

أنه من أجل رقم أعمال معني على جمموعة بوليصات، أن النتيجة اليت   وكما هو معلوم يف حني 

عقدا ) شركة التأمني(وعليه يكفي أن يشرتي املؤمن حتققها شركة التأمني تنخفض مع ازدياد درجة الضرر، 

  .غري مسعر بالتايلآجال يف جمال التأمني من أجل محاية نتيجته ضد أي ارتفاع غري حمسوب و 

                                                           
40 STEPHEN P, Op Cit, P :8. 

عقد آجل   خيـار 



 

املتعامل يف األسواق املالية الذي يريد تغطية نشاطه من احتمال أي ارتفاع يف مقدار األصل املرجعي 

الذي يتحوط من خطر االرتفاع غري احملسوب يف املبلغ املرتاكم  مثل املؤمن( بواسطة العقود اآلجلة 

فاملتعامل الذي يضارب على اخنفاض  ،وبالعكس .)مشرتي العقد(عليه أن يتخذ وضعية طويلة ) لألضرار

، لكن يف جمال )بائع العقد(يتخذ وضعية قصرية ) قيمة الضرر يف جمال التأمني(يف قيمة األصل املرجعي 

بائع العقد مرتبط مبؤشر يتميز مبخاطر ذات تذبذب عايل جدا وهلذا فهو حيمي فإن لكوارث التأمني على ا

نفسه بفضل عقد اخليار الذي عرض عليه ضمنيا من طرف املشرتي من خالل تسقيف قيمة العقد اآلجل 

   .إىل مرتني من قيمته االمسية

ال توجد أي كارثة نسبة الضرر  1984يف الواقع عقد اخليار له حظوظ قليلة لكي يتحقق فمنذ سنة 

اقرتبت نسبة حيث  1992ندرو سنة أحيث أن أكثر الكوارث كلفة كان إعصار  %200فيها جتاوزت 

  .%150الضرر من 

  :هذا النوع من العقود يواجه مشكلتني أساسيتني منذجة

هذا  األصل املرجعي يف): أضرار جمموعة من بوليصات التأمني(األوىل تكمن يف األصل املرجعي  - 

هذه اخلصوصية و أي غري متداول، ) البورصة(النوع من العقود أصل غري مدرج يف السوق الثانوية 

 .جتعله صعب التقدير

يشكل جمموع أضرار : يف جمال التأمني الثانية تكمن التوزيع اإلحصائي الذي يتبعه األصل املرجعي - 

 Processus de(لتوزيع بواسن املركب حمفظة  شركة التأمني متغري عشوائي واليت تتطور عموما وفقا 

Poisson Composé ( ويتحول يف الزمن املتصل بتوزيع)mélant diffusion et sauts.( 

 

  وارثـأمين على الكـل للتـد اآلجـمل العقـية عـكيف  :ثانيا

يف ) Pool(نفرض تشكيل جمموعة  ،من أجل شرح كيفية عمل العقد اآلجل للتأمني على الكوارث

جوان وسبتمرب وديسمرب من نفس السنة وشهر مارس من السنة : السنة مع أربع استحقاقات فصليةبداية 

 ).14.2(والشكل رقم ) 6.2(املوالية كما هو موضح يف اجلدول رقم 



 

يغطي األضرار اليت حتدث خالل الفرتة  من جانفي إىل " 2010 جوان"عقد  ،فعلى سبيل املثال

، كما أن تسوية عقد 2010وع األضرار املسددة ما بني جانفي وجوان وقيمته مرتبطة مبجم ،2010مارس 

من أجل السماح لشركات التأمني بتحويل املعلومات إىل  2010تكون يف شهر أكتوبر " 2010جوان "

  ).2010جوان  –ميكن معرفة املدفوعات املستحقة للفرتة جانفي  ال 2010جوان  30ألن يف (ا�موعة 

  .تواريخ استحقاق العقد اآلجل للتأمين على الكوارث): 6.2(الجدول رقم 

  تاريخ التسوية  الفرتة املرجعية  فرتة التغطية  تاريخ استحقاق العقد

  06/07/2010  2010مارس - أكتوبر  2009ديسمرب - أكتوبر  2010مارس 

  05/10/2010  2010جوان - جانفي  2010مارس - جانفي  2010جوان 

  05/01/2011  2010سبتمرب –أفريل   2010جوان - أفريل  2010سبتمرب 

  05/04/2011  2010ديسمرب - جويلية  2010سبتمر - جويلية   2010ديسمرب

  06/07/2011  2011مارس - أكتوبر  2010ديسمرب - أكتوبر  2011 مارس

    Source : PCS Catastrophe Loss Index, www.iso.com, consulté le :11/02/1012. 

. 

 

 

 

  .العقد اآلجل للتأمين على الكوارثمدة حياة ): 14.2(الشكل رقم 

 

            

  

  

 األشهر

 شهرا Pool (12(مدة حياة ا�موعة 

 عقـد جـوان

 عقـد سبتـمرب

 عقـد ديسمـرب

 عقـد مـارس



 

  

  

 

Source : Heinrich R, PCS Catastrophe Insurance Options - A New Instrument for Managing 

Catastrophe Risk, The Journal of Finance, Vol. 43, No. 4 (Sep., 1988), P :1522. 

  

واليت أسواق غري منظمة بل يف مل يتم تسعري العقود اآلجلة للتأمني على الكوارث يف بورصة شيكاغو 

، كما حولت اخليارات على أخطار الكوارث إىل خيارات على املؤشر )gré à gré(التسعري  علىتعتمد 

  .1997منذ بداية 

   خيارات التأمين على الكوارث :ثالثا

مثل اخليارات على  ،مت إصدار أدوات مالية آجلة جديدة للتأمني على الكوارث 1997بداية من سنة 

فمشرتي  خيار شراء على  ،والذي يعمل بنفس املبادئ الكالسيكية للخيارات األوروبية PCS(،41(مؤشر 

على حجم ضرر معني يف منطقة )  Position longue( طويال اتبىن مركز قد عقد آجل للتأمني يكون 

 ، وعليه�يف تاريخ استحقاق  �بسعر تنفيذ �ميثل سعر اخليار يف اللحظة  ��جغرافية معينة، حيث 

  42:يكون سعر اخليار يساوي

�� = � ��	�2 0 0 ���� − ��,0 � … … … … … ..2 .9 	

من رغبته يف التغطية، شراء  ابتداءسعر التنفيذ هو قيمة حمددة من املؤشر الذي حيدد من قبل املؤمن 

خيار شراء يسمح يف هذه احلالة للمؤمن أن يستلم عند تاريخ االستحقاق الفرق ما بني قيمة املؤشر يف 

دوالر أمريكي واليت متثل قيمة النقطة املرجعية، وبنفس  200وسعر التنفيذ الكل مضروب يف  تلك اللحظة

  ):PCS(املبدأ تكون قيمة خيار البيع على مؤشر 

                                                           
41 Hoyt R E,  McCullough A K, Catastrophe Insurance Options: Are They Zero-Beta Assets?, Terry College of 
Business, University of Georgia, 1999, PP : 149-150. 
42 Biagini F, Bregman Y, Pricing of catastrophe insurance options written on a loss index with reestimation, 
Department of Mathematics, LMU, Munich, 2009, PP : 4-12. 
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) املضارب(كما يساهم املستثمر   ،ع وضعية مضاربة ألي مستثمر يف البورصةبييشكل بيع خيار 

يف تسيري خماطر تذبذب نتيجة شركة التأمني، كما أن مالحظة ) PCS(الذي يبيع خيار بيع على مؤشر 

التبادالت يف سوق اخليارات على التأمني يف بورصة شيكاغو يرتكز أساسا على استعمال ما يسمى 

هذا (ن واحد خيارين شراء بسعر تنفيذ خمتلفني أي شراء وبيع يف آ ،)Call Spreads(احنرافات اخليارات 

فشراء خيار  ،)يشبه إىل حد بعيد مبدأ عقود اتفاقيات إعادة التأمني غري النسيب تجيايالنوع من االسرتات

 ��أكرب من ��حبيث يكون،  ��وبيع يف نفس الوقت خيار شراء بسعر تنفيذ ��	شراء بسعر تنفيذ 

 :يعطي التسديد التايل عند تاريخ االستحقاق

����	������ � = 2 0 0 	� ��[m ax���� − ��,0 � ,�� − ��] 

  :وميكن اختصار العبارة إىل

����	������ � = 2 0 0 	� ���m in ����,��� − ��,0 �… … .2 .1 1  

����	������ � = �

0 																															��									��� ≤ ��		

			2 0 0 								���� − ���		��		�� < ��� ≤ ��	

2 0 0 						(	�� − ��)				��												�� > ��

� 

��الة اليت يكون فيها احليف  < 2 0 ) Small Cap Call(يسمى االحنراف على اخليار بـ  0

��يف حالة و  مليار دوالر أمريكي، 20إىل  0ويغطي اخلسائر من  ≥ 2 0 يسمى االحنراف على اخليار  0

مليار دوالر أمريكي، ويف كل احلاالت فإن سقف  50إىل  20ويغطي اخلسائر من ) Large Cap Call(بـ 

��التغطية املعروض يف السوق حمدد بـ  < 5 0 جدا يف  امهم ايلعب هذا النوع من اخليارات دور . 0

وهو يشبه من الناحية العملية ما توفره عقود اتفاقيات إعادة التأمني  ،تغطية النتيجة التقنية لشركة التأمني

 .غري النسيب

   معطيات حول المشتقات التأمين على الكوارث :المطلب الـثالث



 

أي عدد  ،الشكل املوايل يبني حجم التبادل على املشتقات املالية يف جمال التأمني على الكوارث

وكما هو مبني يف الشكل العقود  1996- 1992العقود اآلجلة واخليارات للتأمني على الكوارث للفرتة 

  .1995اآلجلة توقف التبادل عليها يف بورصة شيكاغو منذ سنة 

حجم التبادل على العقود اآلجلة والخيارات للتأمين على الكوارث للفترة ): 15.2(الشكل رقم 

1992 -1996. 

  

Source : Robert E. Hoyt and Kathleen A. McCullough, Catastrophe Insurance Options: 
Are They Zero-Beta Assets?, Terry College of Business, University of Georgia,1999,P :147. 

يتضح من الشكل أن حجم التبادل على خيارات الكوارث ضعيف نوعا ما لكنه أكرب من حجم 

السواحل الشرقية  من" فران"ملا اقرتب إعصار  1996دل على عقود خيارات احلديد مثال، ففي سبتمرب التبا

ما يعادل حجم  ، أيعقد خيار تأمني على الكوارث 3308للواليات املتحدة األمريكية مت التداول على 

  .ة أشهر سابقةتداول ثالث

على املؤشر الوطين   )Call Spread(يارات كما ميثل الشكل املوايل التغريات يف أسعار احنراف اخل

  ".بارثا" إثر مرور اإلعصار 1996ديسمرب  -للفصل سبتمرب 200/250بسعر تنفيذ 
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  .لخيارات على المؤشر الوطنيلسعر االنحراف ): 16.2(الشكل رقم 

  

Source : : Robert E. Hoyt and Kathleen A. McCullough, Catastrophe Insurance Options: 
Are They Zero-Beta Assets?, Terry College of Business, University of Georgia,1999,P :147.  

فسعر االحنراف على اخليارات قفز من  ،فإن هناك استجابة لألسعار ،كما هو مبني يف الرسم البياين

والذي ميثل  1996جويلية  10وجوان  21خالل الفرتة ما بني ) PCS(نقطة على مؤشر  6نقطة إىل  2.5

إمنا يدل على قدرة أسواق فهذا إن دل على شيء  ،يوم فقط 20خالل   %140نسبة تغري قدرها 

التأمني ل اخلطر الكارثي مثل شركات درة على محاملشتقات يف جمال التأمني على توفري أدوات مالية قا

  .وإعادة التأمني
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األدوات المالیة المشتقة في مجال تـأمین أخطار  :المبحث الرابع

  خسائر المحاصیل والسندات المشروطة

هذا املبحث إىل األدوات املالية اليت ختص األضرار اليت قد تصيب احملاصيل الزراعية  يف تطرقنس

عموما وحماصيل الذرة خصوصا، مث دراسة السندات املشروطة يف جمال التأمني من خالل السندات 

  .بكوبونات مشروطة والسندات بأصل مشروط

  :املطالب الثالثة التاليةهذا املبحث  يفسنتناول 

  

  

  مجال تأمين أخطار خسائر المحاصيلاألدوات المالية المشتقة في : المطلب األول

حتقيق التوازن يف سوق املنتجات الزراعية يف الواليات املتحدة األمريكية كان من اختصاص الوالية 

، من خالل نظام تعويضات للمنتجني الذين تعرضوا إىل اخنفاض يف الكميات 1994الفيدرالية إىل غاية 

تعويضات الفيدرايل بعدها أجريت تعديالت على نظام الو املنتجة جراء التعرض إىل ضرر من حجم كارثي، 

)Federal Crop Insurance ( 43يف سنة
تنص التعديالت بتخلي الوالية الفيدرالية عن  حيث، 1994

جزء من األخطار وحتويلها إىل شركات التأمني، أدى هذا التحويل إىل ارتفاع الطلب على تغطية هذا النوع 

االرتفاع املستمر هلذا الطلب إىل عدم قدرة كل من شركات  وقد أدىمن األخطار من طرف املزارعني، 

التأمني وإعادة التأمني على حتملهما هذا اخلطر مبفردمها ما مهد الطريق إىل ظهور نوعني من األوراق املالية 

أوراق مالية مشتقة ألسعار احملاصيل الزراعية وأوراق مالية مشتقة : املشتقة تعاجل هذا النقص يف العرض

   .)املردود(يات املنتجة للكم

                                                           
43  Coble K H., Heifner R G., Zuniga M, Implications of Crop Yield and Revenue Insurance for Producer 
Hedging, Journal of Agricultural and Resource Economics 25(2), 2000, PP : 432-437.   

  حملاصيل؛األدوات املالية املشتقة يف جمال تأمني أخطار خسائر ا - 

  السنـدات املشـروطة؛ - 

 .عقـود املبـادلة على أخطـار الكـوارث -



 

أما النوع الثاين فهو حديث النشأة وكان ضمن  ،النوع األول من األوراق املالية كان متوفرا منذ مدة

ا األسواق املالية يف تسعينيات القرن املاضي حتت بند توريق أخطار التأمني، �اإلبداعات املالية اليت شهد

ار اخلسائر يف احملاصيل حول تكوين مؤشر يقيس مردود إنتاج تتمحور األدوات املالية املشتقة على أخطو 

وبذلك سهولة تكوين  ،احملاصيل الزراعية من أجل تعويض التغريات يف املردود واليت يكون سببها الكوارث

  ).معياري(معدل تغطية منمط 

 ،اصيل الزراعيةمتثل األحوال اجلوية وقوى الطبيعة أهم العوامل اليت تؤثر يف عدم استقرار إنتاج احمل

بإصدار عقود آجلة وخيارات تغطي ) CBOT(تذبذب يف املردود، وعليه قامت بورصة شيكاغو  بالتايلو 

 Crop Yield Insurance: (تقلبات مردود حماصيل احلبوب من خالل تداول نوعني من األوراق

Futures (و)Crop Yield Insurance Options ( صة شيكاغو منذ على حماصيل الذرة املدرجة يف بور

  .1995جوان 

  .األدوات المالية المشتقة لتأمين المحاصيل المدرجة في بورصة شيكاغو): 17.2(الشكل رقم 

       

  

  

  

  

  

  

  

Source : CBOT, Crop Yield Insurance Option, a User’s Guide,1995.  

مشرتي 

احلبوب 
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املؤمن  

Assureur   

 

منتج احلبوب 

Producteur 

de céréales خطر املردود  

  خطر السعر

مدرجة يف بورصة عقود مشتقة 

  شيكاغو منذ مدة طويلة

عقود تأمني مشتقة مدرجة يف 

  1995بورصة شيكاغو جوان 



 

إمكانية التغطية من أخطار اخنفاض مردود احلبوب باستعمال  1995أصبح للمنتجني منذ جوان 

عقود آجلة وخيارات يف جمال التأمني على احملاصيل واملدرجة يف بورصة شيكاغو، حيث العقود جتعل 

  .التغطية يف االجتاه املعاكس متعاكسة، كما ميكن لكل واحد منهموضعيات كل من املنتجني واملشرتين 

 ـذرةة الـزراعردود ـؤشر مـم :أوال

   :ذرة في الواليات المتحدة األمريكيةـة الـزراع - 1

ترتكز هذه الزراعة خصوصا يف والية و تعترب الواليات املتحدة األمريكية أول منتج للذرة يف العامل، 

 ،والية 50والية أمريكية من أصل  40تنتشر زراعة الذرة يف ا ونربسكا وميسوري وكولورادو، و مسيسيب وإيو 

كما تتميز مبردودها العايل والذي خيتلف من فيدرالية إىل أخرى يف نفس الوالية، حيث تقدر املساحات 

 130 بـ مع مردود متوسط يقدر) هكتار 0.4= فدان  1( مليون فدان  120و 100املزروعة بالذرة ما بني 

شيكاغو  ةالبوشل عبارة عن وعاء تقاس به الكميات وهو الوحدة املعتمدة يف بورص( بوشل يف الفدان 

  ).لرت 35.238= بوشل  1حيث 

  : عيـر المرجـوين المؤشـتك  - 2

من أجل بعث سوق األدوات املالية يف جمال التأمني على مردود زراعة الذرة كان من الضروري تكوين 

وهلذا الغرض وجب اختيار والية  ،توفري املعلومات للمتعاملني يف هذه السوقمؤشر مرجعي من أجل 

، )Indiana(، إنديانا )Illinois(، إلينوا )Nébraska(، نرباسكا )Iowa(مرجعية من بني واليات إيوا 

 من بني الواليات اخلمس السابقة) Iowa(مت اختيار إيوا . واليت تتميز بتجانس يف املردود )Ohio(وأويو

لتكون الوالية املرجعية يف تكوين مؤشر املردود الزراعي أل�ا جغرافيا تقع يف منتصف املساحات املزروعة 

اجلدول و منها مردود الذرة فيها يتطور بنفس الطريقة،  90 ،مقاطعة 100تتكون هذه الوالية من و بالذرة، 

  .ملتحدة األمريكيةالتايل يبني مدى ارتباط مردود الذرة بني املقاطعات يف الواليات ا

  

  .ارتباط مردود إنتاج الذرة في الواليات المتحدة األمريكية): 7.2(الجدول رقم 



 

عدد املقاطعات اليت هلا   الوالية

  ارتباط كبري مع الوالية

ارتباط املقاطعات 

املتجانسة يف املردود مع 

  الوالية املرجعية 

ارتباط املقاطعات املعنية 

بإنتاج الذرة مع الوالية 

  املرجعية
Iowa 172   قوي  )%90(قوي  

Nébraska 194  قوي  قوي  
Illinois 77  قوي  قوي  
Indiana 124  قوي  قوي  

Ohio 89   قوي  قوي  
Dakota du sud قوي  ضعيف  ال يعتد  

Wisconsin قوي  ضعيف  ال يعتد  
Minnesota متوسط  ضعيف  ال يعتد  

Missouri متوسط  ضعيف  ال يعتد  
Colorado    ضعيف  ضعيف  ال يعتد  

   Source : CBOT, Crop Yield Insurance Option, a User’s Guide,1995.  

 

ينشر مؤشر مردود إنتاج الذرة من و كمرجع يف تكوين املؤشر، ) Iowa(تستعمل الذرة املنتجة يف إيوا 

يرمز هلذا املؤشر و كوحدة، ) bushels per acre(ستعمل بوشل يف الفدان تو  ،)Iowa(طرف والية إيوا 

ومنه  ،�وميثل عدد البوشالت املنتجة يف الفدان يف التاريخ    )Corn Yield Insurance(اختصارا لـ ���

 :يكتب املؤشر

��� ���	���� = �� … … … … … ..2 .1 2  

ال تعرف القيمة احلقيقية للمؤشر إال يف وقت احلصاد، وقبل ذلك يقدر قيمة املؤشر من طرف هيئة 

ينشر هذا التقدير يوميا آخذا بعني االعتبار كل التغريات اليت ميكن أن  ، حيثخمتصة يف بورصة شيكاغو

  .يستعمل هذا املؤشر كمرجع للعقود اآلجلة واخلياراتو تؤثر على قيمته، 

�ؤشر ـة على مـود اآلجلـالعق: ثانيا � �   



 

 100بقيمة امسية ) Corn Yield Insurance Futures( ���در العقود اآلجلة املرتبطة مبؤشر ـتص

  :أي �� ردوالر مضروبة يف قيمة املؤش

�� = 1 0 0 Y� … … … … … ..2 .1 3  

تواريخ استحقاق هذه العقود هي �اية جانفي و�اية سبتمرب والتسوية تكون نقدا، كما أن هلا نفس 

  .ميكانزمات العقود اآلجلة املالية مع وضع هامش يومي للتسوية

�ؤشر ـة على مـود اآلجلـارات العقـالخي :ثالثا � �  

سواء ) Corn Yield Insurance Options( ���تصدر خيارات العقود اآلجلة املرتبطة مبؤشر 

بوشل يف الفدان  يف حدود العشرين سعر األقرب إىل  5شراء أو بيع بتاريخ حمدد وسعر تنفيذ يتغري مبجال 

شراء يف تاريخ الوعليه خيار  ،شهر جانفي وشهر سبتمربتواريخ االستحقاق تكون يف و سعر املرجع، 

  :يساوي االستحقاق

�� = m ax(�� − �,0 )… … … … … ..2 .1 4  

الذرة تغطية كميات إنتاجهم عن طريق األدوات املالية املشتقة يف  مما سبق، أنه بإمكان منتجي يتبني

للتغطية من تقلبات األسعار ومنه واستعمال األدوات التقليدية  ،سواء خيارات أو عقود آجلة ،جمال التأمني

تصيب احملاصيل ات التأمني اليت اكتتبت يف أخطار شركلتكوين وضعية بتغطية مزدوجة، كما ميكن كذلك 

 اوحىت البنوك اليت متول املشاريع الفالحية أن تستعمل هذه األدوات من أجل تغطية وضعيا�م ،الزراعية

  .املالية  اوتعزيز التزاما�م

  

  

  

  ـةل الزراعيـأمين المحاصيـات التـانات حول مشتقـبي :رابعا



 

للتداول يف األسواق املنظمة لبورصة  ����	���أدخلت العقود اآلجلة واخليارات على مؤشر 

أدخل للتداول عقود آجلة وخيارات على  1996، ويف جانفي 1995شيكاغو منذ جوان 

، )Indiana(، إنديانا )Illinois(، إلينوا )Nébraska(يغطي مناطق أخرى مثل نرباسكا ���	مؤشر

  ).Ohio(وأويو

على العقود اآلجلة واخليارات لتأمني ) عدد العقود املتداول عليها(الشكل املوايل يبني حجم التبادل 

واليت يعادل حجم التداول عليها حجم التداول على املعادن يف بورصة شيكاغو، ويتزايد  ،احملاصيل الزراعية

م التبادل على هذا النوع من األوراق املالية عند حدوث كوارث نامجة عن سوء األحوال اجلوية مثل حج

  .الثلج يف الشتاءو  اجلفاف والربد يف الصيف واجلليد

�.	حجم تبادل العقود اآلجلة على مؤشر ): 18.2(الشكل رقم  � �	�� � �   

   

Source : FOLUS D, Op Cit,1997, P :163.   

 

 

�.	حجم تبادل الخيارات على مؤشر): 19.2(الشكل رقم  � �	�� � �   
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Source : FOLUS D, Op Cit,1997, P :164.  .  

  

  ) Les obligations conditionnelles(روطة ـدات المشـالسن: المطلب الثاني

جند من ضمن األدوات املالية املشتقة يف جمال التأمني السندات املشروطة واليت تعرف حاليا تطورا 

 ،)Coupon(مبدأ عمل هذا النوع من األوراق املالية أن مصدرها يتوقف عن دفع الكوبونات و مضطردا، 

أصل أو يتوقف عن دفع األصل عندها تسمى سندات ب ،حينئذ تسمى سندات بكوبونات مشروطةو 

توجد سندات بكوبونات وأصل مشروط، عندما يتحقق الضرر وفق شروط معينة متفق عليها مسبقا، كما 

  .) Act of God Bonds(ويسمى هذا النوع من السندات  مشروط،

  

  

 

  )Les obligations à coupon conditionnel( روطةـوبونات مشـدات بكـالسن :أوال
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ومن ضمن عناصر هذا الربنامج جند  ،للتغطية من أخطار الزالزلطورت والية كاليفورنيا برنامج 

تأيت هذه السندات ضمن نظام قروض و السندات أين تسديد الكوبونات متوقف على حدوث الضرر، 

 ).ERB(والذي خيتصر إىل ) Earthquake Risk Bond(يسمى 

  : ERB(44(راض ـدأ اإلقـمب - 1

قامت جمموعة من اهليئات املالية األمريكية والسويسرية بتطوير تقنية التوريق من أجل  1996يف �اية 

خصوصا يف والية  ) عرب أوراق مالية معيارية(اقرتاح على املستثمرين التحمل املباشر ألخطار التأمني 

 California(كاليفورنيا اليت تعاين من الزالزل، وأوكلت مهمة متابعة أخطار الزالزل إىل سلطة تسمى 

Earthquake Authority(   واليت ختتصر إىل)CEA( حيث اقرتحت هذه األخرية برنامج تتحمل فيه ،

مليارات املوالية بشروط  ةشركة التأمني املليار دوالر أمريكي األول من األضرار دون أي شروط، مث ثالث

يف مليارات دوالر أمريكي،  ةوست ةمعيد التأمني يتحمل األضرار اليت تكون ما بني أربعو وحسب األضرار، 

وهو ما يعادل ربع املبلغ الذي  ،مليار دوالر أمريكي 8.5و 6تتحمل األسواق املالية األضرار ما بني  حني

قروض : من خالل نوعني من القروض ،مليار دوالر أمريكي 10.5الذي يقدر بـ ) CEA(اقرتح يف برنامج 

مليار دوالر، وأخريا تتحمل شركة التأمني جمددا  1.5بقيمة ) ERB(قروض و  مليار دوالر 1الدولة بقيمة 

  :مليار دوالر كما هو موضح يف الشكل املوايل 2تغطية إضافية مبقدار 

  

  

  

 .برنامج تغطية أخطار الزالزل في كاليفورنيا): 20.2(الشكل رقم 

 

                                                           

44  DOSSET F TORRES N, La Titrisation En Assurance, Masteres Specialises En Techniques Financieres Et  
Assurance-Finance De L’ESSEC, Paris, 2006, PP :10-11. 



 

  

  

  

    

  

  

  

  

 

Source : DOSSET F TORRES N, La Titrisation En Assurance, Masteres Specialises En Techniques 
Financieres Et  Assurance-Finance De L’ESSEC, Paris, 2006, P :11. 

.  

وتكون العالقة بني شركة التأمني  ،سنوات بكوبونات نصف سنوية 10مد�ا ) ERB(سندات 

مهما يكن مقدار الضرر الذي خيلفه الزلزال فإن شركة و واملستثمر عالقة متويل تغطية من خطر الزالزل، 

يف املقابل تسديد الكوبونات مرتبط بتحقق الضرر والذي و  ،التأمني ملزمة بإرجاع أصل السند إىل املستثمر

فرتة (أمريكي، فإذا حتقق هذا املبلغ خالل أربع سنوات األوىل مليار دوالر  7خيلف خسائر أكرب من 

تتوقف شركة التأمني �ائيا عن دفع قيمة الكوبونات، ومنه فاملستثمر يساهم يف حتمل اخلطر عن ) اخلطر

  .تستفيد شركة التأمني يف هذه احلالة من متويل بدون فوائد يف حنيطريق ختليه عن مبلغ الكوبونات، 

  ).ERB(طريقة عمل القرض ): 21.2(الشكل رقم 
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مليار دوالر 2لشركة التأمين مشروطة  تغطية  
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Source : Charpentier A, Titrisation Des Risques Catastrophes : Les Cat-Bonds, FFSA, 2002, P : 2.   

عند وقوع زلزال خالل السداسي الثاين من السنة الثانية أعاله فإنه كما يبينه اجلزء الثاين من الشكل 

لكوبونات تتوقف شركة التأمني عن دفع ا ،مليار دوالر أمريكي 7من القرض حمدثا أضرار مببلغ أكرب من 

املستطيل (لكن شركة التأمني جمربة على دفع األصل يف �اية السنة العاشرة  ،)املستطيالت الصغرية الومادية(

  ).سود يف الشكلالطويل األ

استعمل هذا النوع من السندات لتغطية خطر الزالزل يف والية كاليفورنيا األمريكية من خالل خلق  

ن هذا النوع من األوراق املالية يعطي عائدا أكرب إواملستثمرين، حيث ) شركات التأمني(عالقة بني املؤمنني 

  .من عائد األوراق احلكومية

   )Les obligations à principal conditionnel(روط ـل مشـدات بأصـالسن :ثانيا

هو استعمال أصل القرض يف التغطية من ) بأصل مشروط(املبدأ يف هذا النوع من السندات 

أكرب  %10فمثال مؤمن يصدر سندات مبعدل كوبون  ،املخاطر، يف املقابل الكوبونات مضمونة وبعائد عايل



 

من السندات احلكومية، فإذا ما حتقق اخلطر فإن املستثمر ال يتحصل على أصل السند وعليه فإن هذا 

  .يتحصل على قيمة الكوبونات يف حنياألخري يتحمل خطر التأمني حبدود قيمة األصل 

ويتمثل يف إيقاف تسديد كل املستحقات  ،خر عبارة عن مزيج بني النوعني السابقنيآيوجد نوع 

من األصل والكوبونات ال تسرتد وعليه فإن  فإن كال ،مستثمر، ففي حالة حتقق اخلطر املتفق عليه مسبقالل

  .املستثمر يتحمل خطر التأمني يف حدود األصل غري املسرتد والكوبونات غري املدفوعة

 Les contrats d’échange de risque(وارث ـار الكـادلة على أخطـود المبـعق :المطلب الثـالث

catastrophiques(  

بورصة خمتصة يف تداول أخطار الكوارث يف والية نيويورك األمريكية واليت  1996يف �اية  أنشئت

تسمح هذه البورصة حلملة خطر و ، CATEX(45(واملختصرة  )Catastrophe Risk Exchange(مسيت 

كات إعادة التأمني ومساسرة الكوارث من تبادله مباشرة، محلة خطر الكوارث هم شركات التأمني وشر 

التأمني، ومبدأ عمل هذه العقود هو تبادل تدفقات نقدية لسلة من البوليصات املتجانسة من حيث املنطقة 

هي إدراج أقساط التأمني للتداول يف سوق ثانوي  ،وبتعبري آخر .وحجم الضرر على خطر كارثي اجلغرافية

تتكون التسعرية نتيجة التقاء الطلب و ، )Swaps(الصواب  باستعمال عقود املبادلة واملعروفة كذلك باسم

حيث يقوم نظام آيل بتوفري كل املعلومات حول األخطار املقرتحة للتبادل  ،)CATEX(والعرض يف بورصة 

  ...).املنطقة، األضرار السابقة، أخر سعر مسجل( 

  ).CATEX(آلية عمل بورصة ): 22.2(الشكل رقم 
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 : http://www.catex.com/aboutus.aspx 

)CATEX( 

 املؤمن هلم

 اخلطر

املؤسسات الصناعية 

 الكربى

 اخلطر

Les Captive 

d’assurance 

 شركة التأمني معيد التأمني
  اخلطر



 

Source : Idem. 

هو تيسري حتويل اخلطر الكارثي ما بني األعوان املعنيني، كما متنح ) CATEX(اهلدف من إنشاء 

أكرب من أجل تنويع حمفظة أخطارهم والزيادة يف درجة سيولتها  التأمني جماال شركات التأمني وشركات إعادة

 Captive(واملسامهة يف تأمني أخطار الشركات الصناعية الكربى اليت تعتمد على شركات تأمني خاصة �ا 

d’assurance.(  

  

  

  

  

  

  

  

 خالصة الفصل الثاني

األخطار املكتتب فيها مبا يف ذلك األخطار تسمح األقساط اليت تصدرها شركة التأمني بتغطية جممل 

أخطار التلوث وغريها ونظرا حملدودية قدرة شركة و  اليت تتسم بشدة التقلبات على غرار أخطار الكوارث

التأمني يف حتمل عواقب هذه األخطار فهي حتوهلا إىل معيد التأمني، والذي لديه قدرة أكرب من شركة 

ر، لكن مؤخرا تبني أن حىت معيد التأمني ال ميكنه وحده حتمل أضرار التأمني من أجل تغطية هذه األخطا

قد بينت الدراسات أن عدد كبري من شركات إعادة التأمني تفلس بعد حدوث  و هذا النوع من األخطار، 

جعل وجود فئة من  أصبح العديد من هذه الشركات ترفض تأمني هذه األخطار مما بالتايلكارثة، و 

قدرت رمسلة هنا جاءت الضرورة لالستعانة باألسواق املالية ، حيث ومن كل كايف، بش األخطار ال تغطى

مليار  133بـمليار دوالر أمريكي مع احنراف معياري يومي يقدر  19000األسواق املالية األمريكية مبا يقارب 



 

فإن مبلغ االحنراف املعياري  بالتايلو  ،مليار دوالر 100يبلغ أقصى ضرر ممكن دوالر، يف حني أن مبلغ 

اليومي وحده ميكن أن يغطي أقصى الضرر املمكن، تتم االستعانة باألسواق املالية من خالل عملية التوريق 

تأمني والسندات هلذه األخطار عرب أدوات مالية يف جمال التأمني كالعقود اآلجلة للتأمني وخيارات ال

 إىل نقاط قوة وضعف هذه العملية، وأثر استعمال األوراق املالية وسيتطرق الفصل املوايل .املشروطة للتأمني

    .يف جمال التأمني على إفالس شركة التأمني من خالل مقارنتها بإعادة التأمني

سنة ) Litzenberger, Beaglehole et Reynolds(اليت قام �ا كل من كما أوضحت الدراسة 

 ���أنه ما بني األسهم ومؤشر  يف حني، 0.278قدر بـيأن االرتباط بني األسهم والسندات  1996

ونفس . ���مؤشر أي أنه يوجد ارتباط ضعيف ما بني األسهم واألوراق املالية على  ،0.058ـبتقدر 

، وخلصوا إىل أن احتواء احملفظة 0.105حيث يقدر معامل االرتباط بـ  ،���مؤشر احلال بني السندات و 

من شأنه أن جيعلها أكثر فعالية، كما  %2إىل  1على نسبة قليلة من خيارات التأمني يف حدود  ����

اعتربوا أن توريق أخطار التأمني ورقة راحبة يف يد املستثمرين، حيث تسمح هلم بتنويع حمفظة أوراقهم املالية 

  ).عائد، خماطرة(وتعظيم قيمة التوليفة 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  تمهيد

  

اإلطـار النظـري لتحليـل  : الفصل الثالث

 توريق أخطـار التـأمين
 



 

يعترب توريق أخطار التأمني من اإلبداعات املالية اليت متثل التعاون بني األسواق املالية وقطاع التأمني، 

اجلانب النظري ونظرا حلداثة هذه التقنية فإن الدراسات حوهلا قليلة وال تتوفر عليها معلومات كافية سواء يف 

أخطار األوراق املالية املشتقة اخلاصة  )La Modélisation( لتطبيقي، ففي اجلانب النظري منذجةأو ا

ما خيص اجلانب الية املشتقة الكالسيكية، أما فيبالتأمني عملية معقدة وصعبة مثلها مثل األوراق امل

  .منية اليت متكن من دراسة الظاهرةفالصعوبات تكمن يف نقص البيانات وقصر السالسل الز  ،التطبيقي

ات القرن املاضي من خالل العديد من يبدأت الدراسات األكادميية يف هذا ا�ال منذ تسعين

تحويل خماطر ب اخلاصة الضعفنقاط املقاالت املختصة، وعليه سوف يتطرق هذا الفصل إىل نقاط القوة و 

دراسة أثر  ، ومن مثمث تقييم هذه األخرية ، جمال التأمنيالتأمني إىل األسواق املالية عرب األدوات املشتقة يف

رأمسال شركة التأمني وفوائد توريق أخطار التأمني على املستثمرين يف  هيكلاستعمال هذه األدوات على 

  .البورصة

   .العناصر المكونة لدراسة عملية توريق أخطار التأمين): 1.3(الشكل رقم 

                                                                                                                      

                                                                                                                      

                    

                                                                                                                      

                                        

                                        

  

  

Source : FOLUS D, La Titrisation en Assurance, Atelier Développement Durable, Caen, 2003, P : 12  

  :التالية املباحثالفصل  وسنتناول يف هذا

  ؛قـوة وضعـف األسـواق اآلجـلة في مجـال التـأمين :المبحث األول
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  ؛األدوات المالية المشتـقة في مجـال التـأمين وهيكـلة رأسمال شـركة التأمين :المبحث الثـاني

  .تحـليل تقنية توريـق أخطـار التـأمين: المبحث الثـالث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  قـوة وضعـف األسـواق اآلجـلة في مجـال التـأمین :المبحث األول



 

عندما أعلنت بورصة شيكاغو عن اهتمامها بإنشاء سوق منظم للعقود اآلجلة خاصة بأخطار 

صالحية هذه السوق، ولعل من أهم  ومدى التأمني سبق ذلك دراسات أكادميية لتحليل هذه األدوات

  :لتأمني جندامليزات اليت تقدمها األسواق اآلجلة يف جمال ا

من خالل االستعانة باألدوات املشتقة يف جمال التأمني خاصة : تقوية عرض شركات التأمني - 

الشركات اليت حمفظة بوليصا�ا ذات ارتباط مع تطور املؤشر املرجعي هلذه األدوات، فحسب 

)Hofflander , Nye et Nettesheim(46  قدرة املؤمن يف االعتماد على أدوات التغطية القابلة

الرفع من قدرته و  للتداول واملرتبطة بشكل جيد مع األخطار املغطاة تسمح له برفع درجة مالءته

 .على االكتتاب يف أخطار جديدة من أجل التنويع

فضل من إعادة يعطي استعمال األدوات املالية املشتقة يف جمال التأمني لشركة التأمني ميزات أ - 

 Cox et Schwebach(47(التأمني خاصة فيما خيص السيولة والسرية وتكلفة املعامالت، فحسب 

أن هذه األدوات اليت تشبه يف تصميمها وطريقة عملها األدوات املالية التقليدية تعطي نفس امليزات 

 .مثل عقود إعادة التأمني التقليدية اليت تعطيها القيم املنقولة مقارنة بالقيم غري القابلة للتداول

تكلفة الدخول إىل سوق التأمينات عرب األسواق املالية أقل بكثري من دخوله مباشرة عرب األسواق  - 

ميكن ألي مستثمر املسامهة يف أخطار تأمني يف  Cox et Schwebach(48(احلاضرة، فحسب 

ة من أجل احلصول على األسواق املالية من أجل حتقيق عائد دون احلاجة لتحمل التكاليف الكبري 

الذي يستوجبه إنشاء شركة تأمني وما يتطلبه من احرتام للتشريعات والقيود ) االعتماد(ترخيص 

 . االحرتازية اليت تضعها اهليئات الرقابية

تعترب مشتقات التأمني وسيلة فعالة من أجل تعظيم اهليكلة   Niehaus et Mann(،49(حسب  - 

ا تزيد من سيولة سوق التأمينات من خالل سهولة تداول األخطار املالية لشركة التأمني، كما أ�

                                                           
46 Hofflander , Nye et Nettesheim , the impact of insurance futures on the insurance cash market, State 
College, Pennsylvanie, 1991. 
47  Cox S et Schwebach R, Insurance Futures and Hedging Insurance Price Risk, Journal of Risk and 
Insurance, Vol 59 n° 4, 1992,PP : 628-4-644. 
48 Idem. 
49  Niehaus G  et Mann S, An Analysis of Insurance Futures Contracts and Reinsurance,  Journal of Risk and 
Insurance, Vol 59 n° 4, 1992,PP : 601-627. 



 

وهذا ما ال يسمح به السوق التقليدي  ،أي تبادل األخطار البحتة ،اليت ميثلها األصل املرجعي

 .للتأمني

تسمح األدوات املالية املشتقة يف جمال التأمني باحلد من التقلبات يف  ،)Arcy et France(حسب  - 

فلها نفس أثر   )Risque de ruine(نتيجة شركة التأمني، كما متكنها من ختفيض خطر اال�يار 

 .األدوات املشتقة ألسعار الفائدة بالنسبة للبنوك

  :نقاط الضعف اليت نذكر منهافهي تنطوي كذلك على بعض  ،كما هلذه األدوات ميزات ونقاط قوة

هناك ميزات تعطيها إعادة التأمني أفضل من األدوات املالية يف جمال التأمني مثل التحكم اجليد  - 

سواء من حيث  ،)على املقاس(والفعال يف احتمال التعثر، وإمكانية اختيار التغطية بشكل دقيق 

 .سطة إعادة التأمني مع األخطار املغطاةاملنطقة اجلغرافية أو من حيث االرتباط التام للتغطية بوا

يتميز املؤشر املرجعي للعقود اآلجلة يف جمال التأمني بنقص يف حجم املعلومات اليت ختص تطوره  - 

شركة التأمني متعودة على تعويض  D’Arcy et France(50(، فحسب )حديث النشأة(السابق 

ي واالعتماد على الطرق اإلحصائية نقص املعلومات حول املستقبل من خالل املالحظات يف املاض

 .يد التسعرية لكل مؤشر مرجعي للضرردمن أجل حت

تعويضات اليت يقوم �ا املؤمنون الذين يشاركون يف تكوين البورصة حول الال يوجد أي توضيح من  - 

املؤشر املرجعي للعقود اآلجلة من خالل حتويل معلومات حول نشاطهم، باإلضافة إىل األفضلية 

 .كون أن املؤشر مرتبط مبحفظة أقساطهم  ،متع �ا هؤالء املؤمنون مقارنة ببقية املؤمننياليت يت

معيدي التأمني يريدون استعمال األدوات املالية املشتقة يف و  من املؤمنني اكبري   امن الواضح أن عدد - 

ري السيولة جمال التأمني من أجل التغطية، وعليه هل يوجد عدد كايف من املستثمرين واملضاربني لتوف

 الالزمة هلذه السوق؟

جيايب الذي يلعبه هذا اإلإال أن معظم الباحثني خلصوا إىل الدور  ،على الرغم من العيوب السابقة

  .النوع من األوراق يف التغطية من خماطر التأمني

                                                           
50  D’Arcy S et France V, Catastrophes Futures : a Better Hedge for Insurers, Journal of Risk and Insurance, 
Vol 59 n° 4, 1992,PP : 575-601. 
  



 

  :أمينـؤشر التـارات على مـة والخيـود اآلجلـم العقـتقيي :المطلب األول

واخليارات يف جمال التأمني بنفس الطريقة اليت صممت �ا العقود اآلجلة صممت العقود اآلجلة 

يتم تقييم هذه األوراق عن طريق إجياد قيمة نظرية هلا باستعمال مناذج رياضية  بالتايلواخليارات التقليدية، و 

  .معينة

على عقد آجل   ��أن سعر التسوية  القيمة النظرية بالنسبة للعقود اآلجلة يتم على اعتبار حتديد

دوالر أمريكي مضروبة يف قيمة املؤشر املرجعي لألضرار املرتاكمة للمجموعة  25000للتأمني بقيمة امسية 

)Pool (0]خالل الفرتة مقسومة على جمموع األقساط املصدرة    ��حبيث تكون قيمة األضرار   [�,	

Π حمددة بقيمة قصوى تساوي مرتني قيمة املؤشر أي:  

�� = 2 5 0 0 0 ∗ m in �
��
Π
,2 � = 2 5 0 0 0 ∗ �

��
Π
− ��� �

��
Π
− 2 	,0 ��..3 .1 	 

 �واليت متثل السعر اآلجل يف اللحظة   ��تقييم العقد يكون من خالل حتديد القيمة النظرية 

�	حيث ∈ [0 	,�].  

فتحديد القيمة النظرية يعين إعطاء قيمة حلق الشراء أو البيع على مؤشر  ،أما فيما خيص اخليارات

أو على عقد آجل والذي يعرب عن خطر التأمني، قيمة خيار الشراء يف تاريخ االستحقاق وبسعر  ،مرجعي

 :يكتب كما يلي �تنفيذ 

�� = m ax(�� − �.0 )… … … … … ..3 .2  

 �واليت متثل سعر اخليار يف اللحظة   ��تقييم العقد يكون من خالل حتديد القيمة النظرية 

�	حيث ∈ [0 	,�].  

يف تاريخ االستحقاق األصل  هكون أن  ،اآلجلة واخليارات يف جمال التأمني أمر معقد جداتقييم العقود 

فال يوجد سوق منظم خاص  ،عبارة عن التسديدات املرتاكمة لألضرار وهي غري متداولة يف األسواق الثانوية

متها حتدد بواسطة وإمنا قي ،)عكس األصول املالية أو املواد األولية(بتبادل األضرار أو أقساط التأمني 



 

التقدير الكمي للخطر املتبادل، كما أن القانون الطبيعي الذي يصلح كتقريب يف األصول املالية فإنه ال 

 .يصلح يف الظواهر التأمينية كون أن األخطار البحتة أكثر تعقيدا

   أمينـة للتـود اآلجلـم العقـواري لتقييـوذج إكتـنم :المطلب الثاني

 ،صيغة نظرية للسعر اآلجل حلجم الضرر 1992سنة  Cox et Schwebach(51(اقرتح كل من 

الرياضي لألسعار املستقبلية حلجم  توقعباعتبار أن السعر احلايل يساوي ال) ISO(جمموعة بوليصات وهي 

رة يعوض بتجربة شركات مع وضع فرضية أساسية مفادها أن ضعف املعلومات حول األسعار احلاض ،الضرر

ص تقدير مبلغ األضرار املستقبلية، كما وضع النموذج فرضيات أخرى مشا�ة ملا وضعه ما خيالتأمني في

  :وهي 1973سنة ) Black et Scholes(منوذج بالك وشولز 

 .معدل الفائدة اخلايل من اخلطر ثابت خالل فرتة التغطية - 

 .ال توجد تكلفة على املعامالت - 

 .األعوانعلومات بني خمتلف املال يوجد عدم متاثل يف  - 

 .ال توجد فرص للتحكيم - 

حيث  t البحث عن القيمة النظرية يكون يف التاريخو ، Tوتنتهي يف التاريخ 0تبدأ فرتة التغطية يف التاريخ 

(0 < � < �).  

ميثل مبلغ  ���هو سعر تسوية العقد اآلجل للتأمني،  ���و �هو السعر اآلجل للتأمني يف التاريخ  ��

0]األضرار املصرح �ا واملسددة خالل الفرتة  ,�] ،��� = ��� − ميثل مبلغ األضرار احملققة يف الفرتة  ���

[0 �ميثل الفرتة  �حيث  [�,�]ولكن مصرحة ومسددة خالل الفرتة  [�, − ميثل مبلغ  �، �

0]األقساط املصدرة من ا�موعة وتغطي الفرتة  مع إمهال تسقيف السعر اآلجل للعقد، ومنه فإن  [�,

 : سعر التسوية للعقد يكتب

��� =
���
Π
… … … … … 3 .3  

                                                           
51  Cox S et Schwebach R, Op Cit, PP : 628-640. 



 

متوفرة  ��اعترب الباحثان أن السعر اآلجل عبارة عن تقدير لسعر التسوية بشرط أن تكون املعلومات 

تتطور هذه و هذه املعلومات مكونة أساسا من اإلعالنات عن وقوع وتسديد األضرار، و يف الفرتة اجلارية، 

��مبعىن  �املعلومات مع مرور الزمن  ⊇ �من أجل  �� ≥  : فإن) 3.3(  من املعادلة انطالقاوعليه و  �

�� = �����\J�� =
1

Π
�����\J�� … … … … … ..3 .4  

  

وعليه تصبح املعادلة  اعشوائي ���معروف، يف حني يبقى املبلغ  ���مبلغ األضرار املرتاكمة  �	 يف التاريخ

)3.4:(  

�� =
1

�
����� + ��� \��� =

1

�
��� + ����� \���� … … … … .… 3 .5  

يصبح من السهل حساب العبارة التحليلية للسعر اآلجل من خالل  3.5من املعادلة  انطالقا

واملقرتحة من  [�,�]على ا�ال   ��االعتماد على خصوصية القانون الذي يتبعه املبلغ املرتاكم لألضرار

  .1986سنة ) Bowers, Gerber, Hickman, Jones et Nesbitt(طرف 

�)� تتبع قانون بواسن باملعامل ��تكرارات األضرار − �)= � ومبالغ األضرار املرتاكمة   �

��� = ��� + ��� + ⋯ + العزم األول  حيثموزعة حسب قانون بواسن املركب   ����

�����يساوي \��� = � ���\�����	،والعزم الثاين يساوي  ��� = � ��2.  

الذي ميثل  الضرر الفردي، وعليه تكون  �ميثالن التوقع الرياضي والتباين على التوايل للمتغري :  ��,��

 : العبارة التحليلية للسعر اآلجل كما يلي

�� =
1

�
[�� + � ���]… … … … … ...3 .6 	

  . السعر اآلجل النظري باستعمال كل العناصر املعروفة واملقدرة يف اللحظة اجلارية 3.6تعطي العبارة 



 

تتبع قانون  ةاعترب فيه أن مبالغ األضرار املرتاكم مماثال امنوذج 1991سنة ) Sherman(قرتح إ

مع اختالفات بسيطة،  3.6وحتصل على عبارة حتليلية مشا�ة للعبارة ) Log normale(طبيعي -لوغاريتمي

ميزة هذه النماذج أ�ا تأخذ بعني االعتبار الفارق الزمين بني وقوع الضرر ووقت تسديده، كما تعترب أن و 

ير غري متحيز لسعر التسوية حتت احتمال طبيعي أي يف حالة احتمال اخلطر السعر اآلجل هو تقد

  .هذه املالحظة تؤدي بنا إىل اقرتاح طريقة التقييم بالتحكيمو احليادي، 

  ): Evaluation par arbitrage(م ـم بالتحكيـالتقيي :المطلب الثالث

 Cummins et(و 1994سنة ) Géman(و )Cummins et Géman(يف مقاالت متتالية لكل من 

Géman(52  مت اقرتاح منوذج للتقييم بواسطة التحكيم يف الزمن املستمر ويف إطار حتليلي قريب  1995سنة

  : ، النموذج املقرتح مقسم على ثالث مراحل1981سنة ) Harrison et Pliska(من حتليل 

وأخريا تقييم خيار أو فرق  ،لتأمنيأوال تكوين توزيع لألضرار املرتاكمة، مث تقييم السعر اآلجل ملشتقات ا

  .اخليارات على عقد آجل أو على مؤشر مرجعي

   :راكمةـرار المتـوزيع لألضـوين تـتك: أوال

��(��)حتول شركات التأمني إىل ا�موعة توزيع األضرار الفورية  �و �ما بني اللحظة  � + � � ،

���وعليه يكون مبلغ األضرار احملول للمجموعة هو  ، وعند تاريخ االستحقاق يكتب املبلغ املرتاكم  �

 :لألضرار

�� = � �� � �
�

���

… … … … … ..3 .7  

0]خيتلف منوذج توزيع األضرار حسب الفرتة ففي ا�ال  وهي الفرتة اليت يصرح فيها املؤمن  [��,

  :التاليةيكتب التوزيع وفقا للمعادلة التفاضلية و ، )أشهر 3(هلم باألضرار اليت وقعت هلم 

� �� = �� − (� � � + �� � �)+ �� � � … … … … … ..3 .8  

                                                           
52  CUMMINS D et GEMAN H, Pricing Insurance Futures and Call Spreads : An Arbitrage Approach, Journal 
of Fixed Income. Vol 4 n°4, 1995, PP : 46-54. 



 

�حيث ميثل كل من  لتوزيع األضرار الذي يوضح خطر ) Partie diffusion(جزء االنبعاث  �,

�و ،التصريح عن األضرار �، )Mouvement Brownien standard(عبارة عن حركة براونية معيارية  � � 

ميثل درجة قوة  �و) ميثل تواتر قفزات توزيع األضرار الكبرية احلجم( �عبارة عن إجراء بواسن بكثافة 

 .القفزات املتتالية للكوارث

وهي الفرتة اليت يتم فيها تسديد التعويضات على األضرار املصرح �ا وغري  [�,��]أما يف ا�ال 

0]	املسددة يف الفرتة    :ب وفقا للمعادلة التفاضلية التالية، فالتوزيع يكت[��,

� �� = 	��(� �́ � + �� � � … … … … … ..3 .9  

  

  .�عن اإلحصائية  ́�حيث ميكن أن ختتلف اإلحصائية 

التقييم بواسطة التحكيم يكون حتت فرضية غياب فرصة التحكيم اليت تستوجب وجود اإلحصائية 

  :وعليه يكتب إجراء الضرر كما يلي ،املقيمة للخطر �االحتمالية 

� �� = �� − �� � � + �� ���� + �� ���,��� �	� ∈ [0 ,��]… … 3 .1 0  

  

� �� = ���� �́ � + �́� ����, ��� �	� ∈ [��,�] … … … … ..3 .1 1  

  تقييم العقد اآلجل للتأمين :ثانيا

0]خالل الفرتة  �يكتب السعر اآلجل على مؤشر مرجعي يف أي حلظة من  وبالرجوع إىل  [�,	

  :3.1املعادلة 

�� = �� (��\ℑ �)=
2 5 0 0 0

Π
��� (L �\ℑ �)− �� (m ax(�� − 2 Π ,0 )\ℑ �)� … … 3 .1 2  

ℑمتثل اإلحصائية  حيث 0]، عملية التقييم تتم على فرتتني  �حجم املعلومات املتوفرة يف اللحظة  � ,��] 

�حيث من أجل كل ، [�,��] ∈   :يكون املبلغ املرتاكم لألضرار يساوي [�,��]



 

�� = � �� � �
�

�

+ � �� � �
�

�

 

  :كما يلي   3.12وعليه تصبح املعادلة 

F � = ∫ X�d s
�

���
+ X�

� � (́� � �)	��

�́
− T E � �m ax �

�

�
∫ X�d s
�

���
−

��

�
,0 � \ℑ �� … … 3 .1 3  

  

  

   ):Call spread(تقييم فرق الخيار  :ثالثا

: من أجل نفس تاريخ االستحقاق بعمليتني) Call spread(يقوم املؤمن الذي يشرتي فرق اخليار

��، حيث ��وبيع يف آن واحد خيار شراء بسعر تنفيذ  ��شراء خيار شراء بسعر تنفيذ  > ��.  

  :من السهل كتابة ما يدفعه املؤمن يف تاريخ االستحقاق من خالل فرق اخليار 3.2من املعادلة  انطالقا

��� = ��� ���� �
1 0 0 ��
�

− ��,0 � ,�� − ��� … … … … … 3 .1 4  

من خالل التوقع الرياضي للتدفقات  ���يرمي التقييم بالتحكيم إىل إعطاء قيمة نظرية لفرق اخليار 

 . ���النهائية 

  : التوازني لتقييم المشتقات المالية للتأميننموذج  :المطلب الرابع

لدراسة الطريقة اليت يستعملها املؤمنون من   امنوذج 1992سنة  Niehaus et Mann(53(قرتح إ

 ،أجل تغطية وضعيتهم يف سوق التأمني، وكذلك أثر فتح سوق العقود اآلجلة على السوق األولية للتأمني

0]باإلضافة إىل حتليل العوامل احملددة للسعر اآلجل للتأمني من خالل تعيني فرتة التبادل  يف اقتصاد  [�,	

اعتربا أن حمفظة شركة التأمني و واملضاربني من جهة أخرى،  ،شركات التأمني من جهة: مكون من عونني مها

املصدر األول : صادر للخطرم ة، كما تتحمل ثالث2وصنف  1صنف : تتكون من نوعني من البوليصات

                                                           
53  Niehaus G  et Mann S, Op Cit, PP :604-622. 

األضرار املصرح 

t �ا يف التاريخ    

األضرار املقدرة 

t يف التاريخ    

التوقع الرياضي لسعر خيار أسيوي 

��

�
 مبرجع  X 	وسعرتنفيذ	



 

 ��Z ، املصدر الثاين ممثل باملتغري العشوائي1بتوقع رياضي معدوم متعلق بالصنف ��Zممثل باملتغري العشوائي

بتوقع رياضي ) غري مؤشر( �Zاملصدر الثالث ممثل باملتغري العشوائيو ، 2بتوقع رياضي معدوم متعلق بالصنف 

  .�مبعامل حساسية  1معدوم متعلق بالصنف

من   ����و ����على كل وحدة نقدية من األقساط املبلغ العشوائي �تعوض شركة التأمني يف التاريخ 

  .على التوايل 2والصنف  1أجل البوليصات من الصنف 

�موعة من ) ISO(آجلة على املؤشر املرجعي  امن أجل التغطية تستعمل شركة التأمني عقود

�)البوليصات اليت حتول قيمة الضرر اليت تقع يف الفصل  − 1 �)وتسدد خالل الفصل  ،( − 1 ) 

�)، من أجل كل األقساط املصدرة يف الفصل (�)و − 1   :وعليه تكون قيمة املؤشر املرجعي .(

��� =
∑ ℓ��

��
���

∑ �� ��
��

���

… … … … … .3 .1 5  

: حيث  

 -�� ��
�)يف الفصل  �ميثل القسط املصدر على البوليصة رقم   � − 1 ).  

 - ℓ��
�)متثل قيمة األضرار اليت وقعت خالل الفصل  � − 1 املسددة  �مبوجب البوليصة رقم  (

 . (�)خالل الفصل 

ميثل حدوث الكوارث والذي يؤثر يف مجيع البوليصات حبيث جيعل من القيمة النهائية  ��إذا حتقق اخلطر 

، اجلزء األول ميثل التوقع الرياضي للمؤشر نفسه واجلزء الثاين ميثل خطأ التقدير جزءينللمؤشر مكونة من 

  :يساوي �تاريخ االستحقاق يف املؤشر  فإننفسه، وعليه  �� للمتغري

��� = �(���)+ ��� … … … … … .3 .1 6  

���أي  ،يتساوى سعر التسوية للعقد يف تاريخ االستحقاق مع املؤشر = ومنه فإن سعر التسوية  ،���

  :يساوي

��� = ������ + ��� … … … … … .3 .1 7  



 

  :كما يلي   ����و ����كما يكتب حجم الضرر 

���� = ������� + � ��� + ���� … … … … ..3 .1 8  

���� = ������� + ���� … … … … … .3 .1 9  

لعامل خطر الكوارث، حيث كلما  1مدى حساسية البوليصات من الصنف  �تقيس اإلحصائية 

زادت رغبة شركة التأمني يف استعمال العقود اآلجلة يف جمال التأمني من أجل تغطية النتيجة  �زادت 

يادة مفاجئة يف تكون شركة التأمني يف هذه احلالة مشرتية للعقد على اعتبار أ�ا متخوفة من أي ز و التقنية، 

  .حجم أو عدد الكوارث

من  ��واملبلغ  1من األقساط من أجل البوليصات من الصنف ��تصدر شركة التأمني املبلغ 

  .العدد من العقود اآلجلة للتأمني �، وختتار2األقساط للبوليصات من الصنف

مثل الثروة يف األرباح اليت تتو النهائية،  اتأمل شركة التأمني يف تعظيم التوقع الرياضي ملنفعة ثرو�

  :إىل نتيجة وضعيتها يف السوق اآلجلة ولتكن باإلضافة 2و 1حتصل عليها من بوليصات الصنف 

��� = ���1 − ����� + ���1 − ����� + � ���� − ��� … … … ..3 .2 0  

  :حيث 

 .اليت تكون الشركة مستعدة لتسديده يف بداية الفرتة ميثل املبلغ:  �� - 

 .تاريخ االستحقاق ميثل سعر التسوية يف:  ��� - 

  .ومنه فهو يتجاهل توظيف األقساط ،ال يأخذ هذا النموذج بعني االعتبار أسعار الفائدة

  :وذجـراحل النمـم: أوال

  ى العقود اآلجلة من شركة التأمينعرض التأمين والطلب عل: المرحلة األولى

  :التأمني كما يليبتعيني دالة اهلدف لشركة  1992سنة  Niehaus et Mann(54(قام كل من 

                                                           
54  Idem. 



 

���
�� ,�� ,�

������ −
�

2
���	����� … … … … … ..3 .2 1  

� > لكل عون من األعوان، ) Degré d’aversion pour le risque(ميثل درجة النفور من اخلطر  0

  :الشروط من الدرجة األوىل من أجل حساب العرض املثايل للتأمني والطلب على العقود اآلجلة للتأمني

��
∗ =

1 − �(����)

����(����)
+ �

� �������� − �����(���,����)

���(����)
… … .3 .2 2  

 

��
∗ =

1 − �(����)

����(����)
+ �

(� − ���)���(���,����)

���(����)
… … … … .3 .2 3  

 

� ∗ =
������ − ��

����(���)
+ ��� +

�����(���,����)

���(���)
… … … … … ..3 .2 4  

  عرض العقود اآلجلة للتأمين: الثانيةالمرحلة 

ثروته املضارب يشارك املضاربون يف السوق اآلجلة للتأمني من أجل تعظيم ثرو�م النهائية، حيث يستثمر 

Ξاألولية ولتكن  Ξويسرتجع يف تاريخ االستحقاق ���يف حمفظة السوق مبعدل عائد للفرتة  � � =

Ξ �(1 + R��) ، من   �ياضي ملنفعة ثروته النهائية باختيار عدد يهدف كل مضارب لتعظيم التوقع الر و

 .العقود اآلجلة للتأمني

���
�

������ −
�

2
���	(���)… … … … … ..3 .2 5  

الشروط من الدرجة األوىل هلذا الربنامج تسمح حبساب العدد األمثل للعقود اآلجلة املباعة من طرف 

  :املضاربني

� ∗ =
������ − ��

����(���)
−
Ξ �	���(���,���)

���(���)
… … … … ..3 .2 6  



 

  التوازن في السوق اآلجلة للتأمين: المرحلة الثالثة

1 ، ونسبة من غري املؤمنني�نفرتض أن هناك نسبة من املؤمنني  − التوازن يف السوق اآلجل للتأمني . �

��	حيقق الشرط ∗ = (1 − �)� ∗   :وعليه يكون السعر اآلجل التوازين  

��
∗ = ������ + ��������� �� �� �� + ��

���(��� ,��� � )

�� � 	(��� )
� − (1 − �)

� � ���(��� ,��� )

�� � (��� )
� 3 .2 7   

غري خمصوم ألن (السعر اآلجل للتأمني يساوي التوقع الرياضي لسعر التسوية  ، فإنمبوجب هذه العبارة

الرغبة  األول هو: نيمكونهذه املنحة متثل الفرق بني (إليه منحة اخلطر  امضاف) النموذج أمهل سعر الفائدة

  .)الرغبة يف التغطية من قبل املضاربني من قبل شركات التأمني والثاين هو يف التغطية

  

األدوات المـالیة المشتـقة في مجـال التـأمین وھیكـلة  :المبحث الثـاني

  رأسمال شـركة التأمین

تيجة التعثر يف تسديد تواجه شركة التأمني العديد من األخطار، ولعل أمهها خطر اإلفالس ن

أي األقساط (تعرض هلا املؤمن هلم، نتيجة عدم كفاية املخصصات التقنية ي قد التعويضات عن األضرار اليت

  ).املصدرة

مستويات مقبولة من خطر التعثر، ذات تأمني د على األموال اخلاصة عقود إعادة يضمن االعتما

لكن هناك جمموعة من األخطار ميكنها تغيري اخلصائص اإلحصائية حملفظة املؤمن وذلك الرتباط حدوثها 

األخطار  من يتطلب هذا النوعو حبدوث سلسلة من احلوادث املتتالية على غرار أخطار الكوارث الطبيعية، 

  .نيرأمسال أكرب واعتماد أكثر على إعادة التأم

بدراسة تأثري استعمال شركة  1995سنة   Harrington ,Mann et Niehaus(55(قام كل من 

التحليل الذي قاموا و التأمني للمشتقات املالية يف جمال التأمني يف التقليل من احتياجات إضافية لرأس املال، 

املسموح به ودراسة خصائص رأس مال شركة التأمني، وسائل رفع رأس مال : به مير عرب ثالث مراحل هي

                                                           
55 HARRINGTON S, MANN S, NIEHAUS G, Insurer Capital Structure Decisions and the Viability of  
Insurance derivatives, Journal of Risk and Insurance, Vol 62 n° 3, 1995, PP : 484-505. 



 

حيث تقوم  ،متت الدراسة يف إطار زمين واحدو جتريبية للتغطية اليت توفرها املشتقات املالية يف جمال التأمني، 

يعطي هذا القطاع التأميين عوائد صافية و شركة التأمني بإصدار أقساط من أجل تغطية خطر الكوارث، 

�����وتوقع رياضي  (��)�بدالة كثافة  ��اريف �اية كل فرتة، تتحمل األضر ) 01(تساوي واحد  =

تعلن شركة التأمني إفالسها إذا ختطى املبلغ املرتاكم لألضرار جمموع العوائد الصافية ورأس املال  األويل و ، 1

�� .  

خطر عدم مالءة شركة التأمني مكلف جدا بالنسبة للمسامهني على اعتبار أن املؤمن هلم يطالبون 

 Capital ex(املال املبدئي  تطور اخلطر، وعليه يكمن املشكل يف اختيار حجم رأسبأقساط أقل يف ظل 

ante (التوقع الرياضي لقيمة  �الحتواء تكلفة اإلفالس وجعلها عند مستوى خطر مقبول، كما ميثل

  .األضرار غري املسددة

  :سنتطرق يف هذا املبحث إىل املطالب الثالثة التالية

  

  

  

  )Capital ex post(رأس المال البعدي لشركة التأمين و  رأس المال المبدئي :المطلب األول

��ليكن 
واملعرب عنها باملعادلة  �مبلغ رأس املال املبدئي املخصص ملواجهة تكلفة اإلفالس  ∗

  :التالية

� = � ��� − 1 − ��
∗������� �� … … … … … .3 .2 8

�

����
∗

 

من (عملية زيادة رأس املال املبدئي مكلفة جدا من خالل تكاليف املعامالت، تكاليف الوكالة 

إىل التكاليف الضريبية، ولتفادي ذلك ميكن  اإلضافةب) خالل حث املستثمرين على أخذ الثقة يف املؤمن

  لشركة التأمني؛) Capital ex post(رأس املال البعدي و  رأس املال املبدئي -

  لتغطية بواسطة املشتقات املالية يف جمال التأمني؛ا -

  .فوائد األدوات املالية يف جمال التأمني على املستثمرين -

 



 

��يلشركة التأمني أن تعتمد على رأس املال البعدي حبيث تطلب من املستثمرين رأس مال مبدئ <

��
حيقق   .إذا كانت حاجة لذلك �مث تطلب منهم رأس مال إضايف من أجل احتواء تكلفة اإلفالس ∗

تقليص يف التكاليف الضريبية، لكن تنطوي هذه احلالة الة من خالل االعتماد على هذه احلالة وفرات ضريبي

فإن املسامهني اجلدد  ،إذا مت اإلعالن عن رفع رأس مال الشركة بعد وقوع الكارثة: على بعض العقبات منها

بزيادة عدد األسهم  هسريفضون حتمل أعباء هذا الضرر الكبري، كما أن املسامهني القدامى قد يرفضون ألن

إضافة إىل حتملهم أعباء الكارثة، ومنه ويف حالة التعثر عن دفع التعويضات تكون خسائر  ،ستتميع ثرو�م

��أصول التغطية تساوي − 1 −  �ن القدامى عن حقوق االكتتاب و يف هذه احلالة يتخلى املسامه  ��

��وعندئذ يكون اإلفالس الفعلي يف حالة  > 1 + ��.
+ ة رفع رأس املال البعدي          عوض حال �

�� > 1 + ��
∗
.

أي  �، وحىت هذه احلالة قد تكون عدمية اجلدوى ملا تكون تكلفة اإلفالس أكرب من 

��.
+ � < ��

  .تدفع هذه العقبات بشركة التأمني إىل البحث عن رأس مال إضايف خارجيو  	∗

  والمشتقاتإعادة التأمين : لتأمينرأس المال اإلضافي لشركة ا :أوال

يعرف هذا النوع من رأس املال أنه عقد مبوجبه يتعهد فيه مستثمر جبلب رأس مال بعدي لشركة التأمني 

هذا التعريف يتالءم متاما مع عقود إعادة التأمني واملشتقات املالية يف جمال و بسعر متفق عليه مسبقا، 

  .التأمني

فمعيد التأمني يف هذه  ،مال إضايف بعدي توفر اتفاقيات إعادة التأمني فائض اخلسارة مثال رأس

الذي ميثل نسبة من الضرر يف تاريخ معني ، و احلالة يتعهد مبنح شركة التأمني رأس املال الناقص والضروري

وبنفس الطريقة توفر العقود اآلجلة للتأمني نسبة من رأس املال تعادل تطور مقدار . خالل فرتة التغطية

إىل رأس مال إضايف ويتعرض إىل حيتاج ، لكن حىت معيد التأمني ميكن أن الضرر �موعة من البوليصات

ميكن للمشتقات املالية يف جمال التأمني أن توفر السيولة  يف حنينفس املشاكل اليت تتعرض هلا شركة التأمني 

  .الالزمة دون أن تتعرض للمشاكل سابقة الذكر

  في مجال التأمينالتغطية بواسطة المشتقات المالية  :المطلب الثاني



 

 Harrington ,Mann( من أجل تقييم التغطية بواسطة املشتقات املالية ألخطار شركة التأمني قام كل من

et Niehaus(56   بدراسة على نسبة التغطية  1995سنة)Ratio de couverture (اعتربوا  ذلك وألجل

1أن شركة التأمني متلك حمفظة مكونة من  ,2 ,… ,�,… قطاع، وأن العقود اآلجلة للتأمني متوفرة على  �,

 1 ,2 ,… ,�,… ، ومن أجل كل دوالر من األقساط نسبة ضرر يف � مؤشر ضرر من أجل السنة �,

��يرمز له  �مؤشر الضرر للمجموعة على اخلطر ، �,��  لشركة التأمني يرمز هلا بـ �القطاع  وهو نفسه  �,

 .سعر التسوية للعقد اآلجل

 Ratio de(مني من استعمال العقود اآلجلة إىل تقليص خطر تقدير نسبة الضرر أ�دف شركة الت

sinistralité (يعطي حل الربنامج  �يف السنة  �، فمن أجل القطاع اعلى كل القطاعات املكونة حملفظته

  .3.30العدد األمثل من العقود اآلجلة للتأمني من خالل املعادلة  3.29

���
� �,�

������,� − ��,� �� ,�� … … … … … .3 .2 9  

��,�
∗ =

���(��,�,�� ,�)

���(�� ,�)
… … … … … ...3 .3 0  

  :كما يلي  �يف ظل هذه الشروط يكتب اخلطر املغطى يف القطاع 

������,� − ��,�
∗ �� ,�� = ���	���,�� −

����(��,�,�� ,�)
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  :كتب بالعبارة التاليةيختفيض اخلطر باستعمال التغطية يف السوق اآلجلة 

����(��,�,�� ,�)

������,�����(�� ,�)
… … … … … .3 .3 2  

 :والذي يعرب عنه مبعادلة االحندار التالية (��) مربع معامل االرتباط 3.33متثل العبارة 

��,� = � � + ��,� �� ,� + ��,� … … … … … .3 .3 3  
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��على املتغريات  بناء 1992إىل  1972 من كما قام الباحثون حبساب هذا االحندار للسنوات ,� 

والنتائج  ،)Property Claim Services(و )A.M. Best(من البيانات اليت تصدرها  انطالقا �,��و

  :املتحصل عليها مدونة يف اجلدول التايل

  

    .أخطار التأمين باستعمال العقود اآلجلة للتأمينتغطية ): 1.3(الجدول رقم 

�)المعامل  المؤشر المستعمل  قطاع التأمين �   )%(نسبة الداللة   (

  69.2  0.321  أخطار متعددة للشركات  أخطار متعددة للشركات

  43.8  0.228  السكن  السكن

  95.2  0.511  حوادث السيارات  حوادث السيارات 

  34.8  0.148  )السيارات(املدنية  ةاملسؤولي  )السيارات(المدنية  ةالمسؤولي

  47.4  0.192  مسؤوليات أخرى  مسؤوليات أخرى

  46.2  0.230  كوارث  أخطار متعددة للشركات

  62.5  0.294  كوارث  السكن

  4.80  0.054  كوارث  حوادث السيارات 

Source :- Property Claim Service . 

                 - A.M. Best. 

يف حجم األخطار يف  امتثل نسبة الداللة النسبة املئوية من شركات التأمني الذين حققوا اخنفاض

السطر األول من اجلدول يبني أن التغطية كانت من أخطار  ،، فعلى سبيل املثال%5حدود مستوى 

لشركات حيث اختذ املؤمن وضعية طويلة على عقد آجل ملؤشر أخطار متعددة ل ،متعددة للشركات

، كما %32.1 من العينة اخنفض اخلطر لديهم مبعدل) شركات التأمني(من املؤمنني  %69.2فتبني أن 

أن أكرب اخنفاضات كانت يف قطاعات حوادث السيارات وأخطار متعددة  ،يتضح من اجلدول

  .للشركات  على مؤشرات حوادث السيارات وأخطار متعددة للشركات



 

يدع جماال للشك الفائدة من استعمال األدوات املالية يف جمال التأمني مسحت هذه احملاكاة بشكل ال 

  .من أجل التغطية، كما تربر الطلب املتزايد على هذه األدوات من طرف املؤمنني ومعيدي التأمني

  

  

  في مجال التأمين على المستثمرين األدوات المالية فوائد :المطلب الثـالث

ال األدوات املالية املشتقة يف جمال التأمني بالطلب على هذه جم معظم الدراسات فيما خيص اهتمت

بينت  1995سنة  Froot, Murphy, Stern et Usher (57(األدوات على حساب العرض فيها، فدراسة 

فمن خالل استعمال حماكاة للقيم املاضية ملؤشر على . فيد املستثمرونيأن توريق أخطار التأمني ميكن أن 

أخطار الكوارث ودراسة مدى ارتباط هذا املؤشر مع بعض مؤشرات البورصات العاملية مثل مؤشر ستندار 

وهو عبارة عن مؤشر لسلة من املؤشرات  ،)EAFE(ومؤشر ) Standard And Poor’s( 500أند بورز 

  : ية على األسهم وسندات حكومية، النتائج املتحصل عليها موضحة يف اجلدول التايلاألوروبية واألسيو 

  ).Froot(مصفوفة ارتباط العوائد حسب ): 2.3(الجدول رقم 

ستندار أند   مؤشر الكوارث  المؤشر

  500بورز 

 EAFE  سندات حكومية

  0.21  -0.07  -0.13  1.00  مؤشر الكوارث

  0.58  0.40  1.00  -0.13  500ستندار أند بورز 

  0.25  1.00  0.40  - 0.07  سندات حكومية

EAFE  0.21  0.58  0.25  1.00  
  Source : FROOT K, MURPHY B, STERN A, USHER E, The Emerging Asset Class : Insurance Risk, Guy 
Carpenter  & Co ِ◌ 1995. 

 

سندات (أنه ال يوجد أي ارتباط ما بني مؤشر أخطار الكوارث وبقية املؤشرات  ،يتضح من اجلدول

منها على خطر الكوارث عرب أدوات  افإن احملفظة املالية اليت حتوي جزء ،)Froot(حسب و ، )أو أسهم
                                                           
57 FROOT K, MURPHY B, STERN A, USHER E, The Emerging Asset Class : Insurance Risk, Guy Carpenter  
&Co ِ◌ 1995. 



 

كما هو مبني يف الشكل ) عائد، خماطرة(مالية مشتقة يف جمال التأمني من شأنه أن حيسن قيمة التوليفة 

  :ملوايلا

  

  

  ).Froot(العائد والمخاطرة حسب محفظة ): 2.3(الشكل رقم 

  

 

Source : FROOT K, MURPHY B, STERN A, USHER E, The Emerging Asset Class : Insurance Risk, Guy 
Carpenter  & Co ِ◌ 1995.  
 

لكن بتذبذب  % 13.40قدره  امرتفع امن الشكل أن احملفظة املكونة من أسهم تعطي عائد يتبني

 الألسهم تعطي هذه احملفظة عائد) EAFE(، وعند إضافة سندات ومؤشر  % 16.8كبري يقدر بـ )خماطرة(

عند إضافة مؤشر الكوارث  يف حني ،% 10.5مع تذبذب أقل كذلك قدره  % 10.25أقل يقدر بـ  اسنوي

 % 9.9مع معدل تذبذب أقل يقدر بـ  % 11.60يف العائد السنوي إىل  اللمحفظة السابقة نالحظ ارتفاع

فإن ضم األدوات املالية املشتقة يف جمال التأمني يف احملفظة املالية للمستثمر من شأنه أن يعظم قيمة  بالتايلو 

 ).عائد، خماطرة(  توليفةال
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مت  1996سنة  Litzenberger, Beaglehole et Reynolds(58(مماثلة قام �ا كل من ويف دراسة 

ها للفرتة ما بني مارس ئ، مث قياس أدا ���قدره  اسنوي امكونة من أوراق مالية تعطي عائد P	ني حمفظةيتع

 ):Ratio de Sharpe(باستعمال مؤشر شارب  1994وديسمرب  1955

������ − ��

�(���)
… … … … … ..3 .3 4  

تتكون هذه احملفظة من و وعلى نفس الفرتة، ���� ) PCS(مث قاموا بتعني حمفظة جديدة على مؤشر 

���وتعطي عائد سنوي ) PCS(إليها احنراف خيار على مؤشر  امكونات احملفظة السابقة مضاف
��� ،

  :وعليه يكون مؤشر شارب

������ � � � − ��

�(���� � � )
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  :الدراسة وفق اجلدول التايل جاءت نتائج

�والمحفظة  �مردودية المحفظة ): 3.3(الجدول رقم  � � �.  

العائد الفائض عن المعدل الخالي     

  من الخطر

االنحراف المعياري على 

  المردودية

  %09.40  %00.40  السندات

  S&P500(   05.70%  14.40% مؤشر(األسهم 

�مؤشر الضرر  � �  07.94%  19.90%  

Source : 1 LITZENBERGER R, BEAGLEHOLE D, REYNOLDS E, Assessing Catastrophe Reinsirance-Linked 
Securities As a New Asset Class, Goldman Sachs & Co, Fixed Income Research, 1996. 
. 

أنه ما بني  يف حني، 0.278كما أوضحت الدراسة أن االرتباط بني األسهم والسندات تقدر بـ

أي أنه يوجد ارتباط ضعيف ما بني األسهم واألوراق املالية على  ،0.058ـبتقدر  ���األسهم ومؤشر 

، وخلصوا 0.105حيث يقدر معامل االرتباط بـ  ،���مؤشر ونفس احلال بني السندات و . ���مؤشر 

                                                           
58 LITZENBERGER R, BEAGLEHOLE D, REYNOLDS E, Assessing Catastrophe Reinsirance-Linked 
Securities As a New Asset Class, Goldman Sachs & Co, Fixed Income Research, 1996. 



 

من شأنه أن  %2إىل  1على نسبة قليلة من خيارات التأمني يف حدود  ����إىل أن احتواء احملفظة 

جيعلها أكثر فعالية، كما اعتربوا أن توريق أخطار التأمني ورقة راحبة يف يد املستثمرين، حيث تسمح هلم 

  ). عائد، خماطرة(بتنويع حمفظة أوراقهم املالية وتعظيم قيمة التوليفة 

  

  توریـق أخطـار التـأمینتحـلیل تقنیة : المبحث الثـالث

ما بني التوافق بني اإلطار اجلزئي ك ،فتح املبحث السابق ا�ال إلطار حتليلي لألدوات املالية للتأمني

جياد عبارات لنماذج التوازن من أجل إجاء الدور على و اإلطار اإلكتواري مرورا باإلطار املايل للتأمني، و 

  .حقة للعقود اآلجلة يف جمال التأمنياستخراج نسب التغطية وتعيني األسعار الال

�)�يعد عقد التأمني مبثابة ضمان من طرف شركة التأمني اليت تتعهد بدفع للمؤمن له املبلغ  يف  (

�حالة حتقق احلادث املتفق عليه مسبقا، حيث  ∈ ميثل جمموع احلوادث املؤمن عليها خالل  �و  �

0]الفرتة    .0قسط واحد وثابت يف التاريخ ، يف املقابل يدفع املؤمن له [�,

املتغري العشوائي املرتبط بوقوع احلوادث، وعليه فعلى شركة التأمني أن تقدر القانون  �ميثل 

عة اخلطر املؤمن عليه مثل يمن أجل حساب قيمة القسط، هذا القانون مرتبط بطب �االحتمايل الذي يتبعه 

) التأمني على املوت(تعلق بفرتة حياة اإلنسان املطر اخلأو  )التأمني على الضرر(اخلطر املتعلق باملمتلكات 

يتميز اخلطر املايل بتأثريه الكبري على مردودية العمليات املالية و ). التأمني على االدخار(أو خطر مايل 

. أي خطر خسارة)  Risques Purs(للمؤمن له، يف حني أن خطر املمتلكات واحلياة هي أخطار حبتة 

أما أخطار املمتلكات فتتسم  ،احلياة بعشوائية ضعيفة كو�ا مرتبطة مبفهوم احلياة واملوتتتميز أخطار و 

هذا النوع من األخطار ميكن أن يسري بتقارب مع و بعشوائية تامة مثل أخطار الكوارث الطبيعية وغريها، 

  .مناذج النظرية املالية

  :املطالب األربعة التاليةهذا املبحث إىل  يف تطرقنس

  
  األعـوان املتدخلة، املتغيـرات واملعـايري املكونـة للنمـوذج -

  سـواق اآلجلـة للتـأمنياأل -

  برامـج التعـظيم لألعـوان -

  األدوات املالية يف جمال التأمني ومشكلة املعلومات -



 

  

  

   

   وذجـة للنمـايير المكونـرات والمعـوان المتدخلة، المتغيـاألع :المطلب األول

ات بداية التحليل احلديث لنشاط التأمني على ضوء العديد من املقاالت اليت يشهدت سنوات الستين

 1963سنيت ) Arrow(، وكذلك أحباث 1962و 1961، 1960سنوات ) Borch(قدمها كل من 

األسواق املالية احلاضرة واآلجلة، سوق ( قامت هذه األحباث بتحليل دور كل األعوان  حيث ،1965و

الشروط املثلى  1962سنة ) Borch(، كما بني )التأمينات، العقود الضمنية يف توزيع وتقاسم األخطار

يق نظرية كما ساهم يف تطب  ،لتتبادل األخطار وأثر نفور األفراد من اخلطر على التغطية املثلى لألخطار

  :كانت دراسته حول احملاور التاليةو املنفعة ونظرية احملفظة يف جمال التأمني، 

 املنفعة، اخلطر والنفور من اخلطر، - 

 الطلب على التأمني، - 

 التأمني وتوظيف املوارد، - 

 ،)األخالقي(اخلطر املعنوي  - 

 االختيار اخلاطئ، - 

 هيكلة وتنظيم سوق التأمني، - 

 التسعرية، األقساط والتقييم، - 

 .الرقابة واإلشراف على سوق التأمني - 

ريا من حتديد سعر التأمني من اموضوع عرض التأمني تطرقت إليه النظرية املالية حيث متكن علوم اإلكتو 

النماذج اإلكواترية األكثر . وجهة نظر شركة التأمني حتت قيود خارجية، كما حددت أكرب مستوى للتعثر

قامت حبساب قسط التأمني  1984سنة ) Buhlmann(أو منوذج  1974سنة ) Borch(حداثة مثل منوذج 



 

التقارب بني النظرية املالية والتأمني على األضرار مركب حول و من تعظيم التوقع الرياضي للمنفعة،  ابتداء

  :واملختصرة يف الشكل التايل 1990سنة ) Cummins(جماالت مشرتكة كما اقرتحها 

  

  . بين المالية والتأمين مجاالت التقارب): 3.3(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

Source : FOLUS D ,Op Cit, 1997, P :1929.  

لعل أهم تقارب بني املالية والتأمني أن عقد التأمني يشابه خيار بيع أوريب، فالنظرية املالية تقرتح 

ما خيص إال أن يكون إجيابيا، خاصة في من النماذج أين استعماهلا يف جمال التأمني ال ميكن اكبري   اعدد

  .التسعرية واملالءة

  أمينـوق التـس :أوال

ون بوليصات تأمني من أجل محاية هذه رت عوان غري املؤمنون ممتلكات مادية، كما يشميلك األ

تكون هذه األخطار متجانسة مما يبعد احتمال شراء بوليصة ضد و املمتلكات ضد جمموعة من األخطار، 

ةـماليـال ـتأمينال   

سعر التوازن/ قسط التأمين  

خطر التعثر/ احتمال االنهيار  

الخيارات/ خيارات شراء عقد الحياة  

ول والخصومصتسيير األ  

الخياراتو العقود اآلجلة   

الءةـر المـاييـمع  



 

أي بوليصة على  ،فمثال شخص لديه مسكن فهو يكتتب يف بوليصة على كل خطر .ملتعددةاألخطار ا

احلرائق وواحدة ضد الفيضانات وأخرى ضد السرقة وأخرى من أجل املسؤولية املدنية اليت متثل املبالغ اليت 

: يدفعها صاحب املسكن حلماية الغري من أي ضرر قد يقع هلم، هذا السلوك يشمل كل قطاعات التأمني

ة التأمني على كل وحدة ميلكو�ا فهم خيتارون السيارات، الصحة، الكوارث وغريها، كما هلم اخليار يف كمي

بني التغطية اجلزئية أو الكلية ويدفعون مقابل التغطية قسط التأمني ، حيسب هذا األخري عن طريق مناذج 

  .توازن بني العرض والطلب

  ـاليةوق المـالس :ثانيا

واملؤمن هلم، ويبدأ  واليت متثل الفرق بني تعهدات املؤمن يقوم املؤمن بتكوين املخصصات التقنية

تكوينها عندما يقوم املؤمن هلم بتسديد أقساط التأمني على بوليصة التأمني املختارة، بعدها يتعهد املؤمن 

االختالف بني تعهد و بتعويض املؤمن هلم يف حالة ما إذا تعرضوا إىل حتقق اخلطر يف إطار البنود التعاقدية، 

  :لعدة أسباب منهااملؤمن وتعهد املؤمن هلم ميكن أن يكون 

املالية لشركة  عدم التطابق بني فرتة التغطية اليت تشغلها بوليصة التأمني واليت عادة ما تكون سنة - 

ديسمرب، وعليه فشركة التأمني تتعرض إىل عدم  31جانفي وتنتهي يف  01اليت تبدأ يف و التأمني 

فرتة التسوية النهائية للضرر إىل السنة تطابق حماسيب بني السنة احملاسبية وفرتة وقوع الضرر، وقد متتد 

 .مؤونات تظهر يف حسابات الشركة  املقبلة، هذا ما جيرب شركة التأمني على تكوين

وعليه جيب ختصيص  ،)Sous-estimer(كون تقييم شركة التأمني لألضرار حتت مقدريعادة ما  - 

 .مؤونات ملواجهة هذا اخلطر يف التقدير

األموال اخلاصة واملخصصات التقنية يف أصول خالية من املخاطرة مثل تستثمر شركة التأمني كل من 

تايل فهي الوب ،السندات احلكومية، وأصول ذات خماطرة مثل األسهم والسندات اخلاصة والعقارات وغريها

تعمل على تغطية سوق التأمني، كما ميكن أن تساهم يف التغطية من خالل املضاربة جبزء من أمواهلا يف 

  .املالية عرب أوراق مالية يف جمال التأمني األسواق

  



 

  

  

  أمينـة للتـواق اآلجلـاألس :المطلب الثـاني

تقوم شركة التأمني إضافة إىل األموال اخلاصة والتوظيفات حبماية نتيجتها ومالء�ا املالية باختاذ 

قبليات أين املرجع وضعية مالئمة يف السوق اآلجلة للتأمني، يف هذه السوق تدرج العقود اآلجلة واملست

ميثل . نادرة اشائعة أو أخطار  اسواء كانت أخطار  ،عبارة عن مؤشر الضرر املمثل لقطاع تأمني أضرار معني

من أجل تبسيط األمور سنعترب أنه ال و املؤشر النسبة الفصلية بني األضرار وربع األقساط السنوية املصدرة، 

ول اليت حتاملؤشر مكون من جمموعة من شركات التأمني و يوجد فرق زمين بني وقوع اخلطر وتعويض الضرر، 

تستعمل هذه املعلومات من أجل تقدير جديد ) PCS  أو  ISO(مجلة من املعلومات إىل هيئة خمتصة 

  .ومتجانس لقيمة املؤشر

وجمموعة من البوليصات  ��على النسبة ما بني قيمة األضرار املرتاكمة للمجموعة ) ISO(يعرب املؤشر 

 . Π/��: وعليه فإن املؤشر يساوي ،�املعرب عنها مبجموع األقساط 

مليون دوالر أمريكي من  100مقسمة على  ��عن أضرار جمموعة من الشركات ) PCS(يعرب املؤشر 

1/��: وعليه فإن املؤشر يساوي ،األقساط 0 0 0 0 0 0 0 0 $.  

خيتلف اختيار التوزيع اإلحصائي الذي ميثل تطور األضرار املرتاكمة حسب نوع اخلطر، فحسب نظرية 

 (�,�)��جتميع األخطار تتبع املبالغ املرتاكمة لألضرار لقطاع من قطاعات التأمني توزيع بواسن املركب، ميثل 

0]املبلغ املرتاكم لألضرار خالل الفرتة  األعداد العشوائية للتكاليف العشوائية والذي يعرب عنه مبجموع [�,

 59:أي

��(�,�) = � ℓ��

��(� ,�)

���

… … … … … ..3 .3 6  

                                                           
59Idem. 



 

ℎالتوقع الرياضي لعدد األضرار على ا�ال األساسي  �باعتبار  للتغطية بواسطة  ،الفرتة األساسية �و	

عدد البوليصات املباعة خالل الفرتة األساسية ومنه يكون التوقع  �بوليصات التأمني و

���,�)����الرياضي )� = ℎ ����(ℓ�) والتباين  ������(�,��� )� = ℎ ����(ℓ��)  

  )حوادث السيارات(ـة ار الشائعـأمين على األخطـؤشر التـم :أوال

متجانسة ومتعددة، ميكن التعبري عن يف حالة اخلطر الشائع أي اخلطر الذي يتميز بتكاليف ضرر 

، خاصة إذا كانت الفرتة )Un Processus de diffusion(املبالغ املرتاكمة لألضرار بواسطة مسار انبعاثي 

حبيث يكون مبلغ الضرر حلادث واحد ضعيف نسبيا مقارنة باملبلغ الكلي  ،طويلة نسبيا وعدد األضرار كبري

، كما قام كل من ) Processus de Wiener(لألضرار إىل مسار واينر تؤول املبالغ املرتاكمة . لألضرار

)Harrison ( و 1977سنة)Pinhas ( و 1978سنة)Page(60  بتحليل مسار التأمني ابتداء  1989سنة

  : من هذا املسار، من أجل إعطاء قيمة للمبالغ املرتاكمة لألضرار

� ��� = lim
� → �

1

ℎ
�
��(�,��� )

��
� … … … … … ...3 .3 7  

  :حسب املعادلة التفاضلية التالية) Processus de Wiener(يكتب مسار واينر كما 

� ��� = �����ℓ��� �+ (�����ℓ���)�/�� ��� … … … … … ..3 .3 8  

�) :حيث �� ),�� ، �وتباين يساوي  0معياري مبتوسط يساوي ) Processus de Wiener(مسار لواينر  �

���بوضع و  ≡ ℎ ����(ℓ�)  وσ �� ≡ ℎ ����(ℓ��)�/� 3.38، وعليه تصبح العبارة:  

� ��� = ������ � + �� ���� … … … … … ..3 .3 9  

  

  

                                                           
60  PAGE D, Investment-Investment : Duffusion Analysis, Insurance Mathematics and Economics, Vol 8, PP : 
290-300. 



 

  )الكوارث(ـادرة ار النـأمين على األخطـر التـمؤش :ثانيا

جدا،  اكون املبلغ كبري سي، لكن إذا حتقق احتقق الضرر يكون نادر فإن يف حالة أخطار الكوارث 

إىل مسار معني يتطلب إضافة تركيبة القفزات ) املبلغ املرتاكم لألضرار(وعليه فإن تقريب املتغري العشوائي 

)Composante de saut(  بينت . إىل مسار االنبعاث، حيث تعد القفزات مسة الكوارث الكبرية النادرة

 اركة التأمني للتعويضات يكون انبعاثيلكوارث أن تسديد شامالحظة حمفظة التأمني يف قطاع التأمني على 

  :مع وجود قفزات، وعليه فإن مسار الضرر املرتاكم للمجموعة يكتب وفق املعادلة التفاضلية التالية

� ��� = ������ � + �� ���� + � � ��� … … … … … ..3 .4 0  

واسن يوصف جزء القفزات مبسار بو هي نفسها اخلاصة باملؤشر على األخطار الشائعة،  �و	�: حيث

واليت تقيس مدى توافق القفزات الفعلية  ،�اليت متثل تواتر القفزات اليت تتأثر باإلحصائية  �بكثافة  ���

  .مع قفزات املسار

   :ور األسعار في األسواق اآلجلة للتأمينـار تطـمس :ثالثا

إن العقد اآلجل للتأمني يكون املرجع فيه هو مؤشر الضرر �موعة من البوليصات، كما يرتبط 

���: بالعالقة التالية ��املؤشر و  ���السعر اآلجل  = للعقد	االمسية	القيمة ∗ يرتبط السعر اآلجل و ، ��	

  :باملبلغ املرتاكم لألضرار بالعالقة التالية

��� = ���� … … … … … ..3 .4 1  

يأخذ قيمة ثابتة مساوية إيل القيمة االمسية للعقد  �	فإن املعامل) PCS أو  ISO(كان نوع املؤشر مهما  

وعليه فإن تطور السعر اآلجل خيتلف باختالف . مقسومة على حجم األقساط اليت مت حساب املؤشر �ا

  .أي أخطار نادرة أو أخطار شائعة ،نوع اخلطر

  

  : مسار السعر اآلجل على األخطار الشائعة - 1



 

يف حالة األخطار الشائعة واليت تتميز بكثرة احلوادث وحجم أضرار بسيط ميثل السعر اآلجل بواسطة 

  :، ويكتب كما يلي)Itô(مسار إيتو 

� ��� = ������ � + ������ ��� … … … … … ..3 .4 2  

  : مسار السعر اآلجل على األخطار النادرة - 2

حالة األخطار النادرة ميثل السعر اآلجل للتأمني بواسطة مسار انبعاثي مع وجود قفزات، ويكتب  يف 

  :كما يلي

 	

� ��� = ������ � + ������ ��� + � � ��� … … … … … ..3 .4 3  

  

  وانبرامـج التعـظيم لألعـ :المطلب الثـالث

 Biger(و 1974سنة ) Cooper(تطرقت عدة دراسات لنماذج التوازن لتطور أقساط التأمني أمهها  

et Kahane ( و 1978سنة)Hill ( وأخريا  1979سنة)Fairley ( عملوا مجيعا على تطوير   1979سنة

 Ang(من أجل حساب قيمة القسط التوازين، كما اقرتح كل من ) MEDAF(منوذج توازن األصول املالية 

et Lai ( يدمج سوق التأمني إضافة للسوق املايل، ويف دراسة مماثلة اقرتح كل من  امنوذج 1987سنة

)Moridaira, Urrutia et Witt (61  يأخذ بعني االعتبار سوق األصول احلقيقية  امنوذج 1991سنة

 .وسوق التأمني وسوق رؤوس األموال

، [�,�]) متقطع(سيكون التحليل يف بادئ األمر يف إطار زمين واحد ومنفصل  :اإلطار التحليلي

�من املؤمنني وكل منهم يبيع  �من العدد  افإذا كان االقتصاد مكون من بوليصات التأمني من أجل  �

، يف تاريخ االستحقاق [�,�]اليت تغطي الفرتة �,�� خطر معني، كل بوليصة تأمني يعرب عنها بالقسط 

يقوم املؤمن يف بداية الفرتة بتوظيف أمواله ). املتغري العشوائي(���  ايكون املبلغ املرتاكم لألضرار مساوي

                                                           
61  MORIDAIRA S, URRUTIA J, WITT R, The Equilibrium Insurance Price, Journal of Risk and Insurance, Vol 
58, PP :291-300. 



 

�وخمصصاته التقنية يف  ���اخلاصة 
�

حيمل  بالتايل، فهو �من األصول اخلالية من املخاطرة تعطي عائد  

 .حمفظة أخطار متجانسة سيقوم بتغطيتها يف السوق اآلجل للتأمني

 ���ألعوان غري املؤمنني، الذين ميلكون ثروة مبدئية من ا � كما يتكون االقتصاد من العدد

� خيتارون نسبة تغطية  من األصول ��	، كما يستثمر يف ��من خطر الضرر الذي إذا حتقق يساوي �

 .اخلالية من املخاطرة، ويضارب يف السوق اآلجلة للتأمني

) Von Neumann-Morgenstern(متثل تفضيالت األعوان بدالة املنفعة لفان نومان مرغنسنت 

�املعرفة  :	ℜ → ℜحيث ،:	�̈< 0 <̇�	و	 ) مؤمنني وغري مؤمنني(  على كل عون من األعوان. 0

أن خيتار كمية من األصول اخلالية من املخاطرة وأوراق مالية يف جمال التأمني من أجل تعظيم توقع ثروته 

  : النهائية أي

���
� ,�

���� ������ … … … … … ..3 .4 4  

على العبارة التحليلية لدوال الطلب وسعر التوازن ال بد من معرفة شكل دالة  من أجل احلصول

  :املنفعة اليت هي عبارة عن دالة أسية معرفة كما يلي

� :				ℜ → ℜ  

� → � (�)= − � ���		 

�: حيث >   :منه تعظيم دالة املنفعة يصبح كما يليو  ،ميثل معامل النفور من اخلطر لألعوان املمثلني 0

���
� ,�

���− �
�� �� � � … … … … … ..3 .4 5  

وعليه فإن كل عون من األعوان عليه أن خيتار عدد األقساط واألصول اخلالية من املخاطرة والعقود 

  . اآلجلة للتأمني اليت تعظم دالة منفعته يف ظل وجود قيود امليزانية



 

املتوفرة يف التاريخ اجلاري، كما ما سيأيت ستتعلق قيمة التوقع الرياضي والتباين والتباين املشرتك باملعلومات في

املتعلقة بكل املعلومات املتوفرة يف  �التوقع الرياضي للقيمة النهائية للمتغري العشوائي  (���)��ميثل 

�������	:، وعليه فإن� التاريخ  = �������و �� = 0.  

ويف إطار انبعاثي، مع افرتاض أن كل من ) مستمر(التحليل يف احلالة الثانية يكون يف زمن متصل 

املؤمنني وغري املؤمنني ميكنهم اختاذ وضعيات خمتلفة يف سوق العقود اآلجلة للتأمني، فالعون الذي يشرتي 

 :، يكون حجم أرباحه النهائية�عقد آجل يف التاريخ  ��أو يبيع 

� � = � �� � �� … … … … … ..3 .4 6

�

���

 

    

 ، وعليه فإن[�,�]ومبا أن عمليات البيع والشراء يف هذا النموذج تكون خالل فرتة زمنية مستمرة 

�� =   :كما يلي  3.46ومنه تصبح املعادلة  � من أجل كل �

� � = � ��

�

���

� �� = 	� � � ��

�

���

= 	�[�� − ��] … … … … ..3 .4 7  

بشراء األصل املرجعي يف تاريخ  ايكون ملزم �ومنه فمشرتي عقد آجل للتأمني يف التاريخ 

لك حيصل على الفرق بني السعرين ، فهو بذ��ويبيع يف نفس التاريخ بالسعر  ��بسعر  �االستحقاق 

  .يف عدد العقود املشرتية، والعكس بالنسبة لبائع العقد اآلجل امضروب

  

  

  مجال التأمين ومشكلة المعلومات األدوات المالية في: المطلب الـرابع



 

تكمن مشكلة املعلومات يف عدم متاثل املعلومات اليت متيز املؤمنون على حساب غري املؤمنني، فمن 

فهم يقدرون  بالتايلاملفرتض أن يكون املؤمنون أكثر علما من بقية األعوان فيما خيص نشاط التأمني، و 

أفضل من غريهم املعايري املؤثرة على قيمة املؤشر املرجعي للعقود اآلجلة للتأمني ومن هنا تظهر مشكلة 

 .)Anti sélection(واالختيار اخلاطئ   )Aléa Moral(اخلطر األخالقي 

خاصة  فاملؤمن عبارة عن مقاول يقوم باختاذ قرارات يف ظل حالة عدم اليقني، فإذا كان ميلك أمواال

، يف املقابل يتعهد بتعويض حجم معني �، مبوجب هذا املبلغ يصدر مبلغ إمجايل من األقساط ���بقيمة 

��من األضرار املستقلة  = ��� + ⋯ + ��� ، حيث أن املتغريات��� + ⋯ + ��� مستقلة عن     

 �يشرتي بسعر بعضها البعض وموزعة بانتظام، باإلضافة إىل هذا القرار اإلنتاجي لألقساط فإن املؤمن 

يكون املرجع يف هذه العقود مؤشر و من العقود اآلجلة من أجل محاية نتيجته من األخطار التقنية،  �العدد 

 :يف �اية الفرتة تكون ثروة املؤمن تساوي ه، وعليه فإن��الذي يتطور بنفس الطريقة اليت تتطور �ا  الضرر

 

��� = (�� + �)(1 + �)− ���� + ⋯ + ��� � + �(�� − �) 

  :يساويوهو ما 

��� = (�� + � �)(1 + �)− � �� + (�� − �) 

  .سعر الفائدة اخلايل من املخاطرة �ميثل القسط الفردي، و  �: حيث

  :على اعتبار أن هدف املؤمن هو تعظيم التوقع الرياضي ملنفعة ثروته النهائية أي

���
� ,�

�� (���)… … … … … ...3 .4 8  

قود اآلجلة املشرتية ختتار كحلول للمعادالت اليت متثل حيث أن العدد األمثل لعدد البوليصات املباعة والع

  :وهي كالتايل 3.48قيود من الدرجة األوىل للربنامج 

� �� (���)

� �
= ��� �́������(1 + �)− ���� = 0  



 

� �� (���)

� �
= ��� �́������� − ��� = 0  

  .�والسعر اآلجل  �التوازن يف السوق يعطي السعر احلاضر 

  :حيث

� =
�(��)

1 + �
+
���(� (́.),��)

(1 + �)�� (́.)
… … … … … .3 .4 9  

� = ����� +
���(� (́.),��)

�� (́.)
… … … … … ..3 .5 0  

عدل خايل من خمصومة مب �����عبارة عن التوقع الرياضي لألخطار البحتة   �ومنه فقسط التأمني

، أما )Risquophobe(خياف من اخلطر الذي إليه منحة اخلطر املشروطة من طرف املؤمن  ااملخاطرة، مضاف

 .إليه منحة اخلطر اخصومة مضافاملالسعر اآلجل فيمثل التوقع الرياضي لألخطار البحتة غري 

  :ميكن وضع املالحظات التالية ،مما سبق

، حيث هناك جمموعة من اأخالقي اتكوين املؤشر املرجعي للعقود اآلجلة للتأمني يشكل خطر  - 

ال املعلومة من أجل التنبؤ بتطور هذا املؤشر، ميكنهم استعم) شركة التأمني(األعوان االقتصاديني 

يطرح سؤال كبري حول  فزة لألعوان غري املؤمنني وبالتايلوعليه فإن هذه السوق تكون غري حم

 .جاهزية هذه السوق

واحملفظة ) للمؤمن(دور االرتباط بني السوق اآلجل واحلاضر واالرتباط بني احملفظة املراد تغطيتها  - 

من حجم التبادالت يف السوق  االذي حيدد جزء ، هو)لشركات املكونة للمؤشرجمموعة ا(املرجعية 

 .اآلجل

املتوفرة يف ) اليت متثل نسبة زيادة ربح عون من األعوان عندما يستعمل هذه املعلومة(قيمة املعلومة  - 

السوق اآلجل جيب أن تكون مساوية أو أقل من قيمة املعلومة املتحصل عليها من البحث املباشر 

 ابتداءالتأكد من هذه املالحظة ممكن فو ىت ال تؤثر على جاهزية السوق اآلجلة يف جمال التأمني، ح



 

���                             :من العبارة السابقة لثروة املؤمن، عند التوازن تساوي
∗ =

(�� + � ∗�∗)(1 + �)− � ∗�� + �∗(�� − �∗)   

���أو       
∗ = ��(1 + �)+ (� − ������� − ��� − 2 ���(� (́.),��)/�(��(.))    .  

تكلفة الدراسات التارخيية (تكلفة احلصول على املعلومة للمؤمن من أجل تسيري نشاطه �إذا اعتربنا   

، وعليه فإن الثروة النهائية للمؤمن يف )للدخول يف احملفظة) Scoring(حلجم الضرر، وتكلفة طرق التنقيط 

 :هي حالة عدم وجود السوق اآلجلة للتأمني

���
∗∗ = ��(1 + �)+ � ������ − ��� − � − 2 ���(� (́.),��)/�(��(.)) 

  :وعليه فإن جاهزية السوق اآلجلة للتأمني مشروطة بتحقق املرتاجحة التالية

�� ����
∗� ≥ �� ����

∗∗� … … … … … ..3 .5 1  

�����)θ: هذا سيؤدي إىل − ��)≥ متغري عشوائي، حتقق املرتاجحة باحتمال قدره  ��حيث  �

1 − � (
�

��(��)
Φحيث  ( σ	ميثل تابع التوزيع الطبيعي املعياري، و (.) �X�� ميثل االحنراف املعياري

ومنه فجاهزية السوق اآلجلة للتأمني تكون أكرب كلما كانت األخطار املتداولة . ����للخطر البحت 

هذا ما يفسر جناح وتطور األدوات املالية يف جمال التأمني على الكوارث الطبيعية اليت تتميز و أكثر تذبذبا، 

  .جدا ةجة تقلب كبري بدر 

  

  خـالصة الفصـل الثالث

املبدأ األول يعمل على إبراز : مبادئ ةيرتكز التحليل النظري لعملية توريق أخطار التأمني على أربع

نقاط القوة والضعف اليت تشوب استعمال العقود اآلجلة للتأمني، حيث مالت الكفة لصاحل نقاط القوة 

املبدأ أما . القدرة على التغطية امليزة األساسية اليت توفرها هذه األوراقتعترب و على حساب نقاط الضعف، 

ريكز على تقييم األدوات املالية املشتقة يف جمال التأمني على اعتبار أ�ا أوراق مالية قابلة للتداول يف فالثاين 

يم توازنية تعمل مجيعها األسواق املالية من خالل مناذج تقييم إكتوارية ومناذج تقييم بالتحكيم ومناذج تقي



 

ة هلذه األوراق، املبدأ الثالث يهتم �يكلة رأس مال شركة التأمني من يعلى حتديد القيمة العادلة أو احلقيق

استعمال أقل : نفعة أياملخالل إبراز الدور الذي تلعبه التغطية بالعقود اآلجلة وخيارات التأمني يف تعظيم 

املبدأ الرابع يهتم باجلهة املقابلة لشركة التأمني  يف حني معني للخطر،لرأس مال شركة التأمني عند مستوى 

أي املضاربون الذين ميكنهم اآلن املسامهة يف سوق التأمني من خالل حتمل جزء من  ،يف عملية التوريق

 )خماطرة/ عائد(فهم يسامهون يف حتسني توليفة  بالتايلأخطار شركة التأمني يف السوق اآلجلة للتأمني، و 

هذا الفصل على  وقد عملنا من خالل. للمؤمن يف ظل التشريعات الرقابية واإلجراءات االحرتازية الصارمة

طرح مناذج مالية تسمح حبساب نسبة التغطية والسعر اآلجل يف السوق اآلجلة للتأمني والذي ميز بني 

خطر حوادث (خطار الشائعة وحالة األ) خطر الكوارث الطبيعية والتقنية(حالة األخطار النادرة : حالتني

تصف مسار األضرار وحل برامج التعظيم لدالة منفعة  ةمن خالل إجراءات إحصائية خمتلف) السيارات

   .املؤمن

مشكلة املعلومات اليت تتميز �ا األدوات املالية املشتقة يف  الفصل القادم سوف يسلط الضوء على

  .ا النوع من األوراق املاليةجمال التأمني وأثر ذلك على أداء واستمرارية هذ

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التغطية المثلى  : الفصل الرابع

والتوازن الساكن والديناميكي في  

 السوق اآلجلة للتأمين
 



 

 

 

 

 

 

 

 

  تمهيد

، حيث أصبح من الضروري األدوات املالية املشتقة صممت العقود اآلجلة للتأمني على شاكلة

أي عدد العقود اليت جيب شراؤها أو بيعها من طرف عون ما من أجل تغطية  ،حساب نسب التغطية

وضعيته يف السوق احلاضرة من جهة، وحتديد السعر التوازين من جهة أخرى، فالعون الذي ميلك حمفظة 

 فيمكنه: أصول يعمل على محاية قيمة هذه احملفظة، فإذا أراد احملافظة عليها من تقلبات أسعار الفائدة مثال

سعر الفائدة السائد يف السوق، التحليل يتمثل يف ويف هذه احلالة  ،آجلة على مرجع مناسب اع عقوديأن يب

ا يف بعد ذلك يكون التحليل دينامكيو  ،يكون يف بادئ األمر يف إطار ساكن أحادي البعد مث متعدد األبعاد

  :ةالتالي باحث األربعةهذا الفصل إىل امل يف تطرقنس زمن مستمر، وعليه

 حالة أحادية البعد؛ : التغطية والتوازن الساكن: المبحث األول

حالة متعددة األبعاد مع أصل مخاطرة ومحاكاة السعر اآلجل : التغطية المثلى: المبحث الثاني

 للتأمين؛

 التغطية المثلى والتوازن الديناميكي في األسواق اآلجلة للتأمين؛: المبحث الثالث

  .والسعر اآلجل للتأمينالتغطية : المبحث الرابع

  

  



 

  

  

  

 

  

  دحـالة أحـادیة البعـ: التغطـیة والتـوازن السـاكن :المبحث األول

يف إطار تعظيم التوقع الرياضي للمنفعة املقرتحة سابقا، يتحقق التوازن عندما يتقاطع منحىن العرض  

  .مع منحىن الطلب يف السوق احلاضرة للتأمني من جهة والسوق اآلجلة للتأمني من جهة أخرى

  

  

  

  

  حساب نسبة التغطية والسعر التوازني اآلجل :المطلب األول

�ليكن   ���ميثل حجم األقساط املصدرة من طرف ا�موعة املرجعية اليت تكون املؤشر، و �,�

يف التاريخ  يساوي مؤشر الضرر ،�	و�  نياملبلغ املرتاكم لألضرار املدفوعة من طرف ا�موعة مابني التارخي

	�  :���/Π القيمة االمسية للعقد اآلجل (ميثل النسبة  �حيث  ����بـ  امرتبط �,��، السعر اآلجل �,�

Πاألقساط املصدرة /  ميثل  ��و ،�متثل عدد العقود اآلجلة للتأمني املشرتاة من طرف املؤمن  ��، )�,�

  . �عدد العقود اآلجلة املباعة من طرف املضارب 

  حساب نسبة التغطية والسعر التوازين اآلجل؛ -

  حساب العزوم للمبلغ املرتاكم لألضرار؛ -

  حسـاب معـامل النفـور من اخلطـر؛ -

  .حتليـل التغـطية والتـوازن -



 

  62عرض التأمين والطلب على العقود اآلجلة للتأمين :أوال

  :كما يلي  �تكتب قيود ميزانية املؤمن  �يف التاريخ 

��� + � ���,� − �� = 0 … … … … … ..4 .1  

للعقود اآلجلة للتأمني ألنه يريد تغطية نتيجته التقنية من أي ارتفاع  ايكون املؤمن املعين مبدئيا مشرتي

غري مسعر حلجم أضراره، ومبا أن إجراء اهلامش املبدئي مهمل كون الدراسة تتم يف إطار زمن واحد، وعليه 

تحصالت يف بداية الفرتة، وتكتب فإن وضعية املؤمن يف السوق اآلجلة ال تكون فيها أي مدفوعات أو م

 : كما يلي  �ثروة املؤمن يف التاريخ 

���� = �� �
� (���)− � ���� + ������� − ��,�� … … … … ..4 .2  

  :كما يلي  �كما يكتب برنامج تعظيم توقع املنفعة للثروة النهائية للمؤمن 

���
� ���� �

��[− �
�� �(� � �

� (� � �)�� ���� ����� ��� ���,� �)]	�.�.��� + � ���,� − �� = 0 … .4 .3  

بإجياد حلول حتليلية نظرا ) القرانج مع قيود من الدرجة األوىل والثانية(ال يسمح حل هذا الربنامج 

ميكن  ،لوجود عبارة التوقع الرياضي، ومبا أن الدالة أسية واعتبار وصف توزيع األضرار بالعزم األول والثاين

  :كما يلي  4.3كتابة الربنامج إعادة  

m ax � ��� � � − �
�� �(����� �� ��

�

�
� � ����� �� �).s.c.	��� + � ���,� − �� = 0 … .4 .4  

  :حيث

�������� = �� �
� (���) − � �������� + ����������� − ��,�� … … .4 .5  

�������� = � �
�������� + ����

�������� − 2 �� �����������,���� … 4 .6  

  :كما يكتب برنامج التعظيم القرانج كما يلي

                                                           
62  FOLUS D, 1997, Op cit, P : 227. 



 

ℒ = − � �� �(����
� �� ��

�
�� � ����

� �� �) + �(��� + � ���,� − ��) 

  . ميثل معامل القرانج املرتبط بقيود امليزانية �: حيث

تسمح الشروط من الدرجة األوىل 
ℒ

� � �
= و0

� ℒ

� � �
= بإعطاء دالة العرض على التأمني يف السوق  0

 ):نسبة التغطية(احلاضرة للمؤمن، ودالة طلبه على العقود اآلجلة للتأمني 

� �
∗ =

�������(��,��
�(���) − �������)− ����(���,���)(

��,�
�

− �������)

� �(�������������� − ����
�����,����)

… 4 .7  

��
∗ =

��������,����(��,��
� (���)− �������)− ��(���)(

��,�
�

− �������)

� ��(�������������� − ����
�����,����)

..4 .8  

�الشروط من الدرجة الثانية  �ℒ /� ��
� < �و   0 �ℒ /� � �

� < يف معادلة عرض التأمني البسط .0

 ..موجب يعين دالة عرض متزايدة

  63الطلب على التأمين وعرض العقود اآلجلة للتأمين :ثانيا

إىل تعظيم التوقع الرياضي لدالة منفعة ثرو�م النهائية، ولذلك ) غري شركات التأمني(يهدف األعوان 

من األموال يف عدد من األصول اخلالية  اجزء ونفهم خيتارون نسبة تغطية يف السوق احلاضرة للتأمني ويوظف

العقود اآلجلة للتأمني، وعليه فإن األعوان غري املؤمنني يكونون بائعني للعقود اآلجلة للتأمني، و  من املخاطرة

  :كتب قيود امليزانية هلم كما يليوت

��� − � ���,� − �� = 0 … … … … … ..4 .9  

اهلامش (فال توجد مدفوعات للتسوية اليومية  ،)Forward(من النوع هي ومبا أن العقود اآلجلة 

  :، ومنه تكتب الثروة النهائية هلم كما يلي)املبدئي

���� = ���
� (���)+ (� � − 1 )��� + �����,� − ����� … … ..4 .1 0  

                                                           
63  Idem, P :230. 



 

  :وعليه يكون برنامج دالة اهلدف كما يلي

���
� ���� �

− � �� �(��(�� �� )��/�� �� �(�� �� ))�.�.��� − � ���,� − �� = 0 ..4 .1 1  

  :بالعالقة التالية (����)��و  ��������حيث تعطى كل من 

�������� = ���
� (���)+ (� � − 1 )��� + �����,� − ����� … 4 .1 2  

�������� = (� � − 1 )�������� + ����
�������� − 2 �(� � − 1 )����������,����..4 .1 3  

 

تكون دالة الطلب على التأمني ودالة العرض على العقود اآلجلة للتأمني لألعوان غري املؤمنني   وعليه

  :كما يلي

	

� �
∗ = 1 +

−������� ���,��
� (���) − �������� + ����(���,���)(

��,�
�

− �������)

� �(�������������� − ����
�����,����)

4 .1 4  

 

��
∗ =

− ��������,���� ���,��
� (���)− �������� + ��(���)(

��,�
�

− �������)

� ��(�������������� − ����
�����,����)

4 .1 5  

 

أعلى كلما كان استهالك  احبيث كلما اشرتط املؤمن قسط ،دالة متناقصة ،دالة الطلب على التأمني

  .ائد يف السوق اآلجلة للتأمنيالتأمني أقل، كما أن نفس هذا الطلب يتزايد كلما حتقق املضاربون من العو 

  الحاضرة والسوق اآلجلة للتأمين التوازن في السوق :ثالثا

يتحقق التوازن عندما يلتقي الطلب والعرض يف السوق احلاضرة والسوق اآلجلة أي حتقق الشرطني 

 :التاليني

 التوازن يف السوق احلاضرة:∑ � �
�
��� = ∑ � �

�
��� 



 

 التوازن يف السوق اآلجلة :∑ ��
�
��� = ∑ ��

�
��� 

والسعر التوازين يف ) القسط التوازين(يسمح هذان الشرطان حبساب السعر التوازين يف السوق احلاضرة 

  :كما يلي) السعر اآلجل(السوق اآلجلة 

��,�
∗ = � �� (���)�������� + � ��

1

� �

�

���

+ �
1

� �

�

���

�

��

�������� .4 .1 8  

 

��,�
∗ = � �������� + � ��

1

� �

�

���

+ �
1

� �

�

���

�

��

��������,����� ..4 .1 9  

 

مساويا للصفر ألن يف هذا  ����,��������يكون  ،أي عند تاريخ االستحقاق �يف التاريخ 

 :التاريخ تعرف قيم كل متغري، ومنه يف هذا التاريخ السعر اآلجل يساوي

��,�
∗ = ��� = القيمة	االمسية ∗

��
� �,�

… … … … … ..4 .2 0  

املمثلة للسعر التوازين للعقد اآلجل للتأمني  4.19املمثلة للقسط التوازين والعبارة  4.18تتوافق العبارة 

مع مبادئ التسعري التقليدية اليت تعتمد على الطرق االكتوارية يف التأمني على األضرار، حبيث يعد معيار 

) ظر الفصل األولأن) (Taux de chargement technique(مبثابة معدل التحميل التقين   ��التباين 

 ىبين علاملتقليدي التسعري المتثل مبدأ  4.18الذي يزيد بزيادة درجة النفور من اخلطر، أي أن العبارة 

  .التباين



 

حساب كل من التوقع الرياضي والتباين  :األول: أسس ةيعتمد تقدير السعر اآلجل للتأمني على ثالث

فهو حساب  :، أما الثالث����,����حساب التباين املشرتك لكل من  :للمبلغ املرتاكم لألضرار، والثاين

  .معامل النفور من اخلطر

 

  

  العزوم للمبلغ المتراكم لألضرار حساب :المطلب الثـاني

  64التوقع الرياضي والتباين للمبلغ المتراكم لألضرار: أوال

يف التحليل سواء كان املبلغ  اأساسي ايعترب املتغري العشوائي واملتمثل يف املبلغ املرتاكم لألضرار عنصر 

، أو املبلغ املرتاكم لألضرار الناجم عن بيع بوليصات �� )Pool de police(املرتاكم �موعة من البوليصات 

يف نظرية اخلطر يتبع املبلغ املرتاكم لألضرار قانون بواسن املركب . ��تأمني من طرف املؤمن املعين 

)Poisson Composée ( انطالقاكما تطرقنا إليه يف الفصل األول، كما حيسب التوقع الرياضي والتباين 

من هذا القانون فمن أجل جمموعة من البوليصات اليت تستعمل يف حساب املؤشر املرجعي للعقود اآلجلة 

  :�حبيث يكون لدينا يف اللحظة  ،للتأمني، والذي يوفر املعلومات

������� = (� − �)��� … … … … ..4 .2 1  

 

������� = (� − �)��� … … … … ..4 .2 2  

��ميثل العزم النوين مع  ��: حيث = �(���  �ممثل ملتغري ضرر واحد، وكل من  �و  (

�)و −   .إحصائيات قانون بواسن من أجل ا�موعة �(�

  :انفإن التوقع والتباين يساوي ،نسبة ملؤمن واحدالأما ب

������� = (� − �)� � � … … … … ..4 .2 3  

                                                           
64 DEELSTRA G, PLANTIN G, Théorie du Risque et Réassurance, Economica, Paris,2006.PP :15-19. 



 

   

������� = (� − �)� � � … … … … ..4 .2 4  

�: حيث �ميثل العزم النوين مع  � � = �(���
�  �ممثل ملتغري ضرر واحد، وكل من  �و  (

�)و − ومنه ميكن تعويض قيمة التوقع الرياضي . إحصائيات قانون بواسن من أجل مؤمن واحد �(�

  .4.19و  4.18والتباين يف املعادالت 

���معامل االرتباط والتباين المشترك بين المتغيرين  :ثانيا ,��� 

����,��������يتم حساب القيمة  = باالعتماد على عبارة  ���(���)���������

�كون (وذلك باستعمال اجلذر الرتبيعي  ���,���التباين السابقة للمتغريين  = أما فيما خيص  .)�√

ابتداء فيجب دراسة التطور التارخيي حلجم األضرار الفعلي اليت حنصل عليها  ���تقدير معامل االرتباط 

عتمد يف حساب املؤشر اهلذا و من املالحظات السابقة لتطور املبلغ املرتاكم ألضرار املؤمن وا�موعة، 

)PCS (و)ISO (على التطور التارخيي حلجم الضرر الفعلي. 

  رـمن الخطور ـامل النفـاب معـحس :المطلب الثـالث

�موع مقلوب معامل النفور من اخلطر لكل من  امقلوب اتقدير  4.19والعبارة  4.18تعطي العبارة 

  :وجد طريقتنيتاملؤمنني وغري املؤمنني، وحلساب هذا املعامل 

   ـاليةرية المـأخوذة من النظـريقة المـالط :أوال

أي لكل عون (أنه من املمكن تقدير معامل النفور من اخلطر للسوق  1985سنة  65)Laffont(بني 

  :من دالة منحة اخلطر يف السوق املايل اليت تعطى باملعادلة التالية انطالقا) من األعوان االقتصاديني
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65  LAFFONT JJ, Cours de Théorie Microéconomique, Economie de L’Incertain et de l’Information, 
Economica, Paris, 1985, PP : 123-130. 



 

  :حيث

 - �  .�ميثل معامل النفور من اخلطر للعون : �

 - ��
 .�متثل قيمة حمفظة السوق يف اللحظة : �

 .معدل الفائدة اخلايل من املخاطرة: � - 

لسوق التأمني  تقدير معامل النفور من اخلطر  Lai(66(و) Ang(قرتح كل من إ ،ومن نفس املنظور

  :كما يلي
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  :حيث

 - ���
 .�متثل أضرار السوق يف اللحظة : �

 - � �
 .�متثل مبلغ أقساط التأمني يف اللحظة : �

���ر املتغريين يمن الصعب تقد
�و  � �

كو�ا تتعلق بأقساط ومبالغ أضرار كل االقتصاد، لكن   �

هذه املؤشرات تسمح بقياس التوقع الرياضي و تأمني، ميكن االعتماد على مؤشرات البورصة يف جمال ال

  .والتباين �موع األضرار املرتاكمة واألقساط املصدرة يف اقتصاد ما

   67الطريقة المأخوذة من نظرية الخطر :ثانيا

كيفية تقدير معامل النفور من اخلطر للمؤمن، حيث ) نظرية اخلطر(تعطي النظرية اإلكتوارية للتأمني 

:     حبيث  ،الذي ميثل احتمال اال�يار للمؤمن �كيفية تعيني املعامل ) Cramer(مرتاجحة تشرح 

� ≤ � ���   

  :حيث

                                                           
66  ANG J, LAI T Y, Insurance Premium Pricing and Ratemaking in Competitive Insurance and Capital Asset 
Markets, Journal of Risk and Insurance, Vol 54, 1987, PP : 770-776. 
67  DEELSTRA G, PLANTIN G, Op Cit, P : 40. 



 

 .�يار املؤمناميثل احتمال : � - 

 .ميثل قيمة األموال اخلاصة للمؤمن:  � - 

 .ميثل معامل النفور من اخلطر للمؤمن: � - 

�والذي يساوي  ،اخلطروعليه ميكن حتديد احلد األقصى ملعامل النفور من  = − �� � �⁄ ،

فعلى سبيل املثال إذا كان  .ى ملعامل النفور من اخلطر للمؤمنتسمح هذه العبارة بتقدير القيمة القصو و 

مليون دوالر  100كحد أقصى وتقدر أمواله اخلاصة بـ   ‰0.035املؤمن يقبل باحتمال ا�يار قدره 

1فمعامل النفور من اخلطر لديه يساوي بالتقريب ،أمريكي .0 2 6 	�	1 0 ��  

على (مؤمن يف االقتصاد هلم كلهم نفس احلد األقصى من احتمال اال�يار   Jفإذا اعتبارنا أن هناك

فإن تقدير مقلوب جمموع مقلوب معامل النفور من ) εاعتبار أن كل املؤمنني يقبلون بنفس احلد وليكن 

 :قة التاليةاخلطر يعطى بالعال
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احتمال ا�يار قدره من املمكن حساب جمموع األموال اخلاصة لكل املؤمنني، فإذا اعتربنا أن 

  .فمن السهل تقدير معامل النفور من اخلطر للمؤمنني ،0.035‰

   ـوازنطية والتـل التغـتحلي :المطلب الرابع

السوق اآلجلة للتأمني تتم عرب حتليل شكل نسبة التغطية وحتليل اخلطر القاعدي  حتليل التغطية يف

  .وخطر االرتباط

  ـطيةل التغـتحلي: أوال

  : شكل نسبة التغطية - 1



 

تتمثل نسبة التغطية يف عدد العقود اآلجلة للتأمني اليت جيب أن تشرتيها شركة التأمني ملواجهة 

هذه العقود، فإذا اعتربنا أن عرض املؤمن من  النسبة بالطلب على تملة، تعطى هذهاخلسائر احلاضرة احمل

� بوليصات التأمني يساوي    :يكون تعظيم دالة منفعة املؤمن وفقا للمعادلة التاليةف�

��
∗ =

� ����(���,���)

���(���)
+
������� −

��,�
�

� ����(���)
… … … … .4 .2 8  

     

�يف حالة قسط وحيد يصدر من طرف املؤمن أي  = �	و   1 =   :تصبح العبارة السابقة كما يلي 1

��
∗ =

����(���,���)

��(���)
+
������� − ��,�

� ���(���)
… … … … .4 .2 9  

  

عدد العقود اآلجلة للتأمني اليت جيب أن تشرتيها شركة  4.29متثل النسبة املعرب عنها يف املعادلة 

  :ينءتتكون هذه النسبة من جز و التأمني من أجل وحدة واحدة من بوليصات التأمني املباعة، 

يتمثل يف : الجزء األول
����(��� ,��� )

��(��� )
تكون هذه و  ،)Pure hedging(والذي يسمى بالتغطية البحتة  

ا يكون هناك ارتباط موجب بني األداة املراد تغطيتها واألصل املرجعي للعقود اآلجلة، النسبة موجبة عندم

  .)Pool(ويف حالة التأمني يتعلق األمر بارتباط األضرار املرتاكمة للمؤمن مع األضرار املرتاكمة للمجوعة 

يتمثل يف : الجزء الثاني
��(��� )�� �,�

� � ��(��� )
 Speculative(والذي يسمى بالتغطية على املضاربة   

hedging ( تكون هذه النسبة موجبة عندما يكون الفرق بني������� − وهي احلالة اليت  اموجب �,��

، هذا ما يدفع باملضاربني )Normal backwardation(يكون فيها السوق املايل يف حالة تأخر عن الدفع 

باملقابل يقوم املؤمن بتغطية وضعيته القصرية يف السوق (اذ وضعية قصرية إىل طلب منحة خطر مقابل اخت

ويف حالة ما إذا تساوى  ،)احلاضرة بوضعية طويلة يف السوق املايل عن طريق أوراق مالية آجلة للتأمني

������� =   .فإن نسبة التغطية على املضاربة تزول وال تبقى إال نسبة التغطية البحتة ،�,��



 

�يف حالة مؤمن خياف من اخلطر أي  � > يعين هذا زيادة عدد العقود اآلجلة للتأمني املشرتاة، كما  0

يف و بزيادة معامل االرتباط بني األضرار املرتاكمة للمؤمن واألضرار املرتاكمة للمجموعة، هذه األخرية تزداد 

خطر التغطية إىل اخلطر القاعدي نقسم ي وعليهللعقود اآلجلة،  احالة ارتباط سالب يصبح املؤمن بائع

  . وخطر االرتباط

  )Risque de base(اعدي ـر القـالخط - 2

يقع العون الذي يتخذ وضعية آجلة من أجل محاية حمفظته احلاضرة ويأمل أن حيل وضعيته قبل تاريخ 

أي  ،اآلجلالقاعدة تتمثل يف الفرق بني سعر األصل املرجعي والسعر و االستحقاق يف اخلطر القاعدي، 

���� − ��,�� = هذه الوضعية و ومنه تتحدد القاعدة عندما يتخذ العون وضعية آجلة،  ،القاعدة

تتطور مع تطور سعر األصل املرجعي واألداة املالية اآلجلة، أي أن اخلطر القاعدي ينشأ من االختالف 

ؤول إىل الصفر كلما اقرتب لكن الشيء األكيد أن القاعدة ت ،املستمر بني السعر اآلجل والسعر احلاضر

  .تاريخ االستحقاق

نفس التطور  ا وهلميكون السعر اآلجل واحلاضر متشا�نيعموما يف حالة العقود اآلجلة التقليدية و 

تقريبا، أما يف حالة العقود اآلجلة للتأمني فهذا غري صحيح دائما، كون املبالغ املرتاكمة لألضرار للمجموعة 

تكون مساوية للصفر يف بداية فرتة التغطية، ومنه يصعب تقدير القيمة املبدئية هلذا املبلغ، ومنه على العون 

  .مع فرتة التغطية اه متناسبآجل يكون تاريخ االستحقاق في اأن خيتار عقد

    :)Risque de corrélation(خطر االرتباط  - 3

نسبة األضرار إىل األقساط املصدرة (ينشأ خطر االرتباط من التطور غري املتوازي بني األصل املغطى 

، )نسبة األضرار إىل األقساط املصدرة من طرف ا�موعة(واألصل املرجعي ألداة التغطية ) من طرف املؤمن

عندما يكون معامل االرتباط بني أصله املرجعي واألصل املرجعي للمجموعة هي أصعب وضعية للمؤمن و 

ومن  بالتايلسالب، وعليه تصبح عملية التغطية بواسطة العقود اآلجلة للتأمني للمؤمن عدمية اجلدوى، و 

  .�موعةأجل تغطية فعالة جيب أن تكون حمفظة أخطار املؤمن متشا�ة مع حمفظة أخطار ا



 

  ـلوازني اآلجـعر التـل السـتحلي :ثانيا

حتصلنا علية سابقا من حساب  عتماد على مااالوب  4.19عالقة الالسعر اآلجل للتأمني ب يعطى

  :العزوم للمبلغ املرتاكم لألضرار وحساب معامل النفور من اخلطر، حنصل على العالقة التالية
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واألضرار  ���التغريات هي األضرار املرتاكمة للمجموعة : يرتبط هذا السعر مبتغريات ومعايري متعددة

  .، املعايري تتمثل يف معامل النفور من اخلطر ملختلف األعوان���املرتاكمة للمؤمن

  :المقارنة الساكنة للمتغيرات - 1

وهو املبدأ الذي  يكون السعر اآلجل أكرب من املبلغ املقدر لألضرار املرتاكمة للمجموعةمن املهم أن 

حبيث يتطور السعر اآلجل بنفس طريقة تطور األضرار املرتاكمة  ،صمم من أجله العقد اآلجل للتأمني

  :أيهلذا يعمل املؤمنون على اختاذ وضعية طويلة من أجل التغطية يف السوق اآلجلة و للمجموعة، 

� ��,�

� ��(���)
> 0 … … … … .4 .3 1  

 يف حني جيب أن يكون السعر اآلجل أعلى من التباين املشرتك بني أضرار ا�موعة وأضرار املؤمن، 

جيب أن يتساوى التباين املشرتك واالحنراف املعياري ألضرار ا�موعة واملؤمن مضروبة يف معامل االرتباط 

=(�,�)���: أي ����(�)�(�). 

� ��,�
� ���

> 0 … … … … .4 .3 2  



 

كلما ارتفع السعر اآلجل، كما أن ) 01(كلما اقرتب معامل االرتباط من الواحد   هأن ،هذا معناهو 

هذا ما يفسر القيمة املرتفعة لألدوات املالية و  ،)اخلطر(هذا السعر مرتبط اجيابيا مع االحنراف املعياري 

  .كثري التذبذبفيها  املشتقة اليت يكون األصل املرجعي 

  :المقارنة الساكنة للمعايير - 2

كلما كانت منحة   اكلما كان النفور من اخلطر لألعوان االقتصاديني كبري   همن مقارنة املعايري أن يتبني

  :اخلطر املكونة للسعر اآلجل كبرية

� ��,�
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كلما حتملوا تكاليف أكرب من أجل تغطية أفضل،   ا،املؤمنون من اخلطر كبري ومنه كلما كان ختوف 

كلما طالبوا مبنحة عالية على األدوات املالية اآلجلة مقابل   ،وكلما كان املضاربون متخوفون من اخلطر

  .القبول بوضعية قصرية

  

  

  

  

  

  

حالة متعددة األبعاد مع أصل : التغطـیة المثلى:المبحث الثاني

  ومحاكاة السعر اآلجل للتأمینمخاطرة 



 

  :نيالتالي لبنيهذا املبحث املطيف سنتناول  

  

  

حالة متعددة األبعاد مع أصل مخاطرة: التغطية المثلى :المطلب األول
 

  

 باإلضافة) مثل األسهم(تتم التغطية يف هذه احلالة يف حميط حيتوي على أصول تنطوي على خماطرة 

تكون املعايري يف هذه احلالة يف شكل  وعليهإىل أصول خالية من املخاطرة، وعقود آجلة للتأمني، 

:مصفوفات حيث
 68

  

  .متثل مبلغ األضرار املدفوعة من قبل ا�موعة املكونة للمؤشر:  ��� 

  .متثل السعر اآلجل للتأمني:  �,���

  .متثل سعر األصل باملخاطرة:  ���

  .متثل الطلب على األصل باملخاطرة من طرف مؤمن معني:  ��

  .متثل الطلب على األصل بدون خماطرة من طرف مؤمن معني:  ���

�   .ل عرض بوليصات التأمنيمتث:  �

  .متثل الطلب على العقود اآلجلة للتأمني:  ��

�   .ألضرار ا�موعة) التباين املشرتك –التباين ( متثل مصفوفة :  ��

� �   .لألصول املالية) التباين املشرتك –التباين ( متثل مصفوفة :  �

�   .ر املؤمنألضرا) التباين املشرتك –التباين ( متثل مصفوفة :  ��

                                                           
68  FOLUS D, 1997, Op Cit, PP : 244-247. 

  ،حالة متعددة األبعاد مع أصل خماطرة: التغطية املثلى -

  .حمـاكاة السعـر اآلجل للتأمني -



 

� �   .لألصول املالية وأضرار املؤمن) التباين املشرتك –التباين ( متثل مصفوفة :  �

� �   لألصول املالية وأضرار ا�موعة) التباين املشرتك –التباين ( متثل مصفوفة :  �

�   .ألضرار املؤمن وأضرار ا�موعة) التباين املشرتك –التباين ( متثل مصفوفة :  ��

ثروته األولية واألقساط املصدرة يف أصول مبخاطرة وأصول خالية من  �يستثمر املؤمن  �للحظة يف ا

  :تسيري هذه احملفظة يتم حتت قيد امليزانية التايلو املخاطرة، 

��� + � �́��,� − ��́ � � − ��� = 0 … … … … 4 .3 4  

  :وبعد دفع مستحقات األضرار وفروق تطور سعر األصول املالية تقدر ثروة املؤمن كما يلي �يف اللحظة 

���� = ��� �
� (���)+ ��́ ��� − � �́��� + ��� ����� − ��,�� … ..4 .3 5  

يأمل املؤمن أن يعظم التوقع الرياضي لثروته النهائية، عن طريق اختيار كميات األقساط واألصول املالية 

  :آلجلة للتأمني اليت تكون الربنامج التايلوالعقود ا

���
� �,��,� �,� � �

− � �� �(����
� �� ��

�
�� � ����

� �� �)�.�.(7 .3 4 )… … .4 .3 6  

  :حيث

�������� = ��� �
� (���)+ ��́��(���)− � �́��(���)+ ��� ����(���)− ��,�� 

�������� = � Ώ� � � + � ΊΩ��� + ����Ω��� − 2 (� Ώ� �� + �� Ώ� �� − �� Ώ��� 

  .متثل معاكس الشعاع أو املصفوفة �()و اإلشارة 

  :تسمح القيود من الدرجة األوىل بإعطاء دالة الطلب على العقود اآلجلة للتأمني وفقا للمعادلة التالية

��
∗ =

(������� −
��,�
�

+ � ���,��
� (���)− �������� + ��������� − � ��

� (���)�)

��� �
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  :حيث



 

  :مصفوفات معرفة كما يلي:  �	و	B	و� 

� = � �� − � ���
��� − � � �� � �

��� � � + � � �� � �
��� � ��

��� 

� = 	Ω���
�� − Ω� �Ω� �

��Ω� ��
�� 

� = � Ω� �Ω� �
�� − Ω� �Ω� �

��  

  :هي كذلك مصفوفات معرفة كما يلي �	و	�أين 

� = Ω�� − Ω� �Ω� �
��Ω� � 

� = Ω�� − Ω� �Ω� �
��Ω� � 

اليت متثل نسبة التغطية للمؤمن، واليت تتكون من سعر اخلطر يف  4.8مشا�ة للعبارة  4.37العبارة 

ميكن  بالتايلالسوق اآلجلة للتأمني وسعر اخلطر يف السوق احلاضرة للتأمني وسعر اخلطر يف السوق املايل، و 

  :كما يلي  4.37إعادة كتابة العبارة 

��
∗ =

1

��� �
(�

سعر	اخلطر	يف

السوق	اآلجلة	للتأمني
� + � �

سعر	اخلطر	يف

السوق	احلاضرة	للتأمني
� + � �

سعر	اخلطر	يف

السوق	املايل
�) 

  .كلما زادت منحة اخلطر يف السوق املايل كلما زاد حجم التغطية

  

  ـر اآلجل للتأميناكاة السعـمح :المطلب الثاني

مع  4.26بالرجوع إىل حالة األبعاد املتعددة املتطرق إليها يف النقطة السابقة، ميكن دمج العبارة 

  :من أجل احلصول على العبارة التحليلية للسعر اآلجل للتأمني 4.30العبارة 

��,�
∗ = �(� − �)���� + �

������
� − ���

�� − (1 + �)(��
� − Π �

�)

��������
� − ���

��
������ � ���� 4 .3 8  

  



 

�,��من أجل حماكاة السعر اآلجل للتأمني 
أي وضع فرضيات  4.38جيب تقدير معايري املعادلة  ∗

  . من السوق املايل ومبلغ األضرارختص كال

إىل مؤشر  ةباإلضاف %5 اسنوي امن املخاطرة يعطي عائد ي السوق املايل على أصل مايل خالحيتو 

اجلدول التايل يبني تقدير معامل . بورصي ميثل تطور السوق اآلجل للتأمني ومؤشر السوق احلاضرة للتأمني

  :النفور من اخلطر من أجل ترجيح معني للسوق اآلجلة والسوق احلاضرة

  .السوق اآلجلة، السوق الحاضرة ومعامل النفور من الخطر):1.4(الجدول رقم 

العائد   المؤشر  نوع الخطر

  المتوقع

االنحراف 

  المعياري

  �القيمة   الترجيح

الكوارث 

  الطبيعية

  %20  %150  %30  املؤشر البورصي

  %80  %150  %10  مؤشر التأمني  

الكوارث 

  التقنية

  %20  %100  %25  املؤشر البورصي

  %80  %100  %10  مؤشر التأمني  

حوادث 

  السيارات

  %20  %50  %20  املؤشر البورصي

  %80  %50  %10  مؤشر التأمني

Source : Idem.  

) مؤشر التأمني( أنه يف حالة خطر الكوارث الطبيعية مثال مؤشر نشاط التأمني  ،نالحظ من اجلدول

مؤشر العقود اآلجلة للتأمني  يف حني ، %150مع احنراف معياري على العائد قدره  %10يعطي عائد 

  .عند نفس االحنراف املعياري %30يعطي عائد ) املؤشر البورصي(

  :�حيث توافق القيمة  

� ≡
������

� − ���
�� − (1 + �)(��

� − Π �
�)

��������
� − ���

��
 

  .العزم األول والعزم الثاني لألخطار): 2.4(الجدول رقم 



 

� العزم األول   �العزم الثاني  � �   �النسبة    

3  الكوارث الطبيعية 3 5 5 9 6

2  الكوارث التقنية 8 2 7 0

  حوادث السيارات
Source : Idem, P : 248. 

مليون دوالر  100مؤمن حيققون رقم أعمال قدره  100يف السوق احلاضرة للتأمني  هنفرض أن

φوعليه يكون . من حجم األقساط املكتتب فيها %1أمريكي، أي أن كل مؤمن ميثل  = λ 

�و � = ��/1 0 0
� .  

  : حنصل على اجلداول التالية 4.38من املعادلة  انطالقا

  

  

  

  

  ".حالة خطر الكوارث الطبيعية"محاكاة السعر اآلجل للتأمين): 3.4(الجدول رقم 

λ �� ∗ 1 0
�� �� ∗ 1 0

  �,��السعر اآلجل  ��

0.02  
0.02  
0.02  

150  
150  
150  

300000  
350000  
400000  

20796  
24212  
27628  

0.02  
0.02  
0.02  

200  
200  
200  

300000  
350000  
400000  

20896  
24312  
27728  

0.03  
0.03  
0.03  

150  
150  
150  

300000  
350000  
400000  

31194  
36318  
41442  



 

  ).2.4(و ) 1.4(من إعداد الباحث باالعتماد على اجلدولني   :المصدر

أن السعر اآلجل للتأمني يرتفع بارتفاع املبلغ املرتاكم لألضرار، كما ) 3.4(يتضح من اجلدول رقم 

يف متوسط حجم ) التباين(يرتبط هذا االرتفاع سواء بارتفاع املبلغ املتوسط حلجم األضرار أو بارتفاع تغري 

  .األضرار

  ".حالة خطر الكوارث التقنية"محاكاة السعر اآلجل للتأمين): 4.4(الجدول رقم 

λ m � ∗ 1 0
�� �� ∗ 1 0

  �,��السعر اآلجل  ��

0.04  
0.04  
0.04  

40  
40  
40  

30000  
35000  
40000  

10420  
12130  
13840  

0.04  
0.04  
0.04  

60  
60  
60  

30000  
35000  
40000  

10500  
12210  
13920  

0.06  
0.06  
0.06  

40  
40  
40  

30000  
35000  
40000  

15630  
18195  
20760  

  ).2.4(و ) 1.4(من إعداد الباحث باالعتماد على اجلدولني : المصدر

أن السعر اآلجل يف حالة الكوارث التقنية أقل من السعر اآلجل يف ) 4.4(يتضح من اجلدول رقم 

وهذا راجع إىل أن مبالغ األضرار والتقلبات فيها أقل يف الكوارث التقنية مقارنة  ،حالة الكوارث الطبيعية

فالسعر  ،)4.4(ح يف اجلدول رقم ضبالكوارث الطبيعية، أما فيما خيص حوادث السيارات وكما هو وا

اآلجل للتأمني يكون أقل من سابقيه لنفس السبب، لكن نالحظ أن هذا السعر اآلجل يتأثر بنسبة أكرب 

بالعزم الثاين مقارنة بالعزم األول، أي أن خطر حوادث السيارات يتأثر بالتقلب يف اخلطر أكثر منه من 

  ارتفاع متوسط حجم الضرر

  ".حالة خطر حوادث السيارات "محاكاة السعر اآلجل للتأمين): 5.4(الجدول رقم 

λ �� ∗ 1 0
�� �� ∗ 1 0

  �,��السعر اآلجل  ��



 

0.02  
0.02  
0.02  

6  
6  
6  

50  
60  
70  

354,90  
401,88  
448,86  

0.02  
0.02  
0.02  

10  
10  
10  

50  
60  
70  

434,90  
481,88  
528,86  

0.03  
0.03  
0.03  

6  
6  
6  

50  
60  
70  

472,35  
542,82  
613,29  

  ).2.4(و ) 1.4(من إعداد الباحث باالعتماد على اجلدولني  :المصدر

تبني أن السعر اآلجل للتأمني مرتبط وبنسبة كبرية بنوع اخلطر  ،من احملاكاة السابقة ملختلف األخطار

وهذا ما ملسناه من مقارنة أخطار الكوارث الطبيعية مع أخطار حوادث  ،املكتتب فيه يف السوق احلاضرة

) متوسط الضرر(، العزم األول  λأن هذا السعر مرتبط كذلك بعدة معايري مثل النسبة  االسيارات مثال، كم

 ،تتغري هذه املعايري كلما ترد معلومات جديدة إىل السوق املايلو ، )حجم التغري يف الضرر (لثاين والعزم ا

فمثال ارتفاع تكلفة إصالح السيارات يف خطر حوادث السيارات أو سوء األحوال اجلوية من شأنه أن تؤثر 

 بالتايلعلى املتعاملني، و  هذا ما يصعب عملية تقييم هذا النوع من األوراقو  ،للتأمني  على السعر اآلجل

  . اخنفاض حجم التعامالت يف السوق اآلجلة

التغطـیة المثـلى والتـوازن الدینـامیكي في  :المبحث الثالث

  األسـواق اآلجـلة للتـأمین

إىل التوازن الساكن يف األسواق اآلجلة للتأمني من خالل تعيني نسبة  املبحث السابقتطرقنا يف 

يعمل هذا اجلزء على تكوين منوذج للتغطية الدينامكية وحساب السعر و . التغطية والسعر التوازين الساكن

ذج من جهة تكوين منو :  األعوان، ويعطي هذا املدخل ميزتنياآلجل التوازين يف حالة التبادل الديناميكي بني

حساب  من جهة أخرى يسمحو يف الزمن املستمر والذي ميثل واقع احلال يف األسواق املالية اآلجلة للتأمني، 

  ).Lemme d’Itô(معظم املؤشرات بطريقة سهلة نسبيا باالعتماد على 

  :نيالتاليلبني هذا املبحث من خالل املطسنتناول 

  ،النموذج التقليدي للتغطية الدينامكية -

  .التغـطية يف السـوق اآلجـلة للتـأمني وشـركة التـأمني -



 

  

  

  69النموذج التقليدي للتغطية الدينامكية :المطلب األول

يف إطار تقليدي  اآلجلة للتأمنيتتطرق هذه النقطة إىل منوذج تغطية دينامكية يف األسواق املالية 

 .يستعمل يف حالة العقود اآلجلة املالية

مصدر  �خيتار وضعية معينة يف السوق احلاضرة للتأمني حتتوي على  انعترب يف اقتصاد معني مؤمن

أصل مرجعي بغرض محاية أمواله اخلاصة من أي ارتفاع  �عقد آجل مكون من � للخطر، وتستعمل 

يعمل هذا املؤمن يف إطار السوق الكاملة على تعظيم . غري مقدر يف قيمة األضرار لألخطار املكتتب فيها

  :من الفروض التاليةانطالقا منفعة ثروته النهائية 

   ـوذجروض النمـف :أوال

  :يضع النموذج الفروض التالية

  :�ببعد  �) Itô(األموال اخلاصة للمؤمن بواسطة إجراء متثل قيمة 

� �� = ��� � �� � + ������ � � … … … … … ..4 .3 9  

  :حيث

 S و	μ : أشعة ذات بعدM ،I��  : مصفوفة قطرية ذات بعدM.  

 σ : مصفوفة ذات بعد(M ∗ N)  وZ ℜحركة براونية معيارية معرفة على  �  Nتتميز هذه احلركة بـ  �

  .مصدر للخطر

  :بالشكل التايل 4.39وعليه تكتب املعادلة 

                                                           
69  DUFFIE D, JACKSON, Optimal Hedging and Equilibrium in a Dynamic Futures Market, Journal of 
Economic Dynamics and Control, Vol 14, 1990, PP : 22.30. 
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  :ميكن صياغة العبارة السابقة وفق نظام املعادالت التايل
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  :التالية ةمن أجل تعيني نسبة التغطية املثلى تعطى الفروض األربع

�يوجد معدل فائدة ثابت وفوري : الفرض األول ≥ خايل من املخاطرة، حبيث ميكن لكل األعوان  0

  .اإلقراض أو االقرتاض �ذا املعدل

، حبيث �مساوية إىل  Πمبعىن وجود احتمال اخلطر احليادي  ،ال توجد فرص للتحكيم: الفرض الثاني

أي يوجد سعر وحيد لكل  ،يف سوق كامل) Martingales( يةيكون أسعار األصول املالية فيها مرتنغال

 .من األصول أصل

وان عضمن كمال السوق لأليعقد آجل  �ثالن، وجود امتم � والشعاع املستقبلي �أبعاد الشعاع املرجع 

يوصف ) 4املذكورة يف امللحق ) (Lemme d’Itô(الذين ليس هلم احلرية يف تبادل املرجع، وباستعمال 

 :التايل) Itô(السعر اآلجل بإجراء 

� �� = ������ � + ������ � � = ���(� � − �1 )� � + ������ � � … … ..4 .4 0  

  : حيث



 

عبارة عن مصفوفة ذات  � و.�عبارة عن مصفوفة قطرية ببعد   ���. �بعد  ن ذاشعاعا �و  �

�)بعد  ∗ �   :غياب فرصة حتكيم يعينو ، (

 �� = � � − ��و  �1 =   .�ميثل شعاع الوحدة ذو بعد  1 :، حيث��

  :يف شكل مصفوفة كما يلي 4.40تكون املعادلة  وعليه
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جيعل نظام و ، )�شعاع ذو بعد ( ��تعطى وضعية العون يف السوق اآلجلة وفق اإلجراء : الفرض الثالث

مدينة حسب تقلبات األسعار اآلجلة،  أو دائنة وضعية  �اهلامش اخلاص بالسوق اآلجل يف كل حلظة 

  :كما يلي) رصيد العون(يكتب مبلغ اهلامش و 

�� = � � � (���)��
�� ��

�

���

… … … … 4 .4 1  

��: حيث
، كما نفرتض يف حالة ما إذا أصبح مبلغ اهلامش سالب ميكن �منقول املصفوفة ذات البعد   �

وإذا كان موجبا يقرضه بنفس املعدل السابق، كما �مل يف هذه احلالة  �للعون أن يقرتض مبعدل فائدة 

حنصل على العبارة التفاضلية العشوائية  4.41العبارة  على) Lemme d’Itô(وبتطبيق . تكاليف العمليات

  ):4أنظر امللحق( �لإلجراء 

� �� = ���� + ��
�������� � + ��

������� � � … … … … … .4 .4 2  

يوجد دائما عون حتركاته تكون من أجل تعظيم دالة ثروته النهائية ، واليت متثل بواسطة دالة : الفرض الرابع

�: أسية سالبة (�)= − �   . وهو سالبميثل معامل النفور من اخلطر  �، حيث ���

  .حتت هذه الفروض ميكن حل هذا النموذج



 

  وذجـل النمـح :ثانيا

يكون اختيار األعوان يف هذا النموذج إال على العقود اآلجلة، ومنه فإن الثروة النهائية للعون هي 

يعطى إجراء ثروته النهائية باملعادلة و جمموع حمفظة أصوله املرجعية ونتيجة وضعيته يف السوق اآلجلة، 

  :شوائية التاليةالتفاضلية الع

� �� = � �� �� + � �� … … … … … .4 .4 3  

�: حيث   .�ميثل منقول املصفوفة  �

  : مشكلة التعظيم التاليةحيل العون املعني

���
�

�[� (��)]… … … … .4 .4 4  

، ومنه يكون الطلب  4.44مثلى إال إذا كانت حال للربنامج  �وعليه تكون إسرتاجتية التغطية 

  70:األمثل على العقود اآلجلة كما يلي

��
∗ = � � (���)[

1

�
�����

����
� �

��
(� � − �1 )− � … … … … … .4 .4 5  

��يسمح الشرط من الدرجة الثانية واملدقق باعتبار 
أ�ا القيمة احلجة  4.45املعرب عنها يف املعادلة  ∗

)Valeur d’Argument (العبارة للطلب األمثل للعقود اآلجلة مشا�ة ملا  هذه. اليت تعظم دالة اهلدف

سنة ) Lioui et Poncet(و 1990سنة ) Duffie et Jackson: (جاءت به كتابات متخصصة مثل

1994 . 

للطلب على العقود اآلجلة، " جزء املضاربة" اجلزء األول منها ميثل : ينءمن جز  4.45تتكون العبارة 

ين يكون نسبة التغطية املثلى، يف حالة ما إذا  ءع اجلز و جممو ، "جزء التغطية البحتة"أما اجلزء الثاين فيمثل 

التغطية (ة، كانت قيمة معامل النفور من اخلطر تؤول إىل ما ال �اية فالتغطية املثلى تتحول إىل تغطية تام

��أي  ،لسعر اآلجل عندما يقدر جيدال، وهي نفس حالة )البحتة فقط = �(��).  

                                                           
70 Idem. 



 

ومنه ميكن أن نتبىن هذا النموذج للتغطية الدينامكية الستعماله يف جمال التأمني، مع األخذ بعني االعتبار 

  :اخلصوصيات التالية

تتبع اإلجراء الذي يعطي الثروة النهائية  جيب أن تسمح طريقة تسيري شركات التأمني وبطريقة واقعية - 

 .للمؤمن

األصل املرجعي يف العقود اآلجلة للتأمني غري قابل للتداول، ومنه ال مكان للفرض الثاين اخلاص  - 

 .بفرص التحكيم وتطبيقات معادلتها

يكون األصل املرجعي يف العقود اآلجلة للتأمني عبارة عن مؤشر الضرر للمجموعة، وعليه جيب أن  - 

 .حبيث يسمح مبعاجلة االرتباط بني أداة التغطية واألداة املراد تغطيتها ايكون املتغري واضح

  .من الضروري أخذ هذه اخلصوصيات يف تكوين نسبة التغطية اخلاصة بالسوق اآلجلة للتأمنيو 

  71أمينـركة التـأمين وشـلة للتـوق اآلجـطية في السـالتغ :المطلب الثاني

الدينامكية للعقود اآلجلة للتأمني قبل كل شيء على متثيل شركة التأمني يف شكل ترتكز النمذجة 

 تتحصل على األقساط من املؤمن هلم وكما تطرقنا إليه يف الفصول السابقة ،فشركة التأمني. إجراء عشوائي

النموذج  يف هذا. مث تقوم بتوظيفها، ويف املقابل تقوم بتعويض املؤمن هلم عند حتقق اخلطر املؤمن ضده

يتكون االقتصاد من املؤمنني وغري املؤمنني وهم املضاربني والذين ال يتدخلون إال يف السوق اآلجلة للتأمني، 

  .هذه السوق من املفرتض أن حتتوي على أوراق مالية بنفس العدد الذي حتتويه السوق احلاضرة للتأمنيو 

  ذجة الدينامكية لشركة التأمينالنمـ :أوال

اخلاصة لشركة التأمني يف إطار ديناميكي عبارة عن أجزاء مبنية على أساس الفرق بني  قيمة األموال

كن أصول الشركة وديو�ا، بفرض أن تبادل األوراق املالية يف السوق املالية يتم يف توقيت مستمر، ومي

إجراء األصول بكل حرية، وعليه جيب دائما تكوين ) �ثابت( من املخاطرة اإلقراض واالقرتاض مبعدل خال

  .واخلصوم لشركة التأمني من أجل معرفة إجراء األموال اخلاصة
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  ):مصدر للخطر �أصل و �لدينا (  :األصـول - 1

، ترتفع أصول ...)مالية، عقارية،(  نعترب أن حمفظة املؤمن تتكون من قيم قابلة للتداول يف األسواق

ط املصدرة، وتنخفض مع ارتفاع تسديد التعويضات وحجم األقسا هالشركة بارتفاع عوائد حمفظة استثمارات

  :Mببعد ) A )Processus d’Itôومنه متثل األصول بواسطة إجراء إتو . للمؤمن هلم

� �� = ��� � � � + �� ��� − �� � ���� � + �� � ��� � � … … … 4 .4 6  

  :حيث

  )�شعاع ببعد (قيمة األصول   �: 

  )�شعاع ببعد ( عدد بوليصات التأمني �: 

  )�شعاع ببعد (قيمة الديون  �: 

 :�� ,��   )�ببعد (مصفوفات قطرية  ��,

  )�شعاع ببعد (معدل العائد الفوري املطلوب على األصول  �: 

  )�شعاع ببعد (املعدل الفوري لألقساط املصدرة  �: 

  )�شعاع ببعد (معدل التسديد الفوري لألضرار  �:

�مصفوفة ذات بعد  	�: ∗ �   

ℜحركة براونية معيارية معرفة على  �: �  

  .على معامالت تبني وزن خمتلف عناصر اخلطر اليت تؤثر يف أصول شركة التأمني 	�حتتوي املصفوفة 

  ):مصدر للخطر �قطاع تأمني،  �بوليصة،  �(: الخصـوم - 2



 

ترتفع ديون . من البوليصات �جم احتمايل قطاع تأميين وح �نعترب أن حمفظة املؤمن حتتوي على 

املؤمن بالتضخم وارتفاع حجم التعويضات لصاحل املؤمن هلم بأمر قضائي وبارتفاع حجم األضرار اجلديدة، 

 :Mببعد ) B )Processus d’Itôوعليه متثل قيمة الديون بواسطة إجراء إتو 

� � � = ��� � � � + �� � �� − �� � ���� � + �� � � … … … 4 .4 7  

  :حيث

  )�شعاع ببعد (املعدل الفوري الرتفاع قيمة الديون  �:

  )�شعاع ببعد (املعدل الفوري املمثل لألضرار اجلديدة  �:

�مصفوفة ذات بعد : 	� ∗ �   

ℜحركة براونية معيارية معرفة على  �: �  

تسدد بعد وأوراق األخطار تتكون ديون املؤمن أساسا من املخصصات التقنية واألضرار اليت وقعت ومل 

  ).األضرار اليت سوف حتدث( اجلارية 

  .على معامالت تبني وزن خمتلف عناصر اخلطر اليت تؤثر يف ديون شركة التأمني 	�حتتوي املصفوفة و 

  : اصةـوال الخـمة األمـقي - 3

  :تساويوعليه ) املخصصات التقنية(متثل األموال اخلاصة لشركة التأمني األصول ناقص الديون 

�� = �� − � � … … … … .4 .4 8  

:أو   

� �� = � �� − � � � … … … … .4 .4 9  

  :العبارتني السابقتني بشكل مفصل كما يليكتابة كما ميكن  

� �� = ��� � � � + �� �(�� − ��)− �� � � ��� � + ��� ��� − �� ����� � � … ..4 .5 0  



 

 

  .Mببعد ) Processus d’Itô(تظهر قيمة األموال اخلاصة يف شكل إجراء إتو 

  : 72لةـود اآلجـدينامكية للعقـذجة الـالنم :ثانيا

ختصان السعر  ين من املهم تبيان الفرضيتان اللتانقبل الشروع يف نسبة التغطية املثلى والسعر التواز 

  ).سعر املؤشر املرجعي( اآلجل والسعر احلاضر للتأمني 

  .خيص العقود اآلجلة للتأمنيما غياب أي فرصة للتحكيم في: الفرض األول

 :Mببعد ) F )Processus d’Itôيعطى السعر اآلجل للتأمني وفقا إلجراء إتو  : الفرض الثاني

� �� = ������ � + ������ � � … … … … ..4 .5 1  

  :حيث

  .�أشعة ببعد  �,�:

  )�ببعد (مصفوفات قطرية  ��:

�مصفوفة ذات بعد : 	� ∗ � .  

ℜحركة براونية معيارية معرفة على  �: �  

: على أقساط جمموعة بوليصات أي يساوي اميثل املرجع يف املستقبل مؤشر الضرر مقسوم: الفرض الثالث

∗	القيمة	االمسية	للعقد	 	
�

	أقساط	ا�موعة	
  :، حيث

  .متثل املبلغ املرتاكم لألضرار يف ا�موعة: �
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�	ثابتالنسبة  ؤتكاف ≡
القيمة	االمسية	للعقد

أقساط	ا�موعة
تكون قيمتها معروفة،   بالتايلألن األقساط تكون يف بداية الفرتة و  

  :كما يلي  �ميكن أن يقرب إىل إجراء انبعاث ببعد  �كما يعترب أن املتغري 

� �� = ��� ℓ �� � + ���Γ�� � � … … … … ..4 .5 2  

  :حيث

  �متثل املبلغ املرتاكم لألضرار يف ا�موعة شعاع ببعد : �

  �مصفوفة قطرية ببعد : ��

ℓ : متثل املعدل الفوري الرتفاع أضرار ا�موعة شعاع ببعد�  

�مصفوفة ذات بعد : � ∗ � .  

ℜحركة براونية معيارية معرفة على  �: �.  

يف كل حيث ، )�شعاع ببعد ( ��تعطى وضعية العون املمثل يف السوق اآلجلة باإلجراء  :الفرض الرابع

مدينة أو دائنة حسب تغريات السعر  ��جيعل نظام اهلامش اخلاص بالعقود اآلجلة وضعية  �حلظة 

  :كما يلي) رصيد اهلامش للعقود اآلجلة(يكتب مبلغ اهلامش و املستقبلي، 

�� = � � � (���)��
�� ��

�

���

… … … … … 4 .5 3  

  .بعد تعيني خمتلف املتغريات اخلاصة بالنموذج تأيت مرحلة حساب نسبة التغطية املثلى

  ـلىطية المثـبة التغـاب نسـحس :ثالثا

�: متثل تفضيالت املؤمن بواسطة دالة أسية سالبة (�)= 	− � ثل معامل مي �: ، حيث���

 πيف هذا النموذج اختيار املؤمن يكون إال على العقود اآلجلة من خالل وضعيته . النفور من اخلطر املطلق

) قيمة األموال اخلاصة(الثروة النهائية للمؤمن إذن هي جمموع حمفظته يف احلاضر  .على األصول املرجعية



 

بواسطة عبارة تفاضلية عشوائية  �النهائية ميثل إجراء ثروته و . مضاف إليها وضعيته يف السوق اآلجلة

� �� = � �� �� + �   :الذي حيل الربنامج التايل �خيتار املؤمن الشعاع و ،  ��

���
�

�[� (��)] 

طريقة حل هذا الربنامج مشا�ة متاما لطريقة احلل املتطرق هلا يف بداية الفصل، الشروط من الدرجة 

  :العقود اآلجلة األوىل تعطي الطلب األمثل على

��
∗ = ���� ������ ���

�
�
��
�
�����

�
− ��� �� ���� � ���

�
− ��� ����

�
� � � … 4 .5 4  

وهي متعلقة بوضعية املؤمن يف : التغطية البحتة األول ميثل مكون: ءينمن جز  4.54العبارة  تتكون

: املضاربة اجلزء الثاين فيمثل مكونأما . منالسوق احلاضرة واالرتباط احملتمل بني العقود اآلجلة وأصول املؤ 

باالرتفاع الفوري املتوقع للسعر اآلجل ودرجة النفور من اخلطر للمؤمن، هذا التشابه بني العقود  ةوهي متعلق

كون أن املؤمن يتخذ وضعية قصرية األجل   ،اآلجلة املالية والعقود اآلجلة للتأمني ال خيفي متيز هذه األخرية

هلذا الغرض يقوم بتغطية وضعيته و عن طريق حمفظة من البوليصات ) رر للمجموعةمؤشر الض(على املرجع 

أن املرجع يف العقود اآلجلة إىل  باإلضافةالسابقة عن طريق تبين وضعية طويلة عرب أدوات مالية آجلة، هذا 

مما يربر التطرق  ،وإمنا نسبة األضرار إىل أقساط جمموعة من البوليصات ،ليس األموال اخلاصة لشركة التأمني

  . إىل اخلطر القاعدي وخطر االرتباط

  ـوازنيل التـعر اآلجـاب السـحس :رابعا

من أجل التعبري عن السعر اآلجل التوازين من الضروري إدماج كل األعوان يف عبارة السعر، وعليه 

، ومنه من 4.54عادلة مؤمن طلبهم على العقود اآلجلة للتأمني معرب عليه يف امل  �فإن االقتصاد يتكون من 

  :يكون الطلب كما يلي �أجل املؤمن 

���
∗ = ���� ������ ���

�
�
��
�
�����

� �
− ��� �� ���� � ���

�
− ��� ����

�
� � � � 4 .5 5  

  :حيث



 

 �   .يف السوق احلاضرة �متثل وضعية املؤمن : �

يف االقتصاد، ويتدخلون يف السوق اآلجلة فقط من خالل اختاذ وضعية على  �أما املضاربون فعددهم 

كما خيضع لنظام اهلامش،  �من العقود اآلجلة يف اللحظة   ���يطلب العدد  �ضارب املو العقود اآلجلة، 

 :ومنه فحساب رصيده يساوي

��� = � � � (���)���
� � ��

�

���

… … … … … ...4 .5 6  

 :���حنصل على العبارة التفاضلية العشوائية لإلجراء  ،4.56على املعادلة ) Lemme d’Itô(بتطبيق 

� ��� = ����� + ���
� ������� � + ���

� ��� ��� � � … … … … 4 .5 7  

�: متثل تفضيالت املضارب بواسطة دالة أسية سالبة (�)= 	− � �� �: ، حيث�� متثل معامل   �

  :النفور من اخلطر، وكأي عون اقتصادي يهدف املضارب إىل تعظيم دالة منفعة ثروته النهائية

���
��

�[� (���)]… … … … … ..4 .5 8  

واليت متثل طلب املضارب على  ،يسمح باحلصول على القيود من الدرجة األوىل) Lemme d’Itô(تطبيق 

  :العقود اآلجلة

���
∗ = (��� ��(��� ��)

�)��
�����

� �
… … … … … 4 .5 9  

 

  .املضاربة فقط، مكونة التغطية معدومة حظ أن طلب املضارب يتكون من مكوننال

  :تكتب شروط التوازن يف سوق العقود اآلجلة للتأمني كما يلي

����

�

���

+ ����

�

���

= 0 … … … … .4 .6 0  



 

  :التوازينهذا الشرط التوازين يسمح باحلصول على السعر اآلجل 

��
∗ =

1

∑ � �
���

��� + ∑ � �
���

���

��(��� � ���
�
− ��� ����

�
)� �� … ..4 .6 1

�

���
 

  :على شكل سلمي كما يلي 4.61ميكن كتابة العبارة 
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النفور من اخلطر  يتناسب السعر اآلجل مباشرة مبعامل النفور من اخلطر للسوق، فكلما زاد معامل 

، حيث يعترب معامل النفور من اخلطر دالة ملنحة اخلطر املطلوبة من طرف اكلما كان السعر مرتفع

كما يتناسب هذا . املستثمرين، ومنه فمن املنطقي أن يكون السعر اآلجل للتأمني دالة متزايدة هلذه املنحة

التباين املشرتك بني : ق إحصائية حمددة هيالسعر اآلجل كذلك ووضعية املؤمن يف السوق احلاضرة عن طري

  .األدوات اآلجلة وأصول شركة التأمني وبني األدوات اآلجلة وديون شركة التأمني

  ـديونول والـاط بين األصـالة االرتبـح :خامسا

عقد آجل واحد للتأمني، ومصدر واحد للخطر مع افرتاض : حيتوي االقتصاد يف هذه احلالة على

حتكيم بني العقد وأصله املرجعي، كما متثل قيمة األصول والدين بواسطة إجراء إتو أحادي وجود عالقة 

  :البعد

� �� = (��� � + � ��� − � ���)� � + ����� � �
� … … … … 4 .6 2  



 

 

� � � = (� ��� + � ��� − � ���)� � + � ���� � �
� … … … … 4 .6 3  

  

  : الفرض األول

 � �
�حركة براونية معيارية مرتبطة حبركة براونية معيارية : � �

��أي  � � � � = � � �
� � � �

: حيث �

��   .يعرب عن معامل االرتباط الفوري �

  :ميثل السعر اآلجل بواسطة إجراء إتو أحادي البعد التايل

� �� = ����� � + ����� � � … … … … … 4 .6 4  

  

  :الفرض الثاني

� �
�كة براونية معيارية مرتبطة حبركة براونية معيارية حر : � ��أي  � �� � = � � �

� � � ��: حيث � � 

  .يعرب عن معامل االرتباط الفوري

  :الفرض الثالث

� �
�حركة براونية معيارية مرتبطة حبركة براونية معيارية : � ��أي  � �� � = � � �

� � � : حيث �

��   .يعرب عن معامل االرتباط الفوري �

دائنة أو مدينة حسب تقلبات  ��نظام اهلامش اخلاص باألسواق اآلجلة جيعل الوضعية  �يف اللحظة 

  :حبيث يكون مبلغ اهلامش ،األسعار اآلجلة

��
� = � � � (���)�� � ��

�

���

 



 

  :حنصل على العبارة التفاضلية العشوائية التالية ،على العبارة السابقة Lemme d’Itôبعد تطبيق 

� ��
� = (��� + ������)� � + ������� � � … … … 4 .6 5  

  :ومنه يعرب على إجراء الثروة النهائية بالعبارة التفاضلية العشوائية التالية

���
� = � (� �� − � � �)+ � ��

� … … … … ..4 .6 6  

  :التايلني حيل الربنامج العون املع

���
�

�[� ���
��] … … … … ..4 .6 7  

ويكون الطلب  �حتت الشروط من الدرجة األوىل بضمان التغطية املثلى  4.67وعليه يسمح حل الربنامج 

  :كما يلي  ∗�األمثل على العقود اآلجلة للتأمني 

��
∗ =

1

��
���

� �
����

�
− (�� ����� − �� �� ���)����� � … … ..4 .6 8  

ول والديون مما يزيد من فعالية التغطية، كما صبعني االعتبار االرتباط بني األ 4.68تأخذ العبارة 

��∂ميكن التأكد أن 
∗/ ∂�� � < والذي يعين أنه كلما كان االرتباط بني العقود اآلجلة للتأمني  0

، كما )عالقة عكسية سالبة( اكان الطلب على العقود اآلجلة للتأمني صغري   ا،وأصول شركة التأمني كبري 

��∂ميكن التأكد أن 
∗/ ∂�� � > زاد االرتباط بني العقود اآلجلة للتأمني   والذي يعين أنه كلما 0

عالقة طردية (زاد الطلب على العقود اآلجلة للتأمني من أجل التغطية بالنسبة للمؤمن  ،وديون شركة التأمني

  ).موجبة

  

  

  

  



 

  

  

لسـعر اآلجـل للتـأمین حسب القطـاع التغطیـة وا: المبحث الرابع

  التـأمیني

لتغطية والسعر اآلجل يف حالة األخطار الشائعة واليت تتميز بكثرة عدد احلوادث لهذا املبحث يف تطرق نس

ومبالغ أضرار ضعيفة مثل حوادث السيارات، مث حالة األخطار النادرة واليت تتميز بقلة عدد احلوادث ومبالغ 

  :، وذلك من خالل املطلبني التالينيمثل الكوارث الطبيعيةأضرار كبرية جدا 

  

  

  

  73التغطية والسعر اآلجل للتأمين في حالة األخطار الشائعة :المطلب األول

لألضرار خيضع إلجراء عشوائي  امرتاكم امبلغ...) السيارات والصحة ( تعطي األخطار الشائعة

مقارنة  اأي أن كل ضرر يكون صغري ( ومقبوال اانبعاثي، كما أن التقريب يف حالة االنبعاث يكون حبت

مما يسهل عملية حساب كل من نسبة التغطية املثلى والسعر اآلجل  ،)بإمجايل األضرار من نفس النوع 

  .للتأمني

  االقتصاد والفرضيات :أوال

من أجل مواجهة مبلغ مرتاكم معني من  ��يصدر املؤمن املعني مبلغ آين من األقساط قدره 

 :األضرار، والذي يطور مع الزمن حسب العالقة التالية

� �� = ��� �� � + ����� � �
� … … … … … .4 .6 9  

                                                           
73

 : FOLUS D, 1997, Op Cit, PP : 272- 276. 

  ،التغطية والسعر اآلجل للتأمني يف حالة األخطار الشائعة -

 .التغطية والسعر اآلجل للتأمني يف حالة األخطار النادرة -



 

��: حيقق املؤمن نتيجة تقنية قدرها
� = ��� −   :واليت تتطور حسب العبارة التالية، ��

� ��
� = (�� − � ���)+ ����� � �

� … … … … .4 .7 0  

بواسطة إجراء إتو  ميكن للمؤمن أن يغطي نتيجته التقنية يف السوق اآلجلة للتأمني، حبيث يكون السعر ممثال

  :أحادي البعد

� �� = ����� � + ����� � � … … … … … ..4 .7 1  

  :الفرض األول

� �
�عبارة عن حركة براونية معيارية مرتبطة حبركة براونية معيارية : � �        : حبيث � � �

�� � � =

�� ��و  �   .ارتباطهما اآلين ن معامالميثال: �

واليت تعطي نتيجة مالية ميكن   ��ملؤمن حمفظة توظيفاته ذات القيمة ايستغل  ،باإلضافة للنشاط التقين

  :كتابتها كما يلي

� ��
� = ��� �� � + ����� � �

� … … … … … 4 .7 2  

 

  :الفرض الثاني

�يفرتض أن االرتباط ما بني مصدر اخلطر التقين �
�اخلطر املايل ومصدر  � �

: معدوم أي �

� � �
�� � �

� = 0.  

  :الفرض الثالث

�يفرتض كذلك أن االرتباط ما بني مصدر اخلطر املايل  �
�ومصدر خطر السوق اآلجلة  � : معدوم أي �

� � �
�� � � = 0.  

��أي أمواله اخلاصة والنتيجة التقنية : يهدف املؤمن إىل تعظيم منفعة ثروته النهائية
وجزء من النتيجة  �

��املالية 
ني املؤمن واملؤمن هلم حسب النسبة كون أن النتيجة املالية تقسم ب  �



 

:التالية
األموال	اخلاصة

األموال	اخلاصة�املخصصات	التقنية
= πمن العقود  ��أي على  ،إليهم وضعيته يف السوق اآلجلة ا، مضاف

��اآلجلة للتأمني 
  :، وعليه يكون تطور ثروته النهائية على النحو التايل�

� ��
� = � ��

� + π� ��
� + � ��

� … … … … … 4 .7 3  

��: حيث
  : ميثل رصيد املؤمن حسب نظام اهلامش والذي يساوي: �

��
� = � � � (���)�� � ��

�

���

 

  :كما ميكن كتابة هذا الرصيد وفقا للعبارة التفاضلية العشوائية التالية

� ��
� = (��� + ������)� � + ������� � � … .4 .7 4  

  

أي ارتفاع غري حمسوب يف  ة للتأمني من أجل محاية نتيجة منسب من العقود اآلجلخيتار املؤمن العدد املنا

  .قيمة األضرار

 74نسبة التغطية المثلى والسعر التوازني :ثانيا

����: حيل املؤمن املعني الربنامج التايل �[� ���
مير حل هذا الربنامج من خالل و ، [��

  :الشروط من الدرجة األوىل

��
∗ =

1

��
���

� �
����

�
− ���������� … … … … .4 .7 5  

املكونة األوىل متثل جزء املضاربة والثانية متثل جزء التغطية البحتة، : ينءتتكون نسبة التغطية من جز 

، )أي حمفظة أخطار املؤمن(كما أن هذه النسبة مرتبطة مع مصدر اخلطر حملفظة البوليصات املراد تغطيتها 

�: خلطر لألدوات املالية املستعملة يف التغطية حيثومرتبطة كذلك مع مصدر ا ��
∗� � <   ه، أي أن0

                                                           
74 Idem. 



 

شرتى املؤمن عدد أقل من العقود اآلجلة من أجل إأخطار املؤمن و  بني هذه النسبة اكلما كان االرتباط قوي

  .تغطية نتيجته التقنية

اآلجلة للتأمني، وعليه فإن الطلب  يف السوق ل إجياد السعر التوازين اآلجل البد من إدراج املضاربنيمن أج

  :األمثل من العقود اآلجلة للمضاربني يساوي

���
∗ =

��

� �����
� … … … … … ..4 .7 6  

  :شرط التوازن

����

�

���

+ ����

�

���

= 0  

  :هذا الشرط يسمح باحلصول على التوقع للعائد اآلين للسعر التوازين اآلجل

��
∗ =

1

∑ � �
���

��� + ∑ � �
���

���

������� … … … … ..4 .7 7  

  : مها يتكون عائد العقود اآلجلة للتأمني من منحة اخلطر واليت ترتبط بعاملني

ومصدر اخلطر يف حمفظة ) شركة التأمني(بني مصدر اخلطر يف حمفظة املؤمن : التباين املشرتك - 

لتطور هاتني احملفظتني عامل تزايد لعائد العقود  �يعترب معامل االرتباط و ، )Pool(ا�موعة 

 .اآلجلة

والذي يرتجم بدرجة النفور من اخلطر لألعوان  ،زيادة سعر اخلطر: منحة اخلطر يف السوق املالية - 

 .تؤدي إىل ارتفاع عائد العقود اآلجلة للتأمني ،االقتصاديني

  

  

  األخطار النادرةللتأمين في حالة التغطية والسعر اآلجل  :المطلب الثاني



 

إعادة التمويل يف حالة السوق اآلجلة للتأمني على األخطار النادرة تستلزم حسابات أكثر تعقيدا،  

  .كون أن األضرار املرتاكمة تتبع إجراء عشوائي انبعاثي مع قفزات

  االقتصاد والفرضيات :أوال

اإلجراء العشوائي الذي ميثل املبالغ املرتاكمة لألضرار هو جمموع إجراءات انبعاث مع  ،يف هذه احلالة

استعمال إجراء أين العبارة  Chang(75 1995(و 1976سنة ) Merton(مركبة القفزات، اقرتح كل من 

  :التفاضلية العشوائية أحادية البعد تكتب كما يلي

 

� �� = ����� − ��(Λ − 1 )�� � + ����� � � + (Λ − 1 )� � � … … 4 .7 8  

  :حيث

�   :معرف كما يلي �جراء بواسن بكثافة إعبارة عن : �

� � � = �
1 �λ		باحتمال	 (حدوث	كارثة	طبيعية)						�

0 1	باحتمال	 − � � (عدم	حدوث	أي	كارثة	طبيعية)		�
� 

Λ)ميثل   − 1 lnسعة القفزات، مع  ( Λ ≈ � (� �,��
�) 

دائنة أو مدينة حسب تقلبات  �θاآلجلة جيعل الوضعية  قنظام اهلامش اخلاص باألسوا tيف اللحظة 

  :يكتب مبلغ اهلامش كما يليو األسعار اآلجلة، 

X�
� = � e�(���)θ�d F �

�

���

	

 :على العبارة السابقة حنصل على العبارة التفاضلية العشوائية التالية Lemme d’Itôبعد تطبيق 

                                                           
75  CHANG C, A no-Arbitrage Martingale Analysis for Jump-Diffusion Valuation, Journal of Financial 
Research, Vol 18 n°3 ,1995,PP :355-370. 



 

� ��
� = ���� + ������� − ��(Λ − 1 )�� � � + ������� � � + (Σ − 1 )� � � … 4 .7 9  

 

  :حيث

Σ = � � � (���)�� � Λ��

�

���

/ � � � (���)�� � ��

�

���

 

 

  :حسب العبارة التفاضلية العشوائية التالية ��ميثل إجراء الثروة النهائية 

��
� = � ��

� + � � ��
� + � ��

� … … … … … 4 .8 0  

النتيجة التقنية والنتيجة املالية وقيمة مبلغ اهلامش، : مكونة من ثالث مكونات 4.80العبارة السابقة 

�يوجد ارتباط واحد فقط مابني    � �
�� � � = �� ، كل التباينات املشرتكة الباقية تفرتض أ�ا معدومة �

  .مما يعين استقاللية أثر الكوارث على املكونات السابقة لثروة املؤمن

  76غطية المثلى والسعر التوازنينسبة الت :ثانيا

��
∗ =

1

��
���

� �
��(�� − ��(Λ − 1 ))

�
− ���������� … … … .4 .8 1  

القفزات احملتملة اليت و تأخذ هذه العبارة بعني االعتبار حاالت االرتباط يف حالة األخطار الشائعة 

قل الطلب على العقود  ،وحبجم كبريمتيز املبلغ املرتاكم لألضرار، حيث كلما كان عدد هذه القفزات كثرية 

  .اآلجلة للتأمني

  :يتدخل املضاربون يف السوق اآلجلة للتأمني من خالل طلبهم للعقود اآلجلة للتأمني وفقا للحجم التايل

���
∗ =

��

� �����
� … … … … … ..4 .8 2  
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  :شرط التوازن

����

�

���

+ ����

�

���

= 0  

  :للعائد اآلين للسعر التوازين اآلجلهذا الشرط يسمح باحلصول على التوقع 

��
∗ =

1

∑ � �
���

��� + ∑ � �
���

���

������� + � �� �
��

��
�

� − 1 � .4 .8 3  

منحة اخلطر اخلاصة بالسعر اآلجل للتأمني  ، فإن)حالة األخطار الشائعة(مقارنة باحلالة السابقة 

، وعليه فهناك )تيجة وقوع كارثة كبريةن(على اخلطر النادر تتزايد مببلغ يساوي حجم الضرر املتوسط للقفزة 

  :عوامل تؤثر على السعر اآلجل ةثالث

ومصدر اخلطر يف حمفظة ) شركة التأمني(بني مصدر اخلطر يف حمفظة املؤمن : التباين املشرتك - 

لتطور هاتني احملفظتني عامل تزايد لعائد العقود  �يعترب معامل االرتباط و ، )Pool(ا�موعة 

 .اآلجلة

والذي يرتجم بدرجة النفور من اخلطر لألعوان  ،زيادة سعر اخلطر: اخلطر يف السوق املاليةمنحة  - 

 .تؤدي إىل ارتفاع عائد العقود اآلجلة للتأمني ،االقتصاديني

 .احلجم املتوسط ملكونة القفزة اخلاصة بإجراء الضرر - 

 

 

 

  

  خالصة الفصل الرابع



 

الساكن للعقود اآلجلة للتأمني من خالل حتديد نسبة اقرتح اجلزء األول من هذا الفصل التحليل 

 من خالل إدراج أصل خال التغطية املثلى والسعر التوازين يف إطار منوذج ببعد واحد مث منوذج متعدد األبعاد

من املخاطرة وأصل مبخاطرة، آخذا بعني االعتبار كل من القطاعات التأمينية اليت تكون حمفظة بوليصات 

حمفظة توظيفا�ا، كما خلصت هذه النماذج إىل حتديد قيمة نظرية للعقود اآلجلة للتأمني شركة التأمني و 

طريقة تطورها بتتعلق هذه القيمة مبتغريات معروفة و واليت تنتج من تالقي العرض والطلب على هذه العقود، 

امل النفور من معامل االرتباط بني حمفظة بوليصات شركة التأمني وحمفظة بوليصات ا�موعة ومع: وهي

  . اخلطر للسوق

فتطرق إىل التحليل الدينامكي للعقود اآلجلة للتأمني ويف زمن مستمر،  من الفصل أما اجلزء الثاين

: يتعلق هذا السعر مبتغريات هيو وعلى غرار اجلزء األول مت حتديد نسبة التغطية املثلى والسعر التوازين، 

التـأمني وإجراء األضرار للمؤشر املرجعي للعقود اآلجلة للتأمني معامل االرتباط بني إجراء األضرار لشركة 

  .م القفزات يف حالة أخطار الكوارثباإلضافة إىل حج ،ومعامل النفور من اخلطر للسوق

نشاء سوق ملشتقات التأمني وفرص التغطية إشروط الواجب توفرها من أجل اليوضح سالفصل املوايل 

 وغري املؤمنني، مث مقارنة األدوات املالية املشتقة يف جمال التأمني مع إعادة واالستثمار اليت توفرها للمؤمنني

  .  لنتيجة التقنية والصافية للمؤمناالتأمني التقليدية واملالية من خالل أثر كل أداة على 

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

األدوات المالية  : الفصل الخامس

واقع  : المتداولة في مجال التأمين

 واستمرارية

 



 

  

 

 

 

 

 

 

  تمهيد

وجود خطر يرتجم يف شكل تقلبات كبرية يف  :هي شروط أساسية ةيرتكز جناح سوق املشتقات على مخس

باإلضافة .جيب أن ال يكون هذا السوق منافسا لسوق آجل آخر كائن سلفا ومنظمكما .األسعار احلاضرة

اجلديد موجها لفئة حمدودة  أن ال يكون سوق املشتقاتو  .توفر مرجع يعرف ويوضح السوق احلاضرة إىل

 .التغطية، املضاربة، والتحكيم: جيب أن يتمكن األعوان من ممارسة النشاطات التالية.من املستثمرين

لعل أهم شرط من و أخرى،  اوإمنا ميكن أن يضاف إليها شروط ،ليست شاملة السابقة الشروط

اضرة حىت وإن مل تكن هذه السوق  الشروط السابقة هو الشرط األول، كون أن وجود خطر يف السوق احل

، ومنه فقابلية استمرار سوق )الرغبة يف التغطية وإمكانية املضاربة(لعملية تبادل  اكبرية فهي تشكل حتريض

فالشروط  ،خيص األسواق املشتقة يف جمال التأمني أما فيما. وبشكل كبري مبدى منفعتهاملشتقات مرتبطة 

 ،واضح والذي يتمثل يف التغريات يف حجم األضرار، وبتعبري أكثر دقةفاخلطر يف احلاضر : السابقة حمققة

لنتيجة شركة التأمني، كما ميكن  احمدد الفروقات ما بني حجم األضرار وحجم األقساط والذي يعترب عامال

إنشاء سوق للمشتقات من أجل مزايا أخرى مثل حل مشكلة الوكالة، الرغبة يف إعطاء سعر عادل خلطر 

سيتم التطرق هلذا الفصل ، و أي إمكانية تبادل وضعيات معينة يف السوق اآلجلة ،رغبة يف التبادلمعني، وال

  :من خالل املباحث الثالثة التالية

  ؛أمينـوق التـقة في سـالية المشتـهامات األدوات المـإس :المبحث األول



 

     ؛فيهااملين ـأمين على المتعـقة للتـواق المشتـوائد األسـف :المبحث الثـاني

   أمينـادة التـأمين وإعـال التـقة في مجـالية المشتـاألدوات الم :المبحث الثالث

  ؛خصوم شركة التأمين -األدوات المالية المتداولة في مجال التأمين وتسيير أصول :البحث الرابع

  مقارنة األدوات المالية المشتقة في مجال التأمين وإعادة التأمين :المبحث الخامس

    

إسـھامات األدوات المـالیة المشتـقة في سـوق : المبحث األول

  أمینالتـ

وجود أدوات مالية قابلة للتداول يف جمال التأمني من شأنه أن يكمل سوق التأمني، حي يسمح 

  .بتبادل وضعيات، كما يساهم يف حتسني عائد بعض فروع التأمني على األضرار

  :ةالتالي طالبهذا املبحث امليف دراسة سنتناول بال

  

  

  

  :ـأمينوق التـلة سـتكم :المطلب األول

تأمني إال املمتلكات اليت متلكها، هذه  كيتميز سوق التأمني خباصية أساسية مفادها أنه ال ميكن

تها إال إذا  ظاخلاصية تنطبق على شركة التأمني كذلك، أي أنه ال ميكنها إعادة تأمني بعض عناصر حمف

وعليه فمن البديهي طرح . ال ميكنها أن تبيع على املكشوف ،كانت تتحمل فعال أخطارها، وبتعبري أدق

بعمليات التغطية واملضاربة والتحكيم يف سوق املشتقات املالية يف  هل من املمكن القيام: التساؤل التايل

  :ؤل تكون كالتايلاستالهذا اإلجابة على و جمال التأمني؟ 

  تكمـلة سـوق التـأمني؛ -

  ؛"التأمني- ميداف"إعـادة بعـث معيـار املـردودية  -

 .واخلطـر النظـامي" التأمني - ميداف"جتـديدات على  -



 

التغطية عملية من املمكن ممارستها بدون أي مشكل، وكما سيوضحه الفصل القادم فالعقود  - 

من األقساط تصدر باختاذ  بةالذي ميثل نس) مؤشر الضرر( اآلجلة واخليارات على مؤشر التأمني 

سوق السوق اآلجل أو سوق خيارات التأمني مبقابل وضعية قصرية يف ال وضعية طويلة يف املضاربني

من املضاربني  عدد كاف هل يوجد: املشكل الوحيد هوو احلاضرة للتأمني بالنسبة لشركة التأمني، 

 الذين يقبلون بالوضعية القصرية؟

هو توفر سيولة كافية تضمن عملية  األول: جيب مراعاة شرطنيلك، لكن املضاربة ممكنة كذ - 

على دراية وعلم بطبيعة ) خاصة إذا كان من غري املؤمنني(الثاين أن يكون املضارب و  ،املقاصة

هلذا حترص سلطة املراقبة يف و  .ار الوضعية اليت يراها مناسبة لهنشاط التأمني كي يتمكن من اختي

 جمال التأمني على تزويد املضاربني مبختلف املعلومات اليت هم حباجة األسواق املالية املشتقة يف

 . إليها

�دف إىل "  دراسة معمقة إلثبا�ا، فهيلعلى عكس العمليتني السابقتني  ،حتتاج عملية التحكيم - 

 االستفادة من االحنرافات غري العادية اليت متس أسعار األدوات املالية املشتقة يف جمال التأمني بغرض

، وعليه فإن احلديث عن احنرافات غري عادية 77"احلصول على أرباح دون حتمل أخطار إضافية

يستوجب إمكانية تعريف سعر املشتقات مقارنة ببعض املعايري، هذه األخرية عبارة عن تقنيات 

من  ،قياس موضوعية مؤسسة حتت إطار نظري سليم، وحتاكي الواقع عن طريق صياغة منوذج

ود عالقة بني سعر ورقتني بتاريخ استحقاق خمتلف، إذا حتققت هذه العالقة فمن خالل إثبات وج

عن طريق شراء وبيع فوري لنفس الورقة بسعرين خمتلفني ) آجل- آجل(املمكن حتقق وضعية حتكيم 

وتاريخ تسوية خمتلف كذلك، كما ميكن حتقق حالة حتكيم عن وجود عالقة بني الورقة املشتقة 

 : ومنه ميكن إبراز حاالت التحكيم التالية) آجل - حاضر(ا واألصل املرجعي هل

  حالة العقود اآلجلة للتأمين :أوال

  :يعرب عن العالقة اليت تربط السعر اآلجل بالسعر املرجع باملعادلة التالية
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 JEREMY J et Autres, Finance d’Entreprise et Finance de Marché : Principes et Applications, L’Art de la 
Finance,  Village Mondial, Paris, 1998, P :23. 
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  :حيث    

  .�ميثل السعر اآلجل يف اللحظة : ��

  .ميثل سعر الفائدة اخلايل من املخاطرة: �	           .�	اللحظةميثل السعر احلاضر يف : ��

في حالة العقود فالعالقة ما بني سعر العقد اآلجل للتأمني وسعر األصل املرجعي غري مؤكدة،  ،نظريا

اآلجلة على مؤشر بورصي، من املمكن يف حلظة معينة يكون السعر اآلجل أكرب من سعر املؤشر يف 

تعرب هذه الوضعية عن حالة حتكيم متكن من حتقيق أرباح عن طريق بيع العقد اآلجل وشراء ورقة و احلاضر، 

، )Cash and Carry(بـ ) آجل - حاضر( تسمى هذه الوضعية التحكيمية و املرجع يف نفس الوقت ، 

نعكس ميكن أن و  ،حيث تتحقق هذه الوضعية عندما يكون السعر اآلجل أكرب من سعر املرجع يف احلاضر

تعين شراء عقد آجل وبيع األصل املرجع و ، ) Reverse Cash and Carry(هذه احلالة وتسمى عند إذن 

  .يف آن واحد

 كن أن حتقق هذه الوضعيات يف حالة العقود اآلجلة للتأمني؟ هل مي: السؤال الذي يطرح نفسه هو

غري قابل  والذي يعترب أصال) ررحجم الض(على اعتبار أن العقود اآلجلة للتأمني تعمل على حتويل خطر 

، كما )Pool(قساط اليت تصدرها ا�موعة األللتداول يف السوق املالية احلاضرة، فمن املستحيل شراء كل 

تستوجب الشراء على املكشوف أو البيع على املكشوف ) آجل - حاضر) (Cash and Carry(أن حالة 

لى املضارب فهم ماذا يعين بيع أو شراء على ع ه، وعليه فإن)Reverse Cash and Carry(يف حالة 

) Cash and Carry(في حالة األسواق اآلجلة للتأمني عملية فاملكشوف ملا يكون األصل حجم الضرر، 

تعين شراء عقد آجل للتأمني بسعر أقل من السعر احلاضر للمرجع مع اختاذ وضعية مشا�ة يف السوق 

  . احلاضرة

ميثل :  	����و  �ميثل السعر اآلجل يف اللحظة:  	��نفرض أن ،ولإلجابة على السؤال السابق

�السعر اآلجل يف اللحظة + 1 �وليكن  	 ميثل حجم األقساط املصدرة من ا�موعة يف بداية الفرتة  �

�ميثل املبلغ املرتاكم لألضرار يف اللحظة :  	����و + 1 :                        ، يكون السعر	



 

���� = 2 5 0 0 ∗ ����/� �، بوضع � = 2 5 0 0 /� 1يعين جيب شراء  � من العقود  �/

من األضرار، وعليه تكتب العالقة بني العقد اآلجل للتأمني  ����اآلجلة للتأمني من أجل تغطية املبلغ 

  :واملرجع كما يلي
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   Cash and Carry:78حالة التحكيم من النوع  - 1

��يكون يف هذه احلالة  < ���(1 + ميكن أن حتدث حالة حتكيم عرب املراحل التالية و ، (�

  :للحصول على أرباح مؤكدة

  التدفقات                                                        �في اللحظة 

   ��                           شراء املرجع أي بيع بوليصات التأمني      

−                                       �توظيف األقساط ا�معة مبعدل  ��       

1التغطية عن طريق شراء     0                                 ��بسعر  �/

  0االستثمار يساوي                                                          

�في اللحظة  +   التدفقات                                                    �

−         إعادة بيع املرجع أي دفع مبالغ التعويضات                      �����  

1)��)                                الفوائد+ األصل(اسرتجاع التوظيفات  + �)  

������)���             تسوية العقود اآلجلة                                − ��)  

1)                           =                       نتيجة العملية  + �)�� − ��/�   
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��تكون نتيجة العملية موجبة ألننا افرتضنا أن  < ���(1 + ، يف هذه احلالة حتقق ربح (�

جيب أن  ،مما سبقو من املستبعد أن تتحقق هذه احلالة،  بالتايلابتداء من استثمار يساوي صفر، و مؤكد 

  :يكون السعر اآلجل
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  Reverse Cash and Carry:79حالة التحكيم من النوع  - 2

��جيب على القائم بعملية التحكيم إذا كان  > ���(1 + كما هو احلال بالنسبة للعقود اآلجلة   (�

1املالية أن يقوم ببيع املرجع وبيع يف نفس الوقت العدد   من العقود اآلجلة للتأمني، لكن بيع املرجع  �/

يعين بيع مؤشر الضرر للمجموعة، حيث قبل عملية البيع يتطلب امتالك هذا املؤشر وهذا ال يتم إال يف 

على املؤمن شراء أقساط من معيد التأمني على األخطار اليت ميتلكها، ومبا أن  بالتايلحالة إعادة التأمني، و 

 Reverse(عملية البيع على املكشوف غري ممكنة يف حالة إعادة التأمني، فعملية التحكيم من النوع  

Cash and Carry (غري ممكنة يف حالة العقود اآلجلة للتأمني.  

هذا من شأنه أن يؤثر على و تشرتط غياب فرص التحكيم يف السوق اآلجلة للتأمني،  5.3ومنه فاملرتاجحة 

  .طرق التقييم بالتحكيم هلذا النوع من العقود اآلجلة

  : حالة الخيارات على العقود اآلجلة للتأمين -1- 2

ثانوية تتداول هذه العقود يف أسواق و توجد خيارات بيع وخيارات شراء على العقود اآلجلة للتأمني، 

فمن أجل نفس سعر التنفيذ ونفس تاريخ االستحقاق ميكن كتابة العبارة التحكيمية  .مثل بورصة شيكاغو

  :التالية

�� − �� = �� −
�
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  :حيث
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  . 0ميثل عالوة خيار الشراء يف اللحظة : ��

  .0ميثل عالوة خيار البيع يف اللحظة  :��

  .سعر التنفيذ ميثل: �ميثل السعر اآلجل؛ : ��

1]ميثل معدل الفائدة اخلايل من املخاطرة للفرتة : � ,0 ].  

من املمكن احلصول على عوائد دون حتمل أي خماطرة، فمثال يف  هفإن ةمتحقق 5.4كن العبارة تإن مل 

�اللحظة  = مبالغ فيه مقارنة بسعر ) Call(الحظ القائم بعملية التحكيم أن سعر خيار الشراء إذا  0

��، أي أن )Put(لبيع خيار ا − �� > �� −
�

(���)
هذه الوضعية متكنه من القيام بالعمليات ف، 

ويف نفس الوقت يقرتض ) Call(يبيع خيار الشراء : التالية
�

(���)
) Put(من أجل شراء خيار البيع  

العملية اجلدول املوايل يشرح مراحل هذه و واألصل، أي أنه يقوم باستبدال خيار الشراء خبيار البيع، 

  :التحكيمية

   .1:جدول التحكيم رقم):1.5(الجدول رقم 

 t=1: اللحظة t=0: اللحظة

� � > � �� ≤ � 
1)�  اقتراض + تسديد  ��(�

  القرض

تسديد  �−

  القرض

−� 

         ��−  شراء األصل

تسليم  �� Callبيع 

  األصل

�     

 �  Putتنفيذ      ��− Putشراء 

��  )0(النتيجة  − �� − �� + �(1 +   0  )1(النتيجة   0  )1(النتيجة  ��(�

 .5.4و  5.3: من إعداد الباحث استنادا على املعادلني :المصدر



 

يتضح من اجلدول أن نتيجة التحكيم مستقلة عن تطور أسعار األصل، وعليه فالعملية املقرتحة خالية من 

��املخاطرة، ومبا أننا افرتضنا أن   − �� > �� −
�

(���)
تكون موجبة، ) 0(هذا يعين أن النتيجة 

 t=1يف اللحظة ) 1(فهناك عملية حتكيمية حققت رحبا بدون حتمل أي خماطرة، ومبا أن النتيجة بالتايلو 

  :، أيالصفرساوي تأقل أو ) 0(معناه غياب أي فرصة حتكيمية عندما تكون النتيجةهذا تساوي صفر 

�� − �� ≤ �� −
�

(1 + �)
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  :أي) Call(فيه مقارنة بسعر خيار الشراء  امبالغ) Put(يف املقابل عندما يكون سعر خيار البيع 

 	�� − �� < �� −
�

(���)
  : ميكن للقائم بعملية التحكيم القيام بالعمليات التالية 

واألصل على املكشوف ويقرض املبلغ ) Put(ويف نفس الوقت يبيع خيار البيع ) Call(يشرتي خيار شراء 

�

(���)
اجلدول املوايل يشرح و ، ) Call(خبيار الشراء ) Put(، وهو بذلك يكون قد استبدل خيار البيع 

  :مراحل هذه العملية التحكيمية

  .2جدول التحكيم رقم ): 2.5(الجدول رقم 

 t=1: اللحظة t=0: اللحظة

� � > � � � ≤ � 

1)�−  إقراض + اسرتجاع  ��(�

  القرض

اسرتجاع 

  القرض

� 

         ��  بيع األصل

     �−   Callتنفيذ  ��− Call شراء 

 �−  Putتسليم      �� Put بيع 

��−��  )0(النتيجة  + �� − �(1 +   0  )1(النتيجة   0  )1(النتيجة  ��(�

 .5.5و  5.3: من إعداد الباحث استنادا على املعادلني :المصدر



 

يتضح من اجلدول أن نتيجة التحكيم مستقلة عن تطور أسعار األصل، وعليه فالعملية املقرتحة 

��خالية من املخاطرة، ومبا أننا افرتضنا أن   − �� < �� −
�

(���)
تكون ) 0(هذا يعين أن النتيجة  

يف اللحظة ) 1(فهناك عملية حتكيمية حققت رحبا دون حتمل أي خماطرة، ومبا أن النتيجة بالتايلموجبة، و 

t=1  ساوي الصفر، تأقل أو ) 0(معناه غياب أي فرصة حتكيمية عندما تكون النتيجةهذا تساوي صفر

  :أي

�� − �� ≥ �� −
�

(1 + �)
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هذا معناه و معا،  5.6املعادلة و  5.5غياب أي فرصة حتكيم إذا ما حتققت املعادلة  يتبنيمما سبق 

إمكانية التقييم  بالتايلإمكانية احلصول على فرص حتكيم يف سوق اخليارات على العقود اآلجلة للتأمني، و 

  .بواسطة التحكيم هلذا النوع من األدوات املالية املشتقة يف جمال التأمني

  "التأمين-ميداف"ردودية ـار المـث معيـادة بعـإع :المطلب الثاني

معيار ) MEDAF-Assurance(التأمني  -من أجل عملية تشغيل شركة التأمني يوفر ميداف

  80:الذي يساوي ��مردودية 

�����
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: يساوي هذا املعاملو  ��: �تم العبارة السابقة باملعامل بيتا، الذي ميثل معامل احلساسية لشركة التأمني

�� = �� (�� + 1 )+   :أو ���

���(���,���)

���(���)
= (�� + 1 )

������� ,����

��������
+ s

���(���,���)

���(���)
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اليت متثل :  ���: نتجت معامالت احلساسية السابقة نتيجة احندار خطي ما بني املردوديات التالية

اليت متثل مردودية السوق : ���اليت متثل مردودية أصول شركة التأمني و: ���ة التأمني، املردودية املالية لشرك

هذه .أن كل املردوديات السابقة تتوزع حسب التوزيع الطبيعي: من أهم فرضيات هذا النموذج. املالية

                                                           
80  GENSSE P, TOPSACALIAN P, Ingénierie Financière, 2ème édition, Economica, Paris, 2001, PP : 89-90. 



 

فالتقريب إىل التوزيع الطبيعي  ،)السيارات والصحة(الفرضية حمققة يف قطاع التأمني على األخطار الشائعة 

كون أن كل ضرر صغري مقارنة حبجم الضرر الكلي، لكن يف بعض القطاعات التأمينية هذه الفرضية   ،ممكن

مما يستوجب أخذ هذه  ،)الكوارث الطبيعية والكوارث التقنية(غري حمققة خاصة يف حالة األخطار النادرة 

، خاصة وأن األخطار النظامية لنشاط التأمني احلالة بعني االعتبار من طرف هذا النموذج

  :ترتفع يف احلاالت التالية) متثل املردودية التقنية: ���( (���,���)���	:أي

اليت يتسم �ا قطاع  حلجم األضراروهذا راجع للتقلبات الكبرية : ���احنراف معياري مرتفع لـ - 

حجم ضرر واحد أكرب من جمموع األضرار التأمني، ففي الكوارث الطبيعية مثال ميكن أن يكون 

 .للفرتة

فعند حدوث الكارثة الطبيعية ينتج عنها  ،"ضرر السلسلة " يسمى والذي: االرتباط بني األضرار - 

 .جمموعة من األضرار املرتبطة �ا

وات إدراج األدفإن وعليه ومن أجل احتواء القفزات يف املبلغ املرتاكم لألضرار واالرتباط ما بني األضرار 

من األخطار النظامية لنشاط التأمني، كما يساهم يف أن يقلل املالية املشتقة يف جمال التأمني من شأنه 

  . التأمني- تعديل معيار املردودية الذي يقرتحه منوذج ميداف

  ـامير النظـوالخط" التأمين - ميداف"ديدات على ـتج :المطلب الثالث

  81"التأمين - ميداف"إعادة صياغة  :أوال

يتحصل املؤمن على نتيجته : بالرجوع إىل مفهوم امليداف املتطرق إليه سابقا ميكن إعادة صياغته كما يلي

من نشاطه التقين ومن حمفظة توظيفاته، هذه األخرية تعمل على تغطية جزء من التزامات املؤمن  انطالقا

،  π:واليت حتول إىل إمجايل األصولكون النسبة اليت متثلها من املخصصات التقنية تجتاه املؤمن هلم، حبيث 

ن يف شركة التأمني و أما املسامه ،����πوعليه تكون عوائد التوظيفات اليت تستعمل يف تعويض املؤمن هلم 

                                                           
81  FOLUS D, Op Cit, P : 297. 
 



 

1): فيعود هلم اجلزء املتبقي من عوائد التوظيفات أي − π)AR�� ،عني االعتبار كل من بخذ وباأل

  :، تكتب املردودية املالية للمؤمن كما يلي)األموال اخلاصة/ األقساط (و )األقساط/ املخصصات (معامل  

��� = ��� + ����� … … … … … .5 .9  

  :بواسطة معامل بيتا كما يلي 5.9ميكن التعبري على العبارة 

�� = �� + ���� … … … … … 5 .1 0  

������:املسامهون ينتظرون عائد على أمواهلم يساوي = �� + ��(������ − ��)  

  :يف العبارة السابقة حنصل على ما يلي 5.10و 5.9 وبإدخال املعادلني

�����
∗ � = ��������� − ��� … … … … 5 .1 1  

جتعل من النتيجة التقنية للمؤمن عبارة عن منحة خطر معدومة يف  "ميداف التأمني"إعادة صياغة 

املتوسط، على اعتبار أن االرتباط بني حمفظة الضرر لبوليصات املؤمن ومؤشر البورصة مبدئيا معدوم، ميثل 

جتاوز حجم الضرر (خطر التقدير الناقص حلجم الضرر الكلي للمؤمن  (���,���)���اخلطر النظامي  

  ).�موع األقساطالكلي 

  82الخطر النظامي في نشاط التأمين :ثانيا

التأمني  اخلطر النظامي يف نشاط التأمني بأنه التباين املشرتك ما بني العائد  –يعرف ميداف 

ميثل عائد مؤشر التأمني : ���: ، حيث (���,���)���	 ؤشر التأمني يف البورصةمالتشغيلي وعائد 

)Indice Assurantiel(، و	حيث ،مؤشر تأميين من صنف مؤشر الضرر � :��� = (1 − ومنه  �/(�

  :فاملردودية التقنية املتوقعة للمؤمن تساوي

�����
∗ � = �� + ��

�������� − ��� … … … … 5 .1 2  

  :حيث

                                                           
82 CUMMIS D, PHILLIPS D, Applications of Financial Pricing Models In Property-liability Insurance, The 
Handbook of Insurance Economics, Edited by Georges Dionne, Boston, 1999,P :7. 



 

��
� =   .ميثل معامل احلساسية للنشاط التقين للمؤمن: (���)���/(���,���)���

أمهية إنشاء مؤشر تأمني يف السوق املالية، حيث يسمح بتقدير سعر اخلطر التأميين  5.12تبني العبارة 

������ −   .تقاس به درجة كفاءة تسيري حمافظ بوليصا�م امرجعي ا، كما يعطي للمؤمنني معيار ��

فـوائد األسـواق المشتـقة للتـأمین على  :المبحث الثـاني

  فیھا المتعـاملین

يف حالة السوق اآلجلة للتأمني وسوق و من البائعني واملشرتين،  امعترب  اعدد ينشط يف السوق املالية

اخليارات للتأمني، متثل أوامر الشراء املتعاملني الراغبني يف التغطية على اعتبار أ�م حاملني للخطر التأميين 

السوق أي أصحاب يف السوق احلاضرة، وعليه فإن املؤمنني ومعيدي التأمني يعتربون أهم املشرتين يف هذه 

حتسني التوليفة  ونيريد ينالوضعية الطويلة، أما أوامر البيع فتصدر من طرف املضاربني، سواء كان مستثمر 

 ،يف قطاع التأمني ونأن يستثمر  ونتأمني يريد ي أو معيدننياالستثمارية أو مؤم محملفظته) خماطرة/ عائد(

  .لكن ليس يف السوق احلاضرة

  :نيالتالي لبنيهذا املبحث املطيف دراسة سنتناول بال

  

  

  

  و التأمينن ومعيدو المؤمن :المطلب األول

لتأمني مرهون مبدى اعتماد املؤمنني ومعيدي التأمني جناح السوق اآلجلة أو سوق اخليارات يف جمال ا

الرغبة يف التغطية من أخطار السوق احلاضرة من : أساسني مها رتبط بعاملنيي والذي، على هذه السوق

  .من عرض شركات التأمني وإعادة التأمنييف الرفع األسواق اآلجلة للتأمني  قدرةجهة، ومن جهة أخرى 

  :الرغبة في التغطية :أوال

  التأمني؛ املؤمنون ومعيدو -

  .ناملضـاربو  -



 

الضروري على شركات التأمني أن تغطي حمفظة أخطارها، فأخطار الكوارث الطبيعية مثال كانت  من

سائل تقليدية على غرار األموال اخلاصة أو نسبة التحميل أو التنازل لصاحل معيد التأمني، كما تغطى بو 

وسيلة جديدة  أضافأن تطور األسواق املالية املشتقة يف جمال التأمني كما  ،ميكن إضافة عوائد التوظيفات

  .وفعالة للتغطية

  : الرفع من طاقة العرض للمؤمن :ثانيا

: عناصر ةتتكون هذه التكاليف من ثالثو يرتبط عرض املؤمن بتكاليف تسيري حمفظة أخطاره، 

تكاليف خاصة بنظام اإلخضاع،  و مؤمن هلم، تكاليف احلفاظ على املالءة املالية،  –تكاليف العالقة مؤمن 

   .ةكما يعمل املؤمن على تعظيم قيمته السوقي

من كتابة عبارة التعظيم الباحثان  متكنا 1996سنة  Kleffner et Doherty(83(ففي دراسة قام �ا 

  :للقيمة السوقية للمؤسسة وقفا للصياغة التالية

� = �(�)− �����(�,�)− �����(�),��� … … … 5 .1 3  

  :حيث

W :متثل القيمة النهائية لشركة التأمني.  

، �ومردودية جمموعة من العواملميثل شعاع التباين املشرتك بني القيمة النهائية للشركة : (�,�)���

  .��بشعاع سعر 

  .متثل دالة تكاليف التسيري حملفظة من األخطار: �

 ). Vecteur d’Argument(متثل شعاع احلجة لدالة تكاليف التسيري : ��

من تدفقات االستغالل لشركة  انطالقاحتسب و متثل تباين القيمة النهائية لشركة التأمني، : (�)���

  .التأمني

                                                           
83  Georges Dionne, Offre d'assurance non vie : une revue de la littérature récente, Cahier de recherche 98-01, 
(HEC) Montréal 1998, P:14. 



 

، وذلك عن طريق االعتماد  (�)���	، ال بد له أن يقلل من قيمة�أن يعظم قيمة  يريد املؤمن الذي

  .على األدوات املالية املشتقة يف جمال التأمني

ية، فإذا كان فإن اجلباية تكون عادة دالة حمدبة للتدفقات النقدية اإلمجال ،مهما كان القطاع التأميين

هناك مؤمنني مثال وهلم نفس التدفقات قبل الضرائب، املؤمن الذي تتميز تدفقاته النقدية بتقلبات كبرية، 

  :ضرائب أكرب، أيلل امتوسط ايسدد عموما مبلغ

الضريبة ≡ 	�
دالة	

حمدبة
� ⇒ تكاليف	جبائية ∶ ���	إذا	كان �

لتدفقات

ا	النقدية
� مرتفعة ↑⇒ � �الضريبة� مرتفع ↑ .5 .1 4  

ن أجل تغطية التقلبات يف التدفقات النقدية، مصممت العقود اآلجلة للتأمني وخيارات التأمني 

إن و وعليه فإن استعمال هذا النوع من األوراق املالية من شأنه أن خيفض حجم املبالغ املستحقة للضرائب، 

شركة التأمني بكثرة التقلب عدم خطية نظام اإلخضاع يكبح منو وتوسع القطاعات التأمينية اليت متيز نتائج 

 ،كبرية  امثل حالة قطاع التأمني على الكوارث، يف مثل هذه احلالة إذا مل يقع الضرر، فإن املؤمن حيقق أرباح

ف املؤمن ترتفع فإن تكلي ،سوف يدفع مبالغ كبرية للضريبة على األرباح، أما يف حالة حتقق الضرر بالتايلو 

هذا النمط من التسيري يرفع من درجة و  ،على األرباح بشكل ملحوظ اخنفاض الضريبة بشكل كبري ومن مث

  .التقلب يف نتيجة شركة التأمني

املسامهني واملسريين : واليت تنشأ من جراء تضارب مصاحل ما بني ،ما خيص تكلفة الوكالةأما في

أثر إجيايب، فاملسامهني  واملؤمن هلم، أن استعمال األدوات املالية املشتقة يف جمال التأمني ميكن أن يكون له

يأملون أن ترتفع عوائد أمواهلم فيدفعون باملسريين إىل استغالل أخطار تدر عوائد أكرب على حساب املؤمن 

  :هلم

تعارض	املصاحل

⎝

⎜
⎛

املسامهون

املسريون

املؤمن	هلم
⎠

⎟
⎞
⇒ ���:تكلفةالوكالة �التقلبات	النقدية� مرتفعة ↑ .5 .1 5  



 

 التخفيض من خطر االنهيار :ثالثا

يف الفصول السابقة إىل حساب احتمال تعثر شركة التأمني والوسائل املعتمد عليها من مت التطرق 

حتميل احلماية واألموال اخلاصة وإعادة التأمني، : ومن هذه الوسائل جند ،أجل تقليل قيمة هذا االحتمال

على العقود  ومنه كان من الضروري معرفة أثر استعمال شركة التأمني للعقود اآلجلة للتأمني واخليارات

  .اآلجلة التأمني على احتمال التعثر

  84:حالة العقود اآلجلة للتأمين - 1

شركة التأمني اليت تريد تغطية حمفظة أخطارها من أي ارتفاع غري حمسوب يف حجم الضرر، عليها أن 

  :، حيث نعترب��من العقود اآلجلة للتأمني بسعر  �تشرتي العدد 

  .لشركة التأمنيمتثل األموال اخلاصة : �

  .متثل املبلغ املرتاكم لألضرار اخلاصة بشركة التأمني: ��

  .بوليصات املكونة ملرجع العقود اآلجلةالمتثل املبلغ املرتاكم ألضرار جمموعة : ���

ν :متثل نسبة حتميل احلماية لشركة التأمني.  

��	:حتقق شركة التأمني خسائر استغالل ملا − (1 + �)�(��)< 0 نتيجة وضعية الشركة يف  ، 

��)�:السوق اآلجلة للتأمني تساوي − ميكن التقليل من احتمال التعثر لشركة التأمني يف و  . (��

��)�استعمال هذه العبارة  − ��من أجل تعويض الفارق يف العبارة   (�� − (1 + �)�(��) ،

  :وعموما احتمال التعثر يكتب وفق العبارة التالية

� = ����� − (1 + �)����� + �(�� − ��)> �� … … .5 .1 6  

                                                :يكتب السعر اآلجل كما يلي ،استنادا للفصل الرابع

�� = �(������ + ����(�,�   .معامالن موجبان βو kكل من : ، حيث(���

                                                           
84 FOLUS D, Op Cit, P :306. 



 

��: يساوي ��السعر احلاضر يف املستقبل  =   :تصبح 5.16ومنه فالعبارة ، ����

� = 1 − � �
� + ������ + �����(�,� ���)

������
� … … .5 .1 7  

  :حيث

�	ميثل االحنراف املعياري للمتغري: ������ + لتوزيع الطبيعي املعياري معامل للتابع اتغري املميثل . ���

��	:  األمان لشركة التأمني وليكن =
����(��)������(�,����)

�
�����

ذا كان هذا املعامل أكرب من إ، 

�: املعامل احملسوب يف الفصل األول =
����(��)

��
  .،  فسوف ينخفض احتمال التعثر

������:بوضعو  = a	:حيث ��� ≥   :حنصل على ما يلي ،0

	

�� > � ⇔ (� − 1 )�� + ������� + �������,� ���� > 0 … .5 .1 8  

�� > � ⇔ � > −
(� − 1 )�� + �������

�������
… ..5 .1 9  

ما بني أضرار شركة التأمني وأضرار ا�موعة أكرب من القيمة  �يكفي أن يكون معامل االرتباط 

  . ، لكي خيفض استعمال العقود اآلجلة للتأمني من احتمال التعثر5.19السالبة املعطاة يف املعادلة 

اآلجلة تتحرك يف ملا تكون حمفظة املؤمن املغطاة يف السوق  ايف الواقع يكون معامل االرتباط مرتفع

فإن ختفيض احتمال تعثر املؤمن يف  ،هلذا السببو نفس اجتاه حمفظة األصل املرجعي يف السوق اآلجلة، 

سواء تعلق األمر بقطاع التأمني أو باملنطقة  ،السوق املالية مير عرب خلق مؤشر مرجعي خاص بكل هيكلة

  .اجلغرافية

  



 

  85:حالة خيارات التأمين - 2

، �ميكن للمؤمن ألجل تغطية حمفظته أن يشرتي خيار شراء على مرجع تأميين وليكنيف هذه احلالة 

: ختفيض احتمال التعثر يكون على الشكل التايل .قد يكون هذا املرجع عقد آجل للتأمني أو مؤشر تأمنيو 

واليت متكنه يف تاريخ االستحقاق من حتصيل   ��من  خيارات الشراء مبنحة قدرها �	ديشرتي املؤمن العد

��املبلغ التايل = ���	(�� − ��,0 ��	، أما إذا كان يف تاريخ االستحقاق   ( − �� ≤ 0 

��فاملؤمن ميتنع عن ممارسة حقه وخيسر العالوة، ويف حالة  − �� > ويكون  ،ميارس املؤمن حقه 0

��: بذلك قد حقق أرباح تغطية تقدر بـ − �� −   :وعليه فإن احتمال التعثر يكتب كما يلي ��

� =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ 1 − Φ �

� + ������ − ���
��

� .��	�� − �� ≤ 0

1 − Φ (
� + ������ + �(�� − �� − ��)

��
.��	�� − �� > 0

… 5 .2 0 � 

  

مبجرد ارتفاع و ، �� يرفع شراء خيار التأمني من معامل األمان للمؤمن وبتكلفة تقدر بقيمة العالوة

��أرباح التغطية عن تكاليف التغطية  − �� > يشبه هذا األثر و ينخفض احتمال تعثر املؤمن،  ��

خيارات التأمني إن . االجيايب على خطر التعثر كثريا أثر استعمال املؤمن لعقد إعادة التأمني غري النسبية

  .ر املؤمنما لكنها تسمح مبراقبة أفضل الحتمال تعث اأدوات مكلفة نوع

  

  

  

  ـاربونالمض: المطلب الثاني

                                                           
85 Idem. 



 

هدفهم حتقيق أرباح على توظيفا�م، و  ،يعترب املضاربون مبثابة اجلهة املقابلة جلهة الباحثني عن التغطية

حملفظة ) خماطرة/ عائد(فهم يبحثون من خالل األسواق املالية املشتقة يف جمال التأمني حتسني التوليفة 

أن يكون ضمن املضاربني مؤمنني ومعيدي التأمني الذين يرغبون يف تنويع حمفظة استثمارا�م، كما ميكن 

  .توظيفا�م دون التدخل املباشرة يف السوق احلاضرة للتأمني

  :األدوات المشتقة للتأمين أداة تنويع :أوال

من املمكن مقارنة تطور فإنه  ،)Property Claim Services(من املعطيات اليت تصدرها  انطالقا

واليت تعترب مرجع تشكيل مؤشر ) مؤشر الضرر(وتطور املبلغ املرتاكم ألضرار الكوارث ) S&P500(مؤشر 

للعقود اآلجلة للتأمني وخيارات التأمني يف بورصة شيكاغو كما هو مبني يف الشكل  1970الضرر منذ 

  :املوايل

  .1995- 1970للفترة ) S&P500(العالقة بين مؤشر أضرار الكوارث ومؤشر ): 1.5(الشكل رقم 

  

Source : HOYT R, Op Cit, P :154. 

 

ومبلغ أضرار الكوارث تقريبا معدوم، فمعامل ) S&P500(نالحظ من الشكل أن االرتباط بني 

 ,PCS(، ومنه فمعامل يبتا لألصول املالية حول مؤشر أضرار الكوارث على غرار 0.06االرتباط يساوي 
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ISO (يقارب الصفر)ن استعمال األوراق املالية املشتقة يف جمال التأمني مثل العقود إ، وعليه ميكن القول )0

  .اآلجلة للتأمني وخيارات التأمني يعترب أداة فعالة للتنويع

أن  1996سنة  Litzenberger, Beaglehole et Reynolds(86(دراسة لكل من  كما بينت

حتسني (من خيارات التأمني يف حمفظة استثمارية من شأنه أن يرفع من درجة كفاء�ا  %2إىل  1إدخال 

فنالحظ زيادة   ،����على مؤشر تأمني امث نضيف إليها خيار  P، فإذا كان لدينا حمفظة )نسبة شارب

  :كفاءة احملفظة كما هو مبني يف الشكل التايل

  .المحفظة االستثماريةأثر خيارات التأمين على كفاءة ): 2.5(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

 

  

Source : LITZENBERGER R, BEAGLEHOLE D, REYNOLDS E, Assessing Catastrophe  reinsurance-linked 
securities as a new asset class, Goldman, Sachs & Co, Fixed Income Research, 1996, P :12 
 

  

داخل حدود الكفاءة  1انتقلت إىل أعلى اليمني مقارنة بالنقطة  2يتضح من الشكل أن النقطة 

واملتغري املفسر  ،املتغري التابع هو العائد املتوقع من احملفظة االستثمارية حيثاملمثلة بواسطة القطع املكافئ، 

                                                           
86  LITZENBERGER R, BEAGLEHOLE D, REYNOLDS E, Assessing Catastrophe  reinsurance-linked 
securities as a new asset class, Goldman, Sachs & Co, Fixed Income Research, 1996, PP : 1-18. 

E(R) 

σ(R) 

∎2		���� 

∎1	� 

 حدود الكفاءة



 

توقف زيادة كفاءة هذه احملفظة على جودة األوراق املالية املكونة هلا وتهو االحنراف املعياري يف هذا العائد، 

  .من جهة وعدد الوضعيات املشتقة يف جمال التأمني من جهة أخرى

ميكن متثيل معطيات  1995لسنة ) Property Claim Services(باالعتماد على معطيات 

الرسم البياين حمافظ مالية مكونة من أوراق ، كما ميثل يف نفس )تباين -عائد(الكوارث الطبيعية يف متثيل 

سندات حكومية، أسهم شركات تأمني أمريكية، أسهم بنوك، شركات خدمات وشركات (مالية خمتلفة 

  ).الطاقة

  .كفاءة المحفظة وأخطار التأمين): 3.5(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

Source : S.COX, J.FAIRCHILD, and H.PEDERSEN, The Economics Of Insurance Securitizations, 

Contingencies, September/October 2000,P :56.  

عند إدخال أوراق مالية مشتقة يف جمال التأمني نالحظ أن و ميثل اخلط الرفيع احلدود األوىل للكفاءة، 

أي أعلى عائد عند حجم (، رافعا معه كفاءة احملفظة )اخلط السميك(هذا اخلط يرتفع إىل أعلى اليمني

) Property Claim Services(إذا كانت املعطيات متوافرة بالنسبة للكوارث من طرف و ، )خماطرة معني

، )خماطرة/ عائد(الذي ساعد على توفر سالسل زمنية متكن من حتديد جيد للتوليفة  1949منذ سنة 

على غرار حوادث السيارات مما صعب ) حلوادث الشائعةا(ألخطار الكثرية العدد لفاحلال خمتلف بالنسبة 

E(R) 

σ(R) 

0.1 

  • شركات تأمني 

0.3 

0.2 

  • سندات حكومية 

  • أخطار الكوارث

  • الطاقة

| |  

  • حوادث السيارات 
  •بنوك 

0.1 0.2 0.3 1.5 



 

املشتقة على أخطار حوادث السيارات بني األوراق ) احملتمل أنه معدوم(حساب االرتباط مؤشر الضرر 

هذا ما يبينه الشكل السابق، ومنه على مدير احملفظة املالية ومن أجل حتديد النسبة و وباقي األوراق املالية، 

املثلى من أوراق أخطار التأمني أن خيفض تباين عائد احملفظة بعد تثبيت العائد املتوقع، أما إذا كان يريد رفع 

  .ما عليه إال أن يرفع نسبة األوراق املالية املشتقة يف جمال التأمني يف احملفظةف ،العائد املتوقع

  المشتقة للتأمين وسيلة للمضاربة األدوات :ثانيا

ميكن ألي مستثمر أن يضارب على أخطار التأمني من خالل اختاذ وضعية يف سوق عقود خيارات 

  .التأمني أو العقود اآلجلة للتأمني

  :حالة خيارات التأمين - 1

ميكن ملضارب يف بورصة شيكاغو أن يستثمر يف سوق التأمني على الكوارث، من خالل بيع 

فمثال مؤمن يريد تغطية حمفظة أخطاره احلاضرة خالل الثالثي الثالث بنسبة ما  ،خيارات على مؤشر تأمني

األمريكية، فعليه شراء فرق خيار  من خطر إعصار يف السواحل الشمالية للواليات املتحدة %40و 20بني 

)PCS ( ،وتاريخ استحقاق سبتمرب  نقطة 20يرتجم هذا بشراء خيار شراء بسعر تنفيذ و استحقاق سبتمرب

سعره السوقي (وتاريخ استحقاق سبتمرب  وبيع يف نفس الوقت خيار شراء بسعر) مثال 26سعره السوقي (

 200تساوي  ةلبورصة شيكاغو وكل نقط) PCS(، األصل املرجعي عبارة عن مؤشر الضرر )نقطة 20

  .دوالر أمريكي

للمضارب بائع ) دوالر أمريكي 1200أي (نقاط  6املؤمن املشرتي لفرق اخليار يدفع عالوة صافية 

دوالر  2800أي  ،نقطة كحد أقصى 14فرق اخليار، ومنه فاملضارب يتحمل خطر اإلعصار يف حدود 

  :متثل وضعية املضارب حسب الشكل التايلو  .%40أمريكي إذا وصل حجم الضرر أو جتاوز 

  .وضعية المضارب بائع فرق الخيار): 4.5(الشكل رقم

  

 األرباح بالنقاط   

6 



 

  

  

  

  

  

  

  

  .املثالمن إعداد الباحث استنادا على معطيات  :المصدر

  

يبني الرسم البياين أرباح املضارب بالنقاط يف تاريخ االستحقاق عند مستويات خمتلفة للضرر يف 

                        %-200و+ 85.71منه فعوائد املضارب ترتاوح ما بني و منطقة جغرافية معينة، 

�� =
����

����
∗ 1 0 0 = 8 5 .7 1 طرف الوسطاء  مبا أن نظام اهلامش املبدئي املفروض منو ، %

دوالر أمريكي، يعترب هذا العائد  1400نقاط ما يعادل  7من أقصى خسارة ممكنة أي  %50 والذي ميثل

هذا جيعل من و  ،مقارنة باألوراق املالية األخرى، لكن يف املقابل كذلك ينطوي على خماطرة كبرية اجمزي

  .يري مؤشر الضررالضروري على املضارب معرفة كل تفاصيل نشاط التأمني وكيفية تس

  ر التأمين والسندات بعائد مرتفعهيكلة أخطا - 2

تتحدد هيكلة أخطار التأمني يف حالة السندات بتسديد الكوبونات أو تعويض األصل عند حتقق 

  :مبلغ معني من الضرر، وعليه يتحدد املعدل االمسي هلذا النوع من األوراق املالية حسب املنطق التايل



 

، كما أ�ا )معامل االرتباط قريب من الصفر(التأمني بعدم االرتباط مبؤشرات البورصة تتميز أخطار  - 

 .يساوي الصفر" بيتا"تتميز مبعامل 

إليه  امعدل الفائدة اخلايل من املخاطرة مضاف: جيب أن يساوي املعدل االمسي هلذا النوع من اخلطر - 

 .هذه املنحة كبرية كانت  ا،منحة خطر التعثر، حبيث كلما كان خطر التعثر كبري 

يسامهون يف برنامج تغطية  ) أو جمموعة من املؤمنني(ليكن مؤمن : ذه الفكرةهلتوضيح وفيما يلي 

من هذه األخطار إىل السوق املالية عرب  اكوارث طبيعة يف املنطقة جغرافية معينة، وقرروا أن حيولوا جزء

، �كوبونات تساوي الحيث قيمة  �ية دوالر، خالل فرتة زمن 100مسية إسندات بأصل مشروط بقيمة 

كيفية حتديد املعدل االمسي الذي سوف تصدر به : السؤال املطروح هو. التسديد يكون يف �اية الفرتةو 

�: هذه السندات؟ أي النسبة =
�

���
.  

  87:ميثل عائد السندات، ومنه وحسب منوذج امليداف :��إذا كان 

����� = �� + ��������� − ��� … … … .5 .2 1  

 

��هلذا النوع من األوراق املالية يساوي الصفر " بيتا"ومبا أن معامل  =  :تساوي 5.21تصبح العبارة ف، 0

����� = �� … … … … .5 .2 2  

أن قيمة السند ما هي إال جمموع التدفقات املستقبلية خمصومة مبعدل الفائدة اخلايل من  5.22تبني العبارة 

املخاطرة، وعليه فإن خطر التعثر عن التسديد األصل مرهون بدرجة احتمال حتقق الضرر الكارثي والذي 

سند بأصل ميثل هذا االحتمال، وعليه تكون قيمة ال:  �ليكن و تكلفته تفوق العتبة احملددة مسبقا، 

  100:88مشروط املصدر بقيمة امسية 

1 0 0 = (1 − �)�
�

(1 + ��)
�

�

���

+
1 0 0

(1 + ��)
�
+ 									�	�

�

(1 + ��)
�

�

���

… … .5 .2 3  

                                                           
87CUMMIS D, PHILLIPS D, 1999,Op Cit, P :7. 
88

 : Idem, P :8. 



 

  

  

 : ومبا أن

�
�

(1 + ��)
�

�

���

=
1 − (1 + ��)

��

��
 

  :تساوي 5.23من املعادلة انطالقا ومنه تكون قيمة الكوبونات و 

� = 1 0 0 ��
1 − (1 − �)(1 + ��)

��

1 − (1 + ��)
��

… … .5 .2 4  

  :وقيمة معدل خصم السند

 	

� = ��
1 − (1 − �)(1 + ��)

��

1 − (1 + ��)
��

… … .5 .2 5  

 

/i∂: من الواضح أن ∂q > أي أنه كلما جتاوز اخلطر عتبة الضرر احملدد كان معدل خصم  ،0

الذي ميثل  �	الصعوبة يف هذا التحليل تكمن يف حتديد قيمة االحتمالو ، االسندات بأصل مشروط كبري 

تقدير هذا االحتمال يتم باالعتماد على املالحظات و احتمال جتاوز الضرر العتبة املتفق عليها مسبقا، 

مع  �اجلدول املوايل يبني حماكاة معدل اخلصم و حلجم الضرر يف منطقة جغرافية معينة، ) التارخيية(السابقة 

  : 5.25 خمتلف االحصائيات املكونة للمعادلة

  .محاكاة معدل الخصم لسند بأصل مشروط): 3.5(الجدول رقم 

�� � � �%  
0.05  
0.05  

8  
8  

0.10  
0.20  

6.03  
7.09  

قيمة السند إذا كانت تكلفة الضرر 

 أقل أو يساوي العتبة

قيمة السند إذا كانت تكلفة 

 الضرر أكرب من العتبة



 

0.05  8  0.30  8.14  
0.05  
0.05  
0.05  

10  
10  
10  

0.10  
0.20  
0.30  

5.79  
6.59  
7.38  

0.06  
0.06  
0.06  

10  
10  
10  

0.10  
0.20  
0.30  

6.76  
7.52  
8.28  

  .5.25و 5.24و 5.23من إعداد الباحث ابتداء من املعادالت   :المصدر

يتضح من اجلدول أن هناك عالقة طردية بني معدل اخلصم ومعدل الفائدة اخلايل من املخاطرة، 

هناك عالقة عكسية بني معدل اخلصم والفرتة  يف حني، qوكذلك مع احتمال جتاوز الضرر العتبة احملددة 

�� أن عند فمثال نالحظ  �الزمنية  = 0 .0 �و   5 = �و  8 = 0 .1 �كانت قيمة   0 =

6 .0 سنوات مع بقاء اإلحصائيات األخرى على  10سنوات إىل  8لكن عندما ارتفعت الفرتة من  ،3

�حاهلا اخنفضت قيمة معدل اخلصم من   = 6 .0 �إىل  3 = 5 .7 9.  

  

  

  

األدوات المـالیة المشتـقة في مجـال التـأمین  :المبحث الثالث

  وإعـادة التـأمین

وتكملة عقود إعادة  ،على متويل املؤسسات من جهة تعمل األدوات املالية املشتقة يف جمال التأمني

التأمني التقليدية وعقود إعادة التأمني املالية يف خمتلف فروع التأمني على األضرار من جهة أخرى، وعليه 

إىل مقارنة األدوات املالية يف جمال التأمني وعقود إعادة التأمني من وجهة نظر  بحثامل اتطرق هذيسوف 

  . فرها كل أداة والقيود اليت تفرضهاالتغطية اليت تو 

  :يركز املؤمن ومعيد التأمني يف حبثهم عن التغطية على النقاط التالية

 .عدم جتانس التعرض للخطرو  جتانس: خصائص - 



 

 .تأثري األداة املستعملة يف التغطية على طاقة العرض للشركة - 

 .تأثري األداة املستعملة يف التغطية على خطر اإلفالس للشركة - 

 .جودة الضمان جراء استعمال هذه األداة - 

 .تكلفة استعمال هذه األداة - 

 .يئات الرقابة واإلشراف واجلباية يف األداةهرأي  - 

 .مرونة استعمال هذه األداة - 

  :التالية العواملفاختياره يتوقف على  ،أما املضارب الذي يعرض هذه األداة

 .العائد املرجو من العملية - 

 .ادرجة اخلطر اليت يتعرض هل - 

 .رأي هيئات الرقابة واإلشراف واجلباية - 

 .درجة سيولة األداة املستعملة - 

األدوات املالية املتداولة يف جمال التأمني و  )التقليدية واملالية(توفر كل من اتفاقيات إعادة التأمني 

  .اخلصائص السابقة وإن كان لكل أداة طرقها ووسائلها اخلاصة

  :ةلتالياملطالب الثالثة اهذا املبحث يف دراسة سنتناول بال

  

  

  

    :أمين التقليديةـادة التـإع :المطلب األول

 االستغالل، أويلجأ املؤمن إلعادة التأمني من أجل تقليل أثر التغريات يف حجم األضرار على نتيجة 

ومن خالل أنواع خمتلفة   ،ظهرت إعادة التأمنيوقد ني، الزيادة يف حجم العرض على خطر معمن أجل 

  إعـادة التـأمني التقليدية؛ -

  إعـادة التـأمني املـالية؛ -

  .األدوات املالية املتداولة يف جمال التأمني -



 

كمنتجات خمصصة على املقاس لشركات التأمني اليت ختتار نوع من أنواع اتفاقيات إعادة التأمني الذي 

  : وذلك لسببني ،مؤمن، كما توفر إعادة التأمني ضمانات ممتازة للايتالءم مع إسرتاجتيته

أن اتفاقيات إعادة التأمني صممت على املقاس لتغطية خطر معني، وتشمل كل من اخلطر  :األول

  .القاعدي وخطر االرتباط

يرفض معيد التأمني أي خطر قد يعرضه لإلفالس، أو ال يستطيع ضمان التغطية على أحسن  :الثاني 

  .تغطية خلطر معني لدى معيد التأمني وجه، هلذا  فإنه من املمكن أن ال جيد املؤمن

: فيما خيص طاقة العرض وخطر إفالس املؤمن فإن إلعادة التأمني أثر مزدوج على حسابات املؤمن

بالتايل يكون لزاما على إىل معيد التأمني و  اختفض حجم اخلصوم كون أن املؤمن يدفع أقساط ،فمن جهة

ن األقساط اليت يدفعها ألختفض من أصوله  ،أخرى م جزء من املخصصات التقنية، ومن جهةاملؤمن خص

  .املؤمن إىل معيد التأمني ال تستخدم يف توظيفاته

 ،)األموال اخلاصة/ اخلصوم(ستخدام اتفاقيات إعادة التأمني من شأنه أن خيفض مديونية املؤمن إ

عمال هامش االستقاللية ا يسمح للمؤمن من استمماهذا يعين تقوية االستقاللية املالية يف األجل الطويل، و 

للرفع من رقم أعماله عن طريق االكتتاب يف فروع تأمينية جديدة من شأ�ا أن ختفض احتمال تعثره، أي 

هذا ال يعين أن اتفاقيات إعادة و أن املؤمن حيدد حجم التغريات يف النتيجة التقنية بفضل عملية التنويع، 

منها أن عقودها غري قابلة للتداول، ومدة صالحيتها ال و  ،التأمني التقليدية ال تنطوي على بعض العيوب

  .تتجاوز السنة الواحدة كما أن تكلفتها مرتفعة نوعا ما

   ـاليةأمين المـادة التـإع :المطلب الثاني

مني املالية رغبات املؤمن من خالل توفري تغطية مبعايري ثابتة على مدى عدة سنوات تليب إعادة التأ

 Finite(إال أن النوع  ،اقيات ملدة معينة، ومع األنواع املختلفة إلعادة التأمني املاليةمن خالل متديد االتف

Risk Reinsurance ( يعترب أحسن نوع يتالءم ومتطلبات شركة التأمني من خالل توفري خاصية إعادة



 

اخلطر القاعدي وخطر ) التغطية(على املقاس ملواجهة  امتويل متوازنة عرب الزمن، فهذا النوع ميثل منتج

 .االرتباط

فيما خيص طاقة العرض واحتمال تعثر املؤمن فإن نوع إعادة التأمني خبطر اكتتاب حمدود يعد 

األفضل لذلك فإذا كانت االتفاقية قبلية هذا يعين حتويل جزء من خصوم وأصول املؤمن إىل ميزانية معيد 

عن ) وليس حمفظة األخطار( يضمن مبوجب األقساط تسوية مالئمة حملفظة األضرار التأمني، هذا األخري

طريق حتمل كل التجاوزات يف تكاليف األضرار، مما خيفف العبء على ميزانية املؤمن ويسمح برفع هامش 

سبقة إمكانية االكتتاب يف أخطار أخرى، كما يسمح هذا النوع بإعادة هيكلة م بالتايلو  ،املالءة املالية

  ).اندماج، حيازة(مليزانية املؤمن حتضريا لعملية النمو الداخلية 

املدة الزمنية إلعادة التأمني املالية عادة ما تكون ثالث سنوات وقد تكون أكثر من ذلك يف حاالت 

حيث خالل هذه الفرتة ال ميكن للمؤمن أو معيد التأمني أن يفسخ العقد، و التأمني على املسؤولية املدنية، 

ال ميكن اعتبار هذه اخلاصية نقطة ضعف على اعتبار أن طول املدة مطلوب يف مثل هذه العمليات، ألن 

  .جدا امكلف بالتايلجدا و  احجم املعلومات يف هذا النوع من االتفاقيات يكون كبري 

  

  

  : األدوات المالية المتداولة في مجال التأمين :المطلب الثالث

تعترب األدوات املالية املتداولة يف جمال التأمني من األدوات املعيارية واليت تأخذ شكل عقود آجلة، 

هذه العقود ذات جاهزية كبرية مقارنة باتفاقيات إعادة و ، )صواب(خيارات، سندات أو عقود مبادلة 

الذي يريد التغطية أي أن التأمني، فهي أدوات مرتبطة مبؤشر يتطور بصورة خمتلفة عن تطور حمفظة املؤمن 

هذه األدوات تنطوي على خطر االرتباط واخلطر القاعدي، ولتذليل هذين النوعني من اخلطر البد من 

  .االستعمال احلسن واملتوازن هلذا النوع من األوراق املالية من طرف املؤمن



 

عتبار أ�ا متثل توظيفات ا التأمني يف جانب األصول فقط، على تؤثر األدوات املالية املتداولة يف جمال

أو املؤشر ) Pool(من أجل التغطية وذات خصوصية أ�ا مرتبطة إجيابا مع حجم الضرر للمجموعة 

هذا يعين ف) تطور يف نفس االجتاه(التأميين، فإذا حتقق وأن تطورت حمفظة ا�موعة مثل تطور حمفظة املؤمن 

  .ل أداة تغطية مثاليةأن األدوات املالية املتداولة يف جمال التأمني متث

لسرية أ�ا مرنة جدا يف التعامل باإلضافة إىل ا: يعطي هذا النوع من األوراق املالية ميزات عديدة منها

  .وتكلفة املعامالت املنخفضة

إىل سهولة اختاذ وضعيات مالئمة قبل  ةتتمثل مرونة االستعمال يف سهولة فك التعامل، باإلضاف

 تسمح به اتفاقيات إعادة التأمني التقليدية واملالية، أما بالنسبة للسرية فذلك هذا ما الو تاريخ االستحقاق 

اهلوية يف التعامالت اليت تتم يف السوق املالية من مضاربة أو تغطية وغريها من عن كشف  من خالل عدم

ن تكلفة استعمال العمليات، كما أن تكلفة استعمال األدوات املالية املتداولة يف جمال التأمني مبدئيا أقل م

  :أجزاء هي ةتنقسم هذه التكلفة إىل ثالثو اتفاقيات إعادة التأمني، 

ها تتكلفة اخلربة من أجل دراسة احملفظة املراد تغطيتها لغرض معرفة خصائصها اإلحصائية، ومقارن - 

 .بتطور املؤشر املرجعي

 .تكلفة منحة اخلطر اليت متنح للمضارب الذي سوف يتحمل خطر التأمني - 

 .فة املعامالت اليت من املفروض أن تكون صغرية جداتكل - 

عكس اتفاقيات إعادة التأمني اليت تتحمل مصاريف خربة كبرية من أجل دراسة حمفظة األخطار 

األدوات فاحملولة من املؤمن، باإلضافة إىل مبلغ العمولة اليت جيب أن تدفعها شركة التأمني إىل معيد التأمني، 

بتخفيض تكلفة الدخول لسوق التأمينات، على اعتبار أن أي  تسمح جمال التأمنياملالية املتداولة يف 

 ،ميكنه أن يشارك يف سوق التأمني من خالل هذه األدوات دون حتمل تكاليف كبرية) غري املؤمن(متعامل 

قابية األموال اخلاصة اليت حتددها اهليئات الر و  ،على غرار إنشاء شركة تأمني وما تتطلبه من تكاليف خاصة

  .مببالغ كبرية من أجل محاية حقوق املؤمن هلم

  .اجلدول التايل يقارن بني األدوات املالية املتداولة يف جمال التأمني واتفاقيات إعادة التأمني التقليدية واملالية



 

  التأمين واتفاقيات إعادة التأمينمقارنة بين األدوات المالية المتداولة في مجال ): 4.5(الجدول رقم 

  األدوات المالية المتداولة في مجال التأمين  إعادة التأمين  

  السندات  اخليارات  العقود اآلجلة  املالية  التقليدية

    غري منظم   السوق

)gré à gré(  

  غري منظم  منظم  منظم  غري منظم

  قبلية  قبلية  قبلية  قبلية وبعدية  قبلية  التغطية

ثالث سنوات   سنة واحدة  مدة العقد

  أو أكثر

ثالث من 

  أشهر إىل سنة

من ثالث 

  أشهر إىل سنة

أربع سنوات 

  وأكثر

الخطر 

  القاعدي

  ال يوجد  موجود  موجود  ال يوجد  ال يوجد

  ال يوجد  موجود  موجود  ال يوجد  ال يوجد  خطر االرتباط

زيادة طاقة 

  العرض

  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم

مرونة 

  االستعمال

  ضعيفة  كبرية  كبرية  متوسطة  متوسطة

تكلفة 

  االستعمال

  منخفضة  منخفضة  منخفضة  عالية  عالية

مسموح �ا من   الرقابة

  أجل التغطية

مسموح �ا من 

  أجل التغطية

مسموح �ا يف 

بعض الدول 

  )USA(فقط 

مسموح �ا يف 

بعض الدول 

  )USA(فقط 

مسموح �ا يف 

بعض الدول 

  )USA(فقط 

  /  غري مدعمة  غري مدعمة  مقننة  مدعمة  الجباية

 .على ما تقدم إعداد الباحث بناءمن : المصدر

، فكلها اوعيو� مزاياهاتستعمل يف التغطية ولكل منها  يتضح من اجلدول السابق أن كل الوسائل

من  تنطوي إما على خطر اإلقراض أو خطر االرتباط أو اخلطر القاعدي وغريها، مما يرسخ فكرة أن كال

ل التأمني متكاملة أي يكمل كل واحد منها اآلخر، فإعادة إعادة التأمني واألدوات املالية املتداولة يف جما



 

إعادة التأمني املالية  يف حنيكل املعايري مضبوطة،   حيثمني التقليدية توفر تغطية على املقاس وملدة سنة أالت

توفر تغطية على املقاس لألخطار املتوسطة وطويلة األجل من خالل اتفاقيات منظمة ومستقرة، أما 

لية املتداولة يف جمال التأمني فتوفر الرغبة يف التغطية لألخطار القصرية والطويلة األجل، وأخطار األدوات املا

  .   التقدير اخلاطئ اللتزامات شركة التأمني

  

  

  

  

  

  

األدوات المالیة المتداولة في مجال التأمین  :المبحث الرابع

  خصوم شركة التأمین -وتسییر أصول

، )خطر حجم األضرار(خطر االكتتاب: أنواع من األخطار ةإىل ثالثتتعرض حسابات شركة التأمني 

  .خطر التضخم وخطر أسعار الفائدة

يتمثل خطر االكتتاب يف جتاوز معترب حلجم الضرر املتوقع نتيجة وقوع خطأ يف تقدير املبلغ املرتاكم 

االعتبار تزايد حيث جيب األخذ بعني  ،لألضرار، أما خطر التضخم فهو خاص بالتأمني على األضرار

ارتفاع يف أسعار املمتلكات اليت تعرضت  بالتايلو  ،نتيجة حدوث تضخم) التعويضات(حجم األضرار 

للضرر، أما خطر أسعار الفائدة فتتأثر به توظيفات شركة التأمني، كون أن حمفظة توظيفات املؤمن تنخفض 

  .إذا حصل وأن ارتفعت أسعار الفائدة



 

تطرقنا حيث قيد تقين وقيد مايل، : سيري شركة التأمني حتت قيد مزدوججتعل األخطار السابقة من ت

سابقا ألمهية استعمال األدوات املالية املتداولة يف جمال التأمني يف التسيري التقين للشركة فهذه األداة وعلى 

تعترب من الوسائل  بالتايلإجيابا مع املبلغ املرتاكم لألضرار و   مرتبطامني تعترب أصالأغرار اتفاقيات إعادة الت

وكذلك خطر الوكالة  ،اليت تقلل من أثر خطر االكتتاب، كما تساعد املؤمن يف التسيري األمثل ملالءته املالية

  .مع املسامهني واملؤمن هلم

  :املطالب الثالثة التالية هذا املبحث من خاللسنتناول 

  

  

  

  

  موقع األخطار في حسابات المؤمن :المطلب األول

ميثل هذا اخلطر طبيعة و  ،)خطر حجم األضرار(تتعرض شركة التأمني أساسا إىل خطر االكتتاب 

الشكل التايل يبني كيفية و نشاط التأمني، ويتحقق عندما يتجاوز حجم الضرر الفعلي حجم الضرر املتوقع، 

  .باإلضافة إىل خطر التضخم وخطر أسعار الفائدة ،تأثري هذا اخلطر يف شركة التأمني

  .األخطار التي تتعرض لها شركة التأمين): 5.5(الشكل رقم 

  

  

  

   

األقساط حمفظة  حمفظة األصول املالية 

 خطر االكتتاب
 التغري يف أسعار الفائدة

 نتيجة االستغالل النتيجة املالية

 التغري يف التضخم

 حتويل

  موقع األخطار يف حسابات املؤمن؛ -

  يارات على خطر الكوارث؛اخلباستعمال العقود اآلجلة و جية التغطية يإسرتات -

  .التغطية يف سوق املشتقات املالية للتأمني على خطر احملاصيل الزراعية -

 



 

 

 

 

 

 

 

Source : GOUILBAULT F , ELIASHBERG C, Op Cit, P :289.  

تقدير  فإن أن خطر التضخم خاص بالتأمني على األضرار، ففي حالة وقوع الضرر ،كما سبق ذكره

وقد يكون أكرب من توقعاته خاصة إذا كانت اخلربة يف صاحل  حجم األضرار يكون من اختصاص املؤمن،

  .املؤمن له

سعر الفائدة السوقي سوف أما خطر سعر الفائدة فله عالقة بتوظيفات شركة التأمني، فإذا ارتفع 

يؤثر على حمفظة املؤمن باالخنفاض، وهلذا على شركة التأمني أن تستعمل كل الوسائل اليت من شأ�ا أن 

  .حتسن التسيري التقين واملايل للشركة

 .تسيير التقني والمالي لشركة التأمينال): 6.5(الشكل رقم 

  

   

  

  

  

  

  

 قرارات المسيرين

التقني التسيير التسيير المالي  

 التسعيرة

 

أقساط-   

 التغطية

 

إعادة التأمني-  

التغطية بالتقنيات 

 المعيارية

خيارات-   

 المالءة

 

رأس املال-   

تسيير األصول 

 والخصوم

حتديد األخطار-   

التغطية 

 المالية

اختيار - 

المحاس

 بة

 



 

  

  

  

  

  

  

  

Source : FOLUS D, Op Cit, P :328.  

يرتكز التسيري التقين على التسعرية والتغطية من األخطار واحملافظة على مستوى مقبول من املالءة 

السؤال املطروح و املالية، أما التغطية التقنية املعيارية فهي استعمال األدوات املالية املتداولة يف جمال التأمني، 

  هذه األدوات؟ على أي مستوى من امليزانية وجدول حسابات النتائج تؤثر: هو

فإذا أخذنا بعني االعتبار االرتباط املوجود  ،)نسبة الضرر(تتكون هذه األدوات حول مؤشر الضرر 

أنه ميكن لشركة التأمني أن تستعمل هذه األدوات يف  يتبنيبني مؤشر الضرر ونسبة الضرر يف شركة التأمني، 

  : املالية كما هو موضح يف الشكل املوايل هذا من شأنه أن يؤثر على النتيجةو تغطية حمفظة البوليصات، 

  .األدوات المشتقة في مجال التأمين وجدول حسابات النتائج المؤمن): 7.5(الشكل رقم

  

    

  

  

  

-أ -جدول حسابات النتائج  -ب -جدول حسابات النتائج    

 عوائد مالية

 أقساط

 تكاليف التسيري

 أضرار غ متوقعة

 أضرار

 الربح

 ربح ضائع

 تكاليف التسيري

 أضرار غ متوقعة

 أضرار

 الربح

 عوائد مالية للمشتقات

 عوائد مالية

 أقساط



 

  

  Source : Idem, P : 329.  

حالة مؤمن عندما يرتفع حجم الضرر الفعلي عن حجم الضرر  - أ -ميثل جدول حسابات النتائج 

والذي ميثل اجلزء الرمادي من األضرار يف ) Non tarifé(فائض ضرر غري مسعر وجود  بالتايلاملتوقع، و 

غري املسعر من األرباح مبقدار اجلزء الرمادي والذي ميثل الربح الضائع يف  الضررسيحذف هذا و الشكل، 

األدوات فيمثل نفس احلالة لكن شركة التأمني استعملت  ،- ب -أما جدول حسابات النتائج . الشكل

املالية املشتقة يف جمال التأمني للتغطية من االرتفاع غري املتوقع يف حجم الضرر والذي ميثل اجلزء الرمادي يف 

احلفاظ على كل األرباح بالرغم من هذه  بالتايلتسمح هذه التغطية بتعويض الربح الضائع و و العوائد املالية، 

منه تعترب األدوات املالية املتداولة يف جمال التأمني من وسائل و  .الزيادة غري املتوقعة يف حجم الضرر الفعلي

األموال (تسيري األضرار، كما تعترب كذلك وسيلة تنويع ملمتلكات املؤمن مما يرفع من نسبة االستقاللية أي 

 .)املخصصات التقنية/ اخلاصة

  :التأمني فيكون وفق الشكل املوايلأما تأثري األدوات املالية املتداولة يف جمال التأمني على ميزانية شركة 

  .األدوات المشتقة في مجال التأمين وميزانية المؤمن): 8.5(الشكل رقم

 

  

  

  

  

  

  

)شتقات التأمينمقبل استعمال ( -أ -الميزانية  ) شتقات التأمينمبعد استعمال ( -ب -الميزانية    

 إعادة التأمني

 أصول التغطية

 سيولة ضائعة

 أموال خاصة ضائعة

 أموال خاصة

 خمصصات تقنية

 سيولة ديون أخرى

 إعادة التأمني

 أصول التغطية

 سيولة حمفوظة 

 أموال خاصة حمفوظة

 أموال خاصة

 خمصصات تقنية

 سيولة ديون أخرى



 

Source : Idem, P : 330.  

 

يف الشكل السابق، فأي ارتفاع غري مقدر يف  -أ- حالة جدول حسابات النتائج  - أ - متثل امليزانية 

ه واليت متثل اجلزء الرمادي من ديفرة لجبزء من السيولة املتو  حجم الضرر يلزم املؤمن بتعويض املؤمن هلم

ذف من هذا اجلزء يف حقيقة األمر حيو  ،)أو يزيد من اخلسائر(السيولة، هذا من شأنه أن يقلل من األرباح 

 - ب- أما يف حالة امليزانية  .األموال اخلاصة والذي يتمثل يف اجلزء الرمادي من األموال اخلاصة للمؤمن

فاملؤمن غطى حمفظة بوليصاته بواسطة األدوات املالية املشتقة يف جمال التأمني، مما حافظ على سيولته رغم 

 تايلاظ على نفس النسبة من األموال اخلاصة وبالما يعين احلفوهذا  ،االرتفاع غري املتوقع يف حجم األضرار

  .-أ -على نسبة االستقاللية على عكس امليزانية 

  يارات على خطر الكوارثخالستعمال العقود اآلجلة و يجية التغطية بايإسترات :المطلب الثاني

   )ISO(التغطية باستعمال العقود اآلجلة على مؤشر :أوال

يسمح استعمال العقود اآلجلة للتأمني حتييد التسعري اخلاطئ لبوليصات املؤمن من خالل اختاذ 

�دف عملية التغطية إىل حتقيق أرباح يف و وضعية معاكسة يف السوق اآلجلة عن وضعية السوق احلاضرة، 

أن يغطي حمفظة  املضارب الذي يريدف. السوق اآلجلة لتغطية اخلسائر اليت قد تتحقق يف السوق احلاضرة

الة التأمني يبيع عقودا آجلة ويأمل أن تنخفض قيمة األوراق يف السوق احلاضرة، أما يف ح ،أوراقه املالية

فهو بذلك يتحوط من  ،عقود آجلة على مؤشر تأمنيبيغطي حمفظة بوليصاته  فيحدث العكس، فاملؤمن

   .محاية نفسه من ارتفاع هذا املؤشرأجل 

قررت التحوط من خطر الكوارث " أ"نفرض أن شركة تأمني  ،جيةيحماكاة هذه اإلسرتات أجل ومن

آجلة من نوع  افقررت شراء عقود ،اليت تتعرض هلا املنطقة الشرقية من الواليات املتحدة األمريكية

)Eastern catastrophe insurance future( واليت تغطي األضرار  ،2011، بتاريخ استحقاق سبتمرب

 .2011يت ميكن أن تقع خالل الفرتة ما بني جويلية وسبتمرب على أن تكون التسوية يف شهر ديسمرب ال

وحجم  %64املكون من جمموعة بوليصات للنفس الفرتة منط تسديدات يف حدود ) ISO(أعطى مؤشر 



 

يساوي  2011يف شهر جويلية ) ISO(، ومنه السعر اآلجل لعقد على مؤشر%12.5ضرر يف حدود 

� = 2 5 0 0 0 ∗ 0 .6 4 ∗ 0 .1 2 5 = 2 0 0 يبقى حتديد عدد العقود اليت جيب شراؤها  بالتايلو   0

باإلضافة إىل حتليل عميلة التغطية مقارنة بتطور املؤشر املرجعي وتطور حجم " أ"تأمني الشركة من طرف 

  .%10 "أ"الضرر لشركة تأمني 

  من أجل حساب نسبة التغطية نفرض أن معامل االرتباط بني ": أ"تأمين النسبة التغطية لشركة

والقيمة  ،مليون دوالر أمريكي 100حجم احملفظة املراد تغطيتها هو  ،%80الشركة والسوق هو 

  :دوالر أمريكي، ومنه يكون عدد العقود اليت جيب أن تشرتى 25000االمسية للعقد 

� = �
1 0 0 0 0 0 0 0 0

2 5 0 0 0
� �

0 .8

0 .6 4
� = 5 0 0 0  عقد	

مابني السعر احلاضر للعقد ) املوجب(مرة الفرق السالب  5000) احلصول(بتسديد " أ"شركة التأمني تلتزم 

  .دوالر أمريكي 2000والسعر اآلجل للعقد ) املفرتض أنه عشوائي(

 نتائج التغطية في تاريخ االستحقاق:  

، وتطور األسعار )ق احلاضرةالسو (نتيجة التغطية متعلقة بتطور الضرر اخلاص �ا " أ"بالنسبة لشركة التأمني 

  :يف السوق اآلجلة كما هو موضح يف اجلدول املوايل

  ".أ"نتيجة التغطية لشركة التأمين ): 5.5(الجدول رقم 

  )Pool(الضرر في المجموعة   "أ"الضرر في شركة التأمين   

يوهات ينار س

  الضرر

      1الفرضية

8  %  

 2الفرضية

10%   

 1الفرضية  %12 3الفرضية

10%  

 2الفرضية

12.5%  

 3الفرضية

15%  

قيمة الضرر 

  في الحاضر

1 0 0
=

10000000  
  

السعر املستقبلي يف تاريخ   12000000

  ���االستحقاق

النتيجة في 

  السوق اآلجلة

2000000-  0  2000000  1600  2000  2400  

    10000000  10000000  10000000تكلفة الضرر 



 

  الصافية

    .الباحث استنادا على معطيات املثالمن إعداد : المصدر

يتضح من اجلدول أن السعر اآلجل يف تاريخ االستحقاق يتحدد بقيمة مؤشر الضرر للمجموعة، 

              2400إىل  2000فإن السعر اآلجل يرتفع من  %15إىل  %12.5هذا األخري مثال من ارتفع فإذا 

)�� = 2 5 0 0 0 ∗ 0 .1 5 ∗ 0 .6 4 = 2 4 0  %12.5، أما عندما ينخفض مؤشر الضرر من )0

  :تايلالومنه تكون نتيجة التغطية للشركة ك. 1600إىل  2000فإن السعر اآلجل ينخفض من  %10 إىل

 5000، الشركة متلك  %10حلجم الضرر املقدر  اذا كان يف تاريخ االستحقاق حجم الضرر احملقق مساويإ

دوالر  2000د وسعرها اآلجل يف تاريخ االستحقاق يساوي دوالر أمريكي للعق 2000بـاشرت�ا  اعقد

مع تكلفة ضرر يف احلاضر تساوي ) 0(يساوي الصفر  آجال اتكون قد حققت رحب بالتايلأمريكي كذلك و 

 .مليون دوالر أمريكي 10

مليون  02أي هناك  ،)سوء تقدير حلجم الضرر(مليون دوالر أمريكي  12أما إذا كان الضرر احملقق 

دوالر أمريكي على كل عقد  2400دوالر أمريكي إضافية وغري مسعرة، لكن الشركة سوف حتصل على 

آجلة مبقدار  اتكون قد حققت أرباح بالتايلدوالر أمريكي، و  2000اليت اشرت�ا بـ عقد  5000آجل من 

(2 4 0 0 − 2 0 0 0 )∗ 5 0 0 = 2 0 0 0 0 0 تكون تكلفة الضرر مساوية  عليهو  ،دوالر أمريكي 0

1لـ 2 0 0 0 0 0 0 − 2 0 0 0 0 0 0 = 1 0 0 0 0 0 0 عقد يعوض متاما  5000هذا معناه أن شراء و . 0

 .االرتفاع غري املقدر يف حجم الضرر

 ،دوالر أمريكي 10000000عوض  8000000أما إذا كان الضرر احملقق أقل من الضرر املقدر أي 

لكن  يف املقابل  ،دوالر أمريكي أرباح يف السوق احلاضرة 2000000تكون الشركة قد حققت  بالتايلو 

 دوالر 2000 بـاليت اشرت�ا  5000دوالر أمريكي على كل عقد من العقود  400ختسر الشركة ما قيمته 

2)أي حجم خسائر كلي يساوي  دوالر 1600وقيمتها احلاضرة يف تاريخ االستحقاق  0 0 0 −

1 6 0 0 )∗ 5 0 0 = 2 0 0 0 0 0 وعليه تكون تكلفة الضرر مساوية لـ  ،دوالر أمريكي 0

8 0 0 0 0 0 0 + 2 0 0 0 0 0 0 = 1 0 0 0 0 0 0  .دوالر أمريكي 0



 

ي هذا املثال ضرر الشركة وضرر ا�موعة فإن استعمال العقود اآلجلة للتأمني يوفر تغطية شاملة، ف

تطور السعر اآلجل يكون خمتلف عن (يهمل هذا املثال اخلطر القاعدي  يف حني) 0.80(مرتبطان إجيابيا 

تطور السعر اآلجل يكون خمتلف عن تطور املؤشر (ويهمل كذلك خطر االرتباط ) تطور السعر يف احلاضر

، وعليه فإن جناح عملية التغطية باستعمال العقود اآلجلة للتأمني مرهونة مبدى )املرجعي للعقود اآلجلة

سديدات وحجم البوليصات تملؤمن حلجم الضرر املستقبلي ومعرفة كل املقاييس على غرار منط القدير ات

  .املعرضة للخطر وغريها

بعد استعمال العقود اآلجلة " أ"اجلدول والشكل املواليان يلخصان النتيجة التقنية والصافية لشركة التأمني 

  :للتأمني، حيث

  .لة للتأمني يف املستقبلميثل السعر احلاضر للعقود اآلج:  ���

1النتيجة التقنية يف هذه احلالية تساوي  5 − � + �(��� − ، أما النتيجة احملاسبة فتساوي (�

2 0 − � + �(��� −  %200يف حدود احتمال " أ"ذا كان حجم الضرر يف شركة التأمني فإ. (�

  .فالعقود اآلجلة للتأمني تضمن تغطية النتيجة التقنية والنتيجة الصافية

  .بعد التغطية اآلجلة" أ"جدول حسابات شركة التأمين ): 6.5(الجدول رقم  

  التكاليف  اإليرادات

 65  ضرر غري الكوارث P=100  أقساط

 �  ضرر الكوارث  5  عوائد مالية تقنية

���)�  عوائد مالية آجلة −   25  مصاريف التسيري (�

 RT  النتيجة التقنية    

      5  عوائد مالية غير تقنية

 RCN  ) ربح(النتيجة احملاسبية الصافية  RCN  )خسارة(

    جمموع التكاليف    مجموع اإليرادات

    .من إعداد الباحث استنادا على معطيات املثال: المصدر

  



 

  

  .النتيجة التقنية والصافية بعد التغطية اآلجلة): 9.5(الشكل رقم 

 

 

  

  

  

  

    .من إعداد الباحث استنادا على معطيات املثال: المصدر

 

تبقى ثابتة يف حدود معينة من احتمال ) RCN(أن النتيجة احملاسبة الصافية  ،يتضح من الشكل

لكن بعد هذا احلد تنخفض وبشكل مباشر نظرا لعدم جدوى العقود اآلجلة للتأمني بعد  ،)%200(الضرر 

  .هذا احلد

   )PCS(التغطية باستعمال الخيارات على مؤشر  :ثانيا

للمؤمن أو معيد التأمني التغطية من اخلسائر اليت قد ) PCS(يوفر شراء خيار شراء على مؤشر 

مليون دوالر أمريكي  2التغطية يف حدود " أ"يتعرض هلا إذا حتقق اخلطر الكارثي ، فإذا أرادت شركة التأمني 

مليون دوالر أمريكي األوىل للتكاليف املتتالية على الكوارث، يف هذه احلالة  8على كل ضرر يتجاوز 

أن املؤمن يشرتي خيار شراء ويبيع يف نفس و ، )PCS(على مؤشر) Call spread(يشرتي املؤمن فرق خيار

 .الوقت خيار شراء بنفس تاريخ استحقاق مع سعر تنفيذ أعلى

L/P 

10 

200% 
RT 

RCN 



 

) Eastern small cap PCS call spread(فرق خيار من النوع "  أ"وعليه تشرتي شركة التأمني 

من النسبة ما بني تكلفة الضرر للشركة  انطالقا، حيدد سعر التنفيذ 2011بتاريخ استحقاق سبتمرب 

  :التاليةمتر عملية التغطية عرب املراحل و ، %0.2وحصتها يف السوق معرب عنها باألقساط ولتكن 

8: شراء خيار شراء بسعر تنفيذ يساوي ∗ 1 0 � 0 .0 0 2⁄ = 	4 ∗ 1 0 نقطة  40ما يعادل وهو   �

 ).PCS(على مؤشر 

1: بيع خيار شراء بسعر تنفيذ يساوي 0 ∗ 1 0 � 0 .0 0 2⁄ = 	5 ∗ 1 0 نقطة  50ما يعادل وهو   �

 ).PCS(على مؤشر 

 مليون  2أي عدد عقود اخليارات اليت جيب شراؤها من أجل تغطية  :تحديد نسبة التغطية

  :دوالر أمريكي من األضرار من طرف املؤمن

� = 2 ∗ 1 0 � 2 0 0 (5 0 − 4 0 )= 1 0 0 0 �عقد	  

 نتيجة التغطية في تاريخ االستحقاق:  

كل نقطة تساوي (نقاط من املؤشر  3أي  ،دوال أمريكي 600املؤمن يدفع على كل خيار  نفرض أن

  :نحصل يف تاريخ االستحقاقف، )دوالر أمريكي 200

دوالر  600نقطة، فإن فرق اخليار ال قيمة له ويكون املؤمن قد خسر  40إذا كان املؤشر أقل من  -

 .ما ميثل مقدار العالوةوهو دوالر أمريكي  600000اليت اشرتاها أي  1000على كل عقد من 

فاملؤمن حيصل على  ،نقطة مثال 46نقطة وليكن  50و 40أما إذا كان املؤشر ما بني  -

(4 6 − 4 0 )1 0 0 0 ∗ 2 0 0 = 1 2 0 0 0 0 دوالر أمريكي مقدار العالوة  600000يدفع منها  0

 .دوالر أمريكي 600000: ويتحصل على مبلغ صايف قدره

5) ، فاملؤمن حيصل علىنقطة 50أما إذا كان املؤشر أكرب من  -  0 − 4 0 )1 0 0 0 ∗ 2 0 0 =

2 0 0 0 0 0  600000لكن يدفع منها  ،السوق احلاضرة، واليت تساوي مقدار أقصى خسارة يف 0

  . دوالر أمريكي 1400000: دوالر أمريكي مقدار العالوة ويتحصل على مبلغ صايف قدره



 

بعد استعمال عقود خيارات " أ"اجلدول والشكل املواليان يلخصان النتيجة التقنية والصافية لشركة التأمني 

  :التأمني، حيث

C� : الشراءمتثل العالوة على شراء خيار.  

C� :متثل العالوة على بيع خيار الشراء  

CS� :متثل قيمة فرق خيار الشراء يف تاريخ االستحقاق	T.  

  .بعد التغطية بالخيارات" أ"شركة التأمين النتائج لجدول حسابات ): 7.5(الجدول رقم  

  التكاليف  اإليرادات

 65  ضرر غري الكوارث P=100  أقساط

 �  الكوارثضرر   5  عوائد مالية تقنية

���  عوائد مالية آجلة +   25  مصاريف التسيري ����

 ���  مصاريف مالية تقنية   

 RT  النتيجة التقنية    

      5  عوائد مالية غري تقنية

 RCN  ) ربح(النتيجة احملاسبية الصافية  RCN  )خسارة(

    جمموع التكاليف    جمموع اإليرادات

    .من إعداد الباحث استنادا على معطيات املثال :المصدر

1يساو تالنتيجة التقنية  5 − � + �(�� − �� + ، أما النتيجة احملاسبية الصافية : (���

2: فتساوي 0 − � + �(�� − �� + فإن النتيجة التقنية  ،مهما يكن حجم الضررو . (���

��)�والصافية مغطاة يف حدود  −   .رعلى جمال الضرر املختا (��

 .النتيجة التقنية والصافية بعد التغطية بالخيارات): 10.5(الشكل رقم 

 

 

L 
K1 K2 

RCN 



 

  

  

  

    .من إعداد الباحث استنادا على معطيات املثال: المصدر

كل من النتيجة التقنية والصافية تنخفض كلما زاد حجم الضرر ف K1قبل أنه يتضح من الشكل 

بعد هذا و وهو ا�ال املغطى باستعمال فرق خيار الشراء،  K2و K1مث استقرار النتيجة ما بني  ،Lاملرتاكم 

كلما زادت قيمة األضرار ) حتقق خسائر(تعاود النتيجة التقنية والصافية يف النزول  ،K2ا�ال أي بعد 

  . Lاملرتاكمة 

  التغطية في سوق المشتقات المالية للتأمين على خطر المحاصيل الزراعية :المطلب الثالث

األوىل بالعقود : إىل مثالني للتغطية بواسطة املشتقات املالية يف جمال التأمني طلبامل اتطرق هذنس

  .اآلجلة للتأمني والثانية باستعمال عقود خيارات التأمني

ة املشهورة بزراعة الذرة يريد زراعة ييف الواليات املتحدة األمريك) Iowa(يف منطقة  انفرض أن منتجل

 ،بوشل يف الفدان 130احلصول على مردود قدره يف ويأمل ) مرت مربع 4046.86= فدان  1 (فدان  80

دوالر أمريكي للبوشل من  2.30بوشل من الذرة، ويف شهر ماي عرض عليه  10400أي حجم إنتاج 

 10400يف هذه احلالة يكون املنتج قد التزم بتسليم  .2011طرف وسيط، احلصاد يكون يف شهر أكتوبر 

خيشى هذا املنتج أثر سوء و دوالر أمريكي،  23920قدره  ل احلصول على دخلل من الذرة مقاببوش

فقرر محاية عوائده  ،)فدان من األرض 1كمية الذرة املنتجة يف (األحوال اجلوية على دخله من إنتاج الذرة 

خ املدرج يف بورصة شيكاغو وتواري CYIباستعمال األدوات املالية املشتقة يف جمال التأمني على مؤشر 

  .االستحقاق املعمول �ا هي سبتمرب وجانفي

  CYIالتغطية باستعمال العقود اآلجلة للتأمين على مؤشر  :أوال



 

املؤشر و ، 2011يف شهر ماي  CYIقرر املنتج بيع عقود آجلة على مؤشر  ،ختوفا من تدين مردوده الزراعي

  .بوشل يف الفدان 120بـاملرجعي حينها مسعر 

 تحديد نسبة التغطية:  

�	: املنتج يبيع ما عدده = 2 .3 0 ∗ 8 0 1 0 0 = 1 .8 4 ≈ 2 القيمة االمسية للعقد (،  �عقد	

100.(  

 نتيجة التغطية   :  

ال دود إنتاجه، ومل يتمكن من تسليم إخالل فصل الصيف أصاب املنتج عاصفة برد أثرت على مر 

8بوشل يف شهر أكتوبر والذي ميثل مردود 8720 7 2 0 8 0 = 1 0  نفرتض أنلبوشل يف الفدان،    ⁄9

 يأعاده يدوالر أمريكي على كل بوشل ال يسلم يف م 0.2الوسيط اتفق مع املنتج على خصم 

3	دوالر 3 6 = (1 0 4 0 0 − 8 7 2 0 )∗ 0 هذا الشرط اجلزائي سوف يهمل يف حساب نتيجة ( 2.

  ).املنتج

2	دوالريكون دخل املنتج  0 0 5 6 = 8 7 2 0 ∗ 2 .3 فاملنتج حيقق خسائر مقارنة مبا توقعه  0

3	دوالر:مبقدار 8 6 4 = 2 0 0 5 6 − 2 3 9 2  100بـ امسعر  املؤشر كان  ،يف نفس تاريخ االستحقاق. 0

4	دوالر:  ومنه حيصل املنتج بعد تسوية وضعيته اآلجلة على 0 0 0 = 2 (1 0 0 − 1 2 0 ، و�ذا  (

 بالتايلو  24056أي ما جمموعه  ،4000إليها  ادوالر أمريكي مضاف 20056يكون املنتج قد حتصل على 

الواضح يف هذه احلالة أن هناك ارتباط و يكون قد عوض خسائر تدهور مردوده نتيجة سوء األحوال اجلوية، 

  ) .CYIاملؤشر (وأداة التغطية ) مردود الذرة(بني األداة املغطاة 

 تعمال التأمين الفالحي التقليديالتغطية باس :ثانيا

أي بداية البوليصة تكون يف  ،رتة اإلنتاجفغطية ميكن ملنتج الذرة أن يكتتب يف بوليصة تأمني من أجل ت

دوالر أمريكي، فإذا اخنفض مردود الذرة حتت  900ستة أشهر، مقابل تسديد ) 06(شهر ماي وملدة 

تعوض شركة التأمني املنتج ...) إعصار، جفاف ،الربد(بوشل يف الفدان على إثر وقوع كارثة طبيعية  130



 

يف هذه احلالة حتملت شركة التأمني خطر و دوالر أمريكي على كل بوشل من اخلسائر،  200يف حدود 

ميكنها أن تغطي هذا اخلطر باستعمال العقود اآلجلة للتأمني على  بالتايلمن املنتج، و  تدهور املردود بدال

  .ا إليه يف املثال السابقعلى غرار ما تطرقن CYIاملؤشر 

 نتيجة التغطية بعد استعمال التأمين الفالحي التقليدي:  

، أي أن 3864فاملنتج يكون قد حلقت به خسارة قدرها  ،بوشل 8720إذا كان حجم اإلنتاج الفعلي 

  :تعوض شركة التأمني املنتج على النحو التايل بالتايلبوشل يف الفدان و  109املردود اخنفض إىل 

 2 4 0 0 = 2 0 0 (1 0 9 − 1 3 0 : ومنه فاملنتج يكون قد حقق دخال إمجاليا قدره ،دوالر أمريكي (

2 3 3 5 6 = 2 4 0 0 + 9 0 0 − 2 0 0 5   .وهو عائد قريب من العائد الذي كان يرمي إليه مسبقا 6

 نتيجة التغطية اآلجلة لشركة التأمين:  

بوشل يف الفدان، يف �اية  120واملسعر بـ  CYIعلى املؤشر  ة التأمني وضعيتها ببيع عقد آجلتغطي شرك

: حتقق شركة التأمني الربح التايل بالتايلو  ،بوشل يف الفدان 100بـ  االعملية كان املؤشر مسعر 

4 0 0 0 = 1 0 0 (1 0 0 − 1 2 0 )∗ دوالر أمريكي، عملية التأمني اليت قامت �ا الشركة يف  2

دوالر أمريكي أقساط التأمني أي تكلفة  900منها  ادوالر أمريكي حمذوف 4200السوق احلاضرة كلفتها 

7دوالر أمريكي، ومنه تكون شركة التأمني قد حققت رحبا قدره  �3300ائية  0 0 = 3 3 0 0 −

4 0 0   .2إىل  1.84هذا الفائض يف التغطية راجع إىل تقريب عدد العقود من و دوالر أمريكي،  0

  

  CYI التغطية بواسطة الخيارات على العقود اآلجلة على المؤشر :ثالثا

بوشل يف الفدان بتاريخ استحقاق جانفي  120يقوم املنتج يف هذه احلالة حبيازة خيار بيع بسعر تنفيذ 

حتدد هذه العالوة باستعمال منوذج بالك وشولز بوضع معامل التذبذب (بوشل يف الفدان  4وبعالوة قدرها 

15%.(  

 تحديد نسبة التغطية:  



 

دوالر أمريكي، ومنه  100كل خيار يكون على عقد آجل حبيث تكون القيمة االمسية للمؤشر تساوي 

  :تكون نسبة التغطية مماثلة ملا كانت عليه يف حالة العقود اآلجلة أي

� = 2 .3 0 ∗ 8 0 1 0 0 = 1 .8 4 ≈ 2 بيع يف شهر  يشرتي خياريومنه على املنتج أن  ،�عقد	

8: ماي مقابل دفع عالوة بقيمة 0 0 = 1 0 0 ∗ 4 ∗   .دوالر أمريكي 2

 نتيجة التغطية :  

ومن أجل أن تكون عملية التغطية فعلية يف شهر أكتوبر على املنتج  ،مبا أن تاريخ االستحقاق هو جانفي

دد هذا السعر حي( 21أن يسوي وضعيته يف ذلك التاريخ عن طريق بيع خياري البيع بسعر سوق قدره 

: ومنه حيصل املنتج على ربح آجل قدره، )%15امل التذبذب باستعمال منوذج بالك وشولز بوضع مع

4 2 0 0 = 1 0 0 ∗ 2 1 ∗ 2: دوالر أمريكي، وجممال حيصل على دخل قدره 2 3 4 5 6 =

4 2 0 0 + 8 0 0 − 2 0 0 5 كان يأمل أن حيققه، الذي  دوالر أمريكي، وهو دخل قريب من الدخل  6

  .سائل التغطية السابقةعيوب و اجلدول املوايل يوضح مزايا و و 

  

  

  

  

  .وسائل تغطية أخطار خسائر المحاصيل الزراعية): 8.5(رقم الجدول 

  التأمين  الخيارات  العقود اآلجلة  بالنسبة للمنتج

خطر + اخلطر القاعدي   الفعالية

  االرتباط

خطر + اخلطر القاعدي 

  االرتباط

  تامة

اهلامش + العالوة   )ضمان( ياهلامش املبدئ  تكلفة االستعمال

  املبدئي

  قسط مرتفع



 

متكن من اختاذ وضعية   االستعمالمرونة 

  معاكسة

متكن من اختاذ وضعية 

  معاكسة

عدم إمكانية اختاذ 

  وضعية معاكسة

  إعادة التأمني  اخليارات  العقود اآلجلة  بالنسبة لشركة التأمين

خطر + اخلطر القاعدي   الفعالية

  االرتباط

خطر + اخلطر القاعدي 

  االرتباط

  تامة

اهلامش + العالوة   )ضمان( ياملبدئاهلامش   تكلفة االستعمال

  املبدئي

قسط  إعادة تأمني 

  مرتفع

متكن من اختاذ وضعية   مرونة االستعمال

  معاكسة

متكن من اختاذ وضعية 

  معاكسة

عدم إمكانية اختاذ 

  وضعية معاكسة

  ).4.5(من إعداد الباحث استنادا للجدول رقم : المصدر

أن كلها  اوسائل التغطية السابقة مزايا وعيوب، كميتضح من اجلدول السابق أن لكل وسيلة من 

كما توضح األمثلة و توفر تغطية متقاربة سواء من حيث التكلفة أو من حيث العوائد املرجوة من استعماهلا، 

  .السابقة صعوبة املفاضلة بينها

  

  

  

  

ل مقارنة األدوات المالیة المشتقة في مجا: المبحث الخامس

  التأمین وإعادة التأمین

إعادة التأمني التقليدية : مقارنة بني ثالث وسائل إلعادة التمويل لشركة التأمني املبحث اقرتح هذي

وإعادة التأمني املالية واألدوات املالية املشتقة يف جمال التأمني، وأثر هذه الوسائل على حماسبة شركة التأمني 

)ALBINGIA( مليون  30اليت تبلغ أمواهلا اخلاصة ، واليت تعترب من أهم شركات التأمني على األضرار و



 

مليون دوالر  150مليون دوالر أمريكي وقيمة أصول توظيفتها  120دوالر أمريكي وخمصصا�ا التقنية 

  .%8أمريكي تعطي عائد سنوي 

- 2004سنوات استغالل متتالية يعطى جدول حسابات النتائج للفرتة ) 06(من أجل  ست 

مليون  70وسددت  ،مليون دوالر أمريكي أقساط 100ما مقداره  2004، حيث أصدرت يف سنة 2009

مليون دوالر أمريكي مصاريف التسيري، كما بلغت اإليرادات  30ودوالر أمريكي تعويض على األضرار 

كانت   بالتايلصافية و  اتمليون دوالر أمريكي إيراد 6مليون دوالر أمريكي منها هلا  12املالية اإلمجالية 

  :مليون دوالر أمريكي، كما هو موضح يف اجلدول التايل 6ية النتيجة الصاف

  )بالمليون دوالر: (بدون تغطية) ALBINGIA(جدول حسابات النتائج للشركة ) 9.5(الجدول رقم 

  2009  2008  2007  2006  2005  2004  السنة

  100  100  100  100  100  100  أقساط مباشرة

  76  60  80  95  75  70  أضرار_ 

مصاريف _ 

  التسيير

30  30  30  30  30  30  

  -6  +10  - 10  - 25  -5  0  النتيجة التقنية=

اإليرادات + 

  المالية الصافية

6  6  6  6  6  6  

  0  +16  -4  - 19  +1  +6  النتيجة الصافية

    .من إعداد الباحث استنادا على معطيات املثال: المصدر

سنوات، مما جيعل املردودية املالية يتضح من اجلدول أن النتيجة الصافية متذبذبة جدا خالل الست 

لشركة ستحاكي عدة طرق من للشركة عشوائية، ومن أجل معاجلة هذه الدرجة الكبرية من التقلبات فإن ا

  .التغطية

  :املطالب األربعة التاليةهذا املبحث يف دراسة سنتناول بال

  
  التغطية باستعمال إعادة التأمني التقليدي؛ -

  التأمني املالية؛ التغطية باستعمال إعادة -

  التغطية باستعمال األدوات املالية املشتقة يف جمال التأمني؛ -

  .مقـارنة النتـائج -



 

  

  

  

  استعمال إعادة التأمين التقليديةالتغطية ب :المطلب األول

  :تعتمد الشركة على نوعني من أنواع إعادة التأمني التقليدية

 ).Quote- part(إعادة التأمني النسبية  - 

 ). Stop loss(التأمني غري النسبية إعادة  - 

  ): Quote- part(حالة إعادة التأمين النسبية  :أوال

من حمفظة األخطار مبوجب اتفاقية إعادة تأمني  %20تتخلى شركة التأمني يف هذه احلالة على 

ملدة سنة يكون التزام معيد التأمني فيها غري حمدود، كما )) Quote- part(إعادة التأمني النسبية (باحلصص 

، %70من قيمة األقساط عندما يكون معدل الضرر  %30يدفع معيد التأمني لشركة التأمني عمولة 

تكون هذه االتفاقية بنفس الشروط على . %1كلما ارتفعت نسبة الضرر بـ  %0.5تنخفض هذه العمولة بـ و 

 :كما يلي)ALBINGIA(تكون نتيجة الشركة و مدى ست سنوات متتالية، 

  

 -Quote(بعد استعمال ) ALBINGIA(جدول حسابات النتائج للشركة ): 10.5(الجدول رقم 

part (  

  .مليون دوالر أمريكي: الوحدة

  2009  2008  2007  2006  2005  2004  السنة

  100  100  100  100  100  100  أقساط مباشرة

  76  60  80  95  75  70  أضرار_ 



 

مصاريف _ 

  التسيير

30  30  30  30  30  30  

أقساط إعادة _ 

  التأمين

20  20  20  20  20  20  

حصة إعادة + 

  التأمين

14  15  19  16  12  15.2  

عمولة إعادة + 

  التأمين

6  5.5  3.5  5  7  5.4  

  -5.4  9  -9  - 22.5  -4.5  0  النتيجة التقنية=

اإليرادات + 

  المالية الصافية

5  5  5  5  5  5  

  -0.4  +14  -4  - 17.5  +05  +5  النتيجة الصافية

    .من إعداد الباحث استنادا على معطيات املثال: المصدر

مليون دوالر  ALBINGIA (20(دفعت شركة التأمني  2004يف سنة  هيتضح من اجلدول أن

مليون دوالر  14ما يعادل  ، أيمن حجم الضرر %20أمريكي أقساط ملعيد التأمني، هذا األخري يعوض 

فيما خيص اإليرادات املالية و مليون دوالر أمريكي،  6من األقساط كعمولة أي  %30ويسدد  ،أمريكي

من األقساط  %20مليون دوالر أمريكي وهذا راجع إىل عدم توظيف 5إىل  6الصافية فقد اخنفضت من 

فعمولة  2005مليون دوالر أمريكي، أما يف سنة  5اليت سددت ملعيد التأمني، مما جيعل النتيجة الصافية 

 75مليون دوالر أمريكي إىل  70كون أن حجم الضرر ارتفع من  %27.5إىل  %30 التأمني اخنفضت من

حالة عدم (الة السابقة احلمليون دوالر أمريكي، كما نالحظ أن النتيجة التقنية حققت خسائر أقل مقارنة ب

  ).وجود تغطية

  )Stop loss(حالة إعادة التأمين غير النسبية  :ثانيا

�(حتول شركة التأمني يف هذه احلالة ملعيد التأمني حمفظة أخطار يف حدود  = 4 0 % 	��	� =

5 0 من  %50هذا يعين أن شركة التأمني تتخلى عن اجلزء املرتاكم من األضرار الذي يتجاوز و ،  )%



 

تكون هذه االتفاقية ملدة سنة وبنفس الشروط على مدى ست و كحد أقصى،   %90األقساط وإىل حدود 

  :كما يلي)ALBINGIA(تكون نتيجة الشركة و سنوات متتالية، 

) Stop loss(بعد استعمال ) ALBINGIA(جدول حسابات النتائج للشركة ): 11.5(الجدول رقم 

  .مليون دوالر أمريكي: الوحدة

  2009  2008  2007  2006  2005  2004  السنة

  100  100  100  100  100  100  مباشرة أقساط

  76  60  80  95  75  70  أضرار_ 

مصاريف _ 

  التسيير

30  30  30  30  30  30  

أقساط إعادة _ 

  التأمين

20  20  20  20  20  20  

حصة إعادة + 

  التأمين

10  25  40  30  10  26  

  0  0  0  -5  0  0  النتيجة التقنية=

اإليرادات + 

  المالية الصافية

5  5  5  5  5  5  

  +5  +5  +5  0  +5  +5  الصافيةالنتيجة 

    .من إعداد الباحث استنادا على معطيات املثال :المصدر

مليون دوالر أمريكي يف شكل أقساط  20دفعت شركة التأمني  2004يف سنة  هيتضح من اجلدول أن

  :فمعيد التأمني يعوض مبلغ يساوي ،ميثل املبلغ املرتاكم لألضرار �ملعيد التأمني، فإذا اعتبارنا أن 

���(� − �,0 )− (� − �,0  2006مليون دوالر أمريكي، لكن يف سنة  10، أي مبلغ قدره (

أن حجم الضرر جتاوز احلد املتفق عليه مع معيد  إىل وهذا راجع ،نالحظ أن النتيجة الصافية تساوي الصفر

  .التأمني

  باستعمال إعادة التأمين المالية التغطية :المطلب الثاني



 

  ):Finite Risk(خطر االكتتاب احملدود  من أنواع إعادة التأمني املالية تعتمد الشركة على نوعني

 ).Finite Quota Share(FQS)(إعادة التأمني املالية  - 

 ). Spread Loss Treaty (SLT)(إعادة التأمني املالية  - 

  ): Finite Quota Share(FQS)(التأمين المالية إعادة التغطية باستعمال  :أوال

تتمثل هذه االتفاقية يف التزام حمدود ملعيد التأمني من خالل اختاذ إجراءات عمولة متدرجة مع الزمن، 

كلما كان حجم   اتعمل هذه االتفاقيات عكس إعادة التأمني التقليدية، فمبلغ العمولة يكون كبري حيث 

التأمني ملا تكون حباجة كبرية لألموال، كما ميكن أن يتأثر معيد التأمني نتيجة بغرض دعم شركة  االضرر كبري 

حساب "من  ابتداء احمدد اسوء تقدير شركة التأمني حلجم الضرر، لذا تقرتح هذه االتفاقية كذلك توازن

وحالة التوازن  ، هذا احلساب عبارة عن جمموع الفوارق السنوية ما بني النتيجة التقنية ملعيد التأمني"الفوارق

  .يقسم املبلغ املرتاكم هلذا احلساب ما بني شركة التأمني ومعيد التأمنيو ، )النتيجة التقنية تساوي الصفر(

ىل معيد التأمني مبوجب اتفاقية تدوم ست إمن اخلسائر  %20يف هذه احلالة تتنازل شركة التأمني عن 

ترتفع و ، %70عندما يساوي حجم الضرر  %30متتالية، كما يدفع معيد التأمني عمولة سنوات ) 06(

فإن شركة التأمني تدفع  اإذا كان حساب الفوارق سالبو  ،%1كلما ارتفع حجم الضرر بـ  %1نسبة العمولة 

من تراكم  %80فإن معيد التأمني يدفع  امن تراكم حساب الفوارق، أما إذا كان موجب %20ملعيد التأمني 

  :التايلهذا احلساب كما هو موضح يف اجلدول 

  ).FQS(بعد استعمال ) ALBINGIA(جدول حسابات النتائج للشركة  :)12.5(الجدول رقم  

  .ملیون دوالر أمریكي: الوحدة

  2009  2008  2007  2006  2005  2004  السنة

  100  100  100  100  100  100  أقساط مباشرة

  76  60  80  95  75  70  أضرار_ 

مصاريف _ 

  التسيير

30  30  30  30  30  30  



 

أقساط إعادة _ 

  التأمين

20  20  20  20  20  20  

حصة إعادة + 

  التأمين

14  15  19  16  12  15.2  

عمولة  إعادة + 

  التأمين

6  7  11  8  4  7.2  

حساب ) - (+/

  الفوارق

/  /  /  /  /  2.9-  

  -6.5  6  - 6  - 15  - 3  0  النتيجة التقنية=

اإليرادات + 

  المالية الصافية

5  5  5  5  5  5  

  -1.5  +11  - 1  - 10  +2  +5  النتيجة الصافية

    .من إعداد الباحث استنادا على معطيات املثال: المصدر

مليون دوالر أمريكي يف شكل أقساط  20دفعت شركة التأمني  2004يف سنة  هيتضح من اجلدول أن

 %30وسدد كذلك  ،مليون دوالر أمريكي 14من األضرار أي  %20ملعيد التأمني، هذا األخري عوض 

، كما )تساوي الصفر(ما أعطى نتيجة تقنية متوازنة  ، وهومليون دوالر أمريكي 6ما يعادل أي عمولة 

يف و من األقساط احملولة ملعيد التأمني،  يون دوالر أمريكي على اعتبار ما حذفمل 5 اإليرادات املالية تبلغ

مليون دوالر أمريكي إىل معيد التأمني واليت متثل املبلغ  2.9سددت شركة التأمني مبلغ  2009السنة األخرية 

حيث تشكلت نتيجة الفرق بني النتيجة التقنية ملعيد التأمني وجمموع اخلسائر  ،السالب حلساب الفوارق

 2.9من هذا املبلغ  أي  %20تتحمل شركة التأمني و مليون دوالر أمريكي،  14.4التقنية اليت قدرت بـ

  .ي حسب ما اتفق عليه يف االتفاقيةمليون دوالر أمريك

  )Spread Loss Treaty (SLT)(التغطية باستعمال إعادة التأمين المالية  :ثانيا

هذه األقساط يف  توضعو ملعيد التأمني،  اثابت اتدفع شركة التأمني كل سنة مبوجب هذه االتفاقية قسط

حساب التجربة، تدفع الفوائد الناجتة عن هذا احلساب لشركة التأمني وحتذف له يف  حساب بفوائد يسمى



 

 اتدفع شركة التأمني أقساط احالة تسديد تعويضات األضرار، لكن عندما يصبح رصيد هذا احلساب سالب

ا إذا  فسيدفع لصاحل شركة التأمني أم اإذا كان رصيد هذا احلساب موجب ،عند �اية مدة االتفاقيةو أعلى، 

  .فشركة التأمني ملزمة بتعويض معيد التأمني مبلغ الرصيد اكان الرصيد سالب

حني يتعهد  مليون دوالر أمريكي، يف 20مني سنوي قدره تدفع شركة التأمني قسط إعادة تأيف هذه احلالة 

من حجم الضرر على أن ال يتجاوز حجم الضرر املرتاكم  %40معيد التأمني بتعويض األضرار يف حدود 

يف حالة ما إذا و ،  %10 اسنوي ايعطي حساب التجربة عائدو مليون دوالر أمريكي،  180لسنوات الست ل

اجلدول التايل يبني و مليون دوالر أمريكي،  10بـأعلى  اتدفع شركة التأمني قسط ا،أصبح هذا الرصيد سالب

  :نوع من إعادة التأمنينتيجة استعمال هذا ال

  

  

  

  

  ).SLT(بعد استعمال ) ALBINGIA(جدول حسابات النتائج للشركة  :)13.5(الجدول رقم 

  .ملیون دوالر أمریكي: الوحدة

  2009  2008  2007  2006  2005  2004  السنة

  100  100  100  100  100  100  أقساط مباشرة

  76  60  80  95  75  70  أضرار_ 

مصاريف _ 

  التسيير

30  30  30  30  30  30  

أقساط إعادة _ 

  التأمين

20  30  30  30  30  30  

  23  24  32  38  30  28حصة إعادة + 



 

  التأمين

فوائد حساب 

  التجربة

2  2.4  2.6  2.1  2.1-  2.9  

رصيد حساب 

  التجربة

6-  3.6-  9-  8.9-  0.8-  9.1  

  +4.6  /  /  /  /  /  الرصيد) - (+/

  -8.4  4  -8  - 17  -5  8  النتيجة التقنية=

اإليرادات + 

  المالية الصافية

5  5  5  5  5  5  

  -3.4  +9  -3  - 12  0  +13  النتيجة الصافية

    .من إعداد الباحث استنادا على معطيات املثال: المصدر

مليون دوالر أمريكي يف شكل أقساط  20دفعت شركة التأمني  2004يف سنة  هيتضح من اجلدول أن

مليون دوالر  70من حجم الضرر الذي بلغ يف هذه السنة  %40يعوض هذا األخري  ،ملعيد التأمني

مليون دوالر أمريكي فوائد على األقساط  2مليون دوالر أمريكي وسدد  28أي دفع تعويض قدره  ،أمريكي

 .مليون دوالر أمريكي)-6(، وعليه يكون رصيد التجربة يساوي )10%(

  المشتقة في مجال التأمينالمالية التغطية باستعمال األدوات  :المطلب الثالث

  ية بواسطة العقود اآلجلة للتأمينالتغط :أوال

ة على مؤشر تأمني من أجل التغطية، يف هذه احلالة العقود اآلجل) ALBINGIA(تستعمل الشركة 

دوالر أمريكي مع اختيار مؤشر الضرر على الكوارث   25000مسية إكون هذه العقود ملدة سنة وبقيمة ت

ومنه تكون نسبة  ،مليون دوالر أمريكي 100كمرجع، تعمل الشركة على تغطية كل حمفظة أخطارها أي 

: التغطية املصححة مبعامل االرتباط بني أضرار الشركة وأضرار السوق مقسوم على منط التسديد أي

� = (1 0 0 0 .0 2 5⁄ )∗ (0 .8 0 0 .6 4⁄ )= 5 0 0 0  5000ن جيب على الشركة شراء ، إذعقد	

عقد آجل يف بداية كل سنة عندما تتوقع الشركة أن حجم األضرار سوف يرتفع، تكون هذه العقود يف 

ميثل الفرق بني السعر احلايل والسعر اآلجل قيمة األرباح اآلجلة و دوالر أمريكي،  2000بـبداية الفرتة مسعرة 



 

اجلدول املوايل يوضح أثر استعمال العقود اآلجلة و ستحقاق، اليت ميكن أن حتققها الشركة يف تاريخ اال

  :للتأمني للتغطية على نتيجة الشركة

  

  

  

  

  

  

  

بعد استعمال العقود اآلجلة ) ALBINGIA(جدول حسابات النتائج للشركة  :)14.5(الجدول رقم 

  .للتأمين

  .ملیون دوالر أمریكي: الوحدة

  2009  2008  2007  2006  2005  2004  السنة

  100  100  100  100  100  100  أقساط مباشرة

  76  60  80  95  75  70  أضرار_ 

مصاريف _ 

  التسيير

30  30  30  30  30  30  

تسعير المؤشر 

%  

12.5  14  40  15  5  13  

تسعير العقد 

  بالدوالر

2000  2240  6400  2400  800  2080  

  شراء  شراء  شراء  شراء  شراء  شراء  الوضعية



 

   

  +0.4  -6  +2  +22  +1.2  0  نتيجة التغطية+ 

  -5.4  4  -8  -3  -3.8  0  النتيجة التقنية=

اإليرادات + 

  المالية الصافية

6  6  6  6  6  6  

  +0.6  +10  -2  +3  +2.2  +6  النتيجة الصافية

    .من إعداد الباحث استنادا على معطيات املثال: المصدر

حبيث كانت نتيجة التغطية  ،حمايدة 2004يتضح من اجلدول أن التغطية يف السوق اآلجلة لسنة 

فقد استطاعت تقليص  ،فإن التغطية يف السوق اآلجلة كانت فعالة 2007تساوي الصفر أما يف سنة 

فقد تدهورت النتيجة الصافية نتيجة  2008اخلسائر اليت تعرضت هلا الشركة يف السوق احلاضرة، أما يف سنة 

مقارنة (ة يف حجم الضرر لكن يف الواقع اخنفض فهي توقعت زياد ،التوقع اخلاطئ يف تقدير حجم الضرر

) يعطي نتيجة تقنية متوازنة أي تساوي الصفر 70اليت تعترب سنة األساس وحجم الضرر فيها  2004بسنة 

  .حتملت الشركة تكاليف دون أي داعي بالتايلو 

  التغطية باستعمال خيارات التأمين: ثانيا

 Call(تأمني تشرتي الشركة فرق خيار شراء من أجل التغطية باستعمال خيارات على مؤشر 

Spread(مليون دوالر أمريكي  15، وتريد تغطية يف حدود  %0.2: ، حصة شركة التأمني يف السوق هي

من األضرار، ومن أجل ذلك تشرتي الشركة خيار شراء على مؤشر تأمني دوالر أمريكي مليون  70فوق 

7: بسعر تنفيذ يساوي 0 ∗ 1 0 � 0 .0 0 2⁄ = 3 5 ∗ 1 0 نقطة تساوي 1(نقطة  350ي يعادل والذ �

8	:ويبيع يف نفس الوقت خيار شراء بسعر تنفيذ يساوي ،)دوالر200 5 ∗ 1 0 � 0 .0 0 2⁄ =

4 2 .5 ∗ 1 0 عقد  1000نقطة، تكون اخليارات ملدة سنة كما تستلزم التغطية شراء  425والذي يعادل  �

  :خيار كون أن نسبة التغطية تساوي



 

� = 1 5 ∗ 1 0 � 2 0 0 (4 2 5 − 3 5 0 )⁄ = 1 0 0 0 ، تدفع شركة التأمني على كل فرق عقد	

اجلدول املوايل يوضح أثر استعمال فرق خيار شراء على مؤشر تأمني و دوالر أمريكي،  5000خيار شراء 

  :للتغطية على نتيجة الشركة

  

  

  

  

  

  

  

  .بعد استعمال خيارات التأمين) ALBINGIA(جدول حسابات النتائج للشركة  :)15.5(الجدول رقم 

  .دوالر أمریكيملیون : الوحدة

  2009  2008  2007  2006  2005  2004  السنة

  100  100  100  100  100  100  أقساط مباشرة

  76  60  80  95  75  70  أضرار_ 

مصاريف _ 

  التسيير

30  30  30  30  30  30  

  5  5  5  5  5  5  عالوة -

تسعير المؤشر 

  بالنقاط

350  392  770  420  140  364  

  14  0  70  75  42  0سعر فرق الخيار 



 

  الشراء بالنقاط

  +2.8  0  +14  +15  +8.4  0  نتيجة التغطية+ 

  -8.2  +5  - 1  - 15  -1.6  - 5  النتيجة التقنية=

اإليرادات + 

  المالية الصافية

5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  

  -2.7  +10.5  +4.5  -9.5  +3.9  +0.5  النتيجة الصافية

    .من إعداد الباحث استنادا على معطيات املثال: المصدر

حصل يف املقابل تمالين دوالر أمريكي كعالوة لي 5اجلدول أن شركة التأمني تدفع سنويا يتضح من 

���)���]: على املبلغ − 3 5 0 )− ���(��� − 4 2 5 )] ∗ 2 0 0 ∗ 1 0 0 : ، حيث0

  .نتيجة التغطية بلغ حتت خانةيظهر هذا املو  ،ميثل قيمة فرق خيار الشراء مقدر بالنقاط ���

  

  

  ـائجالنتارنة ـمق :المطلب الرابع

ختفيض درجة التقلبات اليت متس النتيجة هو كل حاالت التغطية اليت مت التطرق إليها الغرض منها 

الشكل املوايل يبني الفروق التقنية الناجتة عن استعمال كل وسيلة من الوسائل و التقنية لشركة التأمني، 

  .لتغطيةة قبل وبعد استعمال أداة االتغطية، أي الفرق بني النتيجة التقني

  )Quote part, Stop Loss, FQS(الفرق التقني للتغطية ): 11.5(الشكل رقم 



 

  

    .12.5و 11.5و 10.5: من إعداد الباحث استنادا على معطيات اجلداول: المصدر

يف النتيجة التقنية  اكانت أقل تأثري ) Quote part(عادة التأمني التقليدية إأن  ،يتضح من الشكل

 Stop(أن إعادة التأمني من نوع  يف حنيللشركة على اعتبار الفرق الضئيل بني استعماهلا من عدمه، 

Loss (وهذا واضح من خالل الفرق التقين الكبري بني النتيجة التقنية  ،كان هلا أثر كبري على نتيجة الشركة

 Stop(ما بني  افكان أثرها متوسط) FQS(من نوع  قبل وبعد استعمال هذه األداة، أما إعادة التأمني

Loss (و)Quote part.(  

  

 ).Quote part, Stop Loss, FQS(مقارنة تطور النتيجة التقنية بعد التغطية ):12.5(الشكل رقم 
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  .12.5و 11.5و 10.5و 9.5: من إعداد الباحث استنادا على معطيات اجلداول: المصدر

أقل تذبذبا بعد استعمال وسائل التغطية املختلفة  تالتقنية أصبحكل أن النتيجة شيتضح من ال

، لكن يتضح أن التغطية باستعمال اتفاقية إعادة التأمني من النوع )بدون أي تغطية(مقارنة باحلالة االبتدائية 

)Stop Loss (حيث أصبح تطور النتيجة التقنية شبه رتيب، مث تأيت إعادة التأمني  ،أفضل النتائج أعطت

من إعادة التأمني  اواليت كانت النتيجة التقنية للشركة بعد استعماهلا أقل تذبذب) FQS(املالية من نوع 

وإمنا كون أن هذه  ،ما بينها ليس عشوائيان مقارنة هذه الوسائل الثالثة في، أ)Quote part(التقليدية 

  .الوسائل تسمح بتوزيع تسديد الضرر عرب الزمن

  

  

  

  

  ) SLTالعقود اآلجلة، الخيارات و(مقارنة تطور النتيجة التقنية بعد التغطية  ):13.5(الشكل رقم 
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  .15.5و 14.5و 13.5و 9.5: من إعداد الباحث استنادا على معطيات اجلداول: المصدر

أقل تذبذبا بعد استعمال وسائل التغطية املختلفة  تأن النتيجة التقنية أصبح ،يتضح من اجلدول

 تعمال العقود اآلجلة للتأمني أعطت، لكن يتضح أن التغطية باس)بدون أي تغطية(مقارنة باحلالة االبتدائية 

واليت كانت لتذبذب، مث تأيت خيارات التأمني حيث أصبح تطور النتيجة التقنية قليل ا ،أفضل النتائج

تأيت  ، مثبشكل متوسط، وبشكل متقارب من اخليارات اتذبذبعرفت شركة بعد استعماهلا النتيجة التقنية لل

ما بينها ليس عشوائيا وإمنا كون أن هذه إن مقارنة هذه الوسائل الثالثة في، )SLT(إعادة التأمني من نوع 

  .الوسائل تسمح متديد مبلغ األضرار

  

  

  

  

  ).SLTوالعقود اآلجلة، الخيارات (الفروق التقنية للتغطية ): 14.5(الشكل رقم 
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  .15.5و 14.5و 13.5: من إعداد الباحث استنادا على معطيات اجلداول :المصدر

،حيث كان للعقود اآلجلة اكان متفاوتاحلالة  أن تأثري وسائل التغطية يف هذه  ،يتضح من الشكل

الكبري يف املنحىن الذي ميثلها، مث تأيت بعدها وبشكل متقارب كل األثر األكرب، وذلك من خالل التذبذب 

  .االيت كان الفرق التقين فيها متوسط) SLT(من اخليارات وإعادة التأمني من نوع 

جية شركة التأمني يومنه ميكن القول أن اختيار أي نوع من أنواع التغطية السابقة مرتبط أساسا بإسرتات

فإما أن تريد حتويل خطر االكتتاب أو حتويل خطر استحقاق : يد أن حتققهواهلدف من التغطية الذي تر 

  . فإن شركات التأمني تبحث دائما على التنويع بني خمتلف أنواع التغطية ،وعموما .السداد

  

  

  

  

  خالصة الفصل الخامس
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معظم  هذا الفصل أن سوق األدوات املالية املشتقة يف جمال التأمني تستويف لقد تبني لنا من خالل

شروط النجاح اليت اتفقت عليها الدراسات األكادميية، من حيث وجود خطر يف السوق احلاضرة والذي 

يلعب الدور األساسي يف حتديد نتيجة  حيث ،شركة التأمنيليتمثل يف درجة تذبذب املبلغ املرتاكم لألضرار 

التأمني يف تغطية خطر التقلبات يف حجم تليب األدوات املالية املشتقة يف جمال التأمني رغبة شركة و الشركة، 

لعل أمها أ�ا ترفع من طاقة عرض شركة التأمني وختفض من و  ،كما مينح استخدامها امتيازات أخرى  ،الضرر

تتكامل األدوات املشتقة يف  بالتايلاحتمال ا�يارها وحتل مشكلة الوكالة بني املؤمن واملسامهني واملؤمن هلم، و 

دة التأمني من أجل توفري التغطية الالزمة يف سوق التأمني، كما توفر هذه األدوات جمال التأمني مع إعا

مثل إمكانية املضاربة والتحكيم، كما أ�ا تعترب وسلية تنويع فعالة  ،)املضاربني(امتيازات لغري املؤمنني 

قياسية بني  الفصل األخري سوف يتطرق إىل دراسة. فهي ترفع من درجة كفاءة حمفظة املضارب بالتايلو 

، مع دراسة بعض جتارب توريق ناجحة يف كل من وسندات أمريكية 500مؤشر ضرر ومؤشر أس أند يب 

  . والواليات املتحدة األمريكية اأوروب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واقع األدوات  : الفصل السادس

: التأمين المالية المشتقة في مجال

دراسة بعض النماذج األوربية  

 .واألمريكية



 

  تمهيـد

ســـنتطرق يف هـــذا الفصـــل إىل اجلانـــب امليـــداين لعمليـــة التوريـــق مـــن خـــالل عـــرض تطـــور حجـــم ســـوق 

علـى منـو  2008وحماولة إبـراز أثـر األزمــة املاليـة لسـنة  2011-2001املشتقات املالية يف جمال التأمني للفرتة 

تبيـان دور األوراق املاليـة املشـتقة يف جمـال  وتطور هذا األصل املايل املبتكـر، بعـدها حنـاول عـرب دراسـة قياسـية

التـــأمني يف حتســـني كفـــاءة حمفظـــة املســـتثمر مـــن خـــالل دراســـة االرتبـــاط بـــني هـــذا النـــوع مـــن األصـــول املاليـــة 

ملشـتقات التـأمني ومقارنـة " بيتـا"ومؤشرات بورصية وسندات خاصة أمريكية، بعد ذلك نقوم حبساب معامل 

مت التطــرق إليــه يف اجلانــب النظــري، وأخــريا ســنتناول بعــض حــاالت التوريــق يف النتــائج املتوصــل إليهــا مــع مــا 

  :وسيتم التطرق هلذا الفصل من خالل املباحث الثالثة التاليةأوروبا والواليات املتحدة األمريكية، 

  2011- 2001في مجال التأمين للفترة تطور األدوات المالية المشتقة : المبحث األول -

 Aon(دراسة مـدى ارتباط مؤشر كوارث األعاصير وكوارث الزالزل لشركة : المبحث الثاني -

BENFIELD ( مع مؤشر)S&P500(  سندات شركات أمريكيةو . 

  .دراسة بعض النماذج األوروبية واألمريكية لعملية  توريق أخطار التأمين: المبحث الثالث -

   

  

  

  

  

  

  

تطور األدوات المالیة المشتقة في مجال التأمین للفترة : المبحث األول
2001-2011  



 

وما تبعها من حالة عدم اليقني والتقلبات اليت 

 .سادت األسواق املالية العاملية إال أن األوراق املالية املشتقة يف جمال التأمني منت بشكل مستمر

  المالية المشتقة في مجال التأمين

عرف حجم األوراق املالية املشتقة يف جمال التأمني تطورا ملحوظا خالل السنوات اليت سبقت األزمـة 

من خالل انكماش  حجم األوراق املالية املشتقة يف جمال التأمني

  .2011-2001حجم األوراق المشتقة في مجال التأمين الجارية للفترة 

  

Source : Aon BENFIELD, Insurance 

يتضح من الشكل أن حجم األوراق املالية املشتقة يف جمال التأمني كان يف حالة تزايد مضطرد من 

 مليون دوالر  16155
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وما تبعها من حالة عدم اليقني والتقلبات اليت   2008ة العاملية لسنة ـعلى الرغم من مؤثرات األزم

سادت األسواق املالية العاملية إال أن األوراق املالية املشتقة يف جمال التأمني منت بشكل مستمر

  :املطلبني التاليني دراسة هذا املبحث من خالل

المالية المشتقة في مجال التأميندراسة سوق األدوات 

عرف حجم األوراق املالية املشتقة يف جمال التأمني تطورا ملحوظا خالل السنوات اليت سبقت األزمـة 

حجم األوراق املالية املشتقة يف جمال التأمني تراجعمث بعد ذلك 

  :كما هو موضح يف الشكل التايليف حجم سوق هذه األوراق  

حجم األوراق المشتقة في مجال التأمين الجارية للفترة 

Aon BENFIELD, Insurance-Linked Securities, 2011, P :4 .

يتضح من الشكل أن حجم األوراق املالية املشتقة يف جمال التأمني كان يف حالة تزايد مضطرد من 

16155فيها قيمة مشتقات التأمني بـ  تواليت قدر  2008
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  ؛دراسة سوق األدوات املالية املشتقة يف جمال التأمني

 .توزيع األوراق املالية املشتقة يف جمال التأمني

على الرغم من مؤثرات األزم

سادت األسواق املالية العاملية إال أن األوراق املالية املشتقة يف جمال التأمني منت بشكل مستمر

دراسة هذا املبحث من خاللسنتناول بال

  

   

دراسة سوق األدوات :المطلب األول

عرف حجم األوراق املالية املشتقة يف جمال التأمني تطورا ملحوظا خالل السنوات اليت سبقت األزمـة 

مث بعد ذلك  ،2008املـالية لسنة 

يف حجم سوق هذه األوراق  

حجم األوراق المشتقة في مجال التأمين الجارية للفترة ): 1.6(الشكل رقم 

يتضح من الشكل أن حجم األوراق املالية املشتقة يف جمال التأمني كان يف حالة تزايد مضطرد من  

2008إىل غاية  2001سنة 

األوراق المشتقة للتأمین

دراسة سوق األدوات املالية املشتقة يف جمال التأمني - 

توزيع األوراق املالية املشتقة يف جمال التأمني - 



 

هذه النسبة تدل على األمهية اليت حتظى �ا هذه 

متأثرا باألزمة  2008األوراق من سنة إىل أخرى،  مث تناقص حجم هذا النوع من األوراق املالية بعد سنة 

مليون دوالر  13167ما قيمته  2010

فقد بلغ  2011واليت متثل الذروة، أما يف سنة 

 ،2010مقارنة بسنة  %12.63أي باخنفاض قدره 

ت اوهذا ليس راجع إىل نقص الطلب على هذا النوع من األوراق بقدر ما هو راجع إىل ما بني اإلصدار 

  ).  3.6(و) 2.6(تاريخ استحقاقها كما هو موضح يف الشكلني رقم 

  .2011- 2001اإلصدارات الجديدة لألوراق المشتقة في مجال التأمين للفترة 

 

Source : Aon BENFIELD, Insurance  

أن اإلصدارات اجلديدة لألوراق املالية املشتقة يف جمال التأمني شهدت تطورا 

حيث بلغ حجم اإلصدارات يف هذه السنة رقما قياسيا قدره 

مليون دوالر أمريكي على إثر زيادة طلب املستثمرين على هذا النوع من األوراق الذي أثبت الدور 

، %612ملهم الذي يلعبه يف زيادة كفاءة احملفظة املالية ألي مستثمر، حيث بلغت نسبة الزيادة ما يقارب 

 2007على إثر بوادر األزمة املالية العاملية يف �اية سنة 

تواصل االخنفاض مث ، %27.39مليون دوالر أمريكي أي اخنفاض بنسبة 
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هذه النسبة تدل على األمهية اليت حتظى �ا هذه  2001مقارنة بسنة  %678.55أمريكي أي بزيادة قدرها 

األوراق من سنة إىل أخرى،  مث تناقص حجم هذا النوع من األوراق املالية بعد سنة 

2010العاملية على غرار كل املنتجات املالية، حيث بلغ حجمها يف 

واليت متثل الذروة، أما يف سنة  2008مقارنة بسنة  %18.49أي باخنفاض قدره 

أي باخنفاض قدره  11504حجم األوراق املالية املشتقة يف جمال التأمني 

وهذا ليس راجع إىل نقص الطلب على هذا النوع من األوراق بقدر ما هو راجع إىل ما بني اإلصدار 

تاريخ استحقاقها كما هو موضح يف الشكلني رقم  ألوراق اليت بلغ

اإلصدارات الجديدة لألوراق المشتقة في مجال التأمين للفترة 

Aon BENFIELD, Insurance-Linked Securities, 2011, P :5.

أن اإلصدارات اجلديدة لألوراق املالية املشتقة يف جمال التأمني شهدت تطورا من الشكل 

حيث بلغ حجم اإلصدارات يف هذه السنة رقما قياسيا قدره  2007إىل غاية سنة  2001

مليون دوالر أمريكي على إثر زيادة طلب املستثمرين على هذا النوع من األوراق الذي أثبت الدور 

ملهم الذي يلعبه يف زيادة كفاءة احملفظة املالية ألي مستثمر، حيث بلغت نسبة الزيادة ما يقارب 

على إثر بوادر األزمة املالية العاملية يف �اية سنة  2008مث بدأ حجم اإلصدار يف االخنفاض سنة 

مليون دوالر أمريكي أي اخنفاض بنسبة  5914حيث بلغ حجم اإلصدار 
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$الوحدة ملیون 

أمريكي أي بزيادة قدرها 

األوراق من سنة إىل أخرى،  مث تناقص حجم هذا النوع من األوراق املالية بعد سنة 

العاملية على غرار كل املنتجات املالية، حيث بلغ حجمها يف 

أي باخنفاض قدره  ،أمريكي

حجم األوراق املالية املشتقة يف جمال التأمني 

وهذا ليس راجع إىل نقص الطلب على هذا النوع من األوراق بقدر ما هو راجع إىل ما بني اإلصدار 

ألوراق اليت بلغوا اجلديدة

اإلصدارات الجديدة لألوراق المشتقة في مجال التأمين للفترة ): 2.6(الشكل رقم 

من الشكل  يتضح

2001ملحوظا من سنة 

مليون دوالر أمريكي على إثر زيادة طلب املستثمرين على هذا النوع من األوراق الذي أثبت الدور  8145

ملهم الذي يلعبه يف زيادة كفاءة احملفظة املالية ألي مستثمر، حيث بلغت نسبة الزيادة ما يقارب ا

مث بدأ حجم اإلصدار يف االخنفاض سنة 

حيث بلغ حجم اإلصدار 

األوراق المشتقة للتأمین



 

مليون دوالر أمريكي أي بنسبة اخنفاض قدرها  1780ليبلغ  2009يف حجم اإلصدارات اجلديد يف سنة 

هذا االخنفاض الكبري راجع أساسا لتخوف املستثمرين من أثر األزمة املالية  2007بسنة . مقارنة 78.14%

لركن األول واألساسي يف حتويل أخطار التأمني إىل على كربى شركات التأمني وإعادة التأمني واليت تعترب ا

) SuisseRe(وشركة إعادة التأمني السويسرية   )AIG(املستثمرين عرب هذه األوراق على غرار شركة التأمني 

وغريها، بعدها عاود الطلب على هذا النوع من األوراق املالية ) MunichRe(وشركة إعادة التأمني األملانية 

مليون دوالر أمريكي أي بارتفاع قدره  4661هذا ما ترجم حبجم إصدار قدره  2010لالرتفاع يف سنة 

حيث أنه إىل غاية الفصل الثاين  2011، كما تواصل هذا االرتفاع يف سنة 2009مقارنة بسنة  161.85%

مليون دوالر أمريكي وحجم إصدار يقارب حجم اإلصدار  4331حجم اإلصدار  من هذه السنة بلغ

  .2010السنوي لسنة 

تدل األرقام السابقة على األمهية الكبرية هلذا النوع من األوراق املالية واملتطرق إليها يف الفصول  

من خالل رفع طاقة ) شركات التأمني وإعادة التأمني (السابقة، نظرا للمزايا الكثرية اليت حيققها للمؤمنني  

ثر عائدا وتقليل االعتماد على األموال العرض هلم، وبالتايل السماح هلم باالكتتاب يف فروع تأمينية أك

اخلاصة مما حيسن نسبة املالءة املالية باإلضافة إىل ختفيض احتمال التعثر، كل هذا يسمح للمؤمنني أن 

أما بالنسبة . 2يستوفوا الشروط واالحرتازات اليت تضعها اهليئات التشريعية والرقابية على غرار اتفاقيات بازل 

، فهي توفر كذلك ميزات كثرية من خالل حتسني كفاءة حمفظتهم املالية      )ربنياملضا(لغري املؤمنني 

عن طريق إدراج نسبة معينة من هذه األوراق للمحفظة باإلضافة إىل أ�ا ) خماطرة/حتسني التوليفة عائد(

قة يف جمال تضفي ميزة التنويع من أجل التخلص من األخطار النظامية على اعتبار أن األوراق املالية املشت

، كل )األسهم والسندات(التأمني هلا ارتباط ضعيف أو يكاد أن يكون معدوما مع األوراق املالية التقليدية 

هذه امليزات جتعل املختصني يف األسواق املالية يتنبؤن مبستقبل واعد هلذه الفئة من األصول املالية على 

  ".أندرو"ب إعصار عق 1992الرغم من حداثتها، كو�ا ظهرت يف أواخر سنة 

 - 2006حجم األوراق المالية المشتقة المستحقة في مجال التأمين للفترة ): 3.6(الشكل رقم 

2013.  



 

  

Source : Aon BENFIELD, Insurance 

اليت حان وقت (يتضح من الشكل أن حجم األوراق املالية املشتقة يف جمال التأمني املستحقة 

يف ارتفاع مستمر، فهي مرتبطة مع حجم اإلصدارات اجلديدة  

سنوات،  كون أن هذه األخرية سوف تستحق بعد مدة زمنية معينة واليت هي يف الغالب ما بني أربع وست

مليون دوالر أمريكي ليبلغ احلجم حالة 

 %328.11مليون دوالر أمريكي، أي ارتفاع بنسبة 

يف حجم اإلصدارات ، هذه الزيادة يف حجم األوراق املستحقة تتوافق مع الزيادة 

مليون دوالر  8145حني بلغ حجم األوراق املالية املشتقة يف جمال التأمني املصدرة 

أي  2812ليصل إىل  2012أمريكي، ومن املتوقع أن ينخفض حجم األوراق املالية املستحقة يف سنة 

ض يف حجم األوراق املستحقة يتوافق 

يف أعقاب األزمة املالية العاملية  2009

 مليون دوالر أمريكي 1780و 5914

لفرق بني اإلصدارات اجلديدة واملستحقة لألوراق املالية املشتقة يف 
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Aon BENFIELD, Insurance-Linked Securities, 2011, P : 5.

يتضح من الشكل أن حجم األوراق املالية املشتقة يف جمال التأمني املستحقة 

يف ارتفاع مستمر، فهي مرتبطة مع حجم اإلصدارات اجلديدة  ) استحقاقها وبالتايل تسحب من التداول

كون أن هذه األخرية سوف تستحق بعد مدة زمنية معينة واليت هي يف الغالب ما بني أربع وست

مليون دوالر أمريكي ليبلغ احلجم حالة  1412مثال كان حجم األوراق املستحقة هو 

مليون دوالر أمريكي، أي ارتفاع بنسبة  6045مببلغ أوراق مستحقة قدره 

، هذه الزيادة يف حجم األوراق املستحقة تتوافق مع الزيادة 

حني بلغ حجم األوراق املالية املشتقة يف جمال التأمني املصدرة  

أمريكي، ومن املتوقع أن ينخفض حجم األوراق املالية املستحقة يف سنة 

ض يف حجم األوراق املستحقة يتوافق ، هذا االخنفا2011مقارنة بسنة  %53.48بنسبة اخنفاض تقدر بـ 

2009و 2008مع االخنفاض الكبري يف حجم اإلصدارات اجلديدة لسنيت 

5914حني بلغ حجم األوراق املالية املشتقة يف جمال التأمني املصدرة 

لفرق بني اإلصدارات اجلديدة واملستحقة لألوراق املالية املشتقة يف على التوايل، والشكل املوايل يوضح ا

2006 -2011.  
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$ملیون : الوحدة

يتضح من الشكل أن حجم األوراق املالية املشتقة يف جمال التأمني املستحقة 

استحقاقها وبالتايل تسحب من التداول

كون أن هذه األخرية سوف تستحق بعد مدة زمنية معينة واليت هي يف الغالب ما بني أربع وست

مثال كان حجم األوراق املستحقة هو  2006ففي سنة 

مببلغ أوراق مستحقة قدره   2011الذروة يف 

، هذه الزيادة يف حجم األوراق املستحقة تتوافق مع الزيادة 2006مقارنة بسنة 

 2007اجلديدة لسنة 

أمريكي، ومن املتوقع أن ينخفض حجم األوراق املالية املستحقة يف سنة 

بنسبة اخنفاض تقدر بـ 

مع االخنفاض الكبري يف حجم اإلصدارات اجلديدة لسنيت 

حني بلغ حجم األوراق املالية املشتقة يف جمال التأمني املصدرة  2008

على التوايل، والشكل املوايل يوضح ا

2006جمال التأمني للفرتة 

األوراق المشتقة للتأمین



 

الفرق بين اإلصدارات الجديدة والمستحقة لألوراق المالية المشتقة في مجال 

  

واليت كان فيها حجم  2008وسنة 

 2006حيث كان الفرق يف سنة  ،

مليون دوالر  6303فكان الفرق يقدر بـ 

 2008، أما يف سنة 2006مقارنة بسنة 

  %48.53أي بنسبة اخنفاض قدرها 

حجم األوراق  اواليت كان فيه 2011

املالية املشتقة املستحقة أكرب من اإلصدارات اجلديدة والذي يعترب داللة منو متباطئ لألوراق املالية 

 وهذا ما يؤكد 2008عقب األزمـة املالية العاملية لسنة 
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الفرق بين اإلصدارات الجديدة والمستحقة لألوراق المالية المشتقة في مجال 

-2011

  ).3.6(و) 2.6(من إعداد الباحث استنادا على الشكلني رقم 

  : ميكن من الشكل أن منيز بني مرحلتني

وسنة  2006 متتد لثالث سنوات ما بني سنة :المرحلة األولى

،اإلصدارات اجلديدة يفوق وبكثري حجم األوراق املالية املستحقة

فكان الفرق يقدر بـ  2007ة مليار دوالر أمريكي، أما يف سن 1867

مقارنة بسنة  %237.6أي أن الفرق ازداد يف هذه السنة بـ 

أي بنسبة اخنفاض قدرها  ،مليون دوالر أمريكي 3244فقد اخنفض الفرق ليصبح 

2007.  

2011و 2009متتد لثالث سنوات كذلك ما بني   :المرحلة الثانية

املالية املشتقة املستحقة أكرب من اإلصدارات اجلديدة والذي يعترب داللة منو متباطئ لألوراق املالية 

عقب األزمـة املالية العاملية لسنة  املشتقة يف جمال التأمني خالل هذه الفرتة

1842
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4661
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الفرق بين اإلصدارات الجديدة والمستحقة لألوراق المالية المشتقة في مجال ):4.6(الشكل رقم 

-2006التأمين للفترة 

  

من إعداد الباحث استنادا على الشكلني رقم : المصدر

ميكن من الشكل أن منيز بني مرحلتني

المرحلة األولى - 

اإلصدارات اجلديدة يفوق وبكثري حجم األوراق املالية املستحقة

1867يقدر بـ 

أي أن الفرق ازداد يف هذه السنة بـ  ،أمريكي

فقد اخنفض الفرق ليصبح 

2007مقارنة بسنة 

المرحلة الثانية  - 

املالية املشتقة املستحقة أكرب من اإلصدارات اجلديدة والذي يعترب داللة منو متباطئ لألوراق املالية 

املشتقة يف جمال التأمني خالل هذه الفرتة

6045

4332

2011

استحقاق

إصدار جدید



 

مليون  2906بقيمة  2009يف سنة  ، حيث بلغ الفرقتأثر هذا النوع من األوراق املالية �ذه األزمـة

مليون دوالر أمريكي  72ليصبح  2010دوالر لصاحل األوراق املستحقة، مث تقارب الفرق يف سنة 

عاود الفرق لالرتفاع من جديد ليبلغ  2011بعد ذلك أي يف سنة  ،%97.52أي باخنفاض قدره 

 .مليون دوالر أمريكي 1713

  توزيع األوراق المالية المشتقة في مجال التأمين: المطلب الثاني

 Insurance Linked(هذا املطلب إىل دراسة توزيع األدوات املشتقة يف جمال التأمني يف تطرق ن

Securities(  الدول وأخريا  ،وهيكلة املستثمرين يف هذا النوع من خالل مقارنة بني أنواع األخطار املورقة

  .2011و 2010لسنتني لاليت تتعامل �ذا النوع من األوراق املالية  

   رقالتوزيع حسب الخطر الموّ : أوال

أي  ،املادية كما سبق التطرق إليه يف الفصول السابقة أن عملية التوريق بدأت أوال باألخطار

، مث انتقلت بعد ذلك إىل األخطار )التأمني على األضرار(األخطار اليت متس ممتلكات األفراد واملؤسسات 

البشرية من خالل توريق أخطار التأمني على احلياة، الشكل املوايل يبني نسبة كل خطر من التوريق للسنتني 

 .2011و 2010



 

 .المالية المشتقة في مجال التأمين حسب الخطر المّورق

  

  

Source : Aon BENFIELD, Insurance  

كانت على أخطار األعاصري يف   

وسبب هذه النسبة العالية يعود أساسا إىل التكلفة 

USAحوادث أخرى 
1%

أروبا-عواصف
8%

حوادث في الیابان

USAحوادث أخرى 
7%

حوادث في الیابان

المالية المشتقة في مجال التأمين حسب الخطر المّورقتوزيع األوراق ): 5.6(

Aon BENFIELD, Insurance-Linked Securities, 2011, P :17.

كانت على أخطار األعاصري يف   2010يتضح من الشكل أن معظم حاالت التوريق يف سنة 

وسبب هذه النسبة العالية يعود أساسا إىل التكلفة  ،%54الواليات املتحدة األمريكية حيث مثلت نسبة 

USAاعاصیر 
USAزالزل 54%

29%

حوادث أخرى 

تأمین على الحیاة
1%

حوادث في الیابان
1% حوادث في باقي العالم

6%

2010

USAاعاصیر 
45%

USAزالزل 
15%

حوادث أخرى 

أروبا-عواصف
19%

تأمین على 
الحیاة

12%

حوادث في الیابان
1%

حوادث في 
باقي العالم

1%

2011

(الشكل رقم 

  

 

يتضح من الشكل أن معظم حاالت التوريق يف سنة 

الواليات املتحدة األمريكية حيث مثلت نسبة 



 

الكبرية اليت تتحملها شركات التأمني وإعادة التأمني األمريكية وغري األمريكية يف حالة حتقق الضرر املتفق 

عليه فهي بذلك سوف تدفع مبالغ تعويض كبرية جدا لفائدة املؤمن هلم، وتؤدي هذه التعويضات ويف 

ىل إفالس هذه الشركات، يدفع هذا اخلطر الكبري بشركات التأمني وإعادة التأمني إىل العديد من احلاالت إ

االختيار بني حلني، إما التخلي عن تأمني أخطار األعاصري وبالتايل تفّوت عليها أرباحا معتربة، وإما أن 

 جمال التأمني، بعد تكتتب يف هذه األخطار مث حتوهلا إىل األسواق املالية عرب األدوات املالية املشتقة يف

وذلك راجع لنفس السبب السابق، تليها  %29األعاصري تأيت الزالزل يف الواليات املتحدة األمريكية بنسبة 

هذه النسبة تعترب كبرية مقارنة باملنطقة حيث قبل سنوات مل تكن  %8أخطار العواصف يف أوروبا بنسبة 

اإلصدارات يف حني تأيت كل من حوادث يف اليابان  من إمجايل %6متثل أي شيء، باقي دول العامل متثل 

حيث اخنفضت نسبة األعاصري يف  2011تغريت األوضاع قليال يف سنة . %1والتأمني علي احلياة بـ

، ونفس الشيء بالنسبة خلطر الزالزل يف %8أي باخنفاض قدره  %46الواليات املتحدة األمريكية إىل 

، يف حني أن %15إىل  %29فضت النسبة إىل النصف تقريبا من الواليات املتحدة األمريكية حيث اخن

ما يدل على االعتماد املتزايد لشركات التأمني األوربية على تقنية  %19خطر العواصف يف أوروبا ارتفع إىل 

يف سنة  %12إىل  2010يف سنة  %1 التوريق، كذلك خطر التأمني على احلياة ارتفع ارتفاعا ملحوظا من

رقم يربز حتول يف األخطار املّورقة من األخطار املادية إىل األخطار البشرية، ويف األخري تأيت  هذا ال ،2011

  .لكل واحد منهما %1كل من حوادث يف اليابان وحوادث يف باقي العامل بنسبة 

الل يبني الشكل السابق األمهية املتزايدة لألوراق املالية املشتقة يف جمال التأمني وتقنية التوريق من خ 

االستعمال الواسع هلا، حيث أصبحت ويف وقت قصري تستعمل من قبل معظم شركات دول العامل، ومتس  

كل األخطار بدون أي استثناء، وهذا من شأنه أن حيسن درجة محاية األفراد واملمتلكات ويزيد يف حدود 

  . قابلية التأمني

  

  

   المشتقة في مجال التأمينالمالية توزيع حسب المستثمرين في األوراق ال: ثانيا



 

تبني هيكلة املستثمرين على أصل مايل معني مدى أمهية هذا األصل يف زيادة عوائد املستثمر عند 

الشكل املوايل يبني نسبة املستثمرين يف 

 2010نسبة المستثمرين في األوراق المالية المشتقة في مجال التأمين للسنتين 

 

Source : Aon BENFIELD, Insurance  

يتضح من الشكل أن املستثمرين املؤسستيني يستحوذون على معظم هذه األوراق حيث بلغت نسبة 

تعترب هذه  %44مث ارتفعت هذه النسبة لتصبح 

النسبة دليل على اهتمام هذه الفئة من املستثمرين �ذا النوع من األصول املالية، بعدها جند صناديق 

على اعتبار أن  %34لتصبح  2011

عدها يف ترشيد استثمارا�ا يف صناديق الكوارث خمتصة يف هذا النوع من األوراق وهلا من املعطيات ما يسا

، %20لشركات التأمني بنسبة امتالك تقدر بـ

فقط، أخري نالحظ تقارب ما بني 

شركات إعادة التأمین
%

تبني هيكلة املستثمرين على أصل مايل معني مدى أمهية هذا األصل يف زيادة عوائد املستثمر عند 

الشكل املوايل يبني نسبة املستثمرين يف و مستوى خماطرة معني مما يساهم يف زيادة كفاءة حمفظته املالية، 

   . 2011و 2010ني األوراق املالية املشتقة يف جمال التأمني للسنت

نسبة المستثمرين في األوراق المالية المشتقة في مجال التأمين للسنتين 

Aon BENFIELD, Insurance-Linked Securities, 2011, P : 1.

يتضح من الشكل أن املستثمرين املؤسستيني يستحوذون على معظم هذه األوراق حيث بلغت نسبة 

مث ارتفعت هذه النسبة لتصبح  %31بـ  2010امتالكهم هلدا النوع من األوراق يف سنة 

النسبة دليل على اهتمام هذه الفئة من املستثمرين �ذا النوع من األصول املالية، بعدها جند صناديق 

2011واخنفضت هذه النسبة قليال يف  2010يف  %

صناديق الكوارث خمتصة يف هذا النوع من األوراق وهلا من املعطيات ما يسا

لشركات التأمني بنسبة امتالك تقدر بـ 2010هذا األصل املايل، وكانت املرتبة الثالثة يف سنة 

فقط، أخري نالحظ تقارب ما بني  %7اخنفاضا حمسوسا لتصبح متثل  2011واخنفضت هذه النسبة يف 

  .للسنتني %10إىل  4نسبة صناديق التغطية والتعاونيات يف حدود 

مستثمرین مؤسستین
44%

صنادیق الكوارث
34%

التعاونیات
10%

شركات إعادة التأمین
7%

صنادیق التغطیة
5%

2011

تبني هيكلة املستثمرين على أصل مايل معني مدى أمهية هذا األصل يف زيادة عوائد املستثمر عند 

مستوى خماطرة معني مما يساهم يف زيادة كفاءة حمفظته املالية، 

األوراق املالية املشتقة يف جمال التأمني للسنت

نسبة المستثمرين في األوراق المالية المشتقة في مجال التأمين للسنتين ):6.6(الشكل رقم   

2011و

يتضح من الشكل أن املستثمرين املؤسستيني يستحوذون على معظم هذه األوراق حيث بلغت نسبة 

امتالكهم هلدا النوع من األوراق يف سنة 

النسبة دليل على اهتمام هذه الفئة من املستثمرين �ذا النوع من األصول املالية، بعدها جند صناديق 

%39الكوارث بنسبة 

صناديق الكوارث خمتصة يف هذا النوع من األوراق وهلا من املعطيات ما يسا

هذا األصل املايل، وكانت املرتبة الثالثة يف سنة 

واخنفضت هذه النسبة يف 

نسبة صناديق التغطية والتعاونيات يف حدود 



 

  المالية المشتقة في مجال التأمين

املشاركة يف سوق األوراق املالية ) من خالل جنسية املستثمرين

توزيع الدول حسب المشاركة في سوق األوراق المالية المشتقة في مجال 

  

   

Source : Aon BENFIELD, Insurance 

يتضح من الشكل أن الواليات املتحدة األمريكية األوىل يف نسبة الدول املشاركة يف سوق األوراق 

على التوايل، وكانت  2011و 2010

المالية المشتقة في مجال التأمينالتوزيع حسب الدول المشاركة في األوراق 

من خالل جنسية املستثمرين(ستتطرق هذه النقطة إىل توزيع الدول 

 .2011-2010املشتقة يف جمال التأمني للسنتني 

توزيع الدول حسب المشاركة في سوق األوراق المالية المشتقة في مجال ): 

2010 -2011   

Aon BENFIELD, Insurance-Linked Securities, 2011, P : 20.

يتضح من الشكل أن الواليات املتحدة األمريكية األوىل يف نسبة الدول املشاركة يف سوق األوراق 

2010للسنتني  %47و 43املالية املشتقة يف جمال التأمني بنسبة متقاربة 

الوالیات المتحدة
43%

سویسرا
18%

برمودا
24%

بریطانیا
5%

باقي الدول
10%

2010

47%

33%

7%

5%
8%

2011

التوزيع حسب الدول المشاركة في األوراق : ثالثا

ستتطرق هذه النقطة إىل توزيع الدول  

املشتقة يف جمال التأمني للسنتني 

): 7.6(الشكل رقم 

2010التأمين للسنتين 

يتضح من الشكل أن الواليات املتحدة األمريكية األوىل يف نسبة الدول املشاركة يف سوق األوراق 

املالية املشتقة يف جمال التأمني بنسبة متقاربة 

الوالیات المتحدة

سویسرا

برمودا

بریطانیا 

باقي الدول



 

سنة  %18ن مبا يقارب الضعف م الطفرة من املستثمرين السويسريني، حيث ارتفعت نسبة مشاركتهم

، واجلدير باملالحظة كذلك هو االخنفاض امللفت لالنتباه لربمودا حيث 2011سنة  %33إىل  2010

، أما فيما 2011سنة  % 7إىل  2010سنة  %24اخنفضت نسبة مشاركتها بأكثر من ثالث مرات من 

  .التوايلعلى  %10و 5خيص حصة بريطانيا وباقي دول العامل فقد كانت ثابتة نسبيا يف حدود 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

دراسة مـدى ارتباط مؤشر كوارث األعاصیر وكوارث : المبحث الثاني
وسندات ) S&P500(مع مؤشر ) Aon BENFIELD(الزالزل لشركة 

 شركات أمریكیة
  

  :مطالب التالية ةالثالث دراسة هذا املبحث من خاللسنتناول بال

  
  ؛)Aon BENFIELD(التعريف بشركة آون بنفيلد  - 

   ،)S&P500(مؤشرو  املخاطرة لكل من مؤشر التأمنيو  حتليل العائد - 

 )S&P500( ردراسة العالقة بني مؤشرات التأمني لشركة آون بنفيلد ومؤش - 

 .)+BB( وسندات خاصة



 

  

  

  

  

  

  

  )Aon BENFIELD(التعريف بشركة آون بنفيلد : المطلب األول

من أهم وسطاء التأمني وإعادة التأمني يف اليت تعترب ) NYSE Aon(آون بنفيلد هي أحد فروع شركة 

والذي يعترب شعار " ال تفعل إال شيئا واحدا) "Gaélique(تعين باللغة الغيلية ) AON(العامل، وكلمة آون 

دولة إىل  120مكتب هلا املنتشرة يف  �500دف شركة آون بنفيلد من خالل . الشركة كو�ا رائدة يف جماهلا

تسيري أخطار املؤسسات من خالل التقييم االكتواري، كما تعرض الشركة  تقدمي خدمات استشارية يف

تغطية تأمينية تتالءم مع مجيع الفروع التأمينية من خالل اقرتاح حلول مبتكرة معتمدة يف ذلك على اخلربة 

  .الكبرية اليت يتمتع �ا موظفيها يف جمال التأمني

اختريت شركة آون بنفيلد  ) Euro Money(التأمني يف دراسة قامت �ا ا�لة املختصة يف قطاع 

شركة آون ) AM.Best(، كما اعتربت وكالة التصنيف 2009و 2008كأحسن وسيط تأمني للسنتني 

من خالل تقييم معيار عوائد وساطة التأمني، كما تعترب  2007بنفيلد كأول وسيط تأمني يف العامل لسنة 

لتأمني اليت تقوم بتسيري خطر الكوارث من خالل عملية التوريق، الشركة من أحسن شركات التأمني وإعادة ا

فهي متلك مؤشر ضرر على كوارث األعاصري ومؤشر ضرر على كوارث الزالزل يف الواليات املتحدة 

األمريكية باإلضافة إىل مؤشرات أخرى، واجلدول التايل يبني تطور مؤشرات الضرر هلذه الشركة للسنوات 

 .2011و 2010، 2009

  2011-2009تطور مؤشرات شركة آون بنفيلد للفترة ): 1.6(الجدول رقم 

  العـائد السـنوي  قيـمة المـؤشـر  )Aon(المؤشر 

2009  2010  2011  2010  2011  

  USA  184.92  213.00  231.13  12.85%  5.97%األعاصير



 

  USA   176.08  188.48  202.08  7.04%  7.21%الزالزل 

سندات مصنفة 
BB-  

187.60  211.90  221.48  12.95%  4.42%  

  %8.51  %15.18  234.08  220.88  195.73  كل السندات

Source : Aon BENFIELD Securities, Bloomberg,2012. 

يتضح من اجلدول أن شركة آون بنفبلد متخصصة يف جمال األدوات املالية املشتقة يف جمال التأمني، 

والدليل على ذلك امتالكها ألكثر من مؤشر تأمني والذي ميثل األصل املرجعي يف العقود اآلجلة يف جمال 

تحدة األمريكية يف ارتفاع التأمني، كما نالحظ من اجلدول أن قيمة مؤشر كوارث األعاصري يف الواليات امل

 2011يف سنة  231.13لتصبح  184.92كانت القيمة   2009مستمر خالل السنوات الثالث، ففي سنة 

، ونفس احلال ينطبق على مؤشر كوارث الزالزل يف الواليات املتحدة %24.98أي بنسبة ارتفاع تقدرها 

وتصبح  2011لرتتفع يف سنة  176.08تقدر بـ 2009األمريكية، حيث كانت قيمة هذا املؤشر يف 

كوارث  أما فيما خيص العائد السنوي، فقد حقق مؤشر. %14.76حمققا نسبة ارتفاع قدرها  202.08

مث اخنفضت هذه النسبة يف سنة  2010يف سنة  %15.18األعاصري يف الواليات املتحدة األمريكية نسبة 

عدد الكوارث يف الواليات املتحدة األمريكية  ويرجع السبب يف ذلك إىل ارتفاع ،%8.51لتصبح  2011

، أما مؤشر كوارث الزالزل يف الواليات املتحدة األمريكية فقد حقق عائدا متقاربا 2011خالل سنة 

  .على التوايل %7.21و %7.04يف حدود  2011و 2010للسنتني 

  

   S&P500 مؤشرو  المخاطرة لكل من مؤشر التأمينو  تحليل العائد: المطلب الثاني

سيدرس هذا املطلب مقارنة متوسط العائد واملخاطرة لثالثة أنواع خمتلفة من األدوات املالية من أجل 

مطابقة النتائج املتحصل عليها مع نتائج الدراسات السابقة واليت مت التطرق إليها يف اجلانب النظري، وهلذا 

ات املتحدة األمريكية لشركة آون بنفيلد الغرض مت اختيار كل من مؤشر التأمني على الزالزل يف الوالي

، واجلدول املوايل تطور يبني )+BB(وسندات أمريكية مصنفة ) S&P500( 500ومؤشر ستندار أند بورز 

  .2011-2005لنا املعدالت السنوية خالل الفرتة 



 

  2011- 2005تطور المعدالت السنوية خالل الفترة ):2.6(الجدول رقم 

متوسط   2011  2010  2009  2008  2007 2006 2005  املؤشـر

 ��العائد

المخاط

 � رة

زالزل يف 

USA  

6.69% 8.72% 9.09
%  

18.80%  1.12%  7.04%  7.21%  8.38
% 

5.76
% 

S&P500 0.76% 16.10% 20.59
%  

-14.04%  -28.18 
%  

12.12
%  

28.13%  5.06
% 

19.04

% 

 سندات
BB+ 

7.90% 6.66% 6.71
%  

6.46%  6.85%  14.34
%  

8.55%  8.21
% 

3.07
% 

تاريخ االطالع ،  Aon BENFIELD :(www.aon.com(من إعداد الباحث استنادا على املوقع الرمسي لشركة  :المصدر

20/03/2012.  

يتضح من اجلدول أعاله أن متوسط العائد ملؤشر كوارث الزالزل يف الواليات املتحدة األمريكية 

فقد  ) S&P500(، أما مؤشر %5.76باحنراف معياري قدره  %8.38يقدر بـ  2011-2005للسنوات 

يف حني أعطت ، %19.04لكن باحنراف معياري كبري يقدر بـ  %5.06كان متوسط العائد يقدر بـ 

. %3.07باحنراف معياري صغري قدره  %8.21متوسط عائد قدره ) +BB(السندات األمريكية مصنفة 

  .متوسط العائد واملخاطرة لكل من األدوات املالية السابقةوالشكل املوايل يقارن 

  

  

  

  لمخاطرة لمؤشر تأمين ومؤشر بورصيتحليل العائد وا): 8.6(الشكل رقم 



 

  

  ).2.6(من إعداد الباحث استنادا على اجلدول رقم: المصدر

من خالل متوسط ) خماطرة/ عائد( تعطي أحسن توليفة ) +BB(يتضح من الشكل أن السندات 

وبالتايل هي أفضل من مؤشر التأمني على الزالزل بقليل حيث  ،%3.07باحنراف قدره  %8.21عائد قدره 

لكن باحنراف أكرب، وهذا شيء عادي نظرا ) +BB(يعطي هذا املؤشر متوسط عائد قريب من السندات 

السندات باستقرار يف عوائدها مقارنة بباقي األوراق املالية، لكن الشيء  خلصوصية كل أداة، فعادة ما تتسم

يف أعلى الشكل، ) S&P500(غري العادي واملتناقض ملا مت التطرق إليه يف اجلانب النظري أن يكون مؤشر 

أي أنه يعطي عائد سنوي أقل من مؤشر التأمني على الزالزل وباحنراف كبري جدا يفوق احنراف مؤشر 

واليت بدأت بوادرها يف سنة  2008باألزمـة املالية لسنة ) S&P500(مني، والسبب يرجع إىل تأثر مؤشر التأ

، هذه املدة متثل أكثر من نصف فرتة الدراسة واليت امتدت من )2011(وال تزال خملفا�ا حلد اآلن  2007

  . 2011إىل  2005

  

وسندات )S&P500(لشركة آون بنفيلد ومؤشر دراسة العالقة بين مؤشرات التأمين : المطلب الثالث

  )+BB(خاصة 
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إن حتديد العالقة بني األوراق املالية املشتقة يف جمال التأمني واألوراق املالية التقليدية كان حمل اهتمام 

العديد من الباحثني من أجل معرفة أثر مشتقات التأمني يف زيادة كفاءة احملافظ املالية للمستثمرين، وهلذا 

مؤشر األعاصري والزالزل يف الواليات : الغرض سوف حناول من خالل هذا املطلب تقدير املعامالت بني

من جهة، وبني مؤشر األعاصري والزالزل يف الواليات املتحدة ) S&P500(املتحدة األمريكية ومؤشر 

   ياسيمن جهة أخرى، باستخدام الربنامج اإلحصاء الق) +BB(األمريكية وسندات خاصة مصنفة 

)EViews4 .( واجلدول املوايل يبني تطور العائد السنوي ملؤشرات التأمني ومؤشر)S&P500 ( وسندات

  .2011-2005خاصة للفرتة 

وسندات خاصة ) S&P500(تطور العائد السنوي لمؤشرات التأمين ومؤشر ):3.6(الجدول رقم 

  2011-2005للفترة 

  2011  2010  2009  2008  2007 2006 2005  المؤشـر

أعاصري يف 

USA 

8.47% 13.22% 14.51%  10.07%  -0.41%  15.18%  8.51%  

زالزل يف 
USA  

6.69% 8.72% 9.09%  18.80%  1.12%  7.04%  7.21%  

S&P500 0.76% 16.10% 20.59%  -14.04%  -28.18%  12.12%  28.13%  

سندات 

 +BBشركات 

7.90% 6.66% 6.71%  6.46%  6.85%  14.34%  8.55%  

تاريخ االطالع ، Aon BENFIELD (www.aon.com(من إعداد الباحث استنادا على املوقع الرمسي لشركة  :المصدر

20/03/2012.  

  

  

وسندات خاصة ) S&P500(تطور العائد السنوي لمؤشرات التأمين ومؤشر ):9.6(الشكل رقم 

  2011-2005للفترة 



 

  

  .الباحثمن إعداد : المصدر

يتضح من الشكل مبدئيا أن هناك عالقة ضعيفة بني خمتلف املؤشرات، خاصة بني 

وباقي املؤشرات، كما نالحظ من الشكل التقلبات الكبرية اليت يتميز �ا العائد السنوي ) S&P500(مؤشر

وبأقل درجة كل من مؤشر كوارث األعاصري ومؤشر كوارث الزالزل يف الواليات ) S&P500(ملؤشر 

استقرارا نسبيا مقارنة بباقي ) +BB(املتحدة األمريكية، يف حني يُظهر العائد السنوي للسندات املصنفة 

   .  املؤشرات

  )S&P500(تقدير المعامالت بين مؤشر األعاصير ومؤشر : أوال

سنعتمد على ) S&P500(من أجل تقدير خمتلف املعامالت اليت تربط بني املؤشر األعاصري ومؤشر 

واليت تتالءم مع دراسة متغريين فقط يف آن واحد، واجلدول ) Least Squares(املربعات الصغرى طريقة 

  .املوايل يلخص النتائج املتحصل عليها

  

  )S&P500(تقدير المعامالت بين مؤشر األعاصير ومؤشر ):4.6(الجدول رقم 

Dependent Variable: S&P500 
Method: Least Squares 
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Date: 01/19/12   Time: 14:28 
Sample: 2005 2011 
Included observations: 7 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
ILS Hurricane 0.803383 0.638244 1.258740 0.2549 
R-squared 0.187196 Mean dependent var 299.8571 
Adjusted R-squared 0.187196 S.D. dependent var 1955.165 
S.E. of regression 1762.692 Akaike info criterion 17.91864 
Sum squared resid 18642492 Schwarz criterion 17.91091 
Log likelihood -61.71522 Durbin-Watson stat 1.304246 

  ).EViews4(من إعداد الباحث باستخدام برنامج : المصدر

االحنراف املعياري  اإلحصائية،" t"املعامالت املقدرة للنموذج قيمة ) 4.6(يوضح اجلدول رقم 

R)واحتمال اخلطأ، وتظهر النتائج أن قيمة معامل التحديد 
 ضعيفةأي أن هناك عالقة  0,18تقدر ب  (2

 Durbin)كما تظهر النتائج أن معامل دوربن واتسن   ،)S&P500(ومؤشر  مؤشر األعاصريبني 

Watson)  مما يدل على عدم وجود مشكلة االرتباط  ،ملؤشر األعاصري 1,30قد بلغت قيمته اإلحصائية

  .(Autocorrelation)الذايت 

 )S&P500(لمؤشر األعاصير ومؤشر تطور العائد السنوي ):10.6(الشكل رقم 

  

  .من إعداد الباحث :المصدر

 مؤشر األعاصريبني يؤكد الشكل النتائج املتحصل عليها قياسيا حيث من الواضح أن العالقة 

  .ضعيفة ويف نفس االجتاه، وذلك من خالل الفراغ الكبري املوجود بني املنحنينيعالقة ) S&P500(ومؤشر 
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  )+BB(والسندات  تقدير المعامالت بين مؤشر األعاصير: ثانيا

  )+BB(المعامالت بين مؤشر األعاصير والسندات  تقدير):5.6(الجدول رقم  

  

Dependent Variable: BOND BB+ 
Method: Least Squares 
Date: 01/19/12   Time: 14:32 
Sample: 2005 2011 
Included observations: 7 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
ILS Hurricane 0.674949 0.154981 4.355044 0.0048 
R-squared -0.155965     Mean dependent var 719.4286 
Adjusted R-squared -0.155965     S.D. dependent var 398.1034 
S.E. of regression 428.0240     Akaike info criterion 15.08780 
Sum squared resid 1099227.     Schwarz criterion 15.08007 
Log likelihood -51.80730     Durbin-Watson stat 1.105243 

  ).EViews4(من إعداد الباحث باستخدام برنامج  :المصدر

اإلحصائية، االحنراف املعياري " t"املعامالت املقدرة للنموذج قيمة ) 5.6(يوضح اجلدول رقم 

R)واحتمال اخلطأ، وتظهر النتائج أن قيمة معامل التحديد 
أن هناك  واليت تدل على 0.15-تقدر ب (2

كما تظهر النتائج أن معامل دوربن واتسن   ،)+BB(والسندات  مؤشر األعاصريبني  ضعيفةعكسية عالقة 

(Durbin Watson)  مما يدل على عدم وجود مشكلة  ،ملؤشر األعاصري 1,10قد بلغت قيمته اإلحصائية

 .(Autocorrelation)االرتباط الذايت 

  

  

  

  

  .)+BB(لمؤشر األعاصير والسندات تطور العائد السنوي ):11.6(الشكل رقم 



 

  

  .من إعداد الباحث :المصدر

مؤشر األعاصري بني حيث يبني أن العالقة  يؤكد هذا الشكل كذلك النتائج املتحصل عليها قياسيا

  ).تطور بشكل معاكس(عالقة عكسية كون أن املنحنني متقابلني  )+BB(والسندات 

  )S&P500(ومؤشر  زالزلتقدير المعامالت بين مؤشر ال: ثالثا

  ) S&P500(تقدير المعامالت بين مؤشر الزالزل ومؤشر ):6.6(الجدول رقم 

Dependent Variable: S&P500 
Method: Least Squares 
Date: 01/19/12   Time: 23:31 
Sample: 2005 2011 
Included observations: 7 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
ILS  Earthquake 1.086245 0.874550 1.242062 0.2606 
R-squared 0.182702     Mean dependent var 299.8571 
Adjusted R-squared 0.182702     S.D. dependent var 1955.165 
S.E. of regression 1767.558     Akaike info criterion 17.92415 
Sum squared resid 18745578     Schwarz criterion 17.91642 
Log likelihood -61.73452     Durbin-Watson stat 1.537768 

  ).EViews4(من إعداد الباحث باستخدام برنامج : المصدر

اإلحصائية، االحنراف املعياري " t" املعامالت املقدرة للنموذج قيمة) 6.6(يوضح اجلدول رقم 

R)واحتمال اخلطأ، وتظهر النتائج أن قيمة معامل التحديد 
 ضعيفةأي أن هناك عالقة  0,18تقدر ب  (2
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 (Durbin Watson)كما تظهر النتائج أن معامل دوربن واتسن   ،)S&P500(ومؤشر  مؤشر الزالزلبني 

، مما يدل على عدم وجود مشكلة االرتباط الذايت ملؤشر الزالزل 1,53قد بلغت قيمته اإلحصائية 

(Autocorrelation).  

  )S&P500(لمؤشر الزالزل ومؤشر تطور العائد السنوي ):12.6(الشكل رقم 

  

  .من إعداد الباحث :المصدر

ومؤشر  مؤشر الزالزلبني يؤكد الشكل النتائج املتحصل عليها قياسيا حيث يبني أن العالقة 

)S&P500 ( ضعيفة ويف نفس االجتاه، وذلك من خالل الفراغ الكبري املوجود بني املنحنيني، على عالقة

  .غرار مؤشر األعاصري

  

  

  )+BB(تقدير المعامالت بين مؤشر الزالزل والسندات : رابعا

  )+BB(تقدير المعامالت بين مؤشر الزالزل والسندات ):7.6(الجدول رقم 

Dependent Variable: BOND BB+ 
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Method: Least Squares 
Date: 01/19/12   Time: 14:33 
Sample: 2005 2011 
Included observations: 7 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
ILS  Earthquake 0.824359 0.270852 3.043582 0.0227 
R-squared -0.890818     Mean dependent var 719.4286 
Adjusted R-squared -0.890818     S.D. dependent var 398.1034 
S.E. of regression 547.4200     Akaike info criterion 15.57987 
Sum squared resid 1798012.     Schwarz criterion 15.57215 
Log likelihood -53.52956     Durbin-Watson stat 0.487203 

  ).EViews4(من إعداد الباحث باستخدام برنامج  :المصدر

اإلحصائية، االحنراف املعياري " t"املعامالت املقدرة للنموذج قيمة ) 7.6(يوضح اجلدول رقم 

R)واحتمال اخلطأ، وتظهر النتائج أن قيمة معامل التحديد 
عكسية أي أن هناك عالقة  -0.89تقدر ب (2

 Durbin)كما تظهر النتائج أن معامل دوربن واتسن   ،)+BB(والسندات  مؤشر الزالزلبني  قوية

Watson)  مما يدل على عدم وجود مشكلة االرتباط  ،ملؤشر الزالزل 0.48قد بلغت قيمته اإلحصائية

  .(Autocorrelation)الذايت 

  

  

  

  

  

  

  

  ).+BB(تطور العائد السنوي لمؤشر الزالزل والسندات ): 13.6(الشكل رقم 



 

  .من إعداد الباحث :المصدر

مؤشر الزالزل بني حيث تبني أن العالقة  يؤكد هذا الشكل كذلك النتائج املتحصل عليها قياسيا

، وقوية نسبيا كما )تطور بشكل معاكس(عالقة عكسية كون أن املنحنني متقابلني  )+BB(والسندات 

  .يبينه الفراغ الصغري نسبيا بني املنحنني

ملؤشرات التأمني  املتحصل عليها بعد الدراسة القياسية لتطور العائد السنويعموما جاءت النتائج 

وسندات خاصة متقاربة مع ما جاءت به الدراسات يف اجلانب النظري مع اختالف ) S&P500(ومؤشر 

أزمة مالية أثرت على التطور ) 2011- 2005(بسيط، وقد يكون السبب راجعا إىل ختلل فرتة الدراسة 

  .للمؤشراتالعادي 

  لمؤشر األعاصير ومؤشر الزالزل في الواليات المتحدة األمريكية) �(" بيتا"تحديد معامل : خامسا

من أهم املقاييس اليت يعتمد عليها احمللل املايل يف حتديد األوراق املالية اليت " بيتا"يعترب معامل  

رقة املالية مقارنة بتطور عائد السوق، أو يضمها إىل حمفظة استثماراته، فهي تعرب عن كيفية تطور عائد الو 

ميثل مقياسا درجة حساسية عوائد ورقة مالية ما مع عوائد السوق، كما " بيتا"بتعبري آخر ميثل معامل 

ملخاطر الشركة املرتبطة مبخاطر السوق عامة، وقيمة معامل بيتا لشركة ترتبط حركتها حبركة السوق ارتباطا 

كانت   1، وكلما اخنفضت قيمة معامل بيتا عن  1هي ) ي متوسط خماطر السوقاملخاطرة فيها تساو (وثيقا 
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، "بيتا"وحلساب معامل . كانت املخاطر أكرب  1أقل، وكلما ارتفعت القيمة عن  ورقة املاليةخماطر هذه ال

حيث  لتطور عائد الورقة املالية،) أربع سنوات على األقل(يعتمد األخصائيون عادة على البيانات التارخيية 

ترسم العائدات التارخيية للورقة املالية على احملور العمودي وعائدات السوق على احملور األفقي، وميثل ميل 

  .للورقة املالية" بيتا"خط االحندار تقديرا ملعامل 

لكل من مؤشر كوارث األعاصري ومؤشر  " بيتا"سنقوم من خالل هذه الدراسة حبساب معامل 

كمحفظة للسوق ألن ) S&P500(ات املتحدة األمريكية باالعتماد على مؤشر كوارث الزالزل يف الوالي

  : معظم احملللني يستخدمون هذا املؤشر هلذا الغرض، وكانت النتائج املتحصل عليها وفقا للجدولني التالني

  مؤشر كوارث األعاصيرل" بيتا"حساب معامل ): 8.6(الجدول رقم 

Dependent Variable ILS Hurricane 
Method: Least Squares 
Date: 01/20/12   Time: 01:04 
Sample: 2005 2011 
Included observations: 7 
Variable Beta  Std. Error t-Statistic Prob.   
S&P500 0.260032 0.206581 1.258740 0.2549 

  ).EViews4(من إعداد الباحث باستخدام برنامج : المصدر

، وهذا يعين أن عائد 0.26ملؤشر كوارث األعاصري يساوي " بيتا"أن معامل ) 8.6(يوضح اجلدول 

ملؤشر  " بيتا"مؤشر كوارث األعاصري يتحرك بصفة مستقلة نسبيا عن حترك عائد السوق، كما أن معامل 

، أي أن التقلبات يف عائد مؤشر األعاصري تقل 1.00كوارث األعاصري أصغر من متوسط بيتا البالغ 

عن تقلبات عائد السوق ويف نفس االجتاه، وهذا يعترب نقطة اجيابية تضاف إىل ميزات هذا النوع  %74ب

  . من األوراق املالية

  

  

  .لمؤشر كوارث الزالزل" بيتا"حساب معامل ): 9.6(الجدول رقم  

Dependent Variable: ILS  Earthquake 
Method: Least Squares 
Date: 01/20/12   Time: 01:17 



 

Sample: 2005 2011 
Included observations: 7 
Variable Beta  Std. Error t-Statistic Prob.   
S&P500 0.188291 0.151596 1.242062 0.2606 

  ).EViews4(من إعداد الباحث باستخدام برنامج : المصدر

، وهذا يعين أن عائد 0.188ملؤشر كوارث األعاصري يساوي " بيتا"أن معامل ) 9.6(يوضح اجلدول 

ملؤشر كوارث " بيتا"مؤشر كوارث الزالزل يتحرك بصفة مستقلة نسبيا عن حترك عائد السوق، كما أن معامل

أي أن التقلبات يف عائد مؤشر الزالزل تقل بأكثر من  .1.00البالغ " بيتا"األعاصري أصغر من متوسط 

  .عن تقلبات عائد السوق ويف نفس االجتاه 81%

جاءت نتائج الدراسة القياسية يف اجلانب التطبيقي منسجمة ومتقاربة مع ما جاءت به عموما 

الدراسات املتطرق إليها يف اجلانب النظري، وهذا جيعل من األوراق املالية املشتقة يف جمال التأمني من 

/ عائد: حتسني التوليفة(أحسن األوراق املالية اليت ميكن أن تساهم يف حتسن أداء وكفاءة احملافظ املالية 

، )األسهم والسندات(، وذلك بفضل مسة االرتباط الضعيف بينها وبني األوراق املالية التقليدية )خماطرة

بالنسبة هلا يكون قريبا من الصفر،وهو ما يؤكد الدور املهم هلا يف " بيتا"باإلضافة إىل أن معامل احلساسية 

  .عملية التنويع

     

  

  

  

  

  

كیة لعملیة  دراسة بعض النماذج األوروبیة واألمری: الثالثالمبحث 

  توریق أخطار التأمین



 

شهدت السنوات األخرية حاالت عديدة لعملية توريق أخطار التأمني ومن أجل أفضل إحاطة هلذه  

  :التقنية سوف خنص بدراسة حاالت تأخذ بعني االعتبار

 ،)أوروبا وأمريكا( موطن شركة التأمني املتخلية عن اخلطر  - 

 ، )خطر نادر وخطر شائع( نوع اخلطر املّورق  - 

 .تنويع يف اختيار سنة عملية التوريق - 

  :الثالث مطالب التالية دراسة هذا املبحث من خاللبالسنتناول 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  USAA/Residential Re) (1997(89( حالـة: المطلب األول

بعملية توريق ألخطار كوارث عن طريق ) USAA(قامت شركة التأمني األمريكية  1997يف سنة 

وذلك على إثر فشل ) Act II Of God Cat Bond(إصدار سندات كوارث، أطلق على العملية اسم 

                                                           
89 Arthur Charpentier, Op Cit, P:8.  

  ؛)USAA/Residential Re( )1997(حالـة  - 

  ؛)2005( (AXA/FCC SPARC) حالة - 

  .)AXA/ Osiris Capital Plc) (2006(حالة  - 



 

 500بـ، وتغطي السندات املصدرة أضرارا مقدرة 1996سنة ) Act I Of God Cat Bond(احملاولة األوىل 

) USAA(مليون دوالر أمريكي اليت تفوق املايلر األول من األضرار، من أجل اجناح هذه العملية اعتمدت 

، ويتمثل )Lehman Brothers(و) Goldman Sachs(و) Merrill Lynch(على وسطاء تأمني 

  .اخلطر املغطى يف العواصف اليت تضرب الساحل الشمايل للواليات املتحدة األمريكية

 Special Purpose(إن الضامن لعملية التوريق عبارة عن شركة ذات أغراض خاصة 

Reinsurer ( يدعى)Residential Re (ويكمن دوره يف بيع محاية إعادة التأمني لشركة التأمني 

)USAA ( مليون  477مليون دوالر أمريكي، ويصدر يف مقابل ذلك ما قيمته  400ملدة عام لتغطية مبلغ

مستثمرا، وقد وظفت املبالغ  62وزعت على ) Cat Nat Bond(دوالر أمريكي يف شكل سندات كوارث 

جيد، ويف  املتحصل عليها من عملية اإلصدار يف أصول مالية قصرية األجل ذات سيولة عالية وتصنيف

بعد املليار األول )  USAA(من أضرار شركة  %80حالة حتقق الضرر يضفي الضامن توظيفاته ويعوض 

على قسط إعادة تأمني ) Residential Re(مليون دوالر أمريكي املتفق عليها، وحتصل  400يف حدود 

  .مليون دوالر أمريكي 24نقطة، أي ما يعادل  600يقدر بـ 

سندات بأصل : بإصدار نوعني من السندات) Residential Re(ها قامت من أجل تغطية وضعيت

، ويف حالة وقوع الضرر تسدد )غري مشروط(وسندات بأصل حممي ) مشروط وغري مشروط(خمتلط 

)Residential Re ( وبدون فوائد ابتدءا من تاريخ وقوع  سنوات10قيمة السندات بأصل حممى على مدى

ميثالن على التوايل توصيف وهيكلة عملية التوريق اليت قامت �ا  الكارثة، الشكالن املواليان

)Residential Re.(  

  ).USAA/Residential Re) (1997(توصيف عملية التوريق ): 14.6(الشكل رقم 

    

  

    

 األصـل

 الكـوبون

$مليون  164: سندات صنف أ  

$مليون 313: سندات صنف ب بأصل خمتلط$ مليون 313   

بأصل حممي$ مليون 87  

بأصل خمتلط$ مليون 77  

Libor+273pb  سندات صنف أ:  

Libor+575pb  كوبونات نصف سنوية  سندات صنف ب  

 كوبونات نصف سنوية  



 

    

  

  

  

  

  

  .من إعداد الباحث: المصدر

  

  

  

  

  

  

 

  ).USAA/Residential Re) (1997(هيكلة عملية التوريق ): 15.6(الشكل رقم 

    



 

  

Source : Arthur Charpentier, Op Cit, P:8. 

  

  2005(90( (AXA/FCC SPARC)حالة : المطلب الثاني

                                                           

90 AXA, COMMUNIQUE DE PRESSE, Paris, le 03 novembre 2005. 



 

من أكرب شركات التأمني يف فرنسا كما تعترب أول مؤمن مباشر يقوم ) AXA(ترب شركة التأمني تع

ومن أجل إمتام ، 2005بعملية توريق ألخطار تأمني حوادث السيارات اليت يتعرض هلا األفراد يف فرنسا سنة 

باكتتاب على اتفاقية إعادة تأمني نسبية من أجل تغطية جزء من حمفظة ) AXA(هذه العملية بنجاح قامت 

ال يدخل يف إطار هذه االتفاقية حوادث السيارات النامجة عن سوء األحوال (أخطار حوادث السيارات 

 31إىل  2005جانفي  1نوات متتد من ، وتستمر هذه التغطية ملدة أربع س)اجلوية أو الكوارث الطبيعية

من حجم الضرر، يودع معيد التأمني يف مقابل هذه  %85، يف حدود تغطية قصوى تقدر بـ2008ديسمرب 

برد هذا ) AXA(، كما تلتزم )AXA(مليون يورو يف حساب خاص ملواجهة التزاماته جتاه  200التغطية مبلغ 

  .ر املتفق عليه مسبقااملبلغ كامال يف حالة ما إذا مل يتحقق الضر 

 Fonds Communs de(على صندوق مجاعي للقيم املنقولة ) AXA(اعتمدت شركة التأمني 

Créances ( من أجل إمتام عملية إصدار السندات مبختلف أصنافها، وأدرجت هذه السندات يف بورصة

  . باريس، اجلدول والشكل املواليان يوضحان تركيبة هذه العملية

  ).  AXA/ FCC SPARC) (2005(توصيف عملية التوريق ):10.6(الجدول رقم 

  A  C  D  صنف السند

  مليون يورو 27  مليون يورو 67.3  مليون يورو 105.7  مبلغ السندات

  مؤشر الضرر  %2.8+مؤشر الضرر  %9.8+مؤشر الضرر  نسبة الضرر

  Fitch AAA  A  BBBتصنيف 

  S&P  AAA  A -BBBتصنيف 

  ]%+2.8،%0[  ]%+9.8،%+2.8[  ]%+20.8،%+9.8[  حدود التغطية

Source : Arthur Charpentier, Op Cit, P:8. 

  

  

  ).AXA/ FCC SPARC) (2005(هيكلة عملية توريق  ):16.6(الشكل رقم 
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Cessions 
 

Investisseurs 
 
 

إ تعمولة + ضرر  

 أقساط

 200إيداع 



 

  

   

  

 

 

  

Source : www.AXA.fr consulté le 15/02/2012..  

  AXA/ Osiris Capital Plc) (2006(91(حالة : المطلب الثالث

خطر (أول مؤمن مباشر يقوم بعملية توريق ألخطار التأمني على احلياة ) AXA(ترب شركة التأمني تع

من أجل تغطية خطر الوفيات الناجتة عن حدوث وباء، وكان املرجع هو وباء  2006سنة  )الوفيات

مليون  100و 20وخلفت ما بني  1919وسنة  1918األنفلونزا اليت حدثت يف اسبانيا ما بني سنة 

،  ‰56و ‰11مليار نسمة، أي نسبة وفيات ترتاوح بني  1.8 شخص، وقد بلغ سكان العامل حينها

، كما اعتمدت الشركة على 2009ديسمرب  31إىل  2006جانفي  1امتدت فرتة التغطية ألربع سنوات من 

يات املتحدة فرنسا، اليابان والوال: مؤشر مرجعي يتمثل يف نسبة الوفيات الرمسية لثالث بلدان هي

 .األمريكية

) SPV(بشركة األغراض اخلاصة ) AXA(من أجل إجناح عملية التوريق هذه استعانت شركة التأمني 

)Osiris Capital Plc( هذه األخرية قامت بإصدار مخس أصناف من السندات ،)A,B1,B2,C,D(  

منها أربعة بأصل خمتلط وواحد بأصل حممي، وقد القت هذه العملية رواجا كبريا بني املستثمرين حيث فاق 

  ).AXA(مرات العرض، اجلدول املوايل توصيف عملية التوريق اليت قامت �ا  5الطلب 

                                                           
91 ALFERIEFF M, LE GOFF A, La titrisation des risques assurances: Une solution pour le marché face au 

risque de pandémie, C.H.E.A, 2007, P:20.  

 
 



 

  )AXA/ Osiris Capital Plc) (2006(توصيف عملية التوريق ):11.6(الجدول رقم 

بأصل  A  B1  صنف السند

  محمي
B2  بأصل غير

  محمي
C  D  

  %106  %110  %114  %119  عتبة الضرر

  %110  %114  %119  %124  عتبة االستنفاد

  Aaa A3  Baa2  Ba1  /  تصنيف موديز

  +S&P  /  AAA  A-  BBB  BBتصنيف

 + Euribor  /  الكوبونات
0,20%  

Euribor + 
1,20%  

Libor + 
2,85%  

Libor +5%  

  x  0,90 x  0,64 x  0,39 x 1,22  طاقة استعاب الوباء
Source ALFERIEFF M, LE GOFF A, La titrisation des risques assurances: Une solution pour le marché face 
au risque de pandémie, C.H.E.A, 2007, P:18 

كيفية التعويض يف حالة ما إذا حتقق الضرر، فمثال يف حالة السندات ) 11.6(يوضح اجلدول رقم 

املؤشر املرجعي، وحينها يكون الوباء ميثل  %110يتحقق الضرر إذا فاق املؤشر احملسوب بـ) C(الصنف  من

  .، وعليه قد خيسر املستثمر جزء أو كل األصل1918من وباء أنفلونزا اسبانيا سنة  64%

 

 

 

 

 

  )AXA/ Osiris Capital Plc) (2006(هيكلة عملية توريق  ): 17.6(الشكل رقم 
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Source : ALFERIEFF M, LE GOFF A, La titrisation des risques assurances: Une solution pour le marché 

face au risque de pandémie, C.H.E.A, 2007, P: 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالصـة الفصل السادس
 

أن حتليلية لواقع أسواق املشتقات املالية يف جمال التأمني، حيث الحظنا تضمن هذا الفصل دراسة 

، 2008إىل غاية  2001حجم األوراق املالية املشتقة يف جمال التأمني كان يف حالة تزايد مضطرد من سنة 

متأثرا باألزمة العاملية على غرار كل املنتجات  2008مث تناقص حجم هذا النوع من األوراق املالية بعد سنة 

لكن بتأثري أقل، مما جيعلنا نعتقد أن هذا النوع من األوراق ميكن أن يكون خيارا استثماريا جيدا  املالية



 

ملعرفة مدى ارتباط مشتقات التأمني  قياسيةوقد أجرينا دراسة . عندما تكون هناك بوادر أزمة مالية يف األفق

اق املالية التقليدية، حيث بينت نتائج الدراسة أن االرتباط كان ضعيفا سواء مع املؤشر البورصي بباقي األور 

هلذا النوع من األوراق املالية فجاءت النتائج قريبة من تلك " بيتا"أو مع السندات، مث قمنا حبساب معامل 

وهي قريبة من الصفر،  0.26و 0.18املتطرق إليها يف اجلانب النظري، حيث كانت قيمته ترتاوح ما بني 

هذه امليزة حتديدا اعتربت حافزا للمضاربني الذين يودون حتسني كفاءة حمفظتهم املالية من خالل عملية 

أين كان  2005سنة ) AXA(التنويع املمنهج، وهذا ما أكدته عملية التوريق اليت قامت �ا شركة التأمني 

    .ل اخلطر أكرب مخس مرات من العرضالطلب على السندات اليت أصدر�ا مقابل حتوي

شركات التأمني وإعادة (نظرا للمزايا الكثرية اليت حيققها هذا النوع من األوراق املالية للمؤمنني  

من خالل رفع طاقة العرض هلم وبالتايل السماح هلم باالكتتاب يف فروع تأمينية أكثر عائدا ) التأمني 

ة باإلضافة إىل ختفيض احتمال والتقليل من االعتماد على األموال اخلاصة مما حيسن نسبة املالءة املالي

التعثر، وكل هذا يسمح للمؤمنني أن يستوفوا الشروط واالحرتازات اليت تضعها اهليآت التشريعية والرقابية 

، باإلضافة إىل املزايا اليت يوفرها هذا النوع من األوراق املالية لغري املؤمنني 2على غرار اتفاقيات بازل 

: حتسني التوليفة( ميزات كثرية من خالل حتسني كفاءة حمفظتهم املالية ، فهي توفر كذلك )املضاربني(

عن طريق إدراج نسبة معينة من هذه األوراق للمحفظة، كما أ�ا تضفي ميزة التنويع من أجل ) خماطرة/عائد

ط ضعيف التخلص من األخطار غري النظامية على اعتبار أن األوراق املالية املشتقة يف جمال التأمني هلا ارتبا

، كل هذه امليزات جتعل )األسهم والسندات(أو يكاد أن يكون معدوما مع األوراق املالية التقليدية 

املختصني يف األسواق املالية يتنبؤن مبستقبل واعد هلذه الفئة من األصول املالية على الرغم من حداثة 

  .عهدها

  

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

تعترب العقود اآلجلة يف جمال التأمني وخيارات التأمني والسندات املشروطة من أهم احللول اجلديدة 

واملبتكرة اليت ساعدت شركات التأمني يف احلصول على تغطية شاملة من التقلبات غري املتوقعة يف املبلغ 

  

  الخاتمة
 



 

مني واملضاربني على حد سواء، وبعد املرتاكم لألضرار، لذا القت هذه التقنية إقباال كبريا من قبل شركات لتأ

الدراسة النظرية والتطبيقية لعملية حتويل أخطار التأمني عرب األسواق املالية، توصل البحث إىل النتائج 

  : التالية

  نتائج البحث 

  النتائج المتعلقة بالجانب النظري : أوال

التأكد، مقابل مبلغ من املال يف احلاضر ويف حالة  يعرف التأمني على أنه تبادل مبلغ من املال يف -

، )بائع عقد مستقبلي(املستقبل يف حالة عدم التأكد، أي أن املؤمن يتخذ وضعية قصرية األجل 

  ،شرتي ألجل حتقق اخلطر مقابل أقساط التأمنييحيث تبيع على املكشوف خدمة الضمان و 

  .(Option de vente)  وعليه ميكن اعتبار عقد التأمني على أنه خيار بيع

  )MEDAF(سامهت النظرية املالية بشكل كبري يف تطور نشاط التأمني من خالل تطوير منوذج  -

ليتالءم مع حالة التأمني، وعليه فإن املؤمن جيازي املسامهني وفق نسبة حمددة يف عالقة التوازن 

، ومن أجل بلوغ هذه النسبة على املؤمن أن ينظم نشاطه حول نوعني من )MEDAF(ميداف 

وتوظيف األموال ) إصدار أقساط التأمني وتعويض األضرار( االستغالل الدائم : مصادر الدخل

  .اخلاصة وأقساط التأمني يف السوق املايل

ميكن لشركات التأمني أن تستثمر يف مجيع أنواع األوراق املالية على غرار شركات التأمني يف  -

عقود آجلة، خيارات، عقود (ت املالية الواليات املتحدة األمريكية، لكن فيما خيص املشتقا

، حيث تستعمل أساسا للتحوط، ففي افاستعماهلا يف شركات التأمني يبقى حمدود...) املبادلة

اجلزائر ال يسمح �ذه املشتقات إال للتحوط أما يف الواليات املتحدة األمريكية فيسمح و  فرنسا

ستخدم عموما  شركات التأمني تو  استعمال املشتقات بشرط محاية وضعيتهم بعقد مشتق آخر،

سرتاتيجية استثمارية دفاعية للتحوط من التقلبات يف أسعار األسهم األوراق املالية املشتقة كإ

  .والسندات وأسعار الصرف والفائدة وغريها

عبارة وهي ) Réassurance financière(من إعادة التأمني  اجديد اتعترب إعادة التأمني املالية نوع -

يعتمد هذا النوع على و بني املؤمن ومعيد التأمني، ) عموما ثالث سنوات(عن اتفاق طويل األجل 



 

األدوات املالية عن طريق توظيف أقساط إعادة التأمني يف توظيفات ال توجد فيها 

األول لطول  ،لسببني املدة ثالث سنوات، هذا التوظيف يكون جمزي) Paradis fiscal(ضرائب

اين الوفرات الضريبية اليت حيققها جراء انعدام الضريبة، تتكون إعادة التأمني املالية من ثالثة مدته والث

 Risque(، خطر التوقيت )Règlements structurés(التسويات املهيكلة : أشكال هي

temporel( وخطر االكتتاب احملدود ،)risque de souscription limité .(  

الذي أخذ منه نظام التأمني على الكوارث الطبيعية و  الطبيعية الفرنسينظام التأمني على الكوارث  -

اجلزائري  مبين على أساس تدخل الدولة من خالل شركات التأمني وإعادة التأمني، واليت تكتتب 

يف أخطار الكوارث الطبيعية بكل حرية مث تقوم بتحويل األقساط إىل الصندوق املركزي إلعادة 

ا�معة من طرف شركات ) الرسوم(جبمع االشرتاكات التأمني والذي يعترب هيئة عمومية مكلفة 

تبدأ حيث التأمني، مث تقوم بتعويض املتضررين من الكوارث الطبيعية على وجه التضامن، 

 .التعويضات بعد حدوث الكارثة الطبيعية بتصاريح من الدولة على قيمة الضرر

شركات (املؤمنني  :عنصريننظام تأمني الكوارث الطبيعية األمريكي نظام ليربايل يعتمد على  -

حيث يصدرون أقساط مقابل اكتتاب يف أخطار ) شركات إعادة التأمني(ومعدي التأمني ) التأمني

  .تقوم شركة إعادة التأمني بتعويض املتضررين) الكارثة الطبيعية(الكوارث، وعند وقوع اخلطر 

 عدد كبري من األضرار غري تتميز الكوارث الطبيعية بصعوبة التنبؤ �ا كما أن حدوثها يتسبب يف -

املباشرة واملتسلسلة وحجم األضرار النامجة عنها مرتبط بقوة الكارثة يف حد ذا�ا ومبدى استعداد 

وإىل ) Aléa moral( األخالقي التأمني على الكوارث الطبيعية معرض للخطرإن اإلنسان هلا، 

 .يت مستها عملية التوريقمما جعله أول األخطار ال) Anti sélection(االختيار اخلاطئ 

تسمح األقساط اليت تصدرها شركة التأمني بتغطية جممل األخطار املكتتب فيها مبا يف ذلك  -

األخطار اليت تتسم بشدة التقلبات على غرار أخطار الكوارث وأخطار التلوث وغريها ونظرا 

معيد التأمني، والذي حملدودية قدرة شركة التأمني يف حتمل عواقب هذه األخطار فهي حتوهلا إىل 

لديه قدرة أكرب من شركة التأمني من أجل تغطية هذه األخطار، لكن مؤخرا تبني أن حىت معيد 

التأمني ال ميكنه وحده حتمل أضرار هذا النوع من األخطار، فقد بينت الدراسات أن عدد كبري من 

ن هذه الشركات ترفض العديد م تأصبح بالتايلشركات إعادة التأمني تفلس بعد حدوث كارثة، و 



 

بشكل كايف، هنا جاءت الضرورة  جعل وجود فئة من األخطار ال تغطى تأمني هذه األخطار مما

مليار  19000قدرت رمسلة األسواق املالية األمريكية مبا يقارب لالستعانة باألسواق املالية ، حيث 

لضرر لقصى األبلغ اململيار دوالر، يف حني أن  133بـدوالر أمريكي مع احنراف معياري يومي يقدر 

فإن مبلغ االحنراف املعياري اليومي وحده ميكن أن يغطي  بالتايلو مليار دوالر  100املمكن يبلغ 

  .أقصى الضرر املمكن

ن االستعانة باألدوات املالية املشتقة يف جمال التأمني خاصة بالنسبة لشركات التأمني اليت حمفظة إ -

ات ارتباط مع تطور املؤشر املرجعي هلذه األدوات، من شأنه أن يقوي عرض شركات بوليصا�ا ذ

  .التأمني

يساهم االعتماد على أدوات التغطية القابلة للتداول واملرتبطة بشكل جيد مع األخطار املغطاة يف  -

جديدة رفع درجة مالءة شركة التأمني، كما يساعد يف الرفع من قدر�ا على االكتتاب يف أخطار 

 .من أجل حتقيق ميزة التنويع

يعطي استعمال األدوات املالية املشتقة يف جمال التأمني لشركة التأمني ميزات أفضل من إعادة  -

ن هذه األدوات اليت تشبه يف إالتأمني خاصة فيما خيص السيولة والسرية وتكلفة املعامالت، 

نفس امليزات التقليدية اليت تعطيها القيم تصميمها وطريقة عملها األدوات املالية التقليدية تعطي 

 .املنقولة مقارنة بالقيم غري القابلة لتداول األخطار مثل عقود إعادة التأمني

تكلفة الدخول إىل سوق التأمينات عرب األسواق املالية أقل بكثري من دخوله مباشرة عرب األسواق  -

األسواق املالية من أجل حتقيق عائد احلاضرة، فيمكن ألي مستثمر املسامهة يف أخطار تأمني يف 

الذي يستوجبه ) االعتماد(دون احلاجة لتحمل التكاليف الكبرية من أجل احلصول على ترخيص 

 . الرقابية يآتإنشاء شركة تأمني وما يتطلبه من احرتام للتشريعات والقيود االحرتازية اليت تضعها اهل

م اهليكلة املالية لشركة التأمني، كما أ�ا تزيد من تعترب مشتقات التأمني وسيلة فعالة من أجل تعظي -

سيولة سوق التأمينات من خالل سهولة تداول األخطار اليت ميثلها األصل املرجعي أي تبادل 

 .األخطار البحتة وهذا ما ال يسمح به السوق التقليدي للتأمني



 

نتيجة شركة التأمني، كما  تسمح األدوات املالية املشتقة يف جمال التأمني باحلد من التقلبات يف -

فلها نفس أثر األدوات املشتقة ألسعار   )Risque de ruine(متكنها من ختفيض خطر اال�يار 

 .الفائدة بالنسبة للبنوك

هناك ميزات تعطيها إعادة التأمني أفضل من األدوات املالية يف جمال التأمني مثل التحكم اجليد  -

سواء من حيث ) على املقاس(اختيار التغطية بشكل دقيق  والفعال يف احتمال التعثر، وإمكانية

 .املنطقة اجلغرافية أو من حيث االرتباط التام للتغطية بواسطة إعادة التأمني مع األخطار املغطاة

يتميز املؤشر املرجعي للعقود اآلجلة يف جمال التأمني بنقص يف حجم املعلومات اليت ختص تطوره  -

كة التأمني متعودة على تعويض نقص املعلومات حول املستقبل من ، فشر )حديث النشأة(السابق 

يد التسعرية لكل دخالل املالحظات يف املاضي واالعتماد على الطرق اإلحصائية من أجل حت

 .مؤشر مرجعي للضرر

تعويضات اليت يقوم �ا املؤمنون الذين يشاركون يف تكوين البورصة حول الال يوجد أي توضيح من  -

جعي للعقود اآلجلة من خالل حتويل معلومات حول نشاطهم، باإلضافة إىل األفضلية املؤشر املر 

  .اليت يتمتع �ا هؤالء املؤمنون مقارنة ببقية املؤمنني كون أن املؤشر مرتبط مبحفظة أقساطهم

وي جزء منها على خطر الكوارث عرب أدوات مالية مشتقة يف جمال التأمني تإن احملفظة املالية اليت حت -

  ).خماطرة/عائد(ن شأنه أن حيسن قيمة التوليفة م

، حيث هناك جمموعة من اأخالقي اإن تكوين املؤشر املرجعي للعقود اآلجلة للتأمني يشكل خطر  -

ميكنهم استعمال املعلومة من أجل التنبؤ بتطور هذا املؤشر، ) التأمني شركات(األعوان االقتصاديني 

يطرح سؤال كبري حول  بالتايلألعوان غري املؤمنون و وعليه فإن هذه السوق تكون غري حمفزة ل

  .جاهزية هذه السوق

يقع العون الذي يتخذ وضعية آجلة من أجل محاية حمفظته احلاضرة ويأمل أن حيل وضعيته قبل  -

تتمثل القاعدة يف الفرق ما بني سعر األصل املرجعي و ، "اخلطر القاعدي"تاريخ االستحقاق يف 

���� :والسعر اآلجل أي − ��,�� = ومنه تتحدد القاعدة عندما يتخذ العون وضعية  القاعدة

آجلة، هذه الوضعية تتطور مع تطور سعر األصل املرجعي واألداة املالية اآلجلة، أي أن اخلطر 

القاعدي ينشأ من االختالف املستمر بني السعر اآلجل والسعر احلاضر لكن الشيء األكيد أن 



 

عموما يف حالة العقود اآلجلة التقليدية و ا اقرتب تاريخ االستحقاق، القاعدة تؤول إىل الصفر كلم

نفس التطور تقريبا، أما يف حالة العقود اآلجلة  يكون السعر اآلجل واحلاضر متشا�ني وهلما

للتأمني فهذا غري صحيح دائما، كون املبالغ املرتاكمة لألضرار للمجموعة تكون مساوية للصفر يف 

، ومنه يصعب تقدير القيمة املبدئية هلذا املبلغ، ومنه على العون أن خيتار عقد بداية فرتة التغطية

  .مع فرتة التغطية اآجل يكون تاريخ االستحقاق فيه متناسب

   تطبيقيالنتائج المتعلقة بالجانب ال: ثانيا

  :وهي شروط أساسية ةعلى مخس املالية ومنها سوق مشتقات التأمني يرتكز جناح سوق املشتقات

 .وجود خطر يرتجم يف شكل تقلبات كبرية يف األسعار احلاضرة 

 .لسوق آجل آخر كائن سلفا ومنظم اجيب أن ال يكون هذا السوق منافس 

 .جيب توفر مرجع يعرف ويوضح السوق احلاضرة 

 .لفئة حمدودة من املستثمرين اجيب أن ال يكون سوق املشتقات اجلديد موجه 

 .التحكيمو  التغطية، املضاربة: النشاطات التاليةجيب أن يتمكن األعوان من ممارسة  

 1995- 1970ومبلغ أضرار الكوارث خالل الفرتة ) S&P500(إن االرتباط بني قيمة مؤشر  -

لألصول املالية حول مؤشر  "يبتا"، ومنه فمعامل 0.06تقريبا معدوم، فمعامل االرتباط يساوي 

، وعليه ميكن القول أن استعمال )0(يقارب الصفر) PCS, ISO(أضرار الكوارث على غرار 

األوراق املالية املشتقة يف جمال التأمني مثل العقود اآلجلة للتأمني وخيارات التأمني يعترب أداة فعالة 

  .للتنويع

يسمح استعمال العقود اآلجلة للتأمني حتييد التسعري اخلاطئ لبوليصات املؤمن من خالل اختاذ  -

�دف عملية التغطية إىل حتقيق و وضعية السوق احلاضرة،  وضعية معاكسة يف السوق اآلجلة عن

املضارب الذي يريد أن . أرباح يف السوق اآلجلة لتغطية اخلسائر اليت قد تتحقق يف السوق احلاضرة

يغطي حمفظة أوراقه املالية يبيع عقودا آجلة ويأمل أن تنخفض قيمة األوراق يف السوق احلاضرة، أما 

عقود آجلة على مؤشر تأمني فهو بيغطي حمفظة بوليصاته  العكس فاملؤمنالة التأمني فيحدث يف ح

  .بذلك يتحوط من أجل محاية نفسه من ارتفاع هذا املؤشر



 

خيارات التأمني عقود آجلة :أن لكل وسيلة من وسائل التغطية التاليةبينت الدراسة التطبيقية  -

إعادة التأمني التقليدية وإعادة التأمني املالية مزايا وعيوب، كما أن كلها توفر تغطية متقاربة  ،للتأمني

سواء من حيث التكلفة أو من حيث العوائد املرجوة من استعماهلا، كما توضح األمثلة املتطرق 

  .إليها صعوبة املفاضلة بينها

تماد على إعادة التأمني التقليدية ، أن االع)ALBINGIA(بينت الدراسة التطبيقية على شركة  -

)Quote part ( يف النتيجة التقنية للشركة على اعتبار الفرق الضئيل بني استعماهلا  اكانت أقل تأثري

 ،على نتيجة الشركة اكبري   اكان هلا أثر ) Stop Loss(أن إعادة التأمني من نوع  يف حنيمن عدمه، 

النتيجة التقنية قبل وبعد استعمال هذه األداة، أما  وهذا واضح من خالل الفرق التقين الكبري بني

  ).Quote part(و) Stop Loss(ما بني  افكان أثرها متوسط) FQS(إعادة التأمني من نوع 

أقل تذبذبا بعد  ت، أن النتيجة التقنية أصبح)ALBINGIA(بينت الدراسة التطبيقية على شركة  -

، لكن يتضح أن )بدون أي تغطية(استعمال وسائل التغطية املختلفة مقارنة باحلالة االبتدائية 

بح أفضل النتائج حيث أص أعطت) Stop Loss(التغطية باستعمال اتفاقية إعادة التأمني من النوع 

واليت كانت النتيجة ) FQS(ع ، مث تأيت إعادة التأمني املالية من نو تطور النتيجة التقنية شبه رتيبا

إن مقارنة ، )Quote part(من إعادة التأمني التقليدية  االتقنية للشركة بعد استعماهلا أقل تذبذب

ما بينها ليس عشوائيا وإمنا كون هذه الوسائل تسمح بتوزيع تسديد الضرر هذه الوسائل الثالثة في

  .عرب الزمن

أقل تذبذبا بعد  ت، أن النتيجة التقنية أصبح)ALBINGIA(بينت الدراسة التطبيقية على شركة  -

، لكن يتضح أن )بدون أي تغطية(استعمال وسائل التغطية املختلفة مقارنة باحلالة االبتدائية 

أفضل النتائج حيث أصبح تطور النتيجة التقنية  عقود اآلجلة للتأمني أعطتالتغطية باستعمال ال

 ةتذبذبمواليت كانت النتيجة التقنية للشركة بعد استعماهلا  التذبذب، مث تأيت خيارات التأمنيقليل 

ن مقارنة هذه إ، )SLT(بشكل متوسط، وبشكل متقارب من اخليارات تأيت إعادة التأمني من نوع 

  .تمديد مبلغ األضراربما بينها ليس عشوائيا وإمنا كون أن هذه الوسائل تسمح ثة فيالوسائل الثال

إىل  2001ن حجم األوراق املالية املشتقة يف جمال التأمني كان يف حالة تزايد مضطرد من سنة إ -

مليون دوالر أمريكي أي بزيادة  16155فيها قيمة مشتقات التأمني بـ  تواليت قدر  2008غاية 



 

هذه النسبة تدل على األمهية اليت حتظى �ا هذه األوراق ، و 2001مقارنة بسنة  %678.55قدرها 

متأثرا باألزمة  2008مث تناقص حجم هذا النوع من األوراق املالية بعد سنة  من سنة إىل أخرى،

مليون  13167ما قيمته  2010العاملية على غرار كل املنتجات املالية، حيث بلغ حجمها يف 

واليت متثل الذروة، أما يف سنة  2008مقارنة بسنة  %18.49أي باخنفاض قدره  ،دوالر أمريكي

مليون دوالر أمريكي أي  11504فقد بلغ حجم األوراق املالية املشتقة يف جمال التأمني  2011

إىل نقص الطلب على هذا النوع  اوهذا ليس راجع 2010مقارنة بسنة  %12.63باخنفاض قدره 

األوراق اليت بلغت تاريخ و  ما بني اإلصدارات اجلديدة الفرق من األوراق بقدر ما هو راجع إىل

  .هااستحقاق

كانت على أخطار األعاصري يف الواليات املتحدة   2010ن معظم حاالت التوريق يف سنة إ -

سبب هذه النسبة العالية يعود أساسا إىل التكلفة الكبرية و  ،%54حيث مثلت نسبة  ،األمريكية

املتفق اليت تتحملها شركات التأمني وإعادة التأمني األمريكية وغري األمريكية يف حالة حتقق الضرر 

تؤدي هذه حيث هي بذلك سوف تدفع مبالغ تعويض كبرية جدا لفائدة املؤمن هلم و  ،عليه

يدفع هذا اخلطر الكبري بشركات و التعويضات ويف العديد من احلاالت إىل إفالس هذه الشركات، 

 يلبالتاإما التخلي عن تأمني أخطار األعاصري و  ،االختيار بني حلنيإىل التأمني وإعادة التأمني 

تفّوت عليها أرباح معتربة، وإما أن تكتتب يف هذه األخطار مث حتوهلا إىل األسواق املالية عرب 

األدوات املالية املشتقة يف جمال التأمني، بعد األعاصري تأيت الزالزل يف الواليات املتحدة األمريكية 

 ،%8ا بنسبة وذلك راجع لنفس السبب السابق، تليها أخطار العواصف يف أوروب %29بنسبة 

تعترب هذه النسبة كبرية مقارنة باملنطقة حيث قبل سنوات مل تكن متثل أي شيء، باقي دول العامل و 

تأيت كل من حوادث يف اليابان والتأمني علي احلياة  يف حنيمن إمجايل اإلصدارات  %6متثل 

يات املتحدة حيث اخنفضت نسبة األعاصري يف الوال 2011تغريت األوضاع قليال يف سنة . %1بـ

، ونفس احلال بالنسبة خلطر الزالزل يف الواليات %8أي باخنفاض قدره  %46األمريكية إىل 

أن  يف حني، %15إىل  %29املتحدة األمريكية حيث اخنفضت النسبة إىل النصف تقريبا من 

وربية ما يدل على االعتماد املتزايد لشركات التأمني األ %19خطر العواصف يف أوروبا ارتفع إىل 

 2010يف سنة  %1 على تقنية التوريق، كذلك خطر التأمني على احلياة ارتفع ارتفاعا ملحوظا من



 

ّورقة من األخطار املادية إىل يربز هذا الرقم حتول يف األخطار املو  ،2011يف سنة  %12إىل 

 %1األخطار البشرية، ويف األخري تأيت كل من حوادث يف اليابان وحوادث يف باقي العامل بنسبة 

  .لكل واحد منهما

حيث بلغت  املشتقة يف جمال التأمني أن املستثمرين املؤسستيني يستحوذون على معظم األوراق -

مث ارتفعت هذه النسبة لتصبح  ،%31بـ  2010نة نسبة امتالكهم هلدا النوع من األوراق يف س

على اهتمام هذه الفئة من املستثمرين �ذا النوع من األصول  تعترب هذه النسبة دليالو  ،44%

اخنفضت هذه النسبة قليال يف حيث  2010يف  %39املالية، بعدها جند صناديق الكوارث بنسبة 

على اعتبار أن صناديق الكوارث خمتصة يف هذا النوع من األوراق وهلا من  %34لتصبح  2011

  2010املرتبة الثالثة يف سنة أما املعطيات ما يساعدها يف ترشيد استثمارا�ا يف هذا األصل املايل، 

اخنفاضا  2011اخنفضت هذه النسبة يف  %20ة امتالك تقدر بـبكانت لشركات التأمني بنس

التعاونيات يف و  أخري نالحظ تقارب ما بني نسبة صناديق التغطيةو فقط،  %7ل حمسوسا لتصبح متث

  .للسننت %10إىل  4حدود 

األوىل يف كل شيء حىت يف نسبة الدول املشاركة يف سوق املرتبة الواليات املتحدة األمريكية حتتل  -

على  2011و 2010للسنتني  %47و 43األوراق املالية املشتقة يف جمال التأمني بنسبة متقاربة 

ني حيث ارتفعت نسبة مشاركتهم مبا يقارب يكانت من املستثمرين السويسر فقد  الطفرة أما التوايل، 

، واجلدير باملالحظة كذلك هو االخنفاض 2011سنة  %33إىل  2010سنة  %18الضعف من 

سنة  %24امللفت لالنتباه لربمودة حيث اخنفضت نسبة مشاركتها بأكثر من ثالث مرات من 

باقي دول العامل فقد كانت ثابتة و  ، أما فيما خيص حصة بريطانيا2011سنة  % 7إىل  2010

  .على التوايل %10و 5نسبيا يف حدود 

 Aon(ن متوسط العائد ملؤشر كوارث الزالزل يف الواليات املتحدة األمريكية اخلاص بشركة إ -

BENFIELD ( أما %5.76ره باحنراف معياري قد %8.38قدر بـ  2011-2005للسنوات ،

لكن باحنراف معياري كبري يقدر بـ  %5.06يقدر بـ  هفقد كان متوسط عائد) S&P500(مؤشر 

باحنراف معياري  %8.21متوسط عائد قدره ) +BB(أعطت سندات مصنفة  يف حني، 19.04%

  .%3.07صغري قدره 



 

احنراف قدره و  %8.21توسط عائد قدره مب) خماطرة/ عائد( أحسن توليفة ) +BB(تعطي السندات  -

وبالتايل هي أفضل من مؤشر التأمني على الزالزل بقليل حيث يعطي هذا املؤشر متوسط  ،3.07%

 ،لكن باحنراف أكرب وهذا شيء عادي نظرا خلصوصية كل أداة) +BB(عائد قريب من السندات 

يء غري العادي فعادة ما تتسم السندات باستقرار يف عوائدها مقارنة بباقي األوراق املالية، لكن الش

أقل من  اسنوي اعائد) S&P500(مؤشر  يعطيواملتناقض ملا مت التطرق إليه يف اجلانب النظري أن 

مؤشر التأمني على الزالزل وباحنراف كبري جدا يفوق احنراف مؤشر التأمني، والسبب يرجع إىل تأثر 

وال تزال  2007واليت بدأت بوادرها يف سنة  2008باألزمـة املالية لسنة ) S&P500(مؤشر 

 2005، هذه املدة متثل أكثر من نصف فرتة الدراسة واليت امتدت من )2011(خملفا�ا حلد اآلن 

  .2011إىل 

قيمة ) S&P500(ومؤشر ) Aon BENFIELD(أعطى تقدير املعامالت بني مؤشر األعاصري  -

R)معامل التحديد 
ومؤشر  مؤشر األعاصريبني  ضعيفةأي أن هناك عالقة  0,18تقدر ب  (2

)S&P500(،   كما تظهر النتائج أن معامل دوربن واتسن(Durbin Watson)  قد بلغت قيمته

، مما يدل على عدم وجود مشكلة االرتباط الذايت ملؤشر األعاصري 1,30اإلحصائية 

(Autocorrelation).  

أن قيمة ) +BB(والسندات ) Aon BENFIELD(األعاصري أعطى تقدير املعامالت بني مؤشر  -

R)معامل التحديد 
 مؤشر األعاصريبني  ضعيفةعكسية أي أن هناك عالقة  0.15-تقدر ب (2

قد بلغت  (Durbin Watson)كما تظهر النتائج أن معامل دوربن واتسن   ،)+BB(والسندات 

  .وجود مشكلة االرتباط الذايت، مما يدل على عدم ملؤشر األعاصري 1,10قيمته اإلحصائية 

قيمة معامل  )S&P500(ومؤشر ) Aon BENFIELD(أعطى تقدير املعامالت بني مؤشر الزالزل  -

R)التحديد 
ومؤشر  مؤشر الزالزلبني  ضعيفةأي أن هناك عالقة  0,18تقدر ب  (2

)S&P500(،   كما تظهر النتائج أن معامل دوربن واتسن(Durbin Watson)  قد بلغت قيمته

   .، مما يدل على عدم وجود مشكلة االرتباط الذايتملؤشر الزالزل 1,53اإلحصائية 

قيمة معامل ) +BB(والسندات ) Aon BENFIELD(تقدير املعامالت بني مؤشر الزالزل  أعطى -

R)التحديد 
والسندات  مؤشر الزالزلبني  قويةعكسية أي أن هناك عالقة  -0.89تقدر ب (2



 

)BB+(،   كما تظهر النتائج أن معامل دوربن واتسن(Durbin Watson)  قد بلغت قيمته

   .، مما يدل على عدم وجود مشكلة االرتباط الذايتملؤشر الزالزل 0.48اإلحصائية 

 Aon(النتائج املتحصل عليها بعد الدراسة القياسية لتطور العائد السنوي ملؤشرات التأمني  كانت -

BENFIELD ( ومؤشر)S&P500 ( وسندات خاصة متقاربة مع ما جاءت به الدراسات يف

-2005(إىل ختلل فرتة الدراسة  ااجلانب النظري مع اختالف بسيط، وقد يكون السبب راجع

  .لتطور العادي للمؤشراتاأثرت على واليت  2008لسنة  اليةاملزمة األ) 2011

هذا يعين أن عائد و ، 0.26يساوي ) Aon BENFIELD(ملؤشر كوارث األعاصري " بيتا"معامل  -

ملؤشر  " بيتا"مؤشر كوارث األعاصري يتحرك بصفة مستقلة نسبيا عن حترك عائد السوق، كما أن 

، أي أن التقلبات يف عائد مؤشر األعاصري 1.00البالغ  "بيتا"كوارث األعاصري أصغر من متوسط 

ابية تضاف إىل اجي ةهذا يعترب نقطو سوق ويف نفس االجتاه، العن تقلبات عائد  %74تقل ب

  .ميزات هذا النوع من األوراق املالية

هذا يعين أن عائد و ، 0.188يساوي ) Aon BENFIELD(ملؤشر كوارث األعاصري " بيتا"معامل  -

ملؤشر  " بيتا"مؤشر كوارث الزالزل يتحرك بصفة مستقلة نسبيا عن حترك عائد السوق، كما أن 

أي أن التقلبات يف عائد مؤشر الزالزل  .1.00البالغ  "بيتا"كوارث األعاصري أصغر من متوسط 

  .سوق ويف نفس االجتاهالعن تقلبات عائد  %81تقل بأكثر من 

 2005سنة ) AXA(كان الطلب على السندات يف عملية التوريق اليت قامت �ا شركة التأمني  -

دليل هذا و اليت أصدر�ا مقابل حتويل خطر التأمني على احلياة أكرب مخس مرات من العرض، و 

  .واضح على مدى جاذبية هذا النوع من األوراق املالية

  النتائج على ضوء الفرضيات

 تلعب تقنية التوريق يف جمال التأمني دور حموري يف تغطية أخطار التأمني خاصة : "الفرضية األولى

تبني  ، بعد الدراسة النظرية والتطبيقية ومن خالل النتائج املتحصل عليها"أخطار الكوارث الطبيعية

فمعظمها كان من ، وذلك من خالل عمليات التوريق اليت تتم حاليا "محقـقة"أن هذه الفرضية 



 

أجل تغطية أخطار الكوارث، كما أن التطور املضطرد ملشتقات التأمني يبني أمهية هذا النوع من 

  . األوراق لكل من شركة التأمني واملضاربني على حد سواء

 ال تعترب بديال فعاال إلعادة  بالتايلار التأمني عملية مكلفة جدا و توريق أخط" :الفرضية الثانية

هذه الفرضية حبيث لكل من إعادة التأمني واألدوات املالية املشتقة  "نفـي"بينت الدراسة ". التأمني

نطوي إما على خطر اإلقراض أو خطر االرتباط أو اخلطر يمميزاته وعيوبه، فكالمها يف جمال التأمني 

وغريها، مما يرسخ فكرة أن كل من إعادة التأمني واألدوات املالية املتداولة يف جمال التأمني القاعدي 

متكاملة أي يكمل كل واحد منها اآلخر، فإعادة التامني التقليدية توفر تغطية على املقاس وملدة 

لألخطار إعادة التأمني املالية توفر تغطية على املقاس  يف حنيسنة أين كل املعايري مضبوطة، 

املتوسطة وطويلة األجل من خالل اتفاقيات منظمة ومستقرة، أما األدوات املالية املتداولة يف جمال 

وأخطار التقدير اخلاطئ اللتزامات  لألخطار القصرية والطويلة األجل التأمني فتوفر الرغبة يف التغطية

  .شركة التأمني

 يف جمال التأمني بصفة مستقلة عن حترك باقي تتحرك األوراق املالية املشتقة  :الفرضية الثالثة

دراسة القياسية أن هناك ارتباط ضعيف بني البينت  حيث" محققـة"األوراق املالية، هذه الفرضية 

  . مشتقات التأمني ومؤشرات السوق من جهة والسندات من جهة أخرى

 بيتا"مالية مبعامل  تعترب األوراق املالية املشتقة يف جمال التأمني أصوال :الفرضية الرابعة)"Bêta (

ملؤشر كوارث " بيتا"بينت دراسة القياسية أن معامل  حيث "محققـة"يساوي الصفر، هذه الفرضية 

هذا يعين أن عائد مؤشر كوارث األعاصري يتحرك و ، 0.26يساوي ) Aon BENFIELD(األعاصري 

 Aon(كوارث األعاصري   ملؤشر" بيتا"بصفة مستقلة نسبيا عن حترك عائد السوق، كما أن معامل 

BENFIELD ( هذا يعين أن عائد مؤشر كوارث الزالزل يتحرك بصفة مستقلة و ، 0.188يساوي

 .نسبيا عن حترك عائد السوق

جاءت نتائج الدراسة القياسية يف اجلانب التطبيقي منسجمة ومتقاربة مع ما جاءت به عموما 

عل من األوراق املالية املشتقة يف جمال التأمني من الدراسات املتطرق هلا يف اجلانب النظري، وهذا ما جي

/ حتسني التوليفة عائد(أحسن األوراق املالية اليت ميكن أن تساهم يف حتسن أداء وكفاءة احملافظ املالية 

، )األسهم والسندات(،وذلك بفضل مسة االرتباط الضعيف بينها وبني األوراق املالية التقليدية )خماطرة



 

هلا يكون قريبا من الصفر، وهو ما يؤكد الدور املهم هلا يف عملية " بيتا"معامل احلساسية بإضافة إىل أن 

 .التنويع

  التوصيات

 :ضوء النتائج املتحصل عليها، ميكن تقدمي بعض االقرتاحات اليت نراها مناسبة كما يليعلى 

التشريعات اليت تنظم لعل من أهم املآخذ اليت حتسب على تقنية التوريق يف جمال التأمني هو غياب  -

الرقابية املالية يف الدول اليت تعتمد على هذه الطريقة  اهليآتهذه العملية، وعليه فعلى املشرعني و 

وضع جمموعة من القوانني والتشريعات اليت تضبط هذه التقنية حىت ال تستعمل ألغراض غري 

لقروض البنكية الرديئة التغطية احملسوبة، حىت نتفادى ما وقع من إفراط يف عملية توريق ا

)subprimes ( ال يزال العامل يتحمل خملفا�ا حلد الساعة  2008ما تسبب يف أزمة مالية سنة

)2012 .(  

مليون  2 إىل 1تكلف التغطية بواسطة السندات املشروطة شركات التأمني مبالغ كبرية ترتاوح ما بني  -

ال ) حتول إىل السوق املالية(دوالر أمريكي، ما جيعل حجم حمفظة البوليصات اليت جيب أن تّورق 

يبقى و مليون دوالر أمريكي حىت تصبح هذه التقنية فعالة وذات معىن اقتصادي،  250تقل عن 

الكثري من را على شركات التأمني العاملية العمالقة وبعيد املنال على كهذا احلجم من اإلصدار ح

 Pool(شركات التأمني متوسطة احلجم، وعليه نقرتح أن يسمح �موعة من شركات التأمني 

d’Assurances( ،أن تقوم بعملية توريق مشرتكة من خالل حتويل أخطار تأمني متجانسة ،

تشرتك يف حتمل تكاليف هذه العملية هذا من جهة، كما متسح هلذه الشرحية من شركات  بالتايلو 

  .سوق املالية عرب أوراق مالية مشتقة يف جمال التأمني من جهة أخرىالمني أن تشارك يف التأ

ستعمل هذه يد مثل اجلزائر يعرف كوارث طبيعية خمتلفة كالزالزل والفيضانات والتصحر أن لميكن لب -

م من التقنية اليت تسمح بتحويل اخلطر إىل األسواق املالية احمللية والعاملية، كما ميكن أن يساه

من  يت تشكوخالل األوراق املالية اليت تنتج عن هذه التقنية يف حتريك السوق املالية يف اجلزائر وال

  .قلة األوراق املالية املتداولة



 

على شركات التأمني يف اجلزائر أن �تم �ذا النوع من التغطية والذي قد حتتاج إليه يف املستقبل،  -

مة هذه التقنية لطبيعة ءا ا�ال للوقوف على مدى مالقيام بدراسات وحبوث يف هذالمن خالل 

  .شركات التأمني اجلزائرية

  آفاق الدراسة 

ملوضوع توريق أخطار التأمني على اعتبار أنه وسيلة تغطية حديثة ومن جوانبه املختلفة، بعد التطرق 

أخطار الكوارث اقرتاح منوذج لتوريق : نرى أنه ميكن التطرق إىل هذا املوضوع من جوانب أخرى مثل

الطبيعية يف اجلزائر، أو دراسة عالقة التوريق يف شركات التأمني واألزمات املالية، أو دراسة إمكانية توريق 

  .أخطار التأمني يف شركات التأمني التكافلي

هذه أهم النتائج والتوصيات اليت خرج �ا البحث، والذي آمل أين قد وفقت فيه، فما كان فيه من 

  .، وما كان فيه من خطأ فمين وأسأل اهللا أن يوفقين إىل تصويبه، واحلمد هللا رب العاملنيصواب فمن اهللا
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  AXA/ FCC SPARC( )2005(  306(توصيف عملية التوريق   10.6

  AXA/ Osiris Capital Plc) (2006(  308(توصيف عملية التوريق   11.6
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  شكالفهرس األ

  الصفحة  شكلعنوان ال  الرقم

  4  تقسيمات اخلطر  1.1

  9  أرباح وخسائر كل من املؤمن واملؤمن له  2.1

  13  أهم تقسيمات التأمني  3.1

  38  1994- 1978تطور أضرار الكوارث وعدد حاالت اإلفالس العاملية للفرتة   4.1

  41  تسيري شركة  التأمني واحرتام القوانني االحرتازية  5.1

  45  خصوم شركة التأمني-دور إعادة التأمني و األدوات املشتقة يف تسيري أصول  6.1

  49  شكل توضيحي إلعادة التأمني  7.1

  53  وطبيعة وأشكال إعادة التأمني التقليديةأنواع   8.1

  55  وضعية املؤمن عند استعمال اتفاقية على أساس احلصة  9.1

  57  أعباء املؤمن يف حالة إعادة التأمني غري النسيب على أساس الضرر  10.1



 

  58  أعباء املؤمن يف حالة إعادة التأمني غري النسيب على أساس اخلسارة  11.1

  59  املؤمن يف حالة إعادة التأمني غري النسيب على أساس اخلسارةأعباء   12.1

  62  إعادة التأمني املالية خبطر االكتتاب احملدود ألطراف التعاقدميزات   13.1

  69  مكونات ممتلكات األعوان االقتصاديون   1.2

  70  األخطار ونظام تغطيتها  2.2

  72  املتدخـلون يف عمليـة التوريـق  3.2

  73  2010-2001تطور املشتقات املالية للفرتة   4.2

  78  2010-1970تطور عدد الكوارث الطبيعية للفرتة   5.2

  79  2010-1970تطور خسائر الكوارث الطبيعية املؤمن عليها للفرتة   6.2

  80  2010-1970تكاليف أضرار الكوارث الطبيعية حسب النوع للفرتة   7.2

  82  لفرنسا والواليات املتحدة األمريكية نظام تأمني الكوارث الطبيعية  8.2

  85  2010-1970تطور عدد الكوارث التقنية للفرتة   9.2

  86  2010-1970تطور اخلسائر الكوارث التقنية املؤمن عليها للفرتة   10.2

  95 منهجية حتويل األخطار يف بورصة شيكاغو  11.2

  96  الكبرية قدرة األسواق املالية على حتمل األخطار التأمينية  12.2

  102  اخلصائص الزمنية للمؤشر املرجعي لألدوات املالية املشتقة يف جمال التأمني  13.2

  109  العقد اآلجل للتأمني على الكوارثمدة حياة   14.2

  112  .1996-1992حجم التبادل على العقود اآلجلة واخليارات لتأمني على الكوارث للفرتة   15.2

  113 اخليارات على املؤشر الوطينسعر االحنراف   16.2

  115  األدوات املالية املشتقة لتأمني احملاصيل املدرجة يف بورصة شيكاغو  17.2

   ����	���حجم التبادل العقود اآلجلة على مؤشر   18.2

  

119  

   ����	���حجم التبادل اخليارات على مؤشر  19.2

  

120  

  122  الزالزل يف كاليفورنيابرنامج تغطية أخطار   20.2

  ERB(  123(طريقة عمل القرض   21.2

  CATEX(  125(آلية عمل بورصة   22.2

  128  العناصر املكونة لدراسة عملية توريق أخطار التأمني  1.3

  Froot( 148(العائد واملخاطرة حسب حمفظة   2.3

  152  جماالت التقارب بني املالية والتأمني  3.3

  227  1995-1970للفرتة ) S&P500(مؤشر أضرار الكوارث ومؤشر العالقة بني   1.5

  228  أثر خيارات التأمني على كفاءة احملفظة االستثمارية  2.5



 

  229 كفاءة احملفظة وأخطار التأمني  3.5

  231  وضعية املضارب بائع فرق اخليار  4.5

  242  األخطار اليت تتعرض هلا شركة التأمني  5.5

  243  واملايل لشركة التأمنيتسيري التقين   6.5

  244 األدوات املشتقة يف جمال التأمني وجدول حسابات النتائج املؤمن  7.5

  245  األدوات املشتقة يف جمال التأمني وميزانية املؤمن  8.5

  250  النتيجة التقنية والصافية بعد التغطية اآلجلة  9.5

  253  باخلياراتالنتيجة التقنية والصافية بعد التغطية   10.5

  Quote part, Stop Loss, FQS(  270(الفرق التقين للتغطية   11.5

  Quote part, Stop Loss, FQS(  271(مقارنة تطور النتيجة التقنية بعد التغطية   12.5

  SLT (  272والعقود اآلجلة، اخليارات (مقارنة تطور النتيجة التقنية بعد التغطية   13.5

  SLT(  273والعقود اآلجلة، اخليارات (الفروق التقنية للتغطية   14.5

  277  2011-2001حجم األوراق املشتقة يف جمال التأمني اجلارية للفرتة   1.6

  278  2011-2001اإلصدارات اجلديدة لألوراق املشتقة يف جمال التأمني للفرتة   2.6

  280  2013 -2006حجم األوراق املالية املشتقة املستحقة يف جمال التأمني للفرتة   3.6

الفرق بني اإلصدارات اجلديدة واملستحقة لألوراق املالية املشتقة يف جمال التأمني للفرتة   4.6

2006-2011  

281  

  283  توزيع األوراق املالية املشتقة يف جمال التأمني حسب اخلطر املّورق  5.6

  285  2011-2010نسبة املستثمرين يف األوراق املالية املشتقة يف جمال التأمني للسنتني   6.6

توزيع الدول حسب املشاركة يف سوق األوراق املالية املشتقة يف جمال التأمني للسنتني   7.6

2010-2011  

286  

  291  حتليل العائد املخاطرة ملؤشر تأمني ومؤشر بورصي  8.6

-2005وسندات خاصة للفرتة ) S&P500(السنوي ملؤشرات التأمني ومؤشر تطور العائد   9.6

2011  

293  

  S&P500(  294(ملؤشر األعاصري ومؤشر تطور العائد السنوي   10.6

  BB+(  296(ملؤشر األعاصري والسندات تطور العائد السنوي   11.6

  S&P500(  297(ملؤشر الزالزل ومؤشر تطور العائد السنوي   12.6

  BB+(  299(تطور العائد السنوي ملؤشر الزالزل والسندات   13.6

  USAA/Residential Re) (1997(  304(توصيف عملية التوريق   14.6

  USAA/Residential Re) (1997(  305(هيكلة عملية التوريق   15.6

  AXA/ FCC SPARC) (2005(  307(هيكلة عملية توريق    16.6

  AXA/ Osiris Capital Plc) (2006(  309(هيكلة عملية توريق    17.6

 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  فھرس المحتویات
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  فهرس المحتويات

  الصفحة    الموضوع

  ك- أ    المقدمة

  65-1  وإعادة التأمين التأمين  الفصل األول

  3  طبيعة نشاط التأمين  المبحث األول 

  3  اخلطر باملعىن التـأميين  املطلب األول

  5  مسبب اخلطر  أوال

  6  تصنيف األخطار  ثانيا

  7  مـاهية نشـاط التـأمني  املطلب الثاين

  7  تعريف التأمني  أوال

  8  التعريف املـايل للتأمني  ثانيا



 

  11  أنـواع التـأمني  املطلب الثالث

  11  تقسيم التأمني من حيث الشكل  أوال

  11  تقسيم التأمني من حيث املوضوع  ثانيا

  13  التأمني اخلاص والتأمني االجتماعي  ثالثا

  14  أمهية التأمني  املطلب الرابع

  14  األمهية االقتصادية  أوال

  15  األمهية االجتماعية  ثانيا

  15  مبادئ التأمني  املطلب اخلامس

  16  مبدأ منتهى حسن النية  أوال

  16  مبدأ املصلحة التأمينية  ثانيا

  17  مبدأ السبب القريب  ثالثا

  18  مبدأ التعويض  رابعا 

  18  مبدأ املشاركة  خامسا

  19  مبدأ احللول يف احلقوق  سادسا

  20  خصائص نشاط التأمني  املطلب السادس

  20  انعكاس دورة اإلنتاج  أوال

  20  التحويل السليب  ثانيا

  20  الفارق الزمين بني حدوث وتعويض الضرر  ثالثا

  20  عدم متاثل املعلومات  رابعا

  21  اخلاطئاالختيار   خامسا

  22  التسـيير التقـني لشـركة التأمـين  المبحث الثاني

  23  )الضرر، قسط التأمني(صيـاغة عقـد التـأمني   املطلب األول

  23  صيـاغة الضـرر  أوال

  24  قسـط التـأمني  ثانيا

  24  منـذجة  شـركة التـأمني  املطلب الثاين

  26  احتمال إفالس شركة التأمني  املطلب الثالث

  27  طرق أكثر واقعية يف حساب قسط التأمني  املطلب الرابع

 L’aversion pour le)مناذج نظرية يف حساب القسط وعدم حتبيذ اخلطر  املطلب اخلامس

risque)  

29  



 

  29  مناذج نظرية للتسعرية  أوال

  30  احتمال اإلفالس والنفور من اخلطر للمؤمن  ثانيا

  31  املـاليةإسـهامـات النظـرية   املطلب السادس

  34  التسـيير المـالي لشـركة التأمـين  المبحث الثالث

  35  امليزانية املالية لشركة التأمني  املطلب األول

  36  جدول حسابات النتائج لشركة التأمني  املطلب الثاين

  36  مـالءة شـركات التـأمني  املطلب الثالث

والتشريعات على مالءة شركة أثر الرحبية ومعدالت الفائدة ودرجة التنظيمات   أوال

  التأمني

37  

  38  أثـر الكوارث على مـالءة شركة التأمني  ثانيا

  39  التشريعات املنضمة لتكوين حمفظة التوظيفات يف شركات التأمني  املطلب الرابع

  41  قـواعد التـوافق بني املـوارد واالستخـدامات  املطلب اخلامس

  46  التأمـيناتفـاقيات إعـادة   المبحث الرابع

  47  اخلصائص العامة إلعادة التأمني  املطلب األول

  47  إعادة التأمني من أجل جتانس حمفظة شركة التأمني  أوال

  48  إعـادة التـأمني من أجل تنويـع حمفظة شركة التأمني  ثاتيا

  51  إعـادة التـأمني تتالءم مع خمتلف املخاطر  ثالثا

  52  وأشـكال إعـادة التـأمني التقليديةأنـوع وطبيعـة   املطلب الثاين

  54  إعادة التأمني النسيب  أوال

  56  إعادة التأمني غري النسبية  ثانيا

  Réassurance financière(  60(إعـادة التـأمني املـاليـة   املطلب الثـالث

  60  إعـادة التـأمني املـالية بالتسويات املهيكلة  أوال

  61  املـالية خبطر التوقيتإعـادة التـأمني   ثانيا

  61  إعـادة التـأمني املـالية خبطر االكتتاب احملدود  ثالثا

  62  حمـددات قـدرة إعـادة التـأمني  املطلب الـرابع

  63  اهليكلة احملاسبية لشركة إعادة التأمني  أوال

  64  مـالءة شـركة إعـادة التـأمني  ثانيا

  65  ل األولـة الفصـخالص  



 

  66  أمينـال التـالية في مجـوريق واألدوات المـابلة للتـار القـاألخط  الفصل الثاني

  69  األخـطار القـابلة للتـوريق ونظـام تغطيتـها  البحث األول

  71  التوريـق يف نشاط التأمني  املطلب األول

  71  مفهــوم التوريق  أوال

  75  استعمال التوريق يف شركات التأمني التجاري  ثانيا

  Les risques catastrophiques (  75(أخطـار الكـوارث   الثـايناملطلب 

  77  الكـوارث الطـبيعية  أوال

  Les Catastrophes Techniques (  84(الكوارث التقنية   ثانيا

  89  األخطار اليت تؤثر على مردود احملاصيل الزراعية  ثالثا

  90  األخطار املرتبطة بالصحة والسيارات واحمليط  رابعا

  93  أسـواق األدوات المـالية في مجـال التـأمين نشـأة  المبحث الثـاني

  93  حمدودية قدرة إعادة التأمني  املطلب األول

  96  القـدرة الكبيـرة لألسـواق املـالية    لب الثـايناملط

  98  األدوات المـالية المشتـقة في مجـال التـأمين على أخطـار الكـوارث  المبحث الثـالث

  98  املـؤشر املـرجعي لألدوات املـشتقة على خطـر الكـوارث  األولالطلب 

  ISO )Pool de police ISO(  99جممـوعة البـوليصات   أوال

  PCS(  103(مـؤشر التـأمني   ثانيا

 Les Contrats à Terme d’Assurance(العقود اآلجلة للتأمني على الكوارث   املطلب الثـاين

Catastrophe (  

105  

  106  تعـريف العقـود اآلجـلة للتـأمني على الكـوارث  أوال

  108  كيفـية عـمل العقـد اآلجـل للتـأمني على الكـوارث  ثانيا

  109  خيارات التأمني على الكوارث  ثالثا

  111  معطيات حول املشتقات التأمني على الكوارث  املطلب الـثالث

تـأمين أخطار خسائر المحاصيل األدوات المالية المشتقة في مجال   المبحث الرابع

  والسندات المشروطة

114  

  114  األدوات املالية املشتقة يف جمال تأمني أخطار خسائر احملاصيل   املطلب األول

  116   مـؤشر مـردود زراعـة الـذرة  أوال

  118  ���العقـود اآلجلـة على مـؤشر   ثانيا



 

  118  ���اخليـارات العقـود اآلجلـة على مـؤشر   ثالثا

  119  ت التـأمني احملاصيـل الزراعيـةبيـانات حول مشتقـا  رابعا

     ) Les obligations conditionnelles(السنـدات املشـروطة   املطلب الثاين

  

120  

  Les obligations à coupon conditionnel(  121( السنـدات بكـوبونات مشروطة  أوال

  Les obligations à principal conditionnel(   124(السنـدات بأصـل مشروط    ثانيا

 Les contrats d’échange de risque(عقـود املبـادلة على أخطـار الكوارث   املطلب الثـالث

catastrophiques(  

124  

  126  انيـل الثـة الفصـخالص  

  127  أمينـار التـوريق أخطـل تـري لتحليـار النظـاإلط  الفصل الثالث

  130  قـوة وضعـف األسـواق اآلجـلة في مجـال التـأمين  األولالمبحث 

  132  تقييـم العقـود اآلجلـة واخليـارات على مـؤشر التـأمني  املطلب األول

  133  منـوذج إكتـواري لتقييـم العقـود اآلجلـة للتـأمني  املطلب الثاين

  Evaluation par arbitrage(  135(التقييـم بالتحكيـم   املطلب الثالث

  136   ـوين تـوزيع لألضـرار املتـراكمةتك  أوال

  137  تقييم العقد اآلجل للتأمني  ثانيا

  Call spread(  137(تقييم فرق اخليار   ثالثا

  138  منوذج التوازين لتقييم املشتقات املالية للتأمني  املطلب الرابع

  140  مـراحل النمـوذج  أوال

  142  المشتـقة في مجـال التـأمين وهيكـلة رأسمال شـركة التأميناألدوات المـالية   المبحث الثـاني

  143  لشركة التأمني) Capital ex post(رأس املال املبدئي و رأس املال البعدي   املطلب األول

  144  إعادة التأمني واملشتقات: الرأس املال اإلضايف لشركة التأمني  أوال

  144  املالية يف جمال التأمنيالتغطية بواسطة املشتقات   املطلب الثاين

  147  فوائد األدوات املالية يف جمال التأمني على املستثمرين  املطلب الثـالث

  150  تحـليل تقنية توريـق أخطـار التـأمين  المبحث الثـالث

  151  األعـوان املتدخلة، املتغيـرات واملعـايري املكونـة للنمـوذج   املطلب األول

  152  سـوق التـأمني   أوال

  153  السـوق املـالية  ثانيا



 

  154   األسـواق اآلجلـة للتـأمني  املطلب الثـاين

  155  )حوادث السيارات(مـؤشر التـأمني على األخطـار الشائعـة   أوال

  156  )الكوارث(مؤشـر التـأمني على األخطـار النـادرة   ثانيا

  156  مسـار تطـور األسعار يف األسواق اآلجلة للتأمني  ثالثا

  157  برامـج التعـظيم لألعـوان  املطلب الثـالث

  160  األدوات املالية يف جمال التأمني ومشكلة املعلومات  املطلب الـرابع

  163  الثـل الثـة الفصـخالص  

  164  للتأمين اآلجلة السوق في والديناميكي الساكن والتوازن المثلى التغطية  الرابع الفصل
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  ملخص البحث

  أمـريكية وأوروبـية  دراسـة نمـاذج: تـوريق أخطـار التـأمين

األموال اخلاصة للمؤمنني، حتميل األمان : يرتكز التسيري التقين حملفظة التأمني أساسا على ثالثة عناصر

هذه الطرق قد ال جتيب يف بعض احلاالت بالشكل الصحيح والكايف لرغبة األمان لألصل . وإعادة التأمني

املبدأ هنا هو .  أوراق مالية قابلة للتداولاملرجعي، هلذا الغرض حّولت بعض أخطار التأمني إىل األسواق املالية عرب

إنشاء عالقة بني مستثمرين مستعدين للمشاركة يف أخطار التأمني، ومؤمنني يبحثون عن محاية نتائجهم، وهلذا 

تعترب العقود اآلجلة للتأمني وخيارات التأمني والسندات املشروطة وعقود املبادلة للتأمني من أهم اإلبداعات املالية 

  .عرفتها األسواق املالية العاملية يف السنوات األخرية اليت



 

تبني هذه الرسالة كيف تساعد عملية توريق أخطار التأمني يف حل بعض مشاكل شركات التأمني على 

تغطية نتيجة االستغالل، حل نزاع الوكالة بني املؤمن واملسامهني يف شركة التأمني والرفع من املالءة املالية : غرار

   .للشركة

 

Résumé 

La Titrisation des Risques Assurantiels. 

La gestion technique d’un portefeuille d’assurance repose essentiellement sur 

trois éléments : les fonds propres de l’assureur, le chargement de sécurité et la 

réassurance. Ces méthodes ne suffisent pas parfois  à répondre correctement ou 

suffisamment au besoin de sécurité du produit sous-jacent. C’est pourquoi le transfert 

de certains risques d’assurance a été envisagé par le biais des marchés financiers. Le 

principe est de mettre en relation autour de titres négociables des investisseurs prêts à 

participer  à un risque d’assurance, et des assureurs cherchant à protéger leur résultat. 

C’est ainsi que des contrats à terme d’assurance, des options d’assurance, des 

obligations conditionnelles et des swaps d’assurance s’inscrivent dans la ligne des 

innovations financières de ses dernières années. 

La présente thèse montre que la titrisation des risques assurantiels permet aux 

entreprises d’assurance de résoudre certains problèmes techniques en l’occurrence : 

couvrir leur résultat d’exploitation, résoudre le conflit d’agence entre l’assureur et ces 

actionnaires et augmenter la solvabilité. 


