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 لك الحمد و الشكر يا رب العالمين 

 أن هديت قلبي و نورت دربي و ألهمتني جميل الصبر ألتم هذا العمل 

فلك الحمد و الشكر و الثناء الحسن سبحانك ربي يا من ارتضيت أن يكون شكر الناس شكرا 
 لك 

و دائما هي سطور الشكر و الثناء صعبة الصياغة، ربما دوما نشعر بقصورها و عدم 
 إيفائها حق من نهديه هذه األسطر 

ث إلى حيز أتقدم بجزيل الشكر و عظيم االمتنان إلى كل من ساهم في إخراج هذا البح
 الوجود

على تفضله باإلشراف على هذه "  محفوظ جبار" الخالص ألستاذي و مأطري شكريو
الدراسة، والذي كان يتابع عملي و لم يبخل علي بتوجيهاته و نصائحه التي استفدت منها 

لتفضلها بإتمام االشراف على هذا " غراب رزيقة" لالستاذة شكري الخاصو  أيما استفادة
 .العمل

الذي لو اله لما بدأت و " حسين السيد"كما أتوجه بشكري الجزيل إلى األستاذ الفاضل 
 أكملت هذا العمل فلك جزيل الشكر 

 الذي بحق يعد مثال للتواضع و العطاء معا " عبورة كريم " شكر خاص أبعث به لألستاذ

  فرغم انشغاالته الكثيرة لم يبخل علي بشئ فشكرا لك أستاذ

لتأمين الذين ل و كل إطارات الشركة الوطنية" مصطفى توهامي" ري لألستاذكما أتقدم بشك
 لنتم هذا العمل فلكم مني جميل الشكر كل ما يلزم من تسهيالت و معلومات منحونا 

ألقول لك شكرا على " زبار آمـــــــــــــال"أما أكبر تحية و شكر فهي موجهة لشقيقتي 
 تعاونك و اهتمامك 

ي في هذا المقام إال أن أتوجه بالشكر و العرفان و عظيم االمتنان إلى كل و أخيرا ال يسعن
 من ساهم من بعيد أو قريب في إتمام و إنجاح هذه الدراسة 
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ه الكريمبسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على رسول  

إلى مصدر فخري و اعتزازي، إلى من استقي منهما أهدي ثمرة جهدي و خالصة عملي 

عزيمتي، إلى من كانا القدوة في الصبر و العطاء، إلى من دعما مسيرتي و آزراني في كل 

األوقات، إلى من غمراني بسعة صدورهم و زوداني بدفء قلوبهم و أكرمني هللا بفضل 

 أبي و أمي األحباء أطال هللا في عمرهما ....دعائهم

 باسمهكل  أخي وأخواتيإلى  باهتمامانوا لي سندا و معينا و تابعوا مسيرتي إلى من ك

 خليل إبراهيمإلى حبيب الروح وفأل الخير و موطن الفرح و السرور إلى الكتكوت 

 كل األهل و األقارب من قريب أو بعيد إلى

 زبار آمالإلى كل زمالئي وزميالتي و على رأسهم 

من أحب العلم فعلم نفسه و تعلم من غيره، إلى كل من يسعى للنجاح و التوفيق و وإلى كل 

إلى كل من هم في يرجوه لغيره، إلى كل من وقف بجانبي و إلى كل من له علي فضل، 

 ذاكرتي و لم تسعهم مذكرتي

 راجية من هللا التوفيق و القبول.................أهدي هذه الثمرة المتواضعة
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  أ   
 

 :مقدمة

، و ذلا  ظرارا للا ومل املا يوذ الاو  تقا    ا  االقتصااي أهم املؤسسات الفاعلة يف القطاع  من شركات التأمني تعترب

فباإلضااافة  ت تقاا اخلا اتاا مات التأمألفألااة لافااراي و اأألضااات فخلاا  أر ااا آتاامل أياا  يتاا مل املف اا ت املالألااة الاا  تقاا   

 .مث تعأل  استتماملها و ت ظألفخلا يف خمتلف القف ات املتاية( تعبضة األم ال)  تجمألع األم ال من املؤمن أم 

سألاسااة اكتتا ألااة، سألاسااة اسااتتماملرة، ) شااركات التااأمنيهااوا الاا ومل املاا يوذ راافعتل علااي خمتلااف السألاسااات يا اامل   

 تاؤي  ااا  تو الا  اتان أ   مالءهتاا املالألاة، و جيعلخلا عرضة  ت جمم عة من األ طامل ال  هت ي ...( عاية التأمني

ة مان تتماملريف هاوا اإلااامل تعا  السألاساة االسا .اإلفالس، أو حت  من ق ملهتا علي ال فااء  الت اماهتاا اهاال  لاة ال  اا  

 . جمم عة من املخاار وجب علي شركة التأمني جماملاهتا و التحتم فألخلاتفجر عفخلا  ني السألاسات ال  

يف األيتااامل أمااا ال ال ااا    و ظرااارا أل  جممااا ع األمااا ال امل جخلاااة لف ااااا االساااتتمامل يف هاااوا الفااا ع مااان ال اااركات هااا  

كااا  ل امااا علااي القااا مني علااي  ياملة شااركات التااأمني   ،(  لااة األسااخلمو  - لااة ال  ااا  -املتتتبااني يف عقاا ي التااأمني )

يف  فااااء اظاااافث االساااتتماملرة، وكاااول  العمااامل علاااي وضاااع سألاساااة اساااتتماملرة متلاااي هتااا    ت حتقألااا   تااا    اةألطاااة

الع ا ا  املفاساابة يف ظاامل أيا يملجااات املخاااارة، وكاامل هااوا يف ضا ء جمم عااة القألاا ي و ال اا ا   الاا  تاافرم االسااتتمامل 

 .يف هوا الف ع من ال ركات

أي  اجملاالت املتخصصة ال  تار    اني االساتتمامل واملخااار املرتبطاة  ا   وا تع  عملألة  ياملة املخاار االستتماملرةأ  

حتساااني : رغ  ااة علاااي شااركات التاااأمني،   ااتمل ر اامن أاااول األ اا ةم اا  ال املهاااا آااا   السااألطرة علألخلاااا و فااأل  

اةفاا  ، التاأمألي حتقأل  ع ا   مرضألة لتمل املسامهني يف الف ااا،  ارة أيت أامالءهتا املالألة، اظافرة علي ، ياءهاآ

 .علي أم اأا و تفمألتخلا، و التايل زراية ق ملة شركة التأمني علي ال فاء  الت اماهتا يف ال قت املفاسب و الق مل املفاسب
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  ب   
 

ولتحقألاا  الاا ومل املتاا  ي ماان  ياملة املخاااار عملاات الع راا  ماان الاا ول علااي تبااي جمم عااة ماان األظرمااة الاا  تسااخلم   

ءة شاااركات التاااأمني، مااان  اااالل وضاااع معاااار  تسااااع  هاااول األ ااا ة  علاااي  ياملة   اااتمل كبااا  يف اةفاااا  علاااي ماااال

 ظرااا  مفخلااا خماااار اسااتتمامل أم اأااا، و آ رهااا  ،وت جألاا  أم اأااا و عاان ارراا  الفخلاام الصااحأليت للمخاااار الاا  ت اجخلخلااا

 .لإلحتاي األوملويب 2املالءة 

 :اإلشتالألة التالألةويف هوا السألاق جن  أظفسفا أما  

لالتحاد  2لشركات التأمين إدارة مخاطرها االستثمارية على ضوء توجيهات نظام المالءة كيف يمكن 

 .األوروبي؟

 :وتف ملذ ضمن هول اإلشتالألة التساؤالت الفرعألة التالألة  

 ماذا ظعي  االستتمامل يف شركات التأمني ؟ -

  ركات؟ هول الاملتاية أما   االستتماملما ه  يتألغ  -

كألاااف تسااااهم  ياملة املخااااار يف شاااركات التاااأمني مااان وملاء العملألاااة االساااتتماملرة؟  و  ماااا هااا  املخااااار الااا  ت اجااا  -

 ؟التخفألف مفخلا

ال ااركة  اامل  هاامل تعمااملو  فألمااا  اان الف اااا االسااتتمامل ؟ 2مااا هاا  املعااار  املق يااة ماان قباامل ظرااا  املااالءة  -

 .املعار ؟ اولال ملاسة 

 :مت اق اح الفرضألات التالألةضمن اإلشتالألة السا قة ولإلجا ة علي هول التساؤالت  

 :الفرضيات

مان األقسااا اظصالة مان ات ماة التأمألفألاة  ت  جمما ع األما ال امل اتلةت جألا  ها  االستتمامل يف شركات التأمني  -

 . القف ات االستتماملرة
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  .تتاح أما  شركات التأمني ع ة يتألغ الستتمامل و ت ظألف أم اأا -

هول املخاار . ك  ها من االستتماملات خماار مفترمة و أ رى غ  مفترمةت اج  استتماملات شركات التأمني    -

 .من ي هتا  اي ا  الق اع  و األسل اظ ية لالستتمامل يف هوا الف ع من ال ركات التخفألفرتم 

لتحسني  ياملة االستتمامل  2من قبمل ظرا  املالءة  املق مة ار عاملأهم  من رعترب مب أ ال خن اةررن -

 . ال ركة ال افألة للتأمني ع  هول املعار  رتم العممل    يف . االستتماملرة والتخفألف من املخاار

 :أهمية الدراسة

الف اا االستتمامل  يف شركات التأمني  اعتبامل هول رستم  هوا البحث أمهألت  من  الل  اولة  ظخلامل أمهألة   

كما رعممل هوا البحث علي   راز أمهألة ما رق م  الف اا االستتمامل  األ  ة من أهم املتعاملني يف أ  اقتصاي،  

والسألاسة االستتماملرة املتلي يف شركات التأمني، اظطالقا من العممل علي حتقأل  ع ا   هامة تسخلم يف ت عألم ظ اا 

 ،......ت التأمني من ت طألة مصاملرف األ طامل املختلفة  ت  اولة ت عألم املرك  املايل أول ال ركاتشركا

 .  2 اإلضافة  ت  اولة هوا العممل   راز أمهألة  ياملة املخاار االستتماملرة يف هوا اجملال وف  ظرا  املالءة 

  :أهداف الدراسة

 :ل هوا البحث ه  كالتايل   األه ا  ال  ظرغب ال يت ل  لألخلا من  ال  

التعر  علي  ص يتألات ظ اا شركات التأمني  اعتباملها مؤسسات وسااة مالألة ضمفألة تتمأل   -

 .  اظعتاس يوملة اإلظتاذ

معرفة كألفألة تسأل  الف اا االستتمامل  يف شركات التأمني من  الل التعر  علي ال  ا   ال   -

 .ال ركاتحتتم  و يتألغ ت ظألف األم ال املتاية أما  هول 

 .شركات التأمنييف  االستتماملال ومل التب  الو  تلعب  سألاسة ا راز  -
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 .التعر  علي ال ومل الو  تلعب  عملألة  ياملة أ طامل االستتمامل يف اةفا  علي أم ال شركات التأمني -

 . يف شركات التأمني  يف  ياملة املخاار االستتماملرة 2معرفة معار  ظرا  املالءة  -

لل ركة ال افألة بألق  فألخل    ت التعر  علي  ص يتألات الف اا االستتمامل  أما اجلاظب التط -

 .هول اتص يتألات علياتايتة  االستتمامل  2، و كوا كألفألة  سقاا معار  ظرا  املالءة للتأمني

 : منهج الدراسة

علي املفخلج ال يتف  لإلجا ة علي جمممل األسضلة وا بات يتحة الفرضألات املطروية من ع مخلا، سألتم االعتماي    

االستتمامل يا مل   ف اامن  الل  رتم مجع املعل مات ي ل كمل ما رتعل  الو  يف هول ال ملاسة، التحلألل  

 .2شركات التأمني و  ياملة املخاار االستتماملرة يف هول األ  ة  ايتة وف  ظرا  املالءة 

 :كما ستستخ   األيوات املتمتلة يف  

 و اإليصا ألة الفماذذ و املعايالت الرراضألة. 

 األشتال و اجل اول. 

 التتب، األحباث، ال ملاسات، الرسا مل العلمألة، ال وملرات و الف رات ال  أا عالقة  امل ض ع. 

 التقاملرر  املف  ملة يف اجملالت و امل اقع اإللت وظألة  ال  أا يتلة  امل ض ع. 

 :هيكل الدراسة

 :كما رل   هألتلة البحث وتقسألم   ت  ال ة فص ل آتيىت رتم اإلملا   امل ض ع 

من  الل  التطرق ملفخل   االستتمامل يف االستثمار في شركات التأمين لمعرفة نشاط  صن الفصمل األول 

و كوا التعر  علي أهم مصايمل أم ال شركات التأمني  اإلضافة  ت االعتباملات والع اممل  ،شركات التأمني و أمهألت 
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مث التطرق ملختلف القف ات االستتماملرة ال  اتن ل ركات  ،السألاسة االستتماملرة ل ركات التأمنياملؤ رة علي 

 .    التأمني االستتمامل فألخلا

لمعرفة   و الو  مت  صألص   ض عهوا امل ع ها  ت الفصمل التاين و الو  رع  لب و جخل مل  لألتم االظتقال  

ال  ت اج  شركات التأمني، األ طامل  مت عرضيألث  المخاطر االستثمارية في شركات التأمين و كيفية إدارتها،

أمهألة  ياملة املخاار يف شركات التأمني  ت  ع ها  ألتم التطرقل مث عا   و خماار االستتمامل يف هول ال ركات

و ما جاء    من  يتاليات  2 ت ظرا  املالءة  طرق التمت  اإلضافة  ت كألفألة قألاس هوا الف ع من املخاار، مث

 .فألما رتعل   ف اا االستتمامل يف شركات التأمني

ظرررا يف الفصلألني السا قني،  وذل  من  الل  مت تفاول ا ملالتطبألق  أما الفصمل األ   رع  مبتا ة  اولة اإلسقاا 

عرضا لل ركة و أهم ما تق م  من   مات وما  ر م، يألث (SAA)يملاسة يالة ال ركة ال افألة للتأمني 

اولة  سقاا معار   ك   ع ها علي ظ ااخلا االستتمامل  و كألفألة ت ظألف أم اأا، و أ  ا   ل ،يققت  من ظتا ج

 .   و ما جاء    من  يتاليات فألما رتعل   ف اا االستتمامل علي مست ى ال ركة  مل ال ملاسة 2ظرا  املالءة 

  :تحديد المفاهيم

شركة هاملرة هت    ت حتقأل  الر يت، يألث تق    تجمألع األقساا من املؤمن أم و استتماملها : شركة التأمني -

يف أوج  استتماملرة م م ظة،   رض ت ف  األم ال الالزمة ل فع التع ر ات للمستأمفني و املستفأل رن من 

ت م اولة الف اا التأمألي و حتقأل  العق ي عف  حتق  ال رمل أو عف  يل ل آجال االستحقاق، و ت طألة ظفقا

  1.الر يت 

                                                           
 .91، ص6891، يامل الفخل ة العر ألة،   وت،محاسبة المنشآت الماليةأ    سأل ين شحات ،  و  أ   ظ مل - 1



                                                                             المقدمة               
 

  ح   
 

 صألن و ت  ألمل ق مل من امل املي املتاية للمف أة،   رض حتقأل  ف ا   مستقبال : الت ظألف يف شركات التأمني -

 1.مع تقلألمل املخاار االستتماملرة  ت أيا ي  ممتن

  2.الفري  فأل  الفتا ج السلبألة للخطرعملألة ا اذ قرامل، و ال  عن اررقخلا تستطألع املف أة أو :  ياملة املخاار -

 :الدراسات السابقة

  راهألم  م  مرجا  و ش ق  سألف الفصر سأل ، من ذذ كم  لقألاس اتطر يف  افث استتماملات التأمألفات  -

العامة يملاسة تطبألقألة مقاملظة علي الس ق املصررة، جملة العل   اإلياملرة، جامعة املل  سع ي، اململتة العر ألة 

 :6882 ،4جمل  ، 2 رة، الع يالسع ي

مت  صألن هول ال ملاسة لتق مي اأألاكمل االستتماملرة للتأمألفات العامة يف شركات التأمني املصررة، و كوا لقألاس  

اتطر يف  افث االستتماملات  استخ ا  من ذذ ماملك ورت ، و مت  جراء ال ملاسة علي شركات التأمألفات العامة 

غالبألة أم ال شركات التأمني تع ي ةملة : ول ال ملاسةللس ق املصررة، و من أهم الفتا ج املت يتمل أا من  الل ه

من  مجايل استتماملات قطاع  %35،  مجايل االستتماملات املخصصة للتأمألفات العامة تبلغ (%84)ال  ا   

التأمني املصر ، آتمل ال يا ع املصرفألة ما رقرب  لت  يجم  افث استتمامل التأمألفات العامة يف الس ق املصررة، 

و  فاءا . ك ورت  أول من تعاممل مع اتطر يف  افث االستتمامل و حيق  من ذج  ظتا ج جأل ة عف  التطبأل رعترب مامل 

استخ ا  الفم ذذ إلع اي اأألتمل األمتمل لالستتمامل و الو  حيق  : علي هوا مت اق اح مجلة من الت يتألات أمهخلا

ال ركات التف ع اةقألق  امللم س يف  أيسن عا   يف ظمل أيا يملجات اتطر، أ  رراعي يف هألاكمل استتماملات

 . األوج  ل ما  أم ال  لة ال  ا   مع السأل لة التافألة و الرحبألة

                                                           
 .512، ص 2009ال امل اجلامعألة، اإلستف ملرة، األسواق و المؤسسات المالية،  ملمسألة قرراقن، و عب  ال فامل يفف  - 1

 .49، ص2008، يامل الألازومل ، عما ، إدارة الخطر والتأمينعأل  أ   أ    تر وولأل   مساعألمل السألف ،   - 2
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ملأفت أ   عل    راهألم، ملؤرة مستقبلألة إلياملة األ طامل املالألة يف شركات التأمني املصررة  استخ ا  امل تقات  -

، 21اجملل  ملة، كلألة التجاملة، مصر، الع ي األول، املالألة، اجمللة املصررة لل ملاسات التجاملرة، جامعة املفص  

2002 : 

جياي أسالألب ي رتة إلياملة املخاار املالألة علي مست ى شركات التأمني املصررة، و أجررت هول ال ملاسة   ياولت  

 لألخلا و من أهم الفتا ج ال  ت يتلت ال ملاسة علي جمم عة من شركات التأمني الفاشطة يف س ق التأمني املصر ، 

أ طامل اكت املرة، أ طامل الس ق املفترمة،  طر : حت ر  األ طامل  املالألة ل ركات التأمني و املتمتلة يف ال ملاسة

اال تما ،  طر السأل لة، أ طامل الت  ألمل و أ طامل قاظ ظألة، ضف  ت هوا ت يتلت ال ملاسة  ت ظخل مل استخ ا  

 ركات التأمني و كوا تف ع اس اتألجألات التعاممل يف س ق العق ي امل تقات املالألة اة رتة يف  ياملة األ طامل املالألة ل

ض ء هول الفتا ج مت اق اح علي و  .املستقبلألة من اس اتألجألات لت طألة أ طامل االستتمامل و أ رى  ايتة  امل امل ة

  .ضروملة تط رر الس ق املايل و آلألات اأف سة املالألةمجلة من الت يتألات أمهخلا 

حتلألمل الع اممل املؤيرة  ت ضعف من  قطاع التأمني و استتماملات  يف فلسطني : اا،  عف ا يملاسة أسألمل مجألمل ق ع -

 :2008 -يملاسة تطبألقألة علي شركات التأمني امل ملجة يف س ق فلسطني لاوملاق املالألة –

سطني هول ال ملاسة   راز الع اممل املؤيرة  ت ضعف مسامهة قطاع التأمني يف جماالت االستتمامل يف فل ياولت  

األوت شركات التأمني امل ملجة يف س ق : أجررت ال ملاسة علي جمتمع مت   من فضتني و. و اولة ملفع مست ال

يألث مت ت زرع جمم عة من االستبألاظات علي كلتا الفضتني، ومن .  فلسطني لاوملاق املالألة و التاظألة تتمتمل يف األفراي

األملاض ، ) املات شركات التأمني لألست  املست ى املطل ب أهم الفتا ج ال  ت يتلت  لألخلا ال ملاسة أ  استتم

و يف ض ء هول  .مع اخنفاض يف ال ع  االستتمامل  يف عملألات الت اول يف الس ق املايل( العقاملات، األوملاق املالألة

ني يف الفتا ج مت اق اح مجلة من الت يتألات أمهخلا زراية املساية االستتماملرة و التف ع االستتمامل  ل ركات التأم

 . خمتلف اجملاالت لتحسني مست ى أياء هول ال ركات
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 :صعوبات الدراسة

 :ظررا ة ا ة امل ض ع واجخلتفا الع ر  من الصع  ات أمهخلا

 قأل  الفرر  و  ايتة التطبألق  يتع  ة امل ض ع   . 

  ما جعلفا . يألث مل جن  و ال مرجع تفاوأا   تمل من التفصألمل 2قلة املراجع  ايتة ما تعل  مفخلا  املالءة

 .ظست رق وقتا يف البحث البألبلأل غرايف حبتا عن املعل مة

       يتع  ة  جياي مأل ا  إلسقاا ال ملاسة الفرررة س اء من يألث كألفألة ال يت ل  ت املعل مات ال روملرة ال

 .البحث أو من يألث كألفألة ال يت ل  ت ال ركة  مل ال ملاسة ل ال وج ي ال سااة
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 االستثمار في شركات التأمين: الفصل األول

تلعب املف  ت املالألة يوملا هاما ويأل را يف يعم االستقرامل و التق   االقتصاي  يف اجملتمعات اة رتة، يألث   
 .تق   ظ اااهتا علي همألع امل  رات من األفراي لتعأل  استتماملها مبا حيق  ع ا   علي اجملتمع

و مبا أ  شركات التأمني آتمل  ي ى يت مل هول املف  ت املالألة و ظررا لطبألعة ظ ااخلا التأمألي و الو  رتمأل    
 تلف مصايملها من ايتألااات و  مبالغ مالألة معتربة اظعتاس يوملة االست الل، فإ  هول األ  ة حت ز علي 

بمل تس رة الت اماهتا، مما حيتم علألخلا خمصصات، هول األم ال تبقي حتت تصر  شركات التأمني ل قت معترب ق
تسأل ها و  ياملهتا من  الل استتماملها يف اجملاالت و األيوات االستتماملرة املتف عة و ال  حتق  أف مل الع ا   يف 

هول و   تمل رفسجم مع املبايئ و االعتباملات ال  حتتم ظ اا االستتمامل يف  ،ظمل أيا يملجات اتطر
 . ركاتال

 :التطرق  لأل  يف هوا الفصمل من  الل  الث مبايث مل ألسألة هوا ما سألتمو   

االستتمامل يف هول ال ركات و أمهألت ،  مت التطرق  تمث و من تق مي ظة عن شركات التأمني، مت فتمبحث أول 
ة أهم مصايمل أم ال شركات التأمني  اإلضافة  ت االعتباملات و الع اممل املؤ رة علي السألاس مت تفاولوكمبحث  اين 
، أما املبحث التالث فق  مت  صألص  ملعرفة خمتلف القف ات االستتماملرة ال  اتن ول ال ركاتاالستتماملرة أ

 .    ل ركات التأمني االستتمامل فألخلا
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 التأمينعموميات حول االستثمار في شركات  :األولالمبحث 

أم ال ضخمة  التأمنيمق ما و كفتألجة أوا رتجمع ل ى شركة  التأمنيألة  تحصألمل أقساا التأمألفتق   الق اع    
ه  يف يقألقتخلا م  رات  ن  لة ال  ا  ، هول األم ال امل  رة ال ترمل عاالة و  منا ت ج   ت االستتمامل لألل 

 التأمنيا   اظافرة علألخلا فق   مل و أر ا ل ما  من ها و زرايهتا، علي هوا رع  ظ اا االستتمامل يف شركات 
 .التأمأليظ ااا ج هررا حيتمل املرتبة التاظألة  ع  ظ ااخلا 

 التأمينمفاهيم عامة حول شركات : المطلب األول

 .أظ اعخلا ووظا فخلا التأمنيسفحاول من  الل  يملاذ هوا املطلب التعر  علي ماهألة شركات   

 التأمينتعريف شركات : الفرع األول

 :اأهن  التأمنياتن تعررف شركات   

  مر صة من ار  السلطات العم مألة، وال  تتحصمل علي االعتماي اإلجبامل ، من أجمل مماملسة عملألات هألضة
تأمألفألة   ية تت مفخلا القا مة امللحقة اوا االعتماي، حبألث أ  معرم اأألضات التأمألفألة ه  شركات هاملرة، 

 1*.وأغلبألتخلا ه  شركات مسامهة م فلة
 أقساا التأمني و تلت   يف املقا مل   فع مبلغ التأمني عف ما رقع اتطر  شركة التأمني ه  اأألضة ال  تتسلم

امل جب لول ، و  ت جاظب تق اخلا هول  ات مات التأمألفألة فخل  أر ا مؤسسة مالألة تتلقي األم ال من 
 2 .املؤمن أم و تعممل ك سأل  رقبمل هول األم ال مث رعأل  استتماملها ظألا ة عفخلم مقا مل عا  

  ا أهنعلي  00-00من القاظ    202يسب املاية  التأمنيأو  عاية /و التأمنيعر  امل رع اجل ا ر  شركات
كما ه    ية يف الت ررع املعم ل    واأل  يف   التأمنيأو  عاية /و التأمنيشركات تت ت اكتتاب وتففألو عق ي 

 :هوا ال أ   ني

                                                           

ه  شركة عاملرة من العف ا  تؤلف  ني ع ي من األشخاص رتتتب    اسخلم قا لة للت اول وال رت ظ   مسض لني عن ير   ال ركة  ال  ق مل ما : ال ركة امل فلة  -*

ففألو امل املرع التربى يف معرم يول العامل وت تمل  ع  ال ركات اظ وية املسؤولألة أعلي ظسبة يف اكتتب ا    من املال، وحتتمل ال ركات امل فلة متا  الص املة يف ت
 .ال ركات املسجلة ل رخلا

1 - Christian Sainrapt, dictionnaire générale de l’assurance, arcature, paris, 1996, page 1287  
 . تصر . 556، ص 2008، ال امل اجلامعألة، اإلستف ملرة، المؤسسات الماليةاألسواق و عب  ال فامل يفف  و ملمسألة قرراقن،  -2
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ة اةألاة الب ررة واةالة الصحألة أو اجلسماظألة ال ركات ال  تأ و الت امات ررتب  تففألوها مب   -1
 .لاشخاص و الرمسلة ومساع ة األشخاص

  1.من أ  ابألعة كاظت وغ  تل  املوك ملة يف البف  األول التأمنيشركات  -2

 : من  الل التعاملرف السا قة اتن الق ل  أ 
  همألع الع ر  من املخاار لتحقأل  شركة التأمني ه  هألضة متخصصة يف  ياملة أ طامل املؤمن أم  ذ حتاول

قاظ   األع اي التب ة، و تق    تع ر  من رصألب  ال رمل من جمم ع األقساا اظصلة و ف ا   استتماملاهتا، و 
 . التايل تفخف  يملجة اتطر  الفسبة للمؤمن أم

 من األقساا ل ركات التأمني مأل ة م يوجة فخل  شركات   مألة تق     مات تأمألفألة مقا مل همألع ع ي كب  
من األفراي الورن حيتممل أ  رتعرض ا تطر معني، وف  تق ررات يقألقة لقألم التع ر ات املرتقب يفعخلا للمؤمن 
أم أو للمستفأل رن، و يف ظفل ال قت آاملس ظ ااات مالألة  استتمامل األم ال اظصمل علألخلا من املؤمن أم 

 . يف شتمل استتماملات  متف عة
 شركات التأمين أشكال: الفرع الثاني

 :ع ة أشتال  ذ اتن تصفألفخلا  ت التأمنيتأ و شركات   

علي اةألاة؛  التأمنيالعا ؛ شركات  التأمنيشركات و ظوكر مفخلا : يةالتأمينشطة ألنالتصنيف حسب ا:أوال
 .ال ركات ال املة و الصح  التأمنيشركات 

 :العام التأمينركات ش .1

و ال   ،ويتف تأمألفات اةألاة علألخلا ال  ال رفطب  التأمني علي عملألات التأمأليظ ااخلا  و ه  ال  ر تممل  
 :متمل علي ممتلتات املؤمن ل  و مسؤولألت  امل ظألة اهال ال   التأمني   تن

 ,ض  أ طامل اةرر  التأمني -

 , ض  أ طامل السرقة التأمني -

 ,تأمني الفقمل و أظ اع  -

                                                           
 . و املتعل   التأمألفات 6883جاظف   23املؤملخ يف  00-83، املع ل و املتمم لامر ملقم 2001فألفر   20املؤملخ يف  04-01من القاظ   ملقم  205املاية  -1
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 ,تأمني األ طامل الصفاعألة -

1....املسؤولألاتتأمني  -
 

 : ت العا  التأمنيشركات   مات التأمني املق مة من قبمل  ةاتن ه  و اوا   

 .  ممتلتات املؤمن ل ، و التايل فخل  ت تمل ضما  مباشر لامالكا م ذ تق    : تأمألفات املمتلتات -

جسماظألة، أضرامل تلح   أضرامل)   األضرامل ال  رلحقخلا املؤمن ل   ال  ا م ذ تق    : تأمألفات املسؤولألة -
  .، و التايل فخل  ت تمل ضما  غ  مباشر لامالك(مبمتلتات ال  

ات ال  تق مخلا هول ال ركات   ع ملب أ التع ر ، والو  ر ل علي أ  التأمألفو ه مل اإلشاملة  ت أ  ظ ع   
ال  رتعرض أا املؤمن ال اتن أ  رتجاوز  أ  يال من األي ال اتساملة اةقألقألة  املؤمناملق   من ار  ياء األ
   .علي األضرامل التأمني  ركات  التأمنيو رسمي هوا الف ع من شركات  ،ل 

 :على الحياة التأمينشركات  .1

ات املتعلقة   فاة أو يألاة املؤمن ل  أو ال  التأمألف أوا الف ع من ال ركات علي كافة التأمألير تممل الف اا   
ما رستح  فألخلا  ذ تق   هول ال ركات  إيت امل و ا   تأمألفألة متف عة مفخلا  (.املختل  التأمني) همع  ني الف عني 

املختل   التأمنيأما يف ,  ال  ع  وفات  التأمنييف يألاة املؤمن ل  وو ا   أ رى ال رستح  فألخلا مبلغ  التأمنيمبلغ 
 ت املستفأل رن  ذا  التأمني ذا  ق  املؤمن ل  علي قأل  اةألاة لف ة   وية  ع ها رؤول مبلغ  التأمنيفألستح  مبلغ 

 2.ما ي  ت يالة ال فاة

من هوا التعررف اتن الق ل  أ  شركات التأمني علي اةألاة رفط   ظ ااخلا التأمألي علي مجألع العملألات   
 (.اتطر املؤمن مف  رت   متعلقا حبألاة اإلظسا )ظسا  ي مل فألخلا التأمألفألة ال  رت   ةألاة اإل

 

 

 

 

 

                                                           
 . 662، ص 2008، يامل الألازومل  للف ر و الطباعة، األملي ، خطر و التأمينإدارة العأل  أ   أ    تر و ولأل   مساعألمل السألف ،  -1
 .403، ص 2002، مف أة املعامل ، اإلستف ملرة، مصر، إدارة األسواق و المنشآت الماليةمف    راهألم هف  ،  -2
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  :الصحي التأمينشركات  .3

و ا   التأمني ال  ت ط  تتالألف عالذ املؤمن ل ، ويف كت  من األيألا   ه  ال ركات املتخصصة يف  يت امل 
رفن يف ال  ألقة علي أ  رلت   املؤمن ل   ت طألة ي  أيا من تتالألف عالج ، علي أ  ت فع شركة التأمني ما ر ر  

 1.عن ذل 

الصح  ال   ع ملب أ التع ر   التأمنيعلي اةألاة و شركات  التأمنيات املق مة من قبمل شركات التأمألف   ظ ع   
، و تسمي ال ركات ال  تق    تق مي الستحالة تقألألم القألمة املالألة للففل الب ررة و  منا رطب  علألخلا املب أ اجل ايف

 . علي األشخاص التأمنيعلي اةألاة   ركات  التأمنيالصح  و  التأمني  مات 

 :الشركات الشاملة .4

 اع ألظال  تص ملها ا التأمني ذ تق    إيت امل كافة و ا    التأمنيعني من ه  شركات غ  متخصصة يف ظ ع م  
 .التال ة السا قة

 :التصنيف وفقا للشكل القانوني للشركة :ثانيا

 :شركات المساهمة .1

و رق   هؤالء املسامه    التأمنيرتقامس   أمل اح و  سا ر شركة   لة األسخلم العايرةو ه  مؤسسة اتلتخلا   
 اظتخاب جملل اإلياملة و الو    وملل رق    تعألني الر ألل امل رر العا ، و رت   جمللل اإلياملة املسؤولألة األساسألة 

 2.عن الفجاح املايل لل ركة

  ت جاظب هول ال روا العامة ال  جيب ت افرها لقألا  شركات املسامهة عم ما، فإ  شركات املسامهة للتأمني  
و ال   التأمنير  ا فألخلا ت فر  ع  ال روا اإلضافألة ال  تفن علألخلا ق اظني اإلشرا  و الرقا ة علي شركات 

 .و الو   تلف حت ر ل من يولة  ت أ رى  -يكون جد مرتفع -من أمهخلا ملأمسال ال ركة  

                                                           
1
 .403مرجع سا  ، ص ,مف    راهألم هف   -
، 2001، يامل املررخ للف ر و الت زرع، اململتة العر ألة السع يرة، مبادئ إدارة الخطر و التأمينج ملذ ملجي ا تعررب  م  ت فأل  البلقألي و  راهألم  م  مخل  ،  - 2

 .  006/002ص 
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و تع  شركات املسامهة األكتر شأل عا يف املأل ا  العمل   ذ تعترب من أظسب أشتال ال ركات مل اولة ظ اا   
و  .املقا لة ملختلف األ طامل مخلما كاظت ابألعتخلا التأمني، يألث تق    عرض ت تأللة واسعة من   مات التأمني

ات ا رلة األجمل التأمألف ايتة فألما رتعل    منيالتأ ت أ  هول ال ركات معمرة مما رتالء  و ابألعة ظرا   هوا ملاجع
ظ ع ) املختلفة  التأمني، و كول  ظررا  ت ضخامة ملؤوس أم اأا و  متاظألة قألامخلا  تافة فروع (تأمألفات اةألاة)

 :  ما رل  هول ال ركات أهم  صا ن منو ( رت   يسب قاظ هنا التأسألس  التأمني

و الورن تت   أم يررة ا تألامل جملل اإلياملة و  ني  لة ( املسامهني) هفاك اظفصال  ني أيتحاب ال ركة  -
 ؛التأمنيو ا   

 ؛شركات هاملرة هايفة للر يت  -

 ؛يف متمل هوا الف ع من ال ركات مرتفع ظسبألا التأمنيا شركات هاملرة هايفة للر يت جن  أ  تتلفة أهنمبا  -

 متاظألة حتقأل  قاظ   األع اي التب ة، مما ترتفع  ي كب  من املؤمن أم و  التايل أا الق ملة علي اجتواب ع -
رؤي   ت أ  اتسا ر املت قعة تت   قرربة ج ا من اتسا ر الفعلألة و مف  زراية الق ملة علي حتقأل  ع ا   

  1.م م ظة

 :شركات ذات الشكل التعاوني .1

 التأمنييألث تق    إيت امل و ا    التأمنيه  ذل  الف ع من ال ركات الو  تع ي ملتألت   ت  لة و ا     
املتتتب فألخلا ع ضا عن األسخلم كما يف يالة شركات املسامهة، ورت ت  ياملة هول ال ركات فرر  من اترباء يف 

 :ركات ع ة أشتال ظوكر مفخلاع ضا عن جملل  ياملة ال ركة و رأ و هوا الف ع من ال  التأمنيجمال 
أا اة  يف فرض مبلغ  ضايف علي أيتحاب ال  ا   يف يالة حتق  : شركات تأمين غير محددة القيمة -

 . سا ر

 شركات تأمين تحدد أقساطها مقدما -

 شركات تأمين األخوة -

و ال  تؤمن فق  علي  التأمنيظ ع  اص من شركات : شركات تأمين للمشروعات التجارية الكبرى -
 .املمتلتات كب ة القألمة

                                                           
 .56، ص2002/2005، ال امل اجلامعألة، مصر، التأمين و رياضياته  راهألم عل    راهألم عب  مل  ،  - 1
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و  عاية  التأمنيأشتال شركات  - ركات ذات ال تمل التعاوينشركات املسامهة و ال -و رعترب هورن ال تلني
 1:ال  مسيت اا امل رع اجل ا ر  يألث التأمني

 :أظ ات علي التأمألفمن األمر املتعل    212ظصت املاية  
شركة : يف تت رفخلا  ت القاظ   اجل ا ر  وتأ و أي  ال تلني اآلتألني  التأمنيأو  عاية  التأمني  ع شركات " 

عف  يت ومل هوا األمر اتن للخلألضات ال  آاملس  أظ ، غ   -تعاوين– ذات أسخلم، شركة ذات شتمل تعاض  
 ".يو  أ  رت   غرضخلا الر يت أ  تتتس  شتمل ال ركة التعاض رة التأمنيعملألات 

 :الخاصة أمينالتصناديق  .3

تق   متمل هول الصفاير  علي أساس اتفاق  ني األفراي الورن تر طخلم يتلة معألفة كاملخلفة أو الف اا، يألث رتم   
تت رن يتف وق  اص لت طألة  طر اجتماع  معني هم عرضة ل  كال فاة، ضألاع ال  مل، املرض أو التعرض 

اش اكات و استتماملها لصاةخلم ة ايث،  ذ تق   هول الصفاير   تجمألع امل  رات البسألطة لاع اء يف يت ملة 
 2. ألةالتأمألف ت جاظب قألامخلا  ال ظألفة 

 :الحكومة كمؤمن  .4

أو تقبل   التأمنيو الو  ترف   شركات  التأمنيعف ما ترى أمهألة ظ ع معني من  التأمنيت  مل اةت مة س ق   
ل الزل و الرباكني  اإلضافة  ت هفا تت  مل اةت مة لت ط  فروع أمهخلا الت املث الطبألعألة كا ،لتن  تتالألف مرتفعة

 .اةروب

حتقألقا للخل   االجتماع  املت  ي من هوا  االجتماعألةات التأمألفوغالبا ما تق   ال ولة   ومل املؤمن لفروع   
الف ع، و حت ي مسؤولألة املؤمن ل  هفا يف قألمة القس  أو االش اك الو  حيسب يف معرم األيألا  علي أساس 

، و هفا ال  صن ال ول ملأمسال   ي ملقا لة اتسا ر  ذا زايت التع ر ات عن األقساا ظسبة   ية من ال  مل
اظصلة و استتماملاهتا  مل تعتم  علي م امليها العامة، كما ال هت   اأألضات اةت مألة من  الل قألامخلا  تق مي 

 . ت حتقأل  الر يت التأمني  مات 

                                                           
 .88، ص 2060، 2، يامل ه مة للف ر و الطباعة، اجل ا ر،االمدونة الجزائرية للتأميناتمربوك يسني،  - 1
 . 208، ص 2005، 6، مف  ملات اةليب اةق قألة،   وت، اعقد التأمين حقيقته و مشروعيتهعب  اأاي   م  سأل  تق  اةتألم،  - 2
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أو تق    إسفاي هوا ( عن ارر  أي  أجخل هتا العامة)  ففسخلا التأمألي أما من ظايألة اإلياملة فإ  ال ولة تق     وملها
 1.األ رى التأمنيالعممل إلي ى هألضات 

 :ال  مت التطرق  لألخلا سا قا ظق ح ال تمل امل ايل التأمنيوكتلخألن لتمل أشتال شركات 

 التأمينشكل تلخيصي ألشكال شركات : 01شكل رقم 

 

، مف أة املعامل ، اإلستف ملرة، مصر، إدارة األسواق و المنشآت الماليةمف    راهألم هف  ،  : االعتماي علي من  ع اي الطالبة: المصدر

 .403، ص 2002

 التأمينوظائف شركات : الفرع الثالث

 :من أياء ظ ااخلا تق   مبجم عة من ال ظا ف ظوكر مفخلا التأمنييىت تتمتن شركات   

 :التسعير:أوال

 :ات املختلفة، هوا السعر رت   متفاسب معالتأمألفيف هول ال ظألفة رتم وضع سعر معني لتمل ظ ع من أظ اع   

                                                           
 . 58/40  راهألم عل    راهألم عب  مل  ، مرجع سا  ، ص  -1

 تصنيف شركات التأمين

 حسب األنشطة التأمينية

 شركات التأمين العام

على الحياةشركات التأمين   

  صحيشركات التأمين ال

الشاملشركات التأمين   

 حسب الشكل القانوني

 شركات المساهمة

لتأمين ذات الشكل التعاونيشركات ا  

 صناديق التأمين الخاصة

 الحكومة كمؤمن
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 يملجة و ايتمال حتق  اتطر، -

 ،التأمنيمبلغ  -

 .الررو  اظألطة  ال  ء أو اتطر املؤمن ض ل -

ة وعلم  اتب  اإلكت امل  و ه  شخن متخصن ل  يملار التأمنيرعر  ال خن الو  حي ي أسعامل و   
فاستفايا علي ال ملاسات ال  رق   اا ي ل مع الت وق ع املخاار املؤمن ض ها  ، الرراضألات و اإليصاء

 اإلضافة  ت املعل مات ال  رق    تجمألعخلا من يوا ر و مؤسسات ملمسألة و  ايتة، رق    تح ر  قألمة قس  
مفافسا من جخلة و كافألا لت طألة اتطر املؤمن املال م و املقص ي  املال م هفا ه  أ  هوا القس  رت    التأمني

 ل  يوملو ال رقتصر يومل اإلكت امل  علي حت ر  قألمة القس  فق   مل  1.ض ل ور مل  ع  األمل اح من جخلة أ رى
 2.وضع تق ررات    أ  التتالألف اظتملة مقاملظة حبجم التع ر ات و اتسا ريف أر ا 

 :وظيفة االكتتاب: ثانيا

وقألمة ( ألةالتأمألفمعار  قب ل أياء ات مة ) ال  اتن قب أا  التأمنيتلخن هول ال ظألفة يف تقررر البات   
مب جب السألاسة ال  حت يها  التأمنياألقساا ال  رفب   يفعخلا،  ذ هتتم هول ال ظألفة  ا تألامل و تب رب االيب 

 .املختلفة التأمنيرة فرعألة من و ا   ا   همألع  ف ،مبا حيق  أه افخلا وغاراهتا التأمنيشركة 

كما ه مل اإلشاملة  ت أ  اإلياملة العلألا لل ركة ه  ال  تق     ضع سألاسة واضحة لالكتتاب ق  هت   هول 
املختلفة و ال  تعط  ملحبا مفخف ا، أو رت   غرضخلا  التأمنيالسألاسة  ت اةص ل علي جمم عة كب ة من و ا   

 3.و ال  تعط  ملحبا مرتفعا التأمنياةص ل علي ع ي قلألمل من و ا   

 :تاجإلناوظيفة : ثالثا

 ذ تتمتمل عملألة  التأمنيتق   اا شركات  التس رقألة ال املبألعات و الف ااات  التأمنييف جمال  تاذإلظ ارقص    
 .الخدمة التأمينيةيف البألع هفا 

 :يف تس ر    ماهتا علي الع ر  من القف ات أمهخلا التأمنيو تعتم  شركة 
                                                           

 .630، ص 2000، 6، يامل اةام  للف ر و الت زرع،األملي ، اإدارة الخطر و التأمينأسامة ع م  سال  وشق   ظ مل  م سي،   - 1
 .461مف    راهألم هف   ، مرجع سا  ، ص  - 2
  تصر . 639أسامة ع م  سال  و شق   م سي، مرجع سا  ، ص  - 3
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اتصال مباشر ) و  ني ال ركة املعفألة  التأمنيو هفا رت   االتصال مباشرا  ني الراغب يف  :التسويق المباشر  .1
ت ت جع ال ركة علي مفيت ، و ظررا لع   وج ي وسطاء فإ  ال ف ملات يف العم ال(التأمأليلتس ر  املفتج 

 . صم للعمألمل الو  رصمل  لألخلا من  الل هول القفاة التس رقألة
 1 :و هفا تعتم  ال ركة علي شبتة من ال سطاء و ال كالء لتس ر  مفتجاهتا :الوكالء و السماسرة  .2

يف الس ق يسب اتفاق متت ب  ني الطرفني مقا مل عم لة، و  التأمنياتمل ال كألمل شركة : ال كألمل العا  -
 التأمنييو  الرج ع  ت شركة  لل  ألقةستال  األويل المباشرة من املستفأل  و ا التأمنياتن لل كألمل قب ل 

  .ال  اتلخلا

اتمل السمسامل  لة ال  ا   يف الس ق و ذل  ملا رق م  أم من ت طألات تأمألفألة تالء  : السمسامل -
 .  ت أ  شركة تأمني   ماهتماهتم وملغباهتم، كما أ  السماسرة رعمل   أيراملا يف تق مي ياج

 التأمنيو  التأمنيمن  الل عملألات  عاية  التأمنيه  شركات تتعاق  معخلا شركة  :األخرى التأمينشركات  .2
 .امل  ك

 صيرفة التأمين .0

و ال يت ل  ت  التأمنيألة تق مي ت تألالت متف عة و جوا ة ل  ا   التأمألفو رت من التس ر  الفاجيت للخ مة 
 .العمالء اظتملني  أقمل تتلفة ممتفة

 :وظيفة تسوية المطالبات: رابعا

أو التع ر ات املستحقة للمؤمن ل  عف  حتق  اتطر املؤمن ض ل، و  التأمنيتتعل  هول ال ظألفة   فع مبلغ   
ر ج  يف كمل شركة تأمني يا رة متخصصة   ملاسة املطالبات املق مة و حت ر  التع ر  املستح  و ال خن 

 الث أسل مل ألسألة لتس رة املطالبات  التأمنيو تتبع شركة  مسوي الخسائر،املسؤول عن تس رة اتسا ر ه  
 : تتمتمل يف

و رقص  اا التحق  من أ  تت   اتساملة ق  ي  ت فعلألا و أ  تت   : التحق  من يتحة املطالبة املق مة -
 .التأمنيالصايملة من ار  شركة  التأمنيم طاة مب جب شروا و ألقة 

                                                           
 .264/263أسامة ع م  سال  و شق   م سي، مرجع ظفس ، ص  - 1
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و معفال هفب التأ ر أو ع   تس ر  املطالبة  ع  التأك  من : صا  و السرعة يف تس ر  املطالباتظإلا -
 .و علي مبألعاهتا التأمنيذل  رؤ ر   تمل سليب علي مسعة شركات  أل  يتحتخلا،

ملا يف ذل  من أ ر جأل  علي مسعتخلا و الو  سألفعتل  التأمنيتق   اوا شركة : تق مي املساع ة للمؤمن أم -
  1. جيا ألا علي مبألعاهتا

 :التأمينإعادة : خامسا

 التأمنيو ظعي    العملألة ال  مب جبخلا رتم حت رمل ج ء من اتطر  ت جخلة أ رى أق مل علي حتمل ، و عق   عاية   
 .غ  أ  أاراف  تت   خمتلفة التأمنير ب  عق  

يا مل ال ولة أو  التأمنيوسأللة لتفتألت اتطر و ت زرع  علي ع ي كب  من شركات  التأمنيتعترب عملألة  عاية  و
 .اإلتفاق  التأمنياال تألامل ،  عاية  التأمني عاية : أسل  ني مل ألسألني مهاف   املجخلا و 

 :االستثمار: سادسا

رتجمع ل ى شركة   إظت فع سلفا ف التأمنيو ك   أقساا  التأمنييف شركات  ج  هامةاالستتمامل وظألفة  رع   
 .مبالغ ضخمة اتن استتماملها التأمني

 :ملكأل تني أساسألتني مهاو تق   سألاسات االستتمامل علي 

األقساا  أ  هول استتماملها مبعىن  التأمنيفف مل استالمخلا لاقساا تق   شركات  :استثمار األقساط  -
تفعتل يف جاظب األيت ل يف شتمل م ر  من االستتماملات،  ألفما تفعتل يف جاظب اتص   يف شتمل امل ر  

 .من املخصصات ال   صم مفخلا ما ر فع كتع ر ات

اعتبامل ملأس املال و االيتألااات مبتا ة يملع واق للحمارة من أ   سا ر ق  تفجم عن اخنفاض قألمة   -
  .االستتماملات ف ال عن ال قارة من خماار زراية التع ر ات عن قألمة األقساا اظصلة

هامة ل ملاسة اظصالت الفاهة عن األي اث املالألة و التحتم  آلألةتع   ياملة األيت ل و اتص   يف هوا اإلاامل   
، من  الل  ياملة االستتماملات   تمل جأل  و مال م  استخ ا  األسالألب املال مة لول  (يف ظتا جخلا)فألخلا 

ا، ، و  ياملة اتص     تمل ر من أول األ  ة مراقبة و حتلألمل مالءهتا املالألة و مريويرة عملألاهت(التحلألمل املايل)
                                                           

 .612أسامة ع م  سال  و شق   م سي، مرجع ظفس ، ص  - 1
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 ياملة األيت ل و اتص   أياة مساع ة يف  تعتربألة و القراملات املالألة  ذ التأمألفاملسامهة يف حت ر  جمم عة املفتجات 
 .التأمنيا اذ القراملات و حت ر  السألاسات املالألة و  عاية 

تعتل   تمل أساس  من األم ال اتايتة و ال ر   التقفألة و  التأمنيتتت    ص   شركات :  ياملة اتص   .1
و التع ر ات، فعف ما ت ر  ( املخصصات)هول املت ظات ابألعة ظ ااخلا، لوا وجب امل ازظة  ني املؤوظات 

امل ف عات عن قألمة املخصصات رعترب ذل  يف يتم اتسا ر و من مث رفخف  مليتأل  يق ق امللتألة  مبا 
 .رعايل تل  ال راية و العتل يتحأليت

اتمل االستتماملات وال  تعترب م رج من األوملاق  التأمنيألة شركة    هألتمل األيت ل يف مأل اظ:  ياملة األيت ل .2
المتالك هول  التأمنياستتماملات عقاملرة  اإلضافة  ت قف ات أ رى لالستتمامل، و تسعي شركة  ،املالألة

1 .االستتماملات ا   اةفا  علي أم اأا و تفمألتخلا من  الل الع ا   املمتن حتقألقخلا
 

 التأمينمدخل  لالستثمار في شركات : المطلب الثاني 

وخمتلف املبايئ ال  رق    التأمني ت مفخل   االستتمامل   ركات  من  الل هوا املطلب التطرق س   حناول  
 .علألخلا

 تعريف االستثمار: الفرع األول 
 2 :لغة :أوال

واالستتمامل ه  استخ ا  املال أو ت  ألل   قص  حتقأل  . االستتمامل مص مل للفعمل استتمر و ه  م ت  من التمر  
  استتمامل املال رعي الب مثرل، وأما إفهوا علي  او فاء .مثرة هوا االستخ ا ، فألتتر املال ورفم  علي م ى ال من

 :رطل  علي ع ة معا  ه  إظ التمر ف

 ال جر؛رفتج   وه  ما  مل ال جر، -
 ؛املال التت  -
 .ا زا  ة عن أيتمل املالألهنومسألت ال راية مثرا  :الفم  و ال راية -

                                                           
 .468 ت ص  460مف    راهألم هف  ، مرجع سا  ، من ص   -1
 .        61/ 63، ص 2000، 6ملي ، ا، يامل الففا ل للف ر والت زرع، األأحكامه وضوابطه في الفقه اإلسالمي:االستثمار قطب مصطفي ساظ  ،  -2
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استتمامل املال ل ة رراي    الب مثر املال الو  ه  مناؤل  مبعىن أ و  وعلأل  االستتمامل ل ة رراي    الب الفم ،
 .وظتاج 

  :اصطالحا: ثانيا
االستتمامل ه  ذل  الف اا اإلظساين اأاي  الو  رعممل علي م اعفة ات ات املايرة واملعف رة، عن ارر    

 . ت ظألف األم ال يف امل املرع اإلظتاجألة ال  تراع  أول رات اجملتمع يف  اامل قألم وأ القألات األمة
 :محاسبيا : ثالثا

عألفة من ال من، ورقص     اظافرة علي مليتأل  ملأس املال أو فاق الفق    الل ف ة مظإله  عباملة عن تألامل من ا  
ال  تساهم يف  شباع اةاجات االقتصايرة ألفراي  اإلظتاجألةالتفمألة عن ارر   ظتاذ أو شراء السلع و املع ات 

اجملتمع   تمل مباشر أو غ  مباشر، وعم ما فإ  االستتمامل عباملة عن عملألة رتم من  الأا تفمألة مليتأل  ملأس 
 1 .للم روع أو اجملتمع س اء  الت ف عن التروات الطبألعألة أو است الأا است الال أمتمل اإلظتاجألةاملال أو الطاقة 

 :اقتصاديا: ارابع
عملألة اقتصايرة م ملوسة من قبمل شخن ابألع  أو معف   تق   علي أسل : رعر  االستتمامل اقتصايرا علي أظ   

مب جبخلا جير  ت جأل  أيت ل مالألة، مايرة،   ررة أو معل ماتألة حن  حتقأل  ع ا   . أو ق اع  علمألة أو عقالظألة
تقبمل علي شتمل ت فقات مستمرة ت من قألما تتجاوز القألم اقتصايرة أو اجتماعألة أو  قافألة أو علمألة يف املس

اةالألة لايت ل الرأمسالألة، يف ظرو  تتسم  األما  والتأك  ق مل املستطاع مع ع   استبعاي هامش مقب ل 
 2.للمخاار

 :و يف تعررف آ ر جن  أ  االستتمامل اقتصايرا رعي
يل، من أجمل اةص ل علي مففعة مستقبلألة اتن الت حألة مبففعة يالألة اتن حتقألقخلا من  شباع استخلالك  يا -

 3.اةص ل علألخلا من استخلالك مستقبل  أكرب

                                                           
 .29،  ص 6889، جامعة القاهرة، مصر، شركات االستثمار في االقتصاد اإلسالمي لف  ن سلألما  السع ي ، - 1
 .60، ص2005، 6، يامل يتفاء للف ر و الت زرع، عما ، األملي ، ااالستثمارات و األسواق الماليةه شألامل معرو ،  - 2
 .28، ص 2008، يامل التقافة للف ر و الطباعة، األملي ، إدارة االستثمار بين النظرية و التطبيققاسم ظارف عل ا ،  - 3
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غ  ) يف أيت ل متف عة للحص ل علي ت فقات مالألة أكتر يف املستقبمل ( األكأل ة) ت ظألف األم ال املتاية  -
ع   التأك  يف اةص ل  ، أ وا  عني االعتبامل الع ا   ال  ت ملخلا هول الت فقات و املخاار الفامجة عن(أكأل ة

 1.علي الت فقات املت قعة يف املستقبمل و تتجاوز مع ل الت خم
علي ض ء التعاملرف السا قة اتن الق ل  أ  االستتمامل ه  تل  العملألة ال  من  الأا اتن أ  ت من املؤسسة  

رر  التخل  عن مبالغ مالألة اةفا  علي أم اأا و تفمألتخلا ق مل املستطاع يف ظمل هامش مقب ل من املخاار، عن ا
 .آظألة من أجمل اةص ل علي ع ا   مستقبلألة تت   أكرب من تل  ال  مت التخل  عفخلا

و  اعتبامل شركات التأمني أي  املؤسسات ال  تق    تجمألع كتلة مالألة ضخمة، يف شتمل أقساا مق مة من   
تألااات، فإ  هول األم ال ت تمل مص مل مايل مخلم املؤمن أم  اإلضافة  ت أم اأا امل تلة من ملأس املال و االي

 .أوا الف ع من ال ركات و الو  اتن أ  ر ج  لالستتمامل يف قف ات استتماملرة متف عة حتق  ع ا   مفاسبة
من هوا املفطل  رع  االستتمامل أي  األظ طة اجل هررة يف شركات التأمني،  ذ تسعي هول األ  ة  ت حت ر    

السبمل املتلي لت ظألف ما آتلت  من أم ال مبا حيق  عا  ا مفاسبا يف ظمل أيا يملجات اتط ملة، و مبا رتماشي و 
 .إلشرا  و الرقا ة علي قطاع التأمنيالق اظني املفرمة أول العملألة و اظ ية من قبمل هألضات ا

 :يف هوا اإلاامل اتن تعررف االستتمامل يف جمال التأمني علي أظ 
 صألن وت  ألمل ج ء من امل املي املتاية أما  شركة التأمني ا   حتقأل  ع ا   مستقبلألة يف ظمل أيا يملجات 

ال فاء  االلت امات و التعخل ات القا مة  ،   ألة ضما (تقلألمل املخاار االستتماملرة  ت أيا ي  ممتن)اتط ملة  
  2.اهال  لة و ا   التأمني من جخلة و اهال مالكخلا من ظايألة أ رى

 :           من هوا التعررف اتن الق ل  أ  شركة التأمني تسعي من وملاء استتمامل و ت ظألف أم اأا  ت حتقأل 
 ذ أهنا ال آتل  مفخلا  ال الق مل الألس  و املتمتمل المحافظة على أموالها و تنميتها ه   أساس  أال و ه   -

 .هوا من جخلة يف ملأس املال و االيتألااات و ترمل غالبألة هول األم ال يقا من يق ق  لة و ا   التأمني
أما من جخلة أ رى فإ  االستتمامل سأُلمِتن شركة التأمني من ال فاء مبختلف الت اماهتا اةقألقألة اهال  لة  -

 .خلاال  ا   و مالك

                                                           
1
 .63، ص 2008، يامل الألازومل  للف ر و الطباعة، األملي ، االستثمار و التحليل االستثمارييملر  كاممل آل شبألب،  - 
 .512عب  ال فامل يفف  و ملسألمة قرراقن، مرجع سا  ، ص  - 2
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حتقأل  مع الت عا   مال مة و كافألة لت طألة : لول  وجب علي شركة التأمني وضع سألاسة استتماملرة هت    ت  
الت اماهتا، و مصاملرفخلا اإلياملرة و العم مألة، تت رن ايتألااات مفاسبة تساع  ال ركة علي م اجخلة أ  تقلبات غ  

 .ات األ رىمت قعة و ت عألم مرك ها املايل و التفافس   مع املؤسس
و ه مل اإلشاملة  ت أظ  يف جمال التأمني رستعممل مصطلح  االستتمامل والت ظألف كم ايفني  اعتبامل أظ  يف كلتا   

 :اةالتني ه  استعمال مبلغ من املال لتحقأل  عا   مايل و حتقأل  مل يت جم   لل ركة  ال أظ 
 .الع ا   املؤك  حتققخلال  ياللة التح ا واألما  ،أ  أظ  ررك  علي  : مصطلح التوظيف

رت من جاظبا من اةركألة واملخاارة ورخل   تل  سلع أو   مات أ  رساهم  مصطلح االستثماريف يني أ   
 . ص ملة مباشرة يف الف اا االقتصاي 

 مبادئ استثمار أموال شركات التأمين: الفرع الثاني
ا و أقساا التأمني ال  ر فعخلا املؤمن ل  للتأمني رتجمع ل ى شركات التأمني أم ال ظاهة عن تراكم ملؤوس أم اأ  

ض  اتسا ر ال  تسببخلا األ طامل املختلفة، يف املقا مل تت قع مطالبات  تع ر ات عف  حتق  هول األ طامل، و 
ا   الت فأل   ني ياجتخلا  ت استتمامل أم اأا  فا  ة مرتفعة و ياجتخلا  ت  ارة يق ق  لة و ا   التأمني و 

لت اماهتا من مطالبات   فع التع ر ات املستحقة عف  حتق  األ طامل املؤمن ض ها، وجب علي هول  أياء ا
 :ال ركات اي ا  املبايئ التالألة عف ما تعممل علي استتمامل أم اأا

 : السيولة: أوال
 ي يىت رقص   السأل لة ق ملة شركة التأمني علي حت رمل االستتماملات املختلفة  ت ظق رة سا لة يف وقت    

 .تستطألع ال فاء  الت اماهتا يف م اعأل  استحقاقخلا
 ىو ه مل اإلشاملة  ت أ  يملجة حت رمل األيتمل املستتمر  ت ظق رة  تلف من أيتمل آل ر تبعا لف ع األيتمل وم   

ت افر س ق مفرمة لت اول ، ف ملجة السأل لة  الفسبة لالستتمامل العقامل  تقمل كت ا عن تل  اتايتة  األوملاق املالألة 
، كما أ  يملجة السأل لة اتايتة  األوملاق املالألة املت اولة  الب مليتة ت ر  كت ا عن يملجة السأل لة (األسخلم والسف ات)

 : إلاامل رتم التفرقة  ني ظ عني من السأل لةو يف هوا ا. لاوملاق غ  املقأل ة  الب مليتة

ورقص  اا  متاظألة حت رمل األيتمل املستتمر  ت ظق رة يف وقت قص  يو  ما (: اإلمجالألة)السأل لة التلألة  .1
 .التعرض تساملة ج ء من قألمت 

 .او ه  ق ملة شركات التأمني علي ال فاء  الت اماهتا املايرة يف م اعأل  استحقاقخل: السأل لة الفسبألة  .2
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هوا العفصر كا  ل اما علي شركة التأمني القألا   تف رع و ت زرع استتماملاهتا مبا رتماشي و  ابألعة و  ألة حتقأل  
 1:الت اماهتا

فخلفاك الت امات يوملرة قص ة األجمل تتطلب ضروملة وج ي سأل لة أو أم ال حتت الطلب كحسا ات جاملرة أو ويا ع  
 صألن ج ء من األم ال يف أيت ل سخللة التح رمل   و  حتممل  قص ة األجمل  البف ك، ضف  ت ذل  ضروملة

قمل عن رال أ  ، و االستتماملهوا التخصألن جيب أ  رت    الق مل التايف و  ال اخنف  عا   .  سا ر توكر
، يىت ال تت   شركة التأمني يف وضع مايل غ  مفاسب رؤي   ت اخنفاض الق مل املفاسب لت طألة هول االلت امات

رعترب ك ما   ألظ و   تمل كب   التأمنيو رراعي جاظب السأل لة يف شركات . ساملة ج ء من األيت لالعا   و  
 .لل فاء  تعخل ات و تع ر ات  لة ال  ا  

 (:األمان) الضمان : ثانيا

و ، رقص   ال ما  الق ملة علي اس ياي األم ال املستتمرة وكوا ضما  اةص ل علي عا   االستتمامل اتاص اا  
تت تمل يف غالبألتخلا من  ها استتمامل  التأمنيرعترب هوا اجلاظب ج  ها   الفرر  ت أ  جمم ع األم ال ال  تق   شركة 

، لوا وجب علألخلا أ  تستتمر هول األم ال يف قف ات استتماملرة آمفة و م م ظة  التأمنيأم ال  ن  لة و ا   
حيومل علألخلا  التأمنيعن ارر  قراملات  ياملرة، ف ركات  ت ي  كب ، س اء كاظت   ية   اسطة القاظ   أو 

و يف هوا اإلاامل اظق  من استتماملاهتا اةالألة االستتمامل يف أوعألة استتماملرة عالألة اتط ملة يىت ل  اخنف  العا   
 :رتم التفرقة  ني ظ عني من ال ما 

 .الفق رة املستتمرة و ظعي    ضما  اس ياي ظفل الق ة ال را ألة لل ي ات: ال ما  اةقألق  -1

 .و رقص     ضما  اس ياي ظفل ال ي ات الفق رة املستتمرة: ال ما  االمس  -2

يف ياجة  ت ت افر كال ظ ع  ال ما  س اء االمس  أو اةقألق ، فخل  يف ياجة  ت ال ما   التأمنيو شركات   
ا أر ا يف ياجة  ت أهنالت اماهتا يف معرم األي ال ه  الت امات امسألة،  ت  أل االمس  يف استتماملاهتا ظررا 
 :ال ما  اةقألق  ملقا لة ما رل 

  ؛أ ر الت خم الو  رلح  مبصروفات شركة التأمني  الل ف ة التعاق  -

                                                           
 .515عب  ال فامل يفف  و ملسألمة قرراقن، مرجع ظفس ، ص  - 1
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اعاة الق ة االلت امات غ    ية القألمة  ايتة يف تأمألفات املمتلتات و املسؤولألة و هوا ما رتطلب ضروملة مر  -
1.ال را ألة للفق ي

 

ل راية ال ما  ه  سألاسة التف رع يف  فرة  التأمنيو من  ني األسالألب ال  اتن أ  تستخ مخلا شركات 
 :االستتمامل يألث

التف رع يف أوج  االستتمامل يا مل اظفرة و لألل  ال روملة زراية ع ي أوج  االستتمامل  مل  التأمنياتن ل ركة  -
وج  واي ، فمتال  ذا كاظت ال ركة تف مل االستتمامل يف األسخلم فلألل من ال روملة أ   اتن التف رع يا مل

 .ترك  السخلم يف شركة واي ة و لتن جيب أ  تتف ع و ت زع علي ع ة شركات

اتن أ  تف ع ال ركة  استخ ا  أوج  استتماملرة مفت رة ج رافألا وذل  لل قارة من  طر الت املث العامة ال   -
 .املفاا ي  أتقع يف 

ل ما  ت ف  سأل لة مستمرة ( تف رع ت املرخ استحقاق استتماملات اظفرة)كما اتن أ  رت   التف رع زمفألا  -
  2.ومفترمة من األم ال مما رساع  ال ركة علي تع رمل سألاستخلا االستتماملرة حن  األف مل

  :الربحية: ثالثا

من وملاء عملألة االستتمامل، و رقص     ق ملة  التأمنيكة الو  حتصمل علأل  شر ( العا  )رعرب هوا العفصر عن الفاتج   
األم ال املستتمرة يف القف ات االستتماملرة املختلفة علي حتقأل  عا   استتمامل  مفاسب و هفا رتم التفرقة  ني ظ عني 

 :من مع الت الرحبألة
و الو  رتم     صم أقساا  التأمنيه  املع ل املستخ   يف شركات (: الفي) مع ل الفا  ة التقي  -1

املطل  ة، حبألث جيب أ  ال رقمل مع ل الفا  ة الفي اظق  من االستتمامل عن هوا املع ل و  ال  التأمني
 .للخطر التأمنيتعرض املرك  املايل ل ركة 

، و الو  جيب التأمنيو ه  املع ل اظق  من  الل الف اا االستتمامل  يف شركة : مع ل الفا  ة الفعل  -2
 –، عج  ظ اا االكتتاب -الو   صمت    األقساا –مع ل الفا  ة التقي  :أ  رت   كافألا لت طألة

 .التأمني اإلضافة  ت املسامهة يف حتقأل  عا   مفاسب ةملة األسخلم يف شركة  -   وج 

                                                           
 .504، ص 2066، 6، يامل يتفاء للطباعة و الف ر، عما ، ا(أخطار االكتتاب و أخطار االستثمار) ، إدارة أخطار شركات التأمين عأل  أ   أ    تر - 1
  تصر . 515عب  ال فامل يفف  و ملسألمة قرراقن، مرجع سا  ، ص  - 2
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السا   يف عا  ا ال رقمل عن مع ل الفا  ة  التأمني ضافة  ت هوا جيب أ  حيق  الف اا االستتمامل  يف شركة 
 .الس ق

وج رر  الوكر  ت أ  عفصر الرحبألة رأيت كخل   يف مريلة تالألة  ع  حتقأل  أكرب ق مل من السأل لة و ال ما ،    
رتتس  أمهألة  ال ة  اعتباملل رساع  يف ت عألم مرك  ال ركة  أظ ه   الرحبألة غ  ضرومل   ذ  أ  لتن هوا ال رعي

 ....رعات للمسامهني العاملني اات طألة خمتلف الت ز  ، الس قالتفافس  يف

  :االستقرار: رابعا

و ذل   اعتبامل أ  األم ال  ،و ظعي    استقرامل عا   االستتمامل و ع   تعرض  لتقلبات ش ر ة: استقرامل العا   -1
، لول  فإ  ظتا ج السألاسة االستتماملرة ال  تتبعخلا شركات التأمنياملستتمرة ه  يف جمملخلا أم ال  لة و ا   

ال تع ي علألخلا  ال رمل  ق مل ال رمل الو  رع ي علي املؤمن أم  ذا ترتب علي هول السألاسة  سا ر   التأمني
 .كب ة

و ظعي    التبات الفسيب أألتمل االستتماملات و ع   الت   املفاجئ أو السررع أو : استقرامل اظفرة االستتماملرة -2
 :االستقراملالتب  أوا اأألتمل و يف هوا اإلاامل جن  ظ عني من 

 ،و ظعي    اظافرة علي ظسب االستتمامل يف القف ات االستتماملرة املختلفة(:  ا ت)استقرامل استاتألت   -
  اظافرة علي ظسب االستتمامل يف األوج  املختلفة يا مل القفاة االستتماملرة ال اي ة من ف ة لو كو

 .زمفألة أل رى
   التب  و املفاجئ  ني القف ات االستتماملرة أو و رقص     ع   الت(: متحرك) استقرامل يرفامألت   -

 ني أوج  االستتمامل يا مل القفاة االستتماملرة ال اي ة، لتن هوا الت أل  جيب أ  رتم ت ملجيألا و علي 
 صفة  ايتة، وهوا  التأمنيض ء الررو  السا  ة يف س ق االستتمامل  صفة عامة و ظرو  شركة 

   1.التأمنيأل  شركات الف ع من االستقرامل ه  ما حتتاذ  ل

جمربرن علي مراعاة  التأمنين  الل ما سب  ذكرل من مبايئ فإ  القا مني علي  ياملة االستتمامل يف شركات م  
 التأمنيال قة أ فاء وضع خمط  االستتمامل لل ركة ، فمن املاليث هفا ه  أ  امل تلة االستتماملرة ال  ت اج  شركة 

تتبل مل يف كألفألة اةفا  علي األم ال و اةق ق اةالألة و املستقبلألة ةملة ال  ا   و  لة األسخلم هوا من جخلة، 
وضع خمط  استتمامل  حتق  من  التأمنيوضما  حتقأل  عا   استتمامل  مفاسب ، لول  كا  ل اما علي شركة 

 . الل  أكرب ق مل من الت از   ني هول الع اممل املتعاملضة
                                                           

  تصر . 549، مرجع سا  ، ص (أخطار االكتتاب، أخطار االستثمار) إدارة أخطار شركات التأمين    أ    تر،عأل  أ  -1
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 التأمينشركات االستثمار في أهمية و دور : ب الثالث المطل

تع  وظألفة االستتمامل وظألفة يف غارة األمهألة علي مست ى كمل العملألات يف شركة التأمني ظتألجة تراكم األم ال   
املستتمرة و  صفة مستمرة،  ايتة و أ  األقساا اجملمعة ت فع مق ما و  التايل تتاح فريتة استتماملها يىت وقت 

ت االستتمامل مص مل ال رستخلا     من مصايمل هول اةاجة  ت يفع التع ر ات و املصروفات، يألث تعترب  ررايا
ال ركات  ذ تساع  هول اإلررايات يف جرب اتسا ر الفامجة عن الت طألة التأمألفألة، يألث ر تمل الر يت االستتمامل  

 سا ر أو أمل اح ضضأللة ) يف ياالت ع ر ة آلألة هامة لت طألة العج  ال   مت قع يف ظتا ج العملألات التأمألفألة 
 (. كتتابلعملألات اال 

 1:و سفحاول التطرق  ت أمهألة استتمامل أم ال شركات التأمني من  الل ما رل 
 :على مستوى شركات التأمين: أوال

ت تمل ع ا   االستتمامل وسأللة هامة لت طألة اتسا ر الفامجة  :تقليص الخسائر الناجمة عن التعويضات -
يجم ) عن عج  الف اا التأمألي و هوا عف ما ر ر  مع ل اتساملة التقي اةقألق  عن املع ل املت قع 

،  ايتة و أ  شركات التأمني تتمأل  عن  اق  اأألضات املالألة (التع ر ات رف ق جمم ع األقساا اظصلة
سبقة للخسا ر ال  اتن أ  ت اجخلخلا مستقبال، أ  ع   معرفتخلا ةجم مبالغ  ع   معرفتخلا امل

التع ر ات املستحقة للمؤمن أم يف يالة حتق  اتطر و ال  ق  تف ق جمم ع األقساا ال  يصلت 
 علألخلا شركة التأمني مما  رؤ ر علي مرك ها املايل، لول  تلجأ شركات التأمني الستتمامل أم اأا يىت ُتتِ  

 . سأل لة و حتق  ع ا   ت اج  اا األي اث ال   مت قعة و املفاجضة
كما سب  ذكرل رع  ال ما    ملا مل ألسألا من  اومل استتمامل أم ال شركات التأمني،  :ضمان رأس المال -

يف هوا اإلاامل تت   األم ال املستتمرة يف شركات التأمني  عأل ة و   ملجة كب ة عن األ طامل يىت و ل   
ق  ع ا   ضضأللة، وهوا ما جن ل يف يال جلأت هول ال ركات  ت استتمامل أم اأا يف سف ات كاظت حت

 . ات رفة ال  تص ملها ال ولة
معرم القألم ال  ه  حب زة ال ركة ال  تتبىن سألاسة الت ظألف تت   قا لة للبألع وال راء يف أ   :السيولة -

  .سعامل فا  ة ج  مرتفعةوقت ترر ل يو  اللج ء للقروض ال  عاية ما تت    أ

                                                           
  تصر . 630 ت ص  642، مرجع ظفس ، من ص (أخطار االكتتاب، أخطار االستثمار) إدارة أخطار شركات التأمين عأل  أ   أ    تر،  - 1
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تعترب االستتماملات وسأللة أ رى لتم رمل شركات التأمني   ال من القروض البفتألة  :بديل آخر للتمويل -
 .ال  تؤي   ت املتفاع امل ر ظألة  سبب املتفاع أسعامل الفا  ة

 فأل  ال را ب علي األمل اح، يألث أ  ال ولة آفيت  عفاءات من ال را ب يف يالة ت جأل  ملؤوس  -
  .األم ال لالستتمامل

 متاظألة اةألازة علي أسخلم ال ركات املفافسة، و هوا عن ارر  الت ظألفات املالألة ال  آتمل وسأللة آتن  -
 .شركات التأمني من تطبأل  اس اتألجألاهتا علي أيسن وج  ومفافسة ال ركات األ رى

ال  تستخ   كايتألااات  ت عألم املرك  املايل ل ركة التأمني من  الل الف ا   املمتن حتقألقخلا و -
 .ملأمسالألة أو أمل اح  تج ة

حتقأل  ع ا   جم رة و مرضألة ةملة األسخلم ظر  استتمامل أم اأم يف هوا خمتلف أظ اع األظ طة  -
 .االقتصايرة

 .استخ ا   ررايات االستتمامل لت طألة املصروفات العامة و اإلياملرة -
أمني حتُممل تتلفة الفريتة الب رلة، فمن  الل  ال رساهم االستتمامل و   تمل كب   ت هفألب شركة الت -

 .تبقي األم ال جمم ة و معطلة يو  حتقأل  ع ا   أو أمل اح
من  الل ظ اا ال ركة االستتمامل  يف خمتلف قطاعات االقتصاي رتحق  أا ظ ع من ال عارة و  -

 .اإلعال  مما رع ز متاظتخلا يف الس ق

 :على المستوى القومي: ثانيا
 :االستتمامل  ل ركات التأمني يوملا هاما علي املست ى الق م  و رتجلي هوا ال ومل من  اللرلعب الف اا 

 .املسامهة يف آ رمل  ط  التفمألة االقتصايرة و ت عألم الت از  االقتصاي   البالي مبا     االقتصاي -
امل روعات اجل ر ة املسامهة يف  فأل  ظسبة البطالة من  الل  ل  فرص عممل ع ر ة ظامجة عن آ رمل  -

 .أو الت سع يف امل روعات و يجم األعمال القا مة
 :على مستوى المؤمن لهم: ثالثا

 :حتق  استتماملات شركة التأمني للمؤمن أم الع ر  من امل ارا أمهخلا
قخلا، اامضفا  املؤمن أم  ت ق ملة شركة التأمني علي ال فاء  الت اماهتا اهال  لة ال  ا   يف م اعأل  استحقا -

مع ضما  استمرامل شركة التأمني يف العممل،  ذ تعترب هول االستتماملات مبتا ة ال ما  اةقألق  ةملة 
 .ال  ا   ةص أم علي يق قخلم من شركات التأمني عف  حتق  اتطر أو يل ل آجال االستحقاق
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سميت ل ركة التأمني  ف  أسعامل تتلفة ات مة التأمألفألة املق مة ظتألجة حتق  ع ا   استتماملرة و ال  ت -
 تع رمل مع ل الفا  ة التقي املستخ   يف يساب األقساا، و الو  ررتفع  ال روملة ظتألجة ع   استتمامل 

 . األم ال اململ كة ل ركات التأمني
من هوا املفطل  فإ  الف اا االستتمامل  رعترب ج ء ها  من ظ اا شركات التأمني رع ي  الفا  ة علألخلا و علي   

 .و علي االقتصاي كتمل املؤمن أم
مما سب  رت يت أ  شركات التأمني آتمل أي  يت مل املف  ت املالألة ال  تق    تجمألع كتلة ضخمة من األم ال من   

، وتسعي للمحافرة علي هول األم ال وتفمألتخلا من  الل ظ ااخلا االستتمامل ،  ( املؤمن أم) لة ال  ا   
اح ال ركة يف حت ر  سألاسة متلي الستتمامل هول األم ال   تمل وحتقأل  هوا اأ   األساس  مت قف علي جن

رساهم يف ت عألم املراك  املالألة أول ال ركات من جخلة، و ر ر  من ملضا مجخل مل املؤمن أم من جخلة  اظألة و من 
ما  جخلة  التة حيق  اظتعاش اقتصاي  علي املست ى الق م  مبا رفرزل من است الل للطاقات و ت  ألمل للعمالة و هوا

  .رساهم يف ت جأل  عجلة التفمألة يف املسامل السلألم
 

 طبيعة و خصائص استثمارات شركات التأمين: المبحث الثاني
تتتس  عملألات االستتمامل يف شركات التأمني أمهألة  ال ة و ذل  ظتألجة األم ال ال خمة املتجمعة ل ى هول   

التفء أول األم ال امل اكمة، علي هوا حيتاذ ال ركات و اعتماي ملحبألتخلا و   ملجة كب ة علي االستتمامل 
التخطأل  اجلأل  للسألاسة االستتماملرة ل ركات التأمني  ت ضروملة يملاسة ابألعة مصايمل آ رمل هول االستتماملات، و 
معرفة خمتلف الع اممل املؤ رة علي هول السألاسة االستتماملرة  اإلضافة  ت االعتباملات ال اجب مراعاهتا عف  ملسم 

 .  ةهول األ
 .لول  مت  يملاذ هوا املبحث   ألة التطرق ملختلف هول الفقاا
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 مصادر أموال استثمارات شركات التأمين : المطلب األول
تتح ي و تتع ي مصايمل آ رمل استتماملات شركات التأمني تبعا لف ع التأمني الو  تق      هول ال ركات من   

 : تمل األم ال املتاية لالستتمامل يف شركات التأمني فألما رل يألث الت طألة التأمألفألة، و  صفة عامة تتم
 أموال و حقوق المساهمين : الفرع األول

و رطل  علألخلا مبصايمل التم رمل ال ا لألة و آتمل هول األم ال يق ق امللتألة و ال  رقص  اا أم ال أيتحاب   
 :امل روع و املت تلة من

الق مل الو  حتتاج  شركة التأمني لتت   :  ذ رعر  ملأس املال املطل ب يف شركات التأمني علي أظ : رأس المال
 . يتام ة أما  املتطلبات العايرة و غ  العايرة ولت  تت   قايملة علي االستمرامل

 ت ضع حتت و ه  االيتألااات ال  ت تلخلا شركة التأمني من األمل اح اظتج ة و ال  :االحتياطات الغير تقنية
تصرفخلا  ص ملة يا مة يو  أ  رتم ت زرعخلا، ت ج  ل عم الق ملة املالألة لل ركة مما رتسبخلا ق مل ممتن من الألسر املايل 
و االستقاللألة اهال ال   هوا من جخلة، أما من جخلة أ رى فإ  هول األم ال تساهم و  ق مل كب  يف تعرألم ق ملة 

ي اث املفاجضة و ال   مت قعة يف املستقبمل، ضف  ت ذل  فإ  هول شركات التأمني يف م اجخلة الررو  و األ
احتياطات إجبارية و احتياطات :و تفقسم   وملها  ت.االيتألااات تساهم يف التقلألن من اتسا ر السا قة

 .اختيارية
فخلم من  الأا  ذ ات(  لة و ا   التأمني)تعترب يق ق امللتألة مبتا ة هامش األما  األ    الفسبة للمؤمن أم 

اةص ل علي مستحقاهتم التأمألفألة،يألث أ  ت عألم هول امل املي رعترب ت عألما ق را ل ماظات يق ق  لة و ا   
و ج ءا  سألطا ج ا من اةجم ( ضضأللة)التأمني، كما ه مل اإلشاملة  ت أ  هول األم ال آتمل ظسبة ج    وية 

  1.شركات التأمنيالتل  لام ال امل جخلة و املتاية لالستتمامل يف 
 ( (التقنية)المخصصات الفنية )  :أموال و حقوق حملة وثائق التأمين: الفرع الثاني

 :تق   شركات التأمني  تت رن ظ عني من املخصصات مها
و ه  ال  رتحتم علي أ  م روع اقتصاي  تت رفخلا، متمل خمصصات االهتالك  : املخصصات التجاملرة -

 .....هتالك وسا مل الفقملكمخصن اهتالك العقاملات،خمصن ا

                                                           
 . 632، مرجع سا  ، ص (أخطار االكتتاب ، أخطار االستثمار)شركات التأمين إدارة أخطار عأل  أ   أ    تر،  -1
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آتمل هول املخصصات أم ال و يق ق  لة و ا   التأمني و ترتب   عملألة (: التقفألة)املخصصات الففألة  -
التأمني  ذ  صن جملااة الر اهر اتايتة و املرتبطة اوا الف اا، و رقتصر تت رن هوا الف ع من 

غ ها، يألث تعرب هول األم ال عن اجل ء املخصصات علي ال ركات ال  ت اول عملألات التأمني يو  
الو  تقتطع  شركات التأمني من األقساا اظصلة سف را مل اجخلة االلت امات املستقبلألة ال اقعة علي 
عاتقخلا، و ت تمل هول املخصصات غالبألة أم ال شركات التأمني  ذ آتمل ظسبة عالألة من  مجايل 

 .م ض ع حبتفا ررا ألمهألت  يفوه  الف ع الو  سألتم ال كأل  علأل  ظ.  ص مخلا
و جيب التف ر   ت أ  املخصصات  تلف يف ابألعتخلا عن االيتألااات، فف  يني اتمل املخصن ج ءا  تج ا   

من  ررايات ال ركة ُوِضع ملقا لة  سا ر معألفة أو الت امات مؤك ة اة وث، فإ  االيتألاا  اتمل عبضا علي األمل اح 
 .ايل لل ركة أو مل اجخلة  سا ر أو الت امات ايتمالألة غ  مؤك ة اة وثحيتج   ما لت عألم املرك  امل

علي هوا فإ  االيتألاا  ررتب   فتألجة أعمال ال ركة و ما  ذا كاظت ملحبا أو  ساملة و اتمل يقا من يق ق 
ا اتمل املسامهني اتن أم املطالبة   ،  لتن يف مقا مل هوا فإ  املخصن ال ررتب   فتألجة ظ اا ال ركة و  من

تتلفة اةص ل علي اإلرراي أو رساهم يف اةص ل علأل  وجيب  صم  من اإلررايات قبمل ال يت ل  ت ال  مل 
  1.الصايف  ذ رعترب املخصن الت اما علي ال ركة اهال  لة ال  ا  

 :و اتن تقسألم املخصصات الففألة يف شركات التأمني يسب ظ ع التأمني  ت
 : أموال و حقوق حملة وثائق التأمين على الحياة: أوال

رع  املخصن الرراض  أهم مص مل من مصايمل أم ال تأمألفات اةألاة و تعترب أم ال هوا املخصن أم اال ا رلة 
ورقا مل هوا املخصن خمصن األ طامل الساملرة يف . األجمل ظررا لط ل م ة و ا   هوا الف ع من التأمألفات

رتم تق رر هوا املخصن مبعرفة  ب  اكت امل  استفايا علي أسل و ق اع  ففألة   ية أ وا . تأمألفات األضرامل
 : عني االعتبامل ع اممل أمهخلا

 م ة التأمني -مبلغ التأمني                        -
 كألفألة س اي األقساا  -ظ ع التأمني                        -
 .......مع ل الفا  ة -

ملخصن ظتألجة تفاقم  طر ال فاة مع التق   يف العمر، يف هوا اإلاامل تق   شركة تتمن أمهألة تت رن هوا ا  
التأمني  تحصألمل جمم ع األقساا من املؤمن أم، هول األقساا اظصلة تت   قألمتخلا أكرب من قألمة األقساا 
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فخلا يف السف ات الالزمة مل اجخلة اتطر املؤمن ض ل  ذ تتجاوزها يف السف ات األوت من التعاق  و تت   أقمل م
 .األ  ة

أ  أ  ال راية  ني القس  الالز  مل اجخلة اتطر و القس  اظصمل تتفاقن ت ملجيألا سفة  ع  أ رى  ت أ  ت ر  قألمة 
قس  اتطر عن القس  اظصمل، و أوا السبب فإ  شركة التأمني حتتج  مق امل الفا   يف األقساا اظصلة يف 

 .مل اجخلة الت اماهتا املستقبلألة عف  حتق  اتطر املؤمن ض لالسف ات األوت كايتألاا   صن 
 :تعترب مبالغ املخصن الرراض  يقا من يق ق  لة ال  ا    ذ اتن أم يف أ  وقت  الل م ة التعاق 

 تصفألة ال  ألقة؛ -
  فأل خلا؛ -
 .االق اض   ما  ال  ألقة -

 :أمهخلاو   ألة يساب هوا املخصن تلجأ شركات التأمني  ت ع ة ارق 
 اررقة املاض ؛ -
 1.اررقة املستقبمل -

من  الل ما سب  خنلن  ت أ  املخصن الرراض  ه  وسأللة حتتاا اا شركات التأمني لتجفب تفاقم اتطر   
مع مرومل ال قت، و تستتمر أم ال هوا املخصن يف جماالت معألفة لألستخ   فألما  ع  ه  و الف ا   املتأتألة من 

 .ت شركة التأمني يف يفع التع ر ات و املبالغ املطل  ة مفخلا عف  استحقاقخلااستتماملل لل فاء  الت اما
 2 : ت جاظب هوا املص مل الر ألس  هفاك أظ اع أ رى من املخصصات ظوكر مفخلا

 :مخصص المطالبات تحت التسديد -1
سبب  صألص   خمصن رتم تت رف   قألمة املطالبات ال  مل رتم تس رتخلا يىت تاملرخ  ع اي املأل اظألة، و رع ي   

ظتألجة ا ل و كترة  جراءات تق رر و س اي قألمة التع ر ات مما جيعمل هفاك تع ر ات الزالت حتت التس رة يف 
 . تا  السفة املالألة

 :مخصص االستردادات -1
ت تمل االس يايات علي مست ى فروع تأمألفات اةألاة املبالغ ال  ت فعخلا شركة التأمني  ت املؤمن أم الورن مل   

ررغب ا يف استمرامل التعاق  أو أهنم عج وا عن س اي مبالغ األقساا املتبقألة، و ذل  يف  اامل عملألة تصفألة ال  ا   
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صافألة أو القألمة االس يايرة، و ال  رتعني علي  لة ال  ا   يفع علي املتتتب اا، وتتمتمل هول املبالغ يف القألمة ال
األقمل القسطني األولني للحص ل علألخلا من جمم ع األقساا، و مل اجخلة  طر تصفألة و ا   التأمني تق   شركة 

 .      التأمني  تت رن هوا املخصن يف تاملرخ  اجلري
 :مخصص المشاركة في األرباح -3
ن مبلغ الفتا ج الفق رة و املالألة ال  ت تمل م املكة املستفأل  من العق  يف األمل اح اظققة و رطا   هوا املخص  

ال  مل ت زع  الل  قفال السفة املالألة، يألث تلت   شركة التأمني  فن الت ررع  إشراك مؤمفألخلا يف هول األمل اح عن 
 .ارر  تت رن خمصصات امل املكة يف األمل اح

 : ملة وثائق التأمين على الممتلكات و المسؤوليةأموال و حقوق ح: ثانيا
 :و ت م املخصصات التقفألة التالألة

 (:مخصص األقساط المدفوعة مقدما) مخصص األخطار السارية  -1
لتن تاملرخ   أ  -ت ط  خماار عا  كاممل –من املتعامل  علأل  أ  عق ي تأمألفات األضرامل ه  عق ي سف رة   

سررا  عق  التأمني ال رق    ال روملة  تاملرخ   أ ال وملة املالألة ل ركة التأمني  ذ أ    را  عق ي التأمني رتم علي 
ق ي و املتمتمل يف أقساا التأمني ال  ن السفة املالألة ال  من هفا فإ  اإلرراي الفاتج عن هول الع م امل هول ال وملة،

 .  مت فألخلا التعاق ، و  منا ررتب  أر ا  السفة املالألة التالألة و ال  آت  أا م ة سررا  عق  التأمني
، والو  لوا جرت العاية يف شركات التأمني علي تت رن خمصن األ طامل الساملرة املتعل   إرراي السفة املالألة امل الألة

  1.سألستخ   مستقبال لت طألة األ طامل الساملرة أو رس يل املؤمن ل  يف يالة ملغبت  يف  ل اء العق  مع شركة التأمني
ما اتن أ  خنلن ل  ه  أ  شركات التأمني تق    تت رن خمصن األ طامل الساملرة حتقألقا ملب أ اةألطة و اةومل   

 عباملة أ رى فإ   ظ اء هوا . لسفة اةالألة و مأل اظألة السفة امل الألة أاو لت  ال حيصمل ت ا مل و  لمل  ني مأل اظألة ا
 .املخصن جاء حتقألقا ملب أ مقا لة  ررايات السفة مبصروفاهتا

كما ه مل اإلشاملة  ت أظ  ت ج  ع ة ارق لتت رن هوا املخصن  تلف يف يقتخلا و أمهألتخلا يسب ظ ع التأمني 
 :ويجم العملألات التأمألفألة ظوكر مفخلا

 الطررقة األمل عة و الع ررفألة؛ -
 الطررقة التماظألة؛ -
 ....اررقة اإل ىن ع ر -
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مما سب  اتن الق ل أ  األم ال امل اكمة من خمصن األ طامل الساملرة تعترب أم ال ذات ابألعة قص ة األجمل   
اكم من عا  آل ر أل  و ا   التأمني يف غالبألتخلا و ا   سف رة كما سب  الوكر،  ال أ  هول األم ال ت ياي و ت  

 . ايتة مع املتفاع اإليت املات اجل ر ة ل  ا   التأمني فتتح ل  ت مص مل لالستتماملات ا رلة األجمل
  :مخصص التعويضات تحت التسوية -1
تق   شركات التأمني  تت رن هوا املخصن  سبب وج ي فايتمل زمي  ني تاملرخ حتق  اتطر و ظ  ء اة  يف   

 .رخ الو  رتم فأل  تس رة املطالبات و يفع التع ر ات من جخلة أ رىالتع ر  من جخلة و  ني التامل 
 ذ اتمل هوا املخصن قألمة التع ر ات ال  استحقت عن أ طامل حتققت فعال  الل السفة املالألة  ال أهنا مل 

 :تس ي يىت تاملرخ اإلقفال  و هوا  سبب ا ل  جراءات التس رة ال  ت ممل
 علي وق ع ال رمل و مطالبت   التع ر ؛ تق مي املؤمن ل  املستف ات ال الة -
من وق ع اتطر فعال، السبب القررب يف ي و  ، تق رر يجم : قألا  شركة التأمني  إجراءاهتا يف التأك  -

 .ال رمل الو  علي أساس  تق مل قألمة التع ر  ال اجب أياءل
ل   ي  من يق ق  لة ررخلر خمصن التع ر ات حتت التس رة يف مأل اظألات مجألع شركات التأمني و تعترب مبا

 .ال  ا  
و ج رر  الوكر أ  هوا املخصن رع  من املخصصات ال  ت اج  فألخلا شركات التأمني يتع  ات كت ة عف  
تق ررها، و ذل  ظتألجة يتع  ة تق رر قألمة التع ر ات املستحقة عن اة ايث مق ما و قبمل  جراء التس رة، هوا 

 :رة لتقألألمخلا متملما جعمل شركات التأمني تستخ   ارق تق رر 
 اررقة امللف مبلف؛ -
 ....اررقة التتالألف املت سطة -

  1.و تع  اررقة امللف مبلف األكتر استعماال يف املأل ا  العمل  و تطب  يف كمل فروع التأمني
علي ض ء ما سب  اتن الق ل  أ  خمصن التع ر ات حتت التس رة رتتس  أمهألة  ال ة يف شركات التأمني  ذ   

رخل    ت حتمألمل مأل اظألة سفة اة وث مببالغ التع ر ات املستحقة عفخلا، كما تعترب األم ال امل اكمة من هوا الف ع 
ابألعة قص ة األجمل  ال أ  تراكماهتا حت أا  ت من املخصصات مص ملا هاما لالستتمامل فرغم أهنا تت   ذات 

 .أم ال ا رلة األجمل
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وه مل اإلشاملة  ت أ  خمصن التع ر ات حتت التس رة رفقن أو رفخف  جب ٍء ل ركات  عاية التأمني و يسب 
 .  ظسبة اإلعاية أول ال ركات

 :مخصص التقلبات في معدل الخسائر -3
مع ل اتسا ر يف شركات التأمني  تلف من سفة  ت أ رى، فق   ترجع أمهألة تت رن هوا املخصن  ت أ   

تتعرض شركات التأمني لسف ات تت   فألخلا اتسا ر أقمل من األقساا و سف ات أ رى تت   فألخلا األقساا غ   
كافألة لت طألة اتسا ر و التع ر ات، و ظررا لصع  ة ت أل  القس  السف    ذا ما ت  ت مع الت اتسا ر عن 

الت اظس  ة و لت  حتق  شركة التأمني الت از   ني السف ات اةسفة و السف ات السألضة، تق    ايتجاز ج ء املع 
من األمل اح اظققة  الل السف ات اةسفة أرن رت   هفاك اخنفاض يف مست ى اتسا ر عن مست ى األقساا يف 

قا لة السف ات السألضة و ال  تتسم الو  ر ج  مل -خمصن التقلبات يف مع ل اتسا ر –شتمل هوا املخصن 
 1. املتفاع اتسا ر

 عباملة أ رى اتن الق ل أ  خمصن التقلبات يف مع ل اتسا ر رتم تت رف    رض التقلألمل من مع الت اتسا ر   
 ال  ق  تتعرض أا شركة التأمني مستقبال، أ  ضما  الت زرع العايل لتل  اتسا ر علي ال وملات املالألة، مما  ف 
من تأ   تقلبات اتسا ر الفاهة عن زراية مع الت اتسا ر الفعلألة عن مع الت اتسا ر املت قعة علي ظتا ج 

 .أعمال و تط مل شركة التأمني و  طبألعت  رت   يف السف ات اجلأل ة
 أموال غير مرتبطة بالنشاط التأميني: الفرع الثالث

صن  صفة عامة مل اجخلة  سا ر   ية و معألفة أو ير   و تسمي  املخصصات األ رى ال   تقفألة و ال     
 :مع ومة، هوا و تتت   هول األم ال من املبالغ املستحقة لاا

 شركات التأمني و  عاية التأمني؛ -
 ال كالء؛ -
 املفتجني؛ -
 أمليت ة أ  يسا ات جاملرة أو يا فني متف عني؛ -
 .األمل اح القا لة للت زرع -

 2.آتمل ظسبة ضضأللة ج ا من األم ال اجملمعة ل ى شركات التأمنيتعترب هول األم ال قص ة األجمل، و 
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علي ض ء ما مت التطرق  لأل  يف هوا املطلب رت يت لفا أ  شركات التأمني تت فر علي مصايمل متع ية لتم رمل   
تلف و أ رى  ن يق ق  لة ال  ا   ممتلة يف خم( يق ق امللتألة ) استتماملاتااخلا، مفخلا أم ال  ن املسامهااني 

املخصصات التقفألة و ال  ت تمل اجلاظب األكرب من مصايمل أم ال شركات التأمني، هول األ  ة   ع يف 
 .تت رفخلا  ت أسل تقفألة و أيتا  قاظ ظألة ت مفتخلا ق اظني اإلشرا  و الرقا ة علي قطاع التأمني

يف هوا اإلاامل فإ  امل رع اجل ا ر  ق  ت  مل لتفرألم س  عممل شركات التأمني فألما  ن هوا اجملال،  ذ ت  مل   
ضمن االلت امات املقففة ال  فرضخلا القاظ   و ال  أوجب علي شركات التأمني ( املخصصات)هول األ  ة 

فة  ت املخصصات التقفألة كمل من االيتألااات و تسجأللخلا يف  ص   مأل اظألتخلا، و ت م هول االلت امات املقففة  ضا
 1(.ايتألاا  ال ما ، ايتألاا  الرمسلة، ايتألاا  تقلبات أسعامل الصر ، ايتألاا  امل ازظة)األمليت ة التقفألة 

الو  ربني شروا تت رن االيتألااات و األمليت ة  6883أكت  ر  50املؤملخ يف  542 -83ف فقا للمرس   التففألو  ملقم 
و ال ر   التقفألة فإ  شركات التأمني مل مة  تت رن هول االلت امات الفرامألة و تسجأللخلا يف  ص   مأل اظألتخلا هوا 
من جخلة، كما وجب علألخلا من جخلة أ رى تسجألمل هول االلت امات املت ظة يف أيت ل مأل اظألتخلا  أيتفا  األيت ل 

 .-القف ات االستتماملرة – اظ ية قاظ ظا
 العوامل المؤثرة في السياسة االستثمارية لشركات التأمين:المطلب الثاني

اتن تقسألم أهم الع اممل املؤ رة يف السألاسة االستتماملرة ل ركات التأمني  ت  الث جمم عات مل ألسألة ظوكرها    
 :كالتايل

 العوامل المالية و التقنية: الفرع األول
 2 :أألتمل املايل ل ركات التأمني و ابألعة الت اماهتاو ت م كمل من ا

 :الهيكل المالي لشركات التأمين: أوال
و املقص ي  اأألتمل املايل ل ركة التأمني الفسبة  ني يجم أم ال املسامهني و يجم أم ال  لة ال  ا  ، ورل  هوا   

 .و املسؤولألة كمل يسب ابألعة الت امات  ت زرع اأألتمل علي كمل من التأمألفات علي اةألاة و تأمألفات املمتلتات
و مبا أ  غالبألة األم ال امل تلة للخلألتمل املايل ل ركات التأمني  ن  لة ال  ا   فإ  شركات التأمني تسعي 
الستتمامل هول األم ال يف قف ات استتماملرة م م ظة لت  ت من أا ملأس املال الو  تعترب غالبألة أم ال  ي  من 

 .لتأمنييق ق  لة و ا   ا
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  تصر  . 636، ص 2005، ال امل اجلامعألة اجل ر ة للف ر، اإلستف ملرة،  أسواق المالعب  ال فامل يفف  و ملمسألة قرراقن،  -2
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 :طبيعة التزامات شركة التأمين: ثانيا
تق   شركات التأمني  تق مي   مات تأمألفألة تتلخن يف ضما  اتسا ر الفامجة عن أ طامل قا لة للتأمني، و   

  رض ضما  ق ملهتا علي س اي التع ر ات املستحقة يف م اعأل ها فأهنا تق    تت رن االيتألااات و املخصصات 
 ة تعترب املص مل الر ألس  لتم رمل استتماملات شركات التأمني و ه  ذات ابألعة  ايتة  اعتباملها التقفألة، هول األ 

 .مبالغ م جخلة للت طألة التاملة اللت امات شركات التأمني اهال املؤمن أم واملستفأل رن من العق ي
، مت سطة و قص ة يف هوا اإلاامل وجب تصفألف الت امات شركات التأمني من يألث أجلخلا  ت الت امات ا رلة

األجمل، مع األ و  عني االعتبامل أ  الت امات هول ال ركات يف يالة التأمني علي اةألاة ه  الت امات ا رلة 
األجمل، و غالبألة الت امات شركات التأمني يف يالة التأمني علي املمتلتات و املسؤولألة ه  الت امات قص ة 

سم السألاسة االستتماملرة ل ركات التأمني مراعاة هوا عف  ت جأل  األجمل، و علي هوا رتعني علي القا مني علي مل 
 .األم ال  ت الف اا االستتمامل 

 العوامل المتعلقة باإلشراف و الرقابة على قطاع التأمين: الفرع الثاني
ظررا ملا تلعب  شركات التأمني من  الل ظ ااخلا االستتمامل  أولتخلا ال ولة اهتماما  ايتا من  الل  يت امل   
لع ر  من الت ررعات ال  تتفمل تفرألم و ملقا ة كافة األظ طة و العملألات االستتماملرة،   ءا من الت  مل يف ا

 .حت ر  معامل السألاسة االستتماملرة ويت ال  ت القأل ي امل ضحة ملختلف القف ات املتاية لالستتمامل
ظني املفرمة لعملألة االستتمامل و ال  علي هوا فإ  السألاسة االستتماملرة أول ال ركات حتتمخلا جمم عة من الق ا

 .تعترب مبتا ة قأل ي وجب علي شركات التأمني االلت ا  اا عف  وضع وتففألو السألاسة االستتماملرة
و مما ر ر  من أمهألة ت  مل ال ولة ممتلة األضات اإلشرا  و الرقا ة علي قطاع التأمني يف وضع قأل ي   ية للعملألة 

 ارة يق ق  لة ال  ا   و التأك  من ق ملة شركات التأمني علي ال فاء  الت اماهتا يف  االستتماملرة، ه  ملغبتخلا يف
و ذل  ظررا للفسبة ال  آتلخلا أم ال  لة و ا   التأمني من جمم ع أم ال شركات التأمني . ت املرخ استحقاقخلا

تأمني وهوا رعترب سببا مل ألسألا املتاية لالستتمامل، فمن املعرو  أ  هول األم ال ت تمل غالبألة أم ال شركات ال
 .ووجألخلا لفرض قأل ي علي استتماملات هول ال ركات

و القأل ي املفروضة من قبمل جخلات اإلشرا  و الرقا ة علي استتماملات شركات التأمني اتن أ  ت م  الث 
 1:جمم عات مل ألسألة ظ ضحخلا كما رل 

 
                                                           

 . 600/606، مرجع سا  ، ص (أخطار االكتتاب، أخطار االستثمار) إدارة أخطار شركات التأمين عأل  أ   أ    تر،  -1
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 :القيود القانونية: أوال
متعل   تح ر  شروا استتمامل األم ال اتايتة حبملة ال  ا   س اء يف جماالت و ت ممل هول القأل ي كمل ما ه    

 .التأمني علي اةألاة أو يف جماالت التأمني علي املمتلتات و املسؤولألة
 :القيود النوعية: ثانيا

ت افرها  وت م جمم عة القأل ي ال  حت ي أوج  االستتمامل ال  جيب االستتمامل اا،  اإلضافة  ت ال روا ال اجب  
 . الفسبة لتمل ظ ع من أظ اع االستتمامل املصرح اا

 :القيود الكمية: ثالثا
و ت م جمم عة القأل ي ال  حت ي الفسب ال  جيب  صألصخلا لتمل ظ ع من أظ اع االستتمامل،  عباملة أ رى فإ    

مل يف كمل ظ ع من أظ اع هول القأل ي تتعل   اة وي ال ظألا و اة وي القص ى لام ال ال اجب  صألصخلا لالستتما
 .االستتماملات املسم ح اا

من  الل عرض جمم عة القأل ي املتعلقة  اإلشرا  و الرقا ة و ال  حتتم ظ اا االستتمامل يف شركات التأمني،    
اتن الق ل  أ  هول القأل ي ر عخلا امل رع لتح ر  معامل السألاسة االستتماملرة ال  جيب علي شركات التأمني 

 :غبة مف  يف حتقأل  األه ا  التالألة تباعخلا مل 
  ارة يق ق و أم ال  لة و ا   التأمني، و هفألب هول األم ال التعرض  ت  سا ر ق  تفجم عن س ء 

ا تألامل  فرة االستتمامل من جاظب شركة التأمني أو اظ فاع هول األ  ة وملاء ملغبتخلا يف حتقأل  أعلي 
لالستتمامل،  عباملة أ رى فإ  هول القأل ي تعممل علي التأك  عا   ممتن مع الت حألة  الق اع  األساسألة 

 . من أ  أم ال شركات التأمني م يعة يف سلة من االستتماملات تت   م م ظة و سخللة التحقأل 
  من  الل حتقأل  اأ   األول رتحق  ه   آ ر رتجلي يف ضما  استمرامل ق ملة شركات التأمني علي

م اعأل  استحقاقخلا،  ذ رخل   امل رع من  الل وضع الق اع  ال  تساهم ال فاء  الت اماهتا اهال ال   يف 
يف زراية و حتسني التفسأل   ني القف ات االستتماملرة املتاية  ت ضما  السأل لة التافألة لتلبألة االلت امات 

ولة املالألة ل ركات التأمني ف مل استحقاقخلا، و  التايل فخل  رساع  يف ضما  استمرامل هول األ  ة يف م ا
 .ظ ااخلا يف الس ق

  اإلضافة  ت هورن اأ فني الر ألسألني و ظررا أل  شركات التأمني كما مت ذكرل سا قا آتمل أي  يت مل 
املف  ت املالألة ال  تق    تجمألع امل  رات ال افألة، فإ  ت  مل امل رع هفا رت   ضروملرا و رف ملذ ضمن 

يف آ رمل  ط   –شركات التأمني  –ل املف  ت حتقأل  ه   آ ر أال و ه  ضما  املسامهة الفعالة أو
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التفمألة االقتصايرة و االجتماعألة   تمل اتن من حتقأل  و  ملساء يعا م االستقرامل االقتصاي  و 
 .االجتماع  ألفراي  اجملتمع

 العوامل االستثمارية: الفرع الثالث
 :التضخم:أوال
لي السألاسة االستتماملرة ل ركات التأمني و هوا ما تعترب مع الت الت خم السا  ة يف الس ق عامال ج  مؤ ر ع  

رل   القا مني علي وضع و ملسم هول السألاسة يملاسة هوا العاممل جأل ا أ فاء حت ر هم ملت ظات اظفرة 
االستتماملرة، فتأ   الت خم ررخلر و   تمل جل   ايتة يف يالة االلت امات ا رلة و مت سطة األجمل  اإلضافة 

تطالب فألخلا شركات التأمني  تس ر  القألمة اةقألقألة و هوا ما جن ل  صفة  ايتة يف التأمني  ت االلت امات ال  
 1(.متال قطع ال ألامل)علي املمتلتات و املسؤولألة يف ياالت اإليالل و االستب ال و اإليتالح 

 :منافسة المنشآت المالية األخرى: ثانيا
الألة األ رى و هوا يف  ع  األوج  االستتماملرة، من ت اج  شركات التأمني مفافسة ق رة أما  املؤسسات امل  

من ع ا   مرتفعة علي االستتمامل  اإلضافة  ت م ارا مالألة  –املؤسسات املالألة  – الل ما آفح  هول األ  ة 
 .أ رى

كمل ما سب  من ع اممل رؤ ر علي السألاسة االستتماملرة يف شركات التأمني و رفرض علي خمططألخلا  ول العفارة    
لفا قة ال تألامل مت ظات اظفرة االستتماملرة، من  الل يملاسة األوج  االستتماملرة املتاية يف الس ق من ظايألة ا

العا   و املخاارة و  تمل ال رتعاملض مع ابألعة و مصايمل أم ال شركات التأمني، و هوا ا   ال يت ل  ت 
 لة من املخاار و يملجات علألا من ال ما  و اظفرة االستتماملرة ال  حتق  أكرب عا   ممتن يف ظمل يملجات معق
 .  تمل رلت    القأل ي املفروضة من جاظب هألضات اإلشرا  و الرقا ة

غالبألت  ه  ) و أوا هتتم شركات التأمني  ت جأل  استتماملاهتا   تمل اتفخلا من اظافرة علي ملأس املال املستتمر 
استتماملرة مفاسبة، و كمل هوا ال رتحق   ال من  الل و اتفخلا من حتقأل  ع ا   ( أم ال  لة و ا   التأمني

   2.ت تألمل  فرة استتماملرة متف عة و مفخف ة اتط ملة
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 االعتبارات الواجب مراعاتها عند وضع سياسة استثمارية لشركات التأمين: المطلب الثالث

تت فر شركات التأمني علي  متاظات استتماملرة هامة وجب است الأا است الل امتال، يف هوا اإلاامل وجب علي   
 .هول ال ركات األ و  عني االعتبامل مجلة من الفقاا و االعتباملات   ألة ال يت ل  ت السألاسة االستتماملرة املتلي

 ات التأمين على الحياةاالعتبارات الواجب مراعاتها بالنسبة لشرك: الفرع األول

تتمأل  شركات التأمني علي اةألاة عن شركات التأمني علي املمتلتات و املسؤولألة  التم اأا مل من األم ال ال    
اتن ت جألخلخلا لالستتمامل، و هوا ما رفعتل علي كألفألة  ياملة هول األم ال لت  رتماشي مع اهتما  هوا الف ع من 

ي م ى ق ملة األم ال املتاية  ضافة  ت ع ا   استتماملاهتا علي ت طألة االلت امات شركات التأمني و الو  رفصب عل
 1 .املت قعة مستقبال،  ذ تعترب ف ا   االستتماملات مص ملا أساسألا لت طألة التع ر ات يف شركات التأمني علي اةألاة

ت ج   ت استتماملات ا رلة و ظررا أل  التأمني علي اةألاة ه  تأمني ا رمل األجمل فإ  األقساا اظصلة هفا 
األجمل، فبمجري ما ر فع املؤمن أم األقساا رقع علي عات  شركات التأمني ضروملة استتمامل هول األم ال وف  

 2:معار  وجب ت افرها يف استتماملاهتا املختلفة و ال  من أمهخلا

 ألاة تت   يف ياجة  ت ضروملة االستتمامل يف جماالت ذات ع ا    ا تة و مستقرة ف ركات التأمني علي اة
حتقأل  ي  أيا من الع ا   االستتماملرة، ظررا اللت اماهتا اهال املؤمن أم فألما  ن مع ل الفا  ة الو  
يسبت علي أساس  األقساا اظصلة هوا من جخلة و من جخلة أ رى ما تعخل ت    من ظايألة استتمامل 

يف هول اةالة حتقأل  ي  أيا من عا   االيتألاا  الرراض ، وعلي هوا وجب علي شركات التأمني 
االستتمامل من  الل حتقأل  مع ل فا  ة ال رقمل يف أ  يال من األي ال عن مع الت الفا  ة ال  الت مت 

 .اا هول ال ركات حن  املؤمن أم
  رة ضروملة االستتمامل  طررقة ال ت طر فألخلا شركة التأمني للبألع اإلجبامل  جلاظب كب  من  فرتخلا االستتمامل

 . يفعة واي ة

 :يألث أ  قرامل االستتمامل يف هول ال ركات رأ و يف االعتبامل جمم عة من الع اممل أمهخلا

 .الت  ات ال   مت قعة يف أسعامل الفا  ة و ال  ق  تؤي   ت  فأل  املريوي املت قع ظفرة استتماملاهتا -
                                                           

 . 40أ   يتالح عطألة، مرجع سا  ، ص  -1
 .633، مرجع سا  ، ص أسواق الماليفف  و ملمسألة قرراقن،  عب  ال فامل - 2
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 .خلة أ رىا ل ف ة التأمني من جخلة و ت املرخ استحقاق الت امات ال ركة من ج -

 االعتبارات الواجب مراعاتها بالنسبة لشركات التأمين على الممتلكات و المسؤولية: الفرع الثاني

ظررا أل  و ا   التأمني ال  ت طألخلا شركات التأمني علي املمتلتات و املسؤولألة تت   عاية يف السفة واي ة ، فإ  
فإ  اجلاظب األكرب من األقساا اظصلة ر ج  يف جممل   هوا التأمني رطل  علأل  التأمني القص  األجمل وعلي هوا

 .  ت استتماملات قص ة األجمل 

  1 :و  ألة ال يت ل  ت سألاسة استتماملرة متلي وجب علي هوا الف ع من شركات التأمني االلت ا   االعتباملات التالألة

  اةاالت تت   ف ة ال  ألقة أ  عق ي التأمني يف هول اةالة ه  عق ي قص ة األجمل  طبألعتخلا، فف  معرم
سفة، و قلألمل مفخلا ما رصمل  ت  الث أو مخل سف ات كما أ  التع ر ات عاية ما رتم تس رتخلا  سرعة، و 
رت قف مبلغ التع ر ات امل ف عة علي ع ة ع اممل أمهخلا الت خم، تتالألف  يتالح ال رمل الالي  

 عباملة . كأل  يف استتماملاهتا علي جاظب السأل لةو أول األسباب فإ  علي هول ال ركات ال  ....  املمتلتات 
ااملا أ  الت امات شركات التأمني علي املمتلتات و املسؤولألة تعترب الت امات أو تعخل ات قص ة : أ رى 

األجمل فإ  هوا رتطلب  ال روملة االهتما   السأل لة أ  االستتمامل يف أيت ل تت   سخللة البألع و التس ر  
 .تمل اجخلة هول االلت اما

  مبا أ  الت امات هول ال ركات ه  الت امات غ    ية القألمة فإ  هوا رتطلب ضروملة مراعاة الق ة ال را ألة
للفق ي وذل   سبب أ  يجم اتسا ر املستحقة ر ر   سبب الت خم،  عباملة أ رى جيب مراعاة ال ما  

 .اةقألق  يف  طأل  ووضع  طة االستتمامل
 ة و ا   التأمني املص ملة من قبمل هوا الف ع من شركات التأمني   ع ملب أ األ و  عني االعتبامل أ  غالبأل

التع ر ، قألمة هوا التع ر   تلف من يالة  ت أ رى يىت و ل  كا  اةايث مت ا   مما ر تب عف  ع   
 التايل ق ملة شركات التأمني علي حت ر  قألمة يقألقة للمطالبات املت قعة علي ال  ا   ال   معروفة القألمة و 

 .رصعب تق رر قألمتخلا مق ما

                                                           
، اجمللة املصررة لل ملاسات التجاملرة، كلألة قياس كفاءة السياسات االستثمارية في شركات التأمين المصرية باستخدام نموذج شارب  راهألم  م  مخل  ،  -1

 .643 ت ص  645، من ص 6890، 4، ع ي 4التجاملة، جامعة املفص ملة، جمل  
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  ااملا أ  قألمة االلت امات غ    ية القألمة فإ  هوا الف ع من شركات التأمني رق    استتمامل أم ال  يف قف ات
ت مل ع ا   جم رة وآتاز  ف ع من االستقرامل و التبات يىت  -متل  متمل شركات التأمني علي اةألاة –استتماملرة 

 .ت غ    ية القألمةت اج  هول االلت اما

 : ضافة  ت ما سب  من اعتباملات فخلفاك اعتباملات أ رى أمهخلا

  أ  كمل من شركات التأمني علي اةألاة و شركات التأمني علي املمتلتات و املسؤولألة ال اتفخلا أ  تس  يف
ال اقع كما سب  ذكرل سألاستخلا االستتماملرة يف يررة تامة ابقا للمبايئ ال  تراها يتاةة، و لتن حيتمخلا يف 

 .ع اممل خمتلفة و  صفة  ايتة تل  املتعلقة  اإلشرا  و الرقا ة علي التأمني
 ذ جيب علي شركات التأمني وضع سألاسة استتماملرة مبفألة علي أساس املخاار املت قعة من  : مست ى املخاار 

 طأل  استتماملاهتا،  هول  كمل قفاة استتماملرة متاية، و ه  ما رتطلب مفخلا  تباع سألاسة الرجمل اةررن يف
و حتلألمل كمل قفاة من قف ات االستتمامل املمتفة ا   تق رر العا   املت قع و السألاسة تفط   علي يملاسة 

ل ركات  -األما  -ا   حتقأل  اعتباملات ال ما   اتطر املت قع الو  تفط   علأل  عملألة االستتمامل 
 .التأمني

 التأمني وضع سألاسة استتماملرة تأ و  عني االعتبامل ت املرخ استحقاق  ذ رفب   علي شركات : ت قألت االستتمامل
 ني وقت االستتمامل ووقت االيتألاذ أوا  الت اماهتا و تعخل اهتا، يألث جيب علي شركات التأمني مراعاة الفاملق

ال  االستتمامل و اإلفراذ عف ، يىت ال ت اج  ايتألاجات يف السأل لة مل اجخلة الت اماهتا هوا من جخلة، و يىت
 .ت طر  ت حتقأل   سا ر جراء  ألع االستتمامل  أقمل من سعرل العايل من جخلة أ رى

   كما جيب األ و  عني االعتبامل أ  الر يت االستتمامل  املتأيت من األظ طة االستتماملرة ل ركات التأمني رتتس
 ذا آت هول األظ طة أمهألة  ال ة، اظطالقا من فترة أظ  رستعممل لتحسني الفتا ج االكتتا ألة اتاسرة  ايتة 

 .االستتماملرة وف  مفخلج يتحأليت

علي ض ء هول االعتباملات اتن ل ركات التأمني وضع سألاسة استتماملرة متلي تتماشي مع أم اأا املتاية 
 .لالستتمامل ومع ابألعة ظ ااخلا التأمألي

ما حيتم ظ ااخلا االستتمامل   فاءا علي ما سب  اتن الق ل أ  شركات التأمني  الفرر  ت ما آلت  من أم ال و   
 :من اعتباملات و ع اممل اتفخلا ال   ل يف استتماملات
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 .وه  تل  االستتماملات ال  اتن حت رلخلا  سرعة وسخل لة  ت ظق رة سا لة: قص ة األجمل -
و ه  استتماملات رصعب حت رلخلا  ت ظق رة سا لة يف ف ة وجأل ة و عاية ما تقتفألخلا ال ركة و : ا رلة األجمل -

 .فث اا مل ة تف ق السفةحتت

االستتمامل يف شراء األوملاق املالألة : و علي هوا جن  أ  شركات التأمني ت ج  أم اأا لالستتمامل يف اجملاالت التالألة  
؛ ال يا ع الفق رة يف البف ك؛ قف ات ( ظ اء و شراء العقاملات) ؛ األيت ل العقاملرة (الس ق املايل و الس ق الفق  ) 

و ال  ت ممل تق مي القروض   ما  ال  ا    اإلضافة  ت أ  ظ ع من يتألغ االستتمامل املسم ح  استتماملرة أ رى
 .اا يف الق اظني و الت ررعات

 صيغ االستثمار المتاحة أمام شركات التأمين: المبحث الثالث

تق   شركات التأمني  ت جأل  األم ال امل اكمة ل رخلا حن  االستتمامل   ألة اظافرة علي هول األم ال و تفمألتخلا ق مل   
املستطاع، يف هوا اإلاامل تتاح أما  هول ال ركات ع ة قف ات اتن أا استتمامل أم اأا فألخلا  ذ جن  أ  اظفرة 

لصألغ االستتماملرة ال  هت   من وملاءها  ت حتقأل  ع ا   جم رة يف االستتماملرة ل ركات التأمني ت م الع ر  من ا
 .ظمل أيا يملجات اتطر

 . يف هوا اإلاامل مت  صألن هوا املبحث للتعر  علي خمتلف هول الصألغ

 االستثمار على مستوى السوق المالي: المطلب األول

ك ظ  اتمل قفاة اتصال مخلمة  ني ال ي ات رلعب الس ق املايل وظألفة هامة يف الف اا االقتصاي  يف أ  جمتمع    
 .العاملة يف االقتصاي،  ذ من  الل  تتمتن هول األ  ة من س  ايتألاجاهتا املالألة

و ظررا ملا ت خل ل األس اق املالألة من تط ملات ع ر ة علي يتعأل   فألتخلا و أيواهتا فإ  هوا ر تمل عامال أساسألا 
  شركات، و اعتبامل شركات التأمني من ضمن هؤالء املستتمررن جلوب الع ر  من املستتمررن أفرايا كاظ ا أ

فبإمتاهنا أ  ت ظف يتايف األم ال املتجمعة ل رخلا أو املت فقة  لألخلا من ز ا فخلا يف أيوات استتماملرة مت فرة علي 
 :مست ى هول األس اق و هوا ما سألتم التطرق  لأل  يف هوا املطلب
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 أنواعهامفهوم السوق المالية و : الفرع األول

 مفهوم السوق المالية : أوال

رعر  الس ق املايل علي أظ  اإلاامل الو  جيمع  ني ال ي ات امل  رة ال  ترغب يف االستتمامل و وي ات العج    
و تؤي  الس ق   1. ال  ه  حباجة لام ال ل رض االستتمامل، كمل هوا رتم عرب فضات متخصصة عاملة يف الس ق

 الل أيوات مالألة معألفة كاألسخلم و السف ات و غ ها، يألث تص مل اجلخلات اظتاجة  املالألة وظألفتخلا هول من
 ت املال متمل هول األيوات، و تبألعخلا للجخلات ذات الفا   املايل، فتحصمل مفخلا مقا مل هول األيوات علي 

 .ايتألاجاهتا املالألة

كما رعرب الس ق املايل عن اجملال الو  رتم فأل  االلتقاء  ني ملغبات ال ي ات االقتصايرة ذات الفا   املايل و    
 (.  ال سطاء املالأل  ) ال ي ات االقتصايرة ذات العج  املايل من  الل وسطاء الس ق 

تتمامل، من  الل  يت امل أيوات علي هوا اتن الق ل أ  الس ق املالألة ت تمل مه ة ال يتمل  ني االي امل و االس  
معألفة للحص ل علي األم ال الالزمة للم روعات اإلظتاجألة و غ ها و ت اول هول األيوات، كمل هوا  رتم عرب 

 .مؤسسات متخصصة يف التعاممل  األوملاق املالألة  ألعا و شراءا

 :و تتلخن أمهألة األس اق املالألة فألما رل 

  األفراي، يألث آتمل األس اق املالألة أملضألة للعرض و الطلب علي املسامهة يف ظ ر سل ك االستتمامل  ني
األم ال و ال  من  الأا رتم عرض أيوات استتماملرة متف عة تسخلم يف حتفأل  و جوب األفراي و ال ركات، 

 .و حت رمل امل  ررن  ت مستتمررن   رض ال راية من يركألة الف اا االقتصاي 
 تسخلألمل عملألات تبايل األيت ل االستتماملرة  ني ال ي ات االقتصايرة املختلفة تعترب األس اق املالألة آلألة هامة ل

، و هوا عن ارر  مل   األارا  ال ا فة ذات الف ا   مع األار  امل رفة ..(أسر، مؤسسات، يت مة) 
 .ذات العج 

    ،تمل رساع  املسامهة يف مل   الف ااات االستتماملرة قص ة األجمل  الف ااات االستتماملرة ا رلة األجمل
يف ت ف  السأل لة املطل  ة لتسأل  مخلا  األس اق و املؤسسات املعتم ة علألخلا يف ت  ألمل عملألاهتا اجلاملرة، مما 

                                                           
 . 660، ص 2004، 6، يامل املس ة للف ر و الت زرع، األملي ، ا(تحليل و إدارة) االستثمار باألوراق المالية أملش  فؤاي التمألم  و أسامة ع م  سال ،  - 1
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رسميت  تحقأل  امل ر  من تراكم املصايمل التم رلألة يف الس ق كتمل  ايتة األس اق ذات االستتماملات ا رلة 
   1 (.س ق ملأس املال) األجمل 

مما سب  اتن الق ل أ  أمهألة األس اق املالألة  صفة عامة تفبع من ال ومل الو  تلعب  هول األ  ة يف اةألاة   
االقتصايرة كتمل،  ذ تعممل هول األ  ة علي حترر  امل  رات من ال ي ات االقتصايرة ال  ل رخلا فا   مايل 

الو  رؤي   ت آ رمل األظ طة االقتصايرة املختلفة   ت تل  ال  ل رخلا عج  مايل   ألة تف أل  االستتمامل، األمر
مما رسميت  إي اث الفم  و التق   االقتصاي  و الو  من شأظ  ال فع  عجلة التفمألة االقتصايرة حن  األف مل 

 ......و  تمل رع ي  الفا  ة علي كافة األيتع ة يف اجملتمع س اء كاظت اجتماعألة، اقتصايرة،

 ليةأنواع األسواق الما: ثانيا

 :اتن تصفألف األس اق املالألة يسب ع ة معار   ت ما رل 

  :2حسب معيار صفة اإلصدار -1

 أسواق أولية -

  أسواق ثانوية -

 :3حسب معيار تــنظيم التعامل -2

 األسواق المنظمة -
  األسواق غير المنظمة -

 : 4 حسب معيار زمن تنفيذ الصفقة-3

  األسواق الفورية -

                                                           
  تصر  . 94ه شألامل معرو ، مرجع سا  ، ص  -1
 :املفت ية يف ال مناملك  من  الل الرا  ، األكاياألة العر ألة ، مقرر األسواق الماليةااملق  م   لألمل األعرذ - 2

http://www.ao-academy.org/docs/alaswaq21062011.pdf  voir  le : 7/04/2013 à 11 :39. 
 . ااملق  م   لألمل األعرذ، مرجع ظفس  -3
 .   ااملق  م   لألمل األعرذ، مرجع ظفس  -4

http://www.ao-academy.org/docs/alaswaq21062011.pdf
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  األسواق المستقبلية -
 :1 معيار أجل األدوات التي يتعامل بها حسب-4

  أسواق رأس المال -
 أسواق نقدية -

 ع  هوا العرض ال جأل  ملفخل   األس اق املالألة حناول من  الل الفرعني امل الألني   راز أهم األيوات االستتماملرة   
 :املت فرة علي مست ى هول األس اق و ال  اتن ل ركات التأمني استتمامل أم اأا فألخلا

 االستثمارات على مستوى سوق رأس المال: الفرع الثاني
تت فر س ق ملأس املال علي أيوات استتماملرة اتن ل ركات التأمني االستتمامل فألخلا و ه   تلف  ني أيوات   

 :ال رن و أيوات امللتألة
 :األسهم : أوال
مسامهاهتم املالألة و حي ي  من قبمل املستتمررن والو  ر م( و امل ا  )ت تمل األسخلم الرأمسال املتتتب   

 :  ملتألتخلم لل ركة، ويف هوا اإلاامل رتم تصفألف األسخلم علي أساس اةق ق و االلت امات  ت
 : األسهم العادية -1
رعر  السخلم العاي   أظ  وملقة مالألة ا رلة األجمل لألل أا تاملرخ استحقاق كما رعترب مستف  ملتألة لصايب   ذ   

 : وللسخلم العاي  ع ة قألم اتمل ظصألب  يف ملتألة املؤسسة
 . السخلم قسألمة علي امل وظة القألمة ه : قيمة اسمية -
تتمتمل يف القألمة االمسألة م افا  لألخلا االيتألااات واألمل اح اظتج ة مقس مة علي ع ي : قيمة دفترية -

 .األسخلم العايرة املص ملة
وه  القألمة ال  رباع اا السخلم يف س ق ملأس املال  ذ آتمل القألمة ال  حت يها ق ى العرض  :قيمة سوقية -

 . والطلب يف الس ق وتتمأل  هول القألمة  الت   من وقت أل ر
تطرح األسخلم العايرة علي اجلمخل مل عن ارر  االكتتاب العا  يف األس اق األولألة ورسميت أا  الت اول يف   

واوا تت   األسخلم العايرة األياة األوت ال  تص ملها ال ركة ويف يالة تصفألة ممتلتاهتا تت   . األس اق التاظ رة
آ ر ما جير  تس ر ل، وةاملألخلا يصة امللتألة يف ال ركة وأم األول رة األيا يف الب الع ا   يألث رسبقخلم يف 

                                                           
 . 19/18ه شألامل معرو ، مرجع سا  ، ص  - 1
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ص رت يف جملل اإلياملة والت  مل يف هوا  الطلب أيتحاب األسخلم املمتازة و السف ات، كما رت   أم ي  الت
  1.ال ؤو  اإلياملرة يسب اةصن ال  اتلتخلا كمل فري من هول األسخلم

 2:وتفقسم األسخلم العايرة  ت
 ه  أسخلم تص ملها ال ركات أرن تت   ت زرعات هول األسخلم من : األسهم العادية لألقسام اإلنتاجية

 .   معني يف ال ركةاألمل اح مرتبطة  األمل اح ال  حيققخلا قسم  ظتاج
 وه  تل  األسخلم ال  رسميت للمف  ت  بألعخلا  ت العاملني : األسهم العادية ذات التوزيعات المخصومة

اا،  فمن املعرو  أ  ت زرعات األسخلم العايرة ال تع  من  ني املصروفات واجبة  اتصم قبمل يساب 
املني  ال ركة املص ملة اتن  صم ت زرعات  من ال رربة  ال أ  هوا الف ع من األسخلم العايرة و امل ج  للع

 .اإلررايات قبمل يساب ال رربة
 رعط  هوا الف ع من األسخلم ةامل  اة  يف الرج ع  ت ال ركة ال  أيت ملت  : األسهم العادية المضمونة

 , طلب تع ر  يف يالة اخنفاض قألمت  الس قألة  ت ي  معني  الل ف ة   وية عقب  يت امل هول األسخلم
 :وال اتن للمستتمر اة  يف مطالبة ال ركة  أ  تع ر  يف اةاالت التالألة

  ذا مل رصمل اخنفاض قألمة السخلم  ت اة  املفص ص علأل ؛ -
 .أو  ذا هاوز االخنفاض اة  املفص ص علأل  و لتن  ع  اظتخلاء الف ة اظ ية -

 3: اإلضافة  ت هول األظ اع هفاك أظ اع أ رى ظوكر مفخلا
 األسخلم املتفامألة و األسخلم املتبااضة؛- سمعة املؤسسة؛           ( املتأ رة)املرتبطة  األسخلم-
 األسخلم اظار ة و أسخلم امل امل ة؛-األسخلم ذات التقلبات ال وملرة؛                      -
 .أسخلم شبتات املعل مات ال ولألة-
 
 
 
 

                                                           
، ص 2060، 6، مرك  الف ر العلم  جلامعة املل  عب  الع ر ، اململتة العر ألة السع يرة، ااألسواق المالية من منظور إسالميمباملك  ن سلألما  آل ف از،  -1

66 . 
 . 66، ص 2004، ال امل اجلامعألة، اإلستف ملرة، أسواق المال و المؤسسات المالية م  يتاحل اةفاو  و آ رو ،  -2
 . 600 ت ص  80ه شألامل معرو ، مرجع سا  ، من ص  -3
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 :األسهم الممتازة -2
اتمل السخلم املمتاز مستف  ملتألة لتن امللتألة هفا  تلف عن امللتألة ال  تف أ عن األسخلم العايرة، و هوا ملا   

تتمتع    األسخلم املمتازة  بع  اةق ق األ رى ال  ال رتمتع اا ياممل السخلم العاي  متمل األول رة يف اةص ل 
   1.علي العا  

ملتألة جيمع  ني  صا ن األسخلم العايرة و  صا ن السف ات، أ   كما رعر  السخلم املمتاز علي أظ  يت 
 :أهنا همع  ني جاظبني جاظب قاظ ين ر ب  السخلم العاي  و جاظب مايل ر ب  السف ات يألث

ت ب  األسخلم املمتازة األسخلم العايرة من يألث أظ  ال ر تب عن ع   يفع ع ا  ها تصفألة ال ركة متلما  -
 ه  اةال يف اإلقراض؛

  األسخلم املمتازة السف ات من يألث أ   لة األسخلم املمتازة لألل أم اة  يف التص رت ال تألامل ت ب -
 .جملل اإلياملة

مص مل )و تلجأ ال ركات  ت  يت امل هوا الف ع من األسخلم ألسباب ع ة أمهخلا زراية م املي األم ال املتاية   
التخفأل  من ظسبة األم ال )املرتبطة  القروض  ، ملغبة ال ركة يف  فأل  أعبا خلا املالألة  ايتة تل (للتم رمل

، كما أهنا  استخ امخلا األسخلم املمتازة فخل  تستعممل أم ال ال   يو   شراكخلم يف (املق ضة يف هألتمل ملأس املال
 . اإلياملة، ضف  ت هوا فإ  األسخلم املمتازة تقا مل ملغبات الف ع اظافث من املستتمررن متمل شركات التأمني

 :األسهم الممتازةخصائص 
أ  ةامل  األسخلم املمتازة األولألة يف اةص ل علي العا   و القألمة : ه  أقمل خماارة من األسخلم العايرة يألث -

يف يالة التصفألة، كما أ  أم ظفل املأل ة يف الررو  العايرة  ذ أ  أم األول رة يف اةص ل علي العا   شأهنم 
 . لة األسخلم العايرةشأ   لة السف ات قبمل الت زرعات علي 

و هوا من  الل همألعخلا  الل ف ات متتالألة مث ت زرعخلا علي أيتحااا  ع  (: تراكم األمل اح)همألع األمل اح  -
 .م ة ضمن الف ة اظ ية أول األسخلم و هوا قبمل ت زرع األمل اح علي املسامهني العايرني

     2. عا خلاقا لألة حت رلخلا  ت أسخلم عايرة  اإلضافة  ت قا لألة است -
 
 

                                                           
 .60 م  يتاحل اةفاو  و آ رو ، مرجع سا  ، ص  -1
 . 409، ص 2002، يامل اجلامعة اجل ر ة، اإلستف ملرة، أساسيات التمويل و اإلدارة الماليةعب  ال فامل يفف ،  -2
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 :أنواع األسهم الممتازة
 من حيث المشاركة في األرباح مع األسهم العادية : 

ر املك هوا الف ع من األسخلم املمتازة األسخلم العايرة فألما تبقي من أمل اح : األسخلم املمتازة امل املكة يف األمل اح -
 .ع ي و ت املك األسخلم العايرة يف الباق  ع  أ و ظصألبخلا مفخلا، أ  أ  األسخلم املمتازة تأ و أمل ايخلا أوال مث ت

و ه  األسخلم ال  ال ت املك األسخلم العايرة يف أمل ايخلا أ  أهنا : األسخلم املمتازة ال   م املكة يف األمل اح -
 .تتتف   األمل اح املخصصة أا و ال ي  أا  الباق  من األمل اح

 من حيث تجميع األرباح: 
عاية ال حتصمل األسخلم املمتازة علي أمل ايخلا  ال  ذا يققت ال ركة (: امل اكمة) األسخلم املمتازة جممعة األمل اح  -

يف هوا السألاق  ذا كاظت األسخلم املمتازة أسخلما جممعة . أمل ايا أو أعلفت ت زرع األمل اح  ع  حتقألقخلا أا
مل علألخلا يف السفة ال  لامل اح فإهنا يف السف ات ال  ال تُ زَع فألخلا األمل اح ال تفق  يق قخلا فألخلا، و  منا تتحص

 .-أ  سفة الت زرع  –رتم فألخلا الت زرع  ضافة  ت األمل اح ال  تستحقخلا عن هول السفة 
هوا الف ع ال حي  ل  همألع اةق ق من األمل اح عن السف ات ال  (: غ  امل اكمة) األسخلم املمتازة غ  اجملمعة  -

 . مل ايا  ال عن السف ات ال  رتم فألخلا الت زرعال رتم فألخلا الت زرع، أ  أ  هول األسخلم ال تأ و أ
 من حيث قابلية التحويل: 

رعط  هوا الف ع ةامل  ي  حت رمل ع ي معني من األسخلم املمتازة  ت أسخلم : األسخلم املمتازة القا لة للتح رمل -
مل و عايرة أو سف ات يسب ملغبة املستتمر مقا مل اةص ل علي ظسبة م ررة من األمل اح، و كألفألة التح ر

 .شروا  رت   مفص يتا علأل  يف عق   يت امل السخلم
 1.و ه  تل  األسخلم ال  ال اتن حت رلخلا: األسخلم املمتازة ال   قا لة للتح رمل -
 تق   ال ركات  إيت امل هول األسخلم و حتتفث حبقخلا يف س اي قألمة : األسهم الممتازة القابلة لالستدعاء

خلا مع  لة هول األسخلم، مقا مل ظسبة   ية من األمل اح و ال  هول األسخلم  ع  ف ة زمفألة معألفة متف  علأل
  .تت   ظ عا ما مرتفعة

 و ه  األسخلم ال  حي  ةملتخلا اس ياي قألمتخلا االمسألة عف  التصفألة وهوا : أسهم ممتازة من ناحية األصول
 .يرةمن قألمة م ج يات و أيت ل ال ركة، و رت   أم األسبقألة يف ذل  علي  لة األسخلم العا
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 رعطي ةملة هول األسخلم اة  يف ي  مل اجلمعألة العامة : أسهم ممتازة من ناحية حق التصويت
للمسامهني، و ق  رعطي ةملة هول األسخلم اة  يف اظتخا ات أع اء جملل اإلياملة أو ي  االع اض علي 

  1. قراملات اجلمعألة العامة
  :السندات: ثانيا

، (املقرض)و املستتمر ( املق ض) رعر  السف  علي أظ  يت  تص ملل ال ركة اتمل عق  أو اتفاق  ني ال ركة   
يألث مبقت ي هوا االتفاق رقرض الطر  التاين مبل ا معألفا للطر  األول و الو  رتعخل    وملل  ري أيتمل املبلغ و 

الت ا  مايل  ضايف رتحمل  أيتحاب العج  و الو    ذ آتمل الفا  ة هفا 2.ف ا  ل املتف  علألخلا يف ت املرخ   ية
 . رقا مل مطلب مايل أليتحاب الفا   كمتافأة علي تأجألمل استخلالكخلم

 :تتمأل  السف ات  ع ة  صا ن ظوكر مفخلا: خصائص السندات

تع  السف ات من األيوات التعاق رة القا مة علي الت امات مالألة  ني ال ركة املص ملة للسف  و املستتمر، و  -
ال  حي ي من  الأا الع ا   ال وملرة يىت هنارة ف ة التس ر  مبع الت معألفة مخلما تقلبت األسعامل الس قألة و 
مخلما كاظت ملحبألة ال ركة املص ملة و ظروفخلا املالألة، فلحاممل السف  اة  يف اةص ل علي الفا  ة س اء 

 خلتخلا تطر اإلفالس؛يققت ال ركة أمل ايا أ   سا ر، و عج  ال ركة عن ال فع رعي م اج
 تعترب الف ا   عن السف ات من ضمن التتالألف مما حيق  م ارا ضرربألة للجخلة املص ملة؛ -
 للسف  تاملرخ استحقاق علي عتل األسخلم العايرة و املمتازة عم ما؛ -
 3.لألل ةاممل السف  اة  يف التص رت أو الت  مل يف شؤو   ياملة ال ركة -

 : ت أظ اع متع ية ظوكر مفخلا اتن تصفألف السف ات: أنواع السندات

 4:من حيث الضمان 
و ه  السف ات ال  تص ملها ال ركات   ما  و الو  رت    رهن أيتمل من : السف ات امل م ظة  أيت ل -

 ع  ممتلتاهتا كاألملاض  أو اآلالت أو أوملاق مالألة يف  فرتخلا، أو غ ها من األيت ل املايرة ) أيت ل ال ركة 
                                                           

1 
 .69/68 م  يتاحل اةفاو  و آ رو ، مرجع سا  ، ص -

 .25، ص2001، 2، املتتب العريب اة رث، اإلستف ملرة، ا-مدخل تحليلي معاصر –اإلدارة المالية مف    راهألم هف  ،  - 2
 .24 م  يتاحل اةفاو  و آ رو ، مرجع سا  ، ص  -3
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، أرن حي  ةاممل هول السف ات اةص ل علي ال ما  يف يال عج  ال ركة عن س اي مستحقاهتا أو (و املالألة
يالة تصفألتخلا، و  التايل فإ  هوا الف ع من السف ات امل م ظة افيت اةمارة ةاممل السف  من خماار ع   

 . الس اي
ف ع من السف ات اتمل يرفا عايرا غ  مرتب  علي عتل السف ات السا قة فإ  هوا ال: السف ات ال   م م ظة -

 أ  أيتمل من أيت ل ال ركة، و علأل  فإ  عق  اإليت امل غالبا ما رت من يتراية ع   قألا  ال ركة  أ  عممل 
ق  ر ر حبملة هوا الف ع من السف ات، كع    يت امل متمل هول السف ات مرة أ رى، أو ع   االست اظة أكتر 

 .ي شراءهامما جيعمل املستتمررن رقبل   عل
 سف ات مبع الت فا  ة  ا تة، سف ات مبع الت فا  ة مت  ة: من حيث سعر الفائدة. 
 سف ات امسألة، سف ات ةاملخلا: من حيث التسجيل. 
 من حيث القابلية للتحويل: 
تعط  هول السف ات ةاملخلا اة  يف حت رلخلا  ت ع ي معني من : سف ات قا لة للتح رمل  ت أسخلم عايرة -

األسخلم العايرة  الل ف ات زمفألة معألفة و من هفا رتح ل ياممل السف  من مقرض  ت مال ، ومقا مل هول 
 . املأل ة تص مل هول السف ات مبع الت فا  ة أقمل مقاملظة  السف ات العايرة

 .و ه  ال  ال اتن حت رلخلا  ت أسخلم عايرة:  ات غ  قا لة للتح رملسف -
 من حيث قابليتها لالستدعاء : 

قبمل م ع  استحقاقخلا و ضمن شروا   ية ( س ايها)تتأليت السف ات القا لة لالست عاء لل ركة املق ضة  افا خلا 
) كة املق ضة  س اي عالوة  ضافألة و مفص ص علألخلا يف عق  اإليت امل، فف  مقا مل ي  االست عاء تتعخل  ال ر 

 .زراية علي القألمة االمسألة للسف ( عالوة االست عاء

أما  ذا مل رري أ  ظن يف عق  اإليت امل ي ل قا لألة االست عاء فالسف ات  ذ  تت   غ  قا لة لالست عاء، و  ذا 
ألسعامل السا  ة فأل ، أو ق  أملايت ال ركة  افا خلا قبمل م ع  استحقاقخلا فألت   علألخلا شراءها من الس ق و  ا

 1.ت طر  ت يفع أسعامل أعلي لت فع حبملة سف اهتا لبألع هول السف ات أا

 :و من األسباب ال  ت ع  ال ركات الست عاء سف اهتا قبمل م ع  استحقاقخلا
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اخنفاض أسعامل الفا  ة يف الس ق فإذا أيتبحت هول األسعامل أقمل  تت  من أسعامل الفا  ة ال  حتملخلا  -
السف ات، تق   ال ركة  است عا خلا للتخلن من الف ا   العالألة ال  حتملخلا و تص مل   ال مفخلا سف ات 

 . أسعامل فا  ة مفخف ة
وج ي فا   مايل ال حتتاج  ال ركة لع   وج ي فرص استتماملرة جأل ة هفا تق   ال ركة  است عاء سف اهتا  -

 .خلاأو شرا خلا من األس اق للتخلن من الف ا   ال  ت فع
 من حيث األجل: 

 .وال  تستح  ما  ني شخلر و سفة، وتص مل مبع الت أقمل اخنفاضا من غ ها: سف ات قص ة األجمل -
وه  ال  تستح  يف م ة تت    ني أكتر من سفة وأقمل من سبع سف ات، : سف ات مت سطة األجمل -

 .وتتمأل   املتفاع مع الت الفا  ة مقاملظة مع السف ات قص ة األجمل
وه  ال  تستح  يف م ة تف ق السبعة سف ات، وتعترب أكترهم املتفاعا من يألث : ا رلة األجملسف ات  -

 .مع ل الفا  ة
 من حيث الجهة المصدرة: 

و ه  السف ات الصايملة من جخلات يت مألة كات رفة أو البف  املرك  ، آتاز عن : السف ات اةت مألة -
 . غ ها من السف ات  أهنا تع  أكتر أماظا و سأل لة

و ه  سف ات تص ملها مؤسسات القطاع اتاص   رض االق اض من اجلمخل مل : سف ات القطاع اتاص -
مقا مل ف ا     ية و   ما  أم ال ال ركة املعفألة، و  التايل فإ  هول السف ات ال حتري   ماظات 

 1.يت مألة فتت   أكتر  ط ملة مقاملظة  سا قتخلا

 : الستتمامل يف السف ات  الفسبة ل ركات التأمني من يألث أهناتتمن أمهألة ا: أهمية االستثمار في السندات

 آتمل األياة االستتماملرة ال  تفاسب املستتمررن الراغبني يف حتقأل  ي مل مفترم و  ا ت ؛ -
 اخنفاض مست ى املخاارة عم ما عف  االستتمامل يف السف ات مقاملظة مع األوملاق املالألة األ رى؛ -
ظسبألا عن ارر  اس ياي قألمة السف  يف ف ات ررغب املستتمر أ  تت   اظافرة علي سالمة ملأس املال  -

 .حب زت 

                                                           
جملة العل   تطبيقية في شركة التأمين الوطنية،  –تقييم بدائل االستثمار باستخدام نماذج رياضية حديثة دراسة نظرية   راهألم اجل ملاو  و عماي القرل ل س ،   - 1
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 االستثمارات على مستوى السوق النقدية: الفرع الثالث

ت فر الس ق الفق رة جمم عة متع ية من األيوات االستتماملرة ال  تتمتع   ملجات  ط ملة أقمل مقاملظة   
 االستتماملات علي مست ى س ق ملأس املال و هوا  سبب قصر آجال استحقاقخلا، و فألما رل  ت ضأليت ألهم 

 :األيوات االستتماملرة املت اولة علي مست ى هول الس ق

  1 :أذونات الخزينة: أوال

، و (سف ات يت مألة قص ة األجمل)تعترب أذوظات ات رفة أيوات يرن عا  قص ة األجمل تص ملها ات رفة املرك رة   
تق    بألعخلا  ت املستتمررن متمل شركات التأمني و البف ك علي أساس  صم من قألمتخلا االمسألة، كمل هوا ا   

 .ملاالق اض لاجمل القص  لس  اةاجات املالألة قص ة األج

تستح  هول األوملاق يف م ة ال ت ر  عن سفة و عا  ها رت   مفخف ا ألهنا تتاي  ل  من املخاار، وتتمتع هول 
 :األيوات مب ارا ع ر ة أمهخلا

 تتمأل   سرعة ت اوأا و اخنفاض تتالألف هوا الت اول مما حيق  أول األياة سأل لة عالألة ظسبألا؛ -
  من قبمل جخلة يت مألة، و  التايل تت   هول األياة من أكتر أيوات تتسم  ف اهتا القص ة و   ماهنا الرمس -

 .الس ق الفق رة أماظا

 2:القبوالت المصرفية:ثانيا

ه  عباملة عن أوامر يفع آجلة مسح  ة علي  ف  معني   اسطة أي  املص ملرن أو املست مليرن، ظ أت ل رض   
، تباع هول (تستعممل يف عملألات التجاملة اتاملجألة)تسخلألمل التعامالت التجاملرة و تعترب أي  األيوات املالألة ال ولألة 
 :ايتفاهتاالقب الت املصرفألة علي أساس  صم من قألمتخلا االمسألة، من م  

 أهنا قص ة األجمل؛ -
 معت لة املخاار؛ -

                                                           
 .23/21ا  آل ف از، مرجع سا  ، ص مباملك  ن سلألم  - 1
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رتعاممل اا كمل من املؤسسات املالألة و املؤسسات غ  املالألة،  ذ رفرر  لألخلا علي أهنا استتمامل جأل  و  -
 مص مل ياضر للفق رة؛

 .كما سب  الوكر فإ  العا   املرتب  اا رتح ي عن ارر  اتصم من قألمتخلا االمسألة -

 1:األوراق التجارية:ثالثا

تعترب األوملاق التجاملرة من االستتماملات قص ة األجمل يألث ت ب    تمل كب  أذوظات ات رفة  ال أهنا  تلف   
عفخلا من يألث اجلخلة املص ملة أا،  ذ تق    إيت املها املؤسسات املالألة و ال   املالألة   ل اةت مة، أ  أ  هول 

ملؤسسات املص ملة أا لت طألة ايتألاجاهتا قص ة األجمل و األوملاق آتمل أيوات اق اض للقطاع اتاص تستخ مخلا ا
 :تتمأل   اتصا ن التالألة

تع  أيوات اق اض غ  م م ظة و  ول  فخل  تتصف مبخاار مرتفعة ظسبألا قألاسا  املخاار الفامجة عن  -
 أذوظات ات رفة و علأل  رت   عا  ها أكرب من عا   هول األ  ة؛

 ملص ملة أا و  ما عن ارر  ال سطاء؛رتم تس رقخلا  ما من قبمل اجلخلة ا -
تص مل ةاملخلا و مب ي استحقاق متف  علألخلا لت طألة ايتألاجات اجلخلة املص ملة أا، ت اوح آجاأا  ني ر    ت  -

 .تسعة أشخلر

 :و فألما رل   ع  أظ اع األوملاق التجاملرة

ه  وملقة أو يت  رتعخل  فأل  امل رن  أ  ر فع مبل ا معألفا مسجال يف السف   تاملرخ معني ال ر ر   :السند ألمر -
عن  ال ة أشخلر ل خن آ ر ه  ال ا ن أو ةاممل السف   صفة قاظ ظألة، و رتم اظتقال السف  من شخن 

 .آل ر من  الل ترخل ل 
و تعترب من أشخلر األوملاق التجاملرة علي اإلاالق، و ه  عباملة  أر ا عن سف   ذ  لتن رت ا مل : الكمبيالة -

تت   عباملة عن أمر ر جخل  امل رن  ت " سند السحب " فأل   ال ة أشخاص، و ول  فإ  يتأل ة التمبألالة 
 .م رف   أ  ر فع مبلغ معني من املال  ت ال ا ن  تاملرخ معني

 
  

                                                           
 . ااملق  م   لألمل األعرذ، مرجع سا   -1
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  1:ع القابلة للتداولشهادات اإليدا :رابعا

ه  و ا   تص ملها البف ك التجاملرة تؤك   ر اع مبلغ معني ل ى البف  مببلغ  ا ت و لف ة   ية ومبع ل فا  ة   
  ي، و رعطي اة  للمستتمررن يف ت اوأا لف ة   ية  ت اوح ما  ني شخلر و أمل عة أشخلر لتصمل أيألاظا لف ة 

 .تف ق السفة

اإلر اع علي أهنا اع ا  من البف ك التجاملرة حب  ياملخلا مبا أويع من املال ألجمل   ي و كما تعر  شخلايات    
شخلر مما رعطألخلا  69مع ل فا  ة معني، تص مل هول ال خلايات  قألم امسألة خمتلفة و آجال زمفألة معألفة ال ت ر  عن 

يتفة املروظة و جيفب ياملخلا املخاار التب ة، كما اتن ةاملخلا اةص ل علي قألمة ال يرعة قبمل تاملرخ استحقاقخلا 
 .مقا مل  ألعخلا ظتألجة قا لألتخلا للت اول علي مست ى الس ق التاظ  

علي مست ى األس اق املالألة فإظ  مت يف األ   ه مل اإلشاملة  ت أظ   ضافة  ت هول األيوات االستتماملرة املت فرة   
 .استح اث أيوات استتماملرة ج ر ة أضألفت أا و تتمتمل يف امل تقات

يألث تعترب امل تقات من األيوات االستتماملرة اة رتة و ال  ظ أت يف  اامل ما رسمي  اأف سة املالألة،  ذ تعر  
مت ........( أوملاق مالألة ) أساسألة أليوات استتماملرة األوملاق املالألة امل تقة علي أهنا عق ي فرعألة ت ت  من عق ي 

 :اشتقاقخلا للتعاممل مع املستقبمل و تتمأل   اتصا ن التالألة

تفط   امل تقات املالألة علي خماار معألفة ظررا للمخاار ال  حتأل   أسعاملها ك هنا تعتم  علي التفبؤ  -
  املستقبمل كأساس لالستتمامل اا؛

 لألة للتح ا ض  خماار الت   يف أسعامل األيوات االستتماملرة األيتلألة؛تستخ   عق ي امل تقات املا -
 ت ت  قألمة العق ي من األسعامل اةالألة لايت ل  مل التعاق ؛  -
 .رتم تففألو و تس رة عق ي امل تقات املالألة يف تاملرخ مستقبل  -

األس اق املالألة املتط ملة  اعتباملها  و ج رر  الوكر  أ  امل تقات املالألة تع  من أهم األيوات املالألة املت اولة يف  
 .أيوات تساهم يف جي األمل اح، ظقمل و ت زرع املخاار و ت ف  السأل لة علي مست ى الس ق املايل و حتسني كفاءت 
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 1.عق ي اتألاملات، العق ي اآلجلة، عق ي املبايالت والعق ي املستقبلألة: تتمتمل أظ اع عق ي امل تقات املالألة يف

تلف األيوات االستتماملرة املتاية أما  شركات التأمني علي مست ى الس ق املالألة اتن أ  خنلن  ع  عرض خم  
 : ت ما رل 

س ق ملأس املال، س ق ) اتن ل ركات التأمني االستتمامل يف أوملاق مالألة ا رلة األجمل أو قص ة األجمل    
 (.الفق 

كما اتن أا االستتمامل يف أوملاق مالألة  ف عألخلا س اء كاظت أيوات يرن أو أيوات ملتألة، و من أهم األوملاق    
ال  تستتمر فألخلا شركات التأمني األوملاق املالألة الصايملة من ار  ال ولة كأذوظات ات رفة أو السف ات الصايملة 

ني آألمل  ت االستتمامل يف أيوات استتماملرة ذات ي مل   ما  ال ولة، فاس اتألجألات االستتمامل يف شركات التأم
 ا ت و م م   يألث رت   االستتمامل يف هول اجملاالت  فسب كب ة،  ذ حيتمل االستتمامل يف السف ات الفسبة 

 .األكرب  ايتة يف شركات التأمني علي اةألاة

مقا مل  –رت   مرتفعا عاية  –    ال أ  شركات التأمني ق  تلجأ  ت االستتمامل يف أوملاق مالألة ذات ي مل مت  
عتل السف ات، و متال ذل  جن  االستتمامل يف ( املتفاع يملجة تعرضخلا  ت املخاار) لألخلا عن ظسبة من األما  

 .شتمل أسخلم عايرة أو ممتازة ل ركات أ رى

 االستثمار في العقارات: المطلب الثاني

تعترب العقاملات من  ني االستتماملات اةقألقألة ال  اتن ل ركات التأمني استتمامل ج ء من أم اأا فألخلا ظررا ملا   
 .تتمتع    هول االستتماملات من م ارا و  صا ن

 أنواع االستثمارات العقارية: الفرع األول

 :ستتماملات و علي هوا الفح  جن  ما رل تتع ي أظ اع االستتماملات العقاملرة تبعا لاه ا  املت  اة من هول اال  
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و ه  األملاض  و العقاملات ال  ق  مت شراءها أو  فاءها ا   استخ امخلا  صفة  :استثمارات عقارية ثابتة -
يا مة ومستمرة يو  العممل علي  ألعخلا أو التخلن مفخلا،  ذ آتل  ال ركة متمل هوا الف ع من األيت ل   رض 

 .... اإلياملة أو اإلظتاذ أو تق مي ات مات استخ امخلا ملماملسة ظ ااخلا يف
هوا الف ع من االستتماملات  تلف عن الف ع األول فال ركات ال هت   من  :استثمارات عقارية للمتاجرة -

وملاء امتالكخلا أوا الف ع من االستتماملات العقاملرة  ت االيتفا  اا  ص ملة يا مة و مستمرة، و  منا آتلتخلا 
 .  األجمل القص   رض  عاية  ألعخلا يف

و ه  أملاض  و عقاملات آتلتخلا ال ركة ا   اةص ل علي عا   من  :استثمارات عقارية طويلة األجل -
وملاء االستتمامل ا رمل األجمل،  ما عن ارر   عاية  ألع هول االستتماملات يف األجمل الط رمل، أو من  الل 

 :ملات و متال هواحتقأل  ع ا   يوملرة و  صفة مستمرة من وملاء آل  هول االستتما
 أ  آتل  ال ركة األملاض  و تق    تمخلأل ها و  ي ال املراف  علألخلا مث  فاء العقاملات علألخلا؛ -
 .أو أ  تق   ال ركة   راء أملاض  و مباين جاه ة لتحقأل  ه فخلا -

 :   تصفألف العقاملات يف شركات التأمني ال  تلف عن هوا التصفألف  ذ جن  أ  شركات التأمني رت   أا

 ملات خمصصة لالستخ ا  اإليامل  لل ركة و فروعخلا؛عقا -
 عقاملات آلت  ت ال ركة وفاءا لل ر  ؛ -
 1.استتماملات عقاملرة س اء كاظت للمتاجرة يف األجمل القص  أو لالستتمامل يف األجمل الط رمل -

مرتفعا كما ه مل اإلشاملة  ت أ  يجم و ظطاق االستتمامل يف العقاملات يف شركات التأمني علي اةألاة رت      
ظسبألا مقاملظة   ركات التأمني علي األضرامل ظررا لطبألعة عق ي التأمني، فف  الف ع األول جن   أ  عق ي التأمني 
تتسم  ط ل األجمل علي عتل الف ع التاين الو  تت   فأل  عق ي التأمني قص ة األجمل أرن تتطلب ظق رة سا لة 

شركات التأمني علي األضرامل ق  رصعب علألخلا ال   ل يف  لل فاء  الت اماهتا و  صفة مستمرة، علي هوا جن  أ 
 .   االستتماملات العقاملرة مفخلا الط رلة األجمل

 

 
                                                           

 .06أ   يتالح عطألة، مرجع سا  ، ص  - 1



 الفصل األول                                                       االستثمار في شركات التأمين
 

 50 

 مبررات االستثمار في العقارات: الفرع الثاني

رع  االستتمامل يف العقاملات من  ني االستتماملات املرحية و املقب لة ل ى املستتمررن و الو  حيتاذ  ت ملؤوس   
أم ال كب ة لالستتمامل فأل ، و علي هوا تلجأ شركات التأمني  ت استتمامل ج ء من أم اأا يف األملاض  و العقاملات 

 :خلاظتألجة الع ر  من ال وافع و املربملات و ال  من أمه

ياجة هول ال ركات  ت آل  أو  ظ اء جمم عة متف عة من العقاملات   ألة استخ امخلا يف  ياملة أظ طتخلا  -
املختلفة   ال من اللج ء  ت االستضجامل الو  رت   يف معرم األيألا  متلفا، ر ا   ت هوا أ  آل  

اتمل  رهاظا و يلألال علي ق ة و شركات التأمني أول العقاملات رؤي  وظألفة  عالمألة تعررفألة  ال ركة كما 
 استقرامل املرك  املايل لل ركة؛

رتسم االستتمامل يف األملاض  والعقاملات  املتفاع يملجة األما ،  ذ أ  هوا الف ع من االستتماملات ر  مل  -
يف ظطاق االستتماملات اجلأل ة و امل م ظة ظتألجة املتفاع قألمتخلا يف ال من، مما رتأليت الفريتة أما  حتقأل  

 مسالألة يف األجمل الط رمل؛متاسب ملأ
اتن للمستتمررن يف األملاض  و العقاملات اةص ل علي ع ا   مرتفعة ظسبألا  ذا مت االستفاية من م ارا  -

ع ا   )املتاجرة  امللتألة هوا من جخلة، أما من جخلة أ رى فألمتن أر ا اةص ل علي  رراي جامل  
 1 .لقألا   تأج  ج ء من هول العقاملات لل  و  صفة مفترمة يف يت ملة  جياملات و هوا يف يالة ا( يوملرة

و ج رر  الوكر أ  ملع الت الت خم يومل كب  يف يفع شركات التأمني حن  االستتمامل يف العقاملات، فإذا   
 استمرت مع الت الت خم يف االملتفاع و استمرت معخلا مع الت الفا  ة يف االملتفاع    تمل رؤي   ت اخنفاض

االستثمار ل  آتلتخلا شركات التأمني، فإ  يف هول اةالة ر ر  مألمل هول ال ركات  ت قألمة األوملاق املالألة ا
 . ال  ت ياي قألمتخلا و   تمل كب  يف أوقات الت خم المباشر في العقارات
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 - و ظقص     شراء العقاملات اةقألقألة أ  شراء أملاض  أو مباين أو شق  من قبمل املستتمر مباشرة وقألا  هوا األ    إياملة هول : الستثمار المباشر في العقاراتا

رة أو امل املكة يف  فرة مالألة إلي ى ال ركات فاملقص ي    شراء سف  عقامل  يتايمل عن  ف ك عقامل : الستثمار غير المباشر في العقاراتاالستتماملات  ففس ؛ أما ا
 . ال  تتعاممل  العقاملات أو االستتمامل يف املفتجعات السألايألة
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 أشكال االستثمارات العقارية في شركات التأمين: الفرع الثالث

 : تتح ي أشتال االستتمامل العقامل  يف شركات التأمني ابقا ملا رل 

 من املعل   أ  شركات التأمني عم ما ال رسميت أا يألازة األملاض  لتجفب امل امل ة علي أسعاملها، : األراضي
لتن رسميت أا عاية  تمل  هوا الف ع من االستتماملات  ما لتأج ها لل   مقا مل  جيامل أو ملرع يومل  متف  

 :علأل ، أو است الل متمل هول األملاض  اململ كة كمسايات اظترامل للسألاملات و رتم هوا من  الل
  ما تأج  األملض  ت جخلة متخصصة تت ت هتألضة األملض و ت تأللخلا كمساية اظترامل للسألاملات؛ -
أو تق   شركات التأمني  ففسخلا  تخلألضة األملض و ت تأللخلا كمساية اظترامل مث التعاق  مع  ياملة  -

 .خصصة لت  أللخلا ةساب شركة التأمنيمت
 من أشتال استتمامل شركات التأمني يف املباين جن  ما رل : المباني: 

هتألضة املباين يف شتمل يتاحل الست الأا كمخاز ، يألث رتم تأج  مسايات   رفألة لل   مقا مل  جيامل  -
 متف  علأل  مع حتممل شركات التأمني ملصاملرف يتألاظة مفخف ة ج ا؛

 :املباين يف شتمل يتاحل الست الأا كمتاجر للبألع و ه  استتمامل ج  جم   ل ركات التأمني  ذهتألضة  -
 رتأليت لل ركة اةص ل علي  جياملات يوملرة؛ 
  استتمامل ظسبة اتط ملة فأل  ج  مفخف ة ضف  ت هوا فإ  تتالألف الصألاظة و التج ر  تقع

 علي عات  املستأجر؛
 الألة ظتألجة  ألعخلا أول االستتماملات يف ف ات املتفاع اتن ل ركات التأمني حتقأل  متاسب ملأمس

 .قألمخلا الس قألة
هتألضة املباين يف شتمل يتاحل الست الأا ك ق  ستفألة أو متاتب و عألايات  ايتة  ذا كاظت تت اج  يف  -

م اقع متمأل ة، مما رتأليت ل ركات التأمني حتقأل  ع ا   يوملرة يف يت ملة  جياملات أو حتقأل  متاسب ملأمسالألة 
 1. األجمل ظتألجة الملتفاع القألمة الس قألة ملتمل هوا الف ع من االستتماملات ا رلة

يف األ   و استفايا  ت ما سب  اتن الق ل أظ  علي الرغم من أ  أيوات االستتمامل العقامل  تع  من األيوات   
االستتماملرة املرحبة و امل م ظة، و ال  تتصف  املتفاع قألمخلا الس قألة عرب ال من و  الل ف ات الت خم  ال أهنا ال 

                                                           
 .05/04مرجع ظفس ، ص  - 1



 الفصل األول                                                       االستثمار في شركات التأمين
 

 52 

الستتمامل يف هوا اجملال   يا يف ظطاق ما تسميت    تت فر علي عفصر السأل لة، علي هوا جيب أ  رت   ا
 . متاظألات السأل لة الالزمة يف شركة التأمني يىت تستطألع ال فاء  الت اماهتا يف امل اعأل  اظ ية

أوا كا  لت  مل امل رع يومل مل ألس  يف هوا اجملال لتح ر  الفسب املسم ح اا لالستتمامل يف هول األيوات   
جاظف   00الصايمل يف  06-02ا اإلاامل قا  امل رع اجل ا ر  من  الل القرامل ال زامل  ملقم االستتماملرة، يف هو

  ضع ظن ر  ا ع   ج از زراية قألمة االستتمامل يف  6881أكت  ر  02و املع ل للقرامل الصايمل ب  2002
  .من مجلة ت ظألفات شركات التأمني %60العقاملات عن 

 وال شركات التأمينصيغ أخرى الستثمار أم: المطلب الثالث

و   القرض برهنيف هوا اإلاامل ظتطرق للقروض و ال  من أهم األظ اع املتعاممل اا يف شركات التأمني جن    
 .القروض املق مة ةملة و ا   التأمني علي اةألاة،  ضافة  ت هوا سألتم التطرق  ت ال يا ع ل ى البف ك

 1قروض بضمان رهون عقارية: الفرع األول

 .هول القروض  ت قروض ستفألة، قروض زملاعألة و قروض هاملرة و يتفاعألة تصفف

 : القروض السكنية: أوال

) ررتب  هوا القرض  تم رمل عقاملات، و ال ماظات ال  رفط   علألخلا هوا الف ع من القروض رق مخلا امل رف     
ستي ال اتن ت    مثن شراءل ل ما  ج ء أو كمل األم ال ال  حيتاج هنا للحص ل علي عقامل ( امل  و  متال

 .ظق ا  التاممل،  ذ رق   امل     تم رمل ج ء من مثن ال راء ظق ا و الباق   قرض

يف هوا اإلاامل تت   األملاض  و املباين الستفألة من ال ماظات األكتر تف ألال ل ى شركات التأمني  ايتة   
جباظب استقرامل قألمتخلا الس قألة و ال  ملمبا تت ار   شركات التأمني علي اةألاة، وهوا ظررا لسخل لة   بات ملتألتخلا

 . صفة مستمرة، شرا أ  تت   هول املباين و األملاض  م  قة امللتألة و  الألة من أ  مله ظات أو ظ اع ق ا  

 :تت قف قراملات مفيت القروض الستفألة علي االعتباملات التالألة: اعتبارات منح القروض السكنية
                                                           

 -  ا ن يتايب رعر  القرض  رهن علي أظ  يرن ال  فأل  ال ا ن أول رة م م ظة للمطالبة يف يق   أيتمل أو أكتر من أيت ل و م ج يات امل رن، و  إمتا  ال
 .الرهن  ألع األيت ل املره ظة  جباملرا من  الل ظ ع ملتألة الرهن يف يالة عج  امل رن عن يفع يرن الرهن يف املألعاي اظ ي
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ي   ية   قة و   تمل رسخلم يف سخل لة  ياملة هول القروض و رسميت أ  تت   شروا و آجال الس ا -
  إجراء القأل ي اظاسبألة املتعلقة اا   تمل سلألم؛

و ال  اتن التعر  علألخلا من  الل البألاظات املت فرة عن ارر  ( املق ض) السمعة اال تماظألة للعمألمل  -
عألة املالألة للعمألمل و ملخن الب اةص ل علي القرض، و الو  حيت   علي ضماظات ت ضيت ال ض

أليت ل  و الت امات ،  ت جاظب هوا الطلب ت ج  الع ر  من املستف ات ال  تؤك  ما جاء اوا الطلب و 
 :ال  من  ألفخلا
 ك    اةسا ات اجلاملرة و ال يا ع و ال خلايات االي املرة؛ 
 التقاملرر اال تماظألة اةالألة واملستقبلألة؛ 
 الق ا م املالألة. 

مال مة ال ماظات املق مة و م ى قا لألتخلا للتس ر ، و رتم التأك  من هوا عن ارر  تق رر القألمة يملجة  -
 :اجلاملرة لل ماظات، يف هوا اإلاامل ظوكر  الث ارق شا عة للتق رر و ه 

 اررقة التتلفة؛ 
 اررقة ال  مل؛ 
 امل  مل الس ق  يف تق رر قألمة العقامل. 

 :القروض الستفألة  ت ظ عنياتن تصفألف : أنواع القروض السكنية

و ه  القروض ال   ل  من أرة ضماظات يت مألة لس ايها يألث آفيت علي أساس السمعة : عايرة -
اال تماظألة للمق ض  ضافة  ت القألمة اجلاملرة لل ماظات املمف ية من أملاض  و عقاملات، و من ال ا ع يف 

قأل يا علي مفيت هول القروض، ك روملة وج ي  هوا الف ع من اال تما  أ  تفرض شركات التأمني شرواا و
عق  تأمني علي اةألاة للمق ض أو ضروملة وج ي عق  تأمني علي املمتلتات و املسؤولألة للعقامل املق    

 ك ما ؛ 
و ه  قروض م عمة   ماظات  ضافألة للس اي ممتلة : قروض ستفألة م م ظة من جخلات يت مألة -

 .  ماظات من جخلات يت مألة

ت ج  هول القروض لتم رمل أظ طة است ملاع األملاض  إلظتاذ اظايتألمل املختلفة أو املراع  : الزراعيةالقروض : ثانيا
الالزمة للمحافرة علي التروة اةأل اظألة و تفمألتخلا، و رت قف قرامل مفيت اال تما  هفا علي يملجة مق ملة األملاض  علي 
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اةصاي أما من ظايألة ظرو  مفيت هوا الف ع  اإلظتاذ، كما ترتب  شروا و م اعأل  الس اي عاية  ف ات و م اسم
 .من القروض فإظ  ال  تلف مع تل  املطل  ة يف القروض الستفألة

حتتمل القروض التجاملرة و الصفاعألة ج ءا هاما من  فرة استتماملات : القروض التجارية و الصناعية: ثالثا
 :شركات التأمني و ذل  لاسباب التالألة

 ياملرة أقمل من تل  اتايتة  القروض الستفألة؛تتلف هول القروض مصاملرف   -
تتأليت هول القروض فريتة جأل ة ل ركات التأمني للحص ل علي ع ا   استتماملرة مرتفعة و أر ا امل املكة  -

 .يف املتاسب املت قع حتقألقخلا مستقبال

ستتمامل، من  الرغم من هوا ت ج  الع ر  من املع قات ال  حت ل يو  ي  ل شركات التأمني هوا الف ع من اال  
أهم هول املع قات ضروملة وج ي فرر  من العاملني ذو  اتربة يف التعاممل مع االستتماملات التجاملرة و الصفاعألة، 
ضف  ت ذل  فإ  هول القروض تفط   علي خماار استتماملرة عالألة  ذ رت قف حتقأل  الع ا   علي م ى الفجاح 

 .يف  ياملة أعمال املفرمة التجاملرة أو الصفاعألة

يف األ   ه مل اإلشاملة  ت أ  عملألات اإلقراض   ما  الره   ت تمل ج ءا معتربا من اظفرة االستتماملرة   
ل ركات التأمني، كما أ  شركات التأمني العاملألة تق    تس ر  عملألات مفيت القروض  ره    ما من  الل قسم 

لعملألات  ت شركات متخصصة يف هوا الف ع خمتن  القروض يا مل ال ركة ذاهتا، أو عن ارر  ت كألمل متمل هول ا
 .من الف اا

 القروض المقدمة لحملة وثائق التأمين على الحياة: الفرع الثاني

يف هوا اإلاامل تق   شركات التأمني  استتمامل ج ء من أم اأا عن ارر  مفيت قروض قص ة األجمل للمؤمن أم و   
 .ذل  لقاء و ا   التأمني علي اةألاة و هوا يف ي وي قألمتخلا التفازلألة

مما آتلت  هول  %8آتمل القروض املق مة من قبمل شركات التأمني علي اةألاة ةملة و ا   التأمني ي ايل   
 :و لت  آفيت شركات التأمني هول القروض ال   من ت فر  ع  ال روا أمهخلا 1.ال ركات من أيت ل

 أ  رت   لطالب القرض ي   ا ت علي و ألقة التأمني؛ -

                                                           
1
  .203عبد الغفار حنفي و رسمية قرياقص، مرجع سابق، ص  -
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 أ  رت   مس يا جلمألع األقساا امل تبة علي و ألقة التأمني يىت تاملرخ الب القرض؛ -
  ركة  تاملرخ استحقاق ؛أ  رتعخل  العمألمل  ري القرض  ت ال -
 .أ  رقبمل العمألمل مبع ل الفا  ة املطب  علي القرض و أ  رق    تس ر  املستحقات يف الت املرخ اظ ية -

و ج رر  الوكر أ  هوا الف ع من القروض حيق  ع ة م ارا للطرفني س اء للمؤمن أم أو ل ركات التأمني، فمن   
م ظررا الخنفاض مع الت الفا  ة، أما من ظايألة شركات التأمني فخلوا جخلة املؤمن أم تليب هول الصأل ة ايتألاجاهت

الف ع من االستتمامل رتمتع   ملجة عالألة من األما  و حيق  ع ا   مقب لة ظتألجة اخنفاض تتالألف  من جخلة و 
اخنفاض مع الت الفا  ة من جخلة أ رى، ضف  ت هوا فإ  هول الصأل ة ت جع املؤمن أم علي االستمرامل 

 .عاممل مع شركة التأمني و حت  من عملألات اإلل اء املمتفة يف يالة تصفألة و ا   التأمني الت

 : اإلضافة  ت الصألغ السا قة الوكر هفاك يتألغ أ رى اتن ل ركات التأمني استتمامل أم اأا فألخلا و ه 

  ال ل ى أي  البف ك تعر  ال يرعة ألجمل علي أهنا  ر اع مبلغ من امل (:الودائع ألجل) الودائع لدى البنوك
أو املؤسسات املالألة  سعر فا  ة معني، علي أ  ررجع البف  ال يرعة م افا  لألخلا الف ا   املتحققة للجخلة 

  1.امل يعة عف  تاملرخ االستحقاق

من هفا اتن ل ركات التأمني أ  تق    االيتفا  جب ء من أم اأا يف شتمل سأل لة أو يف شتمل ويا ع  فتألة، و   
 :ال الب ما تلجأ  ت ال يا ع البفتألة يف اةاالت التالألة لتفخلا يف

 ع   ت فر فرص مال مة لالستتمامل؛ -
 .يف يالة عرض أسعامل عالألة للف ا   علي هول ال يا ع -

 :أهم ما األ  هوا الف ع من االستتماملات من  صا ن جن 

 ضما  يملجة عالألة من الف ا   و الرحبألة  ايتة كلما اال أجمل ال يرعة؛ -
 .حتممل تتلفة الفريتة الب رلة  ذ ال تبقي األم ال معطلة   و  ع ا  هفب  -

 :و ه مل اإلشاملة  ت أظ  جيب علي شركات التأمني قبمل مل   املبالغ يف ال يا ع ألجمل أ  تراع  ما رل 

 املفاضلة  ني عروض البف ك ال تألامل األف مل؛ -
                                                           

 .250، ص 6888، 6، يامل وا مل للطباعة و الف ر، األملي ، اأساسيات االستثمار العيني و الماليظاظم  م  ظ مل  ال مر  و آ رو ،  -1
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 استحقاق ال يرعة يىت ال حي ث عسر مايل؛األ و  عني االعتبامل الت فقات الفق رة للبف   الفرر لتاملرخ  -
 التعاممل مع البف ك ذات املرك  املايل املمتاز و السمعة اجلأل ة للح  من املخاار؛ -
الر    ني أسعامل الفا  ة و أجمل ال يرعة فتلما ت قعفا املتفاع أسعامل الفا  ة قلت آجال ال يا ع و   -

 . العتل يتحأليت
 ركات التأمني ال   ل يف استتماملات يقألقة أ رى و من أمتلة اتن ل :السلع و المشروعات االقتصادية 

 :هول االستتماملات جن  السلع و امل روعات االقتصايرة يألث
تع  السلع أي  أيوات االستتمامل املخلمة ظررا لت هنا تتمتع مب ارا  ايتة هعمل مفخلا أياة استتماملرة : السلع -

: أمهخلا  املالألةعلي غرامل   مليتات األوملاق ( مليتات   )جأل ة، ل ملجة أظ  رتم  ظ اء أس اق متخصصة فألخلا 
، و رتم التعاممل علي مست ى هول   مليتة القطن يف مصر، الوهب يف لف  ،  ضافة  ت   مليتة النب يف الربازرمل

وت ب  املتاجرة  السلع املتاجرة  األوملاق املالألة يف  ه  عق ي املستقبلألات،  األس اق عن ارر  عق ي  ايتة
 ذ أ  لتمل مفخلا أس اق متما لة  ت ي  كب  فألما ع ا أ  لاوملاق املالألة س قًا  اظ رًا ال   كت  من ال ج ل،

رت فر متألمل ل  للسلع، كول  رتمتع االستتمامل يف السلع   ملجة عالألة من السأل لة، كاالستتمامل يف األوملاق 
 1.املالألة

ستتمامل اةقألق  اظت املا ظررا لل ملجة االقتصايرة أكتر أيوات اال تع  امل روعات: المشروعات االقتصادية -
املرتفعة من األما  ال  تفط   علأل  هول األياة  اإلضافة  ت ال  مل الو  حتقق ، تتف ع أظ طة هول 
امل روعات ما  ني األظ طة التجاملرة، الصفاعألة و ال ملاعألة، من مأل اهتا أهنا تسخلم يف زراية  روة املالتني و كوا 

تج اإلمجايل اظل ،  اإلضافة  ت الف ا   املتف عة ال  حتققخلا للمجتمع كت ف  مفايتب تؤي   ت زراية يف الفا
  2.ال  مل لافراي و تف أل  القطاعات االقتصايرة املختلفة

و اتن الق ل أ  ي  ل شركات التأمني يف متمل هول االستتماملات رع  أمرا يف غارة األمهألة،  ايتة و أ    
امل املرع االقتصايرة تع  من أيوات االستتمامل اجلأل  و ال  تؤي   ت حتقأل  ع ا   مستمرة  ايتة تل  امل املرع 

أظ  جيب علي شركات التأمني أ  تأ و  عني  الص  ة،  ذ تتمتع متمل هول األيوات مبخاار مفخف ة ظسبألا،  ال
االعتبامل    كاظت هول امل املرع قا لة للت طألة  األقساا املتجمعة ل رخلا هوا من جخلة و ما  ذا كا  ل   ل 

                                                           
 (.45/44)يملر  كاممل آل شبألب ، مرجع سا  ، ص  - 1
 (.38/10)فس ، ص مرجع ظ - 2
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شركات التأمني يف متمل هول االستتماملات ل  تأ   علي سأل لتخلا،  ايتة و أ  شركات التأمني مطالبة  أياء 
 .تقخلا يف امل اعأل  املستحقةااللت امات ال  تقع عا

 :و لت ضأليت خمتلف يتألغ االستتمامل ال  مت التطرق  لألخلا يف هوا املبحث ظعرض اجل ول امل ايل

 صيغ االستثمار المتاحة أمام شركات التأمين: 10جدول رقم 

 

تقييم بدائل االستثمار باستخدام نماذج رياضية حديثة دراسة   راهألم اجل ملاو  و عماي القرل ل س ، : من  ع اي الطالبة  االعتماي علي: المصدر

، 2000، 45، ع 65جملة العل   االقتصايرة و اإلياملرة، كلألة اإلياملة و االقتصاي، جامعة    اي، جمل  تطبيقية في شركة التأمين الوطنية،  –نظرية 
 .680ص 

 يتألغ االستتمامل يف شركات التأمني
االستتمامل علي مست ى  االستتمامل علي مست ى الس ق املايل

 س ق ملأس املال
 األسخلم العايرة -
 األسخلم املمتازة -
 السف ات -

االستتمامل علي مست ى 
 س ق الفق 

 أذوظات ات رفة -
 شخلايات اإلر اع القا لة للت اول -
 األوملاق التجاملرة  -
 القب الت املصرفألة -

  استتماملات عقاملرة  ا تة االستتمامل يف العقاملات
 األملاض  -
 املباين -

 استتماملات عقاملرة للمتاجرة
استتماملات عقاملرة ا رلة 

 األجمل
 القروض   ما  مله   عقاملرة - القروض يتألغ أ رى لالستتمامل

القروض املق مة ةملة و ا    -
 التأمني

  ال يا ع ل ى البف ك
السلع و امل روعات 

 االقتصايرة
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اتن أ  ظلخن  صا ن كمل ظ ع من هول   ع  التطرق ملختلف يتألغ االستتمامل املتاية أما  شركات التأمني
 :الصألغ كما رل 

( األسخلم)تتمتع األوملاق املالألة ذات العا   املت   (: السوق المالية ) االستثمارات في القيم المنقولة  -
ال  تت فر علي عفصر ال ما  يف ( السف ات) مبخاار مرتفعة مقاملظة  األوملاق املالألة ذات العا   التا ت 

 .ا  ها مفخف ةيني تت   ع  
تت فر هول االستتماملات علي ع ا   م م ظة  اإلضافة  ت يملجة ال ما  املقب لة : االستثمارات العقارية -

ال  تتمتع اا،  ال أ  أهم ما اتن أ  رعاب علألخلا ه  افتقاملها لعفصر السأل لة ظتألجة غألاب س ق  اظ   
 .  ستتماملاتلالستتمامل يف العقاملات و  جياي يتع  ة يف تس ر  هول اال

 . الره ظات ظسبة معتربة من  فرة استتماملات شركات التأمني ظررا للع ا   املتأتألة مفخلا آتمل: الرهونات -
تت فر علي يملجة كب ة من ال ما ، حتق  ع ا   مقب لة : القروض الممنوحة لحملة وثائق التأمين -

 .مع شركة التأمني  اعتباملها أسل ب لت جألع املؤمن أم علي االستمرامل يف التعاممل
حتق  يملجة عالألة من ال ما ، السأل لة و الرحبألة  ايتة يف يالة املتفاع مع الت الفا  ة  :الودائع ألجل -

علي هول ال يا ع،  اإلضافة  ت هوا فإ  ال يا ع ل ى البف ك آتمل وسأللة ج  هامة يف اةفا  علي أم ال 
 . شركات التأمني من  طر ظقن القألمة

 :وعات االقتصاديةالسلع و المشر   -
 ملغم حتقألقخلا لع ا   مرتفعة  ال أهنا تفط   علي يملجة خماارة عالألة  ايتة ظتألجة امل امل ة : السلع

 .علي أسعاملها من قبمل املستتمررن فألخلا
 تتمأل    ملجة عالألة من األما  و اخنفاض يملجة املخاار ظتألجة اعتمايها : المشروعات االقتصادية

أهنا حتق  ع ا   مستمرة و تتماشي مع مأل ل املستتمر و  متاظألات ،  ال علي يملاسات تفصأللألة كما 
 .أهنا تتمأل   اخنفاض يملجة السأل لة

من  الل هوا املبحث اتن استخالص أمهألة ال ومل الو  تلعب  شركات التأمني علي مست ى االقتصاي ال اي،   
لقف ات املمتفة   تمل رع ي علي اجلمألع و هوا من  الل همألع أقساا املؤمن أم و استتماملها يف خمتلف ا

 . الفا  ة
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 :خالصة

  ت أ  شركات التأمني ال رقتصر يوملها علي  فأل  اتسا ر ال  رتعرض أا مت الت يتملمن  الل هوا الفصمل   

مث  عاية استتماملها يف  املسأمفنيتعبضة األم ال من    ومل ها  آ ر رتمتمل يف مل تق   هول ال ركات  املسأمفني،
 .األوج  املمتفة لول 

هول جم األم ال و تع ي مصايملها يف ة ذ رع  االستتمامل من األظ طة اجل هررة يف شركات التأمني ظررا   
لسأل لة يف ياالت ل لمن  الل ت ف  هوا الف اا ال ومل الو  رلعب  لامهألة و  ظرراو  ، ركات هوا من جخلةال

 ت أ  هوا الف اا  ، كما مت الت يتملمن جخلة أ رى هوا ضافة  ت الع ا   املتأتألة مف  العج  و االيتألاذ  اإل
االعتباملات ال  وجب علي  كوا حتتم  جمم عة منو السأل لة، ال ما  و الرحبألة، : أمهخلاحتتم  جمم عة من املبايئ 

  ركات التأمني علي اةألاة و مفخلا ما ة مفخلا ما رتعل  شركات التأمني اي امخلا أ فاء  طأل  سألاستخلا االستتماملر
 غفال الع اممل املؤ رة علي هول السألاسة و ال  من أمهخلا يو   ررتب    ركات التأمني علي املمتلتات و املسؤولألة،
تفصب ي ل ضروملة  كمل هول املبايئ و االعتباملات و الع امملتل  املتعلقة  اإلشرا  و الرقا ة علي قطاع التأمني،  

يف امل اعأل  اهاهخلم مني علي أياء الت اماهتا أمن  الل ضما  ق ملة شركات الت املسأمفني،ي أم ال اظافرة عل
،  ايتة و أ  معرم األم ال امل جخلة لف اا االستتمامل آتمل يقا من يق ق  لة و ا   التأمني املستحقة

 .واملستفأل رن

ال  اتن أا أ  ت تمل مفخلا  فرة و لتأمني  ركات ااملتاية لستتماملرة االوج  مت التعر  علي األو أ  ا   
، لتفخلا يف مقا مل هوا ستت   ..... كاألوملاق املالألة، العقاملات، ال يا ع  استتماملرة متلي حتق  أا ع ا   مرتفعة

عرضة جملم عة من املخاار حبتم أ  لتمل استتمامل شقني مها العا   و املخاار،  ذ مبجري أ  تق   شركة التأمني 
م اأا حن  الف اا االستتمامل  فخل  تت   عرضة جملم عة من املخاار االستتماملرة ال  وجب علألخلا اة   ت جأل  أ

 .ل ملاستخلا صألن الفصمل امل ايل  متو ال   ،مفخلا و  ياملهتا
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 المخاطر االستثمارية في شركات التأمين و كيفية إدارتها: الفصل الثاني

 ال أ   مت الت يتمل يف الفصمل السا    ت أ  شركات التأمني ت تمل أي  أهم وسا مل  ياملة املخاار يف اجملتمع،  
هول األ  ة أ فاء أياء ظ ااخلا ت اج  التت  من املخاار ال  حت ل يو  أ  رت   أول ال ركات يومل فعال علي 

ف ع من ال ركات ال  ق ملهتا علي ال فاء  الت اماهتا مست ى االقتصاي، و هوا ملاجع  ت أ  أ   طر ر اج  هوا ال
اهال ال   مما رخل ي مالءهتا املالألة و جيعلخلا عرضة لإلفالس، و مبا أ  ظ اا االستتمامل ر تمل أي  أهم األظ طة 
ة ال  تق   اا شركات التأمني فإظ    وملل رفط   علي جمم عة من املخاار املرتبطة مبختلف األيوات االستتماملر

 .ال  ت تمل  فرة استتماملات شركات التأمني

علي هوا و   ألة حتقأل  شركات التأمني أله افخلا وجب علألخلا ت ف  خمتلف ال سا مل و األسالألب إلياملة خماارها   
مبا فألخلا املخاار االستتماملرة، و كمل هوا ا   التع ر  من ق ة مرك ها املايل و  ارًة مفخلا ملالءهتا املالألة، و يف هوا 

ة ةمارة مالءة شركات التأمني و اةفا  علي استمراملرتخلا، من  ني هول اإلاامل مت  جياي الع ر  من األظرمة ال ولأل
الو  اتمل حت ال جوملرا ملفخل   مالءة شركات التأمني  ذ أيتبحت هول األ  ة وفقا  2األظرمة جن  ظرا  املالءة 

قة  أيواهتا أوا الفرا  مبفألة علي أساس كافة املخاار ال  ت اجخلخلا هول ال ركات مبا فألخلا املخاار املتعل
 .االستتماملرة

 : لول  مت  صألن هوا الفصمل من ال ملاسة لتفاول هول الفقاا من  الل  الث مبايث مل ألسألة  

فتمبحث أول مت التطرق  ت املخاار ال  ت اج  شركات التأمني، عا   و خماار االستتمامل يف هول ال ركات، 
أما  التأمني  اإلضافة  ت كألفألة قألاس املخاار االستتماملرة،وكمبحث  اين مت تفاول أمهألة  ياملة املخاار يف شركات 

و ما جاء    من  يتاليات فألما رتعل   ف اا االستتمامل يف  2املبحث التالث مت  صألص  ملعرفة ظرا  املالءة 
 .شركات التأمني
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 المخاطر االستثمارية في شركات التأمين: المبحث األول

ر تمل اتطر ج ءا مالزما لف اا أ  شخن كا  ابألعألا أو معف را كما ه  اةال  الفسبة ل ركات التأمني،   
فبعأل ا عن األ طامل ال  تق   هول ال ركات  ت طألتخلا لصاحل املؤمن أم فخل    وملها تت   عرضة جملم عة من 

جن  املخاار  و ال  من  ألفخلاإلفالس املخاار، ال  اتن أ  هت  و هت ي مالءهتا املالألة و هعلخلا عرضة ل
 .االستتماملرة ال  تتعرض أا اظفرة االستتماملرة ل ركة التأمني

 أنواع المخاطر التي تواجه شركات التأمين: المطلب األول

 اإلضافة  ت جمم عة األ طامل ال  ت اجخلخلا  ،رأيت هوا املطلب لألتطرق  ت مفخل   اتطر و أهم تقسألمات   
 . تأمني و ال  اتن أا أ   مل مبالءهتا املالألةشركات ال

 الخطر : الفرع األول

لق  تفاول الع ر  من العلماء و البايتني تعررف اتطر كمل يسب وجخلة ظررل، مما أيى  :تعريف الخطر: أوال
و فألما رل  عرض . ع   التأك  و اتساملة:  ت ا تال  و تبارن هول التعاملرف  ال أهنا ت  ك يف عفصررن مها

 :لبع  هول التعاملرف

  ال خن عف  ع   التأك  من ظتا ج اتطر ه  ظاهرة أو يالة معف رة تالز :" سالمة عبد اهلل. دتعررف  
راليث أ  هوا التعررف ظرر  ت اتطر علي أظ  ظاهرة  .1"تل  القراملات ال  رتخوها  الفسبة مل ض ع معني

تالز  ال خن يف يألات  الأل مألة أ فاء ا اذل للقراملات، أ  أ  اتطر  فاءا علي هوا التعررف ه  يالة من 
 .ع   التأك 

  اتطر ه  ايتمال وق ع ي ث تفتج عف   ساملة مايرة  :"نيعباس حلوا. دتعررف". 

   اتطر ه  االحنرا  يف الفتا ج ال  اتن أ  حت ث  الل ف ة   وية يف م قف معني، و رقص   االحنرا
يف الفتا ج االحنرا  العتس  و ال   مرغ ب فأل  عن الفتا ج املت قعة و املرغ ب حتقألقخلا، أما االحنرا  

  2.ملرغ ب فأل  فال اتمل  طراامل جب و ا

                                                           
 .62، مرجع سا  ، ص مبادئ إدارة الخطر و التأمين م  ت فأل  البلقألي و مجال عب  الباق  وايتف،  -1
  .20/29، مرجع سا  ، ص إدارة الخطر و التأمينالسألف ،   مساعألملعأل  أ   أ    تر و ولأل   -2
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 .ظاليث أ  التعررفني األ  رن رفررا  علي اتطر من  الل تأ  ل علي اجل اظب املايرة لل خن

 :من التعاملرف ال  اتن أ  تتماشي مع شركات التأمني جن  ما رل و   

 ،هوا التعررف رتماشي  اتطر ه  الفرق امل جب  ني االيتمال الفعل  و املت قع للخسا ر املايرة اظتملة
وابألعة ظ اا شركات التأمني فخلول األ  ة تق   حبساب مع ل اتساملة التقي و الو  علي أساس  تق   
حبساب و حتصألمل أقساا التأمني مق ما، و  التايل فاتطر املتعل  أساسا  ف اا التأمني يف هول ال ركات 

ل  و ذل  املع ل املت قع الو  يسبت علي أساس  رتمن يف الفرق امل جب  ني مع ل اتساملة التقي الفع
1.األقساا

 

  ظ  ات   من هاوز اتساملة املايرة الفعلألة للخساملة املت قعة ظتألجة يايث أكما رعر  اتطر أر ا علي
مفاجئ، لول  وجب علي م رر املخاار يف شركة التأمني حت ر  مق امل االحنرا  امل جب للخسا ر الفعلألة 

 قعة و ال  مت يسااا من البألاظات املتاية، و كمل هوا   رض م اجخلة هوا االحنرا  امل جب عن القألمة املت
   2.من  الل تت رن املخصصات املال مة لول 

من  الل التعاملرف السا قة اتن الق ل  أ  اتطر ه  تل  الراهرة الفامجة عن ع   التأك  أو ال   يف هاوز 
و مف  اتن استخالص  ع  اتصا ن ال  رتسم اا  ،مت قع ظتألجة يايث مفاجئاتساملة املايرة الفعلألة ملا ه  

 .رت   مستقبلألا تفجم عف   سا ر؛ رفتج عن يايث مفاجئ؛ ع   التأك  و االيتمالألة؛: اتطر و املتمتلة يف

 :و لت  رتم اإلملا  مبفخل   اتطر رتم التطرق لبع  املفاهألم املتعلقة    و ذل  علي الفح  التايل

و ه  جمم عة الع اممل ال  تؤي   ت زراية مع ل تترامل اتطر أو زراية  3(:Hazard)مسبب الخطر  .1
و تفقسم هول . ايتمال ي وث اتساملة، و اتن أ  ت ر  من ش ة اتساملة املايرة الفاهة عن حتق  اتطر

 :املسببات  ت ظ عني

                                                           
 .220/229مرجع سا  ، ص  ،(االكتتاب ، أخطار االستثمارأخطار ) إدارة أخطار شركات التأمين عأل  أ   أ    تر،  -1
2
، اجمللة املصررة لل ملاسات نحو نموذج كمي لتحديد مدى تأثر كل من الخطر المطلق و الخطر النسبي بالسياسة المتبعة إلدارة الخطرمم وح   ة أ  ،  -

  .998/980، ص 6882، 20، جمل  6التجاملرة، كلألة التجاملة، جامعة املفص ملة، مصر، الع ي 
  تصر . 60/69، مرجع سا  ، ص مبادئ إدارة الخطر و التأمين م  ت فأل  البلقألي و مجال عب  الباق  وايتف،  -3
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املسببات يف تل  الر اهر الطبألعألة أو  تتمتمل هول: (Physical Hazard) مسببات الخطر الموضوعية  .1.1
املايرة امل ج ية  طبألعتخلا يف ال  ء أو ال خن املعرض للخطر، و ال شأ  لإلظسا  يف وج يها و ال  

  .تؤي   ت زراية ايتمال ال ق ع أو ت ر  من ش ة اتساملة املالألة الفاهة عن حتق  اتطر أو اال فني معا

و املقص ي اا جمم عة الع اممل الفامجة عن ت  مل (: Personal Hazard) مسببات الخطر الشخصية  .2.1
العفصر الب ر  يف جمررات األم مل الطبألعألة و التأ   اا س اء كا  ذل   قص  أو   و  قص ، و عاية ما 
رت   السبب الر ألس  من وملاء هوا الت  مل الب ر  ه  الرغبة يف اةص ل علي املففعة غ  أ  هوا 

و اتن تقسألم مسببات اتطر . ة اتط ملة أو زراية فرص وق عخلاالت  مل ق  رؤي   ت زراية يملج
 . مسببات الخطر الشخصية اإلرادية و مسببات الخطر الشخصية الالإرادية: ال خصألة  ت قسمني

رعترب اةايث ال ج  املاي  للخطر  ذ أ  اةايث ه  التحق  املاي  امللم س ملسبب (: Accident)الحادث  .1
 .علأل  حتق   ساملة فعلألة لل خن أو ال  ء املعرض للخطراتطر و الو  ر تب 

أو الفقن يف قألمة  ،تعر  اتساملة علي أهنا الفقن يف قألمة املمتلتات أو ففاءها(: The loss)الخسارة  .3
و تت    أم و ملمتلتاهتمأو زراية ظفقات األفراي الفاهة عن حتق  يايث معني  ،ي  ل األفراي أو زواأا

 :اتساملة  ما

 . ذا ترتب عن حتق  اتطر ففاء كاممل لل  ء املعرض للخطر أو زوال ال  مل كلألا: كلية -

      . ذا ترتب عن حتق  اتطر ظقن من قألمة ال  ء أو اخنفاض ال  مل: جزئية -

 .املسبب الر ألس  للخساملة املايرة اظتملة أو ه  املص مل األساس  ل ج ي اتطر(: Peril)مصدر الخطر  .4

 1 :هفاك ع ة تصفألفات للخطر من  ألفخلا جن  ما رل  :الخطر تقسيمات: ثانيا

 :المخاطر االقتصادية و المخاطر غير االقتصادية .1

ه  األ طامل ال  رفجم عن حتققخلا  ساملة مالألة (: Financial or Economic Risks) المخاطر االقتصادية  -
و تفط   ، (قألاس اتسا ر الفامجة عفخلا) أو اقتصايرة، هول األ طامل رسخلمل التفبؤ اا و اتن قألاسخلا كمألا 

 طر اةرر  املرتب   فق ا   فق ا  ال  مل،  طر ال فاة املرتب    :حتت هوا اتطر جمم عة من املخاار أمهخلا
األيتمل،  طر التساي املرتب   اخنفاض املبألعات وما ر تب علي ذل  من حتق   ساملة يف التجاملة، وما  ت 

  . ذل  من أ طامل متعلقة  الف اي  املالألة والتجاملرة

                                                           
 .42 ت ص  52ص من ، مرجع سا  ، إدارة الخطر و التأمينعأل  أ   أ    تر و ولأل  امساعألمل السألف ،  -1
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ن ه  األ طامل ال  رفتج ع (:Non Financial or Non Economic Risks) المخاطر غير االقتصادية  -
 .حتققخلا  ساملة معف رة  ذ تع  من األ طامل ال  ال اتن قألاسخلا و ال  ال اتن التفبؤ اا

 :أخطار المضاربة و األخطار البحتة .2

ه  جمم عة األ طامل ال  تتسبب فألخلا ظ اهر ابألعألة و عامة لألل لإلظسا  (: Pure Risks)األخطار البحتة  -
هفبخلا، تت   ظتا جخلا  ساملة مايرة يف املمتلتات و التروات، ي مل يف وج يها و ال  ملاية علألخلا و ال اتن 

: و ال رفط   متمل هوا التحق  علي أ  فرص للر يت  أ  يال من األي ال و من أمتلة هول األ طامل جن 
اتن الق ل أ  هول األ طامل ه  أ طامل اامل ة   ع للص فة ...  طر اةروب، ي ايث العممل، االظفجامل

 .حتققخلا أو يملئ اتساملة املفجرة عفخلا  ال  ا اذ سألاسة معألفة للح  مفخلا و لألل من املمتن مفع

ه  األ طامل ال  رفتج عن حتققخلا مل يت أو  ساملة، هول األ طامل (: Speculative Risks)أخطار المضاربة  -
رتسبب يف ظ أهتا القراملات ال  رص ملها اإلظسا    رض حتقأل  متاسب مالألة أو اقتصايرة يىت و    مل 

أ طامل : ، تسمي هول األ طامل أيألاظا  األ طامل التجاملرة متمل(مل يت أو  ساملة) علم  فتا جخلا مق ما ر
تعتم  ظتألجة هول األ طامل علي جمم عة ع اممل تتحتم يف ... الس ق، أ طامل التجاملة، أ طامل االستتمامل

ج رر  الوكر أ  اتطر و . الس ق لوا رت   من الصعب التفبؤ اا أو قألاس اتسا ر املالألة امل تبة عفخلا
امل املب رتحق  عرب ال من فبع  م ة معألفة اتن معرفة ظتا ج القراملات الصايملة مسبقا، علي هوا تستخ   

التحلألمل املايل، مراقبة : ع ة تقفألات ملراقبة هول األ طامل   ألة السألطرة و التأ   علألخلا من أهم هول التقفألات
 .....التسأل ، يملاسات و حب ث التس ر 

 :أخطار السكون و أخطار الحركة .2

و املقص ي اول املخاار تل  املخاار الفاشضة عن ي وث ت  ات يف (: Dynamic Risks)أخطار الحركة  -
متمل الت  ات يف مست رات األسعامل، الت  ات يف أمناا االستخلالك ( ع   االستقرامل يف االقتصاي) االقتصاي 
 . رؤ ر سلبا أو  جيا ا علي جمم عة كب ة من األفراي املستخللتني، حتق  هول األ طامل  و أذواق

تت من هول األ طامل اتسا ر ال  حت ث يىت عف ما رت   االقتصاي (: Static Risks)أخطار السكون  -
مستقرا، فاستقرامل االقتصاي و ع   ي وث أ  ت أل ات فأل  ال افع ي وث  سا ر تلح   األفراي، فخلول 

الت املث : األ طامل تفجم عن أسباب أ رى ال عالقة أا  االستقرامل يف االقتصاي من أمتلة هول األ طامل جن 
  . الطبألعألة
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 األخطار التي تتعرض لها شركات التأمين: الفرع الثاني

تتعرض شركات التأمني  ت مق امل معترب من خمتلف األ طامل ال  اتن أ  تؤي   ت  فالسخلا و اإل الل   
علي مالءهتا املالألة  ايتة و أ  املالءة املالألة تع  مبتا ة  أ  تؤ ر ق ملهتا علي ال فاء  الت اماهتا اهال يا فألخلا، 

 .األساس الو  رق   علأل  مستقبمل يتفاعة الاتأمني كتمل

 :مالءة شركات التأمين: أوال

 :تعريف المالءة المالية لشركات التأمين .1

و م ى  ،املطالبة ااتعر  املالءة املالألة علي أهنا ق ملة شركات التأمني علي ال فاء  الت اماهتا كاملة عف    
استع ايها و جخل زرتخلا ل فع مبالغ التع ر ات التب ة ف ملا يو  أ  تؤي  عملألة الس اي  ت تعترها أو ت قفخلا 

  1.و فالسخلا

البع  أ  املالءة املالألة ل ركات التأمني رقص  اا ق ة ومتاظة مرك ها املايل، و ول  اتن الق ل  أ  شركة و ررى   
 يالة عسر مايل يف سفة ما  ذا ما زايت األقساا اظصلة  اإلضافة  ت يتايف ال  مل من التأمني لألست يف

 .االستتماملات عن ما ت فع  ال ركة من تع ر ات ومصروفات وت زرعات لامل اح

 2 :ومن وجخلة ظرر اإلياملة فإ  املالءة املالألة ل ركات التأمني تعي

كافألة لتس رة اتسا ر املت قعة ومقا لة خمتلف مصروفات الت  ألمل أظ  من املت قع أ  تت   األقساا اظصلة   -
 والعملألات؛

هامش املالءة _االيتفا   أيت ل مع   اا تتف  لت طألة االلت امات املطل  ة مع وج ي هامش أما   -
 .رساو  علي األقمل املتطلبات القاظ ظألة_ املالألة

 

                                                           
، جملة الرا   العريب، جملة فصلألة تعىن   ؤو  التأمني و  عاية التأمني، يتايملة عن المالءة المالية لشركات التأمين مفهوم و مسؤولية سام  مألقايت و  ال  ي ا، -1

 .9، ص 6882، 53، الع ي 8شركة االحتاي العريب إلعاية التأمني، يم  ، السفة 
 .56، مرجع سا  ، ص (أخطار االكتتاب ،تثمار أخطار االس) إدارة أخطار شركات التامين عأل  أ   أ    تر،  -2



ستثمارية في شركات التأمين وكيفية إدارتهاالفصل الثاني                           المخاطر اال  
 

 66 

أ  أ  شركة تت   أا مالءة مالألة عف ما تت   قايملة علي (IAIS) وق   ألفت اجلمعألة ال ولألة ملراقيب التأمني 
 1(.أو علي األقمل يف معرم الررو )ال فاء  الت اماهتا  الفسبة  ت العق ي كلخلا ويف أ  وقت كا  

 و كواهألضات اإلشرا  والرقا ة علي التأمني قبمل من   اهتما   الغ شركات التأمني هوا و حتري املالءة املالألة يف  
ال تستطألع اةتم  خلول الفضةف،    ا  ال ملةة ع يأم ال شركات التأمني ت غالبألةأ   ك   هول ال ركات، ياملة 

، لول  تق   هألضات علي املرك  املايل ل ركة التأمني مخلما كاظت اةقا   املالألة املف  ملة عن هول ال ركة يف سفة ما
 ارة يق ق  لة ال  ا   و كمل األارا  املتعاملة مع   ا اذ  ع  اإلجراءات ال  من شأهنا اإلشرا  و الرقا ة 

 :شركات التأمني من اتسا ر الفامجة عن تعترها و ت ممل هول اإلجراءات

 اش اا ي  أيا لرأس املال و االيتألااات؛ -
 وضع ي  أيا الستتماملات شركات التأمني؛ -
 . جراء الفحن ال ومل  ةسا ات شركات التأمني -

 :تستف  املالءة املالألة يف شركات التأمني علي  الث ق اع  مل ألسألة :المالية لشركات التأمينقواعد المالءة  .2
كما مت التطرق  لأل  سا قا فإ  شركات التأمني مل مة  تت رن : القواعد الخاصة بتقييم المخصصات التقنية -

املخصصات التقفألة الالزمة لت  آتل  الق ملة املالألة التافألة لل فاء  الت اماهتا، لتن يف املقا مل وجب علي 
لألل فق  تت رن املخصصات التقفألة و  منا تقألألمخلا  تفاءة عالألة أر ا لت  ( شركات التأمني) هول األ  ة 

   هول املخصصات   ظألفتخلا، هوا التقألألم رتم من ار  املختصني وف  ارق و أسالألب   ية من ار  تق
 .  امل رع و   ملجة كب ة من اةومل

 ع  تت رن املخصصات التقفألة و  ظخلاملها يف جاظب : القواعد الخاصة بتغطية المخصصات التقنية -
ا رفاسبخلا من أيت ل أ  األوج  االستتماملرة اتص  ، وجب علي شركة التأمني ت طألة هول املخصصات مب

،  اإلضافة  ت االيتفا   بع  الفق رة اجلاه ة لتلبألة ....(األوملاق املالألة، القروض، العقاملات،)املختلفة 
 : البات السأل لة من العمالء يف أ  وقت   مة يف هوا ق اع  أساسألة ت م

                                                           
 International Association of Insurance Supervisors,  Association Internationale des Contrôleurs الفرظسألة (: 
d’Assurance AICA) 

  .وكول  التعاو  مع هألضات الرقا ة علي القطاعات املالألة األ رىه فخلا تفعألمل التعاو   ني أع اء اجلمعألة  ايتة يف جمال اإلشرا  والرقا ة علي قطاع التأمني، 
، قسم اظاسبة، كلألة االقتصاي، جامعة يم  ، جملة جامعة يم   _دراسة مقارنة_قياس هامش المالءة في صناعة التأمين السورية عألسي هاشم يسن،  -1

 .1، ص2066،  20اجملل  ،الع ي الرا ع ،للعل   االقتصايرة والقاظ ظألة
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1.قمل مساورة لقألمة املخصصات التقفألةمبعىن أ  تت   قألمة األيت ل علي األ: قاع ة التتافؤ -
 

شركات التأمني املمتلة للمخصصات التقفألة  أيت ليسب هوا األساس رفب   أ  تت   : قاع ة الت اف  -
 رملة  ففل عملة هول املخصصات، و ال ارة من هوا األساس ه   ارة شركات التأمني و املؤمن أم 
من  طر تقلبات أسعامل الصر ،  ذ رطب  هوا األساس يف يال السماح ل ركات التأمني  االستتمامل 

2. العمالت األجفبألة
 

ع  الت ررعات أ  تت   املخصصات التقفألة ممتلة  أيت ل تتمرك  يف ظفل متا  ت جب  : قاع ة اظلألة -
 .االلت امات

هامش املالءة أياة ملقا ألة ج  هامة تفرض  هألضات اإلشرا   رع  : القواعد الخاصة بتكوين هامش المالءة -
ل  ا  ،  ذ رعر  هامش و الرقا ة علي شركات التأمني   ألة الرفع من ق ملهتا علي أياء الت اماهتا اهال  لة ا

ال اجب امتالك  من ار  شركة التأمني يىت تت   قايملة علي ال فاء علي أظ  مق امل ملأس املال املالءة 
و ررجع تت رن هوا اأامش  ت  3. الت اماهتا اهال  لة ال  ا   يف املستقبمل مع ايتمال حتق   طر عال

 :األسباب التالألة

ت طألة ظتألجة ضماهنا  سلسلة من الت املث يف ف ات زمفألة متقامل ة ايتمال تعرض شركات التأمني  ت -
  ؛ي ايث  تملة

 تراكم االحنرافات الفامجة عن س ء التق رر و التسع  غ  ال قأل  مع ال قت؛ -

 ت ين قألمة الت ظألفات و االستتماملات؛ -

  .س ء تقألألم املخصصات -

من هامش املالءة رتماشي مع يجم  ظتاذ هول األسباب جعلت امل رع رت  مل عن ارر  فرض ي   ل ام    
 :شركات التأمني و يجم ك امل خلا،  اإلضافة  ت  ل امخلا   روملة اي ا  ظسب   ية أمهخلا

 ظسبة هامش املالءة  ت جمم ع األقساا اظصلة؛ -

 .ظسبة هامش املالءة  ت جمم ع الت املث -

                                                           
1
 -Franck Le Vallois et autres, La gestion actif passif en assurance vie: Réglementation, outils, méthodes, 

Economica, Paris, 2003, p94.   
2
 -Denis Claire Lambert, Economie des assurances, Masson et Armond Colin, Paris, 1996, p101. 

3
 - Franck Le Vallois et autres, op.cit, p94. 
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 1:و  صفة عامة رتت   هامش املالءة من العفايتر التالألة

 ؛(أو أم ال التأسألل امل ف عة يف ال ركات التعاوظألة)املال االجتماع  اظرمل ملأس  -

 ؛(أو أم ال التأسألل ال  مل ت فع  ع )ملأس املال االجتماع  غ  اظرمل من ار  املسامهني  -

 االيتألااات؛ -

 .األمل اح اظققة -

 :المخاطر المؤثرة على شركات التأمين: ثانيا

الع ر  من املخاار األمر الو  من شأظ  أ  رؤ ر  طررقة مباشرة أو غ  مباشرة علي ت اج  شركات التأمني   
 :هول املخاار ت ممل . فرتخلا املالألة و التقفألة و من مث رؤ ر و  صفة يتمألة علي مالءهتا

حي ث هوا اتطر عف ما رت   مت س  قألمة التع ر ات خمتلفا (:  Underwriting Risk)خطر االكتتاب  .1
مة املت قعة عف   ألع و ا   التأمني، و   ألة  فأل  هوا الف ع من األ طامل تعممل شركات التأمني علي عن القأل

 ألع ع ي كب  ج ا من و ا   التأمني و تق مي أظ اع خمتلفة من الت طألات التأمألفألة و يف مفاا  ج رافألة خمتلفة، 
 : اإلضافة   ت  اولة التسأل  اجلأل  ظفرة االكتتاب من  الل

 اال تألامل الصحأليت لا طامل املتتتبة مبا رتماشي مع ق ملة و ابألعة عممل شركة التأمني؛ -

 وضع شروا االكتتاب املفاسبة؛ -

 حت ر  التسع  الصحأليت لا طامل؛ -

 تت رن املخصصات التقفألة التافألة لت طألة االلت امات؛ -

 التقألألم اجلأل  لاقساا؛ -

 (.ال يي، ال  ة) التقألألم اجلأل  لع اممل التامل ألة  -

تتعرض استتماملات شركات التأمني  ت خماار خمتلفة تتعل  يف جمملخلا  (:Investment Risk) خطر االستثمار .1
و ق  رطل  علي هوا الصفف من األ طامل   أ طامل .  أياء، هألتمل، ع ا   و سأل لة  فرتخلا االستتماملرة

طبألعة أعمال شركات التأمني ال األيت ل ظتألجة املتباا   صفة مباشرة أو غ  مباشرة  إياملة أيت ل املؤمن، ف

                                                           
1
-Jean-Marie Rousseau et autres, Introduction à la théorie des assurances, DUNOD, Paris, 2001, p157. 
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تل مخلا فق   تت رن املخصصات  مل تل مخلا أر ا  امتالك األيت ل التافألة لت طألتخلا  ضافة  ت هامش املالءة، 
واتن أ  تف أ هول األ طامل عف  ي وث ه ات اقتصايرة يف القألمة الس قألة لايت ل املستتمرة كتقلبات 

األمر حيتم علي شركات التأمني العممل علي تط رر و معارفة هوا ... مع الت الفا  ة، مع الت الت خم
  1 .سألاسة االستتمامل من أجمل ضما  تسأل  خماار االستتمامل

ترخلر هول املخاار يف يال ع   ق ملة املؤمن علي اس ياي  (: Credit Risk)االئتمان / خطر القرض .3
كما رتمتمل .معأل   التأمني ال سطاء؛ ؛(أماملؤمن )م ري األقساا :مستحقات  من اجلخلات ال  رتعاممل معخلا

 . طر القرض يف ع   ق ملة املؤمن علي اس جاع أم ال  املستتمرة أو ع ا  ها يف ت املرخ استحقاقخلا
رفتج هوا اتطر  سبب ع   مال مة  رامج  عاية التأمني  (:Reinssurance Risk) خطر إعادة التأمين  .4

القألا   ال ملاسات  ت ر ع  شركات التأمني  األمر الو ةاجة املؤمن مما رسبب ل  يتع  ات مالألة كب ة، 
هوا اتطر رت   ل  التأ   التب  يف يال تأمألفات األضرامل علي  ،املال مة ملعرفة م ى ياجاهتا للحمارة

   2.ل تأمألفات األشخاص و هوا ظتألجة ابألعة تسأل هاالعتل يف يا

رقص     تل  األ طاء املرتبطة  ع   التفاءة الالزمة لتسأل  شركة  (: Operational Risk)خطر التشغيل  .5
 :التأمني مما رؤ ر علي س  ال ظا ف يا لخلا و مت تصفألف املخاار الت  أللألة  ت

 ؛(يا ل  أو  املج ) أعمال ال ش  -

 أ طاء امل ظفني؛ هاوزات و -

 هاوزات و أ طاء يف اإلجراءات و التفرألمات؛ -

 ؛ألةاتسا ر يف األيت ل املايرة ظتألجة األزمات املالألة أو الت املث الطبألع -

 . ياملة العملألات وتففألو الف اا -

و ه مل اإلشاملة  ت أ  ايتماالت حتق  أ طامل الت  ألمل تت   يت  ة ظسبألا يف ال ركات ال  تتمتع  إياملة 
 3.رةق  

                                                           
1
اجمللة املصررة لل ملاسات التجاملرة، ، الماليةرؤية مستقبلية إلدارة األخطار المالية في شركات التأمين المصرية باستخدام المشتقات  ملأفت أ   عل    راهألم، - 

 .     351، ص 2002، 21اجملل  جامعة املفص ملة، كلألة التجاملة، مصر، الع ي األول، 
2
 - IAIS, On Solvency, Solvency Assessments and Actuarial Issues, Committee on Solvency and actuarial 

issues, March 2000, p10. 
3
 - European commission, Study into the methodologies to assess the overall financial position of an 

insurance undertaking from the perspective of prudential supervision, Appendices, May 2002, p20. 
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 :رفط   هوا اتطر علي جخلتني (:Liquidity Risk )خطر السيولة  .6

فمن جخلة رتعل  هوا اتطر  الت امات شركة التأمني  ذ يف  ع  اةاالت تف ق قألمة التع ر ات اةقألقألة  -
ظتألجة  *ما ه  مت قع، ضف  ت هوا ايتمال زراية أو املتفاع الطلبات ال   عايرة إلل اء و ا   التأمني

 .فق ا  التقة  ني  لة ال  ا   و شركة التأمني

أما من جخلة أ رى فخطر السأل لة ررتب   استتماملات شركة التأمني، أرن تصبيت هول ال ركة غ  قايملة  -
  1.علي تسألألمل األيت ل املستتمرة لتس رة االلت امات أو تق    بألع األيت ل  قألم مفخف ة

ررتب  هوا اتطر  األ ر املايل الفاجم عن  (:Jurisdictional & Legal Risk )الخطر القانوني و التشريعي  .7
ت  ات الق اظني و التفرألمات،  ذ ال   علي شركات التأمني تطبأل  و مساررة هول الت أل ات و الت ررعات و 

 .هسأل  أظرمة  ايتة لت طألة متطلبات اأألضات الرقا ألة

ك  ها من ال ركات ت اج  شركات التأمني  طر املفافسة، : (Market changes Risk)خطر تغيرات السوق  .8
اهال شراء مفتجات التأمني، لوا فإ   مضف  ت هوا  طر التقلبات يف ايتألاجات املستخللتني و سل كألاهت

 تباع سألاسة تس رقألة مفاسبة ت م أسعامل تفافسألة  اإلضافة  ت عرض ت تأللة مفتجات جوا ة من شأظ  أ  
2.طررقلمل من هوا ات

 

 3:و هفاك من رصفف األ طامل ال  تتعرض أا شركات التأمني  ت

 ال الرات املتح ة  االكت املرنيو ه  التقسألم املعتم  من قبمل مجعألة اترباء : تقسيم األخطار إكتواريا .1
يف شركات التأمني علي األشخاص أو شركات التأمني علي  س اءو مت العممل اوا التصفألف  ،األمررتألة
، رق   هوا التصفألف علي تقسألم األ طامل ال  تتعرض أا شركات التأمني  ت أمل ع جمم عات كما األضرامل

 : رل 
أليت ل  الس قألة القألمةالتقلبات ال  تصألب  منهول األ طامل  تف أ: أخطار األصول C1المجموعة األولى  -

كما تت من هول   .الس ق وخماار اال تما  خماار ،الفا  ة سعر خماار متمل التأمني ل ركة اظفرة االستتماملرة 
 .هال شركة التأمنيااجملم عة أر ا   الل ال    س اي الت اماهتم أو القألا  مبسؤولألاهتم يف م اعأل ها 

                                                           
*
 .االستحقاق فتت   شركة التأمني جمربة علي يفع مبلغ معني من املال ةاممل ال  ألقةمعفال  ل اء ياممل ال  ألقة لعق ل قبمل تاملرخ : إلغاء وثيقة التأمين - 

1
 - IAIS, On Solvency, Solvency Assessments and Actuarial Issues, op.cit, p11. 

2
 - European commission, Study into the methodologies to assess the overall financial position of an 

insurance undertaking from the perspective of prudential supervision, op.cit, p8. 
 .342 ت ص  353ص من ملأفت أ   عل    راهألم، مرجع سا  ،  - 3
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أل طامل  ت ظرو  ع   التأك  اظألطة  تق مي   مة ترجع هول ا :أخطار التسعيرة C2 المجموعة الثانية -
التأمني يف املستقبمل و املتعلقة  بع  العفايتر متمل مع ل العا   علي االستتماملات، مع الت ال فاة الفعلألة، 

و من . ، و غ ها من املع التاإلياملرة الففقاتمع ل و  ، سا ر املطالبات وش ة وت اترمع الت املرض، 
معألفة ال تتماشي مع ال اقع الفعل  للمحأل   اف اضات علي قا ما التأمني شركةيف  التسع ا  املؤك  أظ   ذا ك

 لة ال  ا   عف  يل ل  هالا  الت اماهتا ال فاءفإ  هوا سألجعلخلا غ  قايملة علي  ، ركةالالو  تف   فأل  
 .م ع ها

 الفا  ة أسعاملرفتج هوا اتطر ظتألجة تو وب  :أخطار مالئمة األصول للخصوم C3 المجموعة الثالثة -
فتلما كا  تأ   اال تال  يف مع الت الفا  ة و الت خم ذو  .واتص   األيت ل قألم علي والت خم

كلما كا  من الصعب   ،يملجات متفاوتة علي القألمة الس قألة لايت ل عف  علي قألمة االلت امات املستقبلألة
 .    رعرض شركة التأمني  ت  طر العسر املايلاملال مة  ني األيت ل و اتص   مما ق

و ه  األ طامل اتاملجة عن ظطاق حتتم وسألطرة شركة التأمني و ال  : أخطار عامة C4 المجموعة الرابعة -
كما   ، ال تستطألع التفبؤ حب و خلا قبال، ت ممل هول األ طامل الق اظني و الفرم ال  حتتم عممل شركات التأمني

ظقن الت ملرب مل ظف  شركة التأمني و ممتلألخلا من وسطاء و مفتجني ووكالء  ألع،  عنت م األ طامل الفاهة 
تأ ر جمم عة هول األ طامل علي يجم مسؤولألة و الت ا  .  اإلضافة  ت س ء تصر   ع  امل رررن  ال ركة

 .   شركة التأمني اهال ال  

 : تقسيم األخطار ماليا .1
، و رتمن التأمني و ا    يت املاألقساا اظصلة من  ظتألجة تراكم تف أ ال  املخاار ه : أخطار اكتوارية -

اتطر يف  متاظألة حتصألمل أقساا أقمل مما جيب ملقا لة االلت امات و الت طألات التأمألفألة املختلفة، أو قألا  شركة 
الستتمامل و  التايل من املت قع اخنفاض عا   ا ،التأمني  استتمامل هول األقساا يف جماالت استتماملرة غ  كفضة

جيعلخلا تتحممل فرق العا   علي االستتمامل  ني العا   املت قع و املستخ   يف  مماالو  حتقق  شركة التأمني 
مما ق  رؤ ر سلبا علي أمل اح  ،استتمامل هول األقساا عنيساب األقساا و ذل  العا   الفعل  و الفاتج 
    .شركة التأمني و  التايل علي املرك  املايل ل ركة التأمني

مت قع و الو  رع ي  ت  عن ما ه  االكتتاب  سا ر زراية يجم ه  االكت املرة املخاار من آ ر جاظب -
 . يملاسة غ  يقألقة لت زرع اتسا ر علياملستقبلألة للعملألات التأمألفألة  ت قعاته  اعتماي ال األول :سببني

 :ألسباب ه  الررو  العايرة ما ه  مق مل أا يف اتسا رقألمة  تجاوزأ  تفخل   متاظألة  التاينأما السبب 
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و تعتم  الت قعات لقألمة اتسا ر علي .  تو وب قألمة اتسا ر ي ل وسطخلا اةسايب و م ى ت تتخلا عف
 . صا ن ت زرع اتسا ر و الو  رعتم    وملل علي ابألعة األ طامل املؤمن علألخلا

لت   يف قألم األيت ل و اتص   ظتألجة تأ رها و ه  تل  األ طامل املتعلقة  ا: أخطار السوق المنتظمة -
و أ طامل . مبجم عة ع اممل مفترمة، متمل هول األ طامل اتن ل ركة التأمني االستع اي لتحممل ظتا جخلا

وظررا ألمهألة تأ   أ طامل الس ق املفترمة علي  ،الس ق املفترمة ت اج  كمل مستتمر مبجري امتالك  لايت ل
ت معرم هول ال ركات   ملاسة تق ررات أول األ طامل و  ألا  أ رها علي ظتا ج شركات التامني فق  قام

 . أياءها ال اذ  جراءات اةمارة مفخلا
تتعرض شركة التأمني ملتمل هوا الف ع من األ طامل يف يال امتفاع املق ضني عن س اي ما : أخطار االئتمان -

 ملة املق ض علي الس اي أو ع   ملغبت  يف علألخلم من قروض أو ير   أو الت امات اهال ال ركة، ظتألجة ع   ق
 .الس اي يسب اجل ول ال مي املتف  علأل  يف ظن العق 

أو ما رسمي خبطر التم رمل و الو  رتعل   األي اث غ  املت قعة اتاملجة عن  ملاية شركة : خطر السيولة -
 ا   أو القألا   تصفألة التأمني متمل املطالبات التب ة يف يالة وق ع ك املث، أو  سبب اظسحاب  لة ال  

كمل هوا جيعمل شركات التأمني يف  ياجة  ت ت ف  سأل لة سررعة ملقا لة هول االلت امات املفاجضة و   ،و ا قخلم
األمر ال  مل تؤ و  عني االعتبامل عف  يساب األقساا، مما ر طرها  ت حت رمل  ع  استتماملاهتا  ت سأل لة 

و  التايل  متاظألة وق عخلا يف عسر مايل ما مل تتن  تفرة  السأل لة  ،ق  رعرضخلا  ت  سا ر مالألة كب ة الو 
 .التافألة مل اجخلة الطلب املفاجئ للفق رة

 :و تتمتمل يف :أخطار التشغيل -

 م اكمل  ط ات تس رة املطالبات؛  -

 م اكمل  ط ات حتصألمل أو مبايلة الفق رة؛  -

 .ف مل يف ظرا  اإلجراءات أو م ى مطا قت  للق اظني املتع ية -

و ال   تلف يف  ،و املقص ي اا تل  األ طامل القاظ ظألة املت مفة يف العق ي املالألة: األخطار القانونية -
أو تل  األ طامل ال  تفتج عن األظ طة ال    ،ت اعألاهتا القاظ ظألة عن املخاار األ رى كالق اظني اجل ر ة

و من أمتلة هول األ طامل ال ش يف  ،ألخلاآاملسخلا شركة التأمني أو عن تصرفات وكال خلا و مفتجألخلا و م ظف
اإلجراءات و املستف ات القاظ ظألة هوا من جخلة، أما من جخلة أ رى فق  تق   شركة التأمني  أياء املتطلبات 
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القاظ ظألة املفص ص علألخلا يف العق ي القاظ ظألة، ولتن س ء فخلم يامل  و ا   التأمني أول املتطلبات ق  رسبب 
 .لتأمني عن ارر  ملفع الق ارا القاظ ظألة ض  شركة التأمني، مما رس ء  ت مسعتخلام اكمل قاظ ظألة ل ركة ا

علي ض ء ما مت التطرق  لأل  يف هوا املطلب راليث أ  شركات التأمني لألست مبفأى عن التعرض لا طامل  ال   
ؤمن ل ، فتحق  اتطر أ  حتق  اتطر  الفسبة أول األ  ة  تلف يف مفخل م  و أ رل عن حتق  اتطر  الفسبة للم

 عف ق ملاهتا املالألة عن أياء ر الفسبة ل ركة التأمني رؤي  و   تمل مباشر  ت اإل الل مبالءهتا املالألة مما 
الت اماهتا، و من  ني األ طامل املؤ رة علي مالءة شركات التأمني جن  خماار االستتمامل ال  تتتس  أمهألة  ال ة ل ى 

 .     رلعب  الف اا االستتمامل  اا و هوا ما سألتم التطرق  لأل  فألما رل هول ال ركات ظررا لل ومل الو

 عائد و مخاطر االستثمار: المطلب الثاني

عف  قألا  املستتمر  عملألة االستتمامل، فإظ  سأل اج  يملجة معألفة من املخاار مقا مل ت قع  اةص ل علي عا     
و .جيب أ ول  عني االعتبامل عف  ا اذ أ  قرامل استتمامل معق ل، لول  تعترب املخاار االستتماملرة عفصرا هاما 

ظتألجة العالقة الطريرة  ني العا   و يملجة املخاارة فإظفا قبمل التطرق للمخاار االستتماملرة س   ظق    التطرق  ت 
 : عا   االستتمامل كما رل 

  عائد االستثمار: الفرع األول

من عملألة االستتمامل و  مبتا ة ال ارة ال  رسعي املستتمر  ت حتقألقخلارعترب العا   : مفهوم عائد االستثمار:أوال
 : اتن تعررف  علي أظ 

املقا مل الو  رطميت املستتمر  ت حتقألق  يف املستقبمل ظر  استتماملل ألم ال ،  ذ أ  املستتمر رسعي يا ما  ت  -
 1.أمالك استتمامل أم ال  ا   اةص ل علي العا   و تفمألة  روت  و تعرألم 

 

العا   ه  مق امل األم ال امل افة  ت ملأس املال األيتل  و الو  رؤي   ت تعرألم التروة ظتألجة القألا   عملألة  -
2.االستتمامل

 

 

                                                           
  .49قاسم ظارف عل ا ، مرجع سا  ، ص  -1
 .85يملر  كاممل آل شبألب، مرجع سا  ، ص -2
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1.مل اإلضافة أو ال راية ال  تطرأ علي التروة ظتألجة القألا   االستتماملارعرب العا   عن مق  -
 

 ،رتمتمل يف تل  ال راية اظققة أو ال راية املت قعة للمبلغ املستتمر من  الل هول التعاملرف اتن الق ل  أ  العا    
علي هوا فإ  العا   حي ي مع ل ال راية يف التروة ال  رطميت  لألخلا املستتمر، هوا املع ل حيسب علي أساس الت   

 :فايتر التالألةع ل من العهوا املرت تمل و  (.م ة االستتمامل) يف  روة املستتمر  الل ف ة معألفة من ال من 

وه  العا   الو  رقتفع    املستتمر مقا مل تفازل  عن أم ال  يف  (:Rate Real Return)معدل العائد الحقيقي  .1
 .الف ة اةالألة ا   اةص ل علي عا   مستقبال

وه  الفسبة ال  تع ض املستتمر عن االخنفاض يف الق ة ال را ألة للفق ي،  (:Inflation Rate)معدل التضخم  .2
 :و ذا أ وظا تأ   العفصررن أعالل فألمتن يساب العا   اتايل من املخاار  الطررقة التالألة

 

وه  مق امل ما ر فع  املق ض تع ر ا عن املخاار ال  اتن أ  تتحق  (: Risk Premium)عالوة المخاطر  .2
 (.التع ر  عن املخاار ال  رتعرض أا االستتمامل)ملأس املال علي 

ف ة االستحقاق، خماار ع   ال فاء، م ى : وج رر  الوكر أ  هفاك جمم عة من الع اممل املؤ رة علي العا   مفخلا  
 رربة ال   متاظألة تسألألمل األياة االستتماملرة يف ال قت املفاسب، يجم املخاار ال  رتعرض  لألخلا العا  ، مع ل ال

 تتحملخلا األياة االستتماملرة  ضافة  ت كلفة البح ث وال ملاسات و االست املات ال  رتحملخلا املستتمر عف 
البحث عن الفريتة االستتماملرة املفاسبة، مما ر جب علي املستتمر ضروملة القألا   تحلألمل كمل عفصر مؤ ر علي 

2.تتعرض أا االستتماملاتالعا   ا   حت ر  مق امل العا   ويملجة املخاار ال  
 

 :تتمتمل أهم أظ اع ع ا   االستتمامل فألما رل  :أنواع عوائد االستثمار: ثانيا

ه  العا   الو  حيقق  املستتمر فعال عن ارر  امتالك  أو (: Actual Return)العائد الفعلي أو الحقيقي  .1
 :كاملة من التأك  و ق  رت    ما ألع  ألياة من األيوات االستتماملرة،  ذ رتصف هوا العا     ملجة  

و ه  العا   الو  رفتج عن ت زرعات األمل اح و الف ا   يف يالة االستتمامل املايل أو العا   : عائد جاري -
 .الفاشئ عن الف اا اجلامل  يف يالة االستتمامل املاي 

                                                           
  .604ص  ،، مرجع سا  (أخطار االكتتاب، أخطار االستثمار) التأمين إدارة أخطار شركات عأل  أ   أ    تر،  -1

 ,81/80يملر  كاممل آل شبألب، مرجع سا  ، ص  - 2

 ظسبة الت خم+ ظسبة الفا  ة اةقألقألة = العا   اتايل من املخاار 
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فروق قألمة االستتمامل ) و ه  العا   الو  رفتج عن ت   سعر األيتمل م ضع االستتمامل : عائد رأسمالي -
 (. س اء يف االستتمامل املايل أو االستتمامل املاي 

1.و الو  رساو  جمم ع كمل من العا   اجلامل  و العا   الرأمسايل: عائد كلي -
 

 2:و حيسب العا   التل  كما رل 

 

 :يألث

Rp : العا   التل  من أ  وج  استتمامل 

Pt :قألمة االستتمامل يف   ارة امل ة 

Pt+1 :قألمة االستتمامل يف هنارة امل ة 

D :العا   اجلامل  امل زع عن السفة 

 :و اتن التعب  عن مع ل العا   التل   الص ملة التالألة

 

  : اتمل قألمة الت   يف العا   الرأمسايل و اوا رت   مع ل العا   الرأمسايل مساورا لا   يألث 
   

رعرب هوا العا   عن القألمة املت قعة للع ا   اظتممل ي و خلا عف   3(: Expected Return)العائد المتوقع  .1
املستقبمل، أ  أ  هول الع ا   تت   يف االستتمامل يف أياة معألفة و رسمي  املت قع أل  اةص ل علأل  رت   يف 

رتم يساب . يالة ع   التأك  أرن رصعب علي املستتمر التح ر  ال قأل  ةجم هول الع ا   املت قع حتقألقخلا
العا   املت قع لالستتمامل من  الل ضرب كمل عا    تممل يف ايتمال ي و   مث رتم مجع الفتا ج للحص ل 

 :علي العا   املت قع

                                                           
 .48قاسم ظارف عل ا ، مرجع سا  ، ص  -1
 .603/601، مرجع سا   ص (أخطار االستثمار  ،أخطار االكتتاب) إدارة أخطار شركات التأمين عأل  أ   أ    تر،  -2
3
 .48ظارف عل ا ، مرجع سا  ، ص قاسم  -
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ه  العا   الو  ررغب املستتمر يف اةص ل علأل  و الو  رتالء  مع  (:Required Return)العائد المطلوب  .3
مست ى املخاار ال  سألتعرض أا األيتمل أو أياة االستتمامل، يألث أ  املستتمر رقبمل  االستتمامل  ف ع من 

و ج رر  الوكر أ   1 .املق ية أمام   ذا كا  مع ل العا   املت قع أعلي من العا   املطل ب اتأظ اع االستتمامل 
العا   املطل ب عن االستتمامل اتمل أيا عا   رقتفع    املستتمر لتأجألمل عملألة االستخلالك و الت ج  لالستتمامل 

ن العا   اتايل من املخاار م افا يف وج  استتمامل  معني، و  التايل جيب أ  رساو  العا   املطل ب كمل م
 . لأل  عالوة املخاار للتع ر  عن املخاار ال  رتعرض أا االستتمامل

 : اتن قألاس العا    استخ ا  الفسب التالألة :طرق قياس العائد:ثالثا

الر يت اظصمل رقألل هوا املعألامل مق امل العا   و يتايف  (:Return On Investment)العائد على االستثمار  .1
 :علأل  من كمل يرفامل مستتمر يف امل روع  الل الف ة املالألة و حيسب كما رل 

 

 :يألث

ROI :العا   علي االستتمامل (Return On Investment ) 

R :  األمل اح الصافألة  ع  ال رربة– قألمة العا-   

I :مبلغ االستتمامل 

رقألل هوا املعألامل م ى ق ملة ال رفامل ال اي  من يق ق (: Return On Equity)العائد على حقوق الملكية  .1
امللتألة علي ت لأل  األمل اح الصافألة  ع  ال رربة، و    اتن اةتم علي مق امل كفاءة  ياملة االستتمامل يف 

 :است الل أم ال املالتني و املتاجرة يف امللتألة لت لأل  األمل اح  ع  ال رربة و حيسب كما رل 

 

                                                           
 .10، ص ظفس قاسم ظارف عل ا ، مرجع  - 1

    
 

 
   

 (ايتمال ي و   ×العا   اظتممل ) جمم ع = ملت قع العا   ا
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 :يألث

ROE :   علي ي  امللتألة العا(Return On Equity) 

E : 1ي  امللتألة 

رعترب هوا املقألاس من أف مل املقارألل ال  هتم املستتمر  (:Holding Period Yield)عائد فترة االحتفاظ  .3
 ايتة ذل  الو  اتل   فرة مالألة، ألظ  رقألل لفا العا   املتحق  من اظفرة االستتماملرة  الل ف ة 

 :االيتفا    األوملاق املالألة، هول الع ا   ق  تأ و أي  األشتال التالألة

 .األسخلمك ذا كاظت امل ج يات املالألة آتمل يق قا يف أم ال ملتألة  : توزيعات األرباح -

 . ذا كاظت امل ج يات املالألة عباملة عن أيوات يرن متمل السف ات: الفوائد -

و تفتج عن  عاية  ألع امل ج يات املالألة فالفرق امل جب  ني سعر البألع و سعر ال راء اتمل : األرباح الرأسمالية -
2.مل يت ملأمسايل

 

 3 :ساب عا   ف ة االيتفا  كما رل و اتن ي

 :حيسب املع ل العا   علي الفح  التايل: عائد فترة االحتفاظ لمدة سنة واحدة

 

 

 األمل اح السف رة امل زعة :    

 سعر ال راء:    

 سعر البألع:   

أكتر من سفة أ  لع ي من السف ات فإ   ذا كاظت ف ة االيتفا  مل ة  :عائد فترة االحتفاظ لفترة أكثر من سنة
 :العا   لف ة االيتفا  حيسب علي الفح  التايل

                                                           
 .80/89يملر  كاممل آل شبألب، مرجع سا  ، ص  - 1
 .285زراي ملم ا ، مرجع سا  ، ص  - 2
 . 09 ت ص  03 صمن ، 2009يامل املفاهج للف ر و الت زرع، األملي ، إدارة المحافظ االستثمارية الحديثة، غاز  فالح امل مي،  -3
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 .ع ي السف ات ال  مت االيتفا  اا :n  :يألث

تلجأ الع ر  من اأألضات االستتماملرة كصفاير  الت ف  و االي امل و شركات التأمني  :عائد محفظة استثمارية .4
 ت ت تألمل اظافث االستتماملرة امعا يف حتقأل  أكرب مست ى من االستقرامل يف العا  ، و ظررا ملا ت فرل هول 

علي جمم عة من األ  ة من  فأل   ملخاار االستتمامل عن ارر  التف رع، و ت زرع األم ال املستتمرة 
 .األيوات االستتماملرة املختلفة س اء كاظت أيت ل يقألقألة أو مالألة

 1:رتم يساب العا   علي اظفرة  املعايلة التالألة

 

 

 العا   علي اظفرة:    

مع  ،ال ز  الفسيب لاياة االستتماملرة يف اظفرة و الو  رعي ظسبة االستتمامل أول األياة يف ملأمسال اظفرة:    
 1جلمألع مت ظات اظفرة جيب أ  رساو  (   )العلم أ  جمم ع ال ز  الفسيب 

 العا   املت قع لاياة االستتماملرة:    

 ع ي السف ات:   

 :العفايتر ال  رتأ ر اا العا   املت قع للمحفرة االستتماملرة و املتمتلة يفعلي هوا اتن استفتاذ 

 .العا   املت قع لتمل استتمامل علي ي ل -

 .ع ي االستتماملات الفريرة يف اظفرة -

 .ظسبة كمل استتمامل فري   ت جمم ع االستتماملات املت ظة للمحفرة -

                                                           
 .560/569يملر  كاممل آل شبألب، مرجع سا  ، ص  -1
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علأل  املستتمر من أم ال يف وقت الي  مقا مل ت حألت  من  الل ما سب  اتن الق ل أ  العا   اتمل ما حيصمل   
 االيتفا  اآلين  أم ال  من  الل ت ظألف  أول األم ال يف العملألة االستتماملرة لف ة زمفألة   ية، لتن يص ل 

ايتماالت وق ع اتسا ر الفاهة عن ظقن  :املستتمر علي ع ا  ل املت قعة لألل مؤك ا ظررا ملا حيأل   االستتمامل من
و ت أل  يف الع اممل االقتصايرة و السألاسألة و االجتماعألة و  ،مألة املعل مات املعروفة عن اة ايث املستقبلألةك

اإلياملرة مما ربق  تفبؤات املستتمر عرضة لع   التأك ، من هفا جاءت أمهألة يملاسة املخاار االستتماملرة و ال  
فمن املسلم    أ  العا    ،املت قع اةص ل علألخلا مستقبالترتب   ايتمال وق ع اتسا ر ظتألجة ع   حتقأل  الع ا   

  .اآل ر مبع ل عن عفصريألث ال اتن يملاسة  ،و املخاار مفخل ما  م ا طا   عالقة اريرة

 مخاطر االستثمار: الفرع الثاني

 البايتني ظرر وجخلات تعتل متع ية تعررفات االستتماملرة للمخاار :المخاطر االستثمارية تعريف: أوال

 :،  ذ تعر  املخاار االستتماملرة علي أهنااملفخل   هوا ي ل املختلفة

التفبؤات املستقبلألة، فتو وب الع ا   يف قألمتخلا أو يف يف ع   اظترا  الع ا   الفاتج عن يالة ع   التأك   -
أوا اتن الق ل أ   املخاارة ه  مق امل  ،ظسبتخلا من ملأس املال املستتمر ه  الو  ر تمل عفصر املخاارة

1.اتساملة ال  ستلح   املستتمر جراء ا تألاملل   رال استتماملرا حيق  ل   ساملة
 

تعر  املخاار االستتماملرة علي أهنا اتسا ر و األضرامل ال  تصألب املستتمر ظتألجة ع   التأك  و التفبؤ  -
2. ع ا   األياة االستتماملرة

 

امل   أظ  الفريتة ال   تلف فألخلا العا   اةقألق  لايتمل عن العا   املت قع، فاملستتمر رعر  اتطر االستتم -
رت   متأك ا آاما من مبلغ الفق ي الو  س    ال رت   متأك ا آاما من مبلغ الفق ي الو  استتمرل و لتن

3. ا   املت قعةحيصمل علأل  من ذل  االستتمامل، مما رعي ايتمال اةص ل علي ع ا   فعلألة أقمل من الع
 

من  الل هول التعررفات اتن الق ل أ  املخاار يف االستتمامل تعي يملجة ع   التأك  أ  يملجة ع   اظترا    
الع ا   من يألث االملتفاع و االخنفاض  ص يتا  ذا كا  االخنفاض سألصمل  ت مريلة اتسا ر، هوا التعررف 

 التامل ألة والبألاظات املعل مات يملجة علي امل ض ع رعتم   ذ  رق يظا  ت ضروملة التمألأل   ني اتطر وع   التأك

                                                           
 .58، ص 2062، 6يامل املس ة للف ر و الت زرع، عما  ، اإدارة المخاطر، م    راهألم ظ مل و آ رو ،  -1
 .561ظاظم  م  ظ مل  ال مر  و آ رو ، مرجع سا   ص   -2
 .260/269، ص 2009العر ألة املتح ة للتس ر  والت ملر ات، مصر، ،ال ركة أسس االستثمارمروا  مش ا و كفج  عب ي كفج ،  -3
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 ايتماالت وضع يف تساع ل كافألة تامل ألة معل مات القرامل ملتخو فأل  رت فر ما م قفا تصف فاملخاار ،املت فرة

 فأل  رت فر ال م قفا رصف ظ إف التأك  ع   أما املستقبلألة، الفق رة الت فقات   أ  (ايتمايل ت زرع) متع ية

 أ  علأل  مث ومن املستقبلألة، الفق رة للت فقات ايتمايل ت زرع وضع يف علألخلا رعتم  تامل ألة عل ماتم القرامل ملتخو
 االيتمايل الت زرع  و هوا ما رسمي االيتمايل الت زرع علألخلا رت   أ  اتن ال  للص ملة معق لة  مألفات ر ع

 تق رر مبقت اها رتم ال  الطررقة يف رتمن التأك  وع   املخاار  ني اجل هر  الفرق أ  رب و وهتوا .ال خص 

 .الفق رة للت فقات االيتمايل الت زرع
فإذا تعل  األمر  ،ررجع ظخل مل املخاار  ت ع اممل  املجألة و ع اممل يا لألة :أنواع المخاطر االستثمارية: ثانيا

 الع اممل اتاملجألة ظت   أما  املخاار املفترمة أما عف ما رت   اة رث عن الع اممل ال ا لألة ظت   أما  املخاار 
 .ال   مفترمة

رعتربها  ع  اظللني خماار كلألة ألهنا تفتج عن البألضة و اظأل  و  :(Systematic Risks)المخاطر المنتظمة  .1
 العا  و لألل  امل روع االستتمامل  حب  ذات ،  ذ أ  هول املخاار تؤ ر علي املستتمررن  تتعل   الفرا  املايل

كافة يو  استتفاء،  عباملة أ رى تؤ ر علي الس ق  تامل  و ت ممل مجألع االستتماملات و األيوات املت اولة 
 ر األيوات االستتماملرة  املخاار املفترمة  تلف  فسب و أفأل  يو  استتفاء أ  قطاع أو يتفاعة  ال أ  ت

يملجات خمتلفة و هوا يسب ابألعة الصفاعة، ات مة أو القطاع الو  رفتم   لأل  امل روع، و كوا يسب 
و ال  ترخلر ... يساسألة االستتماملات للت  ات يف مع الت الت خم، املتفاع مع الت  الفا  ة، اةروب

و ج رر  الوكر أ  التف ع االستتمامل  يألال هوا الف ع من املخاار ال رع  يال  ص ملة تقلبات سعررة، 
 . جوملرا أا و  منا  فف فق  من ي هتا

ت تمل هول املخاار اجل ء املتبق  من املخاار التلألة : (Unsystematic Risks)المخاطر الغير المنتظمة  .1
لالستتمامل، يألث تفجم عن ابألعة وظ ع االستتمامل ولألل ابألعة الفرا  املايل العا  مما جيعلخلا  ايتة  امل روع 
حب  ذات ،  ذ تفتج عن  ع  التعامالت االستتماملرة فتؤ ر علي مستتمر معني أو م روع   ي يو  غ ل وال 

تعترب املخاار ال   املفترمة تل  املخاار ال  تففري اا أياة استتماملرة معألفة   ذلس ق   تمل عا ، رتأ ر اا ا
أو شركة ما، و هفا ر  مل يومل اإلياملة يف التأ   علألخلا و اة  مفخلا و هوا ظررا لتأ ر هول األ  ة  ع اممل 

ا لل ركة،  ذ اتن اة  مفخلا من  الل تف رع اتن السألطرة علألخلا  ذا ت افرت التفاءة اجلأل ة يف اإلياملة العلأل
 1.اظفرة االستتماملرة

                                                           
  تصر . 568 ت ص  560ص من ظاظم  م  ظ مل  ال مر  و آ رو ، مرجع سا  ،  - 1
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 مصادر مخاطر االستثمار: ثالثا

 :أمهخلا: مصادر المخاطر المنتظمة .1

ه  املخاار ال  ترتب   أي اث ظاهة عن الررو  السألاسألة أو الففسألة (:  Market Risks)مخاطر السوق  -
ظتألجة العالقة مع البل ا  ال  ررتب  معخلا  عالقات اقتصايرة متألفة، كما أو ال وملات االقتصايرة يف البل  أو 

تو و ات مؤشرات ) تف أ هول املخاار ظتألجة االهاهات الصع يرة و الف ولألة ال  تطرأ علي الس ق املايل 
األسخلم ، و أكتر املستتمررن تعرضا أوا الف ع من املخاار أولض  الورن رف ل   االستتمامل يف 1(الس ق

 ظفل يف أسعاملها تتج  األسخلم معرم أ  جن  هب اا أو يتع يا الس ق يف التحرك حي ث العايرة فعف ما

 يف القص  األجمل يف األم ال استتمامل عن الفاهة املخاار تل  الس قألة املخاار أهم منو  .الس ق اهال
 فإ  األسخلم س ق يف ت ه مل ي وث ةرة يف األم ال املستتمرة  ت اةاجة كاظت فإذا،  األسخلم س ق

 . خبساملة للبألع م طر املستتمر
من أهم األي اث املؤ رة علي الس ق جن  ت   مع الت الفا  ة و ت   الق ة ال را ألة للفق ي و أوا سألتم التطرق 

 . لألخلما   تمل مففصمل

ت   خماار أسعامل الفا  ة  ت  متاظألة اخنفاض القألمة : (Interest Rate Risks)مخاطر تغير معدل الفائدة  -
الس قألة لاوملاق املالألة ظتألجة لت   أسعامل الفا  ة يف الس ق، يألث رؤ ر الت   يف سعر الفا  ة املتفاعا أو 
اخنفاضا علي األيوات االستتماملرة املتاية فأل ، هوا التأ    تلف يسب ظ ع األياة االستتماملرة و أكتر هول 

ذات ال  مل التا ت كالسف ات، ك   ع ا   هول األ  ة  ا تة و الت    ذا األيوات يوات تأ را ه  تل  األ
يصمل رت   يف قألمتخلا، يألث أ  أسعامل األوملاق املالألة رتحرك  اهال معاكل ألسعامل الفا  ة و مبا أ  سعر 

فإ  أسعامل كافة هول  ،اوملاق املالألةالفا  ة يف الس ق اتمل سعر اتصم املستخ   يف يساب القألمة اةالألة ل
و رع ي السبب يف  2 .األوملاق األمل  ت التحرك يف اهال معاكل للت  ات اةاي ة علي مست ى أسعامل الفا  ة

اخنفاض أسعامل األوملاق املالألة عف  املتفاع مع الت الفا  ة الس قألة  ت ت فر   ا مل استتماملرة ج ر ة  ع ا   
اارها و مقاملظة  الع ا   ال  تعطألخلا االستتماملات الق اة، ما ر فع  ع  املستتمررن  ت أعلي ظسبألا مقاملظة مبخ

 ألع االستتماملات الق اة و الت ج  حن  االستتماملات اجل ر ة مما  ف  من أسعامل األوملاق املالألة القا مة  ت 
 .املست ى الو  تصبيت فأل  مفافسة للب ا مل اجل ر ة

                                                           
 .669/668يملر  كاممل آل شبألب، مرجع سا  ، ص  -1
 .224/223مروا  مش ا و كفج  عب ي كفج ، مرجع سا  ، ص  -2
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فعلي الرغم  ،تفاع مع الت الفا  ة ررخلر و   تمل واضيت يف شركات التأمني علي اةألاةو ج رر  الوكر أ  أ ر امل 
من اال تال   ني هول ال ركات و  ني األوعألة االي املرة  ال أهنا تعاين من مفافسة ش ر ة معخلا  ايتة مع حترك 

  1 :أسعامل الفا  ة  االملتفاع و الو  ررخلر تأ  ل فألما رل 

 املتفاع مع الت الفا  ة ر ياي اإلقبال علي األوعألة االي املرة ذات العا   األكرب و عف  : تقلص حجم اإلنتاج
 التايل رقمل اإلقبال علي و ا   التأمني،  ذ تتم املقاملظة  ني عا   و ا   التأمني يف هنارة امل ة و عا   األوعألة 

 .ساا املتتتب فألخلااالي املرة يو  الفرر  ت الت طألة التأمألفألة، مما رؤي   ت تفاقن يجم األق

 أما   غراءات األوعألة االي املرة رت قف املؤمن ل  عن س اي أقساا  :ارتفاع معدالت اإللغاء و التخفيض
التأمني، وهفا ق  رلجأ  ت الب تصفألة و ألقة التأمني و اةص ل علي القألمة االس يايرة أا أو االكتفاء 

قألمة خمف ة، مما رؤي   ت تقلن الت ف  الفق   ل ركات  الت قف عن س اي األقساا و  قاء سررا  ال  ألقة  
 . التأمني

 يف ظمل املتفاع مع ل الفا  ة و ت افر األوعألة  :االتجاه نحو وثائق التأمين التي تمنح التغطية التأمينية فقط
و ألقة  االي املرة املفافسة، و يف يالة الرغبة يف شراء و ألقة للتأمني علي اةألاة، فإ  البع  رلجأ  ت شراء

 % 20 -10و ظررا أل  تتلفة هول ال  ألقة آتمل ي ايل  ،التأمني ال  تقتصر علي مفيت الت طألة التأمألفألة فق 

لول  فإ  هوا االهال رؤي   ت تفاقن يجم األقساا املتتتبة كما و  ،من تتلفة متأللتخلا يف الف ع املختل 
 .مني العا أظ  جيعمل من شركة التأمني علي اةألاة أشب    ركات التأ

 لت  تتحق  اإلياملة اجلأل ة الستتمامل أم ال شركات التأمني وجب ت زرع  :عدم مالئمة األصول لاللتزامات
و مبا أ  شركات التأمني علي اةألاة تت   الت اماهتا ا رلة األجمل أيتبيت من  ،االستتماملات ابقا اللت اماهتا

املخلم ت زرع االستتماملات علي آجال خمتلفة، فرغم كفارة األقساا اظصلة سف را ألياء االلت امات  الل السفة 
ع الت الفا  ة مع وج ي فا   رستخ   يف االستتماملات الط رلة و املت سطة األجمل،  ال أظ  يف ظمل املتفاع م

و ت   سل ك يامل  ال  ا   اهال شركات التأمني فإ  هوا الفا   رتفاقن و رت   أقمل من املت قع، هوا 
رقأل  يررة ال ركة يف استخ امخلا يف االستتمامل و حيرمخلا من االستفاية من ت جأل  ق مل  االخنفاض يف الفا   

التب ، و  ذا مل تتفطن شركة التأمني  ت تأ  ات املتفاع  كب  من استتماملاهتا يف األوج  املستح  ة ذات العا  
مع الت الفا  ة علي  فرتخلا ق  رق يها  ت  ألع االستتماملات ا رلة األجمل و اإلفراذ عن ال يا ع قبمل يل ل 
                                                           

جملة الرا   العريب، جملة فصلألة تعىن   ؤو  التأمني و  عاية التأمني، يتايملة عن شركة االحتاي  ،األصول لاللتزامات في شركات التأمينمالءمة  فار  تاوضروس، -1
 .29 ت ص  21ص من ، 6884، 42، الع ي 66العريب إلعاية التأمني، يم  ، السفة 
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من هفا رت يت م ى أمهألة . مما ق  رفتج عف  حتقأل   ساملة تق رررة ،م ع ها للحص ل علي السأل لة الالزمة
 ،علي اةألاة  طررقة سلألمة مع تق رر الف ة ال مفألة ال  ستؤيى فألخلا ايتة لت امات شركات التأمني تق رر ا

ت من حتقأل  أكرب  يىتلت  تتمتن شركة التأمني من ت جأل  استتماملات ال ركة مبا رتف  مع هول االلت امات 
      .عا   استتمامل  ر من أا استقرامل مرك ها املايل

ررخلر أ ر هوا املص مل يف اخنفاض القألمة ال را ألة للفق ي و ال  تسخلم : (Inflation Risks)مخاطر التضخم  -
يف ا تال  الق ة ال را ألة لرأس املال املستتمر اآل  عن ق ملت   ع  مرومل سفة أو أكتر علي االستتمامل كفتألجة 

أ  حتمأل  من الت خم فمتال الملتفاع مع الت الت خم، أوا علي املستتمر أ  رفتق  االستتماملات ال  اتن 
رف ق االملتفاع يف فمن املمتن أ  االستتماملات ذات ال  مل التا ت تت   عاج ة عن مقاومة الت خم،  

و عف ما رتجاوز مع ل الت خم مع الت الفا  ة التا تة فإ   هول االستتماملات، األسعامل الع ا   ال  حتققخلا
الق ة ال را ألة، و علأل  رتج  قسم كب   ت االستتمامل يف هوا الف ع من االستتماملات رعاين من هب ا يف 

األسخلم العايرة أل  سعر السخلم رستجألب لررو  الت خم فاالملتفاع يف املست ى العا  لاسعامل رصايب  
عاية املتفاع يف أسعامل املفتجات لل ركات املص ملة لاسخلم العايرة، و ر تب عن هوا زراية يجم األمل اح مما 

 1.ة علي القألمة اةقألقة لالستتمامل يف األسخلم العايرةرعي اظافر

و للت خم آ املل علي ضألاع العا   من استتمامل أم ال شركات التأمني فخل  ر تمل أكرب املصاعب ال  تع ض 
م روعاهتا ا رلة األجمل، هوا ما رل   اجلخلة القا مة علي االستتمامل يف شركات التأمني القألا   أحباث اقتصايرة و 

و تتأ ر . لألم لام ال حن  األيت ل املفاسبة لالستتماملاجتماعألة عن اهاهات األسعامل يف املستقبمل   ألة الت جأل  الس
فمن جخلة أوت تتأ ر أقساا التأمني مبع الت الت خم لوا جيب أ  تع ل : شركات التأمني  الت خم من جخلتني

جيب  لواعاما  ع  آ ر يىت تتماشي مع الت خم السامل ، و من جخلة أ رى تتأ ر ايتألااات التأمني  الت خم 
االيتألااات يف أيت ل تسارر مع الت الت خم يىت تتمتن شركات التأمني من م اجخلة أ  تستتمر هول 

  .   االلت امات املستقبلألة ال اقعة علألخلا

 :مصادر المخاطر غير المنتظمة .1

و تسمي أر ا س ء كفاءة اإلياملة و تأيت هول املخاار من القراملات : (Management Risks)مخاطر اإلدارة  -
س ء التصر ، ع   : اإلياملرة اتااضة ال  من شأهنا التأ   علي مع الت العا  ، و من أمتلة هول األ طاء

                                                           
  تصر . 221مروا  مش ا و كفج  عب ي كفج ، مرجع سا  ، ص  -1
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مل اكمل ا اذ اإلجراءات املفاسبة أ فاء اة ايث الطامل ة و األزمات، قألا  امل اكمل  ني أع اء جملل اإلياملة و ا
يا مل ال ركة، كمل هوا من شأظ  أ  رتسبب يف تبارفات فرر ة وغ  مفترمة يف الع ا   املستحقة للمستتمررن، 
و رعترب  لة األسخلم العايرة األكتر تأ را اول املخاار أل  ع ا   استتماملاهتم تت   يساسة ج ا اهال 

 .  تصر  اإلياملة

يف ظ ااا املف ا ت العاملاة  أاا  عا تتعارض  ها  املخااار الا  و :(Manufacturing Risks)مخاطر الصـناعة  -
يتفاع  أو   م  معني و الفامجة عن ظرو   ايتة  تل  الصافاعة، و متاال هاوا  ضارا ات حتا ث يف القطااع 
الصاافاع  أو اتاا م  ممااا رااؤي   ت ظفاا مل املسااتتمررن حناا  قطاعااات أ اارى ظتألجااة اخنفاااض األمل اااح، املفافسااة و 

االقتصاااي  و ي اا ل شااركات أجفبألااة  ت يا اامل البلاا  و الااو  رااؤي   ت تعاارض ال ااركات اظلألااة  ت االظفتاااح 
 .مفافسة ش ر ة ت تمل  طرا علي هول ال ركات

املخاااار التلألااة ) تتفاعاامل املخاااار املفترمااة و غاا  املفترمااة لت ااتمل  مجااايل املخاااار الاا  تتعاارض أااا االسااتتماملات  
 . (لالستتمامل

 املتفع كلما أظ  مبعىن اريرة، عالقة يف معا ا ررتبط واملخاار العا   عفصراسب  اتن الق ل أ   من  الل ما  

والعتل  املخاار من أعلي يملجة لتحممل االستع اي علأل  وجب استتماملات  علي عا   املستتمر لتحقأل  ام ح
 االستتمامل رتخو قرامل عف ما مستتمر أ  فإ   املخاار حن  املستتمررن اهاهات عن الفرر و    يتحأليت،

  .مفخف ة وخماارة مفخف  أو عا   مت قع، مرتفعة وخماارة مرتفع مت قع عا   املبايلة  ني  ت رسعي

يف هنارة هوا املبحث اتن الق ل أ  شركات التأمني أ فاء أياءها لف ااخلا تتعرض جملم عة من األ طامل،  ال أ    
وق عخلا يف م تمل ع   املالءة و الو    وملل رق يها  ت اإلفالس، و من حتق  اتطر  الفسبة أول ال ركات معفال 

و ال  اتن أ  تعألقخلا عن  ، ني األ طامل ال  هت ي شركات التأمني تل  املخاار ال  ت اجخلخلا  فرة استتماملاهتا
شركات التأمني   روملة حتقأل  الع ا   االستتماملرة ال  ترغب اا، مما ر ع  اأألضات القا مة علي  ياملة استتماملات 

يىت رؤي  ظ اا االستتمامل وظألفت  كف اا ج هر  يف شركات  ، ياملة هول املخاار و  اولة التخفألف من ي هتا
 .التأمني  ع  ظ ااخلا الر ألس  و املتمتمل يف تق مي ات مات التأمألفألة
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 إدارة المخاطر االستثمارية في شركات التأمين: المبحث الثاني

 التعر   ذ هت   هول األ  ة  ت مؤسسة، أل  اإلس اتألجألة اإلياملة يف أساسألا ج ءا املخاار  ياملة ت تمل  

لول  ف ج ي أظرمة إلياملة اتطر   ركات التأمني  ومن مث تعممل علي معاجلتخلا، املخاار اظألطة  املؤسسة علي
. رسخلم يف  ارة هول األ  ة من خملفات اتسا ر و م اجخلة ياالت ع   التأك  و اة  من أ امل حتق  األ طامل

و  اعتبامل املخاار االستتماملرة أي  املخاار ال  ت اج  شركات التأمني وجب العممل علي  ياملة هوا الف ع من 
 . تمل الو  رسميت  تحقأل  األه ا  املرج ة من الف اا االستتمامل  يف شركات التأمنياملخاار  ال

 
 أهمية إدارة المخاطر في شركات التأمين: المطلب األول

 تتسم  ألضة يف والعممل و ص مخلا، أيت أا تسأل  يف ل ركات التأمني  الفسبة املالألة العملألات تعقأل      

املخاار املمتن أ   خمتلف ر ر  من أمهألة وج ي  رامج إلياملة املخاار تسميت مبعرفة .املفافسة ش ةو   ال رفامتألة
 أياء تط رر السلبألة مما رسخلم يف آ املها علي سلألمة للسألطرة  طررقة و ياملهتا وتق اخلا ،تتعرض أا هول املؤسسات

 .أه افخلا وحتقأل  التأمني شركات
 إدارة المخاطر بشركات التأمين: الفرع األول

 :تعرض الع ر  من البايتني لتعررف  ياملة املخاار  تعاملرف خمتلفة من  ألفخلا :تعريف إدارة المخاطر: أوال
اتن تعررف  ياملة اتطر  أهنا تل  اإلياملة ال  ر كمل  لألخلا مخلمة التعاممل مع األ طامل ال  ت اج  الفري أو  -

ن اآل امل السألضة امل تبة علي حتق  هول ياملة اتطر  ت التقلألمل أليا يملجة ممتفة م امل روع، و هت   
  1.األ طامل و ذل   أقمل تتلفة ممتفة

و تصفألفخلا  ،الفري أو امل روعأا  ياملة اتطر ه  ذل  األسل ب العلم  لتح ر  األ طامل ال  رتعرض  -
   2.وقألاسخلا مث ا تألامل أظسب ال سا مل مل اجخلتخلا أو مل اجخلة اتسا ر امل تبة علألخلا  أقمل تتلفة ممتفة

 املعىن ال اسع اتن تعررف  ياملة املخاار علي أهنا تل  العملألة ال  من  الأا تتم  ارة أيتمل أو ي مل  -
شخن أو مفرمة ما، أما  املعىن اظص مل فإياملة املخاار تعي تل  ال ظألفة ال  تستخ   املفخلج العلم  

3.املرايمل و اتط ات للتعاممل مع اتطر  ذ تستف  علي مبايئ معألفة و سلسلة م ا طة من
 

                                                           
 .22، ص 6884، 3يامل الفخل ة العر ألة، القاهرة، االتأمين األسس العلمية و القواعد العملية،السأل  عب  املطلب عب ل،  -1
 .38، ص 6880يامل التقافة العر ألة، القاهرة، تطبيقات في إدارة الخطر و التأمين، مم وح   ة أ  ،  -2

3
 -Reto R.Gallati, Risk Management and Capital Adequacy, the MC Graw-Hill companies, USA, 2003, p11. 
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من  الل الب ء  ،من هفا اتن الق ل أ   ياملة اتطر تعي العملألة أو الف اا املفرم اأاي   ت  فأل  اتطر  
مث يملاستخلا و حتلأللخلا و قألاس اتساملة امل تبة علي  ، اكت ا  و حت ر  كافة األ طامل املعرض أا الفري أو املف أة

سة خمتلف الطرق و األسالألب املمتن  تباعخلا ملعاجلتخلا و اة  من اآل امل ال املة حتققخلا، و أ  ا يصر و يملا
 . الفاهة عن حتققخلا   رض حت ر  أف مل تل  الطرق من يألث التفاءة و التتلفة

من  الل ما مت التطرق  لأل  من تعاملرف إلياملة املخاار اتن معرفة كألفألة ت  مل هول اآللألة يف ظ اا   
تتفاول هول األ  ة العالقة  ني العا   املطل ب علي االستتمامل و ني املخاار ال  تصايب هوا  ذ  ،االستتمامل

 ،االستتمامل، وذل   قص  ت ظألف هول العالقة مبا رؤي   ت تعرألم قألمة ذل  االستتمامل من وجخلة ظرر أيتحا  
الستمرامل ال ركة يف ظمل املفافسة العاملألة  و هوا ما رعر   إياملة املخاار املالألة ال  أيتبيت  القألا  اا أمرا ضروملراً 

  1:املعايترة ألهنا تسعي  ت حتقأل   ال ة أه ا  مل ألسألة ه 

  ال قارة من اتسا ر؛            -

 تعرألم يملجة االستقرامل يف األمل اح ؛             -

 .ت ظألة تتلفة  ياملة اتسا ر املالألة اظتملة -

ت تل  القاراملات الا  تساتخل   ت ألا  شاتمل العالقاة اتايتاة  العا ا  واتطار كما ر   مفخل    ياملة املخاار املالألة  
 .      املرتبطني  الت فقات الفق رة املستقبلألة

 :دور إدارة المخاطر بشركات التأمين: ثانيا

 :بالنسبة لعميل شركة التأمين
يألث تق   هول اإلياملة  اكت ا  األ طامل املختلفة ال  رتعرض أا  ،يملاسة األ طامل ال  رتعرض أا العمألمل -

مث تصفألف و فرز هول األ طامل لتح ر  األ طامل القا لة للتأمني مفخلا و األ طامل غ  القا لة  ،العمألمل
عبء  علي  ياملة املخااررقع  ذ  .و ت جألخل   ت أظسب السألاسات و ال سا مل مل اجخلة هول األ طامل، للتأمني
و  صفة  ايتة األ طامل  ،العمألمل  ت أظسب سألاسة اتن  تباعخلا مل اجخلة األ طامل ال  رتعرض أا  ملشاي

 .غ  القا لة للتأمني و ال  ر تب علألخلا  سا ر غ  مرضألة

                                                           
1
 -Finard, J.B, " A framework for Corporate Financial Risk Management ", In The Book: Derivatives risk 

and responsibility ; The complete guide to effective derivatives management and decision making, Kelin, 

P.A., & Lederman, J., Chicago : Irwin , 1996, P73. 
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ويف هوا ال لألمل حي ي األ طامل ال  رتعرض أا العمألمل و مسبباهتا س اء   ، ع اي يلألمل علم  أل طامل العمألمل -
حت ر  اتسا ر املباشرة و غ  املباشرة الفاهة عن حتق   او كو ،عألة أو مسببات شخصألةكاظت مسببات ابأل
 .ظ اهر اتطر املختلفة

وحت ر  يملجة  ط ملهتا و ا اذ ، القألا    ومل املعارفة و يملاسة األ طامل املراي التأمني علألخلا من جاظب العمألمل -
و  ملشاي العمألمل  ت وسا مل ال قارة واملفع لتخفأل  يملجة اتط ملة أول  ،القرامل املفاسب  الفسبة للتأمني علألخلا

 .األ طامل

 ملشاي العمألمل  ت كألفألة اةص ل علي اتص مات املمف ية علي القس  و الفاشضة عن ك   أ طاملل القا لة  -
 .للتأمني من األ طامل اجلأل ة

ملفروضة علي العمألمل، و ذل  من  الل تلعب  ياملة املخاار يوملا ملم سا  الفسبة للتأمألفات اإلجباملرة ا -
التأمألفات االجتماعألة علي العاملني، ) يملاسة هول التأمألفات و حت ر  ظ اي  القص مل فألخلا و ارق معاجلتخلا 

    1(.تأمألفات املسؤولألة امل ظألة

 :بالنسبة لشركة التأمين
أا و من يألث يجمخلا و هاظل تركألب  فرة ال ركة و ابألعتخلا من يألث أظ اع التأمني املختلفة و املت ظة  -

 .الت طألات يف كمل ظ ع، و اوا تت  مل  ياملة اتطر لتح ر  سألاسة االكتتاب املباشر يف ال ركة

ترتب  و   تمل مباشر مع مست رات هول العملألة أل  يقألقة علي أسل ففألة  فاءا ألم األ طامل املقب لة ألتق -
 .كة التأمني و  عاية التأمنيالقرامل املايل امل تب عف  حت ر  الت امات كمل من شر 

يف حت ر  ي وي االيتفا   الفسبة لا طامل املختلفة و تقألألم اتفاقألات  عاية التأمني   ألة ضما   املساع ة -
 .أيسن سألاسة إلياملة األ طامل املقب لة ل ى شركة التأمني

ملقا لة االلت امات  ا  ن املخصصات التقفألة و التأك  من م ى كفارتخلافألممراجعة تق ررات شركة التأمني  -
 .املستقبلألة، كمل هوا  استخ ا  األيوات علمألة و اتربات الفعلألة يف التحلألمل

مساع ة  ياملة االستتمامل   ركات التأمني علي تت رن  فرة االستتماملات اتايتة اا علي ض ء الق اع   -
ية  ال ركة و  اولة تقألألمخلا ملعرفة الففألة و القاظ ظألة لالستتمامل،  اإلضافة  ت يملاسة هألاكمل االستتمامل امل ج  

                                                           
، 43، الع ي 65، جملة التأمني العريب، االحتاي العريب للتأمني، مصر، السفة دور إدارة األخطار في االختيار األمثل لعميل شركة التأمين  م  ت فأل  املفص مل ، -1

   .25/24ص ، 6883
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و حت ر  م ى كفاءهتا  ا   اق اح اةل ل املفاسبة يف ظمل الررو  االقتصايرة  ،ج اظب الفقن فألخلا
 .واالجتماعألة السا  ة يف البالي و املسامهة يف تففألو هول اةل ل

قا اليتألاجات الس ق من واقع اق اح الت طألات التأمألفألة اجل ر ة ال  اتن ل ركة التأمني تق اخلا وف -
1.ال ملاسات ال  مت  ع ايها عن األ طامل ال  رتعرض أا العمالء

 

و لت  حتق   ياملة املخاار األيوامل امل كلة  لألخلا يف شركة التأمني فإظ  رتطلب مفخلا أ  تت فر علي التفاءات   
 :واتربات الففألة التالألة

 ا و الع اممل املساع ة أا و ظتا ج حتققخلا؛ ربات ففألة   رض اكت ا  األ طامل و مسبباهت -

  ربات ففألة يف وسا مل ال قارة و املفع؛ -

  ربات ففألة يف سألاسات  ياملة املخاار و تتلفة كمل مفخلا و املقاملظة  ألفخلا و أسل ب تطبألقخلا؛ -

اإلجباملرة   ربات قاظ ظألة لت ضأليت الف اي  القاظ ظألة  الفسبة للعمألمل س اء املتعلقة  عق  التأمني أو التأمألفات -
 .أو األ طامل غ  القا لة للتأمني

 مراحل إدارة المخاطر: الفرع الثاني

 : ياملة املخاار من  الل املرايمل التالألة تتم
تع  أول  ط ة يف عملألة  ياملة املخاار و تعترب وسأللة هامة لتقألألم األياء فألما  ع ، فف  : تحديد الهدف .1

هول اتط ة رتم حت ر  األه ا  و تقررر ايتألاجات ال ركة من  رظامج  ياملة املخاار، يألث حتتاذ املف أة  ت 
الرغم من أمهألة   تنل طة معألفة للحص ل علي أقصي مففعة ممتفة من جراء ظفقات  رظامج  ياملة اتطر، 

عفصر التتلفة يف تصمألم أ  ظرا  إلياملة املخاار فإ  هوا املعألامل جيب أ  رأيت يف املرتبة التالألة  الفسبة 
أله ا   ياملة املخاار اةقألقألة، فأ  تقص  يف تصمألم الفرا  من ظايألة التتلفة س   ر تب علأل   سا ر 

المحافظة على  ه   رت   اأ   األساس  إلياملة املخاار مالألة ق  تف ق ال فر يف التتلفة، لول  جيب أ
استمرارية الشركة و حماية كفاءة أنشطتها للتأكد من عدم وجود أخطار أو خسائر متوقعة تعيقها من 

 :لول  جيب أ  تعممل  رامج  ياملة املخاار علي تحقيق أهدافها،

 ت قعخلا يفة من أياء أظ طتخلا املختلفة أو تعأل  ال رك ق هفب األ طامل امل مرة أو اتسا ر ال خمة ال   -
 اإلفالس؛

                                                           
  .23، ص ظفس  م  ت فأل  املفص مل ، مرجع  -1
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اة ايث،  يتا ات العممل، ال فاة، املرض و ال  من :  ارة العاملني  ال ركة من أ طامل األشخاص متمل -
  1.املمتن أا أ  تؤ ر علي الف اا يا مل ال ركة

 ع  أ و  ، التعاو  مع م رر املخاارو ج رر  الوكر أ  أه ا   ياملة املخاار ت عخلا عاية اإلياملة العلألا لل ركة 
 . ايتألاجات و آملاء م رر  اإلياملات األ رى يا مل ال ركة

تق    ياملة املخاار   ملاسة أوج  الف اا املختلفة  ال ركة و ابألعة العملألات ال  : اكتشاف و تحديد الخطر .1
أ رى أو القألا   ت أل ات  تق   اا،  اإلضافة  ت ما تت مف   ط  اإلياملة من الت سع أو استح اث أظ طة

كألفألة اكت ا    عليكما تق    ياملة املخاار  ت ملرب العاملني   ،ذات أ عاي و تأ  ات علي األظ طة اةالألة
عملألة اكت ا  اتطر رتم  ع اي تب رب شاممل ل يف هوا اإلاامل و تسخلألالاأل طامل ال  تتعرض أا ال ركة، 

 :ل مرايمل ظ ااخلا املختلفة، هوا التب رب ق  رتم علي أساسلا طامل ال  رت قع أ  ت اجخلخلا ال ركة  ال

 .كأ طامل األشخاص، أ طامل املمتلتات و أ طامل املسؤولألة امل ظألة: م ض ع اتساملة -

 .أ طامل مباشرة و أ طامل غ  مباشرة: ظ ع اتطر -

 .يف تفاقم  أمهألت  و الع اممل املساع ة ، اإلضافة  ت هوا التب رب رتم وضع تب رب آ ر ملسمألات اتطر
تعترب مريلة حت ر  و اكت ا  األ طامل املعرض أا ال ركة من أهم و أيتعب املرايمل لتففألو  رظامج  ياملة و 

        2.املخاار

و رقص   تقألألم  ، ع  حت ر  األ طامل و اكت افخلا تق    ياملة املخاار  تقألألمخلا: تقييم األخطار و تصنيفها .3
و كول  قألاس ش ة اتساملة املايرة اظتملة الفاهة ( مع ل تترامل اتطر) اتطر قألاس ايتمال وق ع اتطر 

رتطلب هوا التقألألم من القا مني علي  رظامج  ياملة املخاار ضروملة التمألأل   ني األ طامل  لول ،  عن وق ع
رتم تقسألم األ طامل ال  تتعرض أا ال ركة  ت  ال ة و اوا  ،املختلفة من يألث األمهألة و يملجة اتط ملة

 :أظ اع

و ت ممل األ طامل ال  ق  تؤي   ت ت قف ظ اا ال ركة و  (:المدمرة أو الحرجة) األخطار الجسيمة  -
 .  فالسخلا متمل ي ايث االظفجامل و اةرا  

                                                           
 .56 م    راهألم ظ مل و آ رو ، مرجع سا  ، ص  -1
  تصر . 56/52مرجع ظفس ، ص  -2
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ق يها  ت االق اض ل رض و ت ممل األ طامل ال  ال تؤي   ت  فالس ال ركة و  منا ت: األخطار المتوسطة -
 . االستمرامل يف الف اا

 .و ت ممل األ طامل ال  اتن م اجخلة  سا رها من اإلررايات ال وملرة لل ركة(: الثانوية) األخطار الصغيرة  -

رقع  ، ع  حت ر  األ طامل و قألاسخلا: دراسة و تحليل السياسات و األساليب المختلفة إلدارة المخاطر .4
وظألفة يملاسة السألاسات املفاسبة مل اجخلة اتطر و املفاضلة  ألفخلا ا   ا تألامل  علي عات  م رر املخاار

الطررقة املفاسبة لت طألة األ طامل ال  تتعرض أا ال ركة، و من أهم الطرق املتاية مل اجخلة األ طامل أو 
 :م اجخلة اتسا ر امل تبة علي حتققخلا جن 

 .التجفب ج  ألا رت   هواو : تجنب الخطر -

 .و رتم ذل  يسب ابألعة األ طامل ال  تتعرض أا ال ركة و القا مني علي  ياملة اتطر: االحتفاظ بالخطر -

 .  ت جخلات أو هألضات أ رى متمل  عاية التأمني يف يالة شركات التأمني: نقل الخطر -

ي ة ظتا ج  ما عن ارر  مفع وق ع اتطر كلألة أو التقلألمل من فرص وق ع  أو التخفألف من : تخفيض الخطر -
أو التحتم فأل    اسطة اة  من مع ل التترامل و ش ة اتطر و رتم ذل  من  الل وسا مل ال قارة و   ،حتقق
 . املفع

تع  هول املريلة مبتا ة ا اذ قرامل، يألث جيب : اختيار السياسة و األسلوب المناسب لمواجهة األخطار .5
اية يف التعاممل مع كمل  طر علي ي ى، و ال اذ علي م رر املخاار ا اذ القرامل   أ  أظسب الطرق املت

قرامل ا تألامل أسل ب معني مل اجخلة اتطر فإ  م رر اتطر رأ و  عني االعتبامل ايتمال وق ع اتساملة، يجم 
تقألألم امل ارا و  وكوا ،اتساملة املايرة اظتملة، الع اممل املساع ة للخطر، امل املي املتاية مل اجخلة اتسا ر

 .أسل ب من أسالألب م اجخلة اتطرالتتالألف لتمل 

 ع  يملاسة الطرق املختلفة إلياملة األ طامل و ا تألامل الطررقة املفاسبة ال  رستقر علألخلا م رر : تنفيذ القرار .6
 .املخاار، فإظ  رتم  ع  ذل  تففألو القرامل املتخو

ظتألجة  ،التقألألم ال ومل  حيتاذ  رظامج  ياملة املخاار  ت املراجعة و :مراجعة وتقييم برنامج إدارة األخطار .7
 1.اليتمال ظخل مل أ طامل ج ر ة أو اكت ا  أ طاء يف الفرا  اةايل ا   تصحألحخلا يف ال قت املفاسب

                                                           
 . 15 ت  16، مرجع سا  ، من ص إدارة الخطر و التأمينعأل  أ   أ    تر و ولأل   مساعألمل السألف ،  - 1
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 ياملة املخاار  اعتباملها آلألة هامة آتن خمتلف ال ركات من معاجلة األ طامل ال  اوا اتن استفتاذ أمهألة وج ي   
 .و  التايل تساهم يف  فأل  أ املها السلبألة علي ظتا ج هول ال ركات و من  ألفخلا شركات التأمني ،تتعرض أا

 قياس المخاطر االستثمارية: المطلب الثاني

تعاا  مريلااة قألاااس و حت راا  املخاااار أهاام مريلااة يف عملألااة  ياملة املخاااار فماان  الأااا اتاان ملاا رر املخاااار معرفااة   
اار، ماان هااوا املفطلاا  رقااع علااي عااات   ياملة االسااتتمامل حت راا  املخاااار الاا  ت اجاا  كاامل الساابمل املتلااي للحاا  ماان املخاا

فريتة استتماملرة متاية و كوا يجم هول املخاار األمر الو  رتطلب ظراا  لقألااس املخااار ، يف هاوا اإلااامل اتان 
 :تصفألف مقارألل املخاارة التلألة  ت

 و الت قعات للمستقبمل؛مقارألل تق   علي فترة ع   التأك  و االيتماالت  -

و   اتمل . مقارألل تساتف   ت فتارة تو اوب الع ا ا  و جماال االهتماا  هفاا املاضا   فااءا علاي البألاظاات التامل ألاة -
 .عا  تقاس املخاار االستتماملرة اعتمايا علي هوا الف ع من املقارألل

 .لتأمنيو فألما رل  ظتفاول أظسب األسالألب التمألة لقألاس خماار االستتمامل يف شركات ا

  المدى(Range):  

وكلما . رع  امل ى أ س  مقألاس كم  لقألاس املخاار وه  اتمل الفرق  ني أعلي قألمة وأيا قألمة للع ا   املت قعة  
املصايب زايت قألمة امل ى، كا  ذل  مؤشراً علي أ  تو وب القألم مرتفع و ه  يلألمل علي املتفاع مست ى اتطر 

 1.لالستتمامل م ضع االهتما 

 

  االنحراف المعياري(Standard Deviation:)  

ال رع  امل ى مقألاسا يقألقا للمخاار ظرارا للعألا ب الا  رفطا   علألخلاا،  ذ أظا  ال رساتخ   كافاة املعل ماات املتا فرة   
املت قعااة و رتجاهاامل مااا يو  ذلاا  ماان ياا ل العا اا   اامل رركاا  فقاا  علااي قألمتااني مهااا أعلااي قألمااة و أيا قألمااة للع ا اا  

كماااا رتجاهااامل هاااوا املقألااااس ايتمااااالت مااان عااا   ايتمااااالت حتقااا  هاااول ، (ع ا ااا  مت قعاااة)تااا فقات ظق راااة مت قعاااة 

                                                           
 .16 م    راهألم ظ مل و آ رو ، مرجع سا  ، ص  -1

 أقمل م اه ة –أكرب م اه ة = امل ى
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الع ا  ، علي هوا مت اقا اح مقألااس آ ار لتجفاب هاول العألا ب أال و ها  االحنارا  املعألاامل ، أل  هاوا األ ا  رأ او 
فااالحنرا  املعألاامل  رقاألل يملجاة ت اتت كامل  ،لفق راة ال ا لاة و كاوا ايتماال حتققخلاا عني االعتباامل كافاة التا فقات ا

 .مفرية من مفريات الت فقات الفق رة و احنرافخلا عن القألم املت قعة

عااان وساااطخلا ( الع ا ااا ) يصاااا ألا رعااار  االحنااارا  املعألاااامل  علاااي اظااا  اجلاااومل ال  ألعااا  جملمااا ع مر عاااات احنااارا  القاااألم 
 1:ب االحنرا  املعألامل  من  الل املعايلة التالألةاةسايب و اتن ايتسا

 :يف يال وج ي  ألاظات تامل ألة للع ا   -1

 

 

 (: مت قعة اة وث) أما  ذا كاظت الع ا   مستقبلألة  -2

 

 

σ : االحنرا  املعألامل 

 nيف ال من ( العا  )الت ف  الفق   :   

 (الع ا  )الفق رة ال س  اةسايب للت فقات :   

n :ع ي الت فقات الفق رة  الل الف ة ال مفألة 

 ايتمال حتق  العا  :  

  التباين(Variance :) 

رق   هوا املقألاس  تح ر  املخاار االساتتماملرة عان اررا  يسااب جمما ع مر عاات االحنرافاات  اني الع ا ا  الفعلألاة   
 2: استخ ا  املعايلة التالألةو مت سطخلا أو القألمة املت قعة أول الع ا   و ذل  

 

                                                           
1
   .12، ص ظفس  م    راهألم ظ مل و آ رو ، مرجع  -

2
   .13، ص ظفس مرجع  -

σ   
          

   

 
 

σ              
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 :يف يال وج ي  ألاظات تامل ألة للع ا   -1

 

 

  (:   مت قعة اة وث) أما  ذا كاظت الع ا   مستقبلألة  -2

 

 

  معامل االختالف(Coefficient of Variation :) 

رسااتفاي مفخلااا عفاا  املقاملظااة  ااني الباا ا مل االسااتتماملرة ذات تعاا  املقااارألل التال ااة السااا قة مقااارألل مطلقااة للمخاااار   
أما يف يال ع   تساو  الت فقات الفق راة املت قعاة جملم عاة مان األيوات االساتتماملرة راراي  ،الع ا   املت قعة املتساورة

مقاااارألل فألاااتم ا تألاااامل البااا رمل األمتااامل مااان  اااالل االعتمااااي علاااي معامااامل اال اااتال  ك ظااا  اتااامل أيااا   ،املقاملظاااة  ألفخلاااا
 :عف الت تت الفسبألة ال  تساع  علي املفاضلة  ني الب ا مل االستتماملرة ال   تلف فألما  ألفخلا 

 وج ي جمم عة من الب ا مل االستتماملرة  تلف فألما  ألفخلا من يألث تتلفة االستتمامل؛ -

 وج ي جمم عة من الب ا مل االستتماملرة  تلف فألما  ألفخلا من يألث الع ا  ؛ -

 .سايب للت فقات الفق رة للم املرع ال  رراي املفاضلة  ألفخلاا تال  ال س  اة -

معرفااة اسااتقرامل  كمااا رعتاارب معاماامل اال ااتال  أساال ب متماامل لالحناارا  املعألااامل  فماان  ااالل هااوا املعاماامل اتاان  
اال اتال  مان  االل ساب معامامل و حي ,الب رمل االستتمامل  من  الل قألاس م ى كرب أو يتا ر االحنارا  املعألاامل 

 1:املعايلة التالألة

 

 :يألث أ 

 ( اال تال )معاممل الت ارر :    

σ    :  االحنرا  املعألامل  للعا 
                                                           

1
   .11، ص ظفس مرجع  -

σ
 
 

          
   

 
 

σ
 
            

 

   

 

      
σ

  
   

σ   
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 العا   املت قع:     

  معامل االرتباط(Coefficient Of Correlation :) 

 ذ رعارب هاوا األ ا  عان العالقاة  ،للمحفراةاتن استخ ا  معامامل االملتبااا للع ا ا  لتح را  املخااار االساتتماملرة   
 اااني املخااااار مقاساااًة مبعامااامل اال اااتال   اااني أيتااالني مقسااا مة علاااي جااا اء االحنااارا  املعألاااامل  أاااورن األيتااالني وفااا  

 1:املعايلة التالألة

 

 

 :                                علما أ 

 jو  iع ا   الب رلني االستتماملرني  معاممل االملتباا  ني مع الت:     

يألث اتمل مقألاسا  jو  i ني مع الت ع ا   االستتمامل الب رلني االستتماملرني ( معاممل اال تال )الت ارر :       
 املعايلة  jو  iأساسألا و مطلقا لتمل أياتني رتحركا  مع  ع خلما البع  و اتن يساب الت ارر  ني األيتلني 

             2 :التالألة

σ  :   االحنرا  املعألامل  ملع الت ع ا   الب رمل االستتماملi     

σ  :   االحنرا  املعألامل  ملع الت ع ا   الب رمل االستتماملj    

n  :ع ي امل اه ات املت فرة. 

االستتماملرة للمحفرة، يألث ت ياي و ر   معاممل االملتباا  ني مع الت ع ا   االستتمامل  ت يجم املخاار 
تصفألف ياالت االملتباا  ني ع ا    اتنو  ،املخاار االستتماملرة   راية معاممل االملتباا و تفخف   اخنفاض 

  3:األيت ل  ت

                                                           
  .206 مرجع سا  ، ص، (أخطار االستثمار ، االكتتابأخطار )إدارة أخطار شركات التأمين عأل  أ   أ    تر ،  -1
 .528يملر  كاممل آل شبألب، مرجع سا  ، ص  -2
 .624مرجع سا  ، ص غاز  الفالح امل مي،  -3

     
     

σ  σ 
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مبعىن  ذا زاي عا   أيتمل ما ( 1)+و ه  أ  رت   معاممل االملتباا م جبا مساورا لل اي   :حالة االرتباط التام -
 ففل املق امل و ظفل الفسبة، هول اةالة من ( ب)زاي مع  عا   سخلم شركة أ رى ( أ)و لألتن سخلم شركة 

االملتباا غ  مف لة هنا ألا يألث أهنا ال تقلمل من املخاارة يف يالة تف رع أيت ل اظفرة، ال  مل تعترب كأ  
 . كة، فتأ   هول اةالة رعترب يتفر  الفسبة للمخاارةاملستتمر قا    راء األسخلم من ظفل ال ر 

رت   االملتباا  ني ع ا   أيتلني أو أكتر مساورا للصفر أ  ال ر ج  أ  يملجة املتباا : حالة عدم االرتباط -
 ألفخلما فخلول اةالة أف مل من اةالة األوت، يف هول اةالة تت رن  فرة استتماملرة ت م ع ي كب  من 

ملرة ال  لألل أا أ  يملجة من االملتباا رت   تأ  ل يف  فأل  املخاارة ق را و أق ى من األيت ل االستتما
 .اةالة األوت

و اتن أ  رصمل  ت االملتباا السالب التا  و ه  عف ما رت   االملتباا سالبا  :حالة االرتباط السالب -
، و هول اةالة ه  امن أيت أحبألث ل  زاي عا   أيتمل من أيت ل اظفرة االستتماملرة ظقن عا   أيتمل آ ر 
 .أف مل ياالت معاممل االملتباا لتقلألمل املخاارة، و االستفاية من ظرررة التف رع

  نظرية المحفظة الحديثة( Modern Portfolio Theory Model:) 

قألااس ما ى احنارا  الع ا ا  اظققاة عان املت سا  أو رتم قألاس املخاار االستتماملرة للمحفرة االساتتماملرة عان اررا  
القألماة املت قعااة أااول الع ا اا ، و  ااول  اتان التعباا  عاان خماااار االسااتتمامل للمحفراة االسااتتماملرة ماان  ااالل املعايلااة 

  1 :التالألة

 

 :و   ضع

 

 :السا قة علي ال تمل التايلاتن كتا ة املعايلة 

 

 

 

                                                           
1
 - Frank J. FABOZZI  et autres, « portfolio selection», in the book: The theory and practice of investment 

management, John Wiley & Sons, Inc, New Jersey, 2002, page 27. 
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 :يألث أ 

σ 
 (خماار اظفرة االستتماملرة) التبارن يف ع ا   اظفرة :  

 iظسبة األم ال املستتمرة يف األياة االستتماملرة :   

 jظسبة األم ال املستتمرة يف األياة االستتماملرة :   

σ 
 iتبارن الع ا   لاياة االستتماملرة :  

   j األياة االستتماملرةو  iالت ارر يف العا    ني األياة االستتماملرة :           

و رسااتخ   هااوا الفماا ذذ لقألاااس املخاااار االسااتتماملرة يف شااركات التااأمني ساا اء علااي األضاارامل أو علااي األشااخاص 
 :التأمني و املتمتلة يفوهوا ملاجع  ت أ  الفم ذذ رقألل املت  ات اأامة املؤ رة يف املخاار االستتماملرة   ركات 

 .ظسب مسامهة األيت ل االستتماملرة يف اظفرة  -

 .معامالت االملتباا  ني ع ا   األيت ل االستتماملرة  اظفرة -

 .االحنرافات املعألاملرة ملع الت ع ا   األيت ل االستتماملرة  اظفرة -
  نظرية ماركوويتز( Markowitz Model:) 

  ،تعاممل مع اتطر يف  افث االساتتمامل   ذ قاا   ار   مفخلا   اتطار  تقلباات العا ا رعترب هاظر  ماملك ورت  أول من   
مسااات ى  -كماااا رعتااارب مؤسااال الفررراااة اة رتاااة للمحفراااة االساااتتماملرة الااا  تعااااة املرااااهر املختلفاااة لبفااااء اظفراااة ك

طررقاة مفرماة   ألاة ال يتا ل  ت   -اتطر، يملجة التف رع، تأ   السا ق، العالقاات التبايلألاة  اني األيوات االساتتماملرة
 . فرة استتماملرة متلي

العائـد  و درجـة التبـاين للمحفظـة :اعتم  ماملك ورت  يف من ذج  علي أ  يملجة  طا ملة اظفراة رعتساخلا عااملني مهاا
 .الكلي للمحفظة

الا  رف الخلا و و  ع  قألاس يملجة اتطر، علي متخو قرامل االستتمامل تت رن اظفرة ال  تاتالء  ماع يملجاة املخااارة 
 .رستطألع حتملخلا
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 1:ووفقا أوا الفم ذذ تقاس املخاار التلألة للمحفرة  استخ ا  العالقة التالألة

 

 

 : يألث

ذ
 

  آتمل املصف فة األيتلألة لفسب االستتمامل يف األوج  املختلفة :ها

ذ
ها

 لفسب االستتمامل يف األوج  املختلفةاملصف فة األيتلألة  ( transpose)ه  مفق ل :  

ت
ها

آتاامل مصااف فة الت ااارر الفاهااة عاان ضاارب معااامالت االملتباااا  ااني ع ا اا  االسااتتمامل يف االحناارا  املعألااامل  لتاامل : ها
 ىوجخلني علي ي 

 ع ي أوج  االستتمامل: ها

 ع ي سف ات    :  

و تتحاا ي يملجااة  طاا ملة اظفرااة علااي القطاار الر ألساا  للمصااف فة الفاهااة عاان ضاارب املصااف فات التال ااة السااا قة و   
رااتم   100هاا  الاا  تقاا مل التبااارن كمقألاااس ل ملجااة  طاا ملة اظفرااة، و  إجياااي اجلااومل ال  ألعاا  للتبااارن و ال اارب يف 

 .رةاةص ل علي مقألاس مض   اتن استخ ام  لقألاس يملجة  ط ملة اظف

  معامل بيتا كأداة لقياس المخاطر المنتظمة(Beta Coefficient :) 

مت س  عا   األسخلم العايراة املت اولاة يف سا ق األوملاق  الو  اتملرقألل معاممل  ألتا م ى يساسألة عا   الس ق   
لسااااخلم أو ورعاااا   ألتااااا ماااان أهاااام املؤشاااارات املسااااتخ مة للتفبااااؤ  املخاااااار الساااا قألة ل، (عا اااا   فرااااة الساااا ق )املالألااااة 

أو اظفرااة جمااال التقألااألم للمخاااار الساا قألة و اتاان ( األياة) عاارب عاان يملجااة يساسااألة السااخلم ركمااا أظاا    ،للمحفرااة
 :كما رل ( األياة) تفس  معاممل  ألتا للسخلم 

 

                                                           
في محافظ استثمارات التأمينات العامة دراسة تطبيقية مقارنة على السوق نموذج كمي لقياس الخطر   راهألم  م  مرجا  و ش ق  سألف الفصر سأل ،  -1

 .   400، ص 6882، 4جمل  ، 2 ، جملة العل   اإلياملرة، جامعة املل  سع ي، اململتة العر ألة السع يرة، الع يالمصرية

ذ
ها

 
ت 

ها

ها
ذ 

 

ها
  σ 

 خماار اظفرة    
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 تفسيرات معامل بيتا: 01جدول رقم 

 داللتها قيمة بيتا

 أكرب من ال اي  الصحأليت

B>1 

اةساسألة للت  ات ال  تطرأ علي عا ا  السا ق و ش ر  ( األياة) رعترب السخلم  
و مف  جيب أ  حيقا  معا ل عا ا   ، التايل رت   أكتر خماارة من  فرة الس ق

 .  أعلي مما حتقق   فرة الس ق

 تساو  ال اي  الصحأليت

B=1 

رفط   علي خماار مساورة ملا حت ر   فرة الس ق و مفا  جياب ( األياة) السخلم 
 . أ  حيق  مع ل عا   مساورا ملا حتقق  هول اظفرة

 أقمل من ال اي  الصحأليت 

B<1 

للسااا ق و  التاااايل ( ذايت اةساساااألة)غااا  يساساااا ظسااابألا ( األياة) رعتااارب الساااخلم 
و مف  رت   معا ل العا ا  املطلا ب  ،تت   خماارل اقمل من خماار  فرة الس ق

 . عف  أقمل من مع ل العا   علي  فرة الس ق

  .251، ص2009،ال ركة العر ألة املتح ة للتس ر  والت ملر ات، مصر، أسس االستثمارمش ا و كفج  عب ي كفج ،  :المصدر 

  1:وحيسب معاممل  ألتا من املعايلة التالألة

 

 و ال  تعي يملجة يساسألة تقلب العا   املت قع للسخلم مع التقلب اةايتمل يف  فرة الس ق معاممل  ألتا:  

 عا    فرة الس ق:   

 iعا   السخلم :   

σ  :االحنرا  املعألامل  للس ق 

 الت ارر:    

   :و   ضع

 .اتمل معاممل االملتباا  ني السخلم و  الس ق    يألث 

 

                                                           
 .19/18 م    راهألم ظ مل و آ رو ، مرجع سا  ، ص  -1

   
           

σ 
 

 

COV=         
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 :املعايلة من ال تملتصبيت 

 

 

معاممل )كما أظ  اتن تق رر معاممل  ألتا  استخ ا  الرسم البألاين فمعاممل  ألتا ال  رذ من ك ظ  مألمل    االحن امل 
 : ني عا   الس ق و عا   السخلم و ذل  م ضيت  ال تمل التايل( االحن امل

 تقدير معامل بيتا بيانيا: 01شكل رقم 

 
 
 
 
 
         

             
 

 
 .18ص ، 2062، 6يامل املس ة للف ر و الت زرع، عما  ، ا،إدارة المخاطر م    راهألم ظ مل و آ رو ، : المصدر 

 : و كما ه  معرو  اتن معرفة مألمل    االحن امل من  الل العالقة

اظفرة فألعتم  علي  ألتا كمل أياة مت ظة للمحفرة م رو ا يف وزظ  الفسيب علما أ  األوزا  الفسبألة  Bأما يساب 
 :و مف   ألتا ظفرة مت ظة من ع ة أيت ل رت   كما رل  %100ال   أ  ت تمل يف جمم عخلا 

B 1[ + .......2وز  األيتمل  × 2 ألتا األيتمل [ +] 1وز  األيتمل  × 1 ألتا األيتمل = ]  اظفرة    

                                                           
 .552/555مرجع سا  ، ص ظاظم  م  ال مر  و آ رو ،  - 1

سهم 
أل

ل العائد ل
معد

% 

   

   

  مع ل العا   للمحفرة 

 
 %الس ق

   
σ σ    

σ 
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 1 ذا كا  معاممل  ألتا ظفرة معألفة مساورا ل   و   ع معاممل  ألتا للمحفرة لففل ال رح السا   يألث جن  أظ
الصحأليت، ففت قع أ  تت   استجا ة العا   املت قع من هول اظفرة أو مع ل ت  ل  ففل مع ل الت   يف العا   

 . الس ق 

 1:و ه مل اإلشاملة  ت أ  معاممل  ألتا رفأل  م رر  اظافث االستتماملرة يف األم مل التالألة

 .التحتم مبخاار اظافث ال  ر رروهنا -

 .ة تف رع أيت ل اظفرةرع  مؤشرا مفأل ا يف عملأل -

 ، رع  مؤشرا مفأل ا يف عملألات االستب ال و اإليالل لايت ل االستتماملرة اجل ر ة تبعا للررو  االقتصايرة -
فمتال يف يالة الررو  االقتصايرة اجلأل ة ال  رت قع فألخلا اظتعاش  تممل يف الس ق، رق   م رر اظفرة 
 إيالل أيتمل أو أيت ل استتماملرة ذات املخاار املرتفعة ظسبألا أو ذات معاممل  ألتا مرتفع ظسبألا  مل األيتمل أو 

ملتفاع العا   املت قع لالستتمامل يف اظفرة األيت ل االستتماملرة  ذات معاممل  ألتا املفخف ، و السبب يف ذل  ا
 .و العتل يتحأليت

اتن أ  خنلن  ت أ  املخاار يف اظفرة  ،من  الل ما مت التطرق  لأل  من مقارألل مستخ مة لقألاس اتطر  
 االستتماملرة  تلف عن املخاار ال  تتعرض أا األياة االستتماملرة ال اي ة، و هوا ظتألجة ايت اء اظفرة علي
جمم عة من األيت ل تؤ ر مبجم عخلا علي عا   و خماار اظفرة، ضف  ت هوا ذل  التأ   الفاتج عن ا تال  

اتن يصر الع اممل ال  تؤ ر علي يملجة املخاارة يف اظفرة  مف و  ،وز  و مسامهة كمل أياة يف خماار اظفرة
 :االستتماملرة يف 

 املخاار التلألة لتمل استتمامل علي ي ل؛ -

 مل االملتباا  ني ع ا   االستتماملات املختلفة؛معام -

 ع ي األيت ل املت ظة للمحفرة االستتماملرة و ظ عألتخلا؛ -

ت زرع ملأس املال علي أيت ل اظفرة االستتماملرة أو مبعىن آ ر األوزا  اة رة لتمل أياة من األيوات يف  -
 .اظفرة

                                                           
 .204مرجع سا   ،ص , مروا  مش ا و كفج  عب و كفج   - 1
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 أساليب التقليل من المخاطر االستثمارية:المطلب الثالث

التأمني هفاك جمم عة من ال سا مل وال   ومن  ألفخلم شركات املستتمررنأا  تعرضاملخاار ال  ري  جمم عة لتفا  
 . اتن من  الأا تقلألمل يجم املخاار أو اة  مفخلا

 التنويع : الفرع األول

اظفرة االستتماملرة و رخل   املستتمرو  من وملاء عملألة التف رع  ت  فأل  يملجة املخاار ال  تتعرض أا ع ا     
 ايتة املخاار غ  املفترمة، و تق   عملألة التف رع علي أساس تع ي و تف رع اظفرة من أيوات و جخلات مص ملة 

أ وا  عني االعتبامل   ،و من يألث ال ركات أو القطاعات أو اجملاالت االستتماملرة اظلألة أو ال ولألة ،لاوملاق املالألة
. ت االستتماملرة املختاملة، مع ع   امل االة يف ع ي األيوات ال  تت تمل مفخلا اظفرةكمل الررو  اظألطة  األيوا

 :ما رل كويف هوا الص ي جن  أسل خمتلفة لت تألمل أيت ل اظفرة و تف رعخلا اتن يصرها  

 زرع رقص   ول  ع   تركأل  االستتماملات يف وملقة مالألة تص ملها شركة واي ة، و منا ت  : تنويع جهة اإلصدار : أوال
  :جن  األسالألب التالألة يف هوا الص ي ،االستتماملات علي ع ة أوملاق مالألة تص ملها شركات خمتلفة

لبسأل  عالي فترةا أساسألة  : جالتنويع الساذ   .1 لتف راع الاساذذا أاو اا ظ  كالما زااي تاف راع  مافاياهارق  ا أاسل ب اا أا
االستتماملات ال  تت مفخلا اظفرة كلما اخنف ت املخاار ال  رتعرض أا عا  ها، وق  رأ و التف رع الساذذ 
يت ملة تتمتمل يف وضع ي  أقصي للمبالغ املستتمرة يف  يت امل واي ، كأ  رقرمل املستتمر أال ر ر  يجم األم ال 

اظفرة، واذل  ك سأللة لع   تركأل  املا املي يف أسخلم ع ي مان من خمصصات  %2املستتمرة يف أ   يت املا عن 
 .ت املف 

وملقة مالألة  (  12) وت   ال ملاسات اتايتة اوا الف ع من التف رع  ت أ  ايت اء اظفرة االستتماملرة علي ي ايل
  .كح  أقصي رؤي  غالبا  ت التخلن من اجل ء األكرب من املخاار غ  املفترمة

   االجيا ألات امل تبة عن  ضافة األوملاق املالألة  ت اظفرة رقا لخلا أر ا ع ي من السلبألات امل تبة عن املبال ة يف 
 : ما رل  وأهم هول السلبألاتع ي األوملاق املالألة ال  حتت   علألخلا اظفرة، 

 .اي ع ي األوملاق املالألة املت ظة للمحفرةرازي ظتألجة:صعوبة إدارة المحفظة -

  .لل سأل  الو  رق    عملألات البألع وال راءامل ف عة  عم لةظتألجة ال :ارتفاع تكاليف المعامالت -
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 سبب غألاب اتربات ل ى مس   اظفرة يف كمل القطاعات اإلظتاجألة  : اتخاذ قرارات استثمارية غير سليمة -
 1 .و خمتلف األيوات االستتماملرة ال  حيتفث اا يا مل اظفرة

علي عتل أسل ب التف رع الساذذ الو  رق    اال تألامل الع  ا   لالستتماملات املت ظة   :  تزويتنويع ماركو   . 1
من أجمل تت رن  فرة  ت  رق     روملة اال تألامل ال قأل  لتل  االستتماملاتورللمحفرة، جن  أ  أسل ب ماملك  

 الفرر  ت العا   و املخاار لتمل ظ ع من االستتماملات ال  اتن أ  تت تمل مفخلا اظفرة و ذل  ، كفؤةاستتمامل  
 ني األيت ل كأساس لعملألة االملتباا معاممل راعاة م  معاالستتماملرة و عالقت   العا   و املخاار لاظ اع األ رى، 

عالقة اريرة  ني ع ا   االستتماملات ال  ، فعف ما تت   هفاك ( معاممل االملتباا  ني الع ا   املت ل ة عفخلا) التف رع 
ال ر ج   ألفخلا )   املخاار ال  تتعرض أا تت   أكرب مما ل  كاظت تل  الع ا   مستقلة إتتت   مفخلا اظفرة، ف

ت  أظ  كلما ورفق  استفتج ماملك  1-و   1+   أو ت ج   ألفخلا عالقة عتسألة، وملا كا  معاممل االملتباا ر اوح  ني( عالقة
   2.معاممل االملتباا  ني ع ا   االستتماملات الفريرة، اخنف ت املخاار ال  رتعرض أا عا   اظفرةاخنف  

عالقة  ني سعر ففررا ل ج ي   ،و هفا تتم اإلشاملة  ت االستتمامل يف السف ات:  تنويع تواريخ االستحقاق :  ثانيا
املستتمر ت زرع استتماملات   ني األوملاق املالألة فرض علي ر  الفا  ة يف الس ق و السعر الس ق  للسف ات، فإ  هوا

اتااقلألمل خماااااار  ااااقاا اااملااالااألة ااا راالة اااألااجاامل  اا تمل رااؤياا اا  ااتاا اااالااستفايااةاا ماان ماا ااارااا كاامل ماافخلما وا املا ااااألااوا قااص ةاا اااألااجاامل وا
  :االستتمامل يف كمل مفخلما، وتفقسم السألاسات املتبعة لتحقأل  ذل   ت

قص ة األجمل  ت  استتماملاتمن االستتماملات مل رحت   عملألة  رق   هوا األسل ب علي  : األسلوب الهجومي .1
والعتل وفقا لالهاهات املت قعة ألسعامل الفا  ة، فإذا أشاملت الت قعات  ت املتفاع  األجملا رلة  استتماملات

أسعامل الفا  ة رساملع املستتمر لبألع األوملاق ا رلة األجمل، واستخ ا  يصأللتخلا ل راء أوملاق قص ة األجمل قبمل 
عل  يف أسعامل الفا  ة، أما  ذا ت قع اخنفاض يف سعر الفا  ة فإ  علأل  أ  رق    بألع األوملاق املالألة ي وث املتفاع ف

 .قص ة األجمل واستب اأا  أوملاق مالألة ا رلة األجمل

رعتم  علي م ى يتحة الت قعات، فإذا حتققت   جنايع ق  حيق  عا  ا عالألا  ال أ  رهوا األسل ب من التف     
ظ  ر من حتقأل  األه ا  املرج ة من التب رمل، أما  ذا كاظت الت قعات خمالفة ملا حي ث فعال إر فت قعات املستتم

                                                           
 .692/695ص ، 2003، 6، ا، يامل وا مل للف ر، األملي إدارة المحافظ االستثماريةم، تألفار   و  م  مطر -1
  تصر . 520/529يملر  كاممل آل شبألب، مرجع سا  ، ص  -2
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اجااة عااالااألة ماان أاااااملااستتمر  ألجراا  الاا اا اااملااستتمر قاا  رااتعرضاا تااسا اار كااب ةاا،اا لااوااا إفا وااا اااألااسل باا مااا ملاا رااتن عاالي يااملا
 1 .التفاءة واملعرفة   ؤو  االستتمامل

استحقاق    ت زرع خمصصات اظفرة علي استتماملات ذات ت املرخ رقص      : االستحقاق تواريخ   ج تدر   .1
ي  أقصي لتاملرخ االستحقاق الو  اتن قب ل ،  ع  ذل   عورقت   هوا األسل ب قألا  املستتمر   ض ،مت ملجة

أقصي تاملرخ استحقاق ه   كا رق     ضع هألتمل لت املرخ االستحقاق ت زع علي أساس  امل املي املالألة املتاية، فل   
 ،أج اء كمل ج ء رستح  يف تاملرخ  تلف عن األج اء األ رى 10ر زع خمصصات اظفرة علي   ظ إسف ات ف 10

 و.   ذ رتم ت زرع االستتماملات علي ا ل الف ة و حبألث يف كمل ف ة ممتن أ  رستح  قسم من هول االستتماملات
الألة ال  تستح   الل سفة ورق    استتماملها ظ   ع  عا  حيصمل املستتمر علي قألمة األوملاق املإول اإلس اتألجألة فا

 .وهتوا ف ات اليقةمن ج ر  يف أوملاق تستح   الل 

تاتمتمل ما ااراا هااواا ااألاسل با يفاا تا فا  االاسأل لااة واحتاقأل  االار اايت لالمستتمر يفا ظافل االاا قات،ا ياألث أا اا ااس يااايا قااألمة 
 األوملاق ا رلة األجمل حيق  ه   األوملاق املالألة قص ة األجمل ر فر السأل لة للمستتمر، واستتمامل األم ال يف

 2 .استقرامل العا  

اااتاا عاالي   : التركيز على االستثمارات قصيرة وطويلة األجل  .3 اراع اااالاستتماملا راعتم  هااواا اااألااسل با عاالي تا زا
عا ر من سبعة  ات ) ، وااألاوملااق ااملالألة اا رلة ااألجمل ( من سفة  تا  ال اة سف اتا) األواملااق املاالألة قاص ة األاجمل 

يف يني أ  األوملاق  ،السبب يف ذل   ت أ  األوملاق املالألة قص ة األجمل ت فر السأل لة للمستتمر، ورع ي ( سف ات
 . املالألة ا رلة األجمل حتق  للمستتمر استقرامل العا   وت فر ل  فريتة حتقأل  أمل اح ملأمسالألة  ذا اخنف  سعر الفا  ة

  ال حتق  أرا من ه يف السأل لة أو الرحبألة لول  فخل(  من أمل عة  ت ستة سف ات) أما األوملاق املالألة مت سطة األجمل 
 .ظ  جيب هفب هوا الف ع من األوملاقإف

   ال اقع العمل  ر    ت أ  تف رع االستتماملات  ني األجمل القص  واألجمل الط رمل رعتم  علي ت قعات سعر 
ة جيب علأل  ال كأل  علي األوملاق الفا  ة كما يف يالة األسل ب اأج م ، فإذا ت قع املستتمر املتفاع أسعامل الفا  

 3 .املالألة قص ة األجمل، و ذا ت قع اخنفاض أسعامل الفا  ة جيب علأل  ال كأل  علي األوملاق املالألة ا رلة األجمل

                                                           
 .655غاز  فالح امل مي، مرجع سا  ،ص  -1
 .690/696 م  مطر وفار  تألم، مرجع سا  ، ص  -2
 .696 م  مطر وفار  تألم، مرجع ظفس  ، ص -3
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 : واتن ت ضأليت أ ر التف رع يف تقلألمل املخاار غ  املفترمة من  الل ال تمل التايل

 أثر التنويع على المخاطر: 03الشكل رقم 

 

 

   

 

 

 

 

 .172، ص 2002، 1ا، يامل وا مل للف ر، األملي ، إدارة المحافظ االستثماريةم، تألفار   و  م  مطر:المصـدر

  المشتقات المالية: الفرع الثاني

 .السف ات األ  ة اكتسبت امل تقات املالألة أمهألة مت ار ة ظررا لل ومل الو  تلعب  يف تقلألمل املخاار واة  مفخلايف   
 :ألتم التطرق  ت الفقاا امل الألةيف هوا اإلاامل سو 

للمستتمر فريتة للح  من  اتألاملتعط  يق ق   1(: Options) الخيارات   عقودإدارة المخاطر باستخدام  : أوال
شراؤها أو  ألعخلا يف ر عم املخاار ال  رتعرض أا، وال  من أمهخلا ت   أسعامل األوملاق املالألة ال  اتلتخلا أو ال  

 ذ رعط  اتألامل ةامل  ي  شراء أو  ألع األيتمل عف  سعر   ي رففو يف أو قبمل تاملرخ   ي و ه  عق  املستقبمل، 
خمتلفة مفخلا ما رخل    ت   ت اس اتألجألات  املستتمرو   رلجأ  العق ي  هول   الل  ومن  ، ني ارفني امل    و البا ع 

 :س اتألجألاتوأهم هول اال ،اة  من املخاار ومفخلا ما رخل    ت زراية العا  

الت طألة ه   س اتألجألة رتبعخلا املستتمر : (Call option) التغطية ضد المخاطر باستخدام حق اختيار الشراء  .1
للح  من  سا رل يف وضع أو م قف معني، يألث رتأليت ي  ا تألامل ال راء فريتة للمستتمر ةمارة استتماملات  من 

هوا العق  افيت اظرمل للم    اة   شراؤها يف املستقبمل، فبم جبخماار املتفاع القألمة الس قألة ألوملاق مالألة ر عم 
                                                           

1
 .299ص  ،2005، 2 ايامل وا مل للف ر والت زرع، عما ، األملي ، االتجاهات المعاصرة في إدارة البنوك، زراي ملم ا  و  ف   ج ية،  -

 مخاطر غير منتظمة

 مخاطر منتظمة

51 51 1 

ةمخاطر ال  

 عدد األوراق المالية

كليةمخاطر   
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فإذا ما املتفعت أسعامل األوملاق املالألة  الل . يف اال تألامل  ني أ  ر    ع ي معني من أيتمل معني أو ال ر   
ل   امل    البا ع  تففألو العق ، و ول  ر من اةص ل علي األوملاق املالألة رُ ف ة التعاق  علي السعر املتف  علأل  

  .سعرهوا ال مل االتفاق  سعر التففألو     الفرر عن مق امل االملتفاع يف أسعامل األوملاق املالألة عن 
ر ي  ا تألامل البألع فريتة للمستتم أليترت:  ( Put option)   التغطية ضد المخاطر باستخدام حق اختيار البيع  .1

اة  يف أ  ربألع  فبم جب هوا العق  افيت اظرمل للم     ،الس قألة تخلاةمارة استتماملات  من خماار اخنفاض قألم
تففألو االتفاق  ذا (   رمل العق ) يألث رتأليت هوا اة   ل ا  الطر  التاين   . ع ي معني من أيتمل معني أو ال ربألع

  .التففألواخنف ت أسعامل األوملاق املالألة  مل العق  عن سعر 

وه  عق ي رتم من  الأا تسلألم   1: ( Contrats  Future)   إدارة المخاطر باستخدام العقود المستقبلية:  ثانيا
 .واستال  أيتمل مايل يف وقت   ي يف املستقبمل ورتح ي السعر وقت  ظ اء العق 

يااألث رااسعي اااملااستتمر  ااتاا تااقلألمل  ،اامان أااهاام اااألااظاا طة اااألااساسألة ااالاا  تااتعاماامل يفاا س قاا ااالااعق ياا اااملااستقبلألة ااالااتح ااا
تعرض ملخاار الت  ات السعررة علي مرك  أ ول أو سألأ ول ال   بألاملخاار من  الل التح ا الو  رخل    ت هف

  را  عق ي  ألع أو شراء  ت املرخ تففألو مستقبلألة  أسعامل   ية،   ( االيتألاا )   رقص   الت طألةو   يف الس ق اةاضر،
ا ر ال  من املمتن التعرض أا  سبب الت  ات العتسألة ال  ق  تطرأ يف املستقبمل و ذل    رض اة  من اتس

فل  أ  املستتمر اتل  أيتمل ما  ،ورتم التح ا  أ و مرك  عتس  يف س ق العق ي املستقبلألة  . علي أسعامل السلع
والا  ماركاا  يفا االااس قا ااةاااضر وا ا ي مان خمااااار االاات  ااتا ااالاسعرراة ااالا  قا  راتعرضاا أاا ااألاايتمل،ا ااتف  أاا او ماركاا  
عتس  يف س ق العق ي، وذل   بألع عق  مستقبل  مما مل علي ظفل األيتمل، أما  ذا كا  املستتمر  ط  لبألع 

  .لأل  أ و مرك  عتس  يف س ق العق ي   راء عق  علي ذات األيتملأيتمل ما يف الس ق اةاضر رصبيت ل اما ع

تعر  عق ي املبايلة علي أهنا الت ا  تعاق    ني :  (SWAPS) إدارة المخاطر باستخدام عقود المبادلة :ثالثا
ارفني رت من مبايلة ظ ع معني من الت ف  الفق   أو أيتمل معني مقا مل ت ف  أو أيتمل آ ر و مب جب شروا 

ت طألة خماار ل استخ اما هاتع  عق ي املبايلة أي  أيوات ت طألة املخاار، ومن أكتر ، و 2لألخلا عف  التعاق رتف  ع
ت   سعر الفا  ة وتعترب عق ي مبايلة مع ل الفا  ة التا تة مبع ل الفا  ة املت   من أكتر هول األيوات استخ اما، 
واأ   الر ألس  مفخلا ه   فأل  تتلفة التم رمل وذل  عن ارر  ت قع السألفاملر هات اظتملة ملسامل أسعامل الفا  ة 

                                                           
 .20ص  ،2005 اإلستف ملرة، املعامل ،ف أة م ،المخاطر إدارة في الحديث الفكر هف  ،  راهألم مف   -1
 .460يملر  كاممل آل شبألب، مرجع سا  ، ص  -2
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سسة مص ملة ألوملاق مالألة سب  وأ  أيت ملت أوملاق مالألة مبع ل فا  ة مت   الس قألة، وحي ث ذل  عف ما تتف  مؤ 
علي تبايل يفع الفا  ة، لألتح ل الت ا  املؤسسة األوت   فع الفا  ة التا تة  ت املؤسسة التاظألة، ورتح ل  املقا مل 

ما األيتل  علي ال ملقة املالألة، الت ا  التاظألة   فع الفا  ة املت  ة  ت األوت، وذل  يو  املساس  الت ا  أ  مفخل
وال افع الر ألس  الو  يعا الطرفني  ت عق  هوا االتفاق ه  أ  كمل مفخلما ق  ظرر  ت امل تلة من زاورة  تلف 
عن ال اورة ال  ظرر مفخلا األ ر، فف  يني وج ت املؤسسة األوت ابقا لرروفخلا  و ت قعاهتا أ  من مصلحتخلا 

 ت عن القرض مبع ل فا  ة مت  ، ملأت املؤسسة التاظألة العتل، و أ  مصلحتخلا وابقا استب ال مع ل الفا  ة التا
لرروفخلا وت قعاهتا تقت   استب ال مع ل الفا  ة املت   مبع ل فا  ة  ا ت، وهتوا التقت مصلحة الطرفني عف  

لي وج  اتص ص عف ما ترتفع فاملؤسسة األوت تستطألع هفب خماار املتفاع سعر الفا  ة، وع 1 . جناز عق  املبايلة
أسعامل الفا  ة عن مع ل العا   الو  حتقق  استتماملاهتا، يألث تستطألع أ  حتصمل علي الفرق من الطر  التاين 

 . للمبايلة

تعترب العق ي اآلجلة أي  أظ اع عق ي  (:Forward Contracts)إدارة المخاطر باستخدام العقود اآلجلة :رابعا
يف تاملرخ الي ،  ( الفا  ة، السلع متال العمالت، أسعامل)   الأا  ألع أو شراء األيت لامل تقات ال  رتم من 

و سعر رتم االتفاق علأل  يف تاملرخ     البا ع  أ  رسلم امل  ى األيتمل  مل التعاق  يف تاملرخ الي ،تيألث رل
و  .ي املستقبلألةه  عق ي ال  تلف من يألث يقألقتخلا عن العق  و  2(.ورسمي هوا  سعر التففألو) التعاق  

 والس قألة للسلع أو ألذوظات ات رفة أو السف ات أو القروض أ ملتستخ   العق ي اآلجلة لل قارة من تقلب األسعا
فبإمتا  املستتمر الو  ررر  اةص ل علي  .و عف ها تسمي العق ي اآلجلة ألسعامل الفا  ة يىت أسعامل الفا  ة،

ألسعامل فا  ة مبع ل فا  ة  ا ت   ي مسبقا، و أ  رل   الطر  اآل ر قرض معني متال أ  رق     راء عق  آجمل 
 3.و  ول  ر من  ارة ظفس  من خماار املتفاع سعر الفا  ة   التففألو  الل ف ة   ية يف العق ،

 ستثماريةإدارة المحفظة االفي السياسات المتبعة  :الفرع الثالث

  :ومن أهم هول السألاسات افث االستتماملرةاار املرتبطة  اظت ج  ع ة سألاسات رؤي   تباعخلا  ت تقلألمل املخ

                                                           
 . 286 م  مطر و فار  تألم، مرجع سا  ، ص  -1
2
 .1، صمرجع سا  ، الفكر الحديث في إدارة المخاطرمف    راهألم اأف  ،  -

3
  .003سا  ، ص ع، مرجإدارة األسواق و المنشآت المالية  راهألم هف  ،  -
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هال عفصر املخاار اوه  سألاسة رتبفاها م ررو اظافث املتحفر   ج ا : السياسة المتحفظة أو الدفاعية :أوال
لول  رعط   أول رة مطلقة لعفصر األما  علي يساب عفصر العا  ، ف ك و  اهتماماهتم علي أيوات االستتمامل 

و تتت   قاع هتا ، ذات ال  مل التا ت ورطل  علي هوا الف ع من اظافث االستتماملرة مصطليت  فرة ال  مل
األسخلم املمتازة، و فسب  ،األساسألة من أذوظات ات رفة، السف ات اةت مألة، السف ات امل م ظة ا رلة األجمل

افث أهنا ت فر للمستتمر ي ال  ا تا من ملأس مال اظفرة، ومأل ة هوا الف ع من اظ %00و  %00ت اوح  ني 
  1 .ومستمرا مل ة ا رلة من ال من، كما ت فر ل  هام ا مرتفعا من األما  علي ملأس املال املستتمر

رتبىن هول السألاسة غالبألة م ررو اظافث الورن رراع   حتقأل  استقرامل ظسيب يف  افرخلم :  السياسة المتوازنة : ثانيا
بقاعدة الرجل ، واذلا   إتاباع ما راعر  يفا عاملا االستتماملا ماعق لة مباخاار ماقب لةعا ا    ا   ااةص لا علي

 :ملأس مال اظفرة عليمن  الل ت زرع ، الحريص

 .ذات عا   مرتفع و يملجة خماار عالألة أيوات استتماملرة -

2 .ذات ي مل  ا ت و ال تتأ ر كت ا  تقلبات الس ق أ    ملجة خماار مفخف ة أيوات استتماملرة -
 

ق  للمحفرة ي ا أيا من ال  مل التا ت، مع ترك الفريتة مفت ية أر ا جلي حي     اظتخلاذ متمل هول السألاسة  
ورطل  علي اظفرة املال مة أول السألاسة مصطليت اظفرة املت ازظة،  ،أمل اح ملأمسالألة مىت اليت فريتة مفاسبة لول 

تتمتع   ملجة عالألة من وال  وتتت   قاع هتا األساسألة من ت تأللة مت ازظة من أيوات االستتمامل قص ة األجمل 
رتأليت  مما  جباظب أيوات استتمامل ا رلة األجمل كالسف ات واألسخلم، ،السأل لة كأذوظات ات اظة وشخلايات اإلر اع

 .مل ررها اظتخلاذ سألاسة مرظة يف  يالل أيت أا وفقا لتقلب أسعامل الفا  ة من جاظب  ت آ ر
ضف  ت هول السألاسات اإلياملة اجلأل ة للمحفرة و ال  تسخلم و   تمل كب  يف التقلألمل من خماارها و هوا من 

 : الل
  اغاابتخلا يفاا حتااقأل  مااتاسب تااتالءاا  أاا اا حتاا   قااا اامة اااألاايت لاا اااملااال اامة ةاااجااة ااالاا ركاا:  الجيد التخطيط ة واا ملا

وظ ااخلا يف ض ء  متاظألات  فرتخلا االستتماملرة و يجم ملأمساأا، لول  فإ  التخطأل  اجلأل  القا م علي 
 . ا تألامل أظسب األيت ل االستتماملرة رقلمل كت ا من ايتماالت املخاار

 لايوات االستتماملرة ال  تتت   مفخلا و رقص     حت ر  ظقطة الصفر لعملألات البألع و ال راء   : توقيتال
 .اظفرة لتحقأل  مب أ ال راء  أقمل األسعامل و البألع  أعلي األسعامل

                                                           
 .695/694 م  مطر و فار  تألم، مرجع ظفس ، ص  -1
 .281يملر  كاممل آل شبألب، مرجع سا  ، ص  -2
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 أ  جيب علي املستتمر أ  رت   متحفرا و عقالظألا عف  ا اذ قراملات  االستتماملرة، و  : التحفظ و العقالنية
و  ذا كا  ملاغبا يف التعرض لبع  املخاار تتمن أمهألة هوا العفصر يف ضروملة ا تعاي املستتمر عن املخاار، 

أما مب أ العقالظألة .  مقا مل ايتماالت أمل اح جم رة ، فألفب   أ  رت   ذل  ضمن  متاظألات  و حب وي ق ملات 
فألعي اال تعاي عن القراملات املستعجلة و املبفألة علي مليوي الفعمل مما ر ر  من  متاظألة التعرض للمخاار و هوا 

 . ظفرةرفعتل علي أمل اح ا

 أ  ضروملة الرقا ة املستمرة علي األيوات االستتماملرة املت ظة للمحفرة االستتماملرة و  : المراقبة و المتابعة
اااات  ماتا ااعتخلا  ااايتة يفاا ض ءا يااركااة اااألاسعاملاا يفاا ااالاس قاا،اا واا كامل هااوااا ااا  ا مااعرفااة مااا  اذااااا كاااظات هااولاا اااألايااوا

 . االستتماملرة مستمرة يف حتقأل  أه ا  املستتمر من االيتفا  اا

ارااة  ااتلف     اافاءااااا عاالي مااا سب  تاافاواالاا  يفاا هااوااا اااملااطلب اااتن ااالااق لاا  ااأ اا أااسالااألب ااالااتقلألمل ماان اااملااخاااار اااالااستتماملا
يسب مأل ل املستتمر و ق ملت  علي  ياملة استتماملات ، و كمل هول األسالألب ترتب   تفاءة م رر االستتمامل و ق ملت  

و هوا ما هت    لأل   ، رات مقب لة من املخاارعلي ا تألامل أيسن أسل ب حيق  ل  عا  ا مفاسبا يف ظمل مست
 .شركات التأمني من وملاء استتماملها للتتمل املالألة املتجمعة ل رخلا

و كخاليتة ملا مت التطرق  لأل  يف هوا املبحث جن  أ  التأمني رع  من أهم اجملاالت ال  تتطلب  ياملة املخاار   
أم ال  ملاستتماف, ا   ال يت ل  ت أف مل الطرق و  أقمل تتلفة ممتفة مل اجخلة األ طامل ال  تتعرض أا ال ركة

شركات التأمني حيممل التت  من املخاار ال  ق  ت ي    ركة التأمني  رمتخلا، و  تمل  اص من ظايألة استتمامل 
أمهألة  ياملة تربز  ، من هفاال  آتمل الت امات علي ال ركة ويق ق ةملة ال  ا   ومعأل   التأمني املخصصات التقفألة

ل املخاار و ما ه  أجنع السبمل املمتفة للتقلألمل مفخلا   ألة تعرألم معرفة كألفألة قألاس هوخماار االستتمامل من  الل 
 .قألمة الع ا   املت قعة من هوا الف اا

 و إدارة المخاطر االستثمارية في شركات التأمين 1نظام المالءة  :المبحث الثالث

عملات الع راا  مان الاا ول علاي تباي جمم عااة مان األظرمااة الا  تسااخلم  شااركات التاأمنيلتحقألا  الا ومل املتاا  ي مان   
 أم اأاا و ت جألا  و علاي  ياملة  ال اركاتمان  االل وضاع معاار  تسااع  هاول  هتاا،  تمل كب  يف اةفا  علي مالء

 2املاالءة  ظراا مان  اني هاول األظرماة جنا  ملخاار ال  ت اجخلخلا مفخلا خمااار اساتتمامل أم اأاا،  فاءا علي ااستتماملاهتا 
الا  ت اجخلخلاا ياملة املخااار إل تتباىن ظراا اإلااامل التفرألما  علاي شاركات التاأمني أ    ذ رفرض هاوا. لإلحتاي األوملويب

 .ال  ر اجخلخلا قطاع التأمنيالتح رات خمتلف أظرمة وعملألات مل اجخلة  تط رر جياي فرص ج ر ة للفم  و  ا  
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 1نظام المالءة : المطلب األول

مبتا ة  يتالح لق اع  املالءة املالألة ل ركات التأمني و  عاية التأمني الفاشطة يف االحتاي  2رع  ظرا  املالءة   
و كول  ا   تطبأل  مبايئ اةألطة و  1األوملويب، هوا اإليتالح جاء ظتألجة الفقا ن ال  أفرزها ظرا  املالءة 

 يألث. 2ال  مست القطاع البفت  ممتلة  اتفاقألة  ازل اةومل علي مست ى القطاع التأمألي  ع  مجلة اإليتاليات 
ظررا أل ول  ،لأل فر ظقلة ظ عألة ملفخل   املالءة املالألة   ركات التأمني يف االحتاي األوملويب 2مت تق مي ظرا  املالءة 

 . ركاتهول ال عني االعتبامل كافة األ طامل ال  ت اجخلخلا 

 1تقديم نظام المالءة : الفرع األول

 مبررات اإلصالح: 1إلى المالءة  1المالءة  من: أوال

ويت ال  ت ( IFRS)   تعق  املخاار كا  سببا مل ألسألا يف مجلة اإليتاليات   ءا  املعار  اظاسبألة ال ولألة   
و املعرو   اسم  1700هوا األمر كا  ل  أ رل علي قطاع التأمني فاإلاامل اةايل للمالءة املعتم  مفو ، 2 ازل
  أ ررخلر ي وي ق ملت  يف استألعاب خمتلف أظ اع األ طامل ال  اتن أ  ت اجخلخلا شركات التأمني و كوا  ، 1املالءة

 1:أمهخلا و ال  من ضف  ت هوا الفقا ن األ رى ال  أظخلرها الفرا . كألفألة  ياملهتا
علي االف اض القا م علي أ  املاض  رعترب مرجع جأل  لتق رر املستقبمل، وهوا االف اض  1ي ظرا  املالءة ااعتم -

 ضعألف ج ا لتحقأل   ياملة جأل ة للمخاار؛
كخطر االستتمامل الو  مل   ،باق  األ طاململ ر يل أمهألة ل 1    الفرر عن  طر االكتتاب، فإ  ظرا  املالءة  -

 رُت من يف يساب هامش املالءة؛   
 اال تال   ني شركات التأمني و عاية التأمني؛ 1را  املالءة مل ر ملس ظ -
و التايل ...( م ققني، ارق التسأل )ع   وج ي ملقا ة مماملسة علي الرقا ة ال ا لألة ال  تق   اا شركات التأمني  -

 ؛1 مهال كل  للجاظب الف ع  يف ظرا  املالءة 
علي أساس القألم الس قألة ولتن علي التقألألم ال رتم  ذ  اعتماي مب أ التتلفة التامل ألة لتقألألم األيت ل واتص   -

 أساس القألم اظاسبألة؛
 .IAS-IFRSع   مال مة التقاملرر املالألة ال  تص ملها شركات التأمني ملتطلبات اظاسبة ال ولألة  -

                                                           
1
 - Olga GORNOUCHKINA, Application des normes Solvency II en assurance-vie, mémoire présenté pour 

l’obtention du diplôme d’Actuaire « DUAS », université Louis Pasteur Strasbourg, 2006- 2007, p10.  
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كب رمل عن املالءة   2علي هوا قا  امل رع األوملويب   ضع معار  ج ر ة ملالءة شركات التأمني ممتلة  فرا  املالءة   
الو  كا  رتمح مل ي ل متطلبات ملأس املال امل جخلة فق  لت طألة األ طامل املتعلقة جباظب اتص  ، متمل هوا  1

الفرا  البسأل  القا م علي متطلبات ملأس املال املستف ة علي أساسا معطألات  اسبألة مل رع  رف  ايتألاجات 
فخل  رستف  علي ع اممل اتطر االقتصاي  و :  فخلج أكتر ام يا 2قطاع التأمني، يف املقا مل جاء ظرا  املالءة 

 ر أال و ه  القألمة املعرضة للخطر آذ  ع  ا يم  املايل املرتبطة جباظيب املأل اظألة س اء األيت ل أو اتص  ، كما مت
 1. اإلضافة  ت عاممل التف رع يف اظفرة االستتماملرة

علي أ   2007و مت املصايقة علأل  يف  2000األوملو ألة يف ج رلألة  من قبمل املف ضألة 2املالءة مت اق اح ظرا    
لتن  سبب ع   استتمال التح  ات اتايتة اوا الفرا  مت آ ر  هوا التاملرخ  ،2012ر  مل يأل  التففألو يف 

ال رعترب هنا ألا ألظ  مت تق مي الب تأجألمل ي  ل الفرا  يأل  ه  اآل ر  ال أ  هوا التاملرخ  ،2010 ت جاظف  
 . 2010التففألو  ت غارة جاظف  

 و (quantitative impact studies) ع ة مرايمل  للخلا ما رسمي   ملاسات األ ر التم   2وق  مر ظرا  املالءة   
)يالألا _ (CEIOPSالتأمني لإلشرا  علي قطاع ال  تتفمل  إجنازها اأألضة األوملو ألة 


_EIOPA ،هول ال ملاسات 

قبمل ال روع  2 هت    ت تقألألم م ى ق ملة شركات التأمني علي تطبأل  ق اع  اةساب املق ية ضمن ظرا  املالءة
 العممل   ، فال رض الر ألس  من هول ال ملاسات ه  معرفة و قألاس م ى يتع  ة تففألو كمل الطرق املق ية من قبمل 

   .هوا الفرا 

 :1أهداف نظام المالءة : ثانيا

هت   األارا  املعفألة اوا اإليتالح  ت حتسني الفرا  األوملويب ملالءة شركات التأمني  2من  الل ظرا  املالءة   
و تط ررل من  الل التعر  أكتر علي املخاار ال  ر اجخلخلا قطاع التأمني، و اتن الق ل أ  اأ   األساس  

تقديم صورة عادلة و دقيقة عن الوضع الفعلي لشركات التأمين بما في ذلك المخاطر التي ه  أوا الفرا  

                                                           
1
 -Olga GORNOUCHKINA, ibid, p10. 


 EIOPA:European Insurance and Occupational Pensions Authority. 
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هوا اأ   األساس   .1تواجهها هذه الشركات فاألخذ بعين االعتبار لفكرة الخطر يمثل نتاج المالءة 
 1:تفط   حتت  جمم عة من األه ا  أمهخلا

ا   اة  من  فالسخلا و  التايل ضما   ارة يق ق  لة  ملساء ق اع  تقألألم أف مل ملالءة شركات التأمني  -
 و ا   التأمني و كافة األارا  ذات الصلة؛

ضما   ارة ق رة و م ي ة ةملة ال  ا   علي مست ى االحتاي األوملويب و كوا تق رة ج ية و سالمة  -
 املفتجات التأمألفألة علي مست ى س ق التأمني؛

اتطر و ت جألع شركات التأمني علي التعر  علي خماارها، قألاسخلا   صألن أف مل لرؤوس األم ال مل اجخلة -
و  ياملهتا من  الل  صألن مفاسب و متايل لرؤوس األم ال مل اجخلتخلا فتلما املتفعت املخاار كلما املتفعت 
املتطلبات مل اجخلتخلا، و كمل هوا ا   وضع أسل  ياملة املخاار يف قلب الت جخلات اإلس اتألجألة ل ركات 

 : ذ رخل   الت ج  اجل ر   ت  ي ال  قافة ج ر ة إلياملة املخاار يف شركات التأمني من  الل التأمني،

 ؛اعتماي ملؤرة اقتصايرة ملت ظات مأل اظألة شركات التأمني 

 ؛وضع معار  تقألألم مبفألة علي أساس مت  ات الس ق 

 ؛ف عألةالتطلبات امللتمألة و املتطلبات ا  مملهفا ر قألألمتقألألم شاممل للمالءة املالألة ل ركات التأمني فالت 

 مقامل ة ج ر ة ت مج كافة املخاار اظألطة   ركة التأمني . 

ت ف  األيوات و الصاليألات التافألة للمراقبني و امل رفني علي قطاع التأمني تسخلألال ملخلامخلم الرقا ألة أ   -
 العممل علي ت عألم اجلاظب الرقايب؛

 و ألة  لألا و تع ر  الق ملة التفافسألة أول ال ركات يولألا؛حتسني شروا املفافسة  ني شركات التأمني األومل  -

 تع ر  التتاممل  ني س ق التأمني األوملو ألة؛ -

 ضما   متاظألة املقاملظة، ال فافألة و كفارة املعل مات امل جخلة للجمخل مل؛ -

ا و  ني  ملساء الت اف   ني األيت ل و اتص   اظتفث اا   ألة  جياي التفاسب  ني مست ى املخاار اظألطة ا -
 .مست ى األم ال اتايتة مل اجخلتخلا

 
                                                           
1
 - Aurélien LERDA, L’impact du pilier 2 de Solvabilité II (« Gouvernance des risques ») sur les fonctions Audit Interne, 

Contrôle Interne et Risk Management, mémoire présenté pour l’obtention du diplôme master « Audit et Gouvernance des 

Organisation », Institut d'Administration des Entreprises d'Aix-en-Provence, France , 2010-2011, 14. 
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 1هيكل نظام المالءة : الفرع الثاني

 ال أ  هول الركا    ،2علي  الث ملكا   مل ألسألة مستم ة من اإليتالح البفت   ازل  2رستف  ظرا  املالءة   
 .متألفة و متال مة مع يتفاعة التأمني و  عاية التأمني و تفط   علي أه ا  خمتلفة و متملة لبع خلا البع 

  :ور م كال من: المتطلبات الكمية لرأس المال بمعنى كفاية رأس المال: العمود األول: أوال

1: ذ تستف  يف تقألألمخلا علي عفصررن مها :تقييم المخصصات التقنية .1
 

و اتمل القألمة اةالألة اظتملة للت فقات الفق رة املت قعة يف املستقبمل، أ   (:Best Estimate)التقدير الجيد  -
ال   أ  رأ و التقألألم اجلأل   عني االعتبامل االحنرافات  و ،مت س  التس ر ات املستقبلألة  القألمة اةالألة

و  ةاملستقبلألة املت قعة و كوا الت خم، لألتم تقألألم املخصصات التقفألة  قألمة تق ب من قألمتخلا اةقألقألة املت قع
 .يف هوا اإلاامل رتم استخ ا  ق اظني اإليصاء

ومل يف تقألألم املخصصات  ذ ر فر للحألطة و اة عباملة عن هامش  ضايف (:Risk Margin) هامش الخطر -
خمصن تتمألل  يف يال ع   كفارة التق رر اجلأل  للمخصصات التقفألة، و  التايل فخلامش اتطر اتمل املبلغ 

 .الو  رت   ف ق التق رر اجلأل 
 :مست رني مها 2يف هوا اإلاامل ي ي ظرا  املالءة : متطلبات رأس المال .1

يوملل ه  استألعاب و امتصاص  :SCR( Solvency Capital Requirement)رأس المال الضروري للمالءة  -
من ذذ معألامل  مط مل من قبمل   استخ ا   اتسا ر غ  املت قعة و التقلألن من خماار اإلفالس، رتم يسا 

ما رسمي  القألمة املعرضة  SCR و رقا مل. أو من ذذ يا ل  مط مل من قبمل شركات التأمني حب  ذاهتا 2املالءة 
رقا مل  SCR الل م ة زمفألة   ية  سفة، مبعىن أ   %77.2مبست ى  قة رق مل  ا  (Value-at-Risk)للخطر 

مست ى ملأس املال املطل ب الو  رت   فأل  ايتمال  فالس شركة التأمني أو  عاية التأمني أقمل أو رساو  
  2.يف سفة واي ة 0.2%

و ه  مت من يا مل  :MCR( Minimum Capital Requirement)الحد األدنى لمتطلبات رأس المال  -
SCR و الو   ذا اخنف  عن املست ى  ،من ار  هألضات اإلشرا فروض و اتمل اة  األيا لرأس املال امل

. اظ ي رعرض شركات التأمني  ت الت  مل التلقا   للخلألضات الرقا ألة و رعرضخلا  ت  متاظألة سحب االعتماي
                                                           
1
 - Judith DOURNEAU, Solvency II : Du risque de marché au modèle interne de risque, mémoire présenté 

pour l’obtention du diplôme de l’ENASS, école nationale d’assurance, institut de CNMA, France, 2008, p12. 
2
 -ZOOM SUR... LE PILIER I DE SOLVABILITE 2, article disponible sur : http://www.actuaire-search.fr/a42-

mai-2012-zoom-sur-le-pilier-i-de-solvabilite-2/, mai 2012, consulter le: 06/05/2014 12:28.  

http://www.actuaire-search.fr/a42-mai-2012-zoom-sur-le-pilier-i-de-solvabilite-2/
http://www.actuaire-search.fr/a42-mai-2012-zoom-sur-le-pilier-i-de-solvabilite-2/
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األقساا، املخصصات التقفألة، ال را ب، )  اسطة عالقة  طألة جملم عة من املت  ات  MCRرتم يساب و 
  :، وعف  يسا   جيب األ و  عني االعتبامل الفقاا التالألة(واملصاملرف اإلياملرة

 ت طألة اتسا ر القص ى املفتَررة مبست ى  قة  MCRضما  مست ى يومل كا   ذ جيب أ  رسميت  -
 مل ة سفة؛ %32  ي عف  

 اظس ب يسب الفم ذذ املعألامل  أو ال ا ل ؛ SCRمن  %02و  %22    ص مل  ني رت -
 .علي األقمل مرة يف الفصمل وتُ جَّ  ظتألجت   ت هألضات اإلشرا  والرقا ة MCRحيسب  -

ملأل   أوملو  الفسبة ل ركات  2.2:   ية يسب ظ ع التأمني  ا  MCRفإ  اة وي ال ظألا لا  QIS5يسب و   
ملأل   أوملو  الفسبة ل ركات  2.2ملأل   أوملو  الفسبة ل ركات التأمني علي اةألاة، و 2.2التأمني علي األضرامل، 

 1. عاية التأمني

لوا  ، الفسبة ل ركة التأمني ج ءا أساسألا ألهنا تتأليت امل املي املالألة ت تمل األم ال اتايتة :األموال الخاصة .3
تأ    2كا  لفرا  املالءة   يف هوا اإلاامل. رفب   أ  تت   كافألة الستألعاب اتسا ر ال  هت ي هول األ  ة

ف ركات التأمني املعرضة  ،واضيت علي مست ى األم ال اتايتة ال  جيب علي شركات التأمني االيتفا  اا
عمة، أما شركات التأمني ال  تتبع سألاسة ملخاار خمتلفة وجب علألخلا م اجخلة هول املخاار  أم ال  ايتة م 

و  2.استتماملرة اي ازرة و تق   مفتجات أقمل عرضة للمخاار تت   ايتألاجاهتا من األم ال اتايتة مفخف ة
 :رتم تقسألم األم ال اتايتة  ت يتففني كما رل 

املقألم  القألمة الس قألة وت م كمل من الرأس املال االقتصاي  ترخلر يف املأل اظألة : األم ال اتايتة األساسألة -
، وهول األ  ة تستعممل ك عم لرأس املال يف (Passifs Subordonnés)وكول  اتص   التا عة أو التاظ رة 

 يالة تصفألة شركة التأمني؛

تت    املذ املأل اظألة، تستخ مخلا شركة التأمني مب افقة هألضات اإلشرا  والرقا ة  :األم ال اتايتة اإلضافألة -
، ور م هوا الصفف اجل ء (SCR ،MCR)ر  لل   أو يف ياالت ت طألة ملؤوس األم ال يف ياالت التس 

 .اخل...ال    رمل من ملأس املال االجتماع ، االش اكات اإلضافألة

                                                           
1
- Aurélien LERDA, Op.cit, p20. 

2
 - Olga GORNOUCHKINA, op.cit, p 17. 
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مت تقسألم كمل يتفف من األم ال اتايتة  ت  الث مست رات ظسبة  ت ق ملهتم علي استألعاب اتسا ر  كما  
 :كما رل   ووفقا تصا صخلم

 1مستويات األموال الخاصة حسب نظام المالءة : 03الجدول رقم 

 األموال الخاصة اإلضافية األموال الخاصة األساسية المستويات
 ملأس املال اظرمل - المستوى األول

 االيتألااات واألمل اح املريلة -
 اتص   التا عة -

 

 ملأس املال ال    رمل - سف ات 3اتص   التا عة ذات استحقاق أكتر من  - المستوى الثاني
 2االش اكات اإلضافألة اتايتة  املست ى  -

 2اش اكات و ص   أ رى غ  م ج ية يف املست ى  - سف ات 3اتص   التا عة ذات استحقاق أقمل من  - المستوى الثالث

 :المصدر

- Judith DOURNEAU, Solvency II : Du risque de marché au modèle interne de risque, mémoire présenté 

pour l’obtention du diplôme de l’ENASS, école nationale d’assurance, institut de CNMA, France, 2008, p32. 

اتن تصفألف األم ال اتايتة األساسألة يف أم ال  ايتة من املست رني األول و التاين أو التالث، أما واوا   
1:يألث اإلضافألة تصفف  األم ال اتايتة يف املست رني التاين والتالث يسب ال تمل التايلاألم ال اتايتة 

 

MCR : و التاين( علي األقمل %30)ر طي  األم ال اتايتة األساسألة ال  اتن أ  ت طي  املست رني األول. 
SCR : علي األقمل من املست ى األول و  %20ر طي  األم ال اتايتة من املست رني األول و التاين أو التالث ب
 .  2علي األكتر من املست ى  12%

 

 

 

                                                           
1
 - ZOOM SUR... LE PILIER I DE SOLVABILITE 2, op.cit. 
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باألموال الخاصة SCRو  MCR تغطية: 04 الشكل رقم

 

  :المصدر
- ZOOM SUR... LE PILIER I DE SOLVABILITE 2, article disponible sur : http://www.actuaire-search.fr/a42-mai-

2012-zoom-sur-le-pilier-i-de-solvabilite-2/, mai 2012, consulter le: 06/05/2014 12:28.  

 

و الو  رتم فأل  تقألألم أيت ل و  ص   املأل اظألة علي  1املالءة  علي عتل ظرا : تقييم األصول و الخصوم .4
أتي  إيتاليات ج ر ة فألما  ن  2، فإ  ظرا  املالءة (قألمة اةألازة، سعر التتلفة) أساس التتلفة التامل ألة 

، و ال  ترتت  علي (FAIR VALUE)هوا املب أ  ذ رتم تقألألم كاممل عفايتر األيت ل و اتص    القألمة العايلة 
حتقأل  تقألألم اقتصاي  لايت ل و اتص   من  الل تقألألمخلا علي أساس القألمة يف الس ق، مما رسميت  إعطاء 

و رفط   . يت ملة اقتصايرة أكتر واقعألة لقألمة ال ركة  إي اث تقاملب  ني القألمة اظاسبألة و القألمة الس قألة
، و الو  من  الل  سألتم ت يأل  IFRSمعار  اظاسبألة ال ولألة مب أ القألمة العايلة حتت املبايئ األساسألة لل

الق اع  اظاسبألة لتسخلألمل املقاملظة  ني شركات التأمني يولألا و رساع  علي  جناح الف اا امل  ك يف جمال 
  .   الاتأمني

كت ظألف  1 مت وضع ق اع  اي ازرة فألما  ن استتماملات شركات التأمني من قبمل ظرا  املالءة: االستثمار .5
أم اأا يف األيوات اآلمفة، السا لة و املرحبة يو   مهال ق اع  االظت امل و كمل هوا مل اجخلة املخاار، مع اي ا  

 %00 الفسبة لاسخلم و السف ات ،  %02 ذ ق ملت  ا )الفسب القص ى لالستتمامل يف اجملاالت اظ ية  
جاء لأل  مل مب أ ال خن اظتاا أو  2، أما ظرا  املالءة (كأقصي ي   الفسبة للقروض  %10وللعقاملات 
التأمني يررة االستتمامل يف األيوات ال  ررر وهنا، كما  اتالو  رعط  شرك« personne prudente»اةومل 

ة ا تألامل عن الق اع  الصاملمة اتايتة  االظت امل و لتن يف ظفل ال قت أك ت علي ضرومل  2 لت املالءة 
سأل لة و ملحبألة  فرة األيت ل من  ،استتماملات سخللة التسأل ، و ف ق كمل هوا ر من اإليتالح أمن ، ج ية

http://www.actuaire-search.fr/a42-mai-2012-zoom-sur-le-pilier-i-de-solvabilite-2/
http://www.actuaire-search.fr/a42-mai-2012-zoom-sur-le-pilier-i-de-solvabilite-2/
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الو  رأ و  عني االعتبامل كافة األ طامل القا لة للقألاس التم   ايتة ظ عألة القروض و سأل لة  SCR الل 
   1.األيت ل

اإلجراءات الف عألة مت مفة فألخلا  2حت ي الركأل ة التاظألة من ظرا  املالءة : المتطلبات النوعية: العمود الثاني: ثانيا
*الرقا ة ال ا لألة،  ياملة املخاار، اة كمة، الت قأل  ال ا ل ، ال ظألفة االكت املرة و 

ORSA (  التقألألم ال ا ل
علي هول املتطلبات الف عألة تأكأل ا ألمهألة اةتم الراش   2، و جاء تركأل  هوا اظ مل من املالءة (للمخاار و املالءة

 ذ ر يل امل رف   أمهألة  ال ة أول الركأل ة ظررا ةاجة , يف  ياملة خماار شركات التأمني وكوا فعالألة عملألة اإلشرا 
ايتألاجات  شركات التأمني  ت تط رر ض ا   و  جراءات مفخلجألة لتقألألم املخاار ال  رتعرض   أا وما رقا لخلا من

واوا رت   اأ   الر ألس  للمتطلبات الف عألة آتني شركات التأمني و  عاية التأمني من  ,يف األم ال اتايتة
تففألو مماملسات تق يهم لألل فق  لتحسني مراقبتخلم للمخاار و لتن أر ا لتحسني ق ملهتم علي السألطرة علي 

2.متطلبات الف اا التأمألي
 

مة  ت ضما  اإلياملة السلألمة، اةتألمة و كمن وملاء وضع ظرا  للح   2رخل   ظرا  املالءة : نظام الحوكمة .1
 :الفعالة لف اا شركات التأمني و جيب أ  ر م ظرا  اة كمة

 هألتمل تفرألم  حي ي  سالسة مسؤولألات وواجبات كمل فري يف ال ركة؛ -

 .اإلشرا ق اع  ا اذ القرامل، التقاملرر ال ا لألة، ق اع  االتصال و ق اع   -

أشخاص خمتصني وذو   ربة، عملألة للتقألألم ال ا ل  لا طامل  3:و رت من ظرا  اة كمة ع ة متطلبات أمهخلا  

، وظألفة فعالة إلياملة املخاار، وظألفة للرقا ة ال ا لألة ت م  ص يتا وظألفة املطا قة، وظألفة (ORSA)وللمالءة 
و جيب علي  ...(. SCRخمصصات تقفألة، )سا ات ت قأل  يا ل  مستقلة ووظألفة  كت املرة متلفة  تفرألم اة

                                                           
1
 -ZOOM SUR... LE PILIER I DE SOLVABILITE 2, Ibid.  

*
 - Own Risk and Solvency Assessment. 

2
 - Fabien RAMAHAROBANDRO, Solvabilité 2 : les assureurs à l’épreuve du deuxième pilier et de 

l’ORSA , Aon Global Risk Consulting, France , octobre 2009, disponible sur : 

http://www.aon.fr/PDF/Solvabilite2_deuxieme_pilier_ORSA-AGRC.pdf , consulter le: 06/05/2014 à 19:54.  
3
 - ZOOM SUR... LE PILIER II DE SOLVABILITE 2, JUIN 2012,  disponible sur le site : http://www.actuaire-

search.fr/a52-juin-2012-zoom-sur-le-pilier-ii-de-solvabilite-2/?PHPSESSID=sihs282ano5mv1mcqcebfm27l5 , 

consulté le 11-01-2013. 

http://www.aon.fr/PDF/Solvabilite2_deuxieme_pilier_ORSA-AGRC.pdf
http://www.actuaire-search.fr/a52-juin-2012-zoom-sur-le-pilier-ii-de-solvabilite-2/?PHPSESSID=sihs282ano5mv1mcqcebfm27l5
http://www.actuaire-search.fr/a52-juin-2012-zoom-sur-le-pilier-ii-de-solvabilite-2/?PHPSESSID=sihs282ano5mv1mcqcebfm27l5
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يف هوا اإلاامل مت و . شركات التأمني وضع جخلاز  اص للتحتم يف املخاار و للرقا ة ر م هول ال ظا ف الر ألسألة
 1:تتعل   ص يتا مبجلل اإلياملة وجلاظ  حن يها فألما رل  جراء ت أل ات 

أع اء من ال ركة ومن امل رررة العامة، تتلف مبعارفة  تت   تا عة للم رررة العامة وت م  ظ اء جلا  األ طامل -
سألاسة الت ظألف، تسأل  )القراملات اإلس اتألجألة جمللل اإلياملة واتايتة  األ طامل التأمألفألة،  األ طامل املالألة 

وتق   هول اللجا   صفة يوملرة  تق مي التأ  ات الر ألسألة لا طامل . ، و األ طامل الت  أللألة(األيت ل واتص  
 .الألة واظتملة، وتق ح علي امل رررة العامة سألاسات وظ ااات للتحتم يف هول األ طاملاة

  ما  فعالألة كمل من ظرا   ياملة املخاار وظرا  الرقا ة ال ا لألة، ضما  املتا عة  واملتلفة  ظ اء جلفة ت قأل  -
 .  لعملألات  ع اي املعل مات اظاسبألة واملالألة  اإلضافة  ت  قألامخلا  فحن خمط  الت قأل 

تتلألف جملل اإلياملة  اتح ر  املست ى األقصي املقب ل للخطر، وضع أه ا   س اتألجألة تتماشي مع مست ى  -
 ذ أ   اتطر األقصي، املصايقة علي ي وي األ طامل، امل افقة والفحن ال ومل  إلجراءات تسأل  املخاار،

املست ى األقصي املقب ل للخطر، )جملل اإلياملة رق    املصايقة علي السألاسة العامة إلياملة خماار ال ركة 
  .الرقا ة ال ا لألة، وكول  املصايقة علي  جراءات ...(حت ر  األ طامل، قألاسخلا، معاجلتخلا

 :2طرق لل ظا ف الر ألسألة ضمن ظرا  اة كمة يسب ظرا  املالءة تو فألما رل  سف

شركات التأمني   روملة اعتماي مفخلج فعال إلياملة املخاار حبألث تت    2أل مت املالءة  :وظيفة إدارة المخاطر
قايملة علي يساب و مراقبة املخاار ال  رتعرض   أا، فاأ   هفا ه  ضما  أ  مست رات املخاار ال  تتعرض 

خاار مبا تت   م ب اة و مسألطر علألخلا، كما جيب علي  ياملة املخاار حت ر  و تقألألم كافة امل أا شركات التأمني
و ال (. SCRاملأ  ذة و غ  املأ  ذة  عني االعتبامل يف يساب ) يف ذل  املخاار اإلس اتألجألة و خماار السمعة 

االكتتاب واملخصصات،  ياملة األيت ل واتص  ، :    أ  ت م  ياملة املخاار علي األقمل اجملاالت التالألة
يف يالة ما  ذا كاظت ال ركة تستعممل من ذذ يا ل  كل  أو و .  عاية التأمني و االستتماملات، تسأل  خماار السأل لة

لفم ذذ ال ا ل ، فحن اوضع يأل  لتففألو : ج   ، فإ  وظألفة  ياملة املخاار ت م ظقاا  ضافألة أ رى مفخلا
الفم ذذ و امل افقة علأل ، متا عة و ا قألة للفم ذذ ال ا ل  ولتمل التع رالت املتعلقة   ، حتلألمل فعالألة هوا الفم ذذ 

 2. ظ اء تقاملرر شاملة متعلقة اوا التحلألملو 

                                                           
1
 Lerda Aurélien, Op.cit, pp42-43. 

2
-Journal officiel de l’Union européenne,17-12-2009 ; disponible sur : http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:335:0001:0155:FR:PDF ; consulté le 11-02-2013, p20. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:335:0001:0155:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:335:0001:0155:FR:PDF
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ERM جع شركات التأمني علي اعتماي س وملة  ياملة خماار املؤسسات ت 2و ه مل اإلشاملة  ت أ  املالءة   
 ،

وضع : عفايتر ه ( 5)، يألث اتن تفتأل   ياملة خماار املؤسسات  ت مخسة COSO2واملفصلة يف مرجعألة 
 .ظ ااات الرقا ة -معاجلة األ طامل    -تقألألم األ طامل     -   حت ر  األي اث   -األه ا     

 ذ  هول الس وملة تتطلب همألع األ طامل اأامة ال  تؤ ر علي ال ركة يف مجألع املست رات، مث استفباا األ طامل  
 مة فألما األساسألة ال  أا تأ   يقألق  علي الف اا، واأ   من كمل هوا تركأل  اجلخل ي علي األ طامل ال   مال

تبقي شركات التأمني يرة يف لتن . رتعل    ييها أو ش هتا، مث حت ر  اةل ل األكتر فعالألة ملعاجلة هول األ طامل
، ال ركة معرفة األ طامل ال  تتعرض أا فاملخلم هفا ه  1.استعمال مرجعألة معألفة إلياملة املخاار يسب ا تألاملها

      .تأ  ها وايتمال وق عخلا،  اإلضافة  ت تسأل ها  طررقة جأل ة ترتألبخلا يسب األول رة، قألاسخلا  العالقة مع

تق   هول ال ظألفة  تقألألم األ ر اظتممل جملممل ت أل ات اظأل  الت ررع  علي عملألات شركات  :وظيفة المطابقة
املخاار مبخاار ع   و آ  هول ال ظألفة وظألفة  ياملة . التأمني،  اإلضافة  ت حت ر  و تقألألم أ طامل ع   املطا قة

املطا قة ال  تتعرض أا شركات التأمني و حت ي اإلجراءات ال روملرة لتطبأل  الق اظني والتفرألمات وكول  ق اع  
الس  اجلأل  اظ ية من ار  املخلفألني ال اجب علي هول ال ركات االلت ا  اا، وأوا فخل  ت كب من املطا قة 

 2:ل اتاملجألة واملطا قة ال ا لألة كما ر

لتفرألم، يألث أ  سل كات ع   املطا قة   ية يف الفص ص اتاملجألة  اه  االلت ا   :املطا قة اتاملجألة -
 ، وهول السل كات عرضة لعق  ات اظتمة اإلياملرة ولعق  ات تأيربألة؛ ...(الق اظني، التفرألمات)

ف اا،  ذ أ  سل كات ع   املطا قة ه  االلت ا   الفص ص ال ا لألة لل ركة ال  ُتس ر ال :املطا قة ال ا لألة -
 . أول الفص ص تت   عرضة لعق  ات  ياملرة وعق  ات تأيربألة

مني ت تألمل  جراءات ملقا ة أو تت   وظألفة املطا قة تا عة مل رررة الرقا ة ال ا لألة مما رفرض علي شركات الت
 .املطا قة

أظ طة شركات التأمني و  عاية التأمني مع تق   هول ال ظألفة  فحن م ى ت اف   :وظيفة التدقيق الداخلي
اس اتألجألاهتا، عملألاهتا،  جراءاهتا ال ا لألة و هوا ما رفسر قألا  هول ال ظألفة  ت قأل  مجألع أظ طة شركات التأمني 

، الرقا ة ال ا لألة و ياملة املخاار، ظرا  اة كمة، ظرا  ORSAالفم ذذ ال ا ل ، ظرا   3: :و ال  ظوكر مفخلا

                                                           

 ERM : Entreprise Risk Management. 

1
 - Aurélien LERDA, Op.cit, p20. 

2
 - Aurélien LERDA, Ibid, p02. 

3
 - Aurélien LERDA, Ibid, p89-103. 
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 قأل  ال ا ل  عن الرقا ة تشركات التأمني   روملة فصمل وظألفة ال 2و ق  أل مت املالءة ... ، املأل اظألة، املعل مات
 .  ال ا لألة و عن وظألفة  ياملة املخاار لتع ر  استقاللألة هول ال ظألفة

و  ،من يتاليألات و مسؤولألات االكت امل  يا مل شركات التأمني 2ع زت ق اع  املالءة  :الوظيفة االكتوارية
أيتبحت هول ال ظألفة ضمن ال ظا ف األساسألة األمل عة يف ظرا  اة كمة و  ياملة املخاار و تتمتمل املخلا  الر ألسألة 

 1:أول ال ظألفة يف

 تفرألم و عاية الفرر يف يساب املخصصات التقفألة والفرضألات امل ض عة؛ -
 تقألألم مناذذ وارق تق رر املخصصات التقفألة؛ -
 ة العامة لالكتتاب و رامج  عاية التأمني؛رأ  فألما  ن السألاسال   اء  -
 .ORSAاملسامهة يف وضع ظرا  فعال إلياملة املخاار  ايتة فألما رتعل   فرا   -

رت جب علي هألضات اإلشرا  مراقبة أ طامل شركات التأمني  2وفقا للمالءة : الهيئات الرقابية و الرقابة الداخلية
 صفة مفترمة و تقألألمخلا  طررقة ظ عألة و كمألة  الفرر  ت ظ اا ال ركة و يجمخلا، و جيب أ  ت م الرقا ة 

: و كما جيب أ  ت ط  كمل من ،املطبقة من قبمل هألضات اإلشرا  و الرقا ة ال ضعألة اةالألة و املستقبلألة لل ركة
 كمة،  ياملة املخاار، املخصصات التقفألة، ملأس املال القاظ ين وملأس املال املتاح، االستتماملات وكألفألة ظرا  اة

و التايل فإ  سلطات اأألضات الرقا ألة وفقا أول الركأل ة .  ياملهتا،  اإلضافة  ت الفماذذ املعألاملرة والفماذذ ال ا لألة
ءة  ضايف يف  ع  اةاالت و ول  تقلن تعرض شركة تصبيت أوسع،  ذ اتن أول اأألضات أ  تفرض هامش مال

التأمني لا طامل، وكمل احنرا  ظ ع  أو كم  مقاملظة مع املعار  الالزمة رعرض شركة التأمني لعق  ات تفرضخلا هول 
  2.اأألضات

 جراءات  وج ي من  الل أما   أ  الرقا ة ال ا لألة فال كأل  هفا رفط   علي مراقبة و  ياملة اإلجراءات ال ا لألة
و التحق  من م ى يتحة سألاسة املخاار  ،متت  ة و االعتماي علي ظرا  الت قأل  ال ا ل  يف  ياملة املخاار

  ضع ظرا  فعال للرقا ة ال ا لألة  ،و ج رر  الوكر أ  الفرا  اجل ر  رل   شركات التأمنياملتبعة من قبمل ال ركة

                                                           
1
 - ZOOM SUR... LE PILIER II DE SOLVABILITE 2, Op.cit. 

2 - ZOOM SUR... LE PILIER II DE SOLVABILITE 2, Ibid. 
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ورتمتمل يومل وظألفة الرقا ة ال ا لألة فألما (. أل  ال ا ل  ياملة املخاار، الت ق)رت   مستقمل عن  اق  ال ظا ف 
 1:رل 

 ال يت ل  ت حتقأل  األه ا  اإلس اتألجألة لل ركة؛ -
  فأل  األ طامل ال  تتعرض أا ال ركة؛ -
حتقأل  أه ا  هول ال ظألفة  ايتة املتعلقة  إجناز العملألات، مص اقألة املعل مات، االلت ا   الق اظني  -

 .  جراءات  ياملرة و اسبألة ومراقبة التطبأل  اجلأل  أول اإلجراءاتوالتفرألمات وذل    ضع  
1. ORSA: و أمهألة  ال ة ل روملة وج ي ظرا  فعال إلياملة املخاار يا مل شركات التأمني،  2 أوت ظرا  املالءة

اوا تت   هول ال ركات حباجة  ت وضع و تط رر ض ا    و  جراءات و مفخلجألة واضحة لتقألألم املخاار 
رتعرض   أا و ما رقا لخلا من ايتألاجات يف ملأس املال، هول العملألة رتم القألا  اا يف  اامل ما رسمي ال  

علي أظ  تل  اإلجراءات ال  تساع   ORSAو اتن تعررف  (.ORSA)  التقألألم ال ا ل  لا طامل و املالءة
مع األ و  عني االعتبامل  فرة  شركة التأمني يف حتلألمل املخاار و تقألألم ايتألاجات التم رمل املقا لة أا،

رتجاوز تقألألم  ORSAاملخاار اتايتة  ال ركة و ي وي حتممل املخاار املعتم ة من قبلخلا، و اوا   
األ طامل ) املخاار ال  آت متا عتخلا عف  يساب متطلبات هامش املالءة لأل ممل أر ا األ طامل األ رى 

كأياة إلياملة املخاار سألت   من اتطأ   ORSAالو  رلعب  و ظررا لل ومل  ...(.اإلس اتألجألة، أ طامل ال خلرة
 ذ رعترب عاممل أساس  يف حت ر  ملأس املال اإلضايف املفروض من قبمل هألضات : التقلألمل من أمهألت  و ظتا ج 

اإلشرا  و الرقا ة، فمن  الل  اتن  ظخلامل م ى ق ملة شركة التأمني علي حت ر  و قألاس خماارها و أ  
. القألاس تفعتل و  صفة  ايتة عن ارر  املتا عة و اإلياملة اجلأل ة ملتطلبات ملأس املال عملألات التح ر  و

ق ملت  من وجخلة ظرر تفرألمألة مماملسة تق   اا شركات التأمني لتتبت للخلألضات الرقا ألة  ORSAو اوا رعترب 
رتعل   أيوات علي السألطرة علي خماارها، من  الل اعتمايها علي مناذذ تقألألم واضحة  ايتة يف ما 

    ORSA.2  التقألألم املستخ مة من قبمل

رسعي هوا الركن إلقامة ت ايتمل مايل أف مل و : نشر المعلومات و االنضباط في السوق:العمود الثالث: ثالثا
ضما  ال فافألة لتع ر  آلألات الس ق و الرقا ة القا مة علي أساس اتطر، و اوا تصبيت األارا  ذات الصلة 

أا اة  يف اةص ل علي معل مات يقألقة عن مست ى املخاار ال  ت اجخلخلا شركات التأمني و    ركات التأمني
 :معل مات أساسألة عن وضعخلا املايل و عن مالءهتا، و تصفف املعل مات واجبة الف ر من قبمل شركات التأمني  ت

                                                           
1
-  Aurélien LERDA, Op.cit, p20.  

2
 - Fabien RAMAHAROBANDRO, Ibid. 
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 1.معل مات تق   للمؤمن أم و معل مات تق   للم رفني و املراقبني ،معل مات ت  مل يف سألاق اظ باا الس ق
تفعألمل التفسأل  مع الركا   السا قة فاملعل مات ال  رتم ظ رها تت   ظتاذ الركأل تني األوت ه  هول الركأل ة  فال ارة من

 .و التاظألة لتحقأل  اأ   الر ألس  و املتمتمل يف ال فافألة و االظ باا اهال الس ق

 :2املالءة  و ال تمل امل ايل ر ضيت الركا   التالث لفرا 

 1يوضح الركائز األساسية للمالءة : 05شكل رقم 

 : االعتماي عليمن  ع اي الطالبة : المصدر

-Laurent  GUERAUD, Quel est l’apport d’une gestion des risques d’entreprise chez un réassureur 

traditionnel européen ?, mémoire présenté pour l’obtention du diplôme de l’ENASS, école nationale 

d’assurance, institut de CNMA, France, 2009, p41.   

 1مخاطر التأمين في إطار المالءة : الفرع الثالث

: ت 2مت تقسألم خماار التأمني وف  ظرا  املالءة   
2 

، أ طامل (س ء التسع  أ فاء االكتتاب) ت ممل خماار التسع   و(: مخاطر اكتوارية)مخاطر االكتتاب  -
 .التامل ألة العرمي

ع   ق ملة )  طر عج  التس ر  من قبمل األارا  ال  تتعاممل معخلا شركة التأمني : (االئتمان)القرض خطر  -
املايل ، كما ر ا  أا ت ه مل أو تري  مست ى التصفألف (مق ض علي س اي قروض  وف  ال روا املتف  علأل 

 .الو  كاظت    ال ركة

                                                           
1
 -Olga GORNOUCHKINA, op.cit, p 13. 

2
 - Clélia  SAUVET , Solvency 2 quelle modélisation stochastique des provisions techniques prévoyance et 

non vie ?, mémoire présenté pour l’obtention du diplôme d’Actuaire , institut de science financière et 

d’assurance, université Claude BERNARD, Lyon,2006, p 18/19.      

نشر المعلومات : 3العمود 
 و االنضباط في السوق

تحديد القوائم النشر أمام •
 .الهيئات الرقابية

.  معلومات مقدمة تكون أكثر•
توضيحا و دقة لتدعيم 

 .الشفافية في السوق

المتطلبات : 2العمود 
 النوعية

 .تقوية مبادئ الحوكمة•

تقوية الرقابة الداخلية و إدارة •
 .المخاطر داخل الشركة

التقييم الداخلي للمخاطر و •
 .ORSAللمالءة 

إدارة األصول و الخصوم •
 لمواجهة متطلبات رأس المال

المتطلبات الكمية: 1العمود   

تقييم مكونات الميزانية •
 .بالقيمة السوقية

مقاربة حذرة فيما يخص •
 .االستثمارات

 :متطلبات رأس المال•

•SCR 

•MCR 
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: و ه  املخاار املتعلقة  األيوات املالألة املمتلة  أيت ل شركة التأمني و ت ممل هول املخاار: مخاطر السوق -
 .خماار األسخلم، السف ات، الت خم، أسعامل الفا  ة، أسعامل العقاملات و  طر ال كأل 

، األ طامل التقفألة الفاهة عن الف مل يف تطبأل  و ه  املخاار املتعلقة  س ء التسأل : المخاطر التشغيلية -
 . اإلجراءات، س ء عممل ظرا  الرقا ة ال ا لألة

 ع  مروملل متال مب جة  ل اء ( املتفاع ياجة املؤمن للسأل لة) و رتمتمل يف  طر ظقن السأل لة  :مخاطر السيولة -
 . واسعة لعق ي التأمني

 1مخاطر التأمين وفق المالءة : 06شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :المصدر

-Clélia  SAUVET , Solvency 2 quelle modélisation stochastique des provisions techniques prévoyance et 

non vie ?, mémoire présenté pour l’obtention du diplôme d’Actuaire , institut de science financière et 

d’assurance, université Claude BERNARD, Lyon,2006, p18.  

تعترب  يتاليات ج هررة لتألفألة س   2من  الل هوا املطلب رت يت أ  اإليتاليات ال  أتي اا ظرا  املالءة   
 ركات و حتم  هول األ  ة هول ال، ألهنا تأ و  عني االعتبامل كافة األ طامل اظألطة  عممل التأمني عممل شركات

من  طر اإلفالس ، و من أهم هول اإليتاليات تل  املتعلقة  استتماملات شركات التأمني و ال  علي ملأسخلا جن  
 .ألمة العايلةمب أ ال خن اةررن و الق

 متطلبات رأس المال

 2المالءة

 مخاطر االكتتاب

 مخاطر السوق التشغيليةالمخاطر 

 مخاطر السيولة خطر االئتمان

 مخاطر االستثمار
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 المتعلقة به والمخاطر باالستثمار الخاصة 1المالءة  إصالحات: المطلب الثاني

ل ركات التأمني و  عاية التأمني فريتة إلعاية الفرر يف استتماملاهتم   تمل  2تق    يتاليات ظرا  املالءة   
سأل فع الع ر  من شركات التأمني  ت  عاية هألتلة  فرة  األمر الو ، شي و متطلبات ملأس املال املفروضةرتما

 .استتماملاهتا مبا رت اف  و الفررة اجل ر ة للمالءة علي أساس اتطر

 1النشاط االستثماري لشركات التأمين وفقا للمالءة : الفرع األول

1:في ما يخص استثمارات شركات التأمين 1توجيهات المالءة : أوال
 

 ذ  ،لت ضأليت كألفألة تعاممل الفرا  مع ظ اا االستتمامل يف شركات التأمني 2من املالءة  122مت  صألن املاية   
رتعني علي كمل شركات التأمني و  عاية التأمني استتمامل كمل أيت أا وف  مب أ ال خن اةررن أو اظتاا 

(personne prudente )يألث: 

أليت ل و األيوات ال  تت   خماارها قا لة جيب علي كمل شركات التأمني و  عاية التأمني أ  تستتمر يف ا -
للقألاس، املتا عة، اإلياملة و املراقبة و آتن شركات التأمني من تق مي تقررر واضيت و كايف رؤ و  عني االعتبامل 

 .يف تقألألم االيتألاجات ال املة للمالءة املالألة

و ملأس ( MCR)ت ملأس املال مجألع األيت ل و علي وج  اتص ص تل  امل جخلة لت طألة اة  األيا ملتطلبا -
جيب أ  تستتمر  طررقة ت من أمن، ج ية، سأل لة و ملحبألة  مجايل  فرة ( SCR)املال ال رومل  للمالءة 

 .االستتمامل

األيت ل اظتفث اا لت طألة املخصصات التقفألة تستتمر  طررقة تتماشي مع ابألعة و م ة الت امات شركة  -
 .مصلحة  لة ال  ا   و مجألع األارا  ذات الصلة التأمني و  عاية التأمني، و تستتمر يف

 . اتن استخ ا  امل تقات املالألة للح  من خماار االستتمامل أو لتسخلألمل  ياملة كفؤة للمحفرة -

االستتماملات ال   م ملجة يف الس ق املفترمة جيب أ  تت   يف مست رات مقب لة ضمن  فرة استتماملات  -
 .ال ركة

                                                           
1
 - chapitre 6 section 6 l’article 132 et 133  de :directive 2009/138/ce du parlement européen et du conseil du 

25 novembre 2009 sur  l’accès aux activités de  l’assurance et de  la  réassurance et  leur exercice  

(solvabilité  II), (refonte), Journal officiel de l’Union européenne,17-12-2009, p 60/61.  
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جفب االستتمامل يف أيتمل واي ، جخلة واي ة أو مفطقة ج رافألة واي ة األمر تف رع االستتماملات رسميت  ت -
 .الو  جيفب شركة التأمني ال اكم املفرا للخطر يف جمممل اظفرة

فتقر حبررة شركات التأمني و  عاية التأمني يف استتمامل أم اأا يف القف ات ال  تراها  2من املالءة  122أما املاية   
ظ  كلما استتمرت شركة التأمني يف األيوات اتط ة كلما أةفا  علي مب أ ال خن اظتاا، و مفاسبة مع ضروملة ا

أ  ستت   شركات التأمني و  عاية التأمني قايملة علي االستتمامل حبررة . أيى هوا  ت زراية متطلبات ملأس املال
ة علي أ  تت   مستع ة لتلبألة األيت ل اتطر يف مبا يف ذل  ( يف مصلحة  لة ال  ا   و املستفأل رن) تامة

 (.SCRو   MCR)متطلبات هامش املالءة 

 :1و المالءة  1المقارنة بين االستثمار في المالءة : ثانيا

رفب   علي شركات التأمني أ  حت ز يف أ  وقت علي األيت ل ال روملرة لتمتألمل املخصصات  1يف ظمل املالءة   
التقفألة، علي أ  تت   هول األيت ل مرحبة، متف عة، آمفة و سا لة مع العلم أ  االستتمامل كا    ويا يف فضات 

يسب يملجة تقلبات كمل  ،  ذ اتن االستتمامل يف هول الفضات مبست رات خمتلفة(أسخلم، سف ات، عقاملات)معألفة 
ضف  ت هوا فمتطلبات املالءة املالألة ل ركات التأمني مل تأ و  عني االعتبامل . ظ ع ووفقا للمتطلبات التفرألمألة

األقساا، ) ا التأمني ااملخاار املرتبطة  سألاسة االستتمامل،  مل اقتصرت علي قألاس هول املتطلبات من  الل ظ 
 :ا جاظب االستتمامل فق  قسم  ت جمم عتني، أم(التع ر ات، املخصصات التقفألة

 اعتباملها ممتلة (: األيت ل املؤهلة لت طألة املخصصات التقفألة) االستتماملات املمتلة للمخصصات التقفألة  -
 .اللت امات شركة التأمني تت     ية من يألث ظسب االستتمامل و ظ ع 

 .االستتماملات اةرة ال    اضعة أل  قأل ي -

فإ  مفخل   األيت ل املؤهلة لت طألة املخصصات التقفألة مت  ل ا   مع الق اع  التمألة املرتبطة  2أما يف  اامل املالءة   
  ، لتتاح الفريتة أما  شركات التأمني لالستتمامل يف األيوات ال  ترغب اا يو  يصر مراعألة يف هوا مب أ 

مبفألة علي أساس اتطر املتعل   ف اا هول ال ركات و علي أ  تصبيت متطلبات املالءة املالألة . ال خن اةررن
يألث كمل ظ ع (. املخصصات التقفألة)متلما رفعتل علي  ص مخلا ( االستتماملات) الو  رفعتل علي أيت أا 

 تخصألن مست ى كايف من ملأس املال ( مقا لت ) من أظ اع املخاار ال  ت اجخلخلا ال ركة جيب أ  رتم تع ر   
 .ول املخاار التفاسب مع مست ى ه



ستثمارية في شركات التأمين وكيفية إدارتهاالفصل الثاني                           المخاطر اال  
 

 125 

: علي هوا رتم يساب متطلبات هامش املالءة املالألة ل ركات التأمني  االستفاي  ت وي ات خمتلفة من املخاار  
علي  SCRو تستف  متطلبات . خماار الس ق،  طر اال تما ،  طر االكتتاب، السأل لة و املخاار الت  أللألة

تم  مبا يف ذل  خماار االستتمامل و ال  من أمهخلا خماار يساسألت  اهال مجألع ع اممل اتطر القا لة للقألاس ال
 2.1الس ق كأهم وي ة للخطر يف ظرا  املالءة 

 2:وفقا للفم ذذ املعألامل   الصأل ة التالألة SCRعلما أظ  رتم يساب 

 

 :يألث أ 

املال ال رومل  للمالءة قبمل أ  رُعربر عن ملأس  :BSCR) )ملأس املال ال رومل  للمالءة القاع   -
خماار االكتتاب يف تأمألفات )تع رالت، ور م ملؤوس األم ال ال روملرة للمالءة ملخاار مخسة أساسألة 

األضرامل، خماار االكتتاب يف التأمني الصح ، خماار االكتتاب يف تأمألفات اةألاة، خماار الس ق، وخماار 
 (.القرض

- SCRop  رومل  للمالءة اتاص  املخاار الت  أللألة؛اتمل ملأس املال ال: الت  ألل  
- Aju رعتل هوا التع رمل امل ازظة يف اتسا ر غ  املت قعة واملت امفة مع اخنفاض يف املخصصات : التع رمل

  .التقفألة أو يف ال را ب أو فألخلما معا

 3: الصأل ة التالألة BSCRورتم يساب 

 

 : مع العلم أ 

Corrij : معامالت االملتباا  ني اتطرi واتطرj   يألث حت ي هول املعامالت من ار  امل رع، واتن آتألمل تل ،
 : املعامالت من  الل املصف فة االملتبااألة املبألفة يف اجل ول التايل

                                                           
1
 - Thierry FLAMAND, Les impacts de Solvabilité II pour les gestionnaires d’actifs, 01 mars 2011, article 

disponible sur http://www.pwc.lu/en/press-articles/2011/les-impacts-de-solvabilite-2-pour-les-gestionnaires-d-

actifs.jhtml , consulté le 28-04-2014, 20 :45. 
2
 - Grand Thornton International, Solvabilité II, Conférence du jeudi 3 juin 2010, disponible sur : 

http://www.fidarocgt.com/Reports/solvencyII_support_def.pdf , consulté le 10-12-2012, p64. 
3
 -Grand Thornton International, Op.cit, p59.  

SCR = BSCR + SCRop + Aju 

 

BSCR =                   
    

 

http://www.pwc.lu/en/press-articles/2011/les-impacts-de-solvabilite-2-pour-les-gestionnaires-d-actifs.jhtml
http://www.pwc.lu/en/press-articles/2011/les-impacts-de-solvabilite-2-pour-les-gestionnaires-d-actifs.jhtml
http://www.fidarocgt.com/Reports/solvencyII_support_def.pdf
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 معامالت االرتباط للمخاطر : 40الجدول رقم 

 i         j األضرار الصحي الحياة القرض السوق 

     1 السوق

    1 52.5 القرض

   1 52.5 52.5 الحياة

  1 52.5 52.5 52.5 الصحي

 1 5 5 525 52.5 األضرار

                        :المصدر     
-Laure Leger, Quel avenir pour les captives d’assurance et de réassurance européennes sous solvabilité II, 

mémoire présenté pour l’obtention du diplôme  de l’Enass-Programme Master,  2010, p 52. 

SCRi :اتمل ملأس املال ال رومل  للمالءة اتاص  اتطرi والو    وملل عباملة عن مصف فة  ملتبااألة جملم عة من ،
 .  املخاار

 على إدارة االستثمار في شركات التأمين 1تأثير المالءة : الفرع الثاني

 :الع ر  من الت أل ات إلياملة االستتمامل يف شركات التأمني كما رل  2ت ع املالءة   

كما سب  ذكرل ر م هوا املب أ تقألألم األيت ل الراهرة يف املأل اظألة  قألمتخلا : التقييم باستخدام القيمة العادلة: أوال
رساع  علي مل   القألمة املسجلة  اسبألا  القألم الفعلألة لايت ل يف األس اق املالألة  الس قألة عف  تاملرخ اإلقفال، مما

و  التايل فإ  شركات التأمني تق   . و اوا مت  ل اء فرق التقألألم و رتم حتألني قألمة األيت ل عف  تاملرخ كمل  قفال
الو  من شاظ  تبسأل  آلألات تقألألم قألمة الفعلألة لايت ل اظتفث اا األمر ليت ملة أكتر يقة ل( علي األقمل)سف را 

و جي مل الق ل أ  مب أ القألمة العايلة ل  أ ر  جيايب  ايتة أ فاء (. يىت  الفسبة لل ركة حب  ذاهتا) شركات التأمني 
األزمات املالألة  ذ أظ  رسميت  تح ر  و متا عة ال ركات ال  تستتمر يف األيت ل اتط ة، ووفقا لتت  من 

 التايل فتقألألم أيت ل شركة التأمني  و 1.أ القألمة العايلة رسخلم يف يعم اظ باا الس قاالقتصايرني فإ  مب 
والت اماهتا تبعا علي مب أ القألمة الس قألة العايلة رعترب   رمل ق   ألساس التتلفة التامل ألة، وكول  رعترب أكتر 

 . مال مة  الفسبة ملستخ م  الق ا م املالألة

 
                                                           
1
 - Judith DOURNEAU, Ibid, p 73.  
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 :ما ملافق  من  يتاليات رصبيت شتمل مأل اظألة شركة التأمني كالتايلو  فاءا علي هوا املب أ و مع 

 1و المالءة  1ميزانية شركة التأمين وفق المالءة :07شكل رقم 

 

   :المصدر

-Judith DOURNEAU, Solvency II : Du risque de marché au modèle interne de risque, mémoire présenté 

pour l’obtention du diplôme de l’ENASS, école nationale d’assurance, institut de CNMA, France, 2008, P12. 

 

 

 2المالءة 
 الخصوم  األصول

 
 
 
 
 

استتماملات شركات 
التأمني مقألمة  القألمة 
الس قألة و جيب أ  
 ت ط  الت امات ال ركة

  الفائض

     
 

SCR 
 
 

MCR    
         

  

خصوم  الخطرهامش 
مقدرة 
بالقيمة 
 السوقية

 

التقدير 
 الجيد

 1المالءة 

 الخصوم  األصول

 
 
 
 
 

استتماملات شركات التأمني 
مقألمة  القألمة اظاسبألة و 
جيب أ  ت ط  الت امات 

 ال ركة

 فائض 

هامش المالءة المفروض من 
 1المالءة  قبل

االلتزامات التقنية : الخصوم
 مسجلة بالقيمة المحاسبية

صة
خا

 ال
ل
وا

ألم
 ا

ية
قن
الت

ت 
صا

ص
خ
لم

ا
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جن  اإلفصاح عن األيت ل اظتفث اا، و رتمح مل هوا األمر ي ل ق ملة شركات  3من متطلبات الركأل ة :ثانيا
التأمني علي معرفة  ص يتألات كمل ما آلت  من استتماملات يىت تتمتن من حت ر  م ج ياهتا الفخلا ألة، مما رق   

ي ل كألفألة تسأل  االستتماملات،  حزراية مست ى اإلفصا  ا  رر  األيت ل   روملة تفعألمل تبايل البألاظات  ني م 
   هوا الف ع من املتطلبات جاء لتمتني هألضات اإلشرا  و الرقا ة علي قطاع التأمني من ال يت ل و   تمل سخلمل 
و سررع  ت املعل مات املتعلقة  التقألألم، و املخاار املرتبطة  فضة معألفة أو ظ ع معني من األيوات االستتماملرة  مل و 

يف االستتمامل  تعترب متمل هول البألاظات  الشخص الحريصووفقا ملب أ . فرة االستتمامل كتملأر ا املرتبطة مبح
ضروملة قص ى للرقا ة علي أساس اتطر من قبمل امل رفني س اء  الفسبة ل ركة التأمني حب  ذاهتا أو  الفسبة للس ق، 

1.املرة املت  ة عرب ال منمعل مات ي ل مروظة األيوات االستتم  عطا خلمألهنا تفأل  مستخ مألخلا من  الل 
 

كما سألفرض اإلاامل اجل ر  للمالءة متطلبات  ضافألة لرأس املال استفايا  ت املخاار املالألة ال  ت اجخلخلا :ثالثا
 . تطلبات يف ي وي ملغبتخلم يف االيتفا   اتطرهول امل إياملة  ول ال ركاتشركات التأمني يالألا، و تسميت أ

ملأس مال  ضايف ملختلف  متطلبات مع األ و  عني االعتباملءة ت جع تف رع االستتمامل الق اع  اجل ر ة للمال:رابعا
 .مست رات تركأل  اتطر

 2:علي ظ اا االستتمامل من  الل 2علأل  تتجلي تأ  ات املالءة 

 عاية  صألن استتماملات شركات التأمني  االظتقال من االستتماملات األكتر استخلالكا لرأس املال  ت :أوال
االستتماملات األقمل استخلالكا لرأس املال،  اإلضافة  ت ت جألع شركات التأمني علي ال كأل  علي االستتماملات 

بفاءا علي ظ ع ف .ذات السأل لة العالألة مقا مل االستتماملات ا رلة األجمل للتخفألف من ي ة املخاار االستتماملرة
ال اإلضايف يسب اتطر املرتب   تمل استتمامل يف ملأس امل  االستتماملات املسم ح اا ل ركات التأمني مت حت ر

، هول اإلضافة تت   يف شتمل ظسبة مؤورة من يملجة التعرض للخطر امل افقة 2 اامل الفم ذذ املعألامل  للمالءة 
 3:كما رل % 0.2للقألمة املعرضة للخطر  الل سفة و  ايتمال 

                                                           
1
 - Richard FIELD et autre, Solvency 2 : data impacts on assets management, KPMG international 

cooperative, Swiss entity, 2012, p 14.   
2
 - Thierry FLAMAND, Les impacts de Solvabilité II pour les gestionnaires d’actifs, Ibid. 

3
- Pierre SCHOEFFLER, Les Impacts de Solvency 2 Sur les investissements immobiliers , article disponible 

sur : http://www.ieif.fr/wp-content/uploads/2012/10/Analyse-Financiere-45-Schoeffler.pdf consulter le: 

07/04/2013 à 11:39. 

   

http://www.ieif.fr/wp-content/uploads/2012/10/Analyse-Financiere-45-Schoeffler.pdf
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مص مل للع ا   ا رلة األجمل فسألفرض علأل  ملأس  الفسبة أوا الف ع من االستتماملات و الو  رع  أكرب  :األسهم
مما رؤي   ت اخنفاض ظسبة االستتمامل يف هوا الف ع من األيوات، يف يني األسخلم  %00 مال  ضايف رق مل ب

 .%20 تقا لخلا زراية ب املمتازة

فاءا علي ظ عألة اال تما  و   %12 ت  %0ستت   عرضة ملتطلبات  ضافألة يف ملأس املال من  :السندات
 ( تأ    جيايب علي االستتمامل يف السف ات.)م ت 

من هفا رت يت أ  . %22تفط   االستتماملات العقاملرة علي متطلبات  ايتة من ملأس املال  فسبة  :العقارات
اخنفاض املتطلبات  يف يالة استخ امخلا لتف رع  فرة االستتمامل ظتألجةمقاملظة  األسخلم العقاملات آل  م ارا هامة 

 .املتعلقة اا

ملأس املال اإلضايف سألؤ ر علي األس اق املالألة و علي ت ازهنا من يألث الطلب علي خمتلف فضات األيت ل  ذ :  اظألا
س تفع الطلب علي السف ات و رفخف  علي األسخلم هوا من جخلة، أما من جخلة أ رى فاةررة ال  افحخلا 

يقألقألة ل ركات التأمني للتف رع و التقلألمل من خماار الفرا  اجل ر  يف االستتمامل يف األظ اع املختلفة ر تمل فريتة 
 .االستتمامل

جيب علي شركات التأمني يف  اامل الفرا  اجل ر  فخلم املخاار املرتبطة  االستتمامل و  صألن األيوات :  التا
ول استخ ا  األسالألب اإليصا ألة ال  آتفخلا من قألاس و مراقبة ه خلااملفاسبة إلياملة هول املخاار، كما اتف

تل   شركات التأمني  تتألألف الفتا ج املت يتمل  لألخلا مع أظرمة املعل مات املت فر ل رخلا لف ر املعل مات  و. املخاار
املالألة ال روملرة و اإلفصاح  عن البألاظات املفصلة لايت ل اظتفث اا و كوا العملألات و املعامالت ال  هر  علي 

 .شركات التأمني يف اة  من املخاار االستتماملرة ال  ت اجخلخلاهول األيت ل، األمر الو  من شأظ  مساع ة 

ؤ ر علي مت ظات  فرة استتماملات شركات التأمني،  ذ ستفخف  ظسبة االستتمامل ألهول املتطلبات سمتمل      
يف األسخلم  اعتباملها أكتر االستتماملات  ط ملة م افا أا العقاملات يف مقا مل ذل  ستسجمل زراية يف ظسبة 

و . مامل يف السف ات، و كمل هوا ا    فأل  املخاار االستتماملرة مع  متاظألة اخنفاض ع ا   االستتماملاالستت
لرأس املال و   ألة االستفاية من تعرألم الع ا   تلجأ شركات التأمني  ت يمل  ةللتماش  مع املتطلبات اإلضافأل

قات املالألة، و كمل هوا ا   االستخ ا  األمتمل التف رع ظتألجة فتيت اجملال أما  شركات التأمني لالستتمامل يف امل ت
 .لرأس املال
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، و 2رعترب القألاس التم  للخطر أي  األسل الر ألسألة لت جألخلات املالءة  :التقألألم التم  ملخاار االستتمامل:ملا عا
يف هوا اإلاامل ر ج  الع ر  من األسالألب التمألة لقألاس األ طامل املتعلقة  االستتمامل و من  ني األسالألب ال  مت 

 :لقألاس تقلبات استتماملات شركات التأمني جن   2ا اذها من قبمل املالءة 

                      االنحراف المعياري؛ -

                      التباين؛ -

 و معامل االختالف؛االرتباط  -

من اةاالت مبلغ ( %)تسميت  قألاس  طر الس ق فخل  تعر  من أجمل (: VAR)القيمة المعرضة للخطر  -
اتسا ر املف ضة و املرتبطة  الت  ات املعاكسة للس ق يف ف ة مق ملة مسبقا، مبعىن مبلغ اتسا ر ال  ال رفب   

ملأل   يف السفة  ايتمال  30ظفرة معألفة ه  ( VAR)متال أ  تتع ى االيتمال املعطي يف ف ة زمفألة معألفة، 
ملأل   يف  30أل  تفخف  القألمة الس قألة للمحفرة ألقمل من  %0.2، رعي أ  هفاك ايتمال 0.2%

 .  يف الفم ذذ ال ا ل   SCRةساب( VAR= 77.2%) 2السفة، و اف ضت املالءة 

 ايتة فألما رتعل  جباظب األيت ل و  ياملة املخاار املرتبطة اا رقع من م ارا  2و  ألة االستفاية مما تق م  املالءة   
علي عاتا  شركات التأمني فخلم ما جاء    هوا الفرا  من متطلبات متعلقة  رأس املال و  املخاار، للتمتن من 

كة و معرفة  فرة خماار شركات التأمني و كوا التعر  علي الفماذذ القا مة علي ضب  العالقة  ني أيت ل ال ر 
 ،2ملتطلبات املالءة ( ALM)تع ر  استجا ة  ياملة األيت ل و اتص    و  ص مخلا، قألاس األمل اح الفاهة عن التف رع

 ايتة و أ  هوا الفرا  أوت  ياملة األيت ل و اتص   أمهألة  ال ة ظتألجة ك ظ  الرا   األساس   ني الركا   التالث، 
ن تلبألة هول املتطلبات و الرفع من ع ا  ها املتأتألة من العملألة التأمألفألة و ك هنا ال سأللة ال  آتن شركات التأمني م

 .   و العملألة االستتماملرة

  1 خطر السوق كأهم وحدة للخطر وفق المالءة: الفرع الثالث

 :1خطر السوق وفق المالءة :أوال

اهال هوا الف ع من املخاار و املرتب    تمل ( SCR)أمهألة  ال ة تطر الس ق ظتألجة يساسألة  2ترخلر املالءة   
من متطلبات  2/2ي ايل  Qis5مباشر مع خماار األيت ل، ور تمل  طر الس ق يسب يملاسات األ ر التم  
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من متطلبات  1/2، يف يني ر تمل أكرب من (BSCRمن  2/2)املالءة املالألة يف شركات التأمني علي اةألاة 
 1(.BSCRمن  1/2) ني علي األضرامل املالءة املالألة يف شركات التأم

األسخلم، مع ل : تتمتمل يف SCRو مت حت ر  ستة مت  ات مل ألسألة تطر الس ق و ال  علي أساسخلا رتم يساب   
 :الفا  ة، ال كأل ، سعر الصر ، العقاملات و  طر اظت امل القرض يألث

و تتمتمل يف تل  املخاار الفامجة عن تركأل  كتلة هامة من االستتماملات ل ى جخلة واي ة،  :خطر التركيز -
 . ظ اا واي ة أو يف مفطقة ج رافألة واي ة

و  العا مة،رفتج هوا اتطر ظتألجة التقلبات يف الفرا  الفق   ال ويل ألسعامل الصر  : خطر سعر الصرف -
 .ة استخ ا  امل تقات املالألةعلي  متاظأل 2للح  من هول املخاار تفن املالءة 

 أسعامل امل رخل وملقتني مالألتني  قألم  ني رتمتمل يف الفرق(:  Credit spread risk)خطر انتشار االئتمان  -
و رقمل هوا اتطر كلما كاظت اجل املة املالألة  .مما لة ستحقاقاال وت املرخ الفا  ة أسعامل ولتن خمتلفة

 .للمص مل جأل ة، و لت طألة هوا الف ع من املخاار تستخ   امل تقات املالألة

، أوا 2 طر الس ق يف متطلبات املالءة املالألة وف  ظرا  املالءة من  % 02خماار األسخلم أكرب من  و ت تمل
التأمني يف ما  ن األسخلم أل  املتطلبات اإلضافألة لرأس  سألت   التأ   سلبألا ظ عا ما علي استتماملات شركات

 .املال س تفع ظتألجة املتفاع اتطر، فتمل فضة من اتطر جيب أ  تقا مل  رأس مال  ضايف

ظرا  رقر  تعقأل  األيوات االستتماملرة و حياول تقألألم مست ى ملأس املال املطل ب  2و اوا اتن الق ل أ  املالءة 
 .   تط مل اأف سة املالألة اتن أ  رسخلم   تمل أو    ر يف ت طألة  ع  األ طامل لتمل أياة،  املقا مل

 :1دور إدارة األصول و الخصوم ضمن المالءة : ثانيا

رعترب  طر الس ق من املخاار املتمرك ة يف قلب مخلفة التأمني أوا فإ  معرفة و  ياملة هوا الف ع من املخاار رع    
يألث تق   شركات التأمني  إياملة األقساا اظصلة لت طألة األ طامل . 2أي  االهتمامات الر ألسألة يف املالءة 

                                                           
1
 - Marc VONCKEN et Dider PRIME, Solvency 2 : impacts on asset managers and servicers, Price water 

house (PWC) coopers, Luxembourg, 2012, p 2.       
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أليوات املتاية  استخ ا  مبايئ  ياملة األيت ل و اتص   املتتتب فألخلا، هول اإلياملة تتم عن ارر  االستتمامل يف ا
(ALM

*.) 

عملألا جيب علي شركات التأمني التفسأل   ني أيت أا و  ص مخلا ل ما  آاش  استتماملاهتا مع م ة الت اماهتا، مع 
 ضما  أ  هول االستتماملات آتن شركات التأمني من ال فاء اول االلت امات يف ال قت املفاسب و  الق مل

 .املفاسب

أياة  س اتألجألة إلياملة اتطر و املساع ة يف ا اذ القراملات مخلمتخلا الر ألسألة تتمح مل  ALMيف هوا اإلاامل  تعترب  
،  ذ تق   هول ال ظألفة Qis5  ملجة أوت علي  طر الس ق و هوا يف  اامل ما ت يتلت  لألة ظتا ج األ ر التم  

أه ا  شركات التأمني، : االستتماملرة األكتر مال مة  فاءا علي إياملة أيت ل شركة التأمني و ا تألامل األيوات 
 . الع ا   املرغ ب يف حتقألقخلا و  فاءا علي الت امات ال ركة و م هتا

 :علي فضات األيت ل الر ألسألة التالألة ALMوتعممل 

مل استقراملا  اعتباملها أكتر األيوات حتقألقا للع ا   لتفخلا أكتر عرضة للتقلبات يف األسعامل و ه  أق: األسخلم -
 . تت  من السف ات

أي  األيوات االستتماملرة ذات املخاار املفخف ة، قألمتخلا الس قألة تتأ ر عتسألا مع أسعامل ك: السف ات -
 .الفا  ة

 1.أمهألة للح  من خماار االستتمامل 2امل تقات املالألة ال  أولتخلا املالءة  و العقاملات -

 2:يف ما رل  ALMو ت ك  مخلا  

الفا  ة سأل ر  تقلب  طر اظت امل اال تما  مما رؤي   ت أ  قألمة األيت ل س تفع   ملجة مع اخنفاض مع ل  -
يف  جياي التفاسب ما  ALM، رتمتمل يومل (مال مة األيت ل للخص     طر ع ) أقمل مقاملظة  قألمة اتص   

ة الت امات  ني ت فقات األيت ل و اتص   عن ارر  شراء أوملاق مالألة ا رلة األجمل تأ و  عني االعتبامل م 
                                                           
*
 - Asset Liability Management. 

1
 - Judith DOURNEAU, Ibid, p 18. 

2 - josia KOLMAN,  Les impacts de Solvabilité 2 sur l'ALM, Forum de l’actuariat 2011,  06 octobre 2011, 

article disponible sur le lien : 

http://forumactuariat2011.actuariacnam.net/attachments/article/16/Josia%20Komlan%20Adjavon%20-

%20Les%20impacts%20de%20Solva%20II%20sur%20l'ALM.pdf   voir le : 27/08/2014 à 22:13 

http://forumactuariat2011.actuariacnam.net/attachments/article/16/Josia%20Komlan%20Adjavon%20-%20Les%20impacts%20de%20Solva%20II%20sur%20l'ALM.pdf
http://forumactuariat2011.actuariacnam.net/attachments/article/16/Josia%20Komlan%20Adjavon%20-%20Les%20impacts%20de%20Solva%20II%20sur%20l'ALM.pdf
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 جياي تفاسب يف الت فقات  استخ ا  تقفألات ت طألة أ رى  ALMاتن لا  2شركة التأمني، يف  اامل املالءة 
 . ه  امل تقات املالألة

يف ما  ن مب أ ال خن اةررن الو  رتطلب من شركات التأمني األ و  عني االعتبامل االستجا ة ملعار   -
تففألو : أ  تستجألب  فعالألة أوا املب أ عن ارر  ALMيت ل، اتن لا السأل لة و األما  يف ا تألاملاهتم لا

، قألاس خمتلف تأ  ات هول اال تباملات (ي ل مسعة شركة التأمني، ي ل األزمات املالألة)ا تباملات التحممل 
 .و معرفة سأل لة  فرة األيت ل( املخصصات، ملأس املال، الفتا ج) علي مأل اظألة شركة التأمني 

 :يف تف رع أيت ل اظفرة  كما أهنا تساع  يف  فأل  متطلبات ملأس املال من  الل ALMتساع   -

  الت ج  حن  االستتمامل يف األوملاق املالألة ذات التفقأل  اجلأل. 

 زراية االستتمامل يف األوعألة االستتماملرة قص ة األجمل. 
آلألة فعالة لتخفأل  خماار  تعترب  ياملة األيت ل و اتص   2أا يومل كب  يف ت طألة اتطر فحسب املالءة  -

األيت ل، ظتألجة ق ملهتا علي حت ر  جماالت االحنرا  يف استتماملات شركات التأمني و ال  أيتبيت من املمتن 
 .2التخفألف من ي هتا  استخ ا  امل تقات املالألة ابقا لت جألخلات املالءة 

 ذ أيتبحت هول ال ظألفة وسأللة  2ءة و اوا اتن استخالص أمهألة  ياملة األيت ل و اتص   يف  اامل ظرا  املال  
لس  متطلبات الركأل ة التاظألة  الت اف  مع ما جاءت    الركأل ة األوت و التالتة، لوا أيتبيت من ال رومل  علي شركات 
التأمني وضع سألاسة  ايتة اول ال ظألفة تت فر علي األيوات، السبمل  و املماملسات الالزمة للتماش  مع متطلبات 

 .اجل ر فرا  الف   ياملة املخاار و 

ملك  علي أمهألة التفطن للمخاار ال   2يف  اامل ما مت التطرق  لأل  يف هوا املطلب اتن الق ل أ  ظرا  املالءة   
ت اج  شركات التأمني، مبا فألخلا املخاار ال  تعرض أا أيوات االستتمامل و ال  وجب علي شركة التأمني اة  مفخلا 

 .من متطلبات 2اةررن و مبا رت اف  مع ما جاءت    املالءة و  فألفخلا عمال مبب أ ال خن 

ما ه   ال ظررة ج ر ة لتفرألم س  عممل شركات  2ما اتن استخاليت  من هوا املبحث ه  أ  ظرا  املالءة   
التأمني و  اولة ةمارة هوا الف ع من املؤسسات الفاعلة يف القطاع املايل من ال ق ع يف اإلفالس، و كمل هوا من 

 2أل مت املالءة  الل املقامل ة اجل ر ة املطروية يف ظمل هوا الفرا  و املتمتلة يف اإلياملة علي أساس اتطر،  ذ 
ت التأمني   ع ة متطلبات مل اجخلة األ طامل ال  رتعرض   أا مفخلا كمألة وأ رى ظ عألة  اإلضافة  ت متطلبات شركا

ال فافألة واإلعال ، هول املتطلبات مست الف اا االستتمامل  أول ال ركات  ذ مت  جياي مب أ ال خن اةررن و 
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ت شركات التأمني،  اإلضافة  ت خمتلف السبمل املمتن يف تقألألم استتماملا(  القألمة العايلة)املأل اظألة االقتصايرة 
ل ركة التأمني استخ امخلا للح  من خماار االستتمامل كامل تقات املالألة و التف رع يف  اامل املتطلبات اإلضافألة لرأس 

وكمل هوا يىت تتمتن شركات التأمني من م اجخلة الت اماهتا اهال يا فألخلا وكول  ضما  استمراملرتخلا . املال
 .خفأل  ايتمال  فالسخلا ت
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 :خالصة

من  الل هوا الفصمل مت التعر  علي خمتلف املخاار ال  اتن أ  تتعرض أا شركات التأمني، و ال  اتن أ    
 .تعأل  ق ملهتا علي أياء الت اماهتا اهال املؤمن أمو  مل مبالءهتا املالألة 

التأمني تل  املخاار ال  ت اجخلخلا  فرة استتماملاهتا و ال  اتن أ  تعألقخلا من  ني األ طامل ال  هت ي شركات و   
عن حتقأل  الع ا   االستتماملرة ال  ترغب اا، األمر الو  ر ع   ت ضروملة  ياملة هول املخاار و  اولة التخفألف 

ربز أمهألة وج ي ظرا  من هفا ت .من ي هتا يىت رؤي  ظ اا االستتمامل وظألفت  كف اا ج هر  يف شركات التأمني
أوا الف ع من إلياملة املخاار للعممل علي اة  من اآل امل السلبألة ال  تصألب هول ال ركات جراء تعرضخلا 

و ما ه  أجنع السبمل املمتفة للتقلألمل مفخلا   ألة تعرألم قألمة الع ا   املت قعة  قألاسخلامعرفة كألفألة من  الل  ،خاارامل
 .من  فرة استتمامل شركة التأمني

،  اعتباملل واي  من  2و أ  ا مت التعر  علي أي  أظرمة مالءة شركات التأمني و املتمتمل يف ظرا  املالءة   
األظرمة ال  ترك  علي مالءة شركات التأمني من  الل املخاار ال  ت اج  هول ال ركات مبا فألخلا خماار 

ي ملأسخلا مب أ ال خن اةررن و القألمة االستتمامل،  ذ  ن هوا الفرا  ظ اا االستتمامل مبتطلبات رأيت عل
العايلة  اإلضافة  ت املتطلبات اإلضافألة لرأس املال  و كمل هوا   ألة التخفألف من املخاار االستتماملرة، و كوا 

 . ضما  ق ملة شركة التأمني علي ال فاء  الت اماهتا اهال  لة ال  ا  
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 (SAA)دراسة حالة الشركة الوطنية للتأمين  :الفصل الثالث

 ع  التعر  يف الفصلني السا قني علي الف اا االستتمامل  ل ركات التأمني و علي ما تفط   علأل  العملألة   
جب علي شركة التأمني أ  ت فر أا خمتلف ال سا مل و األسالألب إلياملهتا، و  ع   ال  و االستتماملرة من خماار، و 

كأي  األظرمة ال ولألة امل جخلة إليتالح القطاع التأمألي من  الل مقامل تخلا املبفألة علي   2ملالءة التعرض لفرا  ا
أساس كافة املخاار ال  ت اجخلخلا شركة التأمني، مبا فألخلا تل  املخاار املرتبطة  ف ااخلا االستتمامل  و كألفألة 

 . ياملهتا

يالة ال ركة ال افألة للتأمني فألما  ن  ل ملاسةالفصمل  ُ صن هواو من أجمل ت ضأليت أمتمل أوا اجلاظب   
فألما  ن ظ ااخلا  2جاظب ت ظألفاهتا املالألة املعتم ة، و كألف اتن أول ال ركة اعتماي معار  املالءة 

 :تقسألم هوا الفصمل  ت  الث مبايث مل ألسألة متاالستتمامل ، و لت ضأليت أكتر 

أما املبحث  ظة تامل ألة عن ال ركة ال افألة للتأمني من  الل تق مي ال ركة و ظ ااخلا، أول مت  عطاء  فتمبحث  
التاين فخصن إللقاء ال  ء علي الت ظألف املايل علي مست ى ال ركة ال افألة للتأمني من  الل عرض أوج  

 مل ال ملاسة، أما املبحث الت ظألفات املالألة املمتفة ل ركات التأمني اجل ا ررة و حتلألمل  فرة الت ظألف لل ركة 
و ما جاء    من  يتاليات فألما رتعل   ف اا  2التالث فق  مت  صألص  ظاولة  سقاا معار  ظرا  املالءة 

 .    االستتمامل علي ال ركة ال افألة للتأمني
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 (SAA)  لمحة تاريخية عن الشركة الوطنية للتأمين: المبحث األول

 اعتباملها من أق    س ق التأمني اجل ا ر  ف  من أهم املؤسسات الفاعلة SAA ال افألة للتأمنيتعترب ال ركة   
وفألما رل  سألتم تق مي ال ركة من  ،و كوا من يألث املتاظة ال  حتتلخلا يف الس ق من يألث الف أة ال ركات

 .   الل التعر  علي ظ أهتا و علي هألتلخلا التفرألم ،  اإلضافة  ت املفتجات ال  تق مخلا و كوا حتلألمل ظ ااخلا

 (SAA)تقديم الشركة الوطنية للتأمين : المطلب األول

 .املفتجات ال  تق مخلا ال ركةالتطرق  ت ظ أة ال ركة، هألتلخلا التفرألم  و كوا  الل هوا املطلب سألتم من   

 نشأة وتطور الشركة الوطنية للتأمين : الفرع األول

مبسامهة اتربة التقفألة املصررة  ،  علي شتمل شركة خمتلطة1702يرسمرب  12أظ ضت ال ركة ال افألة للتأمني يف   
وهوا ظررا الفتقامل اجل ا ر عقب  ،(من ملؤوس األم ال املصررة % 27 من ملؤوس األم ال اجل ا ررة و %01)آظواك 

  .االستقالل لإلااملات واأألضات ذات التفاءة يف جمال التأمألفات

  اسطة مؤاررن مصررني  وعمال ج ا ررني، لتن هول  م1700  أت ال ركة يف مماملسة ظ ااخلا ا ت اء من سفة   
 أ  ول  ايتتامل ال ولة لعملألات و  ، 1700ما   20ال ضعألة مل ت   ا رال يألث مت التأمألم التل  لل ركة يف 

  .التأمني

 ، ويف ظطاق سألاسة  صن أظ طة التأمني، أجربت ال ولة ال ركة ال افألة للتأمني الست الل 1700يف جاظف    
مني علي اةألاة، األ طامل البسألطة للخ اص كالتجامل أتأمني السألاملات، الت) الس ق اظلألة لا طامل البسألطة 

 .(واةرفألني 

من مؤسسة   ، حتصلت ال ركة ال افألة للتأمني علي استقاللألتخلا املالألة وحت لت  ول 1737فألفر   20و يف   
ملأل   يذ ولألصمل  200   ت 1772ملأل   يذ ل تفع يف سفة  30عم مألة  ت شركة ذات أسخلم  رأمسال رق مل  ا

 .ملألامل يذ 20 ت  م 2012 يف سفة

عقب هوا استطاعت ال ركة ال افألة للتأمني فتيت  التأمني،ن شركات قامت ال ولة  رفع  ص م1771يف سفة   
  .  CAGEXظ ااخلا لتمل عملألات التأمني املتع ية الفروع ماع ا التأمني علي الصايملات الو  رقتصر علي شركة
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ال  تقت    تحررر س ق التأمني من ايتتامل ال ولة،  00-72م ، أيت ملت ال ولة التعلألمألة ملقم1772يف سفة   
 .هوا ما فسيت اجملال ل ركات التأمني  اعتماي وسطاء تأمني   اص

 الهيكل التنظيمي للشركة الوطنية للتأمين: الفرع الثاني

 :مست رات  الثال افألة للتأمني رت   علي  ال ركة   تفرألم   

مالألا، أما  أسخلم ومستقلةال ركة ال افألة للتأمني ه  شركة عم مألة ذات  (:المقر المركزي)المستوى العام  :أوال
  .العم مألةملأس ماأا فخل  للخ رفة 

فخلم من ار  مالت  ألوه  رتت   من أع اء رتم تعأل  املقر،جيتمع جملل اإلياملة يف يوملات عايرة أو استتفا ألة   
رخلتم اجمللل  تح ر  السألاسة العامة املسطرة واأله ا  ال اجب حتقألقخلا يسب تعلألمات مالت   كماال ركة  
  .ال ركة

رت ت مل اسة جملل اإلياملة الر ألل امل رر العا  الو  رفتخب من ار  اجمللل مل ة ستة سف ات قا لة للتج ر  مرة   
ورساع  هوا األ   كول  يف مخلام  م رررن  ياملة،واإلواي ة وه  رتمتع  السلطة التففألورة فألما رتعل   التسأل  

  :مهاعامني 

امل رر العا  املساع  التقي الو  رق    إع اي  طة شاملة لتجسأل  السألاسة العامة التقفألة املسطرة لتمل  •
  .أظ اع التأمألفات مبا يف ذل  سألاسة التس ر ، وتسأل  امل املي الب ررة ال  ت  مل يف ظطاق سلطت 

  .العا  املساع  اإليامل  الو  رسخلر علي التسأل  اإليامل  واملايل لل ركةامل رر  •

 :مهام األقسام و المديريات

  :مخلا  رتم عرضخلا فألما رل  SAAلتمل م رررة و قسم من م رررات املؤسسة ال افألة للتأمني 

 :تتمتمل مخلام  يف  :قسم التسويق .1

 .جات املؤسسةتاإلشخلامل للتعررف مبف -
 .الت زرعتف أل  شبتة  -
 .التخطأل  و القألا   ال ملاسات اتايتة  املؤسسة -
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 .حت ر  أه ا  كمل فرع تأمني م مس  -
 .البحث و تط رر مفتجات ج ر ة -

 :تتتلف  املخلا  التالألة  :مديرية الموارد البشرية .2

 . ع اي العالقات االجتماعألة يف املؤسسة -
 .تت رن امل املي الب ررة يف املؤسسة من أجمل التتألف مع اظأل  -
 .لف امل ررراتتالتفسأل   ني خم -
 .تفرألم املؤسسة -

 :تق   ب :مديريات الممتلكات .3

 .املايرة، املالألة و التقفألة: تق مي ال سا مل الالزمة -
 .مراقبة و متا عة تسأل  املمتلتات -
 . ع اي ال ملاسات و مراقبة الربامج اجل ر ة -

 :تق    ال ظا ف التالألة :مديرية الرقابة .4

 .السف رةتق مي التقاملرر  -
 .البحث عن الفروقات املسجلة -
 .متا عة اإلس اتألجألة امل ض عة من ار  جملل اإلياملة -

 :ه  و مخلامخلا :القانونيةمديرية األعمال  .2

 .تسأل  األعمال القاظ ظألة -
 .حت ر  اإلجراءات ال  تسميت  تطبأل  الق اظني -
 .حت ر  وسا مل التع ر  -
 .تطبأل  الق اع  القاظ ظألة يف املؤسسة -
  :و مخلامخلا ه  :المحاسبة و المالية مديرية .6

 .تسجألمل عملألات الف اا   قة ي ل ال ي ات اظاسبألة -
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 .(TCR) ع اي املأل اظألة العامة و ج ول يسا ات الفتا ج   -
 .ات رفةتسأل   -
 .يفع ال را ب -
 .متا عة يفع األج مل و ت طألة ال ر   -

 :تق    ا :مديرية التنظيم و المعلومات .7

 .اظاسبألة و اإليصا ألةحتلألمل املعل مات  -
 . ظ اء شبتة معل ماتألة تر    ني امل رررات -
 . ع اي الربامج املعل ماتألة من أجمل تس  املؤسسة -

 :التالألةو حتت   علي م رررة  عاية التأمني وم رررة البحث و التط رر و تق    املخلا   :المديرية العامة التقنية .8

 .حت ر  وسا مل  عاية التأمني يف املؤسسة -
 .مراقبة   رفة املؤسسة -
 . تقألألم املريويرة يف املؤسسة من  الل األم ال امل ظفة -

 :وال تمل امل ايل ربني اأألتمل التفرألم  لل ركة علي املست ى املرك  
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 على المستوى المركزي( SAA)للتأمين  الوطنية للشركةالهيكل التنظيمي  :08 رقم شكل

 
 2012من  ع اي الطالبة  االعتماي علي املخط  االس اتألج  لل ركة لسفة : المصدر

كمل م رررة ( م رررة جخل رة 22يألث كاظت )م رررة جخل رة  12ال ركة مت ظة من  :المستوى الجهوي :ثانيا
ا   التخفألف من املرك رة والسألطرة علي امل اكمل  أكتر فعالألة  ،ت ر  علي جمم عة من ال كاالت التا عة أا

  .وسرعة

 : مها و رفقسم عممل امل رررة  ت وظألفتني

لمستشارونا   

يةقنالمديرية العامة الت المديرية العامة اإلدارية    

 المساعدون

  قسم  التسويق  مديرية المواد البشرية

  قسم األخطار للموظفين

 و األفراد

  مديرية  الممتلكات

  قسم أخطار المؤسسات  مديرية  المراقبة العامة

  قسم تأمين السيارات

المالية و المحاسبةمديرية    قسم تأمين الحياة  

 معالجةالمديرية التنظيم و 

 المعلومات

 المديرية العامة
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  وظألفة  ياملرة تتمتمل فألما رل   : 

  .تطبأل  األه ا  املسطرة من ار  امل رررة العامة وهوا من  الل مراقبة تففألوها علي مست ى ال كاالت -

  .والب ررة لل كاالت  أظ اعخلا التال ة( ل از  متتبألة ومطب عات)العممل املايرة ت ف  كمل وسا مل  -

  .التسأل  اإليامل  واملايل للم رررة وال كاالت التا عة أا -

  وظألفة تقفألة تتمتمل فألما رل : 

  .متا عة األظ طة التجاملرة والتقفألة -

  .مراقبة يتحة التسع ات واملعار  املطبقة يف ال كاالت -

  . آا  ومتا عة العق ي ال خمة ال  تف ق ق ملات ال كاالت -

   :وال تمل امل ايل ربني اأألتمل التفرألم  لل ركة علي املست ى اجلخل  

 (المديريات الجهوية)الهيكل التنظيمي للشركة على المستوى الجهوي :00رقم  شكل

 

 2012من  ع اي الطالبة  االعتماي علي املخط  االس اتألج  لل ركة لسفة  :المصدر

وه  آتمل قاع ة هر  اأألتمل التفرألم  لل ركة  اعتباملها ظقطة  ال اي،تت زع ال كاالت عرب ال اب  :الوكالة :ثالثا
 . ل كاالتالعممل  رعترب امت اياالب ارة إل را  أ  ظ ع من أظ اع عق ي التأمني، وعممل املست رات التفرألمألة األ رى 

 :وال تمل امل ايل ربني اأألتمل التفرألم  لل ركة علي مست ى ال كاالت

 المدير

 دائرة المحاسبية 

 و المالية

 دائرة التسويق دائرة اإلنتاج دائرة األضرار
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 الهيكل التنظيمي للشركة على مستوى الوكاالت:10رقم  شكل                    

 
 2012من  ع اي الطالبة  االعتماي علي املخط  االس اتألج  لل ركة لسفة  :المصدر

وكالة مع  120ضف  ت هوا ال كاالت التا عة لل ركة ال افألة للتأمني و اتايتة  ص فة التأمني و البالغ ع يها   
 .BADR,BDL ,BNA: البف ك التالألة

  أمانــــــــــة»والصحة شركة التأمين االحتياط" 
 أمانة نشأة :أوال
الو  ظن علي الفصمل  ني  00-72املتمم واملع ل لامر  00-00يف  اامل القاظ   ” أماظة” ت  مل ظ أة   

 .األضراملالتأمألفات علي األشخاص والتأمألفات علي 
وال ركة   « MACIF » الفرظسألة  ني كمل من شركة ماسألف 2003وتبعا التفاق  التقاملب االس اتألج  سفة   

 . ظ اء شركة فرعألة م  كة متخصصة يف الاتأمألفات علي األشخاص مت، « SAA »ال افألة للتأمني 
و ف  التفمألة «  BADR »ومن أجمل تع ر  هول ال راكة التح  اما مصرفا  ومها  ف  الفالية والتفمألة الررفألة   

 .« BDL »اظلألة 
، « *SAPS »، حتت تسمألة شركة التأمني االيتألاا والصحة 2011ج رلألة  01  أت ال ركة ظ اااهتا مفو   

وآتل  فألخلا شركة . ملألامل يرفامل ج ا ر  1وق  مفيت أا شركاؤها، ملأمسال اجتماع  رُق مل مببلغ 
، أما  ف  « SAA »تع ي لل ركة ال افألة للتأمني  % 20 ألفما  ،% 01  ما قألمت «  MACIF » ماسألف

                                                           
*
 - Société D’assurance , Prévoyance Et De La Santé. 

 رئيس الوكالة

 رئيس مصلحة

األضرار   

 رئيس المصلحة

التجارية التقنية   

المحاسب    
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 %12فألمتلتا  علي الت ايل ظسب  «  BADR »و ف  الفالية والتفمألة الررفألة «  BDL »التفمألة اظلألة 
 .لتتتسب  ع  ذل  العالمة التجاملرة اجل ر ة أماظة %.10و

  :أمانة توزيع شبكة :ثانيا
األوت للمفتجات املتعلقة ، اعتم ت أماظة علي شبتة الت زرع ال افألة 2011مفو   ارة ظ ااخلا جب رلألة   

، ال رر  واملساهم يف ظفل ال قت، من أجمل ت زرع جمم عة «SAA » التأمألفات والتا ع لل ركة ال افألة للتأمني
 .وكالة متعاق ة 200اتايتة اا، عرب ما ر ر  عن  من املفتجات

 ف   خلا اآل ررن،مع مسامهألقامت أماظة مب اعفة االتصاالت من أجمل عق  اتفاقألات ج ر ة للت زرع، ال سألما   
 ،و ف  الفالية والتفمألة الررفألة وكوا عرب ال بتات املصرفألة املت اج ة يف الس ق متمل البف  العم م  التفمألة اظلألة

 .« BNA » البف  ال اي اجل ا ر 
، أعطت وزاملة املالألة م افقتخلا من أجمل آتني شركات التأمني علي األشخاص، من 2012يف شخلر يرسمرب   

وه  ما . ، عرب شركات التأمني علي اتسا ر21/12/2012عق  اتفاقألات ت زرع  ع  هنارة التاملرخ اظ ي وه  
ايتة مفخلا اجل ا ررة وعق  اتفاقألات أ رى مع ال ركات ات  مسيت ألماظة  تج ر  شراكتخلا مع ال ركة ال افألة للتأمني

صفة  مجالألة و  .«GAM »، و« ALLIANCE ASSURANCE »ألألاظل للتأمألفات    ،« 2A »للتأمألفات 
 .اتايتة  أماظة عرب أحناء اجل ا ر ظقطة  ألع تق    ت زرع املفتجات 1000هفاك أكتر من 

تت فر يالألا علي وكالة مل ألسألة   املع ير وش مراي ف ال عن وكال  سطألف ” أماظة“ ه مل اإلشاملة  ت أ و   
 .ت سألع شبتاهتا عرب كمل من تلمسا ، قسفطألفة،  اتفة، جبارة و ال  من املعت  .ووهرا 

 :أمانة حول األرقام بعض :ثالثا
ملأل   يرفامل، وذل   220ب  ملألامل يرفامل مع ظاتج يتايف رق مل 1.007لق  يققت أماظة ملقم أعمال رق مل  قألمة 

  .للخ اص   ت زرعخلا جملم عة واسعة من مفت جات التأمألفات اجلماعألة امل جخلة لل ركات والتأمألفات الفريرة امل جخلة
من س ق الاتأمألفات علي األشخاص  اجل ا ر وحتتمل املرتبة التاظألة يف هوا  % 10أماظة يالألا علي ظسبة وحت ي 
،  فاءا تصبيت ملا  ة يف س ق التأمألفات علي األشخاص  الل السف ات التالث القايمةوتطميت أماظة  أ   .القطاع
 .الت امن، التعاو  و التفمألة املست امة: القألم ال  تطميت لل فاع عفخلا وترقألتخلا من  ألفخلا علي

 

 



 (SAA)الفصل الثالث                                         دراسة حالة الشركة الوطنية للتأمين 

 

  145 

 المنتجات التي تقدمها الشركة الوطنية للتأمين: الفرع الثالث

 :املتمتلة يفعلي األضرامل للتأمني كافة فروع التأمني ال افألة آاملس ال ركة   

 :تأمألفات األضرامل علي املمتلتات •

 ...(املفازل، األ طامل املخلفألة، السرقة)تأمني اةرر  واأل طامل األ رى البسألطة  -      

 ...(اآلالت، املع ات االلت وظألة واإلعال  اآليل)تأمألفات األ طامل التقفألة  -      

 أمألفات املرتبطة  البفاءالت -      

 التأمني عمل الت املث الطبألعألة -      

 التأمني علي القروض •

 ( ع  اةرر  واظتسامل اآلالت)التأمألفات علي  سا ر االست الل   •

 التأمألفات علي املسؤولألة امل رفة •

 تأمني السألاملات •

 تأمألفات الفقمل •

 التأمألفات ال ملاعألة •

 تأمين نشاط الشركة الوطنية لل:  الثانيالمطلب 

 ، فرة الف اا األعمال،اتن يملاسة ال ضعألة العامة لل ركة ال افألة للتأمني من  الل يملاسة تط مل كمل من ملقم   
 .وكوا هامش املالءة التع ر ات
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 :تطور رقم األعمال :أوال

 :حسب الفروع 1011 – 1000مين للفترة ما بين أتطور رقم أعمال الشركة الوطنية للت :05الجدول رقم 

 ملأل   يرفامل: ال ي ة

 السنوات

 الفروع                             

1000 08/00 1010 00/10 1011 10/11 1011 11/11 

 %20 13020 %0 12200 %11 10200 %20 12120 تأمين السيارات

 تأمين األخطار

  ةالمختلف

0000 2% 2330 -2% 0227 12% 0200 0% 

 %*32- 203 %12- 1020 %10 1017 %12- 1000 تأمين األشخاص              

 %10 22100 %2 21102 %0 20002 %12 13000 المجموع              

 5مع ل التط مل الراهر رأ و  عني االعتبامل الفصمل  ني تأمألفات األشخاص و تأمألفات األضرامل   ءا من  -*
 .1155ج رلألة 

 1151-1112املمت ة  ني ل ركة للف ة ا ة لف ااملرر السف راالتق :المصدر

رعر  تط ملا سفة  ع  أ رى، و هوا ما رؤك  من  الل اجل ول ظستفتج أ  تط مل ملقم األعمال  صفة  مجالألة 
 . متاظة املؤسسة يف س ق التأمني اجل ا ر 

 :2112خالل  هيكلة محفظة نشاط المؤسسة: ثانيا

 1011خالل  هيكلة محفظة نشاط المؤسسة:06جدول رقم 

 األشخاصتأمني  األ طامل املختلفةتأمني  تأمني السألاملات التأميننوع 
 %5 %52 %01 النسبة
 1151التقررر السف   لل ركة : المصدر

مع . من  الل اجل ول ظاليث أ  تأمني السألاملات ه  الو  رفال اةصة األكرب يف  فرة ظ اا ال ركة  
 .الفصمل  ني تأمألفات األضرامل و تأمألفات األشخاصاخنفاض ظسبة تأمألفات األشخاص الراجع  ت قاظ   
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 : و اتن ت ضأليت هألتمل  فرة ظ اا ال ركة  ال تمل امل ايل

 1011هيكل محفظة نشاط الشركة لسنة : 11شكل رقم 

        

 من  ع اي الطالبة  االعتماي علي اجل ول السا  :المصدر

يألث  2011مقاملظة  سفة  2012 ف مل فرع تأمألفات السألاملات عر  س ق التأمني اجل ا ر  من ا ملح ظا يف   
 %.12مبع ل تط مل ويتمل  ت  2011ملألامل يرفامل يف  3060مقاملظة  ا  2012ملألامل يرفامل يف  77.0هاوز اإلظتاذ 

من س ق التأمني  % 22 فسبة تق مل  ا املرتبة األوت من يألث اإلظتاذ  حتتمل وتبقي ال ركة ال افألة للتأمني  
 .مف % 30اجل ا ر ، و هوا ما رعتس  هألتمل  فرة ظ اا ال ركة  ذ ت تمل تأمألفات السألاملات ما ظسبت  

 :تطور التعويضات :ثالثا

 

 

 

 

 

80% 

19% 

1% 

 تأمين األشخاص تأمين األخطار المختلفة تأمين السيارات
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 حسب الفروع 1011 – 1000ما بين  مين للفترةأالشركة الوطنية للت تعويضاتتطور  :07الجدول رقم 

 يرفاململأل   : ال ي ة

       

        السنوات

 الفروع                             

1000 08/00 1010 00/10 1011 10/11 1011 11/11 

تأمين 

 السيارات

9291 27% 8988 -3% 10359 15% 11106 7% 

تأمين 

 األخطار

  ةالمختلف

713 -35% 714 0% 670 -6% 794 19% 

تأمين  

 األشخاص             

568 76% 426 -25% 443 4% 437 -1% 

 %8  12337 %13 11472 %4- 10128 %21 10572 المجموع              

 1151-1112التقاملرر السف رة لل ركة للف ة املمت ة  ني  :المصدر 

، سفة  ع  أ رىعن األضرامل ملختلف األ طامل كا  يف املتفاع   ر التعأ   الفرر  ت اجل ول أعالل اتن الق ل  
 .ملاجع  ت املتفاع يجم األضرامل اجلس رة و املايرة لفرع السألاملات و هوا

  :فأل ضح  اجل ول امل ايل 1151أما هألتمل التع ر ات  الل 

 1011التعويضات خالل هيكلة :08جدول رقم 

 تأمني األشخاص تأمني األ طامل املختلفة تأمني السألاملات ظ ع التأمني
 %4 %6 %21 السفة

 1151السف   لل ركة التقررر : لمصدرا

 :و اتن ت ضأليت اأألتمل  ال تمل امل ايل
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 1011هيكل التعويضات لسنة : 11شكل رقم 

 

 من  ع اي الطالبة  االعتماي علي اجل ول السا  :المصدر

و  التايل اتن أ  ظستفتج أ  هوا الفرع يف  تتج   صفة كب  لتأمألفات السألاملاتعن األضرامل   ر ات   التع  
 .اجل ا ر رتم التع ر  فأل  أكرب مقاملظة مع الفروع األ رى و ذل  ملاجع لتترة اة ايث

 %2سجلت التع ر ات علي مست ى س ق التأمني اجل ا ر  زراية ق ملها  2012كما ه مل اإلشاملة  ت أظ  يف   
 2012املتفعت لتصبيت يف  2011ملألامل يرفامل يف  02.0مساورة لا ، فف  يني كاظت التع ر ات 2011مقاملظة  ا 
ملألامل يرفامل ، و علي الرغم من االخنفاض املسجمل يف ظسب التع ر ات ل ى  ع  ال ركات  ال  0262 تساو 

ملألامل يرفامل  11.2فمن  ،2011مقاملظة  ا  %3 أ  ال ركة ال افألة للتأمني عرفت فألخلا التع ر ات املتفاعا ق مل ب
و تبقي ال ركة ال افألة للتأمني حتتمل املرتبة . ملألامل يرفامل 12.20ما قألمت   2012 ل ت التع ر ات يف  2011يف 

 .من س ق التأمني اجل ا ر  %23األوت من يألث التع ر ات  فسبة تق مل ب 

 :تطور هامش المالءة: رابعا

 أكت  ر 20 يف 202-72 ملقم التففألو  واملرس   ،00-72 ملقم األمر من 210 املاية من 2  الفقرة عمال  
 1:التايل الفح  علي املالءة هامش مت تعررف 1772

                                                           
1
 - Décret N°95-343  relatif  à  la marge  de  solvabilité  des  sociétés d’assurance,  Journal officiel N °65 du 31 

Octobre 1995.  

 

90% 

6% 4% 
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من  هامش  ضايف وج ي تت   م عمة من  الل التأمني  عاية شركات أو/  و لتأمنيل ركات ا املالألة املالءة"
  ".املالءة هامش أواملخصصات التقفألة 

 :من املالءة هامش أواإلضايف  اأامش هوا رتت  

يألث حي ي اة  األيا لرأس املال االجتماع  أو أم ال : ملأس املال االجتماع  أو األم ال التأسألسألة اظرملة .1
 1:أو  عاية التأمني كما رل  التأسألل املطل  ة إلظ اء شركات التأمني 

 1 ملألامل يذ  الفسبة ل ركات املسامهة ال  آاملس عملألات التأمني علي األشخاص والرمسلة؛ 

 2 ملألامل يذ  الفسبة ل ركات املسامهة ال  آاملس عملألات التأمني علي األضرامل؛ 

 2 ملألامل يذ  الفسبة ل ركات املسامهة ال  آاملس عملألات  عاية التأمني؛ 

 000 ملأل   يذ  الفسبة لل ركات التعاوظألة ال  آاملس عملألات التأمني علي األشخاص و الرمسلة؛ 

 1  التعاوظألة ال  آاملس عملألات التأمني علي األضراململألامل يذ  الفسبة لل ركات. 

مع الت اماهتا  علقةااليتألااات التفرألمألة أو غ  التفرألمألة ال  تت هنا شركة التأمني يىت ول  كاظت غ  مت .2
 اهال املؤمن أم أو اهال ال  ؛

كاظت غ  متعلقة  االلت امات االيتألااات اإلل امألة أو غ  اإلل امألة ال  تت هنا شركات التأمني يىت و      .3
 اهال املؤمن أم أو ال  ؛

 خمصن ال ما ؛ .4

 املخصن التتمألل  اإلل ام  للمخصصات التقفألة؛ .2

املخصصات التفرألمألة األ رى املقففة أو ال   مقففة ال  ال تتعل   االلت امات اهال املؤمن أم أو ال    .6
 . أو  ايتة  تفاقن قألمة عفايتر األيت ل استتفاء املخصصات املتعلقة  الت امات مت قعة 

 :فألحسب علي أساسني مها هامش المالءة اإللزاميأما 

من  %12 ذ جيب أ  رساو  املبلغ اإلضايف أو هامش املالءة علي األقمل  :المخصصات التقنية .1
 املخصصات التقفألة، كما ه    ية يف  ص   املأل اظألة؛

                                                           
 .6883أكت  ر  50املؤملخ يف  544-83املع ل واملتمم للمرس   ملقم  2008ظ فمرب  61 املؤملخ يف 503-08من املرس   التففألو   2املاية  -1
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املفص ص  التأمني  عاية شركات أو/  و لتأمنييألث ال جيب أ  رت   هامش مالءة شركات ا :األقساط .2
املت مفة ( ملقم األعمال)من جمم ع املبألعات  %20علأل  سا قا يف أ  ف ة من ف ات السفة املالألة أقمل من 

 .لل را ب و الصافألة من تفازالت  عاية التأمني و أرة  ل اءات

 شركات أو مسامهة شركات كاظت س اء التأمني  عاية أو التأمني شركات أظ اع مجألع علي التفرألم هوا رطب   

 .املماملسة التأمني فروع ابألعة كاظت ومخلما تعاض رة
 تأمني شركة كمل علي رفب   ، 1996ج رلألة 22 يف الصايمل 004 ملقم ال زامل  القرامل من 4 املاية ويسب  

 .مالءهتا هامش فألخلا تبني ، 9ملقمالبألا   الرقا ة إلياملة  ال   كمل يف تق   أ  التأمني  عاية أو/و

 علي وجب سا قا علأل  مفص ص ه  كما األعمال ملقم جمم ع من ٪ 20 من أقمل املالءة هامش كا  و ذا

 للخ رفة كفالة ت فع أو ملأمساأا ترفع أو (التأسألسألة أم اأا أو) ملأمساأا حترمل أ  التأمني  عاية أو/و التأمني شركة

   ر ت قألع تاملرخ من ا ت اء أشخلر ستة أقصال أجمل يف ذل  رتم أ  علي العج ، ظسبة ي وي يف العم مألة

 .العج  معارفة

 كمل اا تق   أو املراقب   اظافر   اا رق   املالألة، السفة من ف ة أرة يف فجا ألة ملقا ة عملألة ظتألجة املعارفة وتت  

 .   املعم ل للتفرألم ابقا املؤهلة األ رى الرقا ة مؤسسات
 ٪2  فسبة اتط مل يف س ق التأمني اجل ا ر   املالءة هامشاتايتة ل ركات التأمني عر   األم ال  املقاملظة مع  

  .2012 عا  يف  119,8  ت  ،2011 عا  يفيرفامل  ملألامل 114 من. 2011 مع مقاملظة

و حتتمل ال ركة ال افألة للتأمني املرتبة األوت من يألث تط مل هامش املالءة  ذ عر  هامش املالءة يف ال ركة سفة   
 . 2011مقاملظة  امجم ع ال ركات الفاشطة يف الس ق اجل ا ر  يف سفة  %7تط ملا ق مل  ا  2012

 ت  2007امل ايل ر ضيت تط مل هامش املالءة ل ركات التأمني الفاشطة يف الس ق اجل ا ر   الل الف ة  اجل ولو 
2012. 
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 1011 -1000تطور هامش المالءة في شركات التأمين الناشطة في السوق الجزائري خالل الفترة : 00الجدول رقم 

 الشركة
 (مليون دج)هامش المالءة                               

2112  2111  2111  2112  

SAA  20 597 0% 22 056 7 % 24 453 %11 26 346 9 % 

CAAR 15 480 11% 16 463 6 % 17 364 %5 18 044 4 % 

CAAT 14 833 65% 16 099 9 % 16 759 %4 17 981 7 % 

CASH 4 103 55% 4 427 8 % 9 495 %11

4 

9 565 1 % 

TRUST 2 142 5-% 2 187 2 % 2 177 %0 2 243 3 % 

2A 1 251 1% 2 314 85 % 2 348  %1 2 426 3 % 

CIAR 4 539 3% 4 592 1 % 4 679 %2 4 747 1 % 

GAM 2 057 11% 2 535 23 % 2 612 %3 2 655 2 % 

Salama Ass. 728 55% 2 208 %203  2 230 1 % 2 244 1 % 

Alliance Ass. 896 13% 2 413 %169  2 504 4 % 2 483 -1 % 

CNMA 3 844 11% 4 123 7 % 4 184 1 % 4 383 5 % 

MAATEC 278 1% 275 -1 % 276 0 % 288 4 % 

AXA Dommage -  - - 2 000 - 2 004 0 % 

CARDIF AL 
DJAZAIR 

455 5% 1 098 %141  1 169 6 % 1 018 1  % 

SAPS - - - - 1 000 - 1 180 5 % 

TALA - - - - 1 006 - 1 052 3 % 

CAARAMA - - - - 1 000 - 1 039 2 % 

AXA VIE - - - - 1 000 - 1 006 1 % 

MACIR VIE - - - - 1 000 - 1 010 1 % 

Mutualiste - - - - - - 685 - 

مجموع التأمين 
 المباشر

71 203 16% 80 791 13 % 97 255 %20 102 397 1% 

CCR 14 949 20% 15 744 5 % 16 919 %7 18 114 6 % 

 % 7 511 120 % 18 174 114 % 12 535 96 %34 152 86 المجموع الكلي

 03-02-01ي  ملقم  ع اي الطالبة  االعتماي علي املال من :المصدر
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 التوظيف المالي في الشركة الوطنية للتأمين: المبحث الثاني

قبمل التطرق للت ظألف علي مست ى ال ركة ال افألة للتأمني سفحاول التعر  علي اإلاامل القاظ ين لت ظألف أم ال   
 .شركات التأمني وف  امل رع اجل ا ر 

 أوجه التوظيفات الممكنة لشركات التأمين الجزائرية: األولالمطلب 

ي ي امل رع اجل ا ر  ل ركات التأمني الفضات املختلفة لايت ل املسم ح االستتمامل فألخلا، و هوا يريتا مف  علي   
ع   ي  ل شركات التأمني يف االستتماملات اتط ة لتحقأل  ع ا   ضخمة علي يساب أم ال و يق ق  لة 

 .التأمنيو ا   

 ةتكوين االلتزامات التنظيمي: الفرع األول

أل   امل رع اجل ا ر  شركات التأمني  أ  تسجمل يف جخلة  ص مخلا ما رسمي  االلت امات التفرألمألة أو املقففة   
(engagement réglementés)  1:و ال  تت تمل من 

 ؛ *االيتألااات .1

و ت م كمل من خمصن ال ما ، خمصصات أ رى (: provisions techniques)المخصصات التقنية  .2
 provisions)مخصصات تنظيمية متملة لل ر   التقفألة، خمصن الرمسلة، و ق  مت تع رمل تسمألت  لتصبيت 

réglementés .) و يتم تخصيص هذه االحتياطات لمواجهة أي نقص مفاجئ ناتج عن أحداث مفاجئة
 :إلى قسمينالتنظيمية المخصصات تنقسم  و. أو يوجه المتصاص خسائر سابقة

 االش اكات أو األقساا من لالقتطاع القا لة املخصصات وه : المقتطعة التنظيمية المخصصات -

 مافألخلا  ومنأل  اجلاملرة، املالألة للسفة كتتلفة املخصصات أول املت ظة االقتطاعات تعترب يألث الصايملة،
 :رل 

 ا ل  يألث  الت اماهتا، ال فاء علي التأمني شركة ق ملة لتع ر  الريتأل  هوا  صَّن :الضمان مخصص
 السفة  الل همع الصايملة ال  االش اكات أو األقساا ظسبة يسب    مأذو   اقتطاع املخصن هوا

  الفسبة %01 االقتطاع ظسبة وتساو  التأمني،  عاية تفازالت و صم الرس    ل اء يو  من املالألة

                                                           
1 -Décret N°95-342 relatif aux engagements réglementés. Journal officiel N°65 du 31 Octobre 1995. 

*
 .مل تع  االيتألااات ج ءا من االلت امات التفرألمألة 2060يسب قاظ   املالألة  - 
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عف ما رساو  مبل    ال ما  خمصن آ رن ورت قف .ال ركة اا تق   ال  التأمني عملألات جلمألع
 تأسألسخلا، املبلغ األكتر املتفاعا واةايتمل من  ي ى أم ال أو لل ركة االجتماع  املال اإلمجايل وملأس

 :التالألة الفسب
 التقفألة؛ املخصصات جمم ع من 02% -

األ  ة  املالألة السفة  الل املقب لة أو الصايملة االش اكات أو األقساا جمم ع من 00.2% -
 ملسم؛ أو  ل اء أ  من الصافألة

 .التالث األ  ة املالألة السف ات وقعت يف اتسا ر ال  من السف   املع ل من 10% -

 يف  تممل عج  أ  لتع ر  رُت   هوا املخصن:  التقفألة للمخصصات اإلل ام  التتمألل  املخصن 
املالألة،  السفة  قفال  ع  الت املث تصرحيات وعن س ء تقألألمخلا عن  ص يتا الفاهة التقفألة املخصصات

 الت املث مبلغ من %02 اقتطاع ظسبة  املخصن ا   هوا . ول  املرتبطة التسأل  ظفقات وعن

 سف را املخصن هوا ضب  ورعاي .التأمني شركة اا تق   ال  التأمني عملألات ت فع لقاء ال  والتتالألف

 .يفعخلا املطل ب والتتالألف الت املث مبلغ مع رتفاسب مبا

 املؤملخ يف  202-00مت  ضافة هوا املخصن من  الل املرس   التففألو  ملقم  :خمصن األ طامل التامل ألة
، يألث رُ ط  ظفقات ومصاملرف الت املث االستتفا ألة الفاهة عن الت املث الطبألعألة 2000أوت  27

من الفتألجة التقفألة املتحصمل علألخلا من  %72املؤمن ض ها، ورتم تت رف    اسطة اقتطاع سف   رق مل  ا 
 .عملألات التأمني علي أ طامل الت املث الطبألعألة

 مأل اظألتخلا  ص   يف وتسجألمل  تت رن التأمني شركات تلت    :المقتطعة غير التنظيمية المخصصات -

 اقتطاعات عن ظاتج رت   أ  يو  من فألخلا، املختصة األجخل ة من مببايملة ُرستح ث آ ر خمصن أ 

 للسفة كتتلفة تعترب ال التفرألمألة املخصصات هول أ  أ  الصايملة، االش اكات أو األقساا من

 .املالألة
و ت م كمل من خمصن األ طامل الساملرة، خمصن الت املث قأل   (:dettes techniques) التقنية الديون .3

 ع  تطبأل  املخط   او ق  مت ت أل  تسمألتخل. التس ر  و كوا املخصن الرراض  يف يالة تأمألفات اةألاة



 (SAA)الفصل الثالث                                         دراسة حالة الشركة الوطنية للتأمين 

 

  155 

 أموال تمثل المطلوبات هذه (.provisions techniques)مخصصات تقنية اظاسيب املايل اجل ر  لألصبيت 
 1.شخصية ألغراض هاتستخدم أن ظرف أي تحت يمكن ال والشركة لهم المؤمن

 تمثيل االلتزامات التنظيمية : الفرع الثاني

التأمني و  عاية التأمني آتأللخلا يف أيت ل مأل اظألتخلا  فضات األيت ل هول االلت امات املقففة وجب علي شركات   
 :املختلفة عرب املست رات الر ألسألة التالألة

عرفت ات رفة اجل ا ررة  يتاليات ع ر ة هت    ت عصرظة تسأل  : التوظيف على مستوى قيم الخزينة:أوال
 ألاملات أكتر لالستتمامل املايل و ي  ل  سأل  و  امل ر ظألة العم مألة ال ا لألة و ترقألة االي امل، من  الل ت ف 

س ق اإليت املات ) آمن س اء  ت الس ق األولألة لقألم ات رفة أرن رتم فألخلا ت اول األسخلم و السف ات اجل ر ة 
، أو  ت الس ق التاظ رة لقألم ات رفة أرن رتم ت اول األسخلم و السف ات الق اة أ  ال  مت  ألعخلا علي (اجل ر ة

و تع  البف ك، شركات التأمني و يتف وق ال ما  االجتماع  و التقاع  أي  أهم . لس ق األويلمست ى ا
،  CNMA ،SAA: و أهم املختصني يف قألم ات رفة املعتم و  من ار  ات رفة العامة هم. املتعاملني  قألم ات رفة

CNEP ،CITIBANK ،CPA ،BEA ،BNA ،BADR ،BDL ،CAAT.   

تع  شركات التأمني أي  املتعاملني يف الس ق الفق رة  اعتباملها : التوظيف على مستوى السوق النقدي: ثانيا
و ال  رقا لخلا البف ك التجاملرة كجخلة مق ضة  اإلضافة  ت البف  املرك   الو  رلعب يومل  ،اجلخلة املقرضة لام ال

 .ال سأل  يف الس ق الفق رة

 ظألف ج ء من أم اأا علي مست ى الس ق الفق   فإهنا تتج  لبف  اجل ا ر الو  رق   فإذا أملايت شركة التأمني ت
 اجلمع  ني البف ك التجاملرة ال  ه  يف ياجة  ت سأل لة و شركات التأمني ال  ترغب يف ت ظألف ج ء من أم اأا 

تأمني من جخلة و البات و يف هوا اإلاامل رعممل البف  املرك   علي الت فأل   ني عرض شركة ال, يف هوا الس ق
 .البف ك التجاملرة من جخلة أ رى يف ما رتعل   املبلغ املراي  قراض ، مع ل الفا  ة و م ة الت ظألف

أرن تق   هول و  ع  ويت ل البف  املرك    ت اتفاق مع البف  التجامل  رعلم شركة التأمني عن ت ظألف املبلغ، 
 .حي ل    وملل  ت البف  التجامل    اسطة أمر  ال فع  تح رمل املبلغ  ت البف  املرك   الو  األ  ة

                                                           
 .04-01املتممل واملع ل مب جب املرس    00-83من القاظ    242املاية  - 1
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يف هنارة امل ة رس ي البف  التجامل  املبلغ املق ض م افا  لأل  الف ا   اإلمجالألة للبف  املرك   الو  حي ل املبلغ  ت 
 .يساب شركة التأمني

الل الت ظألف يف ظ عني تتم عملألة الت ظألف هفا   و  وسأل  من  (: DAT)التوظيف في الودائع ألجل : ثالثا
 : من ال يا ع

تق   ال ركة  عرض املبلغ املراي  قراض  و  ع  يملاسة خمتلف االق ايات املق مة : ودائع بالعملة الوطنية -
من ار  البف ك التجاملرة،  تامل البف  الو  افيت أعلي مع ل الفا  ة و تتفاوض مع  ي ل ال يرعة من 

 . ع  االتفاق حت ل ال ركة مبلغ ال يرعةظايألة امل ة و مع ل الفا  ة، و 

اال تال  هفا رت   يف عملة ال يرعة ال  تت    العملة الصعبة كال والمل : ودائع بالعملة الصعبة -
 .األمررت  أو األوملو

تت   الت ظألفات يف هوا املست ى   وية ظررا ل ألاب س ق عقاملات مراقب : التوظيفات في سوق العقار: رابعا
 .ص ت ررعألة مما رصعب االستتمامل يف هوا اجملالو مفرم  فص  

 :أ  أ  شركات التأمني آتمل الت اماهتا التفرألمألة يف فضات األيت ل التالألة
و املتمتلة يف سف ات ات رفة، ويا ع ل ى ات رفة و االلت امات ال  تص ملها ال ولة و تتمتع : قيم الدولة .1

االلت امات املقب لة لت طألة  ي ي امل رع اجل ا ر  اإلاامل العا  للت ظألفات املالألة 1772مفو سفة  .  ماهنا
  :يف ظفل السفة قامت ات رفة  إيت امل  الث أظ اع من السف ات وه و يسب الف عألة الفرامألة 

  سندات خزينة بفائدة مقتطعة(BTD :) وال  تت   مع الت فا  هتا كالتايل: 

 أشخلر 0 الفسبة للسف ات ذات م ة استحقاق تعايل  3.2%

 .سفة1 الفسبة للسف ات ذات م ة استحقاق تعايل  7.2%

 سندات خزينة بفائدة سنوية (BTA :)تت من سف ات مبع ل فا  ة: 

 .سفة 1للسف ات ذات م ة استحقاق تعايل  10%

  .للسف ات ذات م ة استحقاق تعايل سفتني 11.22%
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 مركبة  سندات خزينة بفائدة(BTC :) 2قمل من أيف م ة استحقاق  %12رت   مع ل الفا  ة 
 .سف ات

 :أظ اع أ رى ه ويف  اامل  يتالح ات رفة العم مألة علي مست ى عملألات اإليت امل مت استح اث 

 (أسب ع 22و20و12)سف ات ات رفة قص ة األجمل 

 (سف ات 2و2)سف ات ات رفة مت سطة األجمل 

 سف ات التجخلأل 

 االستحقاقسف ات 

و تت من أسخلم ال ركات اجل ا ررة للتأمني و  عاية التأمني و كوا مؤسسات مالألة أ رى، : قيم منقولة أخرى .2
 اإلضافة  ت أسخلم شركات التأمني و  عاية التأمني األجفبألة و مؤسسات مالألة أ رى  ع  م افقة وزاملة املالألة 

 .و كوا أسخلم املؤسسات الصفاعألة و التجاملرة

 .و ت ممل العقاملات املبفألة يف القطر اجل ا ر  و اةق ق العقاملرة: أصول عقارية .3

و تتمتمل يف ت ظألفات الس ق الفق   و الت ظألفات األ رى اظ ية من ار  الق اظني و : توظيفات أخرى .4
 .الت ررعات

 :أما الفسب املتعلقة  االستتمامل يف خمتلف هول الفضات فتم حت ر ها كما رل 

 1772قبل : أوال 

مل رتن هفاك ا تألامل يف ت ظألف أم ال شركات التأمني يألث كاظت ات رفة العم مألة الطرر  ال يأل  لول ، فق   
 .كاظت شركات التأمني اجل ا ررة ت ظف كمل أم اأا يف السف ات اةت مألة و ذل  لع   ت فر س ق مايل ج ا ر 

 1772بعد : ثانيا

 :ايلوزعت الت ظألفات علي الفح  الت

 علي األقمل ت ظف يف سف ات ات رفة؛ 20% -

 %.10الباق  ر زع ما  ني عفايتر األيت ل األ رى شرا أ  ال تتع ى ظسبة العقاملات  -
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 1770بعد : ثالثا

املؤملخ يف  00-70 ع  حتررر س ق التأمألفات ي ث تع رمل يف شروا آتألمل االلت امات املقففة مب جب القرامل ال زامل  
سب الت ظألفات املالألة ل ركات التأمني و  عاية التأمني يألث ي يت ظسب الت ظألف  اظ ي لف 02/10/1770

 :كما رل 

مفخلا  %00سف ات ات رفة و  ر اعات ل ى ات رفة )علي األقمل  صن للسف ات اةت مألة  02% -
 .السا   %20  ال من ( تت   مت سطة و ا رلة األجمل

 .فرص الس قألة املتايةالباق  ر زع ما  ني عفايتر األيت ل األ رى يسب ال -

 2002: رابعا

و املع ل للقرامل السا   جاءت ظسب الت ظألف   00/01/2002الصايمل يف  01-02مب جب القرامل ال زامل  ملقم 
 :كالتايل

 علي األقمل ت ظف يف السف ات اةت مألة؛ 20% -

 ؛(DAT)ويا ع ألجمل  20% -

 علي األكتر لايت ل العقاملرة؛ 10% -

 ؛(الب مليتة) للس ق املالألة  12% -

 .للمسامهة يف ملؤوس أم ال ال ركات 2% -

  ملساأا رتمهول ال  ألقة  التأمني  ركاتل املقففة االلت امات تمتألمل  املتعلقة املعل مات( 10) ع رةملقم  البألا   فرر و
 (.04اظرر امللح  ملقم ) اإلشرافألة السلطة  ت فصلألة  صفة

 التنظيمية على مستوى الشركة الوطنية للتأمينااللتزامات : المطلب الثاني

املت ظة علي مست ى ال ركة ال افألة للتأمني يف املخصصات التقفألة و ( املقففة)تتمتمل االلت امات التفرألمألة   
 .علما أظ  مل رؤ و  عني اةسبا  االيتألااات. املخصصات التفرألمألة
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 (المقننة)االلتزامات التنظيمية : 10جدول رقم 

 يذ: ال ي ة

 السنة

 

 االلتزامات

 

1011  % 

 التطور

1011 % 

 التطور

1013 % 

 التطور

المخصصات 

 التنظيمية

                                           

1161618101700  

 

 -                                           

1161418611188  

-0.11%                                            

1174016181168  

7.8% 

المخصصات 

 التقنية

                                          

17104814801031  

 

 -                                          

17110013081663  

0.6%                                           

18114815611437  

3.5% 

                                           المجموع

18166513101711  

 

 -                                          

18181411601051  

0.5%                                           

10188011801606  

3.8% 

 .2011/2012/2013التقاملرر  السف رة لل ركة من  ع اي الطالبة  االعتماي علي : المصدر

و ال  آتلخلا مبختلف  تلة املالألة ال  حت زها ال ركة ال افألة للتأمنيتمن  الل اجل ول أعالل اتن معرفة يجم ال  
يف ال ركة يف ت ار  مستمر علي الرغم من أ  هوا  التفرألمألة ذ راليث أ  جمم ع االلت امات . القف ات االستتماملرة

 %823لتن هول الفسبة املتفعت  ت  2011مقاملظة  سفة   %525 فسبة تق مل ب  2012الت ار  كا  افألفا سفة 

 .2012 مقاملظة  سفة 2012يف هنارة سفة 

 :من جخلة أ رى ظاليث أ 

 ،2011مقاملظة  سفة  2012يجم املخصصات التفرألمألة علي مست ى ال ركة عر  اخنفاضا افألفا يف سفة 
 . 2012مقاملظة  سفة  2012لألع ي ل تفع مرة أ رى يف 

هوا االملتفاع ملاجع  ت زراية تصرحيات  ،أما يجم املخصصات التقفألة فخل  رعر  املتفاعا من سفة  ت أ رى
 .الت املث و املصاملرف املتعلقة اا  الل الف ة و كوا املتفاع األقساا
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 نسبة المخصصات التنظيمية و التقنية المشكلة لاللتزامات التنظيمية: 11جدول رقم 

 السنة

 

 االلتزامات

 

1011 1011 1013 

 %2.3 %2.0 %2.0 المخصصات التنظيمية

 %70.2 %70.2 %70.2 المخصصات التقنية

 %100 %100 %100 المجموع

 من  ع اي الطالبة  االعتماي علي اجل ول السا  : المصدر

ر ضيت اجل ول أعالل ظسبة كمل من املخصصات التفرألمألة و التقفألة يف تت رن االلت امات التفرألمألة،  ذ راليث   
 :أظ 

ت تمل املخصصات التفرألمألة الفسبة ال ضأللة من جمم ع هول األم ال،  تفرألمألة املقاملظة مع  مجايل االلت امات ال  
و هوا يلألمل علي أ  جمممل . لتبقي املخصصات التقفألة ت تمل الفسبة األكرب من جمم ع االلت امات التفرألمألة

  يوملة يف األمر الو  جيعمل شركات التأمني كتمل تت  . األم ال ال  حت زها شركات التأمني تع ي ةملة ال  ا  
 .ت ظألف هول األم ال

و  صفة عامة تت   آلألة الت ظألف علي مست ى ال ركة ال افألة للتأمني ك  ها من متألالهتا من شركات التأمني   
 : األ رى كما رل 

كفتألجة لول  تتمتن شركات   ،رلت    لة ال  ا    تق مي مبالغ األقساا للحص ل علي الت طألة التأمألفألة: أوال
 .حتسبا للت املث املت قعة ةن تت رن خمصصات سف رالتأمني م

،  عباملة أ رى تق   شركة التأمني  ذا ما ي  ت التامل ة رتم تس رة و س اي املبلغ املق مل  ع    بات ال رمل: ثانيا
 . س اي التع ر ات

الفسب تق   شركات التأمني  ت ظألف مبالغ االيتألااات و املخصصات امل اكمة مع مرومل ال من يسب : ثالثا
  .اظ ية قاظ ظألا
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ج ء مفخلا رستتمر يف شراء عقاملات مبفألة أو غ  ذل ، تأج ها أو  عاية  ألعخلا، و رع  الت ظألف يف : رابعا
ملغم ذل  ربقي مأل ل شركات التأمني اجل ا ررة  لأل  قلألمل لررو  قاظ ظألة و أ رى ، العقاملات يف اجل ا ر مرحبا
 .اجملالتفرألمألة ال  تفرم هوا 

فف    ارة التسعألفات كا  الت ظألف يف الس ق الفق   ذو مريويرة   .ج ء آ ر ر ظف يف الس ق الفق  : خامسا
و جاء ذل  يف  اامل السألاسة الفق رة املعتم ة من ار   ،(%20أكتر من ) كب ة الملتفاع أسعامل الفا  ة 

 .املذ قف ات اجلخلاز املصريفاةت مة لت جألع تفمألة ال ع  االي امل  و امتصاص التتلة الفق رة ال  كاظت  

كا  ل  التأ   ما  هوا  و % 0ال تتع ى أيتبحت  ال أ  أسعامل الفا  ة تراجعت  ع  ذل    تمل مت ايتمل و 
   .املباشر علي الف اتج املالألة ل ركات التأمني

ضضأللة تبقي ظسبة الت ظألف يف هوا اجملال   ال أ ج ء آ ر ر ظف يف شراء أسخلم و سف ات يف الب مليتة، : سادسا
  .يف اجل ا ر و هوا لع   تط مل الب مليتة يف اجل ا ر و قلة يجم التعامالت

املسامهة يف آ رمل االستتماملات  رتمتمل يفيومل هول الس ق س ق قألم ات رفة، يألث أ  ج ء آ ر ر ظف يف : سابعا
ء متخصصني يف قألم ات رفة سامهت شركات التأمني  ت جاظب البف ك التجاملرة يف  ظ اء وسطاوق   ،لفا  ة ال ولة

 (SVT).  

و جاء ذل  يف  اامل اإليتالح الو  اعتم ت  وزاملة املالألة و الو  رت من  ظ اء س ق قألم ات رفة مب جب القرامل 
و  .أرن أجررت أول مفاقصة لسف ات ات رفة 1772و كا  يأل  التففألو يف أكت  ر  ،21/01/1733الصايمل يف 

ات رفة يف شراء و  ألع سف ات ات رفة يف الس ق األوت و التاظ رة س اء ةساام أو رتمتمل يومل املتخصصني يف قألم 
 .ةساب عمال خلم

من  مجايل  % 21ظسبة ( سف ات هخلأل  و سف ات ات رفة) و ق  كا  اتمل ت ظألف األم ال يف س ق قألم ات رفة 
مما رعرب عن   71.6%  فسبة SVTيف يني رت  مل  ،2002الت ظألفات املالألة ملختلف شركات التأمني سفة 

 الس قاملسامهة اأامة ل ركات التأمني يف هول 
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 تحليل محفظة التوظيف للشركة الوطنية للتأمين: المطلب الثالث

تت تمل اظفرة االستتماملرة لل ركة ال افألة للتأمني من أظ اع خمتلفة من األيت ل املالألة م زعة علي خمتلف الفضات   
 .القاظ  ال  ي يها 

 تطور استثمارات الشركة الوطنية للتأمين: الفرع األول

 ت غارة  2011سف ات املاضألة   ءا من  3اجل ول امل ايل ر ضيت تط مل استتمامل ال ركة ال افألة للتأمني  الل   
2013: 
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 1013-1011تطور استثمارات الشركة الوطنية للتأمين خالل الفترة : 11جدول رقم 

 يذ: ال ي ة

% 
 التطور

2112 
  

% 
 التطور

2112 % 
 التطور

2111  

 سندات الخزينة 15,794,551,966 - 14,875,027,818 8.5%- 16,719,222,250 1221%

 قصيرة األجل 1,676,000,000 - 2,013,651,231 21219% 3,159,029,789 9.22%

 متوسطة األجل 1,420,733,431 - 1,387,574,936 222%- 1,370,694,649 122%-

 طويلة األجل 12,697,818,535 - 11,473,801,651 %.22- 12,189,497,812 22%.

 السوق النقدي 0 - 0 - 0 -

 الودائع ألجل 21,927,540,400 - 22,981,540,400 122% 26,013,540,400 1222%

 

 قصيرة األجل 0 - 0 - 0 -

 متوسطة األجل 21,927,540,400 - 22,981,540,400 122% 26,013,540,400 1222%

 طويلة األجل 0 - 0 - 0 -

 استثمارات أخرى 19,820,646,565 - 18,639,675,329 %.- 18,687,704,059 %.122

-1211% 5,242,587,192 -
1.2.% 

) األسهم  6,442,081,614 - 5,244,478,272
 (المساهمات

 

 العقارية االستثمارات 13,378,564,951 - 13,395,197,057 121% 13,445,116,867 122%
 بنيت التي المباني)

 األراضي على
 والحقوق الجزائرية

 (العينية
 المجموع 57,542,738,931 - 56,496,243,547 %.12- 61,420,466,709 28%.

 المخصصات التقنية 27,048,480,932 - 27,199,308,663 520% 28,148,561,437 825%

 .2011/2012/2013للسف ات  10مأل اظة ال ركة و البألا  ملقم  الطالبة  االعتماي عليمن  ع اي : المصدر
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 :من  الل اجل ول أعالل اتن استفتاذ الفقاا التالألة ي ل تط مل استتماملات ال ركة ال افألة للتأمني  ذ جن  أ   

ملألامل يرفامل،  20ي ايل  2011ال ركة ال افألة للتأمني  صن كتمل مالألة هامة لالستتمامل  ل ت قألمتخلا يف  -
ملألامل يرفامل، لتع ي ل تفع جم يا يف  20لتبلغ ما قألمت   %1.3 فسبة  2012 ال أ  هول القألمة اخنف ت يف 

 .ملألامل يرفامل 01لتصمل  ت % 3.0مبا ظسبت   2012مقاملظة  سفة  2012

ه  جمم عة االستتمامل رتت   هألتمل استتماملات ال ركة ال افألة للتأمني من  الث جمم عات مل ألسألة مستقلة  -
اجملم عة التالتة املت ظة من األسخلم و ا يف قألم ال ولة ممتلة  سف ات ات رفة، جمم عة ال يا ع ألجمل و أ   

 .االستتماملات العقاملرة

مقاملظة  2012 تحلألمل استتماملات اجملم عة األوت جن  االستتمامل يف سف ات ات رفة عر  اخنفاضا يف سفة  -
ملألامل يرفامل لألع ي لالملتفاع مرة أ رى يف 10ملألامل يرفامل  ت 12 ذ اخنف  من % 2.3 فسبة  2011 سفة 
 :ملألامل يرفامل10مببلغ  2012مقاملظة ب% 12.0 فسبة  2012

  ملألامل 1.000ظسبة االستتمامل يف سف ات ات رفة قص ة األجمل ترتفع من سفة أل رى  ذ املتفعت من
فإ   2012، أما يف %20.1املتفاع تق مل ببة  فس2012ملألامل يف  2.012لتبلغ  2011يرفامل يف 

مقاملظة ب  ملألامل يرفامل 2.127مببلغ % 20.7ظسبة املتفاع االستتمامل يف السف ات قص ة األجمل  لغ 
2012. 

  أما ظسبة االستتمامل يف السف ات مت سطة األجمل فعرفت اخنفاضا مستمرا  الل التالث سف ات  ذ
 1,387لتصمل  ت مبلغ % 2.2امل يرفامل لتفخف   فسبة ملأل1.020ما قألمت   2011 ل ت قألمتخلا سفة 
لتبلغ  2012مقاملظة ب  %1.2ففسبة االخنفاض  ل ت  2012، أما يف 2012ملألامل يرفامل سفة 

 .ملألامل يرفامل 1,370

  لتصمل % 7.0 فسبة  2011مقاملظة  ا  2012عرفت اخنفاضا يف فأما فألما رتعل   السف ات ا رلة األجمل
 لتبلغ ما قألمت  %0.2 فسبة   2012ملألامل يرفامل لتع ي لالملتفاع مرة أ رى سفة  11,473 ت مبلغ 
 .2012و هوا  املقاملظة مع سفة  ملألامل يرفامل 12,189

مبلغ  2011أما االستتماملات يف ال يا ع ألجمل ففج  أهنا تعر  تط ملا  الل السف ات التالث  ذ  ل ت يف  -
 2012و ل تفع جم يا يف  ،ملألامل يرفامل 22لتصمل  ت % 0.7 فسبة  2012ملألامل يرفامل ل تفع يف  21

و ه  م جخلة كلخلا لالستتمامل يف ال يا ع مت سطة . ملألامل يرفامل 20لتبلغ  2012مقاملظة ب % 12.2 فسبة 
 .األجمل
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ي ايل  2011و االستتماملات العقاملرة  ل ت قألمتخلا سفة  املسامهاتأما اجملم عة التالتة و ال  ت ممل كمل من  -
 2012أما يف  ،ألامل يرفاململ 18,639 لتصمل  ت 2012يف % 0امل يرفامل لتفخف   فسبة ملأل 19,820

 2011تبقي سفة و  ول  ملألامل يرفامل  18,687 لتبلغ 2012مقاملظة ب % 0.20فاملتفعت هول الفسبة ب 
 :ه  األف مل

  5,244ملألامل يرفامل لتفخف  قألمت   ت  6,442قألمة  2011فألما  ن االستتمامل يف األسخلم  لغ سفة 
 2012، و ت ايتمل هوا االخنفاض  ت غارة  %13.0 فسبة اخنفاض تق مل ب  2012ملألامل يرفامل سفة 
 .2012و هوا مقاملظة مع سفة  %0.00اخنفاض ملألامل يرفامل  فسبة  5,242 لألصمل املبلغ  ل

  ذ  ل ت يف أما االستتماملات العقاملرة فخل  تعر  املتفاعا افألفا و مت ايتال  الل السف ات التالث 
ملألامل يرفامل و ل تفع  13,395لتصمل  ت % 0.1 فسبة  2012ملألامل يرفامل ل تفع يف  13مبلغ  2011

و السبب وملاء هوا  .ملألامل يرفامل 13,445لتبلغ  2012مقاملظة ب  %0.2 فسبة  2012جم يا يف 
املباين لت سألع شبتاهتا  االملتفاع ملاجع  ت الت سعات ال  تق   اا ال ركة من  الل شراء األملاض  و  فاء

 .و م ررراهتا اجلخل رة

 تقييم هيكل استثمارات الشركة الوطنية للتأمين: الفرع الثاني

 : ة لتمل استتماملألظعرض يف اجل ول امل ايل استتماملات ال ركة ال افألة للتأمني يسب األوزا  الفسب  
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 1013-1011تطور هيكل استثمارات الشركة الوطنية للتأمين خالل الفترة : 13جدول رقم 

 يذ: ال ي ة

الوزن 
 النسبي

2112 
  

الوزن 
 النسبي

الوزن  2112
 النسبي

2111  

 سندات الخزينة 15,794,551,966 28219% 14,875,027,818 2.222% 16,719,222,250 %27

 قصيرة األجل 1,676,000,000 2221% 2,013,651,231 %.229 3,159,029,789 %5

 متوسطة األجل 1,420,733,431 2218% 1,387,574,936 %.221 1,370,694,649 %2

 طويلة األجل 12,697,818,535 22218% 11,473,801,651 21221% 12,189,497,812 %20

 السوق النقدي 0 1% 0 1% 0 1%

 الودائع ألجل 21,927,540,400 2.211% 22,981,540,400 %..112 26,013,540,400 %42
 

 قصيرة األجل 0 1% 0 1% 0 1%

 متوسطة األجل 21,927,540,400 2.211% 22,981,540,400 %..112 26,013,540,400 %42

 طويلة األجل 0 1% 0 1% 0 1%

استثمارات  19,820,646,565 21219% 18,639,675,329 22222% 18,687,704,059 %30
 أخرى

األسهم  6,442,081,614 11,21% 5,244,478,272 %.222 5,242,587,192 %.
 (المساهمات)

 

االستثمارات  13,378,564,951 22229% 13,395,197,057 22281% 13,445,116,867 %22
العقارية 

المباني التي )
بنيت على 
األراضي 

الجزائرية 
والحقوق 

 (العينية

 المجموع 57,542,738,931 111% 56,496,243,547 111% 61,420,466,709 100%

 من  ع اي الطالبة  االعتماي علي اجل ول السا  : المصدر
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 :ما رل  أعاللرت يت من اجل ول   

علي أكرب ظسبة من مجلة األيت ل املستتمرة، يألث ( مت سطة األجمل) استح ذ االستتمامل يف ال يا ع املصرفألة  -
 فسبة  2011، و أيا ي  كا  سفة 2012عا   %02 لغ أقصي ي  لفسبة االستتمامل يف هوا الف ع 

من % 00.03فبل ت  2012من مجلة األيت ل املستتمرة أما فألما  ن ظسبة االستتمامل يف  23.10%
ال ركة، و ترجع أمهألة االستتمامل يف ال يا ع  ت تأمني السأل لة ل ركات التأمني  ايتة و أهنا  ت مجايل استتماملا

 .ت مل عا  ا استتماملرا مستقرا ظسبألا

سفة % 20.02و العقاملات املرتبة التاظألة  فسبة علألا تق مل  ا   املسامهاتايتلت االستتماملات األ رى ممتلة  -
ملألامل يرفامل  18,687ملألامل يرفامل من مجلة األم ال املستتمرة، أما أيا قألمة فتاظت  19,820مببلغ  2011
ل ت ظسبة االستتمامل يف هول اجملم عة سفة  من مجلة األم ال املستتمرة، يف يني  %20مبا ظسبت   2012عا  

 :املستتمرة  ذ جن  أ  من جمم ع األم ال %22.77ملألامل يرفامل  فسبة تبلغ  18,639ما قألمت   2012

 11.20ب  2011ما رتعل   فسبة االستتمامل يف األسخلم جن  أ  هول الفسبة  ل ت أكرب ظسبة أا عا   يف %

ملألامل يرفامل ، و أيا ي  أوا الف ع من االستتماملات كا   6,442من مجلة األيت ل املستتمرة  قألمة  ل ت 
ملألامل يرفامل، أما يف سفة  5,242من جمم ع األم ال املستتمرة و مببلغ رق مل ب  %3 فسبة  2012عا  

ملألامل يرفامل من جمم ع  5,244مبا قألمت   % 7.23 ل ت ظسبة االستتمامل يف هوا الف ع من األيت ل  2012
 .األم ال املستتمرة

 10يف الرأس املال االجتماع  ل  21/12/2012تساهم  ت غارة و ه مل اإلشاملة  ت أ  ال ركة ال افألة للتأمني 
 :ما ر ضح  اجل ول امل ايلو هوا شركة 
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 1011مساهمات الشركة الوطنية للتأمين نهاية : 14جدول رقم 

 يذ: ال ي ة

الشركة الوطنية للتأمين من رأس المال جزء  

 2012نهاية 

S.I.H 1.016.000.000 
S.A.E 450.000.000 
S.R.H 250.000.000 

S.G.C.I 101.400.000 
CAGEX 168.000.000 

CELIM /SICAV 40.000.000 
IMPRIM. ASSUR 5.000.000 

I.A.H.E.F 3.344.419 
CNEP-IMMO 108.592.670 

AFRICARE 237.074.414 
ALFA 17.000.000 

AURASSI 27.000 
E.H.E.A 2.000.000 
S.A.P.S 340.000.000 

  ملألامل يرفامل،  13,395 قألمة % 22.01 فسبة  2012سفة أما االستتماملات العقاملرة فبل ت أقصي ي  أا
فتاظت ظسبة  2011ملألامل يرفامل أما يف  13,445مببلغ  %22مبا ظسبت   2012و أيا ي  كا  عا  
 .ملألامل يرفامل 13,378من جمم ع األيت ل املستتمرة  قألمة  %22.22االستتمامل يف هوا الف ع 

   قألمة  %20.02ب  2011املرتبة التالتة كاظت لالستتمامل يف سف ات ات رفة و  ل ت أكرب ظسبة أا عا   -
ملألامل يرفامل من  14,875و مببلغ %20.22 ايل حب 2012ملألامل يرفامل ، و أيا ظسبة كاظت عا  15,794

 :ملألامل يرفامل يألث 16,719 قألمة   %20ففسبة االستتمامل  ل ت  2012جمم ع األم ال املستتمرة، أما يف 

  ت تمل سف ات ات رفة القص ة و املت سطة األجمل أقمل األوج  االستتماملرة امل تلة أألتمل استتماملات ال ركة
 .كح  أقصي من جمم ع األم ال املستتمرة  %2كح  أيا و   %2 ال افألة للتأمني  فسب ت اوح  ني

   و مببلغ ق ملل % 22.00 فسبة  2011أما سف ات ات رفة ا رلة األجمل فبل ت أقصي ظسبة أا عا
ملألامل يرفامل، يف يني   12,189و مببلغ  %20 فسبة  2012ملألامل يرفامل، وأيا ي  كا  سفة  12,697

 11,473من جمم ع األم ال املستتمرة و  قألمة   %20.21تساو   2012كاظت ظسبة االستتمامل سفة 
 .ملألامل يرفامل
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من  الل ما سب  اتن ترتألب مت ظات اظفرة االستتماملرة لل ركة ال افألة للتأمني يسب ال ز  الفسيب لتمل   
 :أياة كما رل 

 ال يا ع املت سطة األجمل؛ -

 االستتماملات العقاملرة؛ -

 سف ات ات رفة ا رلة األجمل؛ -

 املسامهات؛ -

 سف ات ات رفة قص ة األجمل؛ -

 .مت سطة األجملسف ات ات رفة  -

 و تطور عوائد الشركة تمثيل االلتزامات التنظيمية: الفرع الثالث

 تمثيل االلتزامات التنظيمية: أوال

 الفرر  ت االلت امات التفرألمألة و ما تستتمرل ال ركة ال افألة للتأمني اتن اةتم علي م ى الت ا  هول األ  ة   
 :مل ايل ر ضيت ذل يف آتألمل الت اماهتا التفرألمألة و اجل ول ا
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 تمثيل االلتزامات التنظيمية: 15جدول رقم 

 يذ: ال ي ة

 2111 2112 2112 

 61,420,466,709 56,496,243,547 57,542,738,931 التوظيفات المالية 

211% 12.218% 219291% 

سندات )قيم الدولة 
 (الخزينة

15,794,551,966 14,875,027,818 16,719,222,250 

9921% 912.2% 9.% 

 5,242,587,192 5,244,478,272 6,442,081,614 االستثمار في األسهم

22218%  1.221%  18291%  

 13,445,116,867 13,395,197,057 13,378,564,951 االستثمار في العقارات

1.2.8% 1.291% 19% 

 26,013,540,400 22,981,540,400 21,927,540,400 الودائع ألجل

8.291% 82289% 8.212% 

 
 االلتزامات التنظيمية

                                          

2.,..9,211,822  
 

                                          

2.,.11,1.2,291  
                                          

22,..2,1.2,.1.  

  12 - 10ول ملقم اعلي اجل من  ع اي الطالبة  االعتماي  :المصدر

 :ف ال اجب اي امخلا م زعة كالتايلعلما أ  ظسب الت ظأل  

 ؛%100آتألمل االلت امات التفرألمألة رت    فسبة  -

 علي األقمل؛ %20الت ظألف يف قألم ال ولة رت    فسبة  -

 ؛%20الت ظألف يف املسامهات رت    فسبة  -

 ؛(DAT)ويا ع ألجمل  20% -

 .علي األكتر لايت ل العقاملرة 10% -

 :و مبقاملظة هول الفسب مع ما مت ت ظألف  علي مست ى ال ركة ال افألة للتأمني اتن الق ل
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فق   مل ه  آتلخلا  فسب تتجاوز  %100أ  ال ركة ال افألة للتأمني آتمل الت اماهتا التفرألمألة لألل  فسبة  -
 مما رعتل الق ملة املالألة ال  تتمتع اا ال ركة؛ 120%

 فألما  ن االستتمامل يف قألم ال ولة فإ  ال ركة ال افألة للتأمني حت   الفسب املفص ص علألخلا؛ -

، يف يني مت 2011أما االستتمامل يف املسامهات فلم حت   ال ركة ال افألة للتأمني الفسب املفص ص علألخلا عا   -
 ؛2012و  2012علألخلا سف  اي ا  الفسب املفص ص 

 . يف يني هاوزت ال ركة الفسب املفص ص علألخلا لالستتمامل يف العقاملات و ال يا ع ألجمل -

 تطور عوائد استثمارات الشركة الوطنية للتأمين: ثانيا

 :رت من اجل ول امل ايل تط مل ع ا   الت ظألفات  

 تطور عوائد استثمارات الشركة الوطنية للتأمين: 16جدول رقم 

 يذ: ال ي ة

 1011  %

 التطور

1011  %

 التطور

1013  %

 التطور

13.164.000.00-  11.141.000.000 رقم األعمال

0 

10% 15.700.000.000 11% 

56,496,243,54-  57,542,738,931 التوظيفات

7 

-1.8%  61,420,466,709 8.7% 

 1,676,580,056 %6.30 1,509,412,322-  1.410.000.000 منتجات التوظيف

 

11.07% 

 .2011/2012/2013ل ركة التقاملرر السف رة لمن  ع اي الطالبة  االعتماي علي : المصدر

 ال أظ  راليث أ   2011مقاملظة ب  2012علي الرغم من ال اجع الطفألف الو  شخل ت  الت ظألفات املالألة يف   
فإ  مفتجات الت ظألف عرفت املتفاعا  2012، أما يف  %0.20مفتجات الت ظألف شخل ت املتفاعا ق مل  فسبة 

، هوا االملتفاع يف مفتجات الت ظألف ملاجع  ت املتفاع ظسبة الت ظألف يف 2012مقاملظة ب % 11.00ق مل  فسبة 
 .شتمل سف ات ات رفة قص ة األجمل و ال يا ع ألجمل علي مست ى البف ك العم مألة

ال افألة للتأمني حت ز علي أم ال ضخمة م جخلة لالستتمامل كح يتلة ملا مت التطرق  لأل  آظفا اتن الق ل أ  ال ركة 
يف القف ات املتاية و املفص ص علألخلا قاظ ظا، مع تركأل  ت جأل  استتماملات ال ركة يف جمم عات مل ألسة تتمتمل يف قألم 

 .ال ولة، ال يا ع ألجمل  اإلضافة  ت األسخلم و العقاملات
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 1نشاط االستثمار للشركة الوطنية للتأمين و معايير المالءة : المبحث الثالث

 ع  ما مت التطرق ملعرم أوج  الف اا االستتمامل  علي مست ى ال ركة ال افألة للتأمني، مت  صألن هوا املبحث   
ل ركة ال افألة للتأمني  صفة ظاولة  جياي كألفألة تسأل  الف اا االستتمامل  ل ركات التأمني اجل ا ررة  صفة عامة و ا

 .من معار  حتتم ظ اا االستتمامل علي مست ى شركات التأمني 2مع ما مت اق اي  من قبمل ظرا  املالءة  ، ايتة

 مميزات النشاط االستثماري للشركة الوطنية للتأمين: المطلب األول

مهألة  ال ة و ذل   الفرر  ت التتلة رعترب الف اا االستتمامل  علي مست ى ال ركة ال افألة للتأمني ظ ااا ذو أ -
أ  هألتمل اظفرة االستتماملرة  الاملالألة ال  حت زها ال ركة ال افألة للتأمني و امل جخلة للعملألة االستتماملرة،  

لل ركة ال رتمتع   ملجة كافألة من التف رع يألث جن  أ  هألتمل استتماملاهتا رت ج  حن  ال يا ع ألجمل، األمر 
كة يف حتقأل  ع ا   مستقرة و ملا ال مرتفعة ل ى  ع  البف ك ال  تتمتع مبالءة مالألة الو  ر ضيت ه   ال ر 

 .  مرتفعة

ك  ها من شركات التأمني قرامل االستتمامل علي : قرار االستثمار على مستوى الشركة الوطنية للتأمين -
 رة، فبع  حتصألمل كافة الف اتج مست ى ال ركة ال افألة للتأمني رت   قراملا مرك را رتم علي مست ى اإلياملة املرك

املالألة من خمتلف امل رررات اجلخل رة و ارح ايتألاجات هول األ  ة ال روملرة يف هنارة كمل يوملة مالألة، ر ج  
 :الفاتج الفخلا    ت اإلياملة العلألا ال  تق    عق  جملل لإلياملة رتم فأل  ا اذ قرامل االستتمامل من  الل

 ل اجب االستتمامل فألخلا  فاءا علي ما رصب يف مصلحة ال ركة و األاراحت ر  القف ات االستتماملرة ا  
 املرتبطة اا؛

 و كوا حت ر  يجم األم ال امل جخلة لالستتمامل يف كمل قفاة علي ي ى. 

 ال أ  قرامل االستتمامل ال رؤ و يأل ا واسعا من ظ اا اجمللل يألث رت   االهتما  م جخلا  فسبة أكرب لف اا 
 الرغم كما سب  ذكرل من جمم ع األم ال امل جخلة لالستتمامل و الف اتج اظققة مف  و  ،التأمنيالتأمني و  عاية 

 .امل جخلة لت طألة اتسا ر االكتتا ألة

ظررا للقأل ي ال  رفرضخلا امل رع اجل ا ر  فألما  ن قف ات االستتمامل و الفسب املتعلقة  تمل قفاة، فإ  ال ركة  -
ركات التأمني اجل ا ررة ت اج  خماار استتماملرة افألفة    مل ظقمل مفع مة،  مل ال افألة للتأمني كمتألالهتا من ش
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تعترب القف ات املستتمر فألخلا  ايتة من قبمل ال ركة  مل ال ملاسة من أضمن القف ات من ظايألة اتطر  ايتة 
 . تل  االستتماملات امل جخلة لسف ات ات رفة و ال يا ع ألجمل

الفسبة لل ركة ال افألة للتأمني مخل ية لف ااخلا مقاملظة مبخاار االكتتاب، أوا ال تعترب خماار االستتمامل    
األمر الو  ال رتقمل كاهمل ال ركة  ذ ال تق   هول األ  ة  إجراءات قألاس و تقألألم املخاار االستتماملرة و 

أ  األيوات مقاملظتخلا  الع ا   املت قعة  فاءا علي ما ه  متعامل  علأل  أ فاء ا اذ القرامل االستتمامل ، كما 
االستتماملرة ال  تتمأل    ملجة  ط ملة عالألة كاألسخلم تع  قلأللة املخاار  الفسبة لل ركة  الفرر  ت الفسب 

 .اظ وية من قبمل امل رع هوا من جخلة و  سبب ع   التط مل يف الس ق املايل اجل ا ر 

ل ركة ال افألة للتأمني و ررخلر علي هوا ال تؤ و  ياملة املخاار االستتماملرة يأل ا واسعا من اظ  االت ا  
فعلي الرغم من اخنفاض مع الت الفا  ة املطبقة علي مست ى ات رفة و كوا البف ك، مل  2012ذل  جلألا يف 

تتأ ر ال ركة اوا االخنفاض الو  رع   طرا  مل آتفت من الرفع من ظ اهخلا املتأتألة من عملألة الت ظألف من 
الستتمامل يف سف ات ات رفة و ال يا ع ألجمل عن ارر  تعبضة الف ا    الل ال راية يف التتلة امل جخلة ل

 .الفق رة اظققة

 فاءا علي هوا اتن الق ل  أ  ال ركة ال افألة للتأمني علي الرغم من يألازهتا لتتمل مالألة هامة ت خ يف العملألة   
جراءات و األسل العلمألة املطل  ة لول   االستتماملرة،  ال أ  هول األ  ة يف ا اذها لقرامل االستتمامل ال تق    اإل

 :كا

 القألا   تق رر الع ا   املت قعة، -

 يساب املخاار املرتبطة  تمل قفاة، -

 .ت تألمل  فرة استتماملرة قا مة علي ما مت الت يتمل  لأل  من يسا ات للع ا   املت قعة و للمخاار -

قطاع التأمني و ما تفرض  من قأل ي كمألة و و كمل هوا ظتألجة ايتط ا  ال ركة  اق اظني اإلشرا  و الرقا ة علي   
ظ عألة يف ما رتعل   الف اا االستتمامل ؛ و ال  تعترب اظ ي الر ألس  للسألاسة االستتماملرة لألل فق  لل ركة 

 .ال افألة للتأمني  مل لتافة شركات التأمني اجل ا ررة
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 1دراسة حالة النشاط االستثماري للشركة حسب المالءة : المطلب الثاني

كما سب  ت ضألح  فإ  اإليتالح الو  مل القطاع التأمألي يف ال ول األوملو ألة ق  املتت  علي املخاار ال    
ت اجخلخلا شركة التأمني،  اعتباملها العا   األكرب أما  تط مل يتفاعة التأمني، و جاء هوا يف  اامل ت جألخلات ظرا  

 .عاممل شركة التأمني مع خماارهاال  جاءت ا    ملساء ق اع  اةألطة و اةومل يف ت 2املالءة 

و ق  اق ح يف سبألمل هوا من ذجا معألاملرا ملتطلبات ملأس املال ال رومل  مل اجخلة و امتصاص التقلبات ال  اتن أ  
 :حت ث جراء هول املخاار كما ه  م ضيت يف ال تمل امل ايل

 2للمالءة  نمذجة للمخاطر حسب النموذج المعياري:13شكل رقم 

 

  

:المصدر  

-Laure Leger, Quel avenir pour les captives d’assurance et de réassurance européennes sous solvabilité II, 

mémoire présenté pour l’obtention du diplôme  de l’Enass-Programme Master,  2010. p5. 
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ن أ  تتعرض أا شركات التأمني، يسب هوا الفم ذذ املعألامل  مت تط ررل  ع  حت ر  جمممل املخاار ال  ات  
 .أمهألتخلا و أمهألة تأ  ها علي ال ركة من  ألفخلا خماار االستتمامل

من معار  متعلقة  ف اا االستتمامل  ال أهنا مل تت سع يف ما رتعل   2 ال أظ  و  الرغم مما تت مف  ت جألخلات املالءة 
رم يملاساهتا مبا رتعل  خبطر االكتتاب، و مت مل   خماار  تألفألة قألاس و متا عة خماار االستتمامل  ذ أهنا ملك ت مع

األسخلم، سعر الفا  ة،  طر ال كأل ،  طر سعر الصر ، : االستتمامل خبطر الس ق املت   من ستة مت  ات ه 
 . طر اظت امل القرض و  طر العقامل

 :وا الف ع من املخاار و يصرهتا يفه ةكما أهنا مل تت سع يف كألفألة  يامل 

 أ ال خن اظتاا يف تسأل  الف اا االستتمامل ؛اعتماي مب  -

 تف رع أيوات االستتمامل يف اظفرة؛ -

 استخ ا  امل تقات املالألة للتخفألف من  طر االستتمامل؛ -

  صألن ملأس مال  ضايف رتماشي و مست رات اتطر املتعلقة  تمل أياة استتماملرة؛ -

 التقألألم  استخ ا  القألمة العايلة؛ -

 لتسأل   طر الس ق؛ ياملة األيت ل و اتص    -

 التقألألم التم  تطر االستتمامل يف يال ت فر املعل مات؛ -

، اإلفصاح عن املعل مات املتعلقة  األيت ل اظتفث اا لتسخلألمل عملألة الرقا ة علي الف اا االستتمامل  -
 .األمر الو  من شأظ  مساع ة شركات التأمني يف اة  من املخاار االستتماملرة ال  ت اجخلخلا

من معار  متعلقة  الف اا االستتمامل  علي مست ى شركات التأمني و  املقاملظة  2ر  ت ما أتت    املالءة و  الفر
 :مع ما ه  اةال علي مست ى ال ركة ال افألة للتأمني اتن الق ل

وذل  من  2رتماشي ظ اا االستتمامل علي مست ى ال ركة ال افألة للتأمني  ت ي  ما مع معار  املالءة  -
 :يألث

  ذ راليث أ  ال ركة ال افألة للتأمني ت ج  :استثمار أصول الشركة وفق مبدأ الشخص المحتاط 
أم اأا لالستتمامل يف أيت ل وأيوات استتماملرة تتمتع   ملجة عالألة من ال ما  والسأل لة والرحبألة، وهفا 
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ظتألجة ت  مل امل رع ه مل اإلشاملة  ت أ  معرم شركات التأمني اجل ا ررة  ط  علي ظفل املسامل وكمل هوا 
ضف  ت هوا اي ا  ال ركة . يف حت ر  سبمل وقف ات االستتمامل امل جخلة لت طألة االلت امات التفرألمألة

لالعتباملات و الع اممل املؤ رة علي ظ اا االستتمامل يف شركات التأمني و ال  تع  واي ة من أسالألب 
 .التخفألف من املخاار االستتماملرة

 ع  ي  ل الفرا  اظاسيب املايل يأل  التففألو يف اجل ا ر، أيتبحت  :ة العادلةالتقييم باستخدام القيم 
ال ركة ال افألة للتأمني جمربة علي تقألألم أيت أا و الت اماهتا تبعا ملب أ القألمة الس قألة العايلة كب رمل عن 

 .2مب أ التتلفة التامل ألة، و هوا ما رتماشي و املعار  ال  أتت اا املالءة 

  فاءا علي ظ ع االستتماملات املسم ح اا يف شركات التأمني اجل ا ررة و شركات التأمني األوملو ألة  اإلضافة 
، جن  أ  هألتمل استتماملات ال ركة  مل ال ملاسة ال 2 ت ملأس املال اإلضايف املفروض من قبمل املالءة 

خطر، يف يني جن  أ  اأألتمل أكرب مص مل لل 2حيت     ملجة كب ة علي األسخلم ال  تع  يسب املالءة 
حيت   علي ظسب كافألة من االستتماملات يف السف ات و العقاملات ال  تعترب أهم وسأللة للتف رع، األمر 

، و  ول  اتففا اعتبامل 2الو  رتماش  مع املتطلبات اإلضافألة لرأس املال املفروض من قبمل ظرا  املالءة 
 .االستتماملات األقمل استخلالكا لرأس املالاستتماملات ال ركة ال افألة للتأمني تع  من 

  أي  األيوات املستخ مة يف  2فألما رتعل   إياملة األيت ل و اتص   ال  تع  يسب متطلبات املالءة
اة  من خماار ع   الت اف   ني األيت ل و اتص  ، ففج  أ  ال ركة ال افألة للتأمني حت ز علي م رررة 

خلا  جياي الت اف  و الت از   ني أيت ل ال ركة و  ص مخلا، قص   ايتة  إياملة األيت ل و اتص   وظألفت
 . آتني هول األ  ة من ال فاء  الت اماهتا يف ال قت املفاسب و  الق مل املفاسب

يف يني ال تتماشي استتماملات ال ركة ال افألة للتأمني مع  اق  املعار  املتعلقة  االستتمامل و املق ية من  -
 :يألث 2قبمل املالءة 

 ل ركات التأمني لالستتمامل يف األيوات ال  ترغب اا يو  يصر  2اةررة ال  مفحتخلا املالءة  ملغم
مراعألة يف هوا مب أ ال خن اةررن،  ال أ  ال ركة ال افألة للاتأمني ال اتن أا االستتمامل حبررة 

 .ظتألجة ايتط امخلا  القأل ي الت ررعألة

  علي ال ركة ال افألة للتأمني ك  ها من شركات  سبب غألاب س ق مايل متط مل يف اجل ا ر رتعومل
 .التأمني اجل ا ررة االستتمامل أو استخ ا  امل تقات املالألة للح  من خماار االستتمامل
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  أما مبا رتعل   اإلفصاح عن األيت ل اظتفث اا جن  أ  كافة شركات التأمني اجل ا ررة مبا فألخلا ال ركة
سخلا و  فصاح املعل مات ال رتم  ال أما  هألضات اإلشرا  و ال افألة للتأمني، تبقي مفط رة علي ظف

الرقا ة علي قطاع التأمني و هوا يف ي وي ما تطلب  هول األ  ة، أما  الفسبة للبألاظات امل جخلة 
القا مة علي  2للجمخل مل تت     وية    مل ظقمل مفع مة، األمر الو  رتفاىف و متطلبات املالءة 

رب متمل هول البألاظات ضروملة قص ى للرقا ة علي أساس اتطر من قبمل تعتأساس ال فافألة و ال  
ألهنا تفأل  مستخ مألخلا من  الل  ،امل رفني س اء  الفسبة ل ركة التأمني حب  ذاهتا أو  الفسبة للس ق

 .يص أم علي معل مات ي ل مروظة األيوات االستتماملرة املت  ة عرب ال من

  ألة فتما مت ذكرل سا قا فإ  ال ركة ال افألة للتأمني ال تعط  فألما  ن استخ ا  األسالألب اإليصا
الق مل التايف من األسالألب التمألة لفخلم املخاار املرتبطة  ف ااخلا االستتمامل  و كألفألة  صألن 

ال  تل   شركات  2األيوات املفاسبة إلياملة هول املخاار، و هوا ما ال رتماشي و متطلبات املالءة 
 ج املت يتمل  لألخلا من  الل عملألة القألاس و التقألألم مع أظرمة املعل مات املت فرة التأمني  تتألألف الفتا

 .ل رخلا لإلفصاح عن البألاظات املفصلة و املتعلقة  استتماملاهتا
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 :خالصة

ال ملاسة ال  مت  جراءها علي مست ى ال ركة ال افألة للتأمني مت الت يتمل  ت أ  الف اا االستتمامل  من  الل   
ل ركات التأمني اجل ا ررة كتمل   ع لقأل ي قاظ ظألة مفروضة من قبمل امل رع، علي هوا ُوج  أ  ال ركة ال افألة 
للتأمني تق    ت ظألف أم اأا يف أوج  استتماملرة خمتلفة مبا رت اف  مع مبايئ الت ظألف املعروفة من سأل لة و أما  

 .وملحبألة و  الفسب املفروضة هوا من جخلة

ال  تتعل   ف اا االستتمامل و ظ اا االستتمامل  2و  ع   جراء مقامل ة  ني معار  املالءة  أ رى أما من جخلة  
علي مست ى ال ركة ال افألة للتأمني، مت الت يتمل  ت أ  هول األ  ة  ت ي  ما تت اف  مع ما مت اق اي  من 

ألمة العايلة مما رعي ق ملة ال ركة علي  ايتة تل  املتعلقة مبب أ ال خن اةررن و الق 2ت جألخلات لفرا  املالءة 
 . التخفألف من املخاار االستتماملرة، األمر الو  ر من أا الق ملة علي ال فاء  الت اماهتا اهال  لة ال  ا  
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 :الخاتـمة

 جخلة من تق   فخل  م يوذ يومل من    تق   ملا اة رتة االقتصايرات يف أساسألا يوملا التأمني شركات تلعب  
 هاما يوملا تلعب أ رى جخلة ومن ممتلتاهتم، أو شخصخلم هت ي ال  األ طامل خمتلف ض  واملف  ت األفراي حبمارة

 .ل رخلا اجملمعة األم ال  الل من االستتمامل وترقألة االقتصاي آ رمل يف
مسبقا مع وج ي فايتمل زمي )  رراياهتا( أقسااخلا صملحتُ  فإهنا ،وظررا الظعتاس يوملة اإلظتاذ يف شركات التأمني  

فإ  هول األ  ة تتمتن من  هوا من جخلة، و لتع ي مصايمل أم اأا من جخلة أ رى تس رة الت اماهتامعترب قبمل 
 املبايئ و كوا  االعتباملات و الع اممليألازة مبالغ مالألة معتربة ت جخلخلا لالستتمامل يف القف ات املسم ح اا، وف  

 . ال  حتتم هوا الف اا

لة لسأل  ل لل ومل الو  رلعب  من  الل ت ف  ل ظرراو اوا رتتس  ظ اا االستتمامل يف شركات التأمني أمهألة  ال ة   
، علي الرغم من هوا فإ  ظ اا االستتمامل الع ا   املتأتألة مف أمهألة يف ياالت العج  و االيتألاذ  اإلضافة  ت 

علي مست ى هول ال ركات رفط   علي جمم عة من املخاار املرتبطة مبختلف األيوات االستتماملرة ال  ت تمل 
 .مالءهتا املالألة و تؤي  اا  ت اإلفالس  فرة استتماملات شركات التأمني، و ال  اتن أا أ  هت ي

من هفا تتمن أمهألة يملاسة كألفألة  ياملة املخاار االستتماملرة علي مست ى شركات التأمني،  ايتة يف ظمل أي ث   
 2األظرمة ال  تفاولت املالءة املالألة أول ال ركات و املخاار املرتبطة اا، و ال  جن  علي ملأسخلا ظرا  املالءة 

من األظرمة ال  ترك  علي مالءة شركات التأمني من  الل املخاار ال  ت اج   ا اعتباملل واي األوملويب  لالحتاي
 .هول ال ركات مبا فألخلا خماار االستتمامل

 ت مجلة الفتا ج التالألة و ال  من  الأا سألتم عرض م ى يتحة  الل هوا البحث  ق  مت الت يتمل من و
 :رل الفرضألات امل ض عة آظفا كما 

 :من  الل اجلاظب الفرر  أول ال ملاسة، ت يتلفا  ت   
تعتااارب شاااركات التاااأمني مااان أهااام املؤسساااات املالألاااة ات مألاااة و الفاعلاااة يف أ  اقتصااااي، ظرااارا للااا ومل املااا يوذ  -

لتعألاا  اسااتتمامل هااول  املسااتأمفنيالااو  تلعباا  هااول األ اا ة ماان  ااالل تعبضااة مااا مت حتصااألل  ماان أقساااا ماان 
اظصلة يف أوج  استتماملرة ع ة، كمل هوا من أجمل اةفا  علاي اساتمراملرتخلا ك اركة  هاوا مان التتمل املالألة 

مان جخلاة أ ارى،  اعتباامل أ    رارايات االساتتمامل تعا   مساتأمفألخلاجخلة و الق ملة علي ال فاء  الت اماهتا أماا  
اتساا ر الفامجاة  مص ملا ال رستخلا     من مصايمل أم ال هول ال ركات،  ذ تساع  هاول اإلرارايات يف جارب
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عن الت طألة التأمألفألة، و يف ياالت ع ر ة ر اتمل الار يت االساتتمامل  آلألاة هاماة لت طألاة العجا  ال ا  مت قاع 
و هوا ما رؤكا  يتاحة الفرضاألة (.  سا ر أو أمل اح ضضأللة لعملألات االكتتاب) يف ظتا ج العملألات التأمألفألة 

 .األوت
ة االسااتتماملرة ل ااركات التااأمني حتتمخلااا  اا يات وفاا  قاااظ   ظراارا تص يتااألة الف اااا التااأمألي فااإ  السألاساا -

اإلشاارا  و الرقا ااة علااي التااأمني و ل ا حاا  التففألورااة، كاامل هااوا ماان أجاامل ت جألاا  أماا ال شااركات التااأمني يف 
جماااالت االسااتتمامل األكتاار ضااماظا و األكتاار ملحبألااة يف  اااامل قفاا ات اسااتتماملرة  اا ية  مبااا ر اامن أااا عفصاار 

ن شااركات التاأمني مان الا   ل يف اساتتماملات تتماشاي ماع ظ ااااخلا تاالت اماهتاا،  هاوا ماا االساأل لة ملقا لاة 
 ....االستتمامل يف شراء األوملاق املالألة، االستتمامل يف األيتا ل العقاملراة، ال يا اع ألجامل: التأمألي من أمهخلا 

 .وعلي هوا اتن أ  ظؤك  يتحة الفرضألة التاظألة
املالألاة و  التاايل هتا ي  مالءهتااكما ت يتلفا  ت أ  شركات التأمني تعممل يف  ألضة  ف فاة  املخااار الا  هتا ي  -

ت اج ها، األمر الو  حيتم علألخلا التحتم يف جمم ع هول املخاار و  ياملهتاا   اتمل جألا ، و مان  اني هاتا  
فترمااة ممتلااة مبخاااار الساا ق و خماااار  ذ آتاامل املخاااار املاأل طااامل مااا تعلاا  مفخلااا مبحفرتخلااا االسااتتماملرة، 

الت ااخم و خماااار ت اا  أسااعامل الفا اا ة، م ااافا  لألخلااا املخاااار ال اا  املفترمااة ممتلااة مبخاااار اإلياملة و خماااار 
الصفاعة، املخاار التلألة الا  تصاألب أ  اساتتمامل مباا يف ذلا  اساتتماملات شاركات التاأمني، هاول املخااار 

  اساااتخ ا  األسااال اإليصاااا ألة الااا  تسااااع  علاااي قألااااس هاااول املخااااار  ياملهتاااا عااان اررااا االساااتتماملرة تاااتم
،  اإلضاافة  ت هاول األسال هفااك مجلاة االعتبااملات و الع امامل املاؤ رة علاي ومعرفة السبمل املتلي للحا  مفخلاا

. ظ اااا االسااتتمامل يف شااركات التااأمني و الاا  تعاا  مبتا ااة وسااأللة هامااة للحاا  و التخفألااف ماان هااول املخاااار
 .ؤك  يتحة الفرضألة التالتةوهوا ما ر

 يتاليات ج هررة و ال  ت مفت كألفألة س  عممل  2تعترب اإليتاليات ال  أتي اا ظرا  املالءة   -
شركات التأمني ، ألهنا تأ و  عني االعتبامل كافة األ طامل اظألطة  عممل هول ال ركات و حتم  هول 

مب أ : تعلقة  استتماملاهتا و ال  ت مفتاأل  ة من  طر اإلفالس، و من أهم هول اإليتاليات تل  امل
ال خن اةررن، القألمة العايلة، التف رع، امل تقات املالألة، ال فافألة و اإلفصاح و ملأس املال اإلضايف 

  2املالءة  ت مفت  ذ تعترب هول اإليتاليات أهم ما . املقا مل ملست رات تركأل   طر كمل أياة استتماملرة
 . فألما  ن  ياملة خماار االستتماملمن معار  

 : ال ركة ال افألة للتأمني  ت مست ى علي اا قمفا ال  املأل اظألة ال ملاسة  الل من ت يتلفا وق   -
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  املعااااار  املتعلقااااة  ال اااافافألة واإلفصاااااح عاااان املعل مااااات، يررااااة االسااااتتمامل، االسااااتتمامل يف يف مااااا  اااان
يف مااا هاا  معماا ل  اا    املقاملظااة مااع و(   تفطاا   علألخلاااعلااي الاارغم ماان املخاااار الاا) امل ااتقات املالألااة 

مااا هاا  مفصاا ص علألاا  وفاا  ظرااا  تتماشااي مااع  الفجاا  أ  هااول ال ااركات ف ،شااركات التااأمني اجل ا ررااة
املتعلقاااااة حبرراااااة االساااااتتمامل واساااااتخ ا  امل اااااتقات املالألاااااة إلياملة املخااااااار كماااااا أ  املعاااااار  . 2املاااااالءة 

يف  ال أ  املفااخ االساتتمامل   الرغبة يف العمامل ااا  التأمني اجل ا ررة شركات أ  تحىت ل  ف االستتماملرة
 .اجل ا ر ايل املس ق تط مل المن جخلة أ رى ع    اال رتالء  معخلا هوا من جخلة، أماجل ا ر 

   شركات التأمني اجل ا ررة   ع لقأل ي يتاملمة فألما  ن القف ات اظ ية لالستتمامل و الفساب املرتبطاة
لول  جن  أ  ال ركة ال افألة للتاأمني ك  هاا مان شاركات . 2002مل رتم تع رلخلا مفو سفة اا و ال  

التأمني اجل ا ررة ال ت يل أمهألة معتربة لاسل العلمألاة الا  تقا   علألخلاا العملألاة االساتتماملرة ألهناا تعتربهاا 
لت جألخلاات املاالءة القألاس التم  للخطر رعترب أيا  األسال الر ألساألة ، علي الرغم من أ  عملألة مقففة

2. 
   ت اا ك املعااار  الاا  حتتاام ظ اااا االسااتتمامل يف شااركات التااأمني اجل ا ررااة مااع تلاا  الاا  أتااي اااا ظرااا

الاااو  رعتااارب جااا هر  يتااااليات الفراااا  اجل رااا   مبااا أ ال اااخن اةاااررن: يف الفقااااا التالألاااة 2املاااالءة 
، تف رااااع اظفرااااة  اااااأليوات األقاااامل ، القألمااااة العايلااااةاملتعلاااا   الف اااااا االسااااتتمامل  يف شااااركات التااااأمني

 .استخلالكا لرأس املال
 .  من  الل ما سب  اتن تأكأل  يتحة الفرضألة األ  ة

 : التوصيات واالقتراحات

 :التالألة من  الل هول ال ملاسة والفتا ج املت يتمل  لألخلا حناول ارح مجلة من االق ايات و الت يتألات

ظ اا ضروملة العممل علي ظ ر ال ع  التأمألي ل ى أفراي اجملتمع فألما  ن األمهألة البال ة ال  رتتسألخلا  -
 .نيالتأم

 .ضروملة التخفألف من القأل ي ال  تفرضخلا ال ولة علي شركات التأمني يف ما تعل   ف ااخلا االستتمامل  -
رال خلا امل ر  التحسني وظألفة االستتمامل و  ملرةضروملة االهتما   اجل اظب الففألة ال  ترتب   العملألة االستتما -

من  الل ت عألم مف  ت التأمني  الت ايمل الففألة القايملة علي وضع و تففألو السألاسات  .من االهتما 
االستتماملرة الفاجحة، مع وج ي اجلخلة املسؤولة عن  طأل  و ملسم السألاسات االستتماملرة، و متا عة 
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امل املصلحة العامة لل ركة، و مراعاة ظرو  املفافسة يف الس ق مع تففألوها و تع رلخلا  استمرامل يف  ا
 .ع   اإل الل  الق اظني و القراملات التفرألمألة امل ض عة ةمارة استتمامل هول األم ال

 . ظ اء مصلحة إلياملة املخاار يف كمل شركة من شركات التأمني -
ل  املرتبطة مبجممل املخاار ال  حتف م اكبة ال ملاسات اة رتة املتعلقة  ف اا شركات التأمني  ايتة ت -

 .ظ اا هول ال ركات
العممل علي  ل  ظرا  معل مات جيمع ظ اا شركات التأمني و هوا من أجمل حتسني   متخلا و ال ق    -

 .من جخلة أ رىاملستأمفألفيا ما علي متامن اتلمل لتق اخلا هوا من جخلة، و تق رة االتصال مع مجخل مل 
 :آفاق الدراسة  

 : من  الل يملاستفا للم ض ع جن  أ  ال ملاسة اتن أ  تؤ و أ عاي مستقبلألة كالتايل

 .يسب اإليتالح التف   و األمررت  للمالءة املالألةيف شركات التأمني   االستتمامل يملاسة الف اا  -
 .أ ر الت   يف املست ى العا  لاسعامل علي استتماملات شركات التأمنييملاسة  -
يف حت ر  السألاسات االستتماملرة ل ركات  علي قطاع التأمني اإلشرا  و الرقا ةيومل جخلات يملاسة  -

 .التأمني
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 12الملحق رقم 

Tableau d’évolution de la marge de solvabilité  2010 - 2011. Millions DA 

  Année  2010 Année  2011 Variation 10/11 

  Montant Part Montant Part En valeur En % 

A
ss

u
ra

n
ce

 D
o

m
m

ag
es

 

SAA 22 056 23% 24 453 22% 2 397 11% 

CAAR 16 463 17% 17 364 15% 901 5% 

CAAT 16 099 17% 16 759 15% 660 4% 

Trust Alg. 2 187 2% 2 177 2% -10 0% 

CIAR 4 592 5% 4 679 4% 87 2% 

2A 2 314 2% 2 348 2% 34 1% 

CASH 4 427 5% 9 495 8% 5 068 114% 

Salama Ass. 2 208 2% 2 230 2% 22 1% 

Alliance Ass. 2 413 2% 2 504 2% 91 4% 

GAM 2 535 3% 2 612 2% 77 3% 

MAATEC 275 0% 276 0% 1% 0% 

CNMA 4 128 4% 4 184 4% 61 1% 

AXA Dommage - - 2 000 2% 2 000 - 

A
ss

u
ra

n
ce

 d
e 

P
er

so
n

n
es

 

Cardif Al Djazair. 1 098 1% 1 169 1% 71 6% 

SAPS - - 1 000 1% 1 000 - 

TALA - - 1 006 1% 1 006 - 

CAARAMA - - 1 000 1% 1 000 - 

AXA VIE - - 1 000 1% 1 000 - 

MACIR VIE - - 1 000 1% 1 000 - 

 Total (Ass.directe) 80 791 84% 97 255 85% 16 464 20% 

 CCR 15 744 16% 16 919 15% 1 176 7% 

 Total général 96 535 100% 114 174 100% 17 640 18% 
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Tableau d’évolution de la marge de solvabilité  2011 - 2012. Millions DA 

  Année  2011 Année  2012 Variation 11/12 

  Montant Part Montant Part En valeur En % 

A
ss

u
ra

n
ce

 D
o

m
m

ag
es

 

SAA 24 453 22% 26 346 22% 2 151 9% 

CAAR 17 364 15% 18 044 15% 680 4% 

CAAT 16 759 15% 17 981 15% 1 222 7% 

Trust Alg. 2 177 2% 2 243 2% 66 3% 

CIAR 4 679 4% 4 747 4% 68 1% 

2A 2 348 2% 2 426 2% 78 3% 

CASH 9 495 8% 9 565 8% 70 1% 

Salama Ass. 2 230 2% 2 244 2% 14 1% 

Alliance Ass. 2 504 2% 2 483 2% -21 -1% 

GAM 2 612 2% 2 655 2% 43 2% 

MAATEC 276 0% 288 0% 12 4% 

CNMA 4 184 4% 4 383 4% 199 5% 

AXA Dommage 2 000 2% 2 004 2% 4 0% 

A
ss

u
ra

n
ce

 d
e 

P
er

so
n

n
es

 

Cardif Al Djazair. 1 169 1% 1 180 1% 11 1% 

SAPS 1 000 1% 1 052 1% 52 5% 

TALA 1 006 1% 1 039 1% 33 3% 

CAARAMA 1 000 1% 1 018 1% 18 2% 

AXA VIE 1 000 1% 1 006 1% 6 1% 

MACIR VIE 1 000 1% 1 010 1% 10 1% 

 Total (Ass.directe) 0   685       

 CCR 96 998 85% 102 397 85% 5 399 6% 

 Total général 16 919 15% 18 114 15% 1 195 7% 
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Etat N°10 : les Placements  

 

 

Solde au debut  

 

Mouvements 

de la 

periode     

Solde à 

la fin du 

trimestre 
 

  du trimestre 
Débit Crédit Solde 

Produits 

financiers 

Trésor 
     

 

Court terme  
     

 

      
 

Moyen terme 
     

 

Long terme 
     

 

Marché monétaire 
     

 

Dépots à terme 
     

 

Court terme 
     

 

Moyen terme 
     

 

Long terme 
     

 

Autres 
     

 

Titres de participation 
     

 

Placements immobiliers 

(Immeubles bâtis sur le territoire 

algérien et droits réels 

immobiliers) 
     

 

TOTAL 
     

 

Dettes techniques 
     

 

 Etat N°10 :Placements  

  

Nom de l'entreprise:     

  

Unité : DA 
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 :قائمة المصطلحات

 المصطلح باللغة اإلنجليزية المصطلح باللغة العربية

 Pure Risks األخطار البحتة 

 Dynamic Risks أخطار الحركة 

 Static Risks أخطار السكون 

 Speculative Risks أخطار المضاربة 

 Standard Deviation االنحراف المعياري 

 Variance التباين 

 Best Estimate التقدير الجيد 

 Accident الحادث 

 Minimum Capital Requirement الحد األدنى لمتطلبات رأس المال 

 Put option حق اختيار البيع 

 Call option حق اختيار الشراء 

 The loss خسارة 

 Reinssurance Risk خطر إعادة التأمين  

 Investment Risk خطر االستثمار

 Underwriting Risk خطر االكتتاب 

 Operational Risk  خطر التشغيل

 Liquidity Risk  خطر السيولة 

 Jurisdictional & Legal Risk  الخطر القانوني و التشريعي

 Credit Risk االئتمان / خطر القرض

 Credit spread risk خطر انتشار االئتمان

 Market changes Risk خطر تغيرات السوق 

 quantitative impact studies دراسات األثر الكمي 

 Solvency Capital Requirement رأس المال الضروري للمالءة 
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 Actual Return عائد فعلي أو حقيقي 

 Expected Return عائد متوقع 

 Required Return عائد مطلوب 

 Return On Investment عائد على االستثمار

 Return On Equity عائد على حقوق الملكية 

 Holding Period Yield عائد فترة االحتفاظ 

 Options عقود الخيارات 

 ORSA(own risk & solvency assessment) التقييم الداخلي للمخاطر و المالءة

 SWAPS عقود المبادلة 

 Contrats Future العقود المستقبلية 

 Risk Premium عالوة المخاطر 

 Management Risks  مخاطر اإلدارة

 Financial or Economic Risks مخاطر اقتصادية  

 Inflation Risks مخاطر التضخم 

 Market Risks مخاطر السوق 

 Manufacturing Risks مخاطر الصناعة 

 Unsystematic Risks مخاطر غير منتظمة 

 Systematic Risks مخاطر منتظمة 

 Interest Rate Risks مخاطر تغير معدل الفائدة 

 Non Financial or Non Economic Risks المخاطر غير االقتصادية 

 Range المدى 

 Hazard مسبب الخطر 

 Personal Hazard مسببات الخطر الشخصية  

 Physical Hazard مسببات الخطر الموضوعية  
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 Peril مصدر الخطر 

 Coefficient of Variation معامل االختالف 

 Coefficient Of Correlation معامل االرتباط 

 Beta Coefficient معامل بيتا 

 Inflation Rate معدل التضخم 

 Rate Real Return معدل العائد الحقيقي 

 Modern Portfolio Theory Model  نظرية المحفظة الحديثة 

 Markowitz Model  نظرية ماركوويتز

 Risk Margin هامش الخطر 

 فرنسيةالمصطلح باللغة ال المصطلح باللغة العربية

 engagement réglementés االلتزامات التنظيمية أو المقننة 

 dettes techniques الديون التقنية 

 provisions techniques المخصصات التقنية 

 provisions réglementés تنظيمية المخصصات ال
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 020 2يوضح الركائز األساسية للمالءة  10
 022 2مخاطر التأمين وفق المالءة  11
 020 2و المالءة  0ميزانية شركة التأمين وفق المالءة  10
على المستوى ( SAA)للتأمين  الوطنية للشركةالهيكل التنظيمي  08

 المركزي
040 

 042 (المديريات الجهوية)المستوى الجهوي الهيكل التنظيمي للشركة على  09
 043 الهيكل التنظيمي للشركة على مستوى الوكاالت 10
 040 2102هيكل محفظة نشاط الشركة لسنة  11
 048 2102هيكل التعويضات لسنة  12
 004    2للمالءة  نمذجة للمخاطر حسب النموذج المعياري 03
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 المحتويات فهرس

 الصفحة العنوان

 I البسملة

 II شكر و تقدير

 III اإلهداء

 د-أ مقدمة

 االستثمار في شركات التأمين: الفصل األول

 1 تمهيد

 2 عموميات حول االستثمار في شركات التأمين: المبحث األول 

 2 مفاهيم عامة حول شركات التأمين: المطلب األول

 2 تعررف شركات التأمني : الفرع األول

 3 أشتال شركات التأمني: التاينالفرع 

 9 وظا ف شركات التأمني: الفرع التالث

 02 مدخل  لالستثمار في شركات التأمين: المطلب الثاني 

 02 تعررف االستتمامل: الفرع األول 

 00 مبايئ استتمامل أم ال شركات التأمني: الفرع التاين

 08 التأمينأهمية و دور االستثمار في شركات : المطلب الثالث 

 20 طبيعة و خصائص استثمارات شركات التأمين: المبحث الثاني

 22 مصادر أموال استثمارات شركات التأمين : المطلب األول

 22 أم ال و يق ق املسامهني: الفرع األول
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 22 ( (التقفألة)املخصصات الففألة ) : أم ال و يق ق  لة و ا   التأمني: الفرع التاين

 20 أم ال غ  مرتبطة  الف اا التأمألي: التالثالفرع 

 29 العوامل المؤثرة في السياسة االستثمارية لشركات التأمين:المطلب الثاني

 29 التقفألةالع اممل املالألة و : الفرع األول

 28 الع اممل املتعلقة  اإلشرا  و الرقا ة علي قطاع التأمني: الفرع التاين

 30 االستتماملرةالع اممل : الفرع التالث

االعتبارات الواجب مراعاتها عند وضع سياسة استثمارية لشركات : المطلب الثالث
 التأمين

32 

 32 االعتباملات ال اجب مراعاهتا  الفسبة ل ركات التأمني علي اةألاة: الفرع األول

و  االعتباملات ال اجب مراعاهتا  الفسبة ل ركات التأمني علي املمتلتات: الفرع التاين
 33 املسؤولألة

 30 صيغ االستثمار المتاحة أمام شركات التأمين: المبحث الثالث

 35 االستثمار على مستوى السوق المالي: المطلب األول

 31 مفخل   الس ق املالألة و أظ اعخلا: الفرع األول

 38 االستتماملات علي مست ى س ق ملأس املال: الفرع التاين

 45 علي مست ى الس ق الفق رةاالستتماملات : الفرع التالث

 48 االستثمار في العقارات: المطلب الثاني

 48 أظ اع االستتماملات العقاملرة: الفرع األول

 50 مربملات االستتمامل يف العقاملات: الفرع التاين

 51 أشتال االستتماملات العقاملرة يف شركات التأمني: الفرع التالث
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 52 أموال شركات التأمينصيغ أخرى الستثمار : المطلب الثالث

 52 قروض   ما  مله   عقاملرة: الفرع األول

 54 القروض املق مة ةملة و ا   التأمني علي اةألاة: الفرع التاين

 59 خالصة

 المخاطر االستثمارية في شركات التأمين و كيفية إدارتها  : الفصل الثاني

 60 تمهيد

 10 شركات التأمينالمخاطر االستثمارية في : المبحث األول

 10 أنواع المخاطر التي تواجه شركات التأمين: المطلب األول

 10 اتطر : الفرع األول

 10 األ طامل ال  تتعرض أا شركات التأمني: الفرع التاين

 03 عائد و مخاطر االستثمار: المطلب الثاني : المطلب الثاني

 03 عا   االستتمامل: الفرع األول

 08 خماار االستتمامل: التاينالفرع 

 90 إدارة المخاطر االستثمارية في شركات التأمين: المبحث الثاني

 90 أهمية إدارة المخاطر في شركات التأمين : المطلب األول

 90  ياملة املخاار   ركات التأمني : الفرع األول

 99 مرايمل  ياملة املخاار : الفرع التاين

 80 المخاطر االستثماريةقياس : المطلب الثاني

 010 أساليب التقليل من المخاطر االستثمارية:المطلب الثالث
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 010 التف رع :الفرع األول 

 014 امل تقات املالألة : الفرع التاين

 011 السألاسات املتبعة يف  ياملة اظفرة االستتماملرة: الفرع التالث

 019 و إدارة المخاطر االستثمارية في شركات التأمين 2نظام المالءة  :المبحث الثالث

 018 2نظام المالءة : المطلب األول

 018 2تق مي ظرا  املالءة : الفرع األول

 002 2هألتمل ظرا  املالءة : الفرع التاين

 020 2خماار التأمني يف  اامل املالءة : الفرع التالث

 023 الخاصة باالستثمار والمخاطر المتعلقة به 2المالءة إصالحات : المطلب الثاني

 023 2الف اا االستتمامل  ل ركات التأمني وفقا للمالءة : الفرع األول

 021 علي  ياملة االستتمامل يف شركات التأمني 2تأ   املالءة : الفرع التاين

 031 2 طر الس ق كأهم وي ة للخطر وف  املالءة : الفرع التالث

 030 خالصة

 (SAA) دراسة حالة الشركة الوطنية للتأمين :الفصل الثالث

 031 تمهيد

 030 (SAA)  لمحة تاريخية عن الشركة الوطنية للتأمين: المبحث األول

 030 (SAA)تقديم الشركة الوطنية للتأمين : المطلب األول

 030 ظ أة وتط مل ال ركة ال افألة للتأمني : الفرع األول

 039 اأألتمل التفرألم  لل ركة ال افألة للتأمني: التاينالفرع 
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 040 املفتجات ال  تق مخلا ال ركة ال افألة للتأمني: الفرع التالث

 040 نشاط الشركة الوطنية للتأمين: المطلب الثاني 

 003 التوظيف المالي في الشركة الوطنية للتأمين: المبحث الثاني

 003 الممكنة لشركات التأمين الجزائريةأوجه التوظيفات : المطلب األول

 003 تت رن االلت امات التفرألمألة: الفرع األول

 000 آتألمل االلت امات التفرألمألة : الفرع التاين

 009 االلتزامات التنظيمية على مستوى الشركة الوطنية للتأمين: المطلب الثاني

 012 للتأمينتحليل محفظة التوظيف للشركة الوطنية : المطلب الثالث

 012 تط مل استتماملات ال ركة ال افألة للتأمني: الفرع األول

 010 تقألألم هألتمل استتماملات ال ركة ال افألة للتأمني: الفرع التاين

 018 آتألمل االلت امات التفرألمألة و تط مل ع ا   استتماملات ال ركة: الفرع التالث

 002 2للتأمين و معايير المالءة نشاط االستثمار للشركة الوطنية : المبحث الثالث

 002 مميزات النشاط االستثماري للشركة الوطنية للتأمين: المطلب األول

 004 2دراسة حالة النشاط االستثماري للشركة حسب المالءة :  المطلب الثاني

 009 الخالصة 

 008 خاتمةال

 093 المالحق

 090 المصطلحات

 081 المراجع
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 080 فهرس الجداول

 089 فهرس األشكال

 088 فهرس المحتويات



 

 

 :الملخص

ألي بلد، لما تقوم به  مهن دور مهزدوج  القطاع االقتصاديتمثل شركات التأمين جزءا هاما و متكامال من   

فهههي تقههوم مههن جهههة بتقههديم الخههدمات التأمينيههة  و مههن جهههة أخههرى تلعههب دورا هامهها مههن خههالل نشههاطها 

يجعلهها عرضهة لمجموعهة كبيهرة  األمر الذياالستثماري، و هذا بالنظر إلى  حجم األموال المجمعة لديها، 

ات و كذا علهى قهدرتها الماليهة، و بالتهالي إمكانيهة اإلخهالل من األخطار  تنعكس سلبا على موقع هذه الشرك

 .بالتزاماتها اتجاه دائنيها على رأسهم حملة وثائق التأمين

و باعتبار المخاطر االستثمارية أحد المخاطر التي تواج  شركات التأمين، كان من الضروري علهى ههذه   

علهى ههذا تهم  .األخيرة تبني ما يكفل لها حسن إدارة هذه المخاطر لتجنبها أو التخفيف من حدتها علهى األقهل

تهم  اإلطهارد منهها، وفهي ههذا عرض أهم األساليب المستخدمة لقياس هذه المخهاطر و كيفيهة التخفيهف و الحه

الذي جاء لتحسهين القطهاع التهأميني فهي دول االتحهاد األوروبهي، مهن خهالل مها تهم  2التطرق لنظام المالءة 

اقتراح  من قبل هذا النظام من توجيههات إلدارة شهركات التهأمين بنهاءا علهى المخهاطر التهي تواجههها علهى 

مبههدأ : ههها وفههق هههذه التوجيهههات بنههاءا علههى معههايير أهمهههارأسههها المخههاطر االسههتثمارية، و التههي تههتم إدارت

 . الشخص الحريص، القيمة العادلة، و كذا المشتقات المالية

 .2 شركات التأمين، إدارة المخاطر، نظام المالءةالمخاطر االستثمارية، االستثمار،  :الكلمات المفتاحية

Résumé : 
  les compagnies d'assurance représente un élément important et intégré dans le secteur économique de 

chaque  pays. Pour son double rôle qu'elle jouent, d’une part fournir des services d'assurance, et 

d'autre part jouer un rôle important grâce à ses investissements, et cela à cause de la taille des fonds 

qu’elle a, c'est ce qui le rend sensibles à un large éventail de risques reflètent négativement sur le 

statut de ses entreprises ainsi que sur ses capacités financières, et donc la possibilité de préjudice ses 

obligations envers ses créanciers, y compris les assurés.    

  Et le risque d'investissement comme un risque encouru par les compagnies d'assurance, il est 

nécessaire d'adopter et d'assurer leur bonne gestion pour éviter ou d'atténuer, au moins. Sur ce, nous 

avons présenté les principales méthodes utilisées pour mesurer ces risques et les moyens d'atténuer 

et de réduire. Dans ce contexte, nous avons traité le système de solvabilité 2, qui est venu pour 

améliorer le secteur d'assurance dans les pays de l'Union européenne, à travers ce qui a été proposé 

par ce système des orientations pour la gestion des compagnies d'assurance sur la base des risques 

encourus par le y compris les risques d'investissement, qui sont gérés conformément à ces lignes 

directrices par des critères tels que: le principe de la personne prudente, la juste valeur, et ainsi que 

les produits financiers dérivés. 

Les mots clés: investissement, risques d'investissement, compagnies d'assurance, 

gestion des risques, système de solvabilité 2. 

 


