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ملخص: 

ال�ّسورية للتاأمني وانفتاح  ال�ّسوق  التطورات احلا�سلة يف  �سوهدت يف االآونة االأخرية 
القطاع التاأميني اأمام ال�رّضكات اخلا�سة املحلية والعربية واالأجنبية. 

من املعلوم اأّن �رضكات التاأمني تقدَّم اخلدمات التاأمينية لالأفراد والهيئات، وتتناف�ص 
فيما بينها مبا يحقق تغطية االأخطار التي يتعر�سون لها، لذا كان من املفرت�ص تقدير و�سع 
�رضكات التاأمني العاملة يف ال�ّسوق حاليًا والتنبوؤ به م�ستقباًل، وهذا ال يتحقق اإال عن طريق 

تقومي اأدائها. 
لة التي  لتحقيق اأهداف البحث قمنا با�ستقراء حتليلي الأهم الّدرا�سات ال�ّسابقة ذات ال�سّ
اقرتحنا  ثم  املو�سوعة،  الفر�سيات  �سحة  واأثبتنا  التاأمني،  �رضكات  اأداء  درا�سة  ا�ستهدفت 
نظامًا يت�سمن موؤ�رضات كمية يتوافق مع طبيعة ن�ساط التاأمني يف ال�ّسوق ال�ّسورية، ومن ثّم 
طبقنا هذه املوؤ�رضات على ال�رّضكة ال�ّسورية الوطنية للتاأمني كونها اإحدى ال�رّضكات اخلا�سة 

العاملة يف ال�ّسوق ال�ّسورية للتاأمني.
اأثبتت هذه املوؤ�رضات فعاليتها، واأعطت نتائج حول اأداء ال�رّضكة املدرو�سة، وا�ستناداً 
اإىل النتائج نو�سي بتطبيق هذه املوؤ�رضات على باقي �رضكات التاأمني العاملة يف ال�ّسوق 

ال�ّسورية، وتطوير هذه املوؤ�رضات، وزيادة عددها م�ستقباًل.
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Abstract: 
It recently appears that the Syrian insurance market has realized a 

proper development and the insurance sector has opened up to private local, 
Arab and foreign companies.

It is well known that the insurance companies provide insurance services 
to individuals, organizations and they compete among themselves for 
covering the dangers that they are exposed to, so it is necessary to evaluate 
the present situation of the insurance companies operating in the market and 
predict their future, and this can only be realized by the measurement of their 
performance.

To achieve the objectives of our research, we have extrapolated the 
findings of the most important relevant studies which have been interested 
with the evaluation of the performance of insurance companies, and proved 
the validity of the given assumptions and then we proposed a system of 
quantitative indicators which will be consistent with the nature of insurance 
activity in the Syrian market, and then we applied these indicators on the 
Syrian National Insurance Company which is one of the companies operating 
in the Syrian insurance market. 

These indicators have proved their effectiveness concerning the 
performance of the studied company. 

On the basis of our research results we recommend the application of 
these indicators to other insurance companies operating in the Syrian market 
and the development of these indicators and increase their numbers in the 
future.
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مقدمة: 
على الرغم من تطور القطاع التاأميني يف �سورية، والّدور الذي متار�سه �رضكات التاأمني 
يف حت�سني خدماتها اأمام املتعاملني، مازال التقومي العلمي والعملي الأداء �رضكات التاأمني 
ل�رضكات  الّدوري  والتقومي  االأداء  قيا�ص  يفتقر  حيث  بعد.  معامله  تت�سح  ومل  بدايته،  يف 
التاأمني اإىل موؤ�رضات علمية وعملية مدرو�سة اأ�سا�سها كمي، ُيحدَّد من خاللها موقع �رضكة 
التاأمني يف ال�ّسوق ال�ّسورية للتاأمني، ويعرف مدى قدرتها على اال�ستمرار فيه بقوة وجناح، 
بحيث تعتمد هذه املوؤ�رضات على بيانات الفرتة احلالية ملعرفة فيما اإذا كان و�سع ال�رّضكة 

�سيكون يف امل�ستقبل اإيجابيًا اأو �سلبيًا.
اإّن قيا�ص اأداء �رضكات التاأمني يحتاج اإىل فح�ص االأداء املايل والفّني لها، وياأتي هذا 
من خال�سة تقارير تعتمد على بيانات دقيقة وحديثة وكاملة من تلك ال�رّضكات. كما توؤدي 
التاأميني،  للجانب  التخطيط  عند  فعااًل  دوراً   Actuarial Experience االكتوارية  اخلربة 
 Future وذلك عن طريق حتليل املعلومات املتوافرة عنه من خالل �سيناريوهات م�ستقبلية
Scenarios تتنباأ بالو�سع املايل والفّني عن طريق تقدير االحتياطيات Reserves الواجب 

توافرها، واملطلوب تراكمها لل�ّسنوات القادمة.

مشكلة البحث: 
�سورية،  التاأمني يف  �سوق  لتنظيم  اأ�سا�سيًا  دوراً  التاأمني  االإ�رضاف على  متار�ص هيئة 
-quantit  لكن هذا الّدور ال ميكن اأن يتبلور بال�ّسكل الفّعال، ما مْل يعتمد على موؤ�رضات كمّية
ال�ّسوق  اأّن  التاأمني. ومبا  tive Indicators، ت�سعى الختبار الو�سع املايل والفّني ل�رضكات 

ال�ّسورية للتاأمني تفتقر ملثل هذه املوؤ�رضات، فاإّننا ن�سعى يف هذا البحث اإىل اال�ستفادة من 
بع�ص املوؤ�رضات العاملية التي ذكرت يف درا�سات �سابقة، و�سنقرتح موؤ�رضات كمّية جديدة 
مبا يتنا�سب مع واقع ال�ّسوق ال�ّسورية للتاأمني، بحيث تتحول هذه املوؤ�رضات مبرور الّزمن 

لنظام قيا�ص اأداء اأي �رضكة تاأمني تتوافر فيه امل�سداقية والّدقة.

أهمّية البحث: 
ة  اخلا�سّ ال�رّضكات  اإحدى  اإىل  يتطرق  فهو  املو�سوع،  البحث يف حداثة  اأهمية  تتمثل 
التاأمني  �رضكات  حول  الكمّية  الّدرا�سات  تندر  بحيث  للتاأمني،  ال�ّسورية  ال�ّسوق  يف  العاملة 
لهذه  والفني  املايل  الو�سع  واقع  وهو  حديثًا،  مو�سوعًا  يتناول  كما  ة.  اخلا�سّ ال�ّسورية 
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ال�رّضكة من خالل تطبيق املوؤ�رضات الكّمية، وهذا مل ي�سبق تناوله يف االأبحاث ال�ّسورية نظراً 
حلداثة �ّسوق التاأمني يف �سورية.

أهداف البحث: 

ن�سعى من خالل هذا البحث اإىل اقرتاح موؤ�رضات كمّية تعتمد على بيانات Data دقيقة 
-)IRIS) The Insurance Reg املبكر االإنذار  نظام  ا�سم  تندرج حتت  اأن   وكاملة ميكن 
latory Information System، ف�ساًل عن درا�سة و�سع ال�رّضكة ال�ّسورية الوطنية للتاأمني 

على  املقرتحة  الكّمية  املوؤ�رضات  وتطبيق  للتاأمني،  ال�ّسورية  ال�ّسوق  يف  العاملة  اخلا�سة 
ال�رضكة ال�ّسورية الوطنية للتاأمني، ثّم اخلروج بالتو�سيات املالئمة بناًء على ذلك التطبيق.

تساؤالت البحث: 

لتحقيق اأهداف البحث �سنحاول مناق�سة الت�ساوؤالت االآتية: 
التاأمني  اأق�ساط  تقلبات  مواجهة  للتاأمني  الوطنية  ال�ّسورية  ال�رّضكة  ت�ستطيع  هل  1 .

واإعادة التاأمني؟ .
اأن تتعر�ص ال�رّضكة ال�ّسورية الوطنية للتاأمني الحتماالت الع�رض املايل  هل ميكن  2 .

م�ستقباًل؟ .
هل املوؤ�رضات الكمّية املقرتحة فّعالة يف احلكم على اأداء �رضكة التاأمني املدرو�سة  3 .

حاليًا وم�ستقباًل؟ .

حدود البحث: 

تتلخ�س حدود هذا البحث بحدود مكانية وزمنية: 
�رضكات  اإحدى  بيانات  على  املقرتحة  الكّمية  املوؤ�رضات  طبقنا  مكانية:  ● حدود 
اخلدمة  بتقدمي  تقوم  حيث  للتاأمني.  الوطنية  ال�ّسورية  ال�رّضكة  وهي  اأال  اخلا�سة،  التاأمني 
التاأمينية للمتعاملني باأ�سعار مناف�سة، وتتبع �سيا�سة الّتعاون الّتام مع ال�رّضكات املحلية 
اخلام�ص  ال�ّسنوي  )التقرير  العاملية   Reinsurance التاأمني  اإعادة  �رضكات  ومع  القائمة، 

لل�رّضكة الوطنية للتاأمني، 2010: 10( .
االأداء  لتحليل  على عامي 2009 و2010 ●  العملي  التطبيق  اقت�رض  زمنية:  حدود 

املايل والفّني لل�رّضكة ودرا�سته، كون ال�رّضكة حديثة العهد يف ال�ّسوق ال�ّسورية للتاأمني.



264

للتأمني  الوطنية  الّسورية  الّشركة 

أ. نور احلميدي أداء  لتقييم  مقترح  كّمي  نظام 

أ.د. عبد الرحمن العبيد/ أ.د. محمد دركزنلي

منهجية البحث: 
ن�ساهده  الذي  التحليلي  الو�سفي  بـاالأ�سلوب  البحث  هذا  املتبعة يف  املنهجية  تتمثل 
يف اجلانب النظري، بحيث يعطي هذا املنهج الفر�سة للتعرف اإىل االأبعاد املختلفة للبحث، 
اإ�سافة اإىل التحليل والربط بني املتغريات الّداخلة يف البحث، بهدف التو�سل اإىل نتائج ميكن 
االعتماد عليها، وعلى هذا االأ�سا�ص اعتمدنا على م�سادر خمتلفة للبيانات واالإح�سائيات 

منها القوائم املالية لل�رّضكة ال�ّسورية الوطنية للتاأمني.

اإلطار النظري والدراسات السابقة: 
يتناول االإطار النظري اأربعة جمموعات مكونة من موؤ�رضات كمّية، ت�سكل مع بع�سها 
بع�سًا نظامًا كميًا ي�سبح مع مرور الّزمن بو�سلة هادية الأي �رضكة تاأمني، ويقوم باإنذارها 
حول و�سعها املايل والفني، ويجعلها قادرة على اال�ستمرار يف ال�ّسوق بتوازن وقوة، ومبا 
اأّن التاأمني يف �سورية مّر خالل ال�ّسنوات ال�ّست بتطورات جذرية نتج عنه ال�ّسماح ل�رضكات 
فاإننا  للتاأمني،  ال�ّسورية  العامة  املوؤ�س�سة  والتناف�ص مع  التاأمني اخلا�سة مبمار�سة دورها 
ال�ستعرا�ص  اإ�سافة  وتطوره،  �سورية  يف  التاأميني  والقطاع  التاأمني  ماهية  �سن�ستعر�ص 
املوؤ�رضات الكمّية التي توؤّلف مبجموعها الّنظام املقرتح ا�ستخدامه يف تقومي اأداء �رضكات 
التاأمني، اإ�سافة للتطبيق العملي على ال�رّضكة ال�ّسورية الوطنية للتاأمني، ولكن قبل الدخول 
اإىل منت البحث، ال ُبدرّ لنا من اأن نعررّف بع�س املفاهيم وامل�سطلحات االأ�سا�سية يف 

البحث، وهي: 
اإىل  يوؤدي  اأن  ن مبقت�ساه  املوؤمِّ يلتزم  : ♦ عقد  التاأمني(  )بولي�سة  التاأمني  وثيقة 
ن له اأو اإىل امل�ستفيد الذي ا�سرتط التاأمني ل�ساحله مبلغًا من املال اأو تعوي�سًا ماليًا،  املوؤمَّ
اأو اأي دفعة مالية اأخرى  يف حال وقوع احلادث، اأو حتقق اخلطر املبني بالعقد لقاء ق�سط 

ن خالل فرتة زمنية معينة )نا�رض، 2007: 18( . ن له للموؤمِّ يوؤديها املوؤمَّ
وثائق  مبوجب  امل�ستحقة  االأق�ساط  اأو  االإيرادات  هو  املكتتبة: ♦  االأق�ساط  اإجمايل 
ن لهم لل�رضكة مقابل  التامني التي اأ�سدرتها �رضكة التاأمني، اأي اإّنها متثل ما يدفعه املوؤمَّ

ن له عن ال�رضر.  موافقتها على تعوي�ص املوؤمَّ
�سايف االأق�ساط املكتتبة: ♦ ميثل االأق�ساط املكتتبة لدى ال�رّضكة بعد طرح االأق�ساط 

املعاد التاأمني عليها.
االأق�ساط املكت�سبة: ♦ متثل اأق�ساط التاأمني اخلا�سة بالفرتة املحا�سبية التي تغطيها 
االأق�ساط  وتعطي  املكت�سبة،  غري  باالأق�ساط  اخلا�سة  الت�سويات  اإجراء  بعد  املالية،  القوائم 
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املكت�سبة موؤ�رضاً مهمًا عند قيا�سها بالتعوي�سات )املطالبات( املتكبدة خالل الفرتة نف�سها 
ملعرفة هام�ص ربح ال�رّضكة من اأق�ساط التامني.

االأق�ساط غري املكت�سبة: ♦ هي جزء من االأق�ساط املكتتبة الذي حت�سل عليه �رضكة 
التاأمني مقدمًا يف بداية التاأمني يف الفرتة املحا�سبية التي ال تغطيها القوائم املالية.

الّدراسات الّسابقة: 
لكي نتناول مو�سوع البحث بالتحليل والتطبيق، ونحقق اأهدافه، فقد قمنا با�ستعرا�ص 
اأداء  لتقومي  كّمية  اأ�ساليب  تبنت  التي  واالأجنبية  العربية  باللغتني  ال�ّسابقة  الّدرا�سات  اأهم 
�رضكات التاأمني، وبينت اأثر تلك االأ�ساليب على قوة املراكز املالية لتلك ال�رّضكات اأو �سعفها، 

وفيما يتعلق بتقومي اأداء �رضكات التاأمني، نورد اأهم الدرّرا�سات واالأبحاث: 
)Kramer, 1995( ◄ منوذجني يحددان قوة املراكز املالّية ل�رضكات  طّورت درا�سة 
حيث  الع�سبية.  ال�ّسبكة  ومنوذج  املنّظم   logit منوذج  وهما  و�سالمتها،  الهولندية  التاأمني 
هذين  تطبيق  بو�ساطة  جداً  نادرة  الهولندية  التاأمني  �رضكات  اإفال�ص  حاالت  اأ�سبحت 
القائمني على املركز  ال�ّسنوية تعّد من قبل  التقومي  اأّن تقارير  الّدرا�سة  النموذجني، وبينت 
املايل لل�رّضكة، حيث ت�سنف �رضكات التاأمني من خالل هذا التقرير �سمن اإحدى املجموعات 
االآتية: قوية، متو�سطة، �سعيفة، وي�ستخدم كال النموذجني �ستة متغريات خمتارة بو�ساطة 
stepwise logistic بحيث تغطي ثالثة مفاهيم: القدرة على االإيفاء، والربحية، واال�ستثمارات، 

وغطى كٌل من النموذجني بيانات عام 1992 كما �سمال 195 �رضكة. واختربا بيانات عام 
ب�سكل  ي�سّنف  اأن  املنّظم   logit منوذج  وا�ستطاع  �رضكة،   193 العينة  �سّمت  حيث   1993
�سحيح 85% من العينة املختربة، واعترب اأّن 95% �رضكات قوية، و85% �رضكات �سعيفة. 
اأّن  ال�ّسبكة الع�سبية فقد �سّنف ب�سكل �سحيح 86% من عينة االختبار، واعترب  اأّما منوذج 
ال�رّضكات وفق  الّنموذجني ت�سنيف  لكال  لكن ال ميكن  ال�رّضكات قوية و�سعيفة،  96% من 

امل�ستوى املتو�سط. 
تبّنت درا�سة )Kramer, 1997( ◄ اأ�سلوب لوغاريتم ن�سبة االحتمالني، حيث متّكن هذا 
الّنموذج من ت�سنيف ال�رّضكات حمل الّدرا�سة اإىل ثالثة م�ستويات من االأداء: قوي ومتو�سط 
و�سعيف، واأظهر الّنموذج مقدرة عالية على ت�سنيف وال�رّضكات حمل الّدرا�سة وتقوميها. اإْذ 
ا�ستطاع ت�سنيف 93 % من ال�رّضكات حمل الّدرا�سة على نحٍو مر�ٍص، وا�ستطاعت هذه الّدرا�سة 
اأن تو�سح مركز كل �رضكة باملقارنة بال�رّضكات االأخرى، فاعتربت اأّن املجموعة ال�سعيف 
اأنها حتتوي على ال�رّضكات التي لها اأولوية اخل�سوع لعملية فح�ص اإ�سايف ملراكزها املالية، 
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اأّما املجموعة املتو�سطة فهي ال�رّضكات التي يوجه لها اإنذار قبل وقوعها �سمن املجموعة 
ال�سعيفة، واأّن املجموعة القوّية يجب تدعيمها وحّثها على اال�ستمرار يف التقدم.

هدفت درا�سة )م�سطفى، 2006( ◄ اإىل حتليل االآثار املرتتبة على ان�سمام م�رض اإىل 
اتفاقية اجلات، وبالتايل تقومي اأثر هذه االتفاقية على الّن�ساط اال�ستثماري ل�رضكات التاأمني 
على احلياة امل�رضية من خالل قيا�ص متو�سط عائد اال�ستثمار، ودرجة خماطرة اال�ستثمار 
ملجموعة �رضكات التاأمني امل�رضية التي متار�ص ن�ساط تاأمينات احلياة، قبل ان�سمام م�رض 

اإىل االتفاقية وبعدها. 
يف  وامل�ستخدمة  اجلديدة  االأ�ساليب  بع�ص  على   ◄ )2009 )ح�سني،  درا�سة  رّكزت 
ال�رّضكات التاأمينية، واملتعلقة باأ�ساليب التقومي الكّمي لالأداء التي هي �رضورية يف عملية 
ظل  يف  ال�رّضكة  اأداء  لتقومي  التقليدي  املدخل  الّدرا�سة  واأو�سحت  الت�سيري،  قرارات  اتخاذ 
ظل  يف  تظهر  بداأت  التي  الق�سور  اأوجه  بع�ص  تناولت  كما  املالية،  االأدوات  من  جمموعة 
غياب البعد االإ�سرتاتيجي للتحليل من جهة، وما تواجهه ال�رّضكة من تغريات كثرية و�رضيعة 
املتغريات  التعامل مع هذه  يتناول  كّمي  البحث عن مدخل  يتطلب  مّما  االأعمال،  بيئة  يف 
من جهة اأخرى. كما تناولت اإمكانية ا�ستخدام بع�ص االأدوات والّنماذج الكمّية املعا�رضة 
 ،Z للتقومي كتحليل التمايز ودوره يف اكت�ساف حاالت الف�سل واالإفال�ص با�ستخدام مقيا�ص
ومعيار Bald ridge لقيا�ص االأداء وتقنية التقومي املتوازن لالأداء باعتباره منوذجًا مطّوراً 

للنموذج التقليدي للتحليل املايل.
وء على واقع االأداء  اأّننا �سنلقي ال�سّ اإّن ما ميّيز البحث احلايل عن الّدرا�سات ال�ّسابقة 
املايل والفّني لل�رّضكة ال�ّسورية الوطنية للتاأمني من خالل تطبيق بع�ص املوؤ�رضات الكمّية 
للنظام املقرتح لتقدير و�سعها م�ستقباًل، حيث ُتظهر هذه الّدرا�سة، والأول مّرة االأداء الفردي 

لهذه ال�رّضكة يف ال�ّسوق ال�ّسورية للتاأمني وفق موؤ�رضات م�ستندة اإىل اأ�سلوب علمي.

أوالً: ماهية التأمني وتطور القطاع التأميين يف سورية: 

يتعر�ص االإن�سان خالل مراحل حياته املختلفة اإىل العديد من االأخطار التي ينتج عن 
اخلدمات  اأهم  من   Insurance التاأمني  ويعّد   ،Financial Losses مالية  خ�سائر  حتققها 
اإْذ ي�سهم بدوٍر مهم يف احلياة االقت�سادية، من خالل  االإ�سرتاتيجية يف االقت�ساد الوطني، 
جتميع االأق�ساط Premiums وا�ستثمارها يف جماالت خمتلفة، اأّما يف احلياة االجتماعية 
فيعمل على تاأمني اال�ستقرار والرفاهة. لذا فهو من الركائز االأ�سا�سية التي تقوم عليها احلياة 
االقت�سادية واالجتماعية يف املجتمعات املتقدمة، واأ�سبح مهنة توؤدى وفق اأ�س�ص وقواعد 

علمية دقيقة.



267

2012 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد السابع والعشرون )2( - حزيران 

عن  الناجتة  املادية  اخل�سائر  وتوزيع  االأخطار،  جتميع  اأ�سا�ص  على  التاأمني  يقوم 
من  التاأمني  ويعّد   ،  )9  :2009 وال�ّسيفو،  بكر  )اأبو  االأخطار  لهذه  املعر�سني  على  حتققها 
اأجنح ال�ّسيا�سات الإدارة اخلطر والتحكم فيه، حيث يعمل على حماية االأفراد واملجتمعات عن 
طريق العمل على تقليل اخل�سائر املالية املتوقعة. وميكن القول اإّن التاأمني ي�سهم يف توزيع 
ن لهم اإىل �رضكات التاأمني  اخل�سائر العر�سية من خالل نقل االأخطار اأو حتويلها من املوؤمَّ
التي تقبل تعوي�ص مثل هذه اخل�سائر عند حتقق تلك االأخطار مقابل ح�سولها على االأق�ساط 

مقدمًا )عريقات وعقل، 2010: 46( .
ورية للتاأمني:  وق ال�سرّ �رضكات التاأمني العاملة يف ال�سرّ ♦ 

الفرتة  حتمله  وما  �سورية،  يف  التاأمني  قطاع  يف  احلا�سلة  التطورات  اأّن  يف  ال�سّك 
على  االإ�رضاف  هيئة  تقوم  اأن  مبكان  االأهمّية  من  يجعل  ومتغريات،  تغرّيات  من  القادمة 
التاأمني من ا�ستخدام اأ�س�ص علمية ملراقبة اأعمال �رضكات التاأمني ومراقبة مراكزها املالية 
عام  منذ  التاأميني  العمل  يف  �سورية  يف  الكبري  التطور  بدايات  كانت  لقد  وا�ستثماراتها. 
ادر يف 26/ 9/ 2004 من خالل تاأ�سي�ص الهيئة  2004 مبوجب املر�سوم رقم )68( وال�سّ
ال�ّسورية لالإ�رضاف على التاأمني )�سلمان، 2009: 20( ، وبعد جملة من املرا�سيم ُفتح قطاع 
التاأمني اأمام القطاع اخلا�ص ومنح الرتخي�ص لتاأ�سي�ص ال�رّضكات اخلا�سة، ويعمل االآن يف 
اإىل  اإ�سافة  اإ�سالمية،  تاأمني  ال�ّسورية 13 �رضكة خا�سة منها 4 �رضكات  التاأمينية  ال�ّسوق 
�رضكات  واقع   )1( اجلدول  ويو�سح  حكومية،  كموؤ�س�سة  للتاأمني  ال�ّسورية  العامة  املوؤ�س�سة 

التاأمني ال�ّسورية اخلا�سة.
الجدول )1( 

المساهمات الخارجية لشركات التأمين الّسورية الخاصة ونسبها

راأ�سمال ال�رضكة ا�سم ال�رضكة
 )مليون ل.�س( 

امل�ساهمات اخلارجية
ن�سبة امل�ساهمات اخلارجية )مليون ل.�س( 

30%850255املتحدة للتاأمني
60%1000600ال�سورية العربية للتاأمني
32%850272ال�سورية الوطنية للتاأمني
34%1000340ال�سورية الدولية )اآورب( 

95.50%1050535العربية – �سورية للتاأمني
49.9%850424ال�سورية الكويتية للتاأمني

40%850340امل�رضق العربي للتاأمني
98%850833الثقة ال�سورية )تر�ست للتاأمني( 

37%2000740العقيلة للتاأمني التكافلي
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راأ�سمال ال�رضكة ا�سم ال�رضكة
 )مليون ل.�س( 

امل�ساهمات اخلارجية
ن�سبة امل�ساهمات اخلارجية )مليون ل.�س( 

40%1000400االحتاد التعاوين للتاأمني
33.4%1500501نور للتاأمني التكافلي

56%501700اأدير للتاأمني
54%1000540االإ�سالمية ال�سورية للتاأمني

46.12%140506480املجموع

المصدر: تقرير االستثمار السنوي الثاني عن هيئة االستثمار السورية لعام 2008 التابعة لرئاسة مجلس 
الوزراء, ص 74.

التاأمني اخلا�سة وامل�ساهمات اخلارجية  البياين )1( راأ�سمال �رضكات  ال�ّسكل  يو�سح 
الوطني،  الراأ�سمال  للتاأمني تعتمد على  الوطنية  ال�رّضكة  اأّن  لكل �رضكة، ويتبني من خالله 
وال ت�سكل امل�ساهمات اخلارجية �سوى 272 مليون لرية �سورية، وهي �سئيلة باملقارنة مع 
ال�رّضكات االأخرى، وهذا ي�سّكل لها نقطة قوة يف مواجهة املتغريات اخلارجية والتقلبات غري 

املتوقعة، وذلك باعتمادها على متويل وطني.

الّشكل البياني )1( 
رأسمال شركات التأمين الخاصة والمساهمات الخارجية لكل شركة
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�سنورد  التاأمينية،  و�سيا�ستها  للتاأمني  الوطنية  ال�رّضكة  ون�ساط  اأعمال  على  للتعرف 
ملحة موجزة عنها: 

ورية الوطنية للتاأمني:  كة ال�سرّ ال�رضرّ - 

العاملة  اخلا�سة  امل�ساهمة  ال�رّضكات  اإحدى  للتاأمني  الوطنية  ال�ّسورية  ال�رّضكة  تعّد 
يف ال�ّسوق ال�ّسورية للتاأمني، وقد تاأ�س�ست بقرار من جمل�ص الوزراء بتاريخ/ 62/ 2006. 
ال�ّسورية  التاأمني  االإ�رضاف على  ال�رّضكة على ترخي�ص مبزاولة املهنة من هيئة  و ح�سلت 
بتاريخ/ 6 7/ 2006 )التقرير ال�ّسنوي اخلام�ص لل�رّضكة ال�ّسورية الوطنية للتاأمني، 2010: 

23( ، ومركزها الرئي�ص يف العا�سمة دم�سق، ولها 11 فرعًا يف املحافظات ال�ّسورية. 
متار�ص ال�رّضكة اأعمال التاأمني كافة طبقًا للقوانني املعمول بها، وبلغ ن�سيب ال�رّضكة 
من االإنتاج يف عام 2010 ما ن�سبته 7 % من حجم االإنتاج الكلي ل�رضكات التاأمني )التقرير 
ال�رّضكة  اكت�سبت  لقد   .  )10  :2010 للتاأمني،  الوطنية  ال�سورية  لل�رضكة  اخلام�ص  ال�ّسنوي 
ال�ّسمعة املمتازة يف ال�ّسوق املحلي، ويف االأ�سواق اخلارجية، وذلك ب�سبب تقدميها اخلدمة 
القائمة،  املحلية  ال�رّضكات  مع  الّتام  التعاون  �سيا�سة  واتباع  معها  للمتعاملني،  االأف�سل 
حجم  على  اإيجابًا  هذا  وانعك�ص  العاملية،  التاأمني  اإعادة  �رضكات  مع  م�سداقيتها  واإثبات 
االأق�ساط، التي حققتها ال�رّضكة اإذ بلغت 1299 مليون لرية �سورية عام 2010 مقابل 1088 
مليون لرية �سورية عام 2009 )التقرير ال�ّسنوي اخلام�ص لل�رّضكة ال�ّسورية الوطنية للتاأمني، 
2010: 10( . كما اأّن ن�سبة امل�ساهمات اخلارجية لل�رّضكة ال�ّسورية الوطنية للتاأمني مو�سحة 

يف اجلدول )1( ، وميكن مقارنتها مع ال�رّضكات االأخرى يف ال�ّسوق ال�ّسورية للتاأمني.

ثانياً: املؤشرات الكمّية للنظام املقرتح: 

-)NAIC) National A  ا�ستطاع احتاد مراقبي التاأمني بالواليات املتحدة االأمريكية
sociation of Insurance Commissioners تطبيق نظام يطلق عليه نظام االإنذار املبكر 
)IRIS( ، ويعمل هذا النظام على اأ�سا�ص ت�سنيف الّن�سب املالية يف اأربع جمموعات كلٌّ منها 
يقي�ص خا�سية معينة من االأداء املايل والفني ل�رضكات التاأمني. وهذه املجموعات تتعلق 

بـالّن�ساط، والّربحية، وال�ّسيولة، وتقدير االحتياطيات.
تخ�سع معظم �رضكات التاأمني يف الواليات املتحدة االأمريكية لنظام مراقبة معلومات 
الّن�سب التي مّت  )IRIS( نتائج  التاأمني لتحليل بيانات القوائم املالية، ويقارن هذا النظام 
احل�سول عليها مبدى معني يعّد مقبواًل لكّل ن�سبة، واإّن مل تكن الّن�سبة مقبولة فاإّن ذلك يعّد 
 ،  )Pritchett & Schmit, 661: 1996( املايل  الع�رض  الحتمال  مبكر  اإنذار  عالمة  مبثابة 
و�سنقوم يف هذا املجال باقرتاح نظام موؤلف من ع�رضة موؤ�رضات ميكن اأن نطلق عليه نظام 
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بالظواهر  املرتبطة  املالية واالقت�سادية  الّنتائج  للم�ساعدة يف تقومي  مًا  ُم�سمَّ كّمي كونه 
التي تتمحور حول عدم التاأكد Uncertainty واملت�سلة باحلدوث والتوقيت واخلطورة، وهذا 
وميكن   ،  )Plamondon & 2002, others: 56( املتوافرة  البيانات  جودة  تقومي  يتطلب 

تلخي�ص موؤ�رضات الّنظام املقرتح مبا ياأتي: 
الجدول )2( 

المجموعات األربع لتحديد مؤشرات األداء للّنظام المقترح

موؤ�رضات املجموعةملخ�س املجموعةجمموعات النظام املقرتح

املجموعة االأوىل 
)النرّ�ساط( 

جمموعة اأخطار املحفظة التاأمينية 
وت�سمل الن�سب التي تقي�ص كل من: 

حجم االأخطار. 
التغري يف االكتتاب. 

اأخطار اإعادة التاأمني. 

املجموعة الثانية 
)الررّبحية( 

جمموعة اأخطار االكتتاب وت�سمل الن�سب 
التي تقي�ص كال من: 

معدل اخل�سارة.
معدل هام�ص ربح االكتتاب. 

التغري يف الفائ�ص.

املجموعة الثالثة 
يولة(  )ال�سرّ

ال�سيولة. جمموعة االأخطار املالية وت�سمل: 
معدل االحتفاظ. 

املجموعة الرابعة 
)تقدير االحتياطيات( 

جمموعة اأخطار االحتياطيات وت�سمل 
الن�سب التي تقي�ص كاًل من: 

تطور االحتياطي
االحتياطيات املقدرة 

المصدر: عمل الباحثين.

و�سن�ستعر�س هذه املجموعات ب�سيء من التف�سيل: 
 :Risks of Actuarial Portfolio جمموعة اأخطار املحفظة التاأمينية  .1

وترتبط  التاأمني،  �رضكة  لها  تتعر�ص  التي  االأخطار  حجم  تقي�ص  التي  الّن�سب  ت�سمل 
وترتيبات  فيها،  والتقلبات   ،Underwriting Premiums االكتتاب  اأق�ساط  بحجم  اأ�سا�سًا 

ودة، 1998: 12( :  اإعادة التاأمني وذلك على النحو االآتي )حمرّ
 ● Net Premiums Written ، هو ن�سبة �سايف االأق�ساط املكتتبة :Risks Size حجم االأخطار

( ، واملدى املقبول لها من 220 % اإىل %300. tS ( Surplus اإىل الفائ�ص )WPNett
(



271

2012 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد السابع والعشرون )2( - حزيران 

لها  التي تتعر�ص  االأخطار  rs، ويعرب عن 
t
بـ   t ال�ّسنة  االأخطار يف  بحيث نرمز حلجم 

�رضكة التاأمني، واملتمثلة يف التقلبات غري املواتية يف نتائج املحفظة التاأمينية، ويعك�ص 
املغطاة  االأ�سلية  االأخطار  نتائج  يف  املتوقعة  التقلبات  تلك  مواجهة  على  ال�رّضكة  قدرة 
ال�سافية  االأق�ساط  حجم  تبيان  هو  باخت�سار-   – املقيا�ص  هذا  من  والهدف  باملحفظة، 
املكتتب بها كالتزام، وما يقابلها من راأ�سمال واحتياطيات راأ�سمالية )الفائ�ص اأو اإجمايل 

حقوق امل�ساهمني( ، وكّلما زادت هذه الّن�سبة، كّلما زادت اخلطورة على راأ�ص املال.
يف  التغرّي  املقيا�ص  يظهر  ●  :Change in Underwriting االكتتاب  يف  التغريرّ 

افية ل�سنة ما مقارنة بال�ّسنة التي قبلها. ويعطى بال�ّسكل االآتي:  حجم االأق�ساط ال�سّ

WPNett( �سايف االأق�ساط املكتتبة للعام احلايل اأي 
التغري يف االكتتاب، و ) U∆ حيث

WPNett( �سايف االأق�ساط املكتتبة للعام ال�ّسابق اأي يف ال�ّسنة t- 1، واملدى 
يف ال�ّسنة t، و )

االأق�ساط  حجم  يف  الزيادة  اإّن  حيث  و33%+،   -33% بني  يرتاوح  الّن�سبة  لهذه  املقبول 
افية املكتتب بها تتطلب زيادة يف راأ�ص املال واالحتياطيات. ال�سّ

اأخطار اإعادة التاأمني، Reinsurance Risks: - يعطينا القدرة على حتديد حجم 
( اإىل  tSΓ ( Surplus aid االأخطار املنقولة ملعيدي التاأمني وت�ساوي ن�سبة م�ساعد الفائ�ص

( ، ويعطى اأخطار اإعادة التاأمني  يف ال�ّسنة t كما ياأتي:  tS ( Surplus الفائ�ص

اإْذ اإّن م�ساعد الفائ�ص= عمولة اإعادة التاأمني ال�سادر × االأق�ساط غري املكت�سبة      

ادر، واملدى املقبول لها اأقل من  un Earned Premiums لعمليات اإعادة التاأمني ال�سّ
25% فزيادة هذه الّن�سبة تعك�ص انخفا�ص احتفاظ �رضكة التاأمني، وتعر�ص ال�رّضكة ملزيد 

من االأخطار املرتبطة مبالءة معيدي التاأمني وانخفا�ص �سايف اأق�ساط االكتتاب.
 : 4 .Underwriting Risks جمموعة اأخطار االكتتاب

التي  الّن�سب  وت�سمل  املهمة،  الّن�سب  اإحدى  التاأمني  �سناعة  يف  الفنّية  النتائج  متثل 
تقي�ص كاًل من معدل اخل�سارة، وربحية االكتتاب، والتغري يف الفائ�ص على النحو االآتي: 
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�رضكات  يف  االأداء  معدالت  معايري  اأحد  يعدُّ   ● :Rate of Loss اخل�سارة  معدل 
التاأمني، حيث اإّن ال�رّضكة التي تتميز با�ستقرار ن�سبي يف معدالت اخل�سائر تتميز با�ستقرار 

النتائج وثبات االأ�سعار )حميدة، 2003: 228( ، ويعطى معدل اخل�سارة بال�ّسكل االآتي: 

 ،t و  التعوي�سات التحميلّية يف ال�ّسنة ،t حيث معدل اخل�سارة الفني يف ال�ّسنة
و  االأق�ساط املكت�سبة يف ال�ّسنة نف�سها، ويعطى معدل اخل�سارة بال�سكل االآتي:

خم�س�ص  يف  التغرّي  و    ،t ال�ّسنة  يف  امل�سّددة  التعوي�سات  اإّن   حيث 
نف�سها،  ال�ّسنة  لة يف  املح�سّ االأق�ساط  و   نف�سها،  ال�ّسنة  الت�سوية يف  التعوي�سات حتت 
يف  التغرّي  اإّن  اإْذ  اأي�سًا.   t ال�ّسنة  يف  ال�ّسارية  االأخطار  خم�س�ص  يف  التغرّي  و  

خم�س�ص التعوي�سات Claims حتت الت�سوية- خم�س�ص اآخر العام- خم�س�ص اأول العام.
اآخر  خم�س�ص   – العام  اأول  خم�س�ص  ال�ّسارية-  االأخطار  خم�س�ص  يف  التغري  اأّما 
 Policies الوثائق  حملة  حقوق  من  حقًا   Reserves املخ�س�سات  هذه  وُتعدُّ  و  العام، 
لل�رضكة  العام  االإيراد  تكاليف  تكلفة من  وُتعدُّ  م�ستقبلية،  زمنية  مدفوعًا، وتخ�ص فرتات 
)�سالم ومو�سى، 2007: 323( ، ومعنى ذلك اأّن معدل اخل�سارة هو حم�سلة ل�ستة متغريات 

Variables هي: 

التعوي�سات املدفوعة خالل العام. - 

خم�س�ص التعوي�سات حتت الت�سوية اآخر العام. - 

خم�س�ص التعوي�سات حتت الت�سوية اأول العام. - 

االأق�ساط املح�سلة خالل العام. - 

خم�س�ص االأخطار ال�ّسارية اأول العام. - 

خم�س�ص االأخطار ال�ّسارية اآخر العام.  - 

ميكن  ●  :)UPM( Underwriting Profit Margin االكتتاب  معدل هام�س ربح 
الفعلي من  ال�رّضكة  اأداء  اال�ستثماري ملعرفة  الربح  االكتتاب فقط دون  االعتماد على ربح 
التاأمني  ل�رضكة  الفنّية  املخ�س�سات  املوؤ�رض  هذا  وياأخذ  البحتة،  التاأمينية  العمليات  جراء 
كما �رُضح يف معدل اخل�سارة، كما ياأخذ اأي�سًا يف احل�سبان جميع اأعباء �رضكة التامني �سواء 
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اأدنى معني  يوجد حد  اإنتاج، وال  وتكاليف  اأم عموالت  واإدارية  كانت م�رضوفات عمومية 
احلدود  اإن  القول  ذلك ميكن  ورغم  االكتتاب،  ربح  لهام�ص  عليه  اأق�سى معني متفق  اأو حد 
املقبولة لهام�ص ربح االكتتاب هي من 3% اإىل 10%، وذلك بناء على الدرا�سات ال�سابقة يف 
بال�سكل  ، ويعطى معدل هام�ص ربح االكتتاب   هذا املجال )حّمودة، 2002: 14( 

 : )Gart & David, 1990: 194( االآتي

 ،t علمًا اأّن  التعوي�سات التحميلّية وم�ساريف ت�سوية التعوي�سات خالل الفرتة
و  االأق�ساط املكت�سبة خالل الفرتة نف�سها، و  امل�رضوفات التحميلّية املحققة، 
و  االأق�ساط املكتتبة خالل الفرتة t. حيث يعطى معدل اخل�سارة )كما ذكرنا �سابقًا( 

االآتية:  بال�سيغة 

بينما يعطى معدل امل�رضوفات بال�سكل االآتي: 

العموالت   + والعمومّية  االإدارّية  امل�رضوفات   = التحميلّية  امل�رضوفات  اأّن  علمًا 
وتكاليف االإنتاج. فتحقيق هام�ص ربح اكتتابي معقول ل�رضكة التاأمني يعني اأّن هذه ال�رضكة 
تتبع االأ�س�ص الفنّية ال�سليمة للتاأمني، وبخا�سة فيما يتعلق ب�سيا�سات االكتتاب و�سيا�سات 

الت�سعري، وينبغي االنتباه اإىل ما ياأتي: 
ربح  هام�ص  اأّن  يعني  فذلك   - 1> وامل�رضوفات  اخل�سارة  معديل  جمموع  كان  اإذا 

االكتتاب �سيكون �سالبًا )اأي اأن هناك خ�سائر اكتتاب( .
اأّن هام�ص ربح  اأما اإذا كان جمموع معديل اخل�سارة وامل�رضوفات >1 - فذلك يعني 

االكتتاب �سيكون موجبًا )اأي اأن هناك اأرباح اكتتاب( .
واإذا كان جمموع معديل اخل�سارة وامل�رضوفات = 1 - فيعني ذلك اأّنه ال يوجد هام�ص 

ربح اكتتاب، وال هام�ص خ�سارة اكتتاب.
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تعطي هذه الّن�سبة موؤ�رضاً عن التح�سن  ●  :Change in Surplus التغريرّ يف الفائ�س
اأو اخللل الذي حدث على املوقف املايل لل�رّضكة خالل العام، واملدى املقبول من- 10% اإىل 

+50 % )حّمودة،: 199812( ويح�سب كاالآتي: 

الفائ�ص  و    ،t ال�ّسنة  املعدل يف  الفائ�ص  و   الفائ�ص،  التغري يف  بحيث  
.t- 1 املعدل يف ال�ّسنة

م�ساريف   + امل�ساهمني(  )حقوق  امليزانية  يف  املذكور  الفائ�ص   = املعدل  الفائ�ص 
احل�سول على عمليات التاأمني املوؤجلة. حيث اإّن م�ساريف احل�سول على عمليات التاأمني 
 × االإنتاج(  وتكاليف  العموالت   + والعمومية  االإدارية  )امل�رضوفات   ×0.5  = املوؤجلة 

)خم�س�ص االأخطار ال�سارية/ �سايف االأق�ساط( . 
 : 5 .Financial Risks جمموعة االأخطار املالية

ت�سمل هذه املجموعة الّن�سب التي تقي�ص كاًل من: ال�ّسيولة ومعدل االحتفاظ )حّمودة، 
1998: 14( كما ياأتي: 

مالية.  مطالبات  الأي  التاأمني  �رضكة  ا�ستجابة  مدى  تعني   ● :Liquidity يولة  ال�سرّ
وحت�سب كاالآتي: 

حيث  ال�ّسيولة يف ال�ّسنة t، و  اخل�سوم يف ال�ّسنة t، و   االأ�سول يف ال�ّسنة 
الت�سفية.  الوثائق يف حالة  التزامات حملة  اإمكانية ت�سوية  t. كما تعطي موؤ�رضاً عامًا عن 

واملدى املقبول لهذه الن�سبة هو اأقل من %105.
معدل االحتفاظ Rate of Retention: ● يقي�ص هذا املعدل �سايف االأق�ساط املكتتبة

 يف ال�ّسنة t اإىل اإجمايل االأق�ساط املكتتبة  يف ال�ّسنة نف�سها، ويعطى معدل 
االحتفاظ  بال�ّسكل االآتي: 



275

2012 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد السابع والعشرون )2( - حزيران 

باالأق�ساط،  االحتفاظ  معدل  وتظهر   ،%50 من  اأكرب  هو  الن�سبة  لهذه  املقبول  واملدى 
املعدل  الّن�سبة عن  تدّنت  Reinsurers. وكّلما  التاأمني  ال�رّضكة على معيدي  اعتماد  ومدى 

العاملي كلما وجدت �رضكة التاأمني نف�سها مقّيدة اأكرث ب�رضوط وقيود معيدي التاأمني.
 : 6 .Reserves Risks جمموعة اأخطار االحتياطيات

ودة، 1998: 15( :  ت�سمل هذه املجموعة الن�سب االآتية )حمرّ
لدقة  موؤ�رضاً  الّن�سبة  هذه  تعطي   ● :Growth of Reserve االحتياطي  تطور 
ويح�سب   ،%25 من  اأقل  لها  املقبولة  والّن�سبة  ال�ّسابق،  العام  يف  املتكونة  االحتياطيات 

كاالآتي: 

حيث  التطور يف االحتياطي، و  التغري يف االحتياطي عن �سنة واحدة، 
 .t- 1 و   الفائ�ص للعام ال�ّسابق

علمًا اأّن التغري يف االحتياطي عن �سنة واحدة = التعوي�سات التحميلّية جلميع ال�ّسنوات 
العام  بلغت يف  كما  ال�ّسنوات  التحميلّية جلميع  التعوي�سات  العام-  هذا  عدا حوادث  فيما 

املا�سي.
بدقة  للتنبوؤ  موؤ�رضاً  يعطي   ● :Estimated Reserves املقدرة  االحتياطيات 
اأقل من 25%، وحت�سب االحتياطيات املقدرة   احتياطيات هذا العام، والّن�سبة املقبولة لها 

كاالآتي: 

اإن  حيث  الفائ�ص.  S و املقدرة،  االحتياطيات  يف  الزيادة  اأو  العجز  بحيث  
ّالعجز اأو الزيادة يف االحتياطيات املقدرة = االحتياطيات املقدرة املطلوبة- احتياطيات 

هذا العام.

ثالثاً- التطبيق العملي للنظام املقرتح على الّشركة الّسورية الوطنية للتأمني: 

بعد االطالع على القوائم املالية اخلا�سة بال�رّضكة ال�ّسورية الوطنية للتاأمني يف موقع 
من  اال�ستفادة  ا�ستطعنا   )http:// www.sisc.sy( �سورية  يف  التاأمني  على  االإ�رضاف  هيئة 
بع�ص البيانات التي ت�ساعدنا يف ح�ساب املوؤ�رضات الكمّية املقرتحة للّنظام، وبعد املعاجلة 
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على  ح�سلنا   ،2010  -2009 عامي  لبيانات  الكمّية  املوؤ�رضات  بو�ساطة  واملالية  الفنّية 
اجلدول االآتي: 

الجدول )3( 
حسا	 المؤشرات الكمية المقترحة في الشركة السورية الوطنية للتأمين لعامي 2009- 2010

20092010املوؤ�رضات الكمية املقرتحةاملجموعات

املجموعة االأوىل
96%87%1. حجم االأخطار

16%2. التغري يف االكتتاب
3%2%3. اأخطار اإعادة التاأمني

املجموعة الثانية
73%67%4. معدل اخل�سارة

13%9%5. معدل هام�ص ربح االكتتاب
1.58+%6. التغرّي يف الفائ�ص

67%66%7. ال�ّسيولةاملجموعة الثالثة
89%91%8. معدل االحتفاظ

7%9. التطور يف االحتياطياملجموعة الرابعة
16%2%10. االحتياطيات املقدرة

 المصدر: حسابات الباحثين.

مناقشة النتائج: 

يت�سح من اجلدول )3( ما ياأتي: 
جمموعة اأخطار املحفظة التاأمينية:  1 .

تتعر�ص ال�رّضكة ال�ّسورية الوطنية للتاأمني الأخطار تقلبات اأق�ساط االكتتاب، اإْذ بلغ  ● 
حجم االأخطار يف عامي 2009 و2010 على التوايل 87% و96% وتعك�ص هاتان الن�سبتان 
باملحفظة  املغطاة  االأ�سلية  االأخطار  نتائج  يف  التقلبات  مواجهة  على  ال�رّضكة  قدرة 
فهذا  و%300   %220 بني  ما  يرتاوح  االأخطار  حلجم  املقبول  املدى  كان  ومّلا  التاأمينية، 
يعني اأّن ال�رّضكة ال تعمل بكامل طاقتها باملقارنة ب�رضكات التاأمني اخلارجية، واإمّنا تعمل 

عند ثلث اأو اأقل من ثلث الطاقة االإنتاجية لل�رّضكات العادية.
%، وهو �سمن احلدود املقبولة،  وفيما يتعلق مبوؤ�رض التغري يف االكتتاب فقد بلغ 16 ●
جّيد،  التاأميني  الّن�ساط  وكذلك  للخطر،  معر�سة  غري  للتاأمني  الوطنية  ال�ّسورية  فال�رّضكة 
وبالتايل فهي بعيدة عن اأي م�سكالت مالية واإدارية ميكن اأن تلحق بها، حيث اإّن زيادة حجم 
التاأمني للخطر، وباملنطق  االكتتاب عن املدى املقبول من �سنة الأخرى قد يعر�ص �رضكة 
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نف�سه فاإّن نق�ص حجم االكتتاب عن املدى املقبول يعني انكما�ص الّن�ساط بن�سبة كبرية، قد 
يوؤدي اإىل م�سكالت مالية واإدارية تتعر�ص لها �رضكة التاأمني. 

%، يف  اأّما حجم االأخطار من حيث اإعادة التاأمني، فقد بلغ عام 2009 ما يقارب2 ●
اإىل 3% عام 2010، وكال املوؤ�رضين يف احلدود املقبولة كون املدى املقبول  حني و�سل 
يعك�ص   ،%25 عن  املوؤ�رض  هذا  زيادة  واإّن   ،%25 من  اأقل  التاأمني  اإعادة  اأخطار  ملوؤ�رض 
معيدي  مبالءة  املرتبطة  االأخطار  من  ملزيد  وتعر�سها  التاأمني،  �رضكة  احتفاظ  انخفا�ص 
التاأمني وانخفا�ص �سايف اأق�ساط االكتتاب، وميكن تو�سيح التطور احلا�سل عرب موؤ�رضات 

الّن�ساط خالل العامني 2009 و2010عرب ال�ّسكل البياين رقم )2( .
الشكل البياني )2( 

تطور مؤشرات النشاط للنظام الكّمي المقترح لعامي 2009- 2010

قادرة  للتاأمني  الوطنية  ال�ّسورية  ال�رّضكة  اأّن  االأوىل  املجموعة  موؤ�رضات  من  ن�ستنتج 
على مواجهة تقلبات املحفظة التاأمينية، وبالتايل ا�ستطعنا االإجابة عن الت�ساوؤل االأول وهي 

اأّن ال�رّضكة املدرو�سة قادرة على مواجهة تقلبات اأق�ساط التاأمني واإعادة التاأمني.
جمموعة اأخطار االكتتاب:  2 .

% عام  اإىل 73 ● ارتفع معدل اخل�سارة  بلغ معدل اخل�سارة 67% عام 2009، بينما 
اإذا كانت  اأي يف معرفة ما  2010، ويفيد هذا املوؤ�رض يف معرفة نوعية االأخطار املغطاة، 
ن�سبة االأخطار غري اجلّيدة كبرية اأم عادية، ودوليًا حتى لو و�سل معدل اخل�سارة اإىل 70% اأو 

رمبا 80% اأو اأكرث، فيعدُّ مقبواًل )حّمودة، 1998: 34( .
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 .% بلغ معدل هام�ص ربح االكتتاب لعامي 2009 و 2010على التوايل 9% و 13 ●
ويقع �سمن احلدود املعقولة. حيث اإّن جمموع معدل اخل�سارة ومعدل امل�رضوفات اأقل من 
الفنّية  االأ�س�ص  ال�رّضكة تتبع  اأّن هذه  اكتتاب، وهذا يدل على  اأرباح  اأّن هناك  1، مّما يعني 

ال�ّسليمة للتاأمني، وبخا�سة فيما يتعلق ب�سيا�سات االكتتاب و�سيا�سات الت�سعري. 
اأّما موؤ�رض التغري يف الفائ�ص، فيعطينا موؤ�رضاً مقبواًل حيث بلغ +1.58 ● % وهو يدل 
على التح�ّسن احلا�سل يف املوقف املايل لل�رّضكة خالل العام. حيث اإّن املدى املقبول كما 
ذكرنا �سابقًا يرتاوح بني- 10% و+%50، وميكن الك�سف عن تطور موؤ�رضات الّربحية من 

خالل ال�ّسكل البياين )3( للعامني 2009- 2010.
الشكل البياني )3( 

تطور مؤشرات الّربحية للنظام الكّمي المقترح لعامي 2009- 2010 

جمموعة االأخطار املالية:  3 .
للتاأمني، يف  الوطنية  ال�ّسورية  ال�رّضكة  لدى  ال�ّسيولة 66% عام 2009 ●  بلغ موؤ�رض 
حني ارتفع املوؤ�رض اإىل 67% يف عام 2010، وهذا يعطي موؤ�رضاً ملدى ا�ستجابة ال�رّضكة الأي 

تعوي�سات مالية، وقدرتها على ت�سوية التزامات حملة الوثائق يف حال الت�سفية. 
 ،% اأّما موؤ�رض معدل االحتفاظ، فقد بلغ عامي 2009 و2010 على التوايل 91% و89 ●
الّثقة يف  التاأمني بدرجة كبرية يقلل  اإّن االعتماد على معيدي  اأكرب من 50%. حيث  وهما 
ال�ّسوق التاأميني، لذا ينبغي االهتمام بهذا املوؤ�رض، وتظهر التطورات احلا�سلة يف موؤ�رضات 

ال�سيولة من خالل ال�سكل البياين )4( .
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الشكل البياني )4( 
تطور مؤشرات الّسيولة للنظام الكّمي المقترح لعامي 2009- 2010 

 

ن�ستنتج من موؤ�رضات املجموعتني الثانية والثالثة اأّن مركز ال�رّضكة ال�ّسورية الوطنية 
للتاأمني قوي يف �سوق التاأمني، وبعيد عن احتماالت الع�رض املايل حاليًا وم�ستقباًل، وبالتايل 

نكون قد اأجبنا على الت�ساوؤل الثاين.
جمموعة اأخطار االحتياطيات:  4 .

موؤ�رضاً  ويعّد   ،% الفائ�ص 7 ● اإىل  واحدة  �سنة  االحتياطي عن  التطور يف  موؤ�رض  بلغ 
لدقة االحتياطيات املتكونة يف عام 2009، وهي �سمن احلدود املقبولة. 

% على التوايل  بينما بلغ عجز االحتياطيات املقدرة احلالية اإىل الفائ�ص 2% و16 ●
لعامي 2009 و2010. كذلك يعطينا موؤ�رضاً للتنبوؤ بدقة احتياطيات هذا العام، ويت�سح ذلك 

من خالل ال�ّسكل البياين )5( .
الشكل البياني )5(

تطور المؤشرات المتعلقة بتقدير االحتياطيان للنظام الكمي المقترح لعامي 2009- 2010 
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اأخرياً ميكن اال�ستنتاج من موؤ�رضات الّنظام املقرتح كافة باأّنها قادرة على تقومي اأداء 
ال�رّضكة ال�ّسورية الوطنية للتاأمني واإعطاء عالمات اإنذار مبكر الأي و�سع غري متوقع لل�رّضكة، 
اأداء  الكمّية املقرتحة فّعالة يف احلكم على  باأّن املوؤ�رضات  الثالث  ال�سوؤال  وهذا يجيب عن 

�رضكة التاأمني حاليًا وم�ستقباَل.

االستنتاجات والتوصيات املقرتحة: 

أوالً- االستنتاجات: 

وتندرج حتت  املقرتح،  الّنظام  ت�سّكل  كمّية  موؤ�رضات  اإىل ع�رضة  الباحثون  تو�سل  1 .
فيه  تتوافر  تاأمني،  اأي �رضكة  اأداء  قيا�ص  لنظام  الزمن  لتتحول مبرور  املبكر  االإنذار  نظام 

امل�سداقية والّدقة.
�رضكات  اأداء  لتقومي  الفنّية  بالعوامل  ال�ّسابقة  والّدرا�سات  البحوث  معظم  اهتمت  2 .
لتحليل  االأخرى  الفنية  واالأ�س�ص  االكتتاب  وتطور  االأق�ساط،  منو  مدى  مثل  فقط  التاأمني 
االأق�ساط واملالءة املالية، ولكنها مل تهتم مبوؤ�رضات اأخطار املحفظة التاأمينية، واالكتتاب، 
واالأخطار املالية، واأخطار االحتياطيات التي عملنا على اإظهارها عند مناق�سة نتائج البحث 
التي اأثبتت اأّن ال�رّضكة ال�ّسورية الوطنية للتاأمني ال تعمل بكامل طاقتها، باملقارنة ب�رضكات 
التاأمني اخلارجية، واإمّنا تعمل عند ثلث اأو اأقل من ثلث الّطاقة االإنتاجية لل�رّضكات العادية، 
ال�رّضكة معر�سة  ولي�ست  بها،  تلحق  اأن  واإدارية ميكن  مالية  اأي م�سكالت  بعيدة عن  واأّنها 
الأخطار مرتبطة مبالءة معيدي التاأمني واأخطار انخفا�ص �سايف اأق�ساط االكتتاب. كما اأّن 
ال�رّضكة  اأّن هذه  اكتتاب لديها، وهذا يدل  اأرباح  االأخطار غري اجلّيدة عادية، وهناك  ن�سبة 
تتبع االأ�س�ص الفنّية ال�ّسليمة للتاأمني، واأّنها قادرة على ت�سوية التزامات حملة الوثائق يف 
حال الت�سفية، واأثبتت هذه املوؤ�رضات كافة فعاليتها يف قيا�ص اأداء ال�رّضكة ال�ّسورية الوطنية 

للتاأمني. 
ال ميكن التخلي عن الرقابة امل�ستمرة ل�رضكات التاأمني، وذلك حلماية حقوق حملة  3 .
الوثائق. لذا ا�ستطاع الّنظام املقرتح اأن يوؤدي الغاية منه، وذلك بالتعرف اإىل اأداء ال�رّضكة 
واحلكم  للتاأمني،  ال�ّسورية  ال�ّسوق  يف  امل�ستقبلي  وموقعها  بو�سعها  والتنبوؤ  املدرو�سة، 

ال�سحيح والدقيق على املركز املايل لها. 
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ثانياً- التوصيات املقرتحة: 

البحث  منت  يف  املقرتحة  الكّمية  واملوؤ�رضات  املعايري  بتطبيق  االهتمام  �رضورة  1 .
على باقي �رضكات التاأمني للتعرف اإىل اأدائها يف امل�ستقبل.

اإىل  ل  للتو�سّ املعّمقة  والتحليلية  العملية  والّدرا�سات  االأبحاث  من  املزيد  اإجراء  2 .
معايري وموؤ�رضات اأخرى حول تقومي اأداء �رضكات التاأمني االأخرى يف �سورية.

االعتماد على الّنظام املقرتح لتقدير اأداء �رضكات التاأمني االأخرى، وال�ّسعي لتطويره  3 .
وزيادة عدد موؤ�رضاته، واأن ال يكتفى بتطبيق موؤ�رضاته على ال�رّضكة ككل، واإمّنا على كّل فرع 
تاأميني متار�سه ال�رّضكة، الأّن بع�ص املعايري تظهر اأهميتها مثل معدل اخل�سارة يف الفروع 

التاأمينية املتنوعة.
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