
 اثر األزمة المالية العالمية على شركات التأمين العربية
 )دراسة تحليليه(

 
ي                        د. عيد احمد ابوبكر                                                 ا.د. غالب عوض الرفاع   

 عميد كلية االقتصاد والعلوم االدارية                         بكلية االقتصاد والعلوم االدارية استاذ مشارك
 جامعة الزيتونة االردنية                                              جامعة الزيتونة االردنية 

 

 الملخص

لقد انعكست األزمة المالية األمريكية على معظم اقتصاديات دول العالم حتى أنها أصبحت تسمى 
، وحيث أن الدول العربية جزء من منظومة االقتصاد العالمى فإنها سوف تتأثر ة العالميةالمالي باألزمة

سلبا بهذه األزمة، وعن مدى تأثر اقتصاديات الدول العربية باألزمة يعتمد ذلك على حجم العالقات 
العربية إلى  ، وفى هذا اإلطار يمكن تقسيم الدولن الدول العربية والعالم الخارجىاالقتصادية المالية بي

 ثالث مجموعات من حيث مدى تأثرها باألزمة كما يلى:

المجموعة األولى: الدول العربية ذات االنفتاح االقتصادى والمالى المرتفعة وتشمل دول مجلس التعاون 
 الخليجى.

المتوسطة ومنها مصر واألردن ذات االنفتاح االقتصادى والمالى : الدول العربية المجموعة الثانية
 ونس.وت

وسوريا : الدول العربية ذات االنفتاح االقتصادى والمالى  المنخفضة ومنها السودان المجموعة الثالثة
 وليبيا.

، كما وداعم لالقتصاد فى جميع المجاالتأن قطاع التأمين من الركائز األساسية للتنمية والشك 
فراد والمنشآت الصناعية والمؤسسات ، إذ يوفر الحماية المالية لألعب دورا حيويا فى اقتصاد اى دولةيل

، كما يقوم بدور كبير وهام فى نوعة التى تحدث عند تحقق األخطارالمالية ضد الخسائر المالية المت
تراكم رأس المال واستثماره فى جميع القطاعات، وتأثرت صناعة التامين فى الدول العربية بأوضاع 

، الحملة منها ارتفاع عائدات النفط 0228إلى  0220سياسية واقتصادية متباينة خالل الفترة من 
نظمات وفقا لتقرير البنك الدولى والم العربى النمو المستمر فى الناتج المحلىالعسكرية على العراق، 

، تزايد االهتمام بالتأمين التكافلي الذى يتوافق مع إحكام الشريعة اإلسالمية المحلية والدولية المتخصصة
علقة بالتأمين والتأمين ، استمرار اإلصالحات فى التشريعات المتالعربيةطقة فى مختلف أنحاء المن

، وأخيرا األزمة بهدف االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية -منها المطالبة بزيادة رأس المال -التكافلى



خسائر المالية العالمية الحالية التى أدت إلى انهيار العديد من شركات التأمين والبعض األخر يحقق 
 .    ةمالي

لقدددد ظهدددر مدددع بدايدددة األزمدددة اإلعدددالن عدددن انهيدددار واحددددة مدددن اكبدددر شدددركات التدددأمين األمريكيدددة وهدددى 
لهدا فدروع فدى معظدم  وهدذه الشدركة - ( (AIG)روبجدانترناشيونال  أمريكان ) المجموعة األمريكية للتأمين

وتبعهددا اإلعددالن عددن انهيددار واحددد أو  -، كمددا أن معظددم أسددواق التددأمين العربيددة تتعامددل معهدداالدددول العربيددة
، وازداد عدددد حدداالت الشددراء و االندددمال ، تددال ذلددك انهيددار العديددد مددن العمالقددة أكثددر مددن البنددوك األمريكيددة

 شدددركات التدددأمين إفدددالس إحددددىالدددى  الماليدددة األزمدددةفقدددد أدت  العمالقدددة، وفدددى اليابدددان المؤسسدددات الماليدددة
للتدأمين  يامداتو اليدف شدركةر انهيداتدم اإلعدالن عدن حيدث ، تدأمينمدن اكبدر شدركات الواندمال ثالثة أخرى 

لجددأت وكددذلك  ،رمليددار دوال 0,2بلغددت  خسددائر تحددت وطددأة  شددركة متوسددطة الحجددم ، وهددي ،علددى الحيدداة 
وارتفعددت أسددهم ، الحاليددة األزمددة الماليددةإلددى االندددمال لحمايددة نفسددها مددن  ثددار  اخددرى  ثددالث شددركات تددأمين

شركة متسوي سدوميتومو، وأيدوي إنشدورانس، ومجموعدة ناسداي دوا علدى أمدل أن يدؤدي االنددمال إلدى زيدادة 
 .األرباح وخفض المنافسة بينها

المجموعدة العمالقدة فدي مجددال  حيددث أنكدذلك منيدت اكبدر شدركات إعددادة التدأمين فدى العدالم بخسدائر  
 أعلنددتالمجموعددة مفاجددأة عندددما  أثددارتوقددد ، مشدداكل ماليددة تواجدد  أصددبحت  Swiss Reالتددامين   إعددادة

مندذ بضدع  األولدىللمدرة  0228مدن عدام الثالدث ربدعماليدين فرندك سويسدري فدي ال 323خسارة صافية بقيمة 
المشدددكوك فددددي  األمريكيدددةال تدددزال تشددددارك بثالثدددة مليدددارات فدددي الرهونددددات العقاريدددة  أنهددداكشدددفت ، و سدددنوات

وكانددددت شددددركة التددددامين ، مليددددار مددددن العقددددود التددددي تكفددددل مخدددداطر التسددددليفات  9,1 إلددددى إضددددافةتحصدددديلها 
مليددون دوالر قبددل احتسدداب  022دفعددت نحددو  أنهددا أكتددوبر/األولفددي نهايددة تشددرين  أيضددا أعلنددتالسويسددرية 

 تواجدد  المشدداكل نفسددهاشددركة  أن ،غوسددتاف و يددك اإلعصددارانالتددي سددببها  األضددرارالضددرائب لتسددديد قيمددة 
 "Swiss life" فان شدركة وكذلك،   مع التسليفات الهالكةAIG للتامين األمريكيةلمجموعة ا التى واجهتها

  فرنددك سويسدددري  رمليددا 9,1و 9,8متوقعددة بددين أربدداحبدددال مددن  0228 خسددارة خددالل عددام يتوقددع أن تحقددق
 %02من  أكثروتدهور سعر سهمها 

أما عن تأثير األزمة المالية العالمية علدى شدركات التدأمين العربيدة أشدار األمدين العدام لالتحداد العربدى 
كحددد أدنددى، وبددين أن تددأثير األزمددة علددى  %91سدديتأثر سددلبا بنسددبة  للتددأمين إلددى أن قطدداع التددأمين العربددى

 بليون دوالر سديكون اقدل بكثيدر مدن قطداع األسدواق 91قطاع التأمين العربى الذى يزيد حجم اقساطة على 
 العربيددة  وحتددى يمكددن معرفددة تددأثير األزمددة الماليددة العالميددة علددى شددركات التددأمين الماليدة والبنددوك والعقددارات،

عمليددات االكتتدداب فددى مددر يتطلددب تحليددل العمليددات التددى تقددوم بهددا شددركة التددأمين والتددى تتمثددل فددى فددان األ
 :ى، كما يتضح من الشكل التالالستثمار، عمليات إعادة التأمين، عمليات ااألخطار

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/810ECE0B-E7B0-4F13-A60A-5CD98E8BC9C3.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/810ECE0B-E7B0-4F13-A60A-5CD98E8BC9C3.htm


 

 .يوضح العمليات التى تقوم بها شركة التأمين شكل  
الدراسدددة التحليليدددة ألثدددر األزمدددة الماليدددة العالميدددة علدددى قطددداع مدددن أهدددم  تتمثدددل أهميدددة هدددذا البحدددث فدددى

الضامن لكل القطاعات االقتصدادية األخدرى  عالقطاعات االقتصادية فى الدول العربية ، فهو  يعتبر القطا
فددى الدولدددة ، فهددو حامدددل الخطدددر إذ  يقددوم بتحمدددل الخسدددائر الماليددة التدددى تصددديب القطاعددات األخدددرى عندددد 

طددار، كمددا أنددة يقددوم بدددور هددام فددى التنميددة مددن خددالل اسددتثمارات  الماليددة ، وبددذلك تددؤثر األزمددة حدددوث األخ
 المالية على قطاع التأمين العربى من خالل: 

تأثيرهدددا فدددى القددددرة علدددى االكتتددداب فدددى األخطدددار ، بسدددبب الخسدددائر التدددى تحققهدددا شدددركات التدددأمين  -9
ة االخدرى وبالتدالى تقلدل مدن اللجدوء الدى شدركات وبسب الخسائر التى تحققها القطاعات االقتصدادي

 التأمين. 
تأثيرهددا علددى اسددتثمارات شددركات التددأمين ، حيددث أن شددركات التددأمين تسددتثمر جددزء مددن أموالهددا فددى  -0

 البورصة وجزء أخر فى العقارات وجزء ثالث فى ودائع بالبنوك.  
التددى تعرضددت لهددا شددركات إعددادة  تأثيرهددا علددى عمليددات إعددادة التددأمين،  حيددث اندد  بعددد الخسددائر -3

 التأمين العالمية لجأت إلى زيادة األسعار ووضع شروط متشددة لقبول عمليات إعادة التأمين.
االزمددات الماليددة  وقددد تناولددت الدراسددة مفهددوم االزمددة الماليددة العالميددة واسددبابها ودور ادارة االخطددار فددى

ثدم تناولدت دراسدة تحليليدة لسدوق التدأمين العربيدة ، واخيدرا تناولدت الدراسدة اثدر االزمدة الماليدة العالميدة علددى 
 شركات التأمين العربية مع تحليل بيانات سوق التأمين المصرية وسوق التأمين االردنية.
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