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 الملخص
 

ُتقددددم خددددمام التددديميي الصدددحأل فدددأل السدددوم ابردندددأل عددددت جيدددام مدددي بينيدددا شدددركام التددديميي وتصددد  
مي عدد السدكاي  إلدى جاندل ذلدك  نداك الرعايدة الصدحية التدأل تقددميا وزارت  %6حصتيا مي التغطية إلى 
  وحصددة صددناديت التدديميي الصددحأل %66  والخدددمام الطبيددة الملبيددة بنسددبة %13الصددحة وتغطددأل نحددو 

  و ندداك عدددد مددي سددكاي ابردي ليددر مشددموليي بدديي نددوب مددي التغطيددام وتبلدد  نسددبتيم %6نسددبة  تغطددأل
  وسوم التيميي ابردنأل يتمتع بمستوى عالأل مي التنظيم  وعدي  يكليدة سدوم التديميي الطبدأل %62حوالأل 

تدديميي  ( شددركة62بددابردي فقددد ارتدددع عدددد شددركام التدديميي المرخصددة لمزاولددة التدديميي الطبددأل إلددى حددوالأل  
 Third Party( شددددركة ةدارت التدددديميي الطبددددأل 33( شددددركة  تسدددداند ا فددددأل ذلددددك  62مددددي مجمددددوب  

Administration (TPA)  ويتمتدددع سدددوم التددديميي ابردندددأل بمسدددتوى عدددالأل مدددي التنظددديم حيددد  تعمددد .
الشدركام فدأل ظدد  بيئدة تشددريعية متطدورت تشددم  تحديدد رروس أمددواي شدركام التدديميي التدأل تمددارس كد  مددي 

يميي علددى الحيددات أو التيمينددام العامددة أو كلييمددا معددام  كددذلك تنظدديم إجددازت التدديميي الطبددأل وأسددس مددن  التدد
تددددراخيص شددددركة إدارت الندقددددام الطبيددددة  باةاددددافة إلددددى التشددددريعام المنظمددددة بعمدددداي الوسددددطا  والددددوك   

 والمراقبة علييا.
  ويقتددري ذلددك بارتددداب معدددالم يتميددز فددرب التدديميي الصددحى التجددارى بةرتددداب درجددة الخطددر المعنددوى 

الخسائر فى  ذا الدرب بوجه عام  ونظرا بي مزاولة  ذا الدرب مي النشاط يسدتلزم درجدة عاليدة مدي االنتقدا  
فى البداية وكذلك نظام ادارى للتحكم الشام  اثنا  مزاولة  ذا النشاط بيدف التقلي  مدا امكدي مدي معددالم 

حقيدت خسدائر تيمينيدة إذا ااديي الييدا المصدروفام االداريدة وعمدوالم الخسائر المرتدعة وما يستتبعة مي ت
 االنتاج.وبالدراسة التحليلية لدرب التيميي الصحى فى االردي اتا  مايلى:



 ناك زيادت كبيرت فى ك  مي االقسداط والتعويادام  ولبدي نسدبة الزيدادت فدى التعويادام اببدر مدي  -3
 نسبة الزيادت فى االقساط.

 ظ فى معدالم الخسارت. ناك ارتداب ملحو  -6

 تدنى ارباح فرب التيميي الصحى مقارنتا بدروب التيميي االخرى.  -1

  معدي التعوياام مرتدع نسبيا -4

ذا اخذنا فى االعتبار ااافة ك  مدي المصدروفام االداريدة والعموميدة   والعمدوالم وتبداليي االنتداج  وا 
 االقسددداط( فدددةي نتدددائا النسدددبة المجمعدددة مدددي اجمدددالى % 35 والتدددى قدددد تصددد  فدددى المتوسددد  الدددى حدددوالى

Combined Ratio   تحقددت نتددائا سدلبية  وبالتددالى نسددتخلص مدي ذلددك الددى اي النتيجددة للددرب للشددركة أو
النيائية اي التاميي الصحى ليس مدي الددروب المربحدة ربمدا لديس فدى االردي أو فدى مصدر ولبدي فدى العدالم 

  ولذلك يرلل ك  مي المرمي المباشر ومعيد التديميي فدى  -اي لم يكي على مستوى العالم -العربى كك  
 التى تعتبر  دفا بالنسبة لدرب التيميي الصحى.  ”Break Even Point“الوصوي الى نقطة التعادي 

تعد تغطيام إعادت التيميي إحدى أ م الوسائ  التأل تلجي إلييا شركام التيميي لمواجية مدا تتعدرل لده 
أل تتمثدد  فددأل احتمدداي تددوافر مجموعددة مددي العوامدد  بصددورت تددردي إلددى نتددائا مددي أخطددار  تلددك ابخطددار التدد

ليددر مرلددول فييددا  و ددذل العوامدد  قددد تتعلدددت بابخطددار ابصددلية بالمحدظددة كاالبتتددال والتسددعير والتقيددديم 
والتقددير وتسدوية التعويادام  وقدد تددرتب  بالعوامد  االجتماعيدة للمجتمدع الددذى تمدارس فيده الشدركة نشدداطيا 

ويقدداس الخطددر المعددرل لدده شددركام التدديميي بالتبددايي فددأل نتددائا العمليددام  واالحتيدداي  ي والسددرقةكاال مددا
  .التيمينية بالمحدظة  وتيدف إعادت التيميي إلى تخديل  ذا التبايي إلى أق  حد ممكي

يترتددل علددى عمليددام إعددادت التدديميي نقدد  عددل  الخسددائر الناتجددة عددي ابخطددار المعددرل ليددا شددركة و 
التيميي إلى معيدي التيميي  وتصب  الخسائر التأل تتحمليا عي ابخطدار المغطدال بوثدائت التديميي فدأل تلدك 

ا  حمايدة تيمينيدة ولذا مي الطبيعى اي تقوم شركام التيميي بشدر    الحدود المقبولة مي جانل  ذل الشركام
الخطار دا وذلدك بدالنظر الدى حجدم االخطدار التددى تواجييدا والقددرت الماليدة ليدذل الشدركام   بمعندى أي تقددوم 
شددركام التدديميي باالحتددداظ بجددز  مددي الخطددر يتناسددل مددع مركز ددا المددالى ثددم يددتم تدديميي الجددز  البدداقى مددي 

  مع ارورت مراعات الدقة التامدة لتحديدد حدد (Reinsurance)الخطر مرت ثانية فيما يسمى بةعادت التيميي 
االحتداظ عند اعدداد خطدة إعدادت التديميي حتدى التتعدرل شدركام التديميي للتندازي عدي جدز  مدي دخليدا مدي 
االقساط أو تعرايا ليزام مالية قد ترثر على النشاط واستمرارل وبما يامي تغطية جميع التزامدام شدركة 

ركة وفددى ندددس الوقددم تحقيددت اليدددف مددي تحديددد حددد االحتددداظ و ددو تقليدد  التدديميي مددي االمددواي المتاحددة للشدد
 تقلبام الخسائر ل عماي المكتتبة واستقرار النتائا.

تعتبددددر اتداقيددددام إعددددادت تدددديميي تجدددداوز الخسددددارت مددددي أحددددد  انددددواب اتداقيددددام إعددددادت التدددديميي التددددى بدددددأ 
عماليا يومدددا بعدددد يدددوم  واتداقيدددة تجددداوز اسدددتخداميا فدددى بدايدددة العشدددرينام مدددي القدددري العشدددريي  ويتزايدددد اسدددت

الخسدارت عبدارت عددي اتداقيدة يددتم بموجبيدا االتدددام بديي طرفددى العقدد و مددا شدركة إعددادت التاميي معيدد التدديميي( 
وشركة التيميي المباشر الشركة المسندت( على اي يتحم  الطرف االوي معيد التيميي( جميع الخسدائر التدى 

حتددداظ أو االولويددة التددى تتحمليددا الشددركة المسددندت   وذلددك علددى اسدداس تزيددد عددي حددد معدديي يعددرف بحددد اال



  ويحتد  سدعر أعدادت التديميي   Gross Net Premium Incomeسعر مي الدخ  الصافى مي االقسداط 
فى التغطيام ال نسبية مركز الصدارت فى مشابليا المتعددت  إذ أنده ليسدم  نداك ع قدة مباشدرت بديي سدعر 

لى وسدددعر تغطيددة تجددداوز الخسددارت لدددذام الخطددر كمدددا  ددو الحددداي فددى اتداقيدددام إعدددادت تدديميي الخطدددر االصدد
التددديميي النسدددبية   ويدددتم توزيدددع التعويادددام  المسدددئوليام( بددديي الشدددركة المسدددندت  المباشدددرت( وشدددركة إعدددادت 
التددديميي فدددى اتداقيدددام تجددداوز الخسدددارت علدددى اسددداس اي تقدددرر شدددركة التددديميي المباشدددر مبلددد  الخسدددارت الدددذى 

تطيع اي تتحملددده عدددي كددد  حددداد  أو عدددي اجمدددالى الحدددواد  للددددرب و دددو مدددا يسدددمى بحدددد االحتدددداظ أو تسددد
االولويددة وتتحمددد  شدددركة إعدددادت التدديميي مدددا يزيدددد عدددي حددد االحتدددداط مدددي خسدددائر وتسددمى  دددذل المبدددال  مدددي 

أو ليدر  الخسائر التى تتحمليا شركة إعادت التيميي "سعة أو حدود التغطية" وقدد تبدوي  دذل السدعة محددودت
 محدودت. ويتم تحديد حد االحتداظ لشركة التيميي بنا  على مجموعة مي العوام  نذكر منيا:

 حجم القيمة المقدرت ل قساط. -3

 المركز المالى لشركة التيميي المباشر والمتمث  فى رأس الماي واالحتياطيام. -6

ة كبيدددرت مدددي  دددذل عددددد المطالبدددام التدددى قدددد تقدددع فدددى حددددود حدددد االحتدددداظ   وعمدددا اذا كاندددم نسدددب -1
المطالبدددام تسدددتندذ قيمدددة حدددد االحتدددداظ بابملدددة   ويمكدددي الحصدددوي علدددى  دددذل االحصدددائيام مدددي 

 استقرا  سج م المطالبام عي فترت السنوام السابقة. 

اي تحديددد حددد االحتدددداظ االمثدد  الددذى يحقدددت التددوازي بددديي االقسدداط المكتتيددة والخسدددارت التددى تتحمليدددا 
لدذى ييددف الدى الغدا  التذبدذبام الحدادت فدى النتدائا بديي اربداح معقولدة فدى عدام شركة التديميي المباشدر  وا

وخسائر جسيمة فى عام اخر   و الذى يراعى العوام  السدابقة  باالادافة الدى عوامد  اخدرى ذام ا ميدة 
كالنتددائا االبتتابيددة خدد ي السددنوام السددابقة وحجددم الخسددارت وتوزيعيددا  مددي خدد ي تحليدد  احصددائى يكددوي 

 الى قرار سليم.اساس 
إي إرتداب درجة الخطورت فدى وثدائت التديميي الصدحى التجدارى  الخطدر المعندوى( تعتبدر مدي الم مد  
ذا أادديدم الددى ذلددك اددعي إمكانيددام الددتحكم االدارى لمواجيددة ارتددداب  المميددزت لدددرب التدديميي الصددحى  وا 

فدى بعدل  -نوعية مي التيميندام تباليي الع ج الصحى باالاافة الى حداثة خبرت الدريت الطبى ليذل ال
لدددى الشددركة المسددندت  ممددا يددردى بالتبعيددة الددى تددداقم المشددكلة باالرتددداب الملحددوظ فددى معدددالم  -االحيدداي

التعويادددام  و دددذل العناصدددر السدددلبية تدددردى بطبيعدددة الحددداي الدددى سدددو  النتدددائا الملمدددوس فدددى كثيدددر مدددي 
مددي اال ددداف الرئيسددية لمعيدددى  ”Break Even“االتداقيددام حتددى اصددب  الوصددوي الددى نقطددة التعددادي 
 التيميي   لاماي استبماي استمرار م على التغطيام.

ومي  ذا الواقع اصبحم إعادت التيميي تصطدم بتلك المحددام فى فرب التيميي الصدحى  ممدا أعجدز 
قتصر نشاطيا علدى وثدائت ذام  بعل شركام التيميي المباشر عي االستمرار فى طلل تغطية االعادت وا 
مبدال  تدديميي صددغيرت نسددبية ول حتدداظ الخدداص  وليددذا اصددب  الحدد  االمثد  فددى لالددل االحيدداي اي تسددوم 
 -اتداقيام إعادت التيميي الصحى امي برناما متبام  ةعدادت التديميي مدع فدروب التديميي االخدرى  حريدت

  عربية. ندسى( و ذا ما تتبعة كثيرا مي شركام التاميي فى االردي أو فى الدوي ال –حواد  



وقدد تناولددم الدراسدة التحليدد  البمددى لمرشدرام التدديميي الصدحى فددى سددوم التديميي االردنددى  واسددتخدام 
لتحديددد حددد االحتددداظ االمثدد  وقسدد  إعددادت التدديميي فددى ظدد  اتداقيددة تجدداوز الخسددارت.حي  تددم نمددوذج كمددى 

فددى تسددعير اتداقيددام تجدداوز اسددتخدام ظريقددة التبلدددة الدعالددة أو تبلدددة االحتددرام أو حسددل الخبددرت السددابقة 
الخسارت فى التيميي الصحى  ثم بعد ذلك تم اسدتخدام نمدوذج رياادى يعتمدد علدى التوزيدع االحتمدالأل لقديم 

 التعوياام وذلك بدرل انيا تتبع التوزيع االسى.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


