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 لخصمال

لقدددد زاد ااتمدددام ايئدددات االشدددرال والرقابدددة علدددى التدددأمين علدددى مسدددتوة العدددالم خدددال  السدددنوات القليلدددة 
تسدداعد علددى التحقددس مددن مسددتوة المددالءة الماليددة لشددركات التددأمين   وأن  الماضددية بوضددم المقدداييس التددى

وضدددم ماشدددرات ومقددداييس للمدددالءة الماليدددة لشدددركات التدددأمين تدددادة دون شدددك الدددى حمايدددة كددد  مدددن حملدددة 
الوثددائس واألطددرال المتعاملددة مددم شددركات التددأمين ولصددالن ايئددات التددأمين نفسددها   ولعدد  الشددك  ال الدد  

الية يتضمن اشدترا  حدد أدندى لدرأس المدا    ووجدود فدائ، معدين   وقيدود علدى محف دة لقواعد المالءة الم
 االستثمارات   واستيفاء نماذج مالية وفحص دوري ك  ثالث سنوات على األق . 

بدددد  ان األمددددر تعدددددة وضددددم مقدددداييس للمددددالءة الماليددددة الددددى تكددددوين شددددركات ضددددمان حكوميددددة تدددددفم 
عن الوفاء بالتزاماتها   وذلدك بشدرو  وقواعدد معيندة   وتتواجدد  التعويضات الخاصة بالشركات التى تعجز

ادددذل الشدددركات فدددى مع دددم الواليدددات المتحددددة األمريكيدددة وكدددذلك فدددى بعددد، دو  أوربدددا   كددد  ذلدددك ب دددر، 
الددى المحاف دة علددى حقددوة حملددة الوثددائس وحمايدة أسددواة التددأمين مددن التعددر، الدى اددزات ماليددة قددد تددادة 

ومددن ثددم فانددة نتيجددة األاميددة البال ددة للمراكددز الماليددة لشددركات التددأمين فددى  ين.فقدددان الثقددة بصددناعة التددأم
تحديدددد وضدددعها المدددالى فضدددال  عدددن مقددددرتها علدددى الوفددداء بالتزاماتهدددا فدددى المسدددتقب  فدددان ايئدددات اإلشدددرال 
والرقابددة علدددى التددأمين  ينصددد  ااتمامهددا علدددي قدددوة ومتانددة المركدددز المددالي لشدددركات التددأمين حفا دددا  علدددى 

ا فددى حملددة الوثددائس حيددث يترتدد  علددى ذلددك أن تصددبن شددركات التددأمين قددادرة علددى الوفدداء بالتزاماتهدد حقددوة 
 وقت استحقاة وثائس التأمين.

بالرغم من كافة االحتياطيات والقواعد واإلجراءات التى تتخذاا ايئات االشرال والرقابة على التأمين 
ات التأمين   اال ان اذا لم يمنم تعسر بع، الشركات فى الدو  المختلفة والمتعلقة بالمالءة المالية لشرك

فى الوفاء بالتزاماتها. واو ما يادة بالطبم الى ااتزاز الثقة فى سوة التأمين كك    اذا فضال  عن 
اإلمكانيات المحدودة لجهات اإلشرال والرقابة سواء المادية أو البشرية   مما يادة الى التفكير فى 

يمكن على ضوئها التنبا بمدة قدرة شركات التأمين على الوفاء  ليةوضم مقاييس وماشرات ما
والذة يرجم   The Early Warning System( EWS) المبكر واو ما سمى بن ام االنذاربالتزاماتها 

 The National(  NAIC) التأمين فى أمريكا اتحاد مراقبى فى  هورل وتطبيقة الى الفض 



Associations of Insurance Commissioners ومات الخاص فقد قام االتحاد بتطوير ن ام المعل
حيث بدأ  The Insurance Regulatory Information System( IRIS) باإلشرال على التأمين
  بحيث يكون للشركات التى التحقس المستوة المطلو  وفقا  لهذا الن ام  3791تطبيقة اعتبارا  من عام 

 . اليةاألولوية فى فحص مراكزاا الم
تهددم كدد  مددن ايئددات اإلشددرال والرقابددة  يرجددم الددى انهددا المالءة الماليددة لشددركات التددأميناالاتمددام بدد ان

دارة الشركة ذاتهدا   وينبدم االاتمدام مدن كدال الجدانبين مدن حقيقدة ماداادا أن أغلد   التدأمين  على التأمين وا 
أموا  شركة التأمين تخص حملة الوثدائس   وادذل الفئدة )حملدة الوثدائس( ال تسدتطيم أن تحكدم علدى المركدز 
المالى لشركة التأمين مهما كانت الحقائس المالية المنشورة عن اذل الشركة فى سنة مدا   وبنداء علدى ذلدك 

م ايئددات اإلشددرال والرقابددة باتخدداذ بعدد، االجددراءات التددى مددن شددأنها حمايددة حقددوة حملددة الوثددائس مددن تقددو 
الخسائر التى تترت  على تعر، شركة التأمين للعسر المالى  ويشم  ذلك اشدترا  حدد أدندى لدرأس المدا  

حددص الدددورة واالحتياطيددات   وكددذلك وضددم ضددوابر السددتثمارات ايئددات التددأمين باإلضددافة الددى اجددراء الف
لحسددابات ايئددات التددأمين   ويعتبددر قددوة ومتانددة المركددز المددالى لشددركة التددأمين فددى غايددة األاميددة ل طددرال 

  -: اآلتية
حاملى وثائس التأمين الذين يهمهم قدرة شركة التدأمين فدى المسدتقب  علدى الوفداء بالتعهدد الدذة قطعتدة  -3

 على نفسها فى وثيقة التأمين . 
األسدددهم الدددذين يهمهدددم أن تحدددتفت األسددهم بقيمتهدددا أو تحقيدددس الزيدددادة فدددى ادددذل  المسددتثمرون أو حددداملى -2

 القيمة باإلضافة الى صرل الكوبونات الذين وعدوا بها. 
المو فين فى الشركة الذين يهمهم االسدتمرار فدى العمد  مدم الحصدو  علدى رواتدبهم وادذان العدامالن  -1

 أمين أو واجهتها صعوبات مالية.يمكن أن يتأثر أحداما أو كالاما إذا أفلست شركة الت
متانة المركز المالى لشركة التأمين تهدم اإلدارة العليدا فدى الشدركة ويداثر علدى سدمعتها وفدرص عملهدا  -4

 فى المستقب  لدة اذل الشركة أو الشركات األخرة.
شركات التأمين األخرة التى يمكن أن تتأثر بما يحدث إلحدة الشركات من افالس وأثرل علدى سدوة  -5

أمين بصددفة عامددة   فقبدد  اإلفددالس مباشددرة تحدداو  الشددركة اغددراء المسددتأمنين ببيددم وثددائس التددأمين التدد
بمستوة أقد  مدن األسدعار   أمدا بعدد افدالس الشدركة فدان الوثدائس التدى كاندت لدديها يدتم توزيعهدا علدى 

 الشركات التى مازالت قائمة. 
 -تية :معيدة التأمين الذين يتأثرون بواحد أو أكثر من الصور اآل -6

  هور صعوبات فى جمم أقسا  اعادة التأمين .  -أ
 رغبة معيدة التأمين فى التدخ  أثناء تسوية المطالبات .  - 

 الحكومددة  كمشددرل علددى الهيئددات االقتصددادية فددى الدولددة يهمهددا أن تعمدد  اددذل الهيئددات بسددهولة فددى -9
سدوة التددأمين وسددول تتددأثر بمددا يصدي  األفددراد مددن جددراء عدددم قددرة شددركة مددن شددركات التددأمين علددى 

 الوفاء بالتزاماتها. 



ايئددات اإلشددرال والرقابددة التددى علددى عاتقهددا التنبددا بمددا يمكددن أن يحدددث مددن افددالس إلحدددة شددركات  -8
  التأمين العاملة فى السوة .

للمدالءة الماليدة لشدركات التدأمين تدادة دون شدك الدى  لذلك فقد تمثلت أامية وضم ماشرات ومقداييس
ذا  حماية ك  من حملة الوثائس واألطرال المتعاملة مم شركات التأمين ولصالن ايئدات التدأمين نفسدها   وا 
ما كان الشك  ال ال  لقواعد المالءة المالية يتضمن اشدترا  حدد أدندى لدرأس المدا    ووجدود فدائ، معدين 

ستثمارات   واسدتيفاء نمداذج ماليدة وفحدص دورة كد  ثدالث سدنوات علدى األقد      وقيود على محف ة اال
فددان األمددر تعدددة وضددم مقدداييس للسددالمة الماليددة الددى تكددوين شددركات ضددمان حكوميددة تدددفم التعويضددات 
الخاصدددة بالشدددركات التدددى تعجدددز عدددن الوفددداء بالتزاماتهدددا   وذلدددك بشدددرو  وقواعدددد معيندددة   وتتواجدددد ادددذل 

م الواليددات المتحدددة األمريكيددة وكددذلك فددى بعدد، دو  أوربددا   وكدد  ذلددك للحفددا  علددى الشددركات فددى مع دد
حقوة حملة الوثائس وحماية أسواة التأمين من التعر، لهزات مالية قد تادة فى النهايدة الدى فقددان الثقدة 

 . بصناعة التأمين
منددم أن تصددبن وعلددى الددرغم مددن اشددترا  حددد للمددالءة الماليددة فددى مع ددم الدددو  إال أن ذلددك لددم ي 

بعدد، شددركات التددأمين غيددر قددادرة علددى الوفدداء بالتزاماتهددا   ومددن ثددم حدددوث بعدد، المشددكالت فددى أسددواة 
التأمين   ولذلك فان إدارة المنشأة ال تهتم فقر بوضم نموذج يصلن لقياس العجز المدالى والتنبدا بدة يمكدن 

فوقددوا اإلفددالس فعددال  يددادة الددى تكبددد  االعتمدداد عليددة   ولكددن أيضددا  تهددتم بالعمدد  علددى إدارة اددذا الخطددر  
المنشددأة تكدداليا مباشددرة تتمثدد  فددى مصدداريا التصددفية وتكدداليا غيددر مباشددرة تتمثدد  فددى األربددا  الضددائعة 
دارتة قب  وقوعدة يمكدن مدن تجند  ادذل التكداليا  نتيجة لتوقا النشا    والشك أن التنبا بالعجز المالى وا 

   .دماجها مم منشأة أخرة حيث قد يمكن إعادة تن يم المنشأة أو إ
 

يهدل اذا البحث الى استخدام الشبكات العصبية االصطناعية فى بناء نموذج كمى من الماشرات 
)النس ( المالية لقياس المالءة المالية فى شركات التأمين القطاا الخاص العاملة فى سوة التأمين 

 المصرة  وينبثس عن اذا الهدل الرئيسي عدة اادال فرعية اى:
تحديد اام الماشرات المالية الماثرة فى المالءة المالية لشركات التأمين القطاا الخاص  -

 المصرية .
تحديد افض  نموذج يعبر عن العالقة بين الماشرات المالية فى شركات التأمين القطاا الخاص   -

 ومعد  المالءة المالية عن الصافى.
 
 

  
 
 
 



 
 
 
 
 


