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  البحثممخص : 
 IFRS:17في دراسة وتحميل متظمبات تظبيق معيار عقؾد التأميؽ  لمبحث يتجدد اليدف الرئيد    

ب أن تتبعيا مؽ حيث مبادئ االعتراف، ومداخل القياس، ومشيجية وآليات العرض واالفراح التي يج
 في تفعيل العالقة بيؽو السعيار، وتحديد دور تظبيقشركات التأميؽ السررية بسقتزى تظبيق ىذا 

والرقابية في ىذا  اإلشرافية السالءة السالية كسعايير تشغيسية تدترشد بيا الييئات والجيات مؤشرات
السررية كسقياس مؾضؾعي ، وبيؽ تحديؽ ربحية استثسارات شركات التأميؽ دوليا  و  محميا  السجال 

وقدم الباحث مشيجية نغرية ترتكز عمى أربعة  .يعكس اقتراديات الكيانات التأميشية برؾرة دقيقة
أقدام رئيدية ترتبط بستغيرات البحث وتحقق أىدافو، وكذلػ دراسة تظبيقية عمى عيشة مكؾنة مؽ 

كات والسدئؾليات وىي) شركة خسدة شركات تأميشية تعسل بالدؾق السرري في مجال تأميشات السستم
مرر لمتأميؽ، قشاة الدؾيس ، السيشدس ، الدلتا، السجسؾعة العربية لمتأميؽ( مؽ خالل سمدمة زمشية 

مذاىدة جددت  14بؾاقع  1027 عام وحتى 1023 عام مكؾنة مؽ خسدة سشؾات في الفترة مؽ
مرة، وعقب تظبيقو كاطار  IFRS:17مؤشرات تقييؼ األداء السالي ليذه الذركات قبل تظبيق معيار 

الؾصفية، تحميل التسايز )  وقد تؼ استخدام مجسؾعة مؽ األساليب االحرائية، تجريبي مرة أخرة
 .لتحميل البيانات واختبار الفروض  SPSSالستعدد، تحميل االرتباط ، تحميل السدار( مؽ خالل برنامج 

امـل بـيؽ السعـايير السحاسـبية التـي تـرتبط التكُيدـيؼ وتؾصل الباحث إلـى العديـد مـؽ الشتـائج أىسيـا: 
تحدـيؽ مرـداقية وعدالـة  فـي Solvency IIوالسعـايير التشغيسيـة الدوليـة  IFRS:17بعقـؾد التـأميؽ 

: دقة قياس ومؾضؾعية السركـز السـالي، تحدـيؽ ربحيـة األداء حيثالتقارير السالية بذركات التأميؽ مؽ 
 السدـاىسة فـي إعـداد مؤشـرات كافيـة ودقيقـة لتقيـيؼ األداء.السالي، زيادة مدتؾى االفرـاح والذـفافية، و 

مؤشــرات كــل مــؽ بذــأن  ة بــيؽ شــركات التــأميؽ محــل الدراســةتســايز  و داللــة معشؾيــ وجــؾدكســا تبــيؽ 
بـيؽ مؤشـرات  )عكدـية(عالقـة  ات داللـة معشؾيةوجـؾد فزـال  عـؽ . مؤشرات الربحية و   السالءة السالية

كذــفن نتــائج الدراســة بيــذه الذــركات. وأخيــرا  بــيؽ مؤشــرات الربحيــة و  Solvency IIالســالءة الساليــة 
مؤشــرات الســالءة فــي تفعيــل العالقــة بــيؽ يدــيؼ  IFRS:17تظبيــق معيــار عقــؾد التــأميؽ  التظبيقيــة أن

مؽ خـالل تخفـيض درجـة التـأاير العكدـي فيسـا بـيؽ ىـذه وبيؽ مؤشرات الربحية  Solvency IIالسالية 
كفل قيام الذـركة بتكـؾيؽ مرـدات مـؽ السـالءة الساليـة تعـزز قـدرتيا عمـى سـداد السؤشرات، األمر الذي ي

التزاماتيا تجاه حسمة الؾاائق، وكذلػ تؾجيـو اسـتثساراتيا نحـؾ القشـؾات االسـتثسارية التـي تزـسؽ تحقيـق 
 أعمى ربحية مسكشة.

 معيار عقؾد التأميؽ :الكمسات الدالةIFRS:17، لتدفقات ، تقديرات اىامش الخدمة التعاقدية
 .االستثسارات التأميشية ربحية،  II السالءة السالية ،الشقدية السدتقبمية
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The Role of applying The Insurance Contracts Standard (IFRS 17) in 

Activating The Relationship Between Solvency II and Investments 

Profitability of Egyptian Insurance Companies 

 Abstract : 
  The research aims at studying and analyzing the requirements of the 

application of IFRS: 17 in terms of recognition principles, measurement 

approaches, methodology and mechanisms of presentation and disclosure to 

be followed by Egyptian insurance companies according to the application of 

this standard, and to determine the role of its application in activating the 

relationship between solvency indicators as regulatory standards guiding the 

supervisory and supervisory entities in this field locally and internationally, 

and improving the profitability of the investments of Egyptian insurance 

companies as an objective measure that accurately reflects the economics of 

insurance entities. The researcher presented a theoretical methodology based 

on four main sections related to the research variables and achieve its 

objectives, as well as an applied study on a sample of five insurance 

companies operating in the Egyptian market in the field of property and 

liability insurance (Misr Insurance Company, Suez Canal, Mohandes Co., 

Delta, gig-Egypt Insurance). Through a five-year time series from 2014 to 

2018 of 25 views, the financial performance indicators for these companies 

were assessed before the IFRS17 was applied once, and applied another time 

as a trial framework, a range of statistical methods (Descriptive Analysis, 

Multiple Discriminant analysis, correlation analysis, path analysis) through 

SPSS software for data analysis and hypothesis testing. The researcher has 

concluded that: the integration between accounting standards related to 

insurance contracts IFRS: 17 and international regulatory standards 

Solvency II contributes to improve the credibility and fairness of financial 

reports in insurance companies in terms of: Accurate measurement and 

objectivity of the financial position, improve the profitability of financial 

performance, increase the level of disclosure And transparency, and 

contribute to the development of adequate and accurate indicators to assess 

financial performance. It was also concluded that there was a significant 

difference between the insurance companies under study on both the 

solvency and profitability indicators. In addition, there is a significant 

(inverse) relationship between Solvency II and the profitability indicators of 

these companies. Finally, the results of the applied study revealed that the 

application of the standard IFRS: 17 contributes to activate the relationship 

between solvency II indicators and profitability indicators by reducing the 

degree of adverse impact between these indicators, which enables the 

company to form a barrier of solvency enhance its ability to pay its 

obligations towards policyholders, as well as directing its investments 

towards investment channels that ensure the highest profitability. 

      Keywords: Standard of Insurance Contracts (IFRS:17), Contractual Service      

Margin(CSM), Estimates of Future cash Flows, Solvency II, 

Profitability of Insurance Investments. 
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 القدؼ األول
  اإلطار العام لمبحث  

 : البحث مقدمةأوال  : 
يعد قظاع التأميؽ مؽ أىـؼ أنذـظة الخـدمات الساليـة ايـر السرـرفية وأبـرز السدـاىسيؽ فـي الشـاتج      

يؼ فــي إدارة األخظــار ببقيــة القظاعــات االقترــادية، ويدــ ا  تكامميــ ا  حيــث يــرتبط ارتباطــ السحمــى اإلجســالي
، مســا يجعمــو أبــرز أدوات اســتقرار بسختمــه ىــذه القظاعــات ا األصــؾل االقترــاديةالتــي قــد تتعــرض ليــ

عمـى تفعيـل دور  العامة لمرقابـة الساليـة أنذظتيا، وحرصن الييئة مسارسة واستسرار ىذه القظاعات في
قظــاع التـــأميؽ وزيـــادة مدـــاىستو فــي الشـــاتج السحمـــي اإلجســـالي و لــػ مـــؽ خـــالل تحـــديث التذـــريعات 

إلى أن ندبة مداىسة قظاع التـأميؽ فـي  1027الشتائج السالية لعام  وتذير .التأميشي ذاطشغسة لمشالسُ 
% 1293بمــم معــدل نســؾ أقدــاط التــأميؽ و  ،1027عــام % 0982قــد بمغــن  االجســالي الشــاتج السحمــي

بمغـن  ةإجساليـبدـداد تعؾيزـات  التـأميؽ شـركاتقامـن  وقـد. مقارنة بالعـام الساضـي 1027خالل عام 
ـــ 2493 ـــي عـــام ممي ـــو ف ـــل  1027ار جشي ـــو عـــام  2198مقاب ـــار جشي ـــا 1026ممي ـــ. كس صـــافي  نبمغ

% مقارنــة برــافي 25بسعــدل نســؾ  20/5/1027مميــار جشيــو فــي  8893اســتثسارات شــركات التــأميؽ 
حقـؾق حسمــة الؾاـائق والتــي  فـي حـيؽ بمــم إجسـالي ،مميـار جشيــو 75اسـتثسارات العـام الساضــي البالغـة 

مميـار جشيـو  43مقابل  1027مميار جشيو خالل عام  52تأميؽ تجاه عسالئيا التزامات شركات التسثل 
 27بمغـن حقـؾق السدـاىسيؽ فـي شـركات التـأميؽ  ، وأخيرا  %21تو بسعدل نسؾ ندب 1026خالل عام 

ا معدل نسؾ ندبتو  1027مميار جشيو في عام   1026عـام ل% مقارنة بحقؾق السداىسيؽ 1292محقق 
 (.1027) الييئة العامة لمرقابة السالية، ميار جشيوم 22قيستيا  والتي بمغن

وعمى الراؼ مؽ أىسية قظاع التأميؽ في تحقيق التشسيـة االقترـادية بالـدول الستقدمـة والشاميـة، إال 
أن ىذا القظاع واجو العديد مؽ التحديات والرعؾبات مؽ أىسيـا ترـاعد األزمـة الساليـة العالسيـة وتزايـد 

 Kyoeiالتـأميؽ البــارزة، مثـل شــركة كيـؾي اليابانيــة لمتـأميؽ شــركات ة لكبـرى الفزـائ  الساليـة األخيــر 

Fire and Marine Insurance Company  وشـركة تذـيؾدا اليابانيـة لمتـأميؽDaai-ichi 

Life Insurance Company ، وأســشدت كافــة الدراســات والتقــارير السيشيــة الستخررــة فــي ىــذا
إلــى العديــد مــؽ األســباب عمــى رأســيا ايــاب الــشغؼ السحاســبية  السجــال مبــررات حــدوث ىــذه االنييــارات

ومــداخل دقيقــة لمقيــاس وأســاليب باألصــؾل وااللتزامــات رســي مبــادئ واضــحة لالعتــراف السؾحــدة التــي تُ 
بّب ٠عّٓ جٛدت اٌدمابس٠ش اٌّب١ٌاث ٌكاشوبج اٌدا،١ِٓ، ٚطاٟ تغابس خ،و١اذ ِ ٍاظ  مة لمعرض واالفراحءمال

عمـى  GAAP عمـى أن تظبيـق مبـادئ السحاسـبة السقبؾلـة عسؾمـا  ( IASBِعب١٠ش اٌّحبعاةث اٌذ١ٌٚاث  
بذــأن اقترــاديات عقــؾد الكيانــات التأميشيــة لــؽ يكــؾن مشاســبا  حيــث ال يقــدم نغــرة مؾضــؾعية ودقيقــة 

ــؼ التــأميؽ ــر واضــ  ومــؽ ا ــة اي ــات التأميشي ــيؽ الخدمــة واالســتثسار بالكيان ــػ ألن الخــط الفاصــل ب ، و ل
مؾضؾعية ودقـة تقيـيؼ السخـاطر  إليرادات السرتبظة بعقؾد التأميؽ كشتيجة لعدميرعب تحديد االعتراف با

 (.  Mignolet,2017ختمه كثيرا  طؾال مدة العقد )التي يسكؽ أن ت
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طفـرة كبيـرة فـي نسـط  IFRS:17واتداقا  مع الحقبة الجديدة لمسحاسبة، حقق معيار عقؾد التـأميؽ 
فـي التؾقيـن السشاسـب، و تقديؼ معمؾمات أكثر شفافية وجـؾدة  العرض التقميدي لمقؾائؼ السالية سعيا  نحؾ

واألداء  اق ىذا السعيار عمـى السركـز بحيث ُتسكؽ مدتخدمييا مؽ تقييؼ أار العقؾد التي تدخل ضسؽ نظ
ــػالســالي ــأميؽ، و  ، و ل ــراف بعقــؾد الت ــادئ مؾحــدة لالعت ــد نســا ج مؾضــؾعية مــؽ خــالل إرســاء مب تحدي

ركات التـأميؽ ت واضحة ومحددة لمعرض واالفراح يجب أن تمتـزم بيـا شـلمقياس، وتبشي آليات وسياسا
يحق ليـا التظبيـق التظـؾعي فـي الؾقـن الحاضـر شـريظة قياميـا بتظبيـق ، كسا 1012في ازؾن عام 

  (.  1026)سالمة، IFRS:9  ٚIFRS:15معياري 
 Solvency II ليــةاالســالءة الس عمــى أىسيــةلمتــأميؽ  السرــري االتحــاد  كــدأوفــي ىــذا الدــياق،  

 التـأميشي ذـرفة عمـى القظـاعمـؽ أولؾيـات اىتسامـات الييئـات والسشغسـات السُ والتي تعد لذركات التأميؽ 
فـي اوونـة السحمية والعالسية سيتيا مع تؾاتر األزمات السالية أىقد تجمن ، و بالسدتؾييؽ الدولي والسحمي

ــرة،  ــى الؾفــاء وســداد اال األخي ــة ر القــدرة عم ــة  لتزامــاتوتعشــى الســالءة السالي ــائقتجــاه حسم ــأميؽ وا  ،الت
ت الشاشــئة مؾاردىــا الخاصــة لــدفع االلتزامــا تــؾافر إعــادة التــأميؽذــركات التــأميؽ و ل تزــسؽ بذــكل دائــؼو 

، وتمتــزم الذــركات ىشــا بــامتالك مؾجــؾدات كافيــة لمؾفــاء بجسيــع التــأميؽ إعــادةعــؽ أعســال التــأميؽ أو 
أنيـا تسثـل حسايـة  فـيتكسـؽ أىسيـة السـالءة الساليـة . و ريااسـتحقاقعشد ىا سداد االلتزامات، والقدرة عمى

نيــا تزــسؽ أأوقاتيــا السحــددة كســا  فــيمــؽ خــالل الؾفــاء بسدــتحقاتيؼ  لسرــال  حسمــة واــائق التــأميؽ،
ــة ــة اقترــادية واجتساعي ــأميؽ لســا ليــا مــؽ أىسي ــاء واســتسرارية نذــاط شــركات الت ــه ، نجــاح وبق وتختم

العســؾم مـؽ رأس الســال  فـيتكــؾن ت االسختمفـة لمــدول إال أنيـ مكؾنـات ىـامش الســالءة حدـب التشغيســات
 لجيـات الرقابيـة عمـى قظـاع التـأميؽواألرباح السحتجزة ونغرا ألىسية ىامش السـالءة تعسـد ا واالحتياطي

ــى  )االتحــاد السرــري مخاطرىايتساشــى مــع حجــؼ اكتتابيــا و مــؽ ىــامش الســالءة  إلزامــيفــرض حــد أدن
إلــى دراســة وتحميــل متظمبــات  ويدــعى ىــذا البحــث .(;Stefan,2017 PWC,2017 ؛1027لمتــأميؽ،

 Solvency IIودورىا في تفعيل العالقـة بـيؽ السـالءة الساليـة  IFRS:17تظبيق معيار عقؾد التأميؽ 
 كسعايير تشغيسية دولية وربحية استثسارات شركات التأميؽ السررية.

 مذكمة البحث :اانيا  : 
ــر فــي إعــداد وعــرض ألخيــرة كأحــد القظاعــات الحيؾيــة قظــاع التــأميؽ فــي اوونــة اشــيد    تبــايؽ كبي

التقــارير الساليــة عبــر التذــريعات السختمفــة، وتفــاوت حــاد فــي دقــة وســالمة مؤشــرات األداء الســالي مــؽ 
حيــث كفايــة وكفــاءة الســالءة الساليــة وجــؾدة ومرــداقية معــدالت الربحيــة، و لــػ نتيجــة ايــاب السبــادئ 

ــــؾد واألســــس والدياســــات السحاســــب ــــل السعالجــــات السحاســــبية الرــــحيحة لعق ــــي تكف ية السؾحــــدة الت
إلـى  1003عـام  IASBاألمر الذي دفع مجمـس معـايير السحاسـبة الدوليـة . (1026)سالمة، التأميؽ

كانظالقــة جديــدة لفتــرة مؤقتــة، بيــدف إدخــال مجسؾعــة مــؽ  IFRS:4إصــدار معيــار عقــؾد التــأميؽ 
ارير السالية و لـػ مـؽ خـالل االرتكـاز عمـى بعـديؽ: تسثـل األول مة وشفافية التقلتدعيؼ مالء التحديشات

فــي الدــساح لمذــركات بسؾاصــمة مسارســاتيا السحاســبية، فــي حــيؽ تشــاول الثــاني ضــرورة التركيــز عمــى 
تعزيــز االفرــاح عــؽ السبــالم والتؾقيتــات ودرجــات عــدم التأكــد بذــأن التــدفقات الشقديــة السدــتقبمية مــؽ 
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ر بسعزل عـؽ تبشـي ىـذه التحدـيشات حيـث أخـذت عمـى عاتقيـا التؾافـق مـع ولؼ تكؽ مرعقؾد التأميؽ. 
ر عقــؾد  26معــايير السحاســبة الدوليــة لمتقــارير الساليــة، فقــد صــدر السعيــار السحاســبي السرــري رقــؼ ر 

     .   1024والذي تؼ تعديمو عام  1005ر لعام  132التأميؽ بسؾجب قرار وزير االستثسار رقؼ ر 
بفقرتــو االفتتاحيــة عمــى وجــؾد العديــد مــؽ  IFRS:17قدمــة معيــار عقــؾد التــأميؽ  وارتكــازا  عمــى مــا 

والسـيسا السعيـار  IFRS:4األسباب التي دعن إلى ضرورة إصدار ىذا السعيار نتيجة عـدم قـدرة معيـار 
ر الــذي يعــد ترجســة لمسعيــار الــدولي، عمــى اســتيفاء السعالجــة السحاســبية لعقــؾد التــأميؽ  26السرــري ر 

، ويسكـؽ ايجـاز ة صعؾبات كبيرة في تظبيـق متظمباتـوؽ مؾاجية شركات التأميؽ الدولية والسحميفزال  ع
 (.IFRS:17.IN4,2018أوجو القرؾر فيسا يمي )

  يعدIFRS:4  معيار مؤقن يدس  لمذركات باستخدام بعض السسارسات السحاسـبية السرتبظـة بعقـؾد
ال  عـــؽ أن السرونـــة فـــي السسارســــات التـــأميؽ، والتـــي تعكـــس متظمبـــات السحاســـبة الؾطشيـــة، فزـــ

مــة بذـــأن أدى إلــى صــعؾبة تـــؾفير معمؾمــات مالءالسحاســبية وتعــددىا عبــر التذـــريعات السختمفــة 
 الكيانات التأميشية يديل فيسيا ومقارنتيا مؽ قبل السدتثسريؽ والسحمميؽ السالييؽ.

 وعـدم تـداول مخاطرىـا يـة وكـذلػ تعقـدصعؾبة قياس عقـؾد التـأميؽ نتيجـة طـؾل فتـرة العقـؾد التأميش ،
 تمػ العقؾد في األسؾاق، فزال  عؽ احتؾاء بعض عقؾد التأميؽ عمى مكؾنات استثسارية.

  ،صــعؾبة التحــديث الــدوري لمبيانــات الساليــة بذــركات التــأميؽ خاصــة فيســا يتعمــق بالتزامــات التــأميؽ
 أسعار الفائدة.والسخاطر التي تعكس أار التغيرات في البيئة االقترادية مثل التغيرات في 

وإرتقــاءا  بسيشــة السحاســبة والسراجعــة وتظــؾيرا  لقظــاع التــأميؽ  وتسذــيا  مــع التظــؾرات الدوليــة السعاصــرة
التــي  السرــري، وتــدعيسا  لمذــفافية واالفرــاح فــي عــل تزايــد متظمبــات الدقــة والسؾضــؾعية فــي البيانــات

دور تظبيـــق متظمبـــات معيـــار يـــل دراســـة وتحمالبحـــث فـــي  ةتتجدـــد مذـــكم تحتؾييـــا التقـــارير الساليـــة،
IFRS:17  مــؽ حيــث ) مبــادئ االعتــراف، ومــداخل القيــاس، وآليــات العــرض واالفرــاح( فــي تفعيــل

كسعايير تشغيسية دولية وبـيؽ ربحيـة اسـتثسارات شـركات  IIالعالقة بيؽ ركائز ومحددات السالءة السالية 
 :لتاليةويسكؽ صيااة مذكمة البحث في التداؤالت ا التأميؽ السررية.

ـــأميؽ مـــا ىـــي  .2 ـــراف، والقيـــاس، والعـــرض واالفرـــاح السرتبظـــة بسعيـــار عقـــؾد الت متظمبـــات االعت
IFRS:17 ومــا ىـــي أىـــؼ التحـــديات التـــي تؾاجــو شـــركات التـــأميؽ السرـــرية بذـــأن اســـتيفاء  ؟

 متظمبات تظبيق ىذا السعيار؟
وفقــا  لتعميســات بذــركات التــأميؽ  Solvency II) )1 محــددات وركــائز الســالءة الساليــةمــا ىــي  .1

ــا ــأميؽ تالييئ ــة عمــى الت ــة لفشــراف والرقاب وآليــات  ا؟ ومــاىي مؤشــرات قياســي الدوليــة والسحمي
 ؟ في ضؾء السعايير التشغيسية ااالفراح عشي

ــة اســتثسارات شــركات  .2 ــيؽ ربحي ــة وب ــيؽ محــددات وركــائز الســالءة السالي مــا ىــي طبيعــة العالقــة ب
       ؟السررية التأميؽ

فــي تفعيــل العالقــة بــيؽ الســالءة  IFRS:17يؼ تظبيــق معيــار عقــؾد التــأميؽ إلــى أي مــدى يدــ .3
 السالية وتحديؽ ربحية استثسارات شركات التأميؽ السررية؟
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 أىداف البحث : االثا :
 IFRS:17دراسـة وتحميـل متظمبـات تظبيـق معيـار عقـؾد التـأميؽ لمبحث في  ي اليدف الرئيد جدديت

لقياس، ومشيجية وآليات العرض واالفراح التـي يجـب أن تتبعيـا مؽ حيث مبادئ االعتراف، ومداخل ا
شــركات التــأميؽ السرــرية بسقتزــى تظبيــق ىــذا السعيــار، وتحديــد دور تظبيــق ىــذا السعيــار فــي تفعيــل 
العالقة بيؽ السالءة السالية كسعايير تشغيسية دولية تدترشد بيـا الييئـات والجيـات الرقابيـة واإلشـرافيو 

ــأميؽ، وبــيؽ تحدــيؽ ربحيــة اســتثسارات فــي ىــذا السجــال دول ــا  وتمتــزم بستظمباتيــا شــركات الت يــا  ومحمي
. الكيانــات التأميشيــة برــؾرة دقيقــة شــركات التــأميؽ السرــرية كسقيــاس مؾضــؾعي يعكــس اقترــاديات

 و لػ سعيا  نحؾ تحقيق األىداف الفرعية التالية:
السرتبظــة بسعيــار عقــؾد التــأميؽ بيــان وتحميــل متظمبــات االعتــراف، والقيــاس، والعــرض واالفرــاح  .2

IFRS:17 ،  والكذــه عــؽ أىــؼ التحــديات التــي تؾاجــو شــركات التــأميؽ السرــرية بذــأن اســتيفاء
 متظمبات تظبيق ىذا السعيار.

وفقـا  لتعميسـات بذـركات التـأميؽ ( Solvency II) 1التعرف عمى محددات وركائز السـالءة الساليـة .1
، والكذــه عــؽ مؤشـرات قياســيا وآليــات لرقابــة عمــى التـأميؽالدوليــة والسحميــة لفشـراف وا تالييئـا

 .االفراح عشيا في ضؾء السعايير التشغيسية 
   .تحديد طبيعة العالقة بيؽ محددات وركائز السالءة السالية وبيؽ ربحية استثسارات شركات التأميؽ .2
لساليـــة فـــي تفعيـــل العالقـــة بـــيؽ الســـالءة ا IFRS:17تحديـــد دور تظبيـــق معيـــار عقـــؾد التـــأميؽ  .3

 وتحديؽ ربحية استثسارات شركات التأميؽ السررية مع تقديؼ دراسة تظبيقية.
 :البحثودوافع أىسية رابعا  : 

تشبع أىسية البحث مؽ حقيقة وجؾىرية السذكمة التي يتشاوليا بذأن طبيعة السعالجات السحاسبية    
مسحاسبة عؽ عقؾد ، والذي يدتيدف تؾفير أسس مؾحدة لIFRS:17التي يتظرق إلييا معيار

مة لمسعمؾمات السحاسبية التي مزيد مؽ الدقة والسرداقية والسالءالتأميؽ وإعادة التأميؽ بسا يزفي 
العمسي  جانبيؽأىسية البحث مؽ ال عرض، ويسكؽ تفر  عشيا تقارير شركات التأميؽ لمسدتفيديؽ

 :والعسمي عمى الشحؾ التالي
 األىسية العمسية: -2
  بذكل عام والتي ارتبظن بالشذاط  السحاسبية والسسارسات األنغسة عمى تطرأ ييرات التالتغتزايد

األمر الذي دفع األكاديسييؽ والسيتسيؽ بيذا السجال  التأميشي بذكل خاص في اوونة األخيرة،
والقائسيؽ عمى التشغيؼ إلى السظالبة بؾجؾد قؾاعد وسياسات محاسبية مؾحدة تمقى القبؾل العام 

 لدولي بذأن عقؾد التأميؽ.عمى السدتؾى ا
 1 تزايد االىتسام بسحددات وركائز السالءة السالية (Solvency II كسعايير تشغيسية دولية تديؼ )

في استقرار قظاع التأميؽ وتعزز مؽ قدرتو عمى تجشب وإدارة السخاطر التي ترتبط بعقؾد التأميؽ، 
 في القظاع السررفي. 1وىي بذلػ تحاكي مقررات لجشة بازل 
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 لستظمبات معيار عقؾد التأميؽ   شيجيةتقديؼ الزؾابط واألطر السIFRS:17  مؽ حيث مبادئ
 السعيار الدولي االعتراف، ونسا ج القياس، وآليات العرض واالفراح ومدى اختالفيا مع

IFRS:4 1024ر السعدل عام  26، ونغيره السرري رقؼ  ر. 
  السعالجات السحاسبية التي يتظمبيا معيار فيؼ وتشفيذ السحاسبيؽ والسراجعيؽ عمى قدرةتعزيز 

IFRS:17  ،بذأن مشيجية إعداد التقارير السالية الالزمة لقياس وتقييؼ أداء شركات التأميؽ
 .والتحقق مؽ دقة وسالمة عرضيا ومرداقية وعدالة السعمؾمات الؾاردة بيا

 األىسية العسمية: -1
  يدــاعد تظبيــق معيــار عقــؾد التــأميؽIFRS:17  تعزيــز السعمؾمــات التــأميؽ السرــرية فــي شــركات

مة مؽ حيث قابميتيـا لمفيـؼ والسقارنـة بسـا يفـي بستظمبـات السدـتثسريؽ والسحممـيؽ السحاسبية السالء
 السالييؽ مؽ جانب، والييئة العامة لمرقابة السالية فيسا يتعمق بالشذاط التأميشي مؽ جانب أخر. 

  ُيسكـؽ معيــارIFRS:17 مــؽ اسـتخدام أســمؾب القيســة الحاليــة بــدال  مــؽ  شــركات التــأميؽ السرــرية
 .أسمؾب التكمفة التاريخية عشد السحاسبة عؽ التزامات عقؾد التأميؽ

  تزايد إدراك مدئؾلي شركات التأميؽ السررية ألىسية وجـؾد معمؾمـات دقيقـة ومتشؾعـة ومؾحـدة مـؽ
س والعـرض واالفرـاح حيث السعالجات السحاسبية، تسكشيؼ مؽ تجسيع عقؾد التأميؽ ألاراض القيـا

 بذكل يعكس ربحية استثساراتيا، التي لؼ يعد يعترف بيا فؾرا  بل تؾزع عمى مدى فترة التغظية.
  تزايــد حاجــة شــركات التــأميؽ الدوليــة والسحميــة إلــى معمؾمــات ماليــة وايــر ماليــة بجــؾدة وشــفافية

ئة عـؽ عقـؾد التـأميؽ عالية وفي التؾقين السشاسب، األمر الذي يسكـشيؼ مـؽ تجشـب السخـاطر الشاشـ
 وإدارتيا بذكل مشاسب حال حدوايا.

  ــة ــة السالي ــة العامــة لمرقاب ــأميشي -حــرص الييئ ــى الشذــاط الت ــة عم ــى  -كدــمظة إشــرافيو ورقابي عم
ــى مؾاجيــة السخــاطر  ــدرتيا عم ــأميؽ السرــرية وق ــة لذــركات الت التحقــق مــؽ ســالمة السراكــز السالي

 .ةومسارسة دورىا في تحقيق التشسية االقترادي
 فروض البحث :خامدا : 

الدراسـات الدـابقة يسكـؽ  اسـتقراءنحـؾ تحقيـق أىدافـو، واسـتشادا  عمـى  في ضؾء تداؤالت البحث وسعيا  
 :عمى الشحؾ التاليفروض البحث  صيااة

 قشـاة الدـؾيس –مرـر لمتـأميؽ)  شركات التأميؽ محل الدراسةداللة معشؾية بيؽ  و  يؾجد تسايزال  .2
 .Solvency IIمؤشرات السالءة السالية بذأن  (لمتأميؽ لسجسؾعة العربيةا –الدلتا -السيشدس –

 قشـاة الدـؾيس – مرر لمتأميؽ)  شركات التأميؽ محل الدراسةداللة معشؾية بيؽ  و  يؾجد تسايزال  .1
 .مؤشرات الربحية( بذأن لمتأميؽ السجسؾعة العربية – الدلتا لمتأميؽ -السيشدس –

ــة .2 ــة معشؾي ــة  ات دالل ــة  تؾجــد عالق ــيؽ مؤشــرات الســالءة السالي ــيؽ مؤشــرات  Solvency IIب وب
 الربحية بذركات التأميؽ محل الدراسة.

مؤشــرات الســالءة الساليــة فــي تفعيــل العالقــة بــيؽ  IFRS:17يدــيؼ تظبيــق معيــار عقــؾد التــأميؽ  .3
Solvency II .وبيؽ مؤشرات الربحية لذركات التأميؽ محل الدراسة 
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  مشيج البحث :سادسا : 
كل مؽ حث عمى امذكمة البحث وسعيا  نحؾ تحقيق أىدافو واختبار فروضو اعتسد الب ضؾء في  

 :السشيج االستقرائي واالستشباطي، و لػ عمى الشحؾ التالي
بالدراسات ورد  دراسة وتحميل ماب في عل ىذا السشيج اىتؼ الباحث السشيج االستقرائي : -1

كذلػ التقارير الدورية واالصدارات السيشية العربية واألجشبية السرتبظة بستغيرات البحث، و 
 2872ر لعام  20الستخررة في األنذظة التأميشية، فزال  عؽ الرجؾع إلى القانؾن رقؼ ر

وتعديالتو بذأن الرقابة عمى التأميؽ في مرر، وكذلػ تعميسات وتقارير الييئة العامة لمرقابة 
وتحميل متظمبات معيار عقؾد التأميؽ و لػ بيدف عرض  السالية فيسا يخص الشذاط  التأميشي.

IFRS:17  وتحديد أىؼ التحديات التي تؾاجو شركات التأميؽ السررية بذأن تظبيق ىذا
 السعيار لتعغيؼ االستفادة مشو. 

حرص الباحث عمى استخالص إطار مقترح يعكس  وفقا  ليذا السشيج السشيج االستشباطي: -1
كسعايير تشغيسية دولية وتداعيتيا عمى  (Solvency II)طبيعة العالقة بيؽ السالءة السالية 

في  IFRS:17وبيان دور تظبيق معيار  مؤشرات ربحية استثسارات شركات التأميؽ السررية،
 تفعيل ىذه العالقة واختبارىا مؽ خالل بيانات الذركات محل الدراسة. 

 حدود البحث :نظاق و ا : سابع
رض وتحميل متظمبات تظبيق معيار عقؾد يرتكز البحث عمى ع: )مؾضؾعية( حدود مشيجية -2

و لػ فيسا يتعمق بسبادئ االعتراف والقياس والعرض واالفراح، وكذلػ  IFRS:17التأميؽ 
، ويخرج عؽ نظاق كسعايير تشغيسية دولية (Solvency II  1محددات وركائز السالءة السالية 

رياضية واالحرائية لقياس ىذا البحث التعرض لمقياس االكتؾاري الذي يعتسد عمى الشسا ج ال
 .مخاطر عقؾد التأميؽ

تتسثل في عدد خسدة شركات عاممة بقظاع التأميؽ السرري والتي تتبع أسمؾب حدود مكانية :  -1
شركة مرر ) التأميؽ التجاري، وتختص بتأميشات السستمكات والسدئؾليات، وتتسثل في كل مؽ

 لمتأميؽ السجسؾعة العربيةدلتا لمتأميؽ، و لمتأميؽ، قشاة الدؾيس لمتأميؽ، السيشدس لمتأميؽ، ال

gig.) 
الخاصة بستغيرات البحث لذركات التأميؽ تحميل البيانات استخراج و تتسثل في حدود زمشية :  -2

 1023سشؾات تبدأ مؽ عام  4و لػ مؽ خالل سمدمة زمشية مكؾنة مؽ  التظبيقية محل الدراسة
التقارير السالية  باالعتساد عمىو لػ ، شركات 4( مذاىدة لعدد 14بؾاقع ) 1027وحتى عام 

 .ليذه الذركات والكتاب االحرائي الدشؾي لدؾق التأميؽ السرري 
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 : الدراسات الدابقةعرض وتحميل  اامشا  :  
ا  لجؾىريــة تجدــيد ارتباطيــا بستغيــرات البحــثحيــث يسكــؽ عــرض وتحميــل الدراســات الدــابقة مــؽ      

 ، و لػ عمى الشحؾ التالي : البحث ةعمى أىسي ا  تأكيدوعسؾمية السذكمة و 
 : IFRSالسحاسبة عؽ عقؾد التأميؽ وفقا  لسعايير التقارير السالية دراسات تشاولن  -2
ــؾان (Mignolet & Felix,2017)  قــدمن دراســة -2/2  Study on The Expected بعش

Impact of IFRS 17 on The Transparency of Financial Statements of 

Insurance Companies  وقد استيدفن الدراسة تقييؼ أار تظبيق معيـار عقـؾد التـأميؽ عمـى جـؾدة
وشفافية التقارير السالية مؽ خالل مدى تؾفير معمؾمـات أكثـر مالءمـة وشـفافية وفـي التؾقيـن السشاسـب 

ــايير  ــد مع ــأميؽ، وكــذلػ تؾحي ــؾد الت ــد عق ــيؽ عقــؾد وطــرق السحاســبة لبذــأن عؾائ ــات ب تحدــيؽ السقارن
يؽ لدى الذركة والذركات السشافدة ليس فقط عمى السدـتؾى السحمـي وإنسـا االقميسـي والـدولي. وقـد التأم

فـي تحدـيؽ جـؾدة  IFRS 17تؾصمن الدراسـة إلـى العديـد مـؽ الشتـائج أىسيـا: مدـاىسة تظبيـق معيـار 
  أكثـر التقارير السالية بذركات التأميؽ مؽ حيث تعزيز الخرائص الشؾعية لمسعمؾمات السحاسبية لترـب

مالءمة ومؾاؾقية وقابمية لمسقارنة األمر الـذي يتـي  الفرصـة لسدـتخدمي تمـػ التقـارير تعغـيؼ االسـتفادة 
ــار يُ  ــق ىــذا السعي ــاس والعــرض مشيــا، فزــال  عــؽ أن تظبي ــراف والقي رســى أســس ونســا ج مؾحــدة لالعت

داخـل نفـس الذـركة  واالفراح بسا ُيسكؽ شركات التأميؽ مؽ عقـد السقارنـات بذـأن السشتجـات والخـدمات
 ومع الذركات السشافدة وكذلػ تؾفير رؤية أفزل عؽ العؾائد الستؾقعة مؽ العقؾد التأميشية الُسبرمة.

ــر الســالي رقــؼ 1026تشاولــن دراســة ) ســالمة، كســا  -2/1 ــار التقري ــق معي ــر تظبي ــى تظــؾير  26( أا عم
عـرض وتحميـل نسـا ج الدراسـة  اسـتيدفنو  ،اقتراد التأميؽ في مرر مؽ خـالل دراسـة ميدانيـة تفاعميـة

نســؾ ج  فزــال  عــؽالقيــاس مــؽ حيــث طبيعــة ومحــددات الشســؾ ج العــام وكــذلػ نســؾ ج الرســؾم الستغيــرة 
تخريص األقدـاط . كسـا بيشـن الدراسـة طبيعـة مكؾنـات القيـاس وفقـا  لستظمبـات كـل نسـؾ ج وأىـؼ أوجـو 

دفقات الشقدية الستؾقعة، ومعـدالت الخرـؼ، والتي ترتبط بتقديرات التالتذابو واالختالف بيؽ ىذه الشسا ج 
التـي تحتـؾي عمـى ميــزات  . وأخيـرا  طبيعـة العقـؾد التأميشيـةالخرـؼ، وىـامش الخدمـة التعاقديـة توتعـديال

مباشـرة، وكـذلػ العقـؾد السحسمـة بخدـائر، وعقـؾد  مذـاركة مذاركة مباشرة والتي ال تحتـؾي عمـى ميـزات
سميــة تحؾيــل أو تجسيــع األعســال. وقــد خمرــن الدراســة إلــى أن إعــادة التــأميؽ، والعقــؾد السقتشــاه مــؽ ع

قياس تقديرات عقؾد التأميؽ بشسؾ ج محاسبي مؾحد ُيسكـؽ السدـتثسريؽ والسحممـيؽ السـالييؽ والسذـاركيؽ 
التـأاير االيجـابي في سؾق التأميؽ العالسي مـؽ اتخـا  قـرارات صـائبة فـي التؾقيـن السشاسـب، فزـال  عـؽ 

   مى سالمة العرض واالفراح وشفافية التقارير السالية بذركات التأميؽ السررية.لتظبيق ىذا السعيار ع
ـــذا الدـــياق -2/2 ـــي ى ـــار)  اســـتيدفن دراســـة وف ـــؾى ( 1027، اـــالي ؛ الف ـــة السحت ـــدى فعالي ـــيؼ م تقي

ائص الشؾعيـة لمسعمؾمـات السحاسـبية مـؽ عمـى تعزيـز الخرـIFRS 17 السعمؾماتي لسعيار عقؾد التأميؽ
، ســعيا  نحــؾ التعــرف عمــى األســباب التــي دعــن إلــى إصــدار معيــار البيئــة السرــريةني بخــالل دليــل ميــدا
متيــا لتعزيــز الخرــائص ا السعيــار ومــدى مالءوتحديــد أىــداف ونظــاق ىــذ  IFRS 17عقــؾد التــأميؽ 

لبيانــات وقــد اعتســدت الدراســة عمــى أســمؾب قائســة االستقرــاء لجســع ا ،الشؾعيــة لمسعمؾمــات السحاســبية
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معــدي التقــارير الساليــة بذــركات التــأميؽ، سارة تــؼ تجسيعيــا مــؽ اــالث فئــات مدــتيدفة : اســت 83بؾاقــع 
وأعزــاء ىيئــة التــدريس بالجامعــات تخرــص السحاســبة والتسؾيــل والتــأميؽ، وكــذلػ مدــتخدمي التقــارير 

. وخمرن الدراسة إلى مجسؾعـة مـؽ الشتـائج أىسيـا وجـؾد اتفـاق بـيؽ أراء عيشـة السالية لذركات التأميؽ
ومتظمباتـو مـؽ حيـث فرـل مكؾنـات عقـد  IFRS 17دراسة بذأن أىسية السحتؾى السعمؾمـاتي لسعيـار ال

، وكـذلػ التأميؽ، والتجسيع، واالعتراف، والقياس، والعرض واالفراح عؽ عقؾد التأميؽ بالبيئة السرـرية
ى تعزيـــز وجــؾد تــأاير ايجــابي  و داللــة معشؾيـــة بــيؽ السحتــؾى السعمؾمــاتي لسعيـــار عقــؾد التــأميؽ عمــ

   الخرائص الشؾعية لمسعمؾمات السحاسبية مؽ حيث مالئستيا ودرجة مؾاؾقيتيا قابميتيا لمسقارنة.
 Probability of Sufficiency of (Chevallier et al.,2018)  عرضـن دراسـةتفي حـيؽ  -2/3

The Risk Margin for Life Companies Under IFRS 17   اسـتيدفن بيـان كـل التـي و
،  IFRS 17نية التشبؤ بالتغيرات التي ترتبط بتقيـيؼ التزامـات عقـؾد التـأميؽ فـي عـل متظمبـات مؽ: امكا

وكــذلػ الكذــه عــؽ طبيعــة السعالجــة السحاســبية لتقيــيؼ التزامــات التــأميؽ عمــى أســاس معــدل السخــاطر 
تـأميؽ، فزـال  نتيجة حاالت عدم التأكد الستأصل في التدفقات الشقدية التي ترتبط بعقؾد التأميؽ وإعـادة ال

عؽ التعرف عمى مدتؾى الثقة السدتخدم لتحديد السخاطر السالية وايـر الساليـة. وتؾصـمن الدراسـة إلـى 
أىسيــة تظبيــق نســا ج كسيــة لتقــدير احتســاالت حــدوث السخــاطر السقترنــة بعقــؾد التــأميؽ، ومــؽ اــؼ تقــدير 

شـد التعاقـد، كسـا أكـدت الدراسـة التدفقات الشقدية السدتقبمية عشد درجـة اقـة مؾضـؾعية يسكـؽ تحديـدىا ع
عمـــى ضـــرورة االســـتعانة بسعـــدالت التدـــؾية والخرـــؼ السالئســـة لتقيـــيؼ السركـــز واألداء الســـالي لذـــركات 

 .  IFRS 17التأميؽ والتي تتظمب بعض التغيرات نتيجة تظبيق معيار 
ار السحاسـبة فـي عـل معيـ دراسة تحميمية لمسحاسبة عؽ عقؾد التـأميؽ( 1027، إبراىيؼ)  قدم كسا -2/4

واســتيدفن الدراســة التعــرف عمــى أىــؼ السرــرية،  بــالتظبيق عمــى شــركات التــأميؽ IFRS 17 الــدولي 
، والكذـه عـؽ اواـار السترتبـة  IFRS 17والسعيـار الجديـد  IFRS 4االختالفات بيؽ متظمبـات معيـار 

القيــاس السحاســبي  مــؽ اســتخدام ىــامش الخدمــة التعاقديــة والؾفــاء بالتــدفقات الشقديــة السدــتقبمية فــي
لألقداط اير السحرمة ومخاطر التعؾيزات وكذلػ عسميات تجسيـع العقـؾد سـؾاء وفقـا  لمسـدخل العـام أو 
وفقا  لسدخل تحريص األقدـاط أو مـدخل الرسـؾم الستغيـرة، وكـذلػ تقيـيؼ األاـار الزـريبية الستؾقعـة مـؽ 

ت ) مرـر لتأميشـاأميؽ مرـرية شـركات تـ 2وقد قامن الدراسة بـالتظبيق عمـى عـدد  ،IFRS 17تظبيق 
. وقـد كذـفن الدراسـة عـؽ وجـؾد اخـتالف جـؾىري بـيؽ  مرـر( -متـأميؽلالحياه، مرر لمتأميؽ ، اليـانز 

وال  IFRS 4 والسعيــار IFRS 17طريقــة القيــاس عشــد تحديــد ىــامش الخدمــة التعاقديــة بــيؽ السعيــار 
ــؼ  ــار السحاســبة السرــري رق ــد 26ســيسا معي ــار الجدي ــث يعتســد السعي ــ حي ــى قي ــة عم ــدفقات الشقدي اس الت

السدــتقبمية باســتخدام معــدل خرــؼ يتشاســب مــع ســؾق الســال لالعتــراف بقيســة الؾفــاء بالتــدفقات الشقديــة 
مــؽ عقــد التــأميؽ وفــق ســشؾات التغظيــة،  الستؾقعــة مــع اســتبعاد االيــرادات التــي تخــص الدــشؾات التاليــة
لكــل مــؽ أصــؾل والتزامــات عقــؾد التــأميؽ وكــذلػ وجــؾد اختالفــات جؾىريــة بــيؽ طريقــة القيــاس والعــرض 

 26وال سيسا معيـار السحاسـبة السرـري رقـؼ  IFRS 4 والسعيار IFRS 17وإعادة التأميؽ بيؽ السعيار 
  لكل مؽ قائسة الدخل والسركز السالي. 
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 The Impact of IFRS بعشــؾان (Alnodel & Ali.A,2018)  دراســة وأخيــرا  ركــزت -2/5

Adoption  on The Value Relevance of Accounting Information: Evidence 

From The Insurance Sector  تقييؼ أار تبشي معـايير التقـارير الساليـة الدوليـة عمـى زيـادة  عمى
قيســة مالءمــة السعمؾمــات السحاســبية مــؽ خــالل تقــديؼ دليــل تظبيقــي بذــركات التــأميؽ الدــعؾدية، كســا 

لفحـــص مـــدى  Easton-Harris,1991و  Ohlsn, 1995اســـتيدفن الدراســـة اســـتخدام أســـمؾبي 
عمـى . واعتسدت الدراسـة ،االرتباط بيؽ قيسة األسؾاق السالية والقيسة الدفترية ونريب الديؼ في األرباح

شـركة تـأميؽ مدرجـة بالبؾرصـة الدـعؾدية خـالل الفتـرة  12تجسيع البيانات مؽ واقع التقارير الساليـة لـــ 
ــائج الدراســة أن القيســة الدفتم. وك1023وحتــى عــام  1006مــؽ  ــة لألســيؼ تعــد أقــل قيســة ذــفن نت ري

، فـي حـيؽ جـاء نرـيب الدـيؼ فـي IFRSتبشي شركات التأميؽ الدـعؾدية تظبيـق معـايير ارتباط نتيجة 
األربــاح األكثــر ارتباطــا  بذــكل ايجــابي، كســا أكــدت الدراســة عمــى أن قيســة السعمؾمــات السحاســبية تتــأار 

ــا  بخرــائص الذــركة ، وأخيــرا  IFRSوحجسيــا وطبيعــة نذــاطيا بذــكل أكبــر مــؽ تبشــي معــايير  ايجابي
ــات معــايير  ــأميؽ الدــعؾدي لتظبيــق متظمب بذــكل عــام  IFRSخمرــن الدراســة إلــى صــالحية قظــاع الت

 عمى وجو التحديد.    IFRS 17والسيسا معيار 
 :ؽبذركات التأمي Solvency IIمحددات وركائز السالءة السالية  دراسات تشاولن -1
 The Solvency II Requirements بعشـؾان (Peter,2013  &Millen's) ناقذـن دراسـة -1/2

Raise Significant actuarial Challenges for Property & Casualty (P&C) 

Insurers, and Redefine Some commonly  used Terms  طبيعــة مقــررات الســالءة
ؽ يقشــيــتؼ بتاألوروبــي ي االتحــادفــي قــانؾن  (EC / 2009/138) تشغيســي تؾجيــو باعتبارىــا 1الساليــة
يتعمـق فـي السقـام األول بحجـؼ رأس السـال الـذي يجـب عمـى و نغام التأميؽ في االتحاد األوروبي وتؾحيد 

العســل بشغــام الســالءة بــدأ عدــر والفذــل الســالي، وقــد شــركات التــأميؽ االحتفــال بــو لمحــد مــؽ مخــاطر ال
تذــريع التــأميؽ فــي االتحــاد مجمــس يدف حيــث اســت 1025يشــاير  2فــي (Solvency II) 1الساليــة 

 Solvency IIنغـام  قـدمكسـا األوروبي إلى تؾحيد سؾق التـأميؽ األوروبـي وتعزيـز حسايـة السدـتيمػ. 
. كسـا كذـفن الدراسـة عـؽ مسارسات جديدة إلدارة السخـاطر لتحديـد رأس السـال السظمـؾب وإدارة السخـاطر

السالية ر تدـيؼ فـي تحقيـق العديـد السالءة االحتفال بو بذركات التأميؽ ر  الؾاجب متظمبات رأس مالأن 
تقميـل الخدـائر التـي ، و تقميل مخاطر عدم قدرة شـركة التـأميؽ عمـى تمبيـة السظالبـات :مؽ السزايا أىسيا 

 ، وتقـديؼ مؤشـرتكبدىا حسمة الؾاائق في حالـة عـدم قـدرة الذـركة عمـى تمبيـة جسيـع السظالبـات بالكامـلي
ذار مبكــر لمسذــرفيؽ حتــى يتسكشــؾا مــؽ التــدخل عمــى الفــؾر إ ا انخفــض رأس الســال عــؽ السدــتؾى إنــ

. وفـي ىـذا الدـياق أكـدت الدراسـة عمـى أن وتعزيز الثقة في االستقرار السالي لقظاع التـأميؽ،  السظمؾب
إلـى يـث تذـبو حما يذار إلييا باسؼ ربازل لذركات التـأميؽر  ا  االب Solvency IIنغام السالءة السالية 

تتكــؾن الدعامــة  رئيدــية:دعــائؼ عمــى االاــة كســا أنيــا ترتكــز . Basel IIحــد مــا المــؾائ  السرــرفية لـــ 
، وتتشـاول مؽ الستظمبات الكسية )مقدار رأس السال الذي يجـب عمـى شـركة التـأميؽ االحتفـال بـو( األولى
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ــة  ــأميؽالدعامــة الثاني ــات الحؾكســة وإدارة السخــاطر لذــركات الت كــذلػ لفشــراف الفعــال لذــركات و  متظمب
 متظمبات اإلفراح والذفافية. الدعامة الثالثة ركز، في حيؽ ت التأميؽ

الســالءة الساليــة فــي شــركات التــأميؽ : بــيؽ جيــؾد ( 1025، زيــدان؛ عبــد الــرزاق ) قــدمن دراســةو  -1/1
لمســالءة الكذــه عــؽ خرؾصــية التشغــيؼ االحتــرازي ، واســتيدفن الدراســة التشغــيؼ وصــعؾبات التظبيــق

ــيؽ  ــى أىــؼ السعــايير والقؾاعــد  ات العالقــة والفرــل بيشيــا وب ــأميؽ، والتعــرف عم ــة فــي شــركات الت السالي
التشغــيؼ االحتــرازي لشذــاط البشــؾك، وقــد تبشــن الدراســة عــرض تحميمــي لسدــتؾى ىــامش الســالءة الساليــة 

ستظمبـات السـالءة الساليـة شـركة لتحديـد مـدى التزاميـا ب 24لذركات التأميؽ الجزائرية والتي بمم عـددىا 
ــائج أىسيــا: أن التشغــيؼ  ــد مــؽ الشت ــى العدي ــد خمرــن الدراســة إل ــة. وق ــايير األوروبي ــا  لمقؾاعــد والسع وفق
االحتـرازي لمســالءة الساليــة فــي شــركات التــأميؽ لــؼ يرـل بعــد لمسدــتؾى السظمــؾب مقارنــة بسقــررات لجشــة 

ؼ االحترازي لمسـالءة الساليـة بذـركات التـأميؽ حقـق بازل كسعايير دولية لمرقابة السررفية، كسا أن التشغي
وأخيرا  أكـدت الدراسـة عمـى االندجام عمى الرعيد األوروبي إال أنو لؼ يتستع حتى األن بالتؾحيد الدولي، 

ن التشغيؼ االحترازي لذـركات التـأميؽ الجزائريـة ال ترتكـز عمـى القؾاعـد والتشغيسـات الدوليـة وإنسـا تعتسـد أ
   السالءة السالية وفقا  لمحد األدنى لرأس السال االجتساعي. شركات التأميؽ 

 Solvency II : The Supervisory بعشــؾان (Floreani,2017) دراســة ىــدفنكســا  -1/2

Reporting and Market Disclosure   متظمبــات االفرــاح والذــفافية إلــى الكذــه عــؽ دور
بيـة لمكيانـات التأميشيـة فـي تحدـيؽ كفـاءة الدـؾق كسعـايير تشغيسيـة ورقا 1كأحد دعائؼ السالءة الساليـة 

اسـتيدفن الدراسـة التعـرف عمـى أفزـل  األمر الـذي يـشعكس عمـى شـفافية وانزـباط سـؾق التـأميؽ، كسـا
السسارسات التي ُيسكؽ أن ُتحدؽ بذكل جؾىري محتؾى االفراح في الدؾق عؽ شركات التـأميؽ بحيـث 

السشاســب، وكــذلمػ يراعــي األبعــاد الثالاــة الحاكســة إلعــداد يقــدم معمؾمــات قابمــة لمسقارنــة، وفــي التؾقيــن 
وجــؾد دور  التقــارير: القيســة والسخــاطر واألداء. وقــد خمرــن الدراســة إلــى مجسؾعــة مــؽ الشتــائج أىسيــا

في تحديؽ جؾدة إعـداد وعـرض التقـارير الساليـة بذـركات التـأميؽ  1فعال لتظبيق نغام السالءة السالية 
ؾيات أعمى مؽ الذفافية، وتجشب ازدواجية التكاليه، وتجشـب مسارسـات عـدم و لػ مؽ خالل تدعيؼ مدت

تسااــل السعمؾمــات السحاســبية، وتحديــد الييكــل التشغيســي لمذــركة بذــكل واضــ  بســا يزــسؽ وجــؾد أطــر 
فعالــة إلدارة السخــاطر، دعــؼ الجيــات والسؤسدــات اإلشــرافية والرقابيــة بسعمؾمــات دقيقــة لقيــاس وتقيــيؼ 

      بذركات التأميؽ.األداء السالي 
 A Market Consistent بعشـــؾان (Gambaro et al.,2018) كســـا قـــدمن دراســـة -1/3

Framework For The Fair Evaluation of Insurance Contracts Under 

Solvency II   كسعـايير تشغيسيـة  1التعـرف عمـى طبيعـة نغـام السـالءة الساليـة يدفن الدراسـة قد استو
التــأميؽ وتــأاير دخؾليــا حيــز التشفيــذ عمــى انخــراط ىــذه الذــركات فــي تقيــيؼ األصــؾل ورقابيــة لذــركات 

وضـؾابط تدـيؼ فـي تقيـيؼ  محـددات ، وكـذلػ تقـديؼوااللتزامات بالسيزانيـة العسؾميـة وفقـا  لمقيسـة الدـؾقية
ــة ورصــانة  ــدفقات الشقديــة مــدى متان ــديرات ســميسة بذــأن الت ــاج تق ــأميؽ إلنت ــالي بذــركات الت األداء الس

كســا تبشــن  السدــتقبمية واســتراتيجيات فعالــة إلدارة السخــاطر التــي تــرتبط بالسشتجــات والخــدمات التأميشيــة،
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حيــث يعــد أكثــر مالئســة إلدارة  الدراسـة نســؾ ج محاكــاه ألســمؾب مــؾنتي كــارلؾ ألصـؾل والتزامــات التــأميؽ
بتقيـيؼ صـة فيسـا يتعمـق السخاطر لمسشتجات القائسـة عمـى السدـئؾلية والتـي اعتسـدتيا شـركات التـأميؽ خا

مخــاطر التقيــيؼ. وقــد خمرــن الدراســة إلــى العديــد مــؽ الشتــائج أىسيــا ضــرورة وجــؾد نســا ج مؾضــؾعية 
ومشاىج محـددة لتقيـيؼ الدـؾق الستدـق ألمـؾال التـأميؽ التقميديـة  ات الربحيـة القـادرة عمـى التعامـل مـع 

ىسيـة السعمؾمـات التاريخيـة لالسـتثسارات ، وأكدت الدراسـة عمـى أاالعديد مؽ مرادر السخاطرة واعتساداتي
 حيث تتي  إمكانية إدراج نسا ج اكثر تعقيدا .األجل القائسة عمى السدئؾلية طؾيمة 

 Financial بعشــؾان (Costin & Dumitru,2018) دراســة تشاولــنوفــي ىــذا الدــياق  -1/4

management of insurance companies in the context of the new regime 

Solvency II  السعـايير الرئيدـية السدـتسدة مـؽSolvency II  وكـذلػ األحكـام السحاسـبية الجديـدة
مـؽ  شـفافية إدارة السخـاطر واالسـتثسارإلـى زيـادة  والتي تيـدفا لمسعايير الدولية إلعداد التقارير السالية ،

 لدراســــة أن كســــا أكــــدت ا أجــــل تدــــعير مشتجــــات التــــأميؽ والربحيــــة لسختمــــه فئــــات أســــعار التــــأميؽ.
Solvency II م بشـاء ر مفيـؾ يغيتديؼ في ت، و التأميؽلذركات حديات والفرص الت تقترن بسجسؾعة مؽ

ؾلـد مخـاوف إضـافية حـؾل متظمبـات رأس السـال فـي تحديـد األمـؾال الخاصـة برامج الحساية لمسـؤمشيؽ وت
تقـــدير  فزـــال  عـــؽ)األساســـية ، والسدـــاعدة والفـــائض( التـــي يسكـــؽ اســـتخداميا لتمبيـــة ىـــذا السظمـــب. 

السخاطر الؾاقعية والحكيسة التي تتحسميا عقؾد التأميؽ السبرمة السشقؾلة إلى شركات التأميؽ عـؽ طريـق 
تـؾازن األمثـل لمسـؾارد الساليـة. اللمغاية مؽ أجل إنذـاء  ىاما   تدجيل كل االحتياطيات الفشية تسثل عشررا  

يتعـيؽ  لـذا Solvency IIعـداد التقـارير الساليـة و بـالشغر إلـى التـداخل الكبيـر بـيؽ السعـايير الدوليـة إل
 عمى شركات التأميؽ تحديؽ متظمبات الكذه عؽ السعمؾمات اإلضافية وتعديل التخظيط والتشبؤ.

 : العالقة بيؽ مؤشرات السالءة السالية وربحية استثسارات شركات التأميؽدراسات تشاولن  -2
 1 تحميل أار تظبيق كل مـؽ نغـام السـالءة الساليـة( 1026، شيخي؛ عبد القادر) استيدفن دراسة -2/2

وقـد نؾىـن الدراسـة عمـى أن  فـي شـركات التـأميؽ، عمى أسـس السحاسـبة IIالسرحمة  IFRS 4ومعيار 
تـدعؼ تحـديث وتؾافـق قؾاعـد السـالءة الساليـة  IIالسرجعية االحترازية الستسثمة فـي نغـام السـالءة الساليـة 

تدـيير األخظـار والرقابـة الداخميـة ومراعـاة كافـة السخـاطر السرتبظـة  مؽ خالل اسـتحداث متظمبـات حـؾل
وأنذـظة الرقابـة  ،بعقؾد التأميؽ و لػ مؽ خالل االاـة ركـائز أساسـية تتعمـق بكـل مـؽ الستظمبـات الكسيـة

ــة ــة والخارجي ــات االفرــاح والذــفافية. ،الداخمي ــة فــي  ومتظمب ــة السحاســبية الستسثم فــي حــيؽ أن السرجعي
والتــي تدــتيدف اعتسـاد مبــادئ واضــحة لمتقيـيؼ، نســا ج محــددة لمقيــاس،  IIالسرحمـة  IFRS 4معيـار 

وتحديؽ عسمية السقارنة بيؽ شركات التأميؽ عمى السدتؾى الدولي، باإلضافة إلى زيادة شـفافية القـؾائؼ 
الساليــة وتعزيــز جــؾدة االترــال تجــاه مدــتخدمي ىــذه القــؾائؼ. وقــد خمرــن الدراســة إلــى مجسؾعــة مــؽ 

تيؽ عمى السركز السـالي واألداء السـالي لذـركات يائج أىسيا وجؾد تأاير ايجابي لتظبيق ىاتيؽ السرجعالشت
يؼ األصؾل وااللتزامات والعؾائـد السرتبظـة بعقـؾد التـأميؽ وفـق نغـرة اقترـادية، فـي التأميؽ مؽ خالل تقي

ؼ األصــؾل الساليــة حــيؽ وجــؾد اختالفــات جؾىريــة بــيؽ الســرجعيتيؽ مــؽ حيــث أىــدافيسا، وسياســات تقيــي
      وىامش الخظر، واليامش الستبقي وتركيبة السالءة التقشية.
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تقيـيؼ األداء السـالي لذـركات التـأميؽ التعـاوني بالسسمكـة ( 1026، دمحم ؛ أبـؾ زيـد )دراسـة وتشاولن -2/1
الءة العربية الدعؾدية باستخدام أسمؾب تحميل التسايز، وقد استيدفن الدراسة عرض وتحميل ىامش السـ

السالية لمذركات العاممة في سؾق التأميؽ بالسسمكة العربية الدعؾدية اعتسـادا  عمـى مجسؾعـة السؤشـرات 
السالية السدتخدمة في قياس كفاءة األداء السالي، بسا يديؼ في التؾصـل ألفزـل السؤشـرات التـي تتفـق 

كات التـــأميؽ وفقـــا  مـــع طبيعـــة الدـــؾق، فزـــال  عـــؽ تقـــديؼ نســـؾ ج كســـي لقيـــاس الســـالءة الساليـــة لذـــر 
لالتجاىــات الحديثــة بســا يدــيؼ فــي ترــشيه الذــركات والتشبــؤ بالرــعؾبات الساليــة التــي قــد تؾاجييــا 
ــى  ــيؽ الســالييؽ عم ــائج أىسيــا اعتســاد معغــؼ السحمم مدــتقبال . وتؾصــمن الدراســة إلــى مجسؾعــة مــؽ الشت

كثــر تظبيقــا  العتســاده عمــى مؾب تحميــل التســايز فــي عسميــة التشبــؤ حيــث يعتبــر األســمؾب األ اســتخدام أســ
مجسؾعــة مــؽ السؤشــرات الساليــة لترــشيفيؼ إلــى مجســؾعتيؽ أو أكثــر وفقــا  لسدــتؾى أدائيــؼ، كســا أكــدت 
الدراسة عمى أىسية استخدام الشسا ج الكسية لتقييؼ السالءة الساليـة لذـركات التـأميؽ سـعيا  نحـؾ معالجـة 

والتـي تتظمـب جـؾدة التقـارير الساليـة التـي يجـب  أوجو القرؾر التي تذؾب مؤشرات تقييؼ األداء السـالي
   .إعدادىا وعرضيا وفقا  لسعايير تشغيسية ومحاسبية مؾحدة ومعتسدة

ـــراد )كســـا اســـتيدفن دراســـة -2/2 ـــذاتي  األســـي ( 1025، م ـــا ج االنحـــدار ال ـــار أندـــب نس ـــاء واختي بش
(EGARCHـــا ج االنحـــدار الخ ـــة، ومقارنتيـــا بشس ـــل ســـمؾك الدالســـل الزمشي ـــديشاميكي ( لتحمي ظـــي ال
(ARDL فــي التشبــؤ بسعــدالت الربحيــة عمــى االســتثسار ألمــؾال شــركات تــأميؽ السستمكــات والسدــئؾلية )

األمر الذي يديؼ في تخظيط الدياسة االستثسارية واختيار الدياسة السثمى التـي تحقـق أفزـل  ،السدنية
وىـي مرـر لمتـأميؽ والسيشـدس عائد وأقل مخاطرة مسكشة. وقد اعتسدت الدراسة عمى عدد أربعة شركات 

وحتـى  1000عـام تبـدأ مـؽ عـام  24و لػ مؽ خـالل سمدـمة زمشيـة  والدلتا لمتأميؽ ،وقشاة الدؾيس  ،
يعــد أكثــر دقــة  ARDLمذــاىدة. وقــد أســفرت نتــائج الدراســة عــؽ أن نســؾ ج  50بؾاقــع  1023عــام 

، دـشؾية لمعائـد عمـى األصـؾلوكفاءة مؽ الشسا ج األخرى و لػ مؽ حيث قدرتـو عمـى تؾفيـق السعـدالت ال
كسا أكدت الدراسة عمى ضرورة تظبيق قؾاعد ومعايير الحؾكسة عمى سؾق التأميؽ السرري وفـق أسـس 
قانؾنيــة، وفشيــة، وماليــة قؾيــة بســا يــدعؼ تظــؾير أســاليب االفرــاح والذــفافية فــي السعمؾمــات والتقــارير 

بدـؾق السـال االطـالع بذـكل مدـتسر عمـى السالية حتى يتدشى لحسمـة الؾاـائق والسدـتثسريؽ والسيتسـيؽ 
   سؾق تأميشي أكثر كفاءة وفاعمية.    التي تدعؼرفع الكفاءة السعمؾماتية كات بأقل تكمفة، لأوضاع الذر 

 On the Lifetime andبعشـؾان ( England et al.,2018)وفـي ىـذا الدـياق تشاولـن دراسـة -2/3

One-Year Views of Reserve Risk, with Application to IFRS 17 and 

Solvency II Risk Margins  مختمـه مذاىدات مخاطر االحتياطي عمى مـدى زمشـي والتي تعكس
، مــع التظبيــق عمــى ىــؾامش الرتباطــات العقــد ســشة واحــدة لمعقــؾد التأميشيــة أو العســر الكمــيمــؽ حيــث 

السالئــة  ة الستسثمــة فــيالسرجعيــة االحترازيــو  IFRS 17السخــاطرة فــي السعيــار الــدولي لمتقــارير الساليــة 
ــة  ــى السقاربــات Solvency IIالسالي ــة والسحاكــاة  وركــزت ىــذه الدراســة عم ــاطي تــأميؽ التحميمي الحتي

(، والتي يتؼ تظبيقيـا عمـى الشغـرة االكتؾاريـة التقميديـة لمسخـاطر عمـى P&Cذركات التأميؽ )لسخاطر ال
 ســا أنــو يــربط بــيؽ العســر الكمــي. كSolvency IIمــدى عســر االلتزامــات وعمــى مــدى ســشة واحــدة مــؽ 
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 تـو دراسـةإطـار الشسـؾ ج الـذي اقترح من الدراسـةاسـتخدحيث والدشة الؾاحدة لمسخاطر.  لمعقؾد التأميشية
Mack, 1993))  عمـى الـراؼ مـؽ أن وأكدت الدراسة أنو ، عسر العقؾد التأميشيةطؾال لسعالجة السخاطر

يـؾفر حيـث  مزايـا السـشيج القـائؼ عمـى السحاكـاة، عديد مـؽإال أنو تؾجد ال الشتائج ليا قابمية تظبيق أوسع
ــا تشب ــا  تؾزيع  وتعــديالت  Solvency IIكــامال ، والــذي يدــتخدم لتقــدير ىــؾامش السخــاطر فــي إطــار  ؤي

متظمبـات رأس السـال فـي أىسيـة عمـى  أكـدتكسـا  ، 26السخاطر بسؾجب السعيار الدولي لمتقارير السالية 
وطـرق تقـدير تعـديالت السخـاطر باسـتخدام مقـاييس السخـاطر السظبقـة ىامش مخاطر تكمفة رأس السـال 

 عمى تؾزيع محاكاة لاللتزامات السعمقة عمى مدى عسرىا.
 أىؼ الشقاط التالية: لباحثا دتخمصيالدراسات الدابقة ألدبيات و ل وفي إطار الظرح الدابق

 ( ركـزت معغـؼ الدراسـات الدـابقةMignolet & Felix,2017; Chevallier et al.,2018; 

عمــى  ( ;7102Alnodel & Ali.A,2018؛ تبااشا١ُ٘ ،1027، اــالي ؛ الفــار ؛7102عااةِث، 
 IFRSفـي عـل تظبيـق معـايير التقـارير الساليـة الدوليـة  طبيعة وأىسية السحاسبة عؽ عقؾد التـأميؽ

ــأميؽ  ــار عقــؾد الت ــن فــي  IFRS:17وال ســيسا معي ــد، إال أن ىــذه الدراســات تشاول ــى وجــو التحدي عم
وكــذلػ بيــان دور السعيــار الجديــد فــي  IFRS:17ومعيــار  IFRS:4جؾىرىــا التسييــز بــيؽ معيــار 

تعزيز الخرائص الشؾعية لمسعمؾمات السحاسبية لتحديؽ جؾدة التقـارير الساليـة، كسـا أن أامـب ىـذه 
 الدراسات اعتسدت عمى الحرر السيداني دون التظرق لمجانب التظبيقي بذركات التأميؽ السررية.

 ـــض الدراســـات )تش ـــن بع ـــرزاقاول ـــد ال ـــدان؛ عب &  ;1025Peter,2013; Floreani,2017، زي

Millen's)  السالءة الساليـة طبيعة وركائزSolvency II كسعـايير تشغيسيـة  بذـركات التـأميؽ
، حيـث تدـيؼ تسييدا  لتعسيسيا عمى السدتؾى الـدولي معتسدة مؽ مجمس االشراف التأميشي األوروبي

حـددة لمقيـاس، وتحدـيؽ شـفافية القـؾائؼ الساليـة مـؽ خـالل االاـة دعـائؼ رئيدـية، في تقديؼ نسـا ج م
بالشدــبة لذــركات التــأميؽ والجيــات اإلشــرافية  IIوعمــى الــراؼ مــؽ مزايــا وأىسيــة الســالءة الساليــة 

تأايرىـا مـدى والرقابية إال أن ىذه الدراسات لـؼ تكذـه عـؽ آليـات االلتـزام بيـا ومتابعـة مدـتجداتيا و 
  .  السررية  ج قياس السركز السالي ومؤشرات تقييؼ األداء السالي بذركات التأميؽعمى نسا

 ؛1026دمحم ؛ أبــؾ زيــد، ،1026، تظرقــن بعــض الدراســات )شــيخي؛ عبــد القــادر England et 

al.,2018) ـــأميؽ ـــؾد الت ـــايير السحاســـبية السرتبظـــة بعق ـــيؽ السع ـــة ب ـــل العالق ـــار IFRS4لتحمي  ومعي
IFRS17 السـالءة الساليـة  الستسثمة فـي غيسيةوالسعايير التشSolvency II  ودورىـا فـي تحدـيؽ

بتقـديؼ نسـؾ ج كسـي لتقيـيؼ األداء السـالي  يابعزـ لساليـة بذـركات التـأميؽ، كسـا اىـتؼجؾدة التقـارير ا
   .، إال أن ىذه الدراسات لؼ تتظرق إلى تأاير ىذه العالقة عمى الربحيةالسررية بذركات التأميؽ

لرئيدـي لمباحـث نحـؾ اعـداد الدراسة الحالية عؽ الدراسات الدابقة وُيسثل الدافع اولعل ما يسيز 
ىؾ تقديؼ دراسة تظبيقية بسجسؾعة مؽ شركات التأميؽ السرـرية لبيـان دور تظبيـق  حثىذا الب

مؽ حيث مبادئ االعتراف ونسا ج القياس وآليات العرض واالفرـاح  IFRS:17متظمبات معيار
  وربحية استثسارات ىذه الذركات.  II مؤشرات السالءة السالية في تفعيل العالقة بيؽ
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 :البحث تشغيؼ تاسعا :
و واعتسادا  عمى فروضختبار تجديدا  ال، و ونحؾ تحقيق أىداف سعيا  في ضؾء مذكمة البحث، و 

 :البحث عمى الشحؾ التالي ىذاتقديؼ  تؼالتؾصيات تقديؼ الشتائج و  أىؼ ستخالصال مشيجو
 اإلطار العام لمبحث:  القدؼ األول  . 
 متظمبات تظبيق معيار عقؾد التأميؽ دراسة وتحميل :  القدؼ الثانيIFRS:17 بالبيئة السررية. 
 السالءة السالية :  القدؼ الثالثSolvency II  إطار مفاىيسي ومشيج إجرائي. ..لذركات التأميؽ 
  العالقـة بـيؽ معيـار عقـؾد التـأميؽ :القدـؼ الرابـع IFRS:17 ة الساليـةوالسـالء  Solvency II– 

 .مقترحمشيجي  إطار
 تحميل العالقة بيؽ الديؾلة ومحددات ربحية استثسارات شركات التأميؽ. :خامس القدؼ ال 
 : الدراسة التظبيقية لذركات التأميؽ السررية. القدؼ الدادس 
 والدراسات السدتقبمية الشتائج والتؾصيات:  بعالقدؼ الدا. 

  باقي محاور البحث.وفيسا يمي عرض تفريمي ل
 القدؼ الثاني

 بالبيئة السررية IFRS:17متظمبات تظبيق معيار عقؾد التأميؽ دراسة وتحميل 
وضـع قؾاعـد محاسـبية تحكـؼ عسميـات  1003فـي عـام  IASBتبشى مجمـس معـايير السحاسـبة الدوليـة 

ــث أُ  ــأميؽ، حي ــاس والعــرض واالفرــاح الستعمقــة بذــركات الت ــاراالعتــراف والقي ــأميؽ  صــدر معي عقــؾد الت
IFRS:4  بيــدف تقــديؼ معالجــات محاســبية تعســل عمــى تحدــيؽ السحاســبة عــؽ عقــؾد التــأميؽ، وتشغــيؼ

االفراح الكافي بذأن تحديد وتفدير األرقـام السقدمـة فـي القـؾائؼ الساليـة لذـركات التـأميؽ، و لـػ سـعيا  
ــدفقات الشق ــن الت ــدير قيســة وتؾقي ــي تق ــؾائؼ ف ــػ الق ــةنحــؾ مدــاعدة مدــتخدمي تم ودرجــة عــدم التأكــد  دي

ال أن السسارسـات العسميـة لتظبيـق ىـذا السعيـار كذـفن عـؽ وجـؾد العديـد مـؽ الرـعؾبات السحيظة بيـا. إ
التي وقفن حائال  أمام قدرة ىذا السعيار عمى تؾفير معمؾمات تتدـؼ بالذـفافية حـؾل تـأاير عقـؾد التـأميؽ 

 IASBر السحاسـبة الدوليـة اييمجمـس معـ وسرعان ما قـام(. Mignolet,2017)عمى البيانات السالية 

 السؤقــــن ليحـــل محـــل السعيـــار (IFRS:17)بإصـــدار معيـــار عقـــؾد التـــأميؽ  1026فـــي مـــايؾ عـــام 
IFRS:4 ـــة ـــز الخرـــائص الشؾعي ـــأميؽ لتعزي ـــد السعالجـــات السحاســـبية بذـــركات الت ، ســـعيا  نحـــؾ تؾحي

ابميـة لمسقارنـة، ويدـتعرض الباحـث لمسعمؾمات السحاسبية التـي تكفـل مزيـد مـؽ الذـفافية والسؾاؾقيـة والق
 بالبيئة السررية مؾضحا  أىؼ التحديات التي تؾاجييا:   (IFRS:17)فيسا يمي متظمبات تظبيق معيار 

 :ىداف ونظاق التظبيقبيؽ السفيؾم واأل ((IFRS:17 معيار عقؾد التأميؽ طبيعة -2
  PWC,2017; Mignolet,2017) ؛1026؛ سالمة ، 1027، إبراىيؼ)اتفقن العديد مؽ الدراسات 

( والذي يشص عمى أن عقد IFRS:17عمى مفيؾم عقد التأميؽ الذي قدمو معيار عقؾد التأميؽ )
بتحسل مخاطر تأميؽ ىامة مؽ طرف أخر  ر ردر العقدمُ  رعقد يقبل بسؾجبو أحد الظرفيؽ  التأميؽ ىؾ

في حالة وقؾع  رلتأميؽبؾليرة ا رعؽ طريق السؾافقة عمى تعؾيض حامل الؾايقة  ر حامل الؾايقة ر
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مسا ىؾ جدير و  .ر الخظر السؤمؽ ضده ر يؤار سمبا  عمى حامل الؾايقة حدث مدتقبمي اير مؤكد
لؼ يقؼ بإدخال أي تعديالت عمى مفيؾم عقد التأميؽ الذي أقره  IFRS:17بالذكر أن معيار 

السفيؾم حميل ومؽ استقراء وت. 1024ر السعدل عام 26وتبشاه السعيار السرري ر IFRS:4معيار
يتبيؽ ضرورة تؾافر أربعة عشاصر ما اعتسدتو السعايير الدولية والسررية  عمىوباالرتكاز  الدابق

يسكؽ عرضيا بذكل مخترر و IFRS:17 جؾىرية لسفيؾم عقد التأميؽ، والتي بتؾفرىا يظبق السعيار
 فيسا يمي :

  العقد لذركة  نقلؽ، فكمسا : حيث تسثل مخاطر التأميؽ جؾىر عقد التأميمخاطر التأميؽتؾافر
التأميؽ مخاطر مالية فقط دون مخاطر تأميشية ال يعد عقد تأميؽ، مع مراعاة أن بعض عقؾد 

ب  صالتأميؽ ال تشقل أي مخاطر تأميشية لمذركة في بداية العقد وإنسا في تاريخ الحق. ومؽ اؼ أ
ؾايقة إلى شركة التأميؽ لزاما  أن تكؾن مخاطر التأميؽ مؾجؾدة مدبقا  اؼ تحؾل مؽ حامل ال

 .الستفق عميو بسؾجب العقد
   تذير السخاطر اليامة إلى أن الحدث السؤمؽ ضده في عقد جؾىريةأن تكؾن مخاطر التأميؽ :

ومؽ اؼ يجب  فية كبيرة تتكبدىا الذركة وخدارة إجسالية ليذا العقد،التأميؽ يشتج عشو مدفؾعات إضا
د خدائر عمى أساس القيسة الحالية باستخدام معدل خرؼ عمى شركات التأميؽ تقدير إمكانية وجؾ 

    يعكس القيسة الزمشية لمشقؾد وخرائص التدفقات الشقدية وكذلػ خرائص الديؾلة لعقد التأميؽ
 (.1026) سالمة، 

  ذير إلى ارتباط وقؾع األحداث السدتقبمية والذي ي: محتسل الحدوثالحدث السدتقبمي أن يكؾن
 عمى حامل الؾايقة وىؾ ما يعرف بسرظم  ر السرمحة التأميشية ر.محتسمة بأاار سمبية 

  أن يشتج أار سمبي إ ا وقع الحدث السؤمؽ ضده: حيث يعد وجؾد األاار الدمبية السقترنة بؾقؾع
األحداث السؤمؽ ضدىا شرط أساسي لمدخؾل في نظاق عقؾد التأميؽ، لذا قرر مجمس السحاسبة 

حيث أنو بدون االشارة إلى اواار الدمبية لسرمحة التأميشية االبقاء عمى مبدأ ا IASBالدولي 
فربسا يتدع نظاق تعريف عقد التأميؽ ليذسل أي عقد مدبق الدفع لتقديؼ خدمات بتكاليه اير 

 مؤكده، فزال  عؽ أىسية وجؾد ىذا العشرر لتجشب عسميات السقامرة.
األنذظة التأميشية واالصدارات السيشية التقارير الستخررة في والبحؾث و  الدراسات معغؼوقد استقرت 

 (;7102IFRS 17 Para 1:2,2017;PWC,2017; Istrate,2017غبٌٟ ؛ اٌفبس ،  الُسشغسة 
يكسؽ في تؾحيد السعالجات السحاسبية  IFRS:17اليدف الرئيدي لسعيار عقؾد التأميؽ أن عمى 

باألصؾل وااللتزامات، وتقديؼ عقؾد الؾاقعة ضسؽ نظاقة مؽ خالل إرساء مبادئ مؾحدة لالعتراف مل
مداخل محددة لمقياس وفقا  لمؾضع الحالي بالدؾق، وآليات فعالة لمعرض واالفراح بسا يزسؽ تحديؽ 

يؤار إيجابيا  عمى القرارات االقترادية الستعمقة ، األمر الذي جؾدة التقارير السالية بذركات التأميؽ
إلى السعيار  الباحث عؽ وجؾد أىداف عامة يدعى كسا يشؾه باالستثسار في قظاع التأميؽ الدولي.

مؽ خالل  مخاطرة  و  تعقيدا   تتسثل في : دعؼ االستقرار السالي القتراد التأميؽ العالسي األكثرتحقيقيا 
تبشي استراتيجيات التؾحيد والتؾافق السحاسبي الدولي بذركات التأميؽ، وكذلػ تحفيز السزيد مؽ الدول 
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كسا يتفق  خاصة فيسا يتعمق بذركات التأميؽ. IFRSولية لمتقرير السالي نحؾ تظبيق السعايير الد
ؤار ت IFRS:17مع نتائج ىذه الدراسات حيث أن تظبيق شركات التأميؽ متظمبات معيار  الباحث

بذكل ايجابي عمى تعزيز الخرائص الشؾعية لمسعمؾمات السحاسبية مؽ حيث تقديؼ معمؾمات مالية 
مؽ السالءمة والذفافية والسؾاؾقية والقابمية لمفيؼ وتسكؽ السدتخدميؽ مؽ واير مالية تتدؼ بسزيد 
عمى مدتؾى الذركة  اتيا و/أو عمى مدتؾى الرشاعة التأميشية و/أو عمى إجراء عسمية السقارنة 

  .مدتؾى الكيانات التأميشية الدولية
دولة الؾاحدة، وكذلػ اختالف وكشتيجة حتسية لتبايؽ األنذظة التأميشية التي تقدميا الذركات داخل ال

طبيعة الذركات السعشية بتقديؼ الخدمات والسشتجات التأميشية مؽ دولة إلى أخرى ومؽ فترة ألخرى، وفي 
 2872ر لعام  20ر مؽ السادة الثانية لمقانؾن السرري رقؼ ر  2سياق ما تشص عميو الفقرة رقؼ ر 

التأميؽ وإعادة شركات  وإعادة التأميؽ وىي :وتعديالتو بذأن السشذآت التي تزاول نذاط التأميؽ 
التأميؽ التعاوني ، صشاديق التأميؽ الخاصة ، صشاديق التأميؽ الحكؾمية، وأخيرا  جسعيات التأميؽ، 

بشفس  التي تقدم الخدمات التأميشيةوالتي تعظي مثال حقيقي عمى تعدد السشذآت  مجسعات التأميؽ.
ظبق د نظاق واض  لمعقؾد التي يجب أن تُ بتحدي(IFRS:17) ؽ . لذا قام معيار عقؾد التأمي الدولة

عمييا السعالجات السحاسبية السؾحدة والتي ترتبط في جؾىرىا باألنذظة التأميشية لعقؾد التأميؽ وليس 
 عمى الشحؾ التالي :IFRS:17 يسكؽ عرض نظاق معيارو  ،الخدماتالذركات التي تقدم ىذه ب
 ا الذركة.عقؾد التأميؽ التي ُتردرى -2/2
 الذركة أو التي تحتفظ بيا.عقؾد إعادة التأميؽ التي تردرىا  -2/1
عقؾد االستثسار التي تحتؾي ميزات السذاركة االختيارية، شريظة أن تكؾن الذركة ُمردرة أيزا   -2/2

( أن فمدفة تظبيق متظمبات السعيار 1027؛ إبراىيؼ،1025حساد،لعقؾد التأميؽ. وأكدت دراسة )
العقؾد تكسؽ في تؾفير معمؾمات مالءمة وأكثر شفافية لسدتخدمي القؾائؼ السالية، عمى ىذه 

 ودورية مؽ شركات ُتردر عقؾد التأميؽ. فزال  عؽ أن ىذه العقؾد تردر برفة حررية 
عقؾد الزسان السالي شريظة أن تدتؾفي تعريف عقؾد التأميؽ، عمى أن تكؾن الذركة قد سبق  -2/3

ه العقؾد ضسؽ عقؾد التأميؽ وقد تؼ تظبيق عمييا نفس السعالجات وأكدت أنيا تعتبر ىذ
 السحاسبية التي تظبقيا عمى عقؾد التأميؽ.

بعض عقؾد الخدمة  ات األتعاب السحددة والتي يعتسد مدتؾى الخدمة بيا عمى حدث مدتقبمي  -2/4
الرجؾع  لمذركة أن تختار بذكل ال يجؾز IFRS:17وفي ىذا السجال سس  معيار اير مؤكد، 

 قريشة تؾافر الذروط التالية: IFRS:17بدال  مؽ معيار  IFRS:15فيو لتظبيق السعيار 
 سعر العقد الذي حددتو الذركة لمعسيل ال يعكس تقدير الذركة لمسخاطر السرتبظة بالعسيل. -
 ُيمزم العقد تعؾيض العسيل بتقديؼ خدمات وليس بدفعات نقدية. -
ذأ بذكل رئيدي مؽ عسمية تكرار استخدام العسيل لمخدمة مخاطر التأميؽ السحؾلة لمذركة تش -

 ىذه الخدمة. وليس نتيجة عدم التأكد مؽ تكمفة 
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ــأميؽ مشيجيــة  -1 ــات عقــد الت  Separating Components From anفرــل مكؾن

Insurance Contract:  في بعض الحاالت قـد يتزـسؽ عقـد التـأميؽ مكـؾن أو أكثـر يقـع ضـسؽ
عمـى سـبيل السثـال مكـؾن اسـتثسار و/أو مكـؾن خدمـة معيشـة أو كمييسـا  نظاق معيار أخر، كـأن يذـسل

معا ، ومؽ اؼ يجب أن تقؾم الذركة بتحميل مكؾنات ىذا العقد لتحديد مـا إ ا كـان يحتـؾي عمـى مكؾنـات 
. وقـــد تظمـــب معيـــار ايـــر تأميشيـــة يجـــب فرـــميا لسعالجتيـــا محاســـبيا  وفقـــا  لستظمبـــات معـــايير أخـــرى 

(IFRS:17. Para 10:13  ــأميؽ وفقــا ــد الت ــة مــؽ عق ــر تأميشي ــات اي ( ضــرورة فرــل اــالث مكؾن
لخرائرــيا وتحــن مجسؾعــة مــؽ الذــروط بحيــث يــتؼ معالجتيــا محاســبيا  بذــكل مشفرــل، والتــي يسكــؽ 

 عرضيا بذكل مبدط فيسا يمي: 
عبارة عؽ أدوات مالية أو أي عقؾد أخرى تقع ضـسؽ نظـاق معيـار التقريـر السذتقات الزسشية :  -1/2

ر وتتزـسؽ ىـذه السذـتقات كـل مـؽ  15والذي يقابمو السعيار السرـري رقـؼ ر  IFRS:9الي الدولي الس
الخرــائص األتيــة : تتغيــر قيستيــا وفقــا  لمتغيــر فــي معــدل فائــدة محــدد أو ســعر أداة ماليــة محــددة أو 

ليـة سعر سمعة أولية محددة أو سعر صرف عسمة أجشبية محددة كسا أنو في حالـة الستغيـرات ايـر السا
يجــب أن ال يكــؾن ىــذا الستغيــر خــاص بأحــد أطــراف العقــد، وكــذلػ ال تتظمــب ىــذه السذــتقات صــافي 
استثسار أولي أو تتظمب صافي استثسار أولي أقل مـؽ السظمـؾب ألنـؾاع أخـرى مـؽ العقـؾد التـي يتؾقـع 

ريخ بذــكل مباشــر بــالتغيرات فــي عؾامــل الدــؾق، وأخيــرا  يــتؼ تدــؾية ىــذه السذــتقات فــي تــاأن تتــأار 
   .(Vlaminckx & Lievens, 2013) مدتقبمي

مكؾنات االستثسار: ىؾ السبمم الذي يتعيؽ عمى شركة التـأميؽ أو السـؤمؽ الـذي يرـدر العقـد أن  -1/1
ــة  ــؾم بدــداده لحامــل الؾايق ــؾن يق ــذلػ يعــد ىــذا السك ــق الحــدث الســؤمؽ ضــده، وب ــؼ يتحق ــؾ ل ــى ول حت

فرمو إ ا تحقق شرطيؽ ىسا: أن يكؾن مكـؾن االسـتثسار  االستثساري قابال  لمتسييز بذاتو ومؽ اؼ يجب
ومكؾن التأميؽ اير مرتبظان ببعزيسا ارتباطا  وايقا ، وكذلػ في حالة تؾفر معمؾمات تذير إلى وجـؾد 
عقـؾد تحتــؾي نفــس بشــؾد مكؾنــات االســتثسار والتــي يسكـؽ بيعيــا بذــكل مشفرــل فــي الدــؾق وفــي عــل 

 القؾانيؽ الحاكسة ألنذظة الذركة.
تعيدات الذركة بتحؾيل سمع أو خدمات ايـر تأميشيـة يسكـؽ تسييزىـا بـذاتيا إلـى حامـل الؾايقـة :  -1/2

أكد السعيار عمى أنو في حالة تزـسؽ العقـد مكـؾن تعيـد بتحؾيـل سـمع أو خـدمات ايـر تأميشيـة يسكـؽ 
الــدولي  تسييزىـا إلـى حامـل الؾايقــة، يجـب فرـميا وتظبيــق عمييـا السعالجـة السحاســبية لسعيـار التقريـر

IFRS:15    .  
 IFRS:17أن فرــل مكؾنــات عقــؾد التــأميؽ وفقــا  لستظمبــات معيــار  وفــي ضــؾء مــا ســبق، يــرى الباحــث

ُتدــيؼ بذــكل فعــال فــي القزــاء عمــى التعقيــدات والرــعؾبات السحاســبية التــي تقتــرن بتــداخل طبيعــة 
غيمي لمذــركة وعمــى مكؾنــات ىــذه العقــؾد، ومــؽ اــؼ تــؤار بذــكل مباشــر عمــى دقــة وســالمة األداء التذــ

مدــتخدمي القــؾائؼ الساليــة والسحممــيؽ الســالييؽ والسدــتثسريؽ نغــرا  لزيــادة مدــتؾى شــفافية السعمؾمــات 
 السقدمة ليؼ وسيؾلة مقارنة التقارير لسختمه الذركات بسختمه الرشاعات.
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  :Combination  of Insurance Contractالتأميؽ  فمدفة تجسيع عقؾد -2
ر مــؽ معيــار عقــؾد التــأميؽ  23ومالءمــة مــداخل القيــاس وبسؾجــب الفقــرة رقــؼ ر  تــدعيسا  لسؾضــؾعية  
(IFRS:17,Para: 14,16 يشبغــي عمــى الذــركة فــي البدايــة تحديــد محــافظ لعقــؾد التــأميؽ بحيــث )

تتكؾن كل محفغة مؽ عقؾد التأميؽ التي تخزع لسخـاطر مساامـة وتـدار معـا ، كسـا أنـو بسؾجـب الفقـرة 
يــار يــتؼ تقدــيؼ محفغــة عقــؾد التــأميؽ كحــد أدنــى إلــى االاــة مجسؾعــات رئيدــية ر مــؽ السع 25رقــؼ ر 

 تتسثل فيسا يمي :
 تؾاجدىا. حالمجسؾعة عقؾد التأميؽ الُسحسمة بخدائر عشد االعتراف األولي  -2/2
 تدإن وجـمجسؾعة عقؾد التأميؽ التي ال يحتسـل بذـكل كبيـر أن ترـب  محسمـة بخدـائر الحقـا ،  -2/1

 ربحية.
 مجسؾعة عقؾد التأميؽ األخرى الستبقية في السحفغة، إن وجدت ربحية.   -2/2
سـؾى  تزـسؽمراعاة أن السجسؾعة الؾاحدة مؽ السجسؾعـات الدـابقة يجـب أن ال توفي كل ما سبق يتؼ  

السجسؾعـة عقـدا  واحـدا ، ويدـتثشى  أن تذـسل ترتب عمى  لـػالعقؾد التي صدرت خالل سشة واحدة وإن 
 الجديـد ة التحؾل في حالة وجؾد صعؾبات فـي التظبيـق بـأار رجعـي. كسـا أكـد السعيـارفتر  القيد مؽ  لػ

ــة بخدــائر ــؾد الُسحسم ــؾد الرابحــة والعق ــيؽ العق ــى عــدم جــؾاز إجــراء السقاصــة ب ــى عكــس  عم ــػ عم و ل
ر حيـث ال تؾجـد  26ونغيـرة السرـري ر  IFRS:4السعالجة السحاسبية التـي يقتزـييا السعيـار الـدولي 

لتجسيـــع العقـــؾد ألاـــراض القيـــاس، وىشـــا يؤكـــد الباحـــث عمـــى أن فمدـــفة معيـــار  سياســـات مؾحـــدة
IFRS:17  ــتؼ فــي ىــذا الذــأن ــة بالسعمؾمــات السحاســبية التــي ي ــد مــؽ الذــفافية والسؾاؾقي تــدعؼ مزي

     عشيا بذأن األنذظة التأميشية. االفراح
  :Recognition  For Insurance Contractsالتأميؽ  مبادئ االعتراف بعقؾد -3
ر بذـأن  26ونغيـره السرـري رقـؼ ر  IFRS:4بدراسة وتحميل متظمبـات معيـار التقريـر السـالي الـدولي   

تؾقيــن االعتــراف يتبــيؽ أنيســا قــد تركــا األمــؾر مرنــة بذــكل كبيــر، حيــث اتفقــا السعيــاريؽ عمــى أن يــتؼ 
ال  فـي العقـد. فـي االعتراف بعقؾد التأميؽ عشد بدايـة فتـرة التغظيـة أو عشـدما ترـب  الذـركة طرفـا  أصـي

( مبـادئ مؾحـدة لالعتـراف بـالعقؾد الؾاقعـة ضـسؽ نظاقـو، IFRS:17حيؽ قـدم معيـار عقـؾد التـأميؽ )
وبسؾجب ىذا السعيـار يشبغـي عمـى الذـركة االعتـراف بسجسؾعـة عقـؾد التـأميؽ التـي ترـدرىا فـي أقـرب 

 :(Qing & Burke ,2019) )أبكر( فترة مؽ التؾقيتات التالية
 رة التغظية لسجسؾعة عقؾد التأميؽ.بداية فت -3/2
كسـا سـس  السعيـار فـي  تاريخ استحقاق أول دفعة مؽ حامل الؾايقة في مجسؾعة عقـؾد التـأميؽ. -3/1

حالة عدم وجـؾد تـاريخ اسـتحقاق تعاقـدي فـإن الدفعـة األولـى مـؽ حامـل الؾايقـة تعتبـر مدـتحقة 
 فؾر استالميا.

وجــؾد عقــد محســل بخدــارة أو عشــدما ترــب  مجسؾعــة  وفقــا  لمؾقــائع والغــروف التــي تذــير إلــى -3/2
 العقؾد ككل محسمة بخدارة.
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  :Measurement  For Insurance Contractsالتأميؽ  القياس لعقؾد نسا ج -4
عاةِث  انتقدت العديد مؽ الدراسات والبحؾث السحاسبية والتقارير الستخررة في األنذـظة التأميشيـة   

 ،7102Jansson,2018;PWC,2017; Migonlet,2017;)   ـــــــــات القيـــــــــاس وفقـــــــــا متظمب
لمقيــاس نغــرا  الخــتالف السعالجــات السحاســبية وإنســا  ةمؾحــد مشــاىج( حيــث ال يؾجــد IFRS:4لسعيــار)

ــذي أالقــؾ شــايسكش ــار وال ســيسا نغيــرة السرــري ر ىــذا قــره ل بــأن نســؾ ج القيــاس الحــالي ال ر  26السعي
قدمــو السعيــار الجديــد مــع اخــتالف جــؾىر مكؾنــات يحــاكي نســؾ ج المبشــات الــذي  1024السعــدل عــام 

القيــاس. فــي حــيؽ اتفقــن ىــذه الدراســات فيســا بيشيــا بذــأن مؾضــؾعية ومالءمــة نســا ج القيــاس الــذي 
لقيـاس مجسؾعـات عقـؾد  نسـا جحيـث وضـع االاـة مشـاىج/ ( IFRS:17قدميا معيار عقـؾد التـأميؽ )

 ؾجز فيسا يمي:التأميؽ الؾاقعة ضسؽ نظاقة والتي يسكؽ عرضيا بذكل م
 :  Building Block Approachتل( الشسؾ ج العام نسؾ ج المبشات )الكُ  -4/2
يعــد نســؾ ج المبشــات بسثابــة الشســؾ ج االلزامــي أو الشســؾ ج السعيــاري لقيــاس التزامــات مجسؾعــة عقــؾد   

عمـى ي التأميؽ، حيث يظبق ىذا الشسؾ ج عمى جسيع عقؾد التأميؽ باستثشاء عقؾد التـأميؽ التـي تحتـؾ 
، وتقؾم فكرة ىذا الشسـؾ ج العـام عمـى مكؾنـات أساسـية تذـبو المبشـات أو الكتـل ميزات مذاركة مباشرة 

 :(KPMG, 2018) والتي تذكل جؾىر عسمية القياس األولي والالحق و لػ عمى الشحؾ التالي
ة عقـؾد قياس التزامـات مجسؾعـمكؾنات الشسؾ ج العام عشد القياس األولي : حيث يجب عمى الذركة  - أ

 :ما يميالتأميؽ الُسردرة عشد القياس األولي باستخدام كل مؽ 
 :مكؾن الؾفاء بالتدفقات الشقدية والذي يتزسؽ كل مؽ 

 .تقديرات التدفقات الشقدية السدتقبمية 
  تدؾية تعكس القيسة الزمشية لمشقؾد والسخاطر السالية الستعمقة بالتـدفقات الشقديـة السدـتقبمية إلـى

 تدرج فيو السخاطر السالية في تقدير التدفقات الشقدية السدتقبمية)معدالت الخرؼ(.الحد الذي ال 
  لمسخاطر اير السالية. –تعديل مقابل السخاطر 
  ــع مكــؾن ــذي تتؾق ــرب  ال ــان ال ــي بي ــة ف ــة: يدــيؼ ىــامش الخدمــة التعاقدي ىــامش الخدمــة التعاقدي

( وفـي ىـذا الدـياق PWC,2017الذركة تحقيقو نتيجة تقديؼ مجسؾعة الخدمات التـي تتعيـد بيـا)
ــأي IFRS:17,Para,38نــص معيــار عقــؾد التــأميؽ ) ( عمــى عــدم الدــساح لمذــركة بــاالعتراف ب

زيــادة فــي التــدفقات الداخمــة كــرب  عشــد االعتــراف األولــي، فــي حــيؽ تظمــب السعيــار االعتــراف بــذلػ 
 الرب  عمى مدار فترة التغظية التأميشية.

( IFRS:17,Para,40أكــد معيــار عقــؾد التــأميؽ ):  الحــقس المكؾنــات الشســؾ ج العــام عشــد القيــا - ب

القيســة الدفتريــة لسجسؾعــة عقــؾد التــأميؽ فــي نيايــة الفتــرة تتكــؾن مــؽ مجسؾعــة التزامــات  عمــى أن
التغظية التأميشية الستبقية والتي تتسثل في : القيسة الدفترية لمؾفـاء بالتـدفقات الشقديـة بعـد تعـديميا، 

. كسـا أشـار السعيـار إلـى مكـؾن التزامـات ش الخدمة التعاقدية في نيايـة الفتـرةوالقيسة الدفترية ليام
ــة الستعمقــة بالخــدمات  ــي الؾفــاء بالتــدفقات الشقدي ــات الستكبــدة والتــي تكســؽ فــي التغيــرات ف السظالب

   الدابقة بسؾجب عقؾد التأميؽ داخل السجسؾعة الؾاحدة.
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 :Variable Free Approachنسؾ ج الرسؾم الستغيرة  -4/1
( عمــى أن نســؾ ج الرســؾم الستغيــرة يعــد Mignolet,2017؛ 1026أكــدت دراســة كــل مــؽ )ســالمة،   

نسـؾ ج بــديل لمشســؾ ج العــام، حيــث يخــتص بقيــاس عقــؾد التــأميؽ التــي تحتــؾي عمــى ميــزات السذــاركة 
ــار ) ــا  لستظمبــات معي ــة القيــاس األولــي أو القيــاس الالحــق IFRS:17السباشــرة وفق ( ســؾاء فــي مرحم

 و لػ عمى الشحؾ التالي:
يجدر بشا التأكيد عمى أن نسؾ ج الرسؾم الستغيرة يتؾافق مع نسـؾ ج المبشـات أو عشد القياس األولي :  - أ

تقــدير القيســة الحاليــة لمتــدفقات الشقديــة  :الكتــل فــي مرحمــة القيــاس األولــي و لــػ فيســا يخــص كــل مــؽ
 الية، فزال  عؽ ىامش الخدمة التعاقدية.لمسخاطر اير الس -السدتقبمية، وكذلػ تعديل السخاطر

أن القيسـة الدفتريـة  إلى( IFRS:17,Para,45معيار عقؾد التأميؽ ) شارعشد القياس الالحق : أ - ب
التقريـر يـتؼ قياسـيا وفقـا  لمقـيؼ الدفتريـة فـي بدايـة الفتـرة بعـد فتـرة في نياية  ليامش الخدمة التعاقدية

ــديميا بالسحــددات التاليــة: إضــافة ــي القيســة العادلــة لمبشــؾد  تع ــة، مقــدار التغيــر ف عقــؾد جديــدة مساام
تزــسيؽ الجــزء مــؽ و الزــسشية، التغيــرات فــي الؾفــاء بالتــدفقات الشقديــة، التغيــرات فــي أســعار الرــرف، 

     ىامش الخدمة التعاقدية السعترف بو كإيرادات تأميؽ نغير الخدمات السقدمة خالل الفترة. 
 :Allocation Approach Premiumط نسؾ ج تخريص األقدا -4/2
يعــد نســؾ ج تخرــيص األقدــاط نســؾ ج مبدــط لمشســؾ ج العــام حيــث يقــيس التزامــات التغظيــة الستبقيــة   

( IFRS:17لسجسؾعة عقؾد التأميؽ ويـتؼ تظبيقـو بذـكل اختيـاري ولـيس إلزامـي، حيـث تـرك السعيـار )
 محددة تتسثل في :  لمذركة مظمق الحرية في تظبيق ىذا الشسؾ ج عشد تؾافر شروط

  أن تكؾن فترة تغظية كل عقد في السجسؾعة سشة واحدة أو أقل، بسا في  لـػ التغظيـة الشاشـئة عـؽ
 عقد الستفق عمييا في  لػ التاريخ،)العقؾد قريرة األجل(.جسيع األقداط ضسؽ حدود ال

 ــى ق يــاس عشــدما تتؾقــع الذــركة برــؾرة معقؾلــة أن يــؤدي اســتخدام نســؾ ج تخرــيص األقدــاط إل
التزامات التغظية الستبقيـة لمسجسؾعـة إلـى نتيجـة ال تختمـه جؾىريـا  عـؽ تمـػ التـي سـتشتج بتظبيـق 

 الشسؾ ج العام.
وفيسا يمي عرض مبدط لستظمبات القياس األولي والالحق لشسؾ ج تخريص األقداط و لـػ عمـى الشحـؾ 

 التالي:
ة أن تختـار االعتـراف بالتـدفقات الشقديـة تظبيق ىذا الشسـؾ ج يسكـؽ لمذـرك حالعشد القياس األولي :  - أ

القتشاء التأميؽ كسرروفات عشـد تكبـدىا، بذـرط أن تكـؾن فتـرة تغظيـة كـل عقـد داخـل السجسؾعـة سـشة 
ــة. وفــي ىــذا الدــياق أكــدت دراســة         ــرة التغظي ــى مــدار فت ــدال  مــؽ تؾزيعيــا بانتغــام عم واحــدة أو أقــل ب

ىــذا  القيــاس األولــي باســتخدامنــو يسكــؽ القــؾل بــأن ( عمــى أ1027؛ اــالي ا الفــار،1026) سـالمة،
الشســؾ ج يتزــسؽ السكؾنــات التــي يبشــى عمييــا قيــاس عقــؾد التــأميؽ ضــسشيا  والتــي تتسثــل فــي : تحديــد 
تقديرات لمتدفقات الشقدية السدتقبمية عشد االعتراف األولي، يـتؼ قيـاس أاـر القيسـة الزمشيـة لمشقـؾد وأاـر 

ة عشـــد االعتـــراف األولـــي، كســـا يقـــاس ىـــامش الخدمـــة التعاقديـــة عشـــد السخـــاطر الساليـــة وايـــر الساليـــ
 االعتراف األولي أيزا .
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ــاس الالحــق :  - ب ــد القي ــتؼ تعــديل القيســة الدفتريــة اللتزامــات التغظيــة عش ــرة الساليــة ي ــي نيايــة الفت ف
لشقديــة الستبقيــة بــأار األقدــاط السحرــمة بعــد االعتــراف األولــي إن وجــدت، ومبمــم اســتيالك التــدفقات ا

بيا في البداية كسرـروفات فـؾر تكبـدىا، ومبمـم إيـرادات القتشاء التأميؽ إن لؼ تكؽ الذركة قد اعترفن 
     التأميؽ السعترف بو نغير التغظية السقدمة خالل الفترة. 

  :التأميؽ متظمبات العرض وفقا  لسعيار عقؾد -5
ستي السركـز السـالي واألداء السـالي ( ضـؾابط فعالـة لمعـرض بقـائIFRS:17قدم معيـار عقـؾد التـأميؽ )  

 يسكؽ تشاوليا بذكل مبدط عمى الشحؾ التالي:
فــي قائســة السركــز العــرض فــي قائســة السركــز الســالي: حيــث يتظمــب السعيــار أن تعــرض الذــركة  -5/2

التـأميؽ بذكل مشفرل إجسالي كـل مـؽ أصـؾل والتزامـات عقـؾد التـأميؽ الُسرـدرة وعقـؾد إعـادة السالي 
ا و لػ الختالف طبيعتيا عؽ العقؾد السرـدرة، و لـػ سـعيا  نحـؾ تعزيـز شـفافية السعمؾمـات السحتفظ بي

ــة لمبشــؾد  ــيؼ الدفتري ــزم الذــركة بعــرض الق ــار قــد أل ــذكر أن السعي ــة. وجــدير بال ــالقؾائؼ السالي ــة ب السقدم
 التالية:

  سيا.تذير إلى السجسؾعات التي تذكل صافي األصؾل بعد قياأصؾل عقؾد التأميؽ السردرة و 
  تذير إلى السجسؾعات التي تذكل صافي االلتزامات بعد قياسيا.امات عقؾد التأميؽ السردرة و التز 
 .أصؾل عقؾد إعادة التأميؽ السحتفظ بيا 
  .التزامات عقؾد إعادة التأميؽ السحتفظ بيا 
ي عــرض أحــدث معيــار عقــؾد التــأميؽ الجديــد تغييــرا  تاريخيــا  فــالســالي:  داءالعــرض فــي قائســة األ -5/1

ــا فــي قائســة األربــاح أو  ــب السبــالم السعتــرف بي قائســة األداء الســالي، حيــث يجــب عمــى الذــركة تبؾي
 الخدائر وقائسة الدخل الذامل اوخر إلى البشؾد التالية:

يجـب التشؾيـو أنـو قبـل تظبيـق نتيجة خدمات التـأميؽ وتذـسل إيـرادات ومرـروفات خـدمات التـأميؽ:  - أ
ات تتفاوت بتفاوت السعالجات السحاسـبية لسعـامالت التـأميؽ مـؽ بمـد كانن االيراد IFRS:17معيار 

ألخـرى ومـؽ اـؼ تذــسل قائسـة األداء السـالي إيــرادات ال يسكـؽ مقارنتيـا بدــيؾلة مـع بيانـات التقــارير 
ــأميؽ  ــؾد الت ــار عق ــب معي ــى الشقــيض يتظم ــة لذــركات أخــرى. وعم ــرادات  IFRS:17السالي عــرض إي

حيـث  IFRS:15ل عام مع السبادئ العامة لسعيار التقرير السـالي عقؾد التأميؽ بظريقة تتدق بذك
يجب عمى الذركة أن تدتبعد مـؽ إيـرادات التـأميؽ أي مكؾنـات اسـتثسار، وكـذلػ االعتـراف بـإيرادات 

 .(NJegomir et al.,2016) ي بالتزامات األداء بعقؾد التأميؽالتأميؽ عؽ كل فترة حدبسا تف
ر بسعيــار السحاســبة  71فــي ســياق تؾجييــات الفقــرة رقــؼ ر  يؽ:دخــل أو مرــروفات تسؾيــل التــأم  - ب

ر لعــرض تكــاليه التسؾيــل بذــكل مشفرــل ضــسؽ األربــاح أو الخدــائر مــؽ بيشيــا  2الــدولي رقــؼ ر 
ــلتكــاليه التسؾ  ــر ي ــى الذــركة أن تع ــث يجــب عم ــأميؽ ، حي ــل الت بذــكل ض دخــل أو مرــروفات تسؾي

ــأميؽ  ــؾفير ممشفرــل عــؽ نتيجــة خــدمات الت ــا يزــسؽ ت ــب بس ــدة عــؽ الجؾان عمؾمــات مالءمــة ومفي
ــــــة لمذــــــركة ) ــــــي ىــــــذا االطــــــار KBMG,2017السختمف ــــــأميؽ (. وف ــــــؾد الت ــــــار عق ســــــس  معي

IFRS:17,Para 88) ) لمذـركة حريـة اختيـار سياسـة محاسـبية لكـل محفغـة عقـؾد تـأميؽ، حيـث
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بـاح أو يتؼ إدراج دخل أو مرروفات تسؾيل التأميؽ عـؽ محفغـة عقـؾد التـأميؽ إمـا بالكامـل فـي األر 
 الخدائر أو بتبؾيبو بيؽ األرباح أو الخدائر، والدخل الذامل األخر.

تدـتيدف متظمبـات االفرــاح أن تـؾفر الذــركة  :التــأميؽ متظمبـات اإلفرـاح وفقــا  لسعيـار عقـؾد -6
ضـو مـؽ معمؾمـات معمؾمات في االيزاحات الستسسة لمقؾائؼ السالية تكسل شفافية وجؾدة ما تؼ عر 

، األمر الذي ُيسكـؽ مدـتخدمي ىـذه القـؾائؼ ((Malafronte et al.,2016 في صمب تمػ القؾائؼ
( عمـــى السركـــز واألداء الســـالي IFRS:17مـــؽ تقيـــيؼ أاـــر العقـــؾد الؾاقعـــة ضـــسؽ نظـــاق معيـــار)

والتــدفقات الشقديــة لمذــركة. وبذــكل مــؾجز أكــد السعيــار الجديــد لعقــؾد التــأميؽ عمــى وجــؾد أربعــة 
سعتـــرف بيـــا عمـــى ىيئـــة تفدـــيرات أو تدـــؾيات مـــؽ الرصـــيد جؾانـــب رئيدـــية لتؾضـــي  السبـــالم ال

 االفتتاحي إلى الرصيد الختامي، والتي يسكؽ حررىا فيسا يمي:
 تدؾيات التزامات أو أصؾل عقؾد التأميؽ. -6/2
 أار عقؾد التأميؽ السعترف بيا أوليا  خالل الفترة. -6/1
 تحميل االيرادات. -6/2
 تتؾقع فيو الذركة أن تعترف بيامش الخدمة التعاقدية. تفدير التؾقين السدتقبمي الذي -6/3

أكـــدت العديـــد مـــؽ  :IFRS:17التحـــديات التـــي تؾاجـــو شـــركات التـــأميؽ السرـــرية لتظبيـــق  -7
( KPMG,2017؛ 1026؛ ســالمة، 1027الدراســات والتقــارير السيشيــة الستخررــة ) إبــراىيؼ،

ــد مــؽ التحــديات التــي تؾاجــو شــركات التــأميؽ الس لتؾفيــق أوضــاعيا مــع  رــريةعمــى وجــؾد العدي
( والتــي ســتكؾن ىــذه الذــركات ُممزمــة بتظبيقــو فــي ازــؾن IFRS:17متظمبــات تظبيــق معيــار )

، ولعـل مـؽ أىـؼ ىـذه التحـديات تتسثـل فـي كـل مـؽ: تعقـد مشيجيـة فرـل العقـؾد التـي 1012عام 
ة صــعؾبو تــدخل فــي نظــاق السعيــار وايــاب فمدــفة تجسيــع عقــؾد التــأميؽ فــي مجسؾعــات متساامــة، 

تظبيــق مــداخل ونســا ج قيــاس ىــامش الخدمــة التعاقديــة، وكــذلػ تزــارب سياســات اختيــار معــدل 
الخرــــؼ السدــــتخدم، وأخيــــرا  كيفيــــة حدــــاب وتقــــدير القيســــة الحاليــــة لمتعؾيزــــات بذــــكل ســــميؼ 

    . (Zainudin et al.,2018 )ومؾضؾعي
( وضـع أسـس ومبـادئ IFRS:17وفي سياق العرض الدابق، يرى الباحث أن معيـار عقـؾد التـأميؽ ) 

مؾحدة لالعتراف بكافة العقؾد التي تدخل في نظاقـو، ونسـا ج مؾضـؾعية تتدـق مـع التغيـرات الدـؾقية 
والتقــديرات الحاليــة، وآليــات فعالــة لمعــرض واالفرــاح عــؽ معمؾمــات األنذــظة التأميشيــة. األمــر الــذي 

يؼ األداء الســالي بذــركات يزــسؽ دقــة ومرــداقية قيــاس السركــز الســالي، وســالمة وجــؾدة مؤشــرات تقيــ
التأميؽ، ومؽ اـؼ تـؾفير معمؾمـات مالءمـة تتدـؼ بالذـفافية والسؾاؾقيـة والقابميـة لمسقارنـة لمسدـتثسريؽ 

   والسحمميؽ السالييؽ مؽ جانب ولمجيات الُسشغسة واإلشرافيو مؽ جانب أخر.    
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 القدؼ الثالث
 ار مفاىيسي ومشيج إجرائي.إط ..لذركات التأميؽ (Solvency II)1السالءة السالية

تتبشــى شــركات التــأميؽ مجسؾعــة مــؽ القؾاعــد واالجــراءات االحترازيــة الحاســسة نتيجــة تسركــز أنذــظتيا   
التأميشيــة عمــى مفيــؾم السخــاطر، حيــث تتسثــل تمــػ القؾاعــد واالجــراءات االحترازيــة فــي قؾاعــد الســالءة 

بالتزاماتيـا السرتبظـة بأنذـظة التـأميؽ وإعـادة السالية التي ُتعبـر عـؽ قـدرة شـركات التـأميؽ عـؽ الؾفـاء 
، ويدــتعرض  IIونغــام الســالءة الساليــة  Iالتــأميؽ والتــي مــرت بســرحمتيؽ ىســا نغــام الســالءة الساليــة 

   و لػ عمى الشحؾ التالي: IIالباحث االطار السفاىيسي والسشيج االجرائي لشغام السالءة السالية 
تعددت  لذركات التأميؽ: ( Solvency II) 1مفيؾم وأىداف نغام السالءة السالية -2

( بأنيا ر قدرة شركات PWC,2017التعريفات التي تشاولن السالءة السالية، حيث عرفتيا دراسة )
التأميؽ عمى الؾفاء بالتزاماتيا كاممة عشد السظالبة بيا، ومدى استعدادىا وجاىزيتيا لدداد مبالم 

ن تؤدي عسمية الدداد إلى تعثرىا أو افالسيا. في حيؽ التعؾيزات الكبيرة بذكل فؾري، و لػ دون أ
( مفيؾم السالءة السالية KBMG,2017; Dumitru & Costin,2017قدمن دراسة كل مؽ )

بأنيار قؾة ومتانة السركز السالي لذركات التأميؽ، والتي تبرىؽ عمى أن الذركة ليدن في حالة عدر 
إلى صافي الدخل مؽ االستثسارات عؽ ما تدفعو  مالي شريظة زيادة األقداط السحرمة باإلضافة

الذركة مؽ تعؾيزات ومرروفات تؾزيع لألرباحر. ومؽ مشغؾر إدارة شركات التأميؽ والييئة العامة 
 لمرقابة السالية كدمظة إشرافية ورقابية لقظاع التأميؽ تذير السالءة السالية إلى كل مؽ:

 افية لتدؾية الخدائر الستؾقعة ومقابمة مختمه تؾقعات االدارة بأن تكؾن األقداط السحرمة ك
 مرروفات التذغيل والعسميات.

  قدرة الذركة عمى االحتفال بأصؾل معترف بيا تكفي لتغظية االلتزامات السظمؾبة مع وجؾد ىامش
 يداوي عمى األقل الستظمبات القانؾنية.   -ىامش السالءة السالية –أمان 

ة لمرقابة السالية باتخا  بعض االجراءات التي مؽ شأنيا حساية وفي ىذا الدياق قامن الييئة العام
حقؾق حسمة الؾاائق وكافة األطراف الستعاممة مع شركات التأميؽ مؽ الخدائر الشاجسة عؽ تعثرىا 
وتذسل كل مؽ : اشتراط حد أدنى لرأس السال واالحتياطيات، ووضع حد أدنى الستثسارات شركات 

 لفحص الدوري لحدابات شركات التأميؽ.التأميؽ، وتدعيؼ إجراءات ا
تحديد مؽ خالل يعكس مسارسات جديدة إلدارة السخاطر   IIالسالءة الساليةنغام ومسا سبق يتبيؽ أن 

السرتبظة باألنذظة التأميشية، ويدتيدف  دارة السخاطرتقديؼ سياسات فعالة إلرأس السال السظمؾب و 
 التالية:ق كل مؽ األىداف ( تحقي Solvency II) 1نغام السالءة السالية

 .التأميؽ عمى تمبية السظالبات اتمخاطر عدم قدرة شرك تخفيض -2/2
تكبدىا حسمة الؾاائق في حالة عدم قدرة الذركة عمى تمبية جسيع يالخدائر التي  تخفيض -2/1

 Zoom, 2012) .) السظالبات بالكامل
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إ ا  ي الفؾر حتى يتسكشؾا مؽ التدخل  مجيات والييئات الُسذرفةإنذار مبكر لمؤشرات تؾفير  -2/2
  (De Moro et al.,2017). عؽ السدتؾى السظمؾب السحتفظ بو انخفض رأس السال

 لسالية بؾجو عام.والسؤسدات ا تعزيز الثقة في االستقرار السالي لقظاع التأميؽ -2/3
 ( لذركات التأميؽ:Solvency II) 1محددات وركائز السالءة السالية -1

يسكــؽ تجدــيدىا مــؽ  رئيدــية ركــائزعمــى االاــة ( Solvency II) 1الســالءة الساليــة إطــار رتكــزي 
 :خالل الذكل التالي

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 ومؽ خالل الذكل الدابق، يسكؽ عرض السحددات التي تقؾم عمييا كل ركيزة عمى الشحؾ التالي:
: تدـــيؼ   Quantitative Requirement'sالكسيــةالستظمبـــات محــددات الركيـــزة األولــى:  -1/2

 Solvencyسال الســالءة الفشيــة ومتظمبــات رأســ سخررــاتال الستظمبــات الكسيــة  فــي حدــاب وتقــدير

Capital Requirement (SCR)  كــل مـؽ السعادلــة القياسـية السقدمــة والُسعتسـدة مــؽ باسـتخدام
 إعـادةأو  تؼ تظـؾيره مـؽ قبـل شـركة التـأميؽيـنسـؾ ج داخمـي باستخدام  الجيات الُسشغسة واإلشرافيو أو

تذـتسل السخررـات الفشيـة عمـى عشرـريؽ: أفزـل و  .(Andreas& Annegret 2018) ميؽالتـأ
ـــى ىـــامش السخـــاطرة ـــؾاري السركـــزي( باإلضـــافة إل ـــدير االكت ـــدير لاللتزامـــات )أي التق تيـــدف  ، كســـاتق

 أنو/أو إعـادة التـأميؽ  إلى تسثيل السبمم الحـالي الـذي يتعـيؽ عمـى شـركة التـأميؽ سخررات الفشيةال
 تذـير إلـى SCR وىشا يجـب التأكيـد عمـى أن دفعو مقابل التحؾيل الفؾري اللتزاماتيا إلى طرف االث.ت

 ارة عمى الؾفـاء بالتزاماتيـا عمـى مـدرأس السال السظمؾب لمتأكد مؽ أن شركة التأميؽ سؾف تكؾن قادر 

 (Solvency II) 1نغام السالءة السالية

 

 

 

 تقييم األصول والخصوم . -

 المالءة التقنية. -

 األموال الذاتية. -

 المطالبات من رأسمال المالءة. -

الحددددد األدندددد  مددددن رأ  المددددال  -

 المطلوب . 

 

 

 

 

 

 الركيزة األولى
 الستظمبات الكسية

 

 

 

 سلطات الرقابية.ال  -

 نظام الحوكمة. -

 الرقابة عل  المجموعات. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انضباط السوق. -

معلومدددددددددددددات موج دددددددددددددة  -

 للجم ور.

معلومددددددددددات ل  ددددددددددرا   -

 الرقابية.

 

 

 

 

 

 

 

 الركيزة الثانية
 ميام الرقابة واالشراف

 الركيزة الثالثة
 االفراح والذفافية

 (1رقم )شكل 

 (Solvency II   7اٌّب١ٌث  سوبئض ِٚحذداج ٔظبَ اٌّةءت

Source: KPMG, Solvability II,2010,P.6. 
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 باإلضـافة إلـىاق و وفـي ىـذا الدـي9.  88.4قل عـؽ تال  بسعدالت احتساليةو لػ السقبمة شير  21الــ 
ــال )SCR الســالءة سالرأســ ــات رأس الس ــى لستظمب  MCR)Minimum، يجــب حدــاب الحــد األدن

Capital Requirement   يجـب أن تحـتفظ بـو الذـركة والـذي عشـده والذي يسثل الحد األدنى الذي
9  74احتساليـة  تغظيـةالحـد األدنـى مـؽ رأس السـال ويدـتيدف . الجيات اإلشـرافية والتشغيسيـةتدخل ت

 .(SCRالسالءة السالية )9 مؽ  934 و  14 يتأرج  ما بيؽسشة واحدة و  اركفاية عمى مدحد المؽ 
 Requirements For متظمبــــات الحؾكســــة وإدارة السخــــاطرمحــــددات الركيــــزة الثانيــــة:  -1/1

Governance and Risk Management   : اسـتيدفن الركيـزة الثانيـة تحديـد السعـايير الشؾعيـة
السخاطر الداخمية و لػ مؽ خالل بيان طريقة ومشيجية مسارسـة الدـمظات الرقابيـة واإلشـرافيو  لستابعة

االطــار، ومــؽ اــؼ تتبشــى ىــذه الركيــزة تفعيــل مبــادئ وآليــات الحؾكســة إلدارة  ىــذالشذــاطيا الرقــابي فــي 
التــي  السشتجــات والخــدمات، ورصــد السؤشــراتو السخــاطر التــي تتعمــق بكــل مــؽ : الــشغؼ، والسدــئؾليات، 

والتـي تتعمـق  الشسا ج الداخمية لذركات التأميؽ كفاءة وسالمة ، فزال  عؽ التحقق مؽتتعمق بكل مشيا
 ;Balázs et al. ,2017; Daniel et al. ,2017 )دياسات إدارة السخاطر وتقدير السالءة الساليـةب

Christian Bienera et al.,2019)  
 Requirements For Disclosure الفرـاح والذـفافيةمحددات الركيـزة الثالثـة: متظمبـات ا -1/2

and Transparency   : تيدف ىذه الركيزة إلى وضع مجسؾعـة مـؽ الزـؾابط التـي يجـب أن تمتـزم
بيا شركات التأميؽ بخرؾص التقـارير والسشذـؾرات السؾجيـة لألطـراف السعشيـة سـؾاء السـؤمؽ عمـييؼ، 

الركيـزة عمـى ضـرورة االلتـزام بالذـفافية والسرـداقية والسدتثسريؽ، وسمظات الدؾق...الخ. وتؤكد ىذه 
 . (Mezőfi. Balázs et al., 2017) وتقديؼ السعمؾمات في الؾقن السشاسب

 ( لذركات التأميؽ:Solvency II) 1السالءة السالية القؾاعد التي تحكؼ تكؾيؽ -2
(  ;Verrall et al.,2018 1027؛ ىيئـة الرقابـة الساليـة،1025عبـدالرزاق،أكـدت معغـؼ الدراسـات )

عمـى ضــرورة تـؾافر االاــة مقؾمـات أساســية يجــب االرتكـاز عمييــا عشـد تحديــد السـالءة الساليــة بذــركات 
 التأميؽ يسكؽ تشاوليا بذكل مبدط عمى الشحؾ التالي:

القؾاعد الخاصة بتقييؼ السخررات التقشيـة: بسؾجـب القـؾانيؽ الُسشغسـة والتذـريعات واالصـدارات  -2/2
ركات التـأميؽ ُممزمـة بتكـؾيؽ السخررـات التقشيـة الالزمـة لكـي تستمـػ القـدرة الساليـة الحاكسة تكؾن شـ

الكافية لمؾفاء بالتزاماتيا، ومـؽ الجـدير بالـذكر أن األمـر ال يقترـر عمـى قيـام شـركات التـأميؽ بتكـؾيؽ 
السخررـــات التقشيـــة وإنســـا تقـــؾم بتقييسيـــا بكفـــاءة عاليـــة، ويجـــب أن يـــتؼ ىـــذا التقيـــيؼ مـــؽ طـــرف 

 وبدرجة كبيرة مؽ الحذر.ختريؽ وفق أطر وأساليب محددة الس
التــــأميؽ بعــــد تكــــؾيؽ  شيــــة: يجــــب عمــــى شــــركاتلخاصــــة بتغظيــــة السخررــــات التقالقؾاعــــد ا -2/1

ــتؼ تغظيــة ىــذه السخررــات بســا يشاســبيا مــؽ السخررــات التق شيــة وعرضــيا بجانــب الخرــؾم، أن ي
مثل: العقارات، األوراق الساليـة، القـروض..الخ، األصؾل التي تتجدد في األوجو االستثسارية السختمفة 

   فزال  عؽ االحتفال بالحد األدنى مؽ الديؾلة لتمبية متظمبات الديؾلة مؽ قبل حسمة الؾاائق. 
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يسثـل ىـامش السـالءة الساليـة أداة رقابيـة ىامـة تفرضـو  السالءة: القؾاعد الخاصة بتكؾيؽ ىامش -2/2
الساليـــة لدـــداد  عمـــى الكيانـــات التأميشيـــة بيـــدف تعزيـــز قـــدرتيا بيـــةالييئـــات اإلشـــرافية والجيـــات الرقا

التزاماتيا تجاه حسمـة الؾاـائق، وترجـع أىسيـة تكـؾيؽ ىـامش السـالءة الساليـة إلـى العديـد مـؽ السبـررات 
احتسـال تعـرض شـركات التـأميؽ إلـى كـؼ كبيـر مـؽ السخـاطر فـي فتـرات زمشيـة متقاربـة أىسيا كـل مـؽ :

عير ايــر تــراكؼ االنحرافــات الشاجســة عــؽ ســؾء التقــدير والتدــؾادث محتسمــة، نتيجــة ضــسانيا تغظيــة حــ
تــدنى التقشيــة، و عــدم الكفــاءة والسؾضــؾعية فــي تقيــيؼ السخررــات الفشيــة و الــدقيق لمعقــؾد التأميشيــة، 

 .(David et al.,2010; Akotey.et al, 2013)مدتؾى تؾعيه األمؾال واالستثسارات
 القدؼ الرابع

  Solvency IIوالسالءة السالية  IFRS:17ار عقؾد التأميؽالعالقة بيؽ معي
  مقترحمشيجي إطار  -

 والسـالءة الساليـة IFRS:17في سياق عرض وتحميل طبيعة العالقة بيؽ معيار التقرير السالي الدولي 

Solvency IIأكدت معغؼ الدراسات والتقارير السيشية في مجال التأميؽ ،  PWC,2017; Alfred. 

et al, 2013; Anna et al.,2018; Judith Dourneau,2018) )والـشغؼ  الزـؾابط  عمـى أن
بيـة عمـى وجـو األور  والتي تـدعؼ كفايـة رأس السـال بذـركات التـأميؽ IIالتي تؼ تظؾيرىا لمسالءة السالية 

 IFRS:17.  تعد بسثابة نقظة بداية لتشفيذ معيار التقارير السالية الدوليةالتحديد والدولية بذكل عام 
 :  Solvency IIوالسالءة السالية  IFRS:17معيار عقؾد التأميؽ مقارنة تحميمية بيؽ -2

يسكــؽ تقـــديؼ مقارنــة تحميميـــة تجدــد محـــاور التؾافـــق واالخــتالف الرئيدـــية بذــأن متظمبـــات االعتـــراف 
يشيـا كسـا يب IIوالسـالءة الساليـة IFRS:17 والقياس بالتزامات العقؾد بيؽ كـل مـؽ معيـار عقـؾد التـأميؽ

 :  (( ERM 2015; Visser & McEneaney,2015; PWC,2017الجدول 
 (2جدول رقؼ )

 .IIوالسالءة السالية IFRS:17 معيار عقؾد التأميؽمقارنة تحميمية بيؽ 

 متظمبات معيار عقؾد التأميؽ محاور السقارنة
 IFRS:17 

الساليةمتظمبات السالءة   
 Solvency II 

 مؾضؾعات جؾىرية بدرجة كبيرة

االعتراف بالرب    
ر تظبيقات ىامش 
الخدمة التعاقدية 

CSM  كسكؾن
مؽ التزامات 

 العقدر.

  يقؾم ىامش الخدمـة التعاقديـةCSM  عمـى
اســــتبعاد مكاســــب اليــــؾم الؾاحــــد، وتأجيــــل 
األرباح لفترة التغظية بذكل كامـل. فـي حـيؽ 

 يقؾم باالعتراف بخدائر اليؾم الؾاحد فؾرا .
 لتعاقديـة لـبعض يتؼ تحديث ىامش الخدمـة ا

أن تكـؾن سـالبة  ؽحي التغيرات لميؾم الؾاحد.
ــتؼ إعــادة  ــل أحــد األصــؾل ولكــؽ ي ألنيــا تسث

 معالجتيا محاسبيا  عشد استبعادىا.

 اليـؾم وخدـائر سكاسـب ب يتؼ االعتـراف
لكافــة العقــؾد التأميشيــة وكــذلػ  الؾاحــد

 . عقؾد إعادة التأميؽ
  يتؼ االعتراف بكافة التغيـرات السرتبظـة

ـــرة باأل  ربـــاح والخدـــائر فـــي نفـــس الفت
  السالية.
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العقؾد التي تحتؾي 
عمى ميزات 
 السذاركة.

 .يتؾافق مبدأ القياس مع طبيعة الدؾق 
  يـــتؼ تزـــسيؽ التـــدفقات الشقديـــة السدـــتقبمية

السرتبظــة بسيــزات السذــاركة فــي االلتزامــات، 
وكـــذلػ ربـــط ىـــذه التـــدفقات الشقديـــة بحسمـــة 

   الؾاائق السرتقبيؽ.

 بدأ القياس مع الدؾق يتؾافق م . 
  يـــــــتؼ تزـــــــسيؽ التـــــــدفقات الشقديـــــــة

السدتقبمية السرتبظة بسيزات السذـاركة 
فـــــي االلتزامـــــات باســـــتثشاء صـــــشاديق 

  الفائض السعتسدة.

عقؾد إعادة 
 التأميؽ.

 إعــادة  يــتؼ عــرض كافــة السكؾنــات كإجســالي
 . التأميؽ مع فرل أصؾل إعادة التأميؽ

  ـــؾ ـــى عق ـــات خاصـــة عم ـــق متظمب ـــتؼ تظبي د ي
إعــادة التــأميؽ السحــتفظ بيــا، مقارنــة بعقــؾد 

  التأميؽ السباشرة لدى الذركة.
 

 عقـــــؾد إعـــــادة  يـــــتؼ عـــــرض إجســـــالي
التـــــأميؽ مـــــع فرـــــل أصـــــؾل إعـــــادة 
التـــــأميؽ) باســـــتثشاء ىـــــامش الخظـــــر 

 . والذي يسثل صافي إعادة التأميؽ(
  ــــأميؽ ــــؾد إعــــادة الت ــــتؼ معالجــــة عق ي

  عقؾد السباشرة.البشفس معالجة 
الستحؾا  تكاليه ا

في التدفقات 
 الشقدية.

  تعـــد جـــزء مـــؽ السحفغـــة االســـتثسارية ويـــتؼ
تزـــسيشيا عشـــد قيـــاس االلتزامـــات السرتبظـــة 

 . بعقؾد التأميؽ

  تعــــــد مرــــــروف كســــــا حــــــدان ويــــــتؼ
 . االعتراف بيا وقتسا حدان

 التحؾيل
  ـــتؼ ـــار ي ـــدئي لمسعي ـــق السب فـــي ســـياق التظبي

االعفاء مؽ متظمبـات السعيـار بذـأن ىـامش 
   لمعقؾد الحالية. CSM ة التعاقدية الخدم

  يـــتؼ التظبيـــق بسجـــرد اعتســـاد القؾاعـــد
السشغســــــة والسؤشــــــرات التــــــي تحــــــدد 

 . السالءة السالية
 مؾضؾعات متؾسظة الجؾىرية

 التعريف والشظاق.

 ــــــؾد ــــــأميؽ )واســــــتثسارات السذــــــاركة  عق الت
 .  لمذركات التي تردر عقؾد تأميشية فقط(

 قؾد التي ال كذلػ يتؼ التظبيق عمى بعض الع
 تعد عقؾد تأميشية.

  يظبق فقط عمى تقاريرIFRS .  

  ــؾد التــي ــة العق ــى كاف ــتؼ تظبيقيــا عم ي
 . التأميؽ تتعمق بذركات

  بعـــض شـــركات التـــأميؽ التـــي تخزـــع
 لتذريعات خاصة.

  الجيات التشغيسية واإلشرافيو التي تعد
والتـي  1متجاندة مع السالءة السالية 
 تعترف وتقيس عقؾد التأميؽ. 

 فرـــل السكؾنات.
  مكؾنـــــــات االســـــــتثسارات السسيـــــــزة وبعـــــــض

السذتقات السالية السحددة، وبعض الخدمات 
  IFRS.والدمع السحددة يتؼ فرميا وفقا  

  ال يؾجد فرل لسكؾنـات عقـؾد التـأميؽ
 . بذكل نيائي

 

 االعتـــــــراف.

  ــدأ يــتؼ االعتــراف مبكــرا  فــي التــاريخ الــذي تب
الــذي تدــتحق فيــو فيــو التغظيــة أو بالتــاريخ 

 . أول دفعة لسجسؾعة مؽ العقؾد
  ــــؾد االســــتثسارات  ات ميــــزات باســــتثشاء عق

السذاركة االختيارية والتي يتؼ االعتـراف فـي 
   التاريخ الذي ترب  فيو طرفا  في العقد.

  يبدأ االعتراف مبكـرا  فـي التـاريخ الـذي
تبـدأ فيـو التغظيـة أو ترـب  فيـو طرفـا  

 في العقد.
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يع ترشيه وتجس
 العقؾد التأميشية.

  مجسؾعـــات لترـــشيه العقـــؾد وفقـــا   2تؾجـــد
  كل مجسؾعة سشؾية.لربحية السحفغة، عؽ 

   يؾجـــد تجسيـــع وترـــشيه مدـــبق وفقـــا
 لشؾع العقد التأميشي.

 حدود العقد.

 التــأميؽ لــدييا الحقــؾق فــي  لــؼ تعــد شــركات
اســــتالم األقدــــاط أو االلتزامــــات السرتبظـــــة 

حسمـة الؾاـائق  بتقديؼ الخدمات، ألن مخـاطر
ــد األســعار أو  ــة تحدي أو السحفغــة فــي عسمي

 . معدل الرب  يسكؽ اعادة تقييسيا

 التأميؽ مظالبة بتغظيـة  لؼ تعد شركات
أو تعديل بشـؾد العقـد لـيعكس السخـاطر 

 .  بذكل كامل بالسحفغة
 رل العقؾد إلى مكؾناتيا الجزئيـة يتؼ ف

 . لتسييز بيؽ السكؾنات وبعزيااو 
ة التدفقات الشقدي

باستثشاء تكاليه 
 االستحؾا .

  ترتبط التدفقات الشقديـة بذـكل مباشـر بتشفيـذ
 . العقؾد التأميشية

 

  كافـــــــة التـــــــدفقات الشقديـــــــة الداخمـــــــة
والخارجة تديؼ فـي تدـؾية االلتزامـات 
 عمى مدار العسر الكمي لعقد التأميؽ.

 معدل الخرؼ.

  تختمــه مــداخل تحديــد معــدل الخرــؼ ســؾاء
أسفل ألعمى، والتـي مؽ أعمى ألسفل أو مؽ 

تعكــس خرــائص التــدفقات الشقديــة الشاشــئة 
 عؽ التزامات عقؾد التأميؽ.

  ــدل ــدل الخرــؼ الحــالي، ومع ــى مع تعتســد عم
   .خرؼ اليؾم الؾاحد ألاراض التحديث

  يــــتؼ تحديــــد معــــدالت الخرــــؼ بذــــكل
        مدـــــــبق وفقـــــــا  لسخـــــــاطر االئتســـــــان 
ـــــى بعـــــض التدـــــؾيات  ) باإلضـــــافة إل

ــــــق الخاصــــــة بالتعميقــــــا ت التــــــي تتعم
بغروف محددة(، ومؽ اـؼ تعتسـد عمـى 

 السعدالت الحالية فقط.

مدسؾحات 
 السخاطر.

  ال يؾجـد طريقـة محــددة مدـبقا ، حيـث تستمــػ
الذـــــركات وجيـــــة نغـــــر عـــــؽ التعؾيزـــــات 
السظمؾبة لغروف عدم التأكد التي تشذأ عـؽ 

 السخاطر اير السالية فقط.
 .تتعمق بسجسل إعادة التأميؽ 
 

 سؾحات السخـاطر بذـكل يتؼ تحديـد مدـ
 % مؽ تكمفة رأس السال.5 ـمدبق ب

  يــتؼ تحديــدىا عمــى مدــتؾى السؤسدــة
مدتؾى و مؽ خالل السخاطر السحددة، 

 تشؾع السشافع األخرى.
 .تتعمق برافي إعادة التأميؽ 

طريقة مبدظة 
لعقؾد التأميشات 
بخالف الحياة 
وبعض العقؾد 
 قريرة الفترة.

 والــــذي  ر نســــؾ ج األقدــــاط ايــــر السكتدــــبة
ـــبعض  خرـــيصيعـــرف بســـدخل ت األقدـــاطر ل

التزامــات التعؾيزــات السحــددة. بيشســا مــدخل 
ا  اللتزامـــات الشقديـــة يكـــؾن مالءمـــالتـــدفقات 

 التعؾيزات األخرى.

  ال تؾجـــد نســـا ج مشفرـــمة وإنســـا يـــتؼ
ــــات التعؾيزــــات  ــــة التزام ــــة كاف معامم

 بشسا ج مؾحدة.
 

تجسيع األعسال 
 والتحؾيالت.

 لالعتـراف والقيـاس يـتؼ  ىشاك مبادئ إضافية
 تظبيقيا في نقظة التجسيع والتحؾيل.

  يـــتؼ االعتـــراف بيـــا وقياســـيا كســـا تـــؼ
 .الكتتاب فييا بؾاسظة السؤسدةا

 مؾضؾعات مشخفزة الجؾىرية

 إعادة االعتراف
  يتؼ إعادة االعتـراف عشـدما يـتؼ التسييـز بـيؽ

االلتزامــات أو التعــديل السحتســل فــي العقــؾد 
 التأميشية.

  يتؼ إعادة االعتراف عشدما يتؼ التسييـز
بيؽ االلتزامات أو اسـقاطيا أو الغائيـا 

 أو انتياء مدتيا.
    .)isposal of the researcherDAt the (2017 INT, C,: PW Source   
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وفي سياق ما تؼ عرضو وتحميمو بالسحاور الدابقة ومـؽ خـالل مـا قدمتـو الدراسـات العربيـة واألجشبيـة، 
االشـراف والرقابـة عمـى لمجيـات والييئـات السشغسـة بذـأن  واالصـدارات السيشيـةت عميو التقارير وما أكد

 الكيانات التأميشية يسكؽ استخالص أىؼ السعالجات السحاسبية السختمفة في كل مؽ الشقاط التالية :
 لـؼ يـتؼ تعسـيؼ السـالءة الساليـة  Solvency IIمحـدد  كسقيـاس لمتقريـر عـؽ األداء وال يؾجـد مفيـؾم

بيا. في حيؽ يعد ىامش الخدمـة التعاقديـة محـرك أساسـي لتحديـد  CSMيامش الخدمة التعاقدية ل
 ، لذا تعد أحد األسباب الجؾىرية في تغيرات االلتزامات.IFRS: 17تؾقين االعتراف بالرب  في عل 

 ر التقـارير الساليـة يـاتعتسد معالجـة معIFRS:17 تؾزيـع مـا ألصـؾل صـشاديق السذـاركة الستبقيـة وال
بــيؽ االلتزامــات والسمكيــة عمــى الظبيعــة الخاصــة لمعقــؾد والقــؾانيؽ الدوليــة. فــي حــيؽ تقــؾم الســالءة 

 . (Alexandru.et al.,2016 )عمى القانؾن الدولي لتسييز صشاديق الفائض IIالسالية 
  ــي عــل ــأميؽ ف ــؾد إعــادة الت ــق عق ــة السباشــرة، وإن IFRS:17ال تتف ــؾد التأميشي ــا مــع معالجــة العق س

 -)مجسـل التـأميؽ IFRS:17ويختمه عرض مدسؾحات السخـاطر مـا بـيؽ  ،تدتمزم متظمبات خاصة
 التي ترتكز عمى)صافي العقؾد(. IIعمى عكس السالءة السالية ، دة التأميؽ(إعا

  إن عسمية قياس عقؾد االستثسارات اير السذاركة في عـلIFRS:17  مختمفـة عـؽ السـالءة الساليـة
IIؾد في معغؼ الحاالت سؾف يتؼ تقيسيا وفقا  لسعياري ، حيث أن ىذه العقIFRS: 9 و ،IFRS: 

 .IFRSاختالفات كبيرة مع معايير  II. كسا قد تحدث الشغؼ الستجاندة وفقا  لمسالءة السالية 15
 ــا  لسع ــراف وفق ــات فــي االعت ــاتؾجــد اختالف ــل  IFRS:17ر ي ــى(، فــي مقاب بدــبب شــرط )الدفعــة األول

بب شــرط )أن ترــب  الذــركة طرفــا  فــي العقــد(. وكــذلػ وجــؾد اختالفــات فــي بدــ IIالســالءة الساليــة 
 .(Balázs et al. ,2017)  مدتؾى تجسيع العقؾد التأميشية

  يختمه تعريف حدود العقد التأميشي فيسا بيؽ معيارIFRS: 17 والسالءة السالية ،Solvency II. 
  نغريا  يتؼ استخدام السدخل مؽ أعمى ألسفل وفقـا  لسعيـارIFRS: 17 وىـؾ مـا يتذـابو مـع ضـؾابط ،

مــع تظبيــق بعــض التدــؾيات الخاصــة بالتذبــذبات. كســا أن تدــؾيات التذبــذبات   IIالســالءة الساليــة
 .  IFRSالخاصة بالسالءة السالية ال تعتبر أحد مسيزات االلتزامات ومؽ اؼ ال تتذابو مع معايير 

  فــي عــلIFRS:17 اريــا ، ويسكــؽ تظبيــق مــدخل التــدفقات يعــد نســؾ ج األقدــاط ايــر السكتدــبة اختي
   .وفقا  لظبيعة العقؾداختالفات تؾجد . إال أنو IIالشقدية كسا ىؾ الحال في عل السالءة السالية 

 

 : II والسالءة السالية IFRS:17معيار عقؾد التأميؽ بيؽ االطار السشيجي السقترح لمعالقة -1
كسعــايير محاســبية  IFRS:17عقــؾد التــأميؽ  فــي إطــار تحميــل العالقــة بــيؽ متظمبــات تظبيــق معيــار

كسعــايير تشغيسيــة دوليــة يتزــ  أن كمييســا يركــز عمــى أىسيــة  IIوركــائز ومحــددات الســالءة الساليــة 
وتراعي معدالت الخرـؼ إليجـاد القيسـة  استخدام نسا ج مؾضؾعية لمقياس تتؾافق مع عروف الدؾق 

. عـؽ عقـؾد التـأميؽ يـات فعالـة لمعـرض واالفرـاح، وأسـاليب وآلالحالية لمتدفقات الشقديـة السدـتقبمية
لــذا يدــتيدف الباحــث تقــديؼ إطــار مشيجــي مقتــرح يجدــد طبيعــة العالقــة التكامميــة بــيؽ معيــار عقــؾد 
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وتأايرىـــا عمـــى تحدـــيؽ جـــؾدة التقـــارير الساليـــة بذـــركات  IIوالســـالءة الساليـــة  IFRS:17التـــأميؽ 
 (.  1دتفيدة، و لػ مؽ خالل الذكل التالي رقؼ )التأميؽ السررية لتدعيؼ أاراض كافة األطراف الس

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

خذع١ُ ٔظُ حّب٠ث 

 اٌّغدثّش٠ٓ

 وّعب١٠ش خٕظ١ّ١ث (Solvency II  ع سوبئض ِٚحذداج اٌّةءت اٌّب١ٌثاٌدىبًِ ِ

 اٌشو١ضت األٌٚٝ

 اٌّدطٍةبج اٌى١ّث

 ثب١ٔثاٌاٌشو١ضت 

 ِدطٍةبج اإلششاف ٚاٌشلببث

 ثثبٌثاٌاٌشو١ضت 

 االطصبح ٚاٌكفبط١ث

 ٠ُغُٙ اٌدىبًِ طٟ خحم١ك ِصذال١ث ٚعذاٌث اٌدمبس٠ش اٌّب١ٌث

دلث ِٚٛظٛع١ث 

 اٌّشوض اٌّبٌٟ

خحغ١ٓ سبح١ث 

 األداء اٌّبٌٟ

ص٠بدت ِغدٜٛ 

 االطصبح ٚاٌكفبط١ث

ِؤششاج دل١مث 

 ٌدم١١ُ األداء اٌّبٌٟ

 خذعُ وً ِٓ األغشاض اٌدب١ٌث .....

حّب٠ث حمٛق 

 حٍّث اٌٛثبئك

خح١ًٍ ع١ٍُ ٌٍدمبس٠ش 

 اٌّب١ٌث ٚخم١١ُ ج١ذ ٌألداء

خٍة١ث ِدطٍةبج اٌ ٙبج 

  اإلششاط١ث ٚاٌشلبب١ث

 ( 7سلُ   شىً 

 IIٚاٌّةءت اٌّب١ٌث  IFRS:17االغبس إٌّٙ ٟ اٌّمدشح ٌٍعةلث ب١ٓ ِع١بس 

 السردر: مؽ إعداد الباحث.

 ببٌة١ئث اٌّصش٠ث IFRS:17خطة١ك ِع١بس عمٛد اٌد،١ِٓ ِدطٍةبج 

ِٕٙ ١ث طصً 

 عمٛد اٌد،١ِٓ

ِدطٍةبج 

 اٌعشض

 ّٔبرج ل١بط

 عمٛد اٌد،١ِٓ

ِدطٍةبج 

 االطصبح

 ِةبدئ االعدشاف

 عمٛد اٌد،١ِٓب

 طٍغفث خ ١ّع

 عمٛد اٌد،١ِٓ
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يرتكــز عمــى مجسؾعــة  IFRS:17أن تظبيــق معيــار عقــؾد التــأميؽ  ويتزــ  مــؽ الذــكل الدــابق،
الذـركات التـي تسـارس األنذـظة التأميشيـة وىـي: فرـل أساسية مؽ الستظمبات التـي يجـب أن تدـتؾفييا 

ــاقي  ــأميؽ عــؽ ب ــؾد الت ــي تخــرج عــؽ عق ــؾد الت ــات نالعق ــديسيا الكيان ــى تق ــار وتعســل عم ظــاق ىــذا السعي
التأميشية مثل )السذتقات الزسشية، ومكؾنـات االسـتثسار، وتعيـدات الذـركة بتحؾيـل سـمع وخـدمات ايـر 
    تأميشيــة(، وكــذلػ فمدــفة تجسيــع العقــؾد التــي تخــتص باألنذــظة التأميشيــة فــي اــالث مجسؾعــات رئيدــية

حتســل بذــكل كبيــر أن ترــب  محسمــة بخدــائر عشــد االعتــراف األولــي، عقــؾد تــأميؽ ال يُ ) عقــؾد تــأميؽ 
ــراف بعقــؾد  ــادئ مؾحــدة لالعت ــي مب ــة(، وتبش ــأميؽ األخــرى أو الستبقي ــؾد الت ــا ، وعق ــة بخدــائر الحق محسم
التأميؽ مؽ حيث بداية فترة التغظيـة أو تـاريخ اسـتحقاق أول دفعـة مـؽ حامـل الؾايقـة، أو وفقـا  لمؾقـائع 

حسمة بخدائر أييسا أقـرب مـؽ حيـث التؾقيـن، فزـال  عـؽ تظبيـق والغروف التي تدل عمى وجؾد عقؾد مُ 
االاة مـداخل رئيدـية تسثمـن  االختيار مؽ بيؽ مؽ خاللنسا ج محددة ومؾضؾعية لقياس عقؾد التأميؽ 

مشسـؾ ج العـام، في نسؾ ج المبشات أو ما يعرف بالشسؾ ج العام، ونسؾ ج الرسؾم الستغيرة كشسؾ ج مبدـط ل
متظمبـات العـرض واالفرـاح سـؾاء فـي صـمب ضـرورة اسـتيفاء وكذلػ نسؾ ج تخريص األقداط. وأخيرا  

مزيـد مـؽ  دعؼالتـي تـاعـداد التقـارير والشذـرات الدوريـة التقارير السالية أو ضسؽ االيزاحات الستسسـة، و 
 .سدتفيديؽلتمبية متظمبات ال االفراح والذفافية وتحديؽ جؾدة التقارير السالية

وفــي  IFRS:17واتدــاقا  مــع الستظمبــات الدــابقة لمسحاســبة عــؽ عقــؾد التــأميؽ بسقتزــى معيــار 
كسعـايير  IIالتـي تتجدـد فـي نغـام السـالءة الساليـة الدوليـة إطار تفعيل التكامـل مـع السعـايير التشغيسيـة 

ركـائز أساسـية: فقـد تشاولـن إشرافية ورقابية تحكؼ طبيعة عسل الكيانات التأميشية والتي تقؾم عمى االاة 
، وتقـدير الحـد األدنـى مـؽ رأس SCR الركيزة األولـى الستظمبـات الكسيـة لقيـاس رأسـسال السـالءة الساليـة

يجـب عمــى شــركات التـأميؽ االحتفــال بـو، وكــذلػ تقــدير السخررـات التقشيــة. كســا  ذيالــ MCRالسـال 
تظبيـق مبـادئ وآليـات الحؾكسـة التـي تكفـل  تشاولن الركيزة الثانيـة متظمبـات االشـراف والرقابـة مـؽ خـالل

، وتــدعؼ عسميــات الرقابــة عمــى السجسؾعــات التأميشيــة، وأخيــرا  تشاولــن السسارســات الجيــدة إلدارة السخــاطر
الركيزة الثالثة متظمبات االفراح والذفافية بذأن طبيعة التقارير والشذرات التي يجـب أن تقـؾم الذـركات 

       عبر مؾاقعيا االلكترونية.و/أو التقميدي دىا ونذرىا سؾاء بالذكل بإعدا
ومسا سبق يتز  لشا عمى نحؾ جمي، أن تفعيل التكامل بيؽ السعايير السحاسبية التي تـرتبط بعقـؾد 

تعســل بذــكل جــؾىري عمــى تحدــيؽ  Solvency IIوالسعــايير التشغيسيــة الدوليــة  IFRS:17التــأميؽ 
ميؽ مؽ خالل عدة محاور رئيدية تتسثل في : دقـة قيـاس مرداقية وعدالة التقارير السالية بذركات التأ

ومؾضــؾعية السركــز الســالي، تحدــيؽ ربحيــة األداء الســالي، زيــادة مدــتؾى االفرــاح والذــفافية، وأخيــرا  
ــات  ــة متظمب ــػ ســعيا  نحــؾ تمبي ــالي. و ل ــيؼ األداء الس ــة لتقي ــة ودقيق ــي إعــداد مؤشــرات كافي السدــاىسة ف

ت التأميشيــة مــؽ حيــث العديــد مــؽ األاــراض أىسيــا: حسايــة حقــؾق حسمــة األطــراف  ات العالقــة بالكيانــا
الؾاائق، تدعيؼ نغؼ حساية السدتثسريؽ، تحميل سميؼ لمتقارير الساليـة وتقيـيؼ جيـد لـألداء السـالي، وأخيـرا  

الييئـة العامـة لمرقابـة الساليـة  –تمبية متظمبات الجيات اإلشرافية والرقابية سؾاء عمى السدتؾى السحمي 
 و/أو عمى السدتؾى االقميسي أو الدولي. –ر قظاع التأميؽ ر 
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 القدؼ الخامس
 شركات التأميؽ.ومحددات ربحية استثسارات  العالقة بيؽ الديؾلة تحميل

يتسثل اليدف األساسي ألي وحدة اقترادية في تعغيؼ قيستيا، األمـر الـذي يتظمـب تحقيـق التـؾازن      
الدـيؾلة، والربحيــة، والسخــاطرة( وأكــدت كافــة الدراســات واألدبيــات  فيسـا بــيؽ االاــة عؾامــل أساســية ىــي)

السحاســبية والساليــة الدــابقة عمــى أن كالىســا متعارضــان، لــذا يجــب عمــى شــركات التــأميؽ أن تتبشــى 
اســتراتيجيات فعالــة تكفــل تحقيــق التــؾازن بــيؽ كــل مــؽ الدــيؾلة والربحيــة ومعــدالت السخــاطر السرتبظــة 

 :  قة بيؽ محددات الديؾلة والربحيةتمفة. ويتشاول ىذا السحؾر طبيعة العالبسسارسة أنذظتيا السخ
ــر الدــيؾلة السحــرك األساســي ألي نذــاط  -2 ــة بؾجــو والعســؾد الفقــري  اقترــاديتعتب ــات التأميشي لمكيان

 لستؾقعـةوايـر ا  الستؾقعـة التزاماتيـاعمـى مؾاجيـة  ة شـركات التـأميؽقـدر مـدى  خاص، والتي  تذير إلى
 مسارســة أنذــظتيا التذــغيمية واالســتثسارية،مــؽ خــالل التــدفقات الشقديــة الشاتجــة عــؽ  اســتحقاقياعشــد 

 التسؾيميــة مــؽ خــالل الحرــؾل عمــى الشقــد مــؽ السرــادركــذلػ بالدرجــة األولــى، و  مدــتحقاتياوتحرــيل 
أىـؼ  أن (Balázs et al.,2017؛  1025زيـدان، )كـل مـؽ . وقـد أكـدت دراسـةاألخـرى بالدرجـة الثانيـة

السحافغــة كات بؾجــو عــام وشــركات التــأميؽ عمــى وجــو التحديــد، تتسثــل فــي بالذــر ىــداف إدارة الدــيؾلة أ
فزـال  عـؽ ضـسان جاىزيـة شـركة السـالي،  والفذـل مخاطر العدر تجشبعسل السؤسدة، و  استسرارعمى 

ويـرى الباحـث أن ،  التزاماتيا تجاه حسمة الؾاائق حـال حـدوث السخـاطر السـؤمؽ ضـدىاسؾاجية ل التأميؽ
عمى تؾفير الديؾلة الكافية يـؾدي إلـى األضـرار  تياقدر وعدم  اإلدارة بذركات التأميؽعدم كفاءة وفاعمية 
    ) الذركة، حسمة الؾاائق، السدتثسريؽ(.بثالث مرال  ىي 

وال سـيسا شـركات قترـادية اال اتسؤسدـإلييا كافـة الالتي تربؾ  الرئيدية تعد الربحية مؽ األىداف -1
مـؽ خـالل تعغـيؼ  كافـة إمكانياتيـا ووسـائميا الستاحـة، ؾعـهسكشـة وتطاقتيـا الس كامـلتبذل التأميؽ التي 

 سـعيا  نحـؾ ىامش الخدمة التعاقدية و/أو تعغيؼ العائد عمـى اسـتثساراتيا بسختمـه القشـؾات االسـتثسارية.
يتـأار االسـتسرارية، كسـا  مـؽ عؾامـل وتعـزز اتيـا األساسـية،الؾصؾل إلى الشتائج السرجؾة التي تجدد ااي

تحسميـا التـي تحرـل عمييـا الذـركة والسرـاريف التـي ت قيسـة اإليـرادات أىسيـا:مـؽ العؾامـل  الـرب  بعـدد
الـذي ُيدـيؼ س السـال العامـل والثابـن رأمقدار الدـيؾلة الشقديـة الستـؾفرة و لسسارسة أنذظتيا السختمفة، و 

 السزايـــا والخرـــؾماتأو الحرـــؾل عمـــى بعـــض  لالســـتثسارستاحـــة الفـــرص المـــؽ  فــي تعغـــيؼ االســـتفادة
ــة ــذلػ ، و السسكش ــي  األســمؾبك ــة الت ــى أســس تتبشاىــا االدارةوالظريق ــة و  ومــدى قياميــا عم ــديرات عمسي تق
 .(1027؛ ابراىيؼ، 1025)مراد ،  ونفقاتيا إليراداتياسميسة 

 PWC,2017؛ 1026؛ عبــد الحسيــد، 1026وفــي ىــذا الدــياق، أكــدت معغــؼ الدراســات) أبؾزيــد،

Elena Serfilipp et al.,2019;ؾد عالقة عكدية بيؽ كل مـؽ الدـيؾلة والربحيـة بذـركات ( عمى وج
التأميؽ، حيث أن األصؾل األقل سيؾلة والتي يتؼ تؾجييا نحؾ قشـؾات اسـتثسارية آمشـة تعـد أكثـر ربحيـة، 
ــى ســداد  ــدرة الذــركة عم ــى يزــ ه ق ــال بالحــد األدن ــا أن اســتخدام الدــيؾلة وتؾعيفيــا وعــدم االحتف كس

   مؽ جانب واألطراف األخرى مؽ جانب أخر في ميعاد استحقاقيا. التزاماتيا تجاه حسمة الؾاائق
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 القدؼ الدادس
 الدراسة التظبيقية لذركات التأميؽ السررية.

الجــدول الزمشــى لزــسان عمــى أىسيـة االلتــزام ب 1026عــام  لمتــأميؽاالتحــاد السرـري  انظالقـا  مــؽ تأكيــد
لمذـركات التـي تدـتخدم معـايير  بالشدـبة IFRS:17 تظبيـق السعيـار الـدوليلدـريع الدـيل و النتقـال اال 

 : تتسثل فياالث مراحل  خالل مؽ، و لػ في إعداد التقارير السالية السحاسبة الدولية
 ن عمـى أتقؾم الذركات بتقييؼ الؾضع الحالي بالسقارنة مع جسيع متظمبـات السعيـار  : السرحمة األولى

يذــسل التقيــيؼ األاــر الســالي والتذــغيمي الستؾقــع جــراء تشفيــذ السعيــار مــع إجــراء تقيــيؼ شــامل لألاــر 
 .السدتقبل في وخظة لتظبيق وإعدادكؾن قد حددت جسيع متظمبات السعيار الداخمي وأن ت

 ترسيؼ أنغسة وقؾاعد وإجراءات داخمية تتؾاكب مـع متظمبـات ب : تقؾم شركات التأميؽ السرحمة الثانية
 .عدادىاإالتي تؼ الزمشية وفقا لمخظة IFRS:17 معيار

 إعـداد و لمشتـائج   سـشؾي ار مع إجراء تقيـيؼ ربـع تقؾم الذركات بتشفيذ متظمبات السعي : الثالثة السرحمة
 .تحديد فترة تدتظيع مؽ خالليا الذركات تذليل كل العقبات الستعمقة بالتشفيذو  ،التقارير السالية

بيـان استكساال  لسا تؼ عرضو في الدراسة الشغرية بالسحاور الدابقة، وتحقيقا  ألىداف البحث مـؽ حيـث و 
فـــي تفعيـــل العالقـــة بـــيؽ مؤشـــرات الســـالءة  (IFRS:17التـــأميؽ ) دور متظمبــات تظبيـــق معيـــار عقـــؾد

اختبــار فــروض  وســعيا  نحــؾ( وربحيــة اســتثسارات شــركات التــأميؽ السرــرية، Solvency II)الساليــة 
البحــث، تؾصــيه : مجتســع وعيشــة كــل مــؽ فــي الدراســة التظبيقيــة يتشــاول الباحــث ،بذــكل عسمــيالبحــث 

الدراســة التظبيقيــة، وأخيــرا  تحميــل الشتــائج واختبــار الفــروض ات و أداجــراءات و وقيــاس متغيــرات البحــث، 
 و لػ عمى الشحؾ التالي:

 مجتسع وعيشة البحث:  -2
والـذي ترـدره  1027الكتاب االحرائي الدشؾي عـؽ نذـاط التـأميؽ لمعـام السـالي  تقريرفي سياق 

سرـر والتـي العاممـة بؽ شـركات التـأميكافـة  فـيمجتسـع البحـث  الييئة العامـة لمرقابـة الساليـة،  يتسثـل
 23تختص بسسارسة األنذظة التأميشية في مجالي تأميشات األشـخاص بؾاقـع و شركة  26يبمم عددىا 

خسدـة شـركات عـدد ، وتذـسل عيشـة البحـث شـركة 12شركة، وتأميشات السستمكات والسدئؾليات بؾاقع 
 اختيارىا وفقا  لمعؾامل التالية :تؼ  ةتأميشي

  كدـمظة  الييئـة العامـة لمرقابـة الساليـةإلشـراف التـأميؽ التجـاري وتخزـع الذركات أسمؾب  تبعتأن
 .وتعديالتو 2872ر لعام  20بسؾجب القانؾن رقؼ ر  إشرافيو ورقابية

 فقط أن تقؾم الذركات بسسارسة نذاطيا التأميشي في مجال تأميشات السستمكات والسدئؾليات. 
 إلعـداد التقـارير الساليـة  تبشي ىذه الذركات تظبيـق معـايير السحاسـبة الدوليـةIFRS واسـتجابتيا ،

 .IFRS:17لخظة االتحاد السرري لمتأميؽ بذأن الخظة الزمشية لالنتقال لتظبيق معيار 
 عبـر السؾاقـع االلكترونيـة الخاصـة  مؽ كل عام مالي، و لػ 20/5في  انتغام نذر التقارير السالية

   .الييئة العامة لمرقابة الساليةبيا ومؾقع 
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                     التي تسثل عيشة الدراسة: شركات التأميؽ (1رقؼ ) الجدول التاليويعكس 
 (1027/ عام  جشية لسميؾن )القيسة باشركات التأميؽ محل الدراسة                             

 صافي الرب  رأس السال  السمكية شركات التأميؽ محل الدراسة مدمدل
 2803 3000 قظاع عام مرر لمتأميؽ 2
 3191 230 قظاع خاص قشاة الدؾيس لمتأميؽ 1
 2894 212 قظاع خاص السيشدس لمتأميؽ 2
 5392 200 قظاع خاص الدلتا لمتأميؽ 3
 216 14796 قظاع خاص gigلمتأميؽ  السجسؾعة العربية 4

 السردر: مؽ إعداد الباحث.     
  :يامؤشرات قياسو  متغيرات البحثتؾصيه  -1

ــار عقــؾد ســا تــؼ عرضــو وتحميمــو باالطــار الشغــري لكــل مــؽ استخالصــا  ل ــات تظبيــق معي متظمب
دقـــة ومؾضـــؾعية نســـا ج قيـــاس عقـــؾد التـــأميؽ وتحدـــيؽ مدـــتؾى وتـــأايره عمـــى  IFRS:17التـــأميؽ 

وكــذلػ مــؽ خــالل اســتعراض وتحميــل ، االفرــاح والذــفافية بالتقــارير الساليــة لذــركات التــأميؽ السرــرية
تحكـــؼ طبيعـــة عســـل شـــركات التـــأميؽ بذـــأن كسعـــايير تشغيسيـــة  IIلساليـــة ركـــائز ومحـــددات الســـالءة ا

السسارســات الجيــدة إلدارة السخــاطر وتقــدير الحــد األدنــى مــؽ رأس الســال الؾاجــب االحتفــال بــو لسؾاجيــة 
حـرص شـركات التـأميؽ تعارض مؤشرات السالءة السالية مـع وفي سياق  ،السظالبات تجاه حسمة الؾاائق

مؽ خـالل تعغـيؼ ايـرادات اسـتثساراتيا وتؾجيييـا نحـؾ قشـؾات اسـتثسارية حية مسكشة عمى تحقيق أكبر رب
 :كسا في الذكل التاليمتغيرات البحث نسؾ ج وصفي يجدد  ُيسكؽ تقديؼ آمشو.
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ــي بشــاء مؤشــرات  ــى ويدــتشد الباحــث ف ــرات البحــث عم ــد مــؽ قيــاس متغي ــي قــدمتيا العدي السؤشــرات الت
 التـالي جـدولالويؾضـ  . (PWC,2017؛  1026؛ دمحم ا أبـؾ زيـد،  1025مـراد،)الدراسات الدابقة 

 مؤشرات قياس متغيرات البحث :( 2رقؼ )
 (2جدول رقؼ )

 ترميز متغيرات البحث ومؤشرات قياسيا
 مؤشرات القياس تؾصيه الستغير الستغيرات الرمز

X  ٓاٌّدغ١شاج اٌّغدمٍث : ِدطٍةبج خطة١ك ِع١بس عمٛد اٌد،١ِIFRS:17  : 

X1 ٓ١ث طصً عمٛد اٌد،١ِ ِٕٙ 

خكاا١ش تٌااٝ ظااشٚست طصااً وبطااث 

عمٛد اٌد،١ِٓ ٚاعدةعبد وً ِٓ : 

اٌّكااادمبج اٌعااا١ّٕث ِٚىٛٔااابج 

االعاااادثّبس ٚخعٙااااذاج اٌكااااشوث 

بدح٠ٛااااً عااااٍع ٚرااااذِبج غ١ااااش 

 خ،١ٕ١ِث.

خٕااابٚي اٌةبحاااا ٘ااازا اٌّدغ١اااش ببعدةااابسٖ 

(Dummy Variable)  بح١ااا ٠،رااز

حبٌاااث  ٘ااازا اٌّدغ١اااش ل١ّاااث  ٚاحاااذ( طاااٟ

، IFRS:17االٌدااضاَ بدطة١ااك ِدطٍةاابج 

ب١ّٕااب ٠،رااز ل١ّااث  ياافش( طااٟ حبٌااث عااذَ 

 اٌدطة١ك.

X2 ٓطٍغفث خ ١ّع عمٛد اٌد،١ِ 

خكاا١ش تٌااٝ ة١ّ٘ااث خ ١ّااع عمااٛد 

اٌداااااا،١ِٓ ِاااااآ رااااااةي ثةثااااااث 

 ِ ّٛعبج سئ١غ١ث.

X3 
ِةبدئ االعدشاف بعمٛد 

 اٌد،١ِٓ

خكاااا١ش تٌااااٝ خٛل١ااااح االعدااااشاف 

ٚاٌاازٞ ٠ىااْٛ ٚاحااذ ِاآ ظاآّ 

ثةثث بذائً: بذا٠ث طداشت اٌدغط١اث 

، خااابس٠س اعااادحمبق ةٚي دطعااااث، 

طااٟ ظااٛء اٌٛلاابئع اٌدااٟ خااذي ةٚ

عٍاااااٝ ٚجاااااٛد عماااااٛد ِحٍّاااااث 

 بخغبست.

X4 ّٓٔبرج ل١بط عمٛد اٌد،١ِ 

 خكاا١ش تٌااٝ خااٛاطش ثةثااث ّٔاابرج

ٚ٘ااٟ: إٌّااٛرج اٌعاابَ ،  ٌٍم١اابط

اٌشعاااااَٛ اٌّدغ١اااااشت، ّٔاااااٛرج ٚ

 خخص١ص األلغبغ. 

X5 ٚ االطصبحِدطٍةبج اٌعشض 

خكاااا١ش تٌااااٝ ِدطٍةاااابج اٌعااااشض 

بمبئّدٟ اٌّشواض ٚاألداء اٌّابٌٟ، 

ٚخةٕٟ ع١بعابج طعبٌاث ٌصطصابح 

 ببٌدمبس٠ش اٌّب١ٌث.

Y  :كشوبج اٌد،١ِٓ:  ب ِؤششاج خم١١ُ األداء اٌّبٌٟاٌّدغ١شاج اٌدببعث 

Y1 ِؤششاج اٌّةءت اٌّب١ٌث II : طٟ طدشت ِب١ٌث ِع١ٕث.ٌذٜ اٌكشوث اٌّب١ٌث  ٚاٌّةءت خم١ظ ِعذالج اٌغ١ٌٛث 

Y11 
ٔغةث يبطٟ األلغبغ اٌّىددةاث 

 تٌٝ حمٛق اٌّغب١ّ٘ٓ

خعّااً ٘اازٖ إٌغااةث عٍااٝ ل١اابط 

و،حااذ  وفاابءت حمااٛق اٌّغااب١ّ٘ٓ

ِصااابدس اٌد٠ّٛاااً اٌاااذارٍٟ طاااٟ 

خ٠ّٛااااااااً األيااااااااٛي إٌّد ااااااااث 

  ٌأللغبغ.

  يبطٟ األلغبغ اٌّىددةث / حمٛق 

 X  011 اٌّغب١ّ٘ٓ(

Y12 
ٝ ٔغةث اٌّخصصابج اٌف١ٕاث تٌا

 األيٛي اٌغبئٍث

خعىظ وفبءت األياٛي وّاذرةج 

ٌدٛط١ش األِٛاي اٌةصِث ٌّٛاجٙث 

 االٌدضاِبج.

  اٌّخصصبج اٌف١ٕث / تجّبٌٟ األيٛي 

 X  011 اٌغبئٍث(

Y13 
ٔغااةث حمااٛق اٌّغااب١ّ٘ٓ تٌااٝ 

 تجّبٌٟ األيٛي

خم١ظ دسجاث اٌعاّبْ اٌّطٍٛباث 

ٌحٍّاااث اٌٛثااابئك ٚاٌداااٛاصْ بااا١ٓ 

ٌٟ حمٛق اٌّغب١ّ٘ٓ ٚب١ٓ تجّب

 األيٛي.

 تجّبٌٟ األيٛي(  حمٛق اٌّغب١ّ٘ٓ/

X011 

Y14 ِعذي االحدفبظ 

خعىظ ِذٜ اعدّبد اٌكشوث عٍٝ 

ِع١اااذٞ اٌدااا،١ِٓ ٚلاااذسخٙب عٍاااٝ 

 االحدفبظ ببألرطبس.

  يبطٟ األلغبغ اٌّىددةث / تجّبٌٟ 

 X  011 ةلغبغ اٌد،١ِٓ اٌّىددةث(
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Y15 
ِعاااااذي اٌدغ١اااااش طاااااٟ حماااااٛق 

 . اٌّغب١ّ٘ٓ

عاااةِث ٠عىاااظ اٌّؤشاااش ِاااذٜ 

 اٌّشوض اٌّبٌٟ ٌٍكشوث.

 –  حمٛق اٌّغب١ّ٘ٓ اٌعبَ اٌحبٌٟ ]

 / [حمٛق اٌّغب١ّ٘ٓ اٌعبَ اٌغببك(

  X  حمٛق اٌّغب١ّ٘ٓ اٌعبَ اٌحبٌٟ

011 

Y16 

ٔغاااااةث اٌّخصصااااابج اٌف١ٕاااااث 

ٚحمااااااٛق اٌّغااااااب١ّ٘ٓ تٌااااااٝ 

 يبطٟ األلغبغ اٌّىددةث.

٠عىااااظ ِااااذٜ لااااذست األلغاااابغ 

اٌّحصااٍث عٍااٝ خغط١ااث األرطاابس 

ٌٙااب اٌكااشوث ِاآ  اٌدااٟ خدعااشض

 رةي ِب خحدفع بٗ ِٓ ةلغبغ.

اٌّغب١ّ٘ٓ   اٌّخصصبج اٌف١ٕث ٚحمٛق

 X  011 / يبطٟ األلغبغ اٌّىددةث(

Y17 
ٔغةث االٌدضاِابج تٌاٝ األياٛي 

 . اٌغبئٍث

خعطٟ ِؤشش عٍٝ لذست اٌكاشوث 

عٍاااٝ خغااا٠ٛث اٌدضاِبخٙاااب خ ااابٖ 

 حٍّث اٌٛثبئك.

  تجّبٌٟ االٌدضاِبج / تجّبٌٟ األيٛي 

 X  011 ٍث(اٌغبئ

Y18 .اٌشاطعث اٌّب١ٌث 

خعىااظ ٔغااةث اٌّخاابغش إٌبخ ااث 

َ لاااذست اٌكاااشوث عٍاااٝ عااآ عاااذ

  .ٌصطةطخعشظٙب ٚاٌغذاد 

 X   تجّبٌٟ اٌذ٠ْٛ / تجّبٌٟ األيٛي(

011 

Y2 ٌششوبج اٌد،١ِٓ طٟ خحم١ك ةوةش سبح١ث ِّىٕث .١ٍث عِذٜ وفبءت ٚطبخم١ظ  : شبح١ثِؤششاج ا 

Y21 أليٛياٌعبئذ عٍٝ تجّبٌٟ ا . 

ِؤشاااش ِااابٌٟ ٠غااادخذَ ٌم١ااابط 

األِٛاي اٌّغدثّشت ظّٓ سبح١ث 

 ِ ّٛعبج األيٛي.

( تجّبٌٟ األيٛي  يبطٟ درً اٌفدشت / 
X 011 

Y22 
ٌعبئذ عٍٝ تجّبٌٟ حمٛق ا

 .اٌّغب١ّ٘ٓ

ِؤشش ِبٌٟ ٌدٛظ١ح اٌعبئاذ ِآ 

األسببح ببٌٕغةث ٌحماٛق اٌٍّى١اث 

ةٞ ٔغةث خ١ٌٛذ ةسببح االعادثّبس 

 ٌكشوث.ِٓ اٌّةن طٟ ا

  يبطٟ درً اٌفدشت/ حمٛق 

 X 011(غب١ّ٘ٓاٌّ

Y23 
اٌعبئذ عٍٝ يبطٟ 

 . االعدثّبساج

ِؤشاااش ِااابٌٟ ٠غااادخذَ ٌم١ااابط 

كاااااشوث اٌسبح١اااااث اعااااادثّبساج 

 .ببألٔكطث اٌّخدٍفث رةي اٌفدشت

يبطٟ /  يبطٟ درً اٌفدشت  

 X 011( االعدثّبساج

Y24 
ِعذي اٌفبئط اٌد،١ِٕٟ تٌٝ 

 . يبطٟ األلغبغ

ٟ ٠غادخذَ ٌم١ابط ِاب ِؤشش ِابٌ

٠دةمااااٝ ِاااآ ِ ّااااٛ  األلغاااابغ 

ٚعبئااذ اعاادثّبساخٙب بعااذ رصاااُ 

اٌّصااشٚطبج ٚعااذاد اٌّطبٌةاابج 

ٚخىاااااااااااااا٠ٛٓ اٌّخصصاااااااااااااابج 

 ٚاالحد١بغ١بج اٌف١ٕث ٚاٌمب١ٔٛٔث.

 X( يبطٟ األلغبغ  اٌفبئط اٌد،١ِٕٟ / 

011 

 مؽ اعداد الباحث. :السردر
 :  الدراسة التظبيقيةوأدوات  اجراءات -2
قام الباحث بتجسيع البيانـات التـي تخـدم متغيـرات البحـث مـؽ ات تشفيذ الدراسة التظبيقية : إجراء -2/2

أو  شـركةكـل ، و لػ مؽ خالل السؾقـع االلكترونـي للذركات التأميؽ محل الدراسةواقع التقارير الدشؾية 
 4سمدـمة زمشيـة . وتتسثـل فتـرة الدراسـة والتحميـل فـي لمييئة العامـة لمرقابـة الساليـةمؽ السؾقع الرسسي 

باســـتخدام برنـــامج  وتجييزىـــا تجسيـــع البيانـــات، وتـــؼ 1027وحتـــى  1023ســـشؾات تراوحـــن مـــا بـــيؽ 
EXCEL. حيــث تــؼ تدــؾية القــؾائؼ الساليــة لمذــركات كســا تبشــى الباحــث تظبيــق مــشيج األاــر الرجعــي ،

ٚرٌاه  ، IFRS:17وفقـا  لستظمبـات تظبيـق معيـار  1027وحتى  1023محل الدراسة خالل الفترة مؽ 

 ِٓ رةي اٌعٛابػ اٌدب١ٌث :

  تحديــد ىــامش الخدمــة التعاقديــةCSM  لسجســؾعتي عقــؾد التــأميؽ ) السحسمــة بخدــائر ، والتــي
التـدفقات الشقديـة السدـتقبمية الستؾقعـة و لـػ باسـتخدام معـدل خرـؼ تحقق رب ( مؽ خالل قياس 

محل الدراسة تـؼ افتـراض  %( وتؾافقا  مع مبادرات معغؼ الذركات20) افتراضي ألاراض التبديط
 ابات ىذا السعدل خالل الخسس سشؾات.
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  مؽ الجداول االحرائية:20تؼ استخراج القيسة الحالية لمجشية السرري عشد معدل خرؼ % 
 (3) 1027 (2) 1026 (1) 1025 (2) 1024 (0) 1023  الدشؾات

 09572 09642 09715 09808 2 القيسة الحالية لمجشية
 العــام األول فقــط كـإيرادات عقــؾد التــأميؽ بقائســة  الم عقـؾد التــأميؽ التــي تخـصتـؼ االعتــراف بسبــ

 .مسا يؤار عمى صافي الرب  الدخل
  بــاقي االيــرادات السرتبظــة بعقــؾد التــأميؽ خــالل ســشؾات التغظيــة السدــتقبمية تــؼ معالجتيــا بسعــدل

مات عقؾد التـأميؽ بقائسـة الخرؼ وايجاد القيسة الحالية ليا وادراجيا كقيسة اجسالية في حـ / التزا
 السركز السالي السجسعة.

  تؼ تدؾية حداب األقداط في ضؾء معالجة التدفقات الشقدية التي تخص الفتـرة والتـي تـؤار عمـى
 قائسة االيرادات والسرروفات.

اعتسـد الباحـث  ،وفقا  لظبيعـة البيانـات ومشيجيـة الدراسـةأدوات التحميل االحرائي السدتخدمة :  -2/1
االصـدار الثـاني والعذـرون، وتتسثـل  SPSSجسؾعة مـؽ األسـاليب االحرـائية الستعمقـة ببرنـامج عمى م

 ىذه األساليب في كل مؽ :
 ( أدوات التحميــل الؾصــفيةDescriptive Analysis Methods والتــي تدــتخدم إلعظــاء ، )

 دـابيالستؾسـط الحات الل معمسـصؾرة عامة عؽ الخرائص اإلحرائية لستغيرات الدراسة، مؽ خ
Mean  االنحراف السعياري  ، وStandard Deviation. 

 أسـمؾب تحميـل التسـايز الستعـدد (Multiple Discriminant analysis) و لـػ لمتسييـز بـيؽ :
مــؽ حيــث مؤشــرات الســالءة الساليــة مــؽ جانــب، ومــؽ الخاضــعة لمدراســة  أداء الذــركات الخسدــة

عــدم عــل رحمتيؽ تتسثــل األولــى فــي حيــث مؤشــرات الربحيــة مــؽ جانــب أخــر. و لــػ مــؽ خــالل مــ
 السعيـار ىـذا ، والثانية في عـل تظبيـق متظمبـاتIFRS:17تظبيق متظمبات معيار عقؾد التأميؽ 

 .  كإطار تجريبي
  مرفؾفة االرتبـاط(Correlation Matrix):  التـي تعكـس درجـة االرتبـاط بـيؽ كـل متغيـر مـؽ

عؽ دوال االنحدار التي يسكـؽ تكؾيشيـا فـي متغيرات الدراسة وبقية الستغيرات، وتعظى صؾرة أولية 
 .  لتحديد تأاير الستغير السدتقل عمى الستغيرات التابعةمرحمة تالية مؽ التحميل االحرائي 

  أسمؾب تحميـل السدـار(Path Analysis):  لتفدـير العالقـات الدـببية بـيؽ الستغيـرات الرئيدـية
، وفـي عـل تظبيقـو بالذـركات IFRS:17و لػ في عل عدم تظبيـق معيـار عقـؾد التـأميؽ لمبحث 

ــو مــؽ خــالل مؾضــع الدراســة ، ويتظمــب تحميــل السدــار اجــراء تحميــل االنحــدار والتأكــد مــؽ داللت
في حالة الداللة يجب التأكد مؽ وجؾد العالقـة الخظيـة بـيؽ الستغيـرات و  (.Sig) مدتؾى السعشؾية

ذا السعامـل دلـن عمـى وكمسـا  ادت قيسـة ىـR2) )مؾضع البحث حيث يتؼ حدـاب معامـل التحديـد 
 وجؾد عالقة قؾية.
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  :الشتائج واختبار الفروض البحثية تحميل -3
 مــع إجــراء تحميــل ومشاقذــة ليــذه الشتــائجالتظبيقيــة أىــؼ نتــائج الدراســة احــث فيســا يمــي يعــرض الب     

 مؽ خالل السحاور التالية :واختبار الفروض 
  :الية والربحية بالذركات محل الدراسةنتائج التحميل الؾصفي لسؤشرات السالءة الس -3/2
مؤشــرات الســالءة الساليــة ومؤشــرات بذــأن  الؾصــفيتحميــل النتــائج  (3يؾضــ  الجــدول التــالي رقــؼ ) 

   الربحية لمذركات محل الدراسة و لػ عمى الشحؾ التالي:
 : بذركات التأميؽ محل الدراسةنتائج التحميل الؾصفي لسؤشرات السالءة السالية  - أ
 ائج التحميــل الؾصــفي لسؤشــرات الســالءة الساليــة بالذــركات محــل الدراســة أن الستؾســـط نتــ أعيــرت

( و لــػ 73971) y11 الحدــابي االجســالي لسؤشــر صــافي األقدــاط السكتتبــة إلــى حقــؾق السدــاىسيؽ
الييئـات اإلشـرافية والرقابيـة  ُتقـره(، وطبقا  لسا ورد بالدراسات الدابقة وما 42922بانحراف معياري )

األمــر الــذي يعكــس وجــؾد  ،% كحــد أقرــى220% و 100لســدى السقبــؾل ليــذا السؤشــر بــيؽ فــإن ا
شـركة قشـاة الدـؾيس لمتـأميؽ لمذـركات محـل الدراسـة ، ويجـب التشؾيـو أن  االكتتـابىخمل في الشذاط 
( فـي حـيؽ جـاءت 32926انحـراف معيـاري)( و 257963بة األولى بستؾسـط حدـابي)جاءت في السرت

 (.12924انحراف معياري)( و 28985شركة السيشدس لمتأميؽ بستؾسط حدابي)في السرتبة األخيرة 
  بمـــم الستؾســـط الحدـــابي االجســـالي لسؤشـــر السخررـــات الفشيـــة إلـــى األصـــؾل الدـــائمةكســـا  y12 
السعــدل الييئـات اإلشــرافية والرقابيـة فـإن  ُتقـرهوطبقـا  لســا  (،241922( بـانحراف معيـاري)276925)

 لذـركات محـل الدراسـةكـس اىتسـام ا% كحـد أقرـى، األمـر الـذي يع200 ىـؾليـذا السؤشـر  الشسظـي
، و لــػ باسـتثشاء السجسؾعــة العربيــة ودوره فـي ســداد التزاماتيـا تجــاه حسمــة الؾاـائق بعشرـر الدــيؾلة

   (.28962( بانحراف معياري)55931حدابي)الستؾسط لمتأميؽ حيث بمم ال
  لسدــاىسيؽ إلــى إجســالي األصــؾل بمــم الستؾســط الحدــابي االجســالي لسؤشــر حقــؾق افــي حــيؽy13 
 السعـدل الشسظـيالييئات اإلشرافية والرقابية فإن  ُتقرهوطبقا  لسا  (،7957( بانحراف معياري)14971)

وقـدرتيا  لذـركات محـل الدراسـةكـس كفـاءة كافـة ا، األمـر الـذي يعدنى% كحد أ20 ىؾليذا السؤشر 
 صؾل.عمى تحقيق التؾازن بيؽ حقؾق السداىسيؽ وإجسالي األ

  ــم الستؾســط الحدــابي االجســالي لسعــدل االحتفــال وقــد ــاري)y14 (44905بم ــانحراف معي  (،6978( ب
، %40 ىـؾ أكبـر مـؽليـذا السؤشـر  السعـدل الشسظـيالييئات اإلشـرافية والرقابيـة فـإن  ُتقرهوطبقا  لسا 

شاء بسعـــدل االحتفـــال باألخظـــار، و لـــػ باســـتث لذـــركات محـــل الدراســـةكـــس اىتســـام ااألمـــر الـــذي يع
   (.4951( بانحراف معياري)33941حدابي)الستؾسط السجسؾعة العربية لمتأميؽ حيث بمم ال

 الستؾســـط الحدــابي االجســـالي لسؤشـــر التغيــر فـــي حقــؾق السدـــاىسيؽ وتبــيؽ أن  y15 (20957 )
ىـؾ أقـل  السعـدل الشسظـيالييئـات اإلشـرافية والرقابيـة فـإن  ُتقـرهوطبقـا  لسـا  (،8984بانحراف معياري)

بذـأن الزيـادة فـي حقـؾق  لذـركات محـل الدراسـةكس مالءمة معدل التغير لكافة ايع مسا، %10 مؽ
 السداىسيؽ. 
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  بمــم الستؾســط الحدــابي االجســالي لسؤشــر السخررــات الفشيــة وحقــؾق السدــاىسيؽ إلــى صــافي كســا
رافية الييئـات اإلشـ ُتقـرهوطبقـا  لسـا  (،235904( بانحراف معيـاري)162921) y16األقداط السكتتبة 

بالسـدى السقبـؾل، لذـركات ا التـزام مسـا يؾضـ ، % عمـى األقـل240 ىؾ السعدل السالئؼوالرقابية فإن 
   (.52985( بانحراف معياري)224920حدابي)الستؾسط باستثشاء شركة قشاة الدؾيس حيث بمم ال

  إلـــى األصـــؾل الدـــائمة إجســـالي االلتزامـــاتبمـــم الستؾســـط الحدـــابي االجســـالي لسؤشـــر وقـــد  y17 
السعــدل الييئـات اإلشــرافية والرقابيـة فـإن  ُتقـرهوطبقـا  لســا  (،180948( بـانحراف معيـاري)342928)

باالحتفـال  لذـركات محـل الدراسـةاىتسـام ا بـرزيُ  مسـا، % عمى األكثـر204 ىؾليذا السؤشر  الشسظي
تؾسـعن فـي إال أن الباحـث يـرى أن كافـة الذـركات محـل الدراسـة قـد ، بديؾلة كافية لدداد التزاماتيا

   االحتفال بسعدالت سيؾلة مرتفعة في الدشؾات األخيرة مسا يؤار سمبيا  عمى معدالت ربحيتيا.
   بمـم الستؾسـط الحدـابي لسؤشـر الرافعـة الساليـةوأخيـرا  y18 (15920(بـانحراف معيـاري )22921)، 

 .ياأصؾللي إجساالديؾن مقارنة ب بشدبة كبيرة عمى لذركات محل الدراسةا عدم اعتسادكس يع مسا
 : بذركات التأميؽ محل الدراسة نتائج التحميل الؾصفي لسؤشرات الربحية - ب
 ــائج كذــفن بالذــركات محــل الدراســة أن الستؾســط الحدــابي التحميــل الؾصــفي لسؤشــرات الربحيــة  نت

(، وطبقـا  1957( و لػ بانحراف معيـاري )4925) y21  العائد عمى إجسالي األصؾلاالجسالي لسؤشر 
السعـدل الشسظـي ىـؾ أكبـر مـؽ الييئـات اإلشـرافية والرقابيـة فـإن  ُتقـرهلدراسات الدابقة ومـا لسا ورد با

 كفاءة وفاعمية كافة الذركات محل الدراسة بتجاوز السعدل السعياري ليذا السؤشر.يعكس  مسا، 1%
  حقــؾق السدــاىسيؽ العائــد عمــى إجســاليأن الستؾســط الحدــابي االجســالي لسؤشــر كســا تبــيؽ  y22 
الييئات اإلشرافية والرقابية فـإن السـدى  ُتقره(، وطبقا  لسا 21900( و لػ بانحراف معياري )14925)

عمـى تحقيـق لذركات محل الدراسـة قدرة كافة ايعكس مسا  % ،4 ىؾ أكبر مؽالسقبؾل ليذا السؤشر 
ــا ىــؾ جــدير بالــذكر أن  ــالي حقــؾق السدــاىسيؽ، ومس ــد جيــدة إلجس ــدالت عائ السجسؾعــة العربيــة مع

(، فـي حـيؽ 5957( وانحراف معيـاري)21981تأميؽ قد جاءت في السرتبة األولى بستؾسط حدابي)لم
 (.3964( وانحراف معياري)26973جاءت في السرتبة األخيرة شركة قشاة الدؾيس بستؾسط حدابي)

  العائــد عمــى صــافي االســتثساراتالستؾســط الحدــابي االجســالي لسؤشــر وفــي ىــذا الدــياق بمــم  y23 
وقــد تجــاوز ىــذا السعــدل الســدى السقبــؾل وىــؾ أكبــر مــؽ  (،3915لــػ بــانحراف معيــاري )( و 6954)
( وانحــراف 2962% لكافــة الذــركات باســتثشاء شــركة قشــاة الدــؾيس حيــث بمــم الستؾســط الحدــابي)4

 (. كسا بمم الستؾسط الحدابي االجسالي لسؤشر الفائض التـأميشي إلـى صـافي األقدـاط0962معياري)
y24 (15961بـانح )( مســا يعكــس قــدرة الذـركات محــل الدراســة عمــى تحقيــق 22900راف معيــاري ،)

 فائض تأميشي مالئؼ مؽ خالل صافي األقداط التي يتؼ االحتفال بيا وتؾجييا نحؾ االستثسارات.   
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 (3رقؼ )جدول 
 الدراسة. ؤشرات السالءة السالية ومؤشرات الربحية بالذركات محلنتائج التحميل الؾصفي لس

 نتائج التحميل االحرائي.باالعتساد عمى  مؽ إعداد الباحث ،السردر :       

 

 ب١ــــــــــبْ

 االجّـــــــبٌٟ ١ِٓاٌّ ّٛعث اٌعشب١ث ٌٍد، اٌذٌدب ٌٍد،١ِٓ إٌّٙذط ٌٍد،١ِٓ لٕبت اٌغ٠ٛظ ٌٍد،١ِٓ ِصش ٌٍد،١ِٓ

ِدٛعػ  

 حغببٟ

أحشاف 

 ِع١بسٞ

ِدٛعػ  

 حغببٟ

أحشاف 

 ِع١بسٞ

ِدٛعػ  

 حغببٟ

أحشاف 

 ِع١بسٞ

ِدٛعػ  

 حغببٟ

أحشاف 

 ِع١بسٞ

ِدٛعػ  

 حغببٟ

أحشاف 

 ِع١بسٞ

ِدٛعػ  

 حغببٟ

أحشاف 

 ِع١بسٞ

 
 Y

1
%
  
١ث
بٌ
ٌّ
 ا
ءت
ة
ٌّ
 ا
ج
شا
ش
ِؤ
 )

 

Y11 67,26 07,32 062,21 17,02 79,96 70,73 27،36 77,76 22,11 1,01 21,27 30,70 

Y12 073,19 017,97 026,01 061,62 717,77 069,20 736,23 29,76 66,17 09,27 022,76 037,70 

Y13 71,77 3,37 03,13 0,93 73,21 2,13 71,70 7,61 77,32 7,09 73,27 2,62 

Y14 32,10 1,37 37,03 7,92 33,63 7،90 61،32 3,71 11,37 3,67 33,16 2,29 

Y15 01,91 01,22 1,26 3,93 07,30 01,11 2,17 2,60 06,29 1,77 01,62 9,93 

Y16 702,01 063،97 003,71 67,96 106,07 077,17 791,72 001,21 777,23 03,19 727,77 016,13 

Y17 029,12 33,77 271,70 710,12 330,17 712,31 622,39 062,77 076,33 32,10 137,09 791,39 

Y18 07,61 7,22 19,10 7,10 71,70 3,72 70,12 0,91 72,01 6,01 76,01 07,07 

 
 Y

2
%
ث 
ح١
شب
اٌ
ج 
شا
ش
ِؤ
 )

 

Y21 1,10 1,97 7,79 1,79 1,11 7,06 3,29 7,67 2,69 0,30 3,06 7,62 

Y22 76,22 01,30 02,21 1,23 76,32 06,93 71,62 07,19 77,97 6,62 73,06 07,11 

Y23 3,11 0,16 7,20 1,20 3,79 7,62 00,13 7,36 07,63 0,27 2,63 1,76 

Y24 72,01 00,16 00,37 7,01 70,92 02,12 71,21 6,23 72,31 7,62 76,27 07,11 
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  :الفروض البحثيةختبار ال Multiple Discriminant analysisتحميل التسايز نتائج  -3/1
 التسييز بيؽ الذركات محل الدراسة مؽ حيث مؤشرات السالءة السالية:   - أ

بــيؽ شــركات ال يؾجــد تســايز  و داللــة معشؾيــة ر  أنــو يــشص الفــرض األول مــؽ فــروض البحــث عمــى
السجسؾعــة العربيــة  –الــدلتا -السيشــدس –قشــاة الدــؾيس  –التــأميؽ محــل الدراســة ) مرــر لمتــأميؽ
 .Solvency II " لمتأميؽ( بذأن مؤشرات السالءة السالية 

  ة مـؽ حيـث مؤشـرات السـالء الذركات محل الدراسـةلمتعرف عمى وجؾد تسايز  و داللة إحرائية بيؽ
 Multiple Discriminantتظبيـق أسـمؾب تحميـل التسـايز الستعـدد ، تـؼ Solvency II  السالية

Analysis  الخاضــعة لمدراســة الذــركاتسثــل تُ  اتمجسؾعــخسدــة شــتسل عمــى انســؾ ج  مــؽ خــالل 
ــى  3وبمغــن عــدد دوال التســايز ) دوال( واكتفــى الباحــث بعــرض الدالــة األولــى فقــط والتــي تحســل أعم

 .(4رقؼ )التالي الجدول  فييتز  كسا معامل ارتباط ومدتؾى معشؾية 
 (4جدول رقؼ )

 دوال تحليل التمايز المتعدد ومصفوفة التقسيم من حيث مؤشرات المالءة المالية
 دٚاي اٌدّب٠ض - ة

 Eigen لدالةا

Value 

Variance 

% 

Canonical 

Correlation 

Wilk's 

Lambda 

Chi-

square 
D.F Sig. 

 27966a 5296 09863 09002 205908 21 09000 األولى
 ِصفٛطث اٌدمغ١ُ - ب

 الذركات
 

 السفردات
 

 التشبؤ بعزؾية السجسؾعات
 اجسالي

 العربية الدلتا السيشدس قشاة الدؾيس مرر لمتأميؽ
2  

 

 

 العدد

20 0 0 0 0 20 
1 0 20 0 0 0 20 
2 0 0 6 2 0 20 
3 0 0 0 20 0 20 
4 0 0 0 0 20 20 
2 

 الشدبة %

20090 0 0 0 0 200 
1 0 20090 0 0 0 200 
2 0 0 6090 2090 0 200 
3 0 0 0 20090 0 200 
4 0 0 0 0 200 200 

 % 83 الشدبة السئؾية لمتقديؼ الدقيق لمذركات 
 . SPSSالسردر: مؽ إعداد الباحث، باالعتساد عمى نتائج التحميل االحرائي 

، ي الترـشيه فيسـا بـيؽ الذـركاتإمكانيـة قبـؾل الشسـؾ ج واالعتسـاد عميـو فـمـؽ الجـدول الدـابق  بيؽويت
و لـػ بسعامـل ارتبـاط  (27966)ألولـى (  فـي دالـة التسـايز ا  Eigen Valueقيسـة ايجـؽ)حيـث بمغـن 
والتـي بمغـن قيستيـا 1كـاوىـؾ يتبـع تؾزيـع  (09002) ادم، كسا بمغن قيسة وليكس ال(09863قؾي بمم )
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عمــى وجــؾد تســايز  و داللــة  مســا يــدل( =.09000Sigسدــتؾى معشؾيــة مرتفــع )ب  لــػو ،  (205908)
معشؾية بـيؽ شـركات التـأميؽ محـل الدراسـة بذـأن مؤشـرات السـالءة الساليـة، كسـا بمغـن الشدـبة السئؾيـة 

يعشـي  كسـا% وىي ندبة مرتفعـة تعكـس وجـؾد تسـايز جـؾىري فيسـا بيشيـا، 83لمتقديؼ الدقيق لمذركات 
 %.  5السالية يقدر بــ  وجؾد تذابو بديط بيؽ ىذه الذركات بذأن مؤشرات السالءة لػ 

  رقـؼ  التـالي ؾضـ  الجـدولي بالذـركات محـل الدراسـة : لسؤشرات السالءة الساليةاألىسية الشدبية
 لمذركات مؽ حيث مؤشرات السالءة السالية. تحميل التسايز الستعددعؾامل ومعامالت  (5)

 (5جدول رقؼ )
 رات السالءة الساليةعؾامل ومعامالت التسايز الستعدد بيؽ الذركات مؽ حيث مؤش

 ر مخرجات تحميل التسايز ر
مؤشرات السالءة 

 السالية
معامل  الستؾسط الحدابي في السجسؾعات

 التسايز
مدتؾى 
 العربية الدلتا السيشدس قشاة الدؾيس مرر لمتأميؽ الداللة

ٔغااااةث ياااابطٟ األلغاااابغ 

اٌّىددةاااااث تٌاااااٝ حماااااٛق 

 اٌّغب١ّ٘ٓ

52965 257973 28985 62945 67900 09543 09000 

اٌّخصصاابج اٌف١ٕااث تٌااٝ 

 األيٛي اٌغبئٍث
214908 275920 10192 24597 55،31 09424 09000 

ٔغةث حمٛق اٌّغب١ّ٘ٓ 

 تٌٝ تجّبٌٟ األيٛي
10922 24904 14973 23922 22947 09416 09000 

 09000 09618 33941 53947 44954 42924 46932 ِعذي االحدفبظ

ِعااذي اٌدغ١ااش طااٟ حمااٛق 

 . ١ٓاٌّغبّ٘
20983 3965 22942 6931 25968 09427 09000 

ٔغااااااااةث اٌّخصصاااااااابج 

اٌف١ٕاااااااااااااث ٚحماااااااااااااٛق 

اٌّغااب١ّ٘ٓ تٌااٝ ياابطٟ 

 األلغبغ اٌّىددةث.

227923 22492 32592 18392 11196 09317 09000 

ٔغااااةث االٌدضاِاااابج تٌااااٝ 

 . األيٛي اٌغبئٍث
268936 61092 442 56795 22594 09324 09000 

 09000 09153 16920 12937 10922 38902 21950 اٌشاطعث اٌّب١ٌث.

 . SPSSالسردر: مؽ إعداد الباحث، باالعتساد عمى نتائج التحميل االحرائي 
 بالذـركات محـل الدراسـة لسؤشـرات السـالءة الساليـةاألىسية الشدـبية تحديد  يسكؽومؽ الجدول الدابق 

ــ ــدرة عم ــر ق ــز ىاألكث ــة ا ،التسيي ــي السرتب ــد جــاء معــدل االحتفــال ف ــم معامــل التســايز وق ــى حيــث بم ألول
لمتــــــأميؽ بستؾســــــط  الــــــدلتاو لــــــػ لرــــــال  شــــــركة  (=.09000Sig( بسدــــــتؾى معشؾيــــــة)09618)

ــأميؽ بستؾســط وشــركة مرــر( 53947حدــابي) ــو (.46932حدــابي ) لمت صــافي األقدــاط  مؤشــر يمي
 (،=.09000Sig( ومدــتؾى معشؾيــة)09543و لــػ بسعامــل تســايز ) السكتتبــة إلــى حقــؾق السدــاىسيؽ

ـــأميؽ بستؾســـط حدـــابي ) ـــاة الدـــؾيس لمت ـــأميؽ 257973لرـــال  شـــركة قش ـــة لمت ( والسجسؾعـــة العربي
ـــؼ  (.67900بستؾســـط حدـــابي) ـــر فـــي حقـــؾق السدـــاىسيؽمؤشـــر ا ( 09427بسعامـــل تســـايز ) التغي
ــة) ــأميؽ بستؾســط حدــابي )(، =.09000Sigومدــتؾى معشؾي ــة لمت ( 25968لرــال  السجسؾعــة العربي

ــأميؽ  السيشــدسوشــركة  ــرة مؤ (. 22942بستؾســط حدــابي )لمت ــة األخي ــي السرتب شــر فــي حــيؽ جــاء ف
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لرــــال  شـــركة قشــــاة ، (=.09000Sig( ومدــــتؾى معشؾيـــة)09153)الرافعـــة الساليـــة بسعامــــل تســـايز
 (.16920( والسجسؾعة العربية لمتأميؽ بستؾسط حدابي )38902الدؾيس بستؾسط حدابي )

ــؼ  ــل الدــابق بالجــدوليؽ رق ــؽ رفــض الفــرض األول لمبحــث ( 5،4)وفــي ضــؾء العــرض والتحمي يسك
يؾجــد تســايز  و داللــة معشؾيــة بــيؽ شــركات التــأميؽ محــل ر  )فــرض العــدم( وقبــؾل الفــرض البــديل حيــث

السجسؾعـــة العربيـــة لمتـــأميؽ( بذـــأن  –الـــدلتا -السيشـــدس –قشـــاة الدـــؾيس  –الدراســـة ) مرـــر لمتـــأميؽ
 . "II Solvencyمؤشرات السالءة السالية 

 :الربحيةذركات محل الدراسة مؽ حيث مؤشرات التسييز بيؽ ال - ب
ال يؾجـد تسـايز  و داللـة معشؾيـة بـيؽ شـركات  ر أنـومـؽ فـروض البحـث عمـى  ثـانييشص الفـرض ال

السجسؾعـة  –الـدلتا لمتـأميؽ  -السيشـدس –قشـاة الدـؾيس  –التأميؽ محل الدراسـة ) مرـر لمتـأميؽ 
 .ر العربية لمتأميؽ( بذأن مؤشرات الربحية

 مـؽ حيـث مؤشـرات الربحيـة الذـركات محـل الدراسـةبـيؽ دوال التسـايز  (6رقـؼ )التالي ول الجد يبيؽ، 
ــى  3وبمغــن عــدد دوال التســايز ) دوال( واكتفــى الباحــث بعــرض الدالــة األولــى فقــط والتــي تحســل أعم

 .معامل ارتباط ومدتؾى معشؾية
 (6جدول رقؼ )

 الربحيةشرات دوال تحليل التمايز المتعدد ومصفوفة التقسيم من حيث مؤ
 دٚاي اٌدّب٠ض - ج

 Eigen لدالةا

Value 

Variance 

% 

Canonical 

Correlation 

Wilk's 

Lambda 

Chi-

square 
D.F Sig. 

2 39530a 7298 09806 09080 206918 25 09000 
 ِصفٛطث اٌدمغ١ُ - ث

 الذركات
 

 السفردات
 

 التشبؤ بعزؾية السجسؾعات
 اجسالي

 العربية الدلتا سالسيشد قشاة الدؾيس مرر لمتأميؽ
2  

 

 

 العدد

1 1 5 0 0 20 
1 2 8 0 0 0 20 
2 2 2 4 0 2 20 
3 0 0 2 5 2 20 
4 0 0 0 2 8 20 
2 

 الشدبة %

1090 1090 5090 0 0 200 
1 2090 8090 0 0 0 200 
2 2090 2090 4090 0 2090 200 
3 0 0 2090 5090 2090 200 
4 0 0 0 2090 8090 200 

 % 51بة السئؾية لمتقديؼ الدقيق لمذركات  الشد
 . SPSSالسردر: مؽ إعداد الباحث، باالعتساد عمى نتائج التحميل االحرائي 
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، إمكانيـة قبـؾل الشسـؾ ج واالعتسـاد عميـو فـي الترـشيه فيسـا بـيؽ الذـركاتمؽ الجدول الدابق  ز ويت
( و لـػ بسعامـل ارتبـاط 39530) (  فـي دالـة التسـايز األولـى  Eigen Valueحيـث بمغـن قيسـة ايجـؽ)

والتـي بمغـن قيستيـا 1( وىـؾ يتبـع تؾزيـع كـا09080) ا(، كسا بمغن قيسة وليكس المد09806قؾي بمم )
ــع )(206918) ــة مرتف ــػ بسدــتؾى معشؾي ــة =.09000Sig، و ل ــى وجــؾد تســايز  و دالل ــدل عم ( مســا ي

بمغـن الشدـبة السئؾيـة لمتقدـيؼ  معشؾية بيؽ شركات التـأميؽ محـل الدراسـة بذـأن مؤشـرات الربحيـة، كسـا
 .% وىي ندبة مقبؾلة تعكس وجؾد تسايز فيسا بيشيا51الدقيق لمذركات 

   عؾامـل  (7رقـؼ ) التـالي ؾضـ  الجـدولي بالذـركات محـل الدراسـة : لسؤشرات الربحيةاألىسية الشدبية
   ومعامالت التسايز بيؽ الذركات محل الدراسة مؽ حيث مؤشرات الربحية.

 (7جدول رقؼ )
 الربحيةعؾامل ومعامالت التسايز الستعدد بيؽ الذركات مؽ حيث مؤشرات 

 ر مخرجات تحميل التسايز ر

معامل  الستؾسط الحدابي في السجسؾعات الربحيةمؤشرات 
 التسايز

مدتؾى 
 العربية الدلتا السيشدس قشاة الدؾيس مرر لمتأميؽ الداللة

اٌعبئاااااذ عٍاااااٝ تجّااااابٌٟ 

 . األيٛي
3932 1928 3933 4978 7958 09705 09000 

ٌعبئاااااذ عٍاااااٝ تجّااااابٌٟ ا

 .حمٛق اٌّغب١ّ٘ٓ
15967 26973 15947 10956 22981 09700 09000 

اٌعبئااااااذ عٍااااااٝ ياااااابطٟ 

 . االعدثّبساج
4903 2962 4928 22934 21954 09615 09000 

ِعااذي اٌفاابئط اٌداا،١ِٕٟ 

 . تٌٝ يبطٟ األلغبغ
16963 22942 22986 13970 26943 09537 09000 

 . SPSSالسردر: مؽ إعداد الباحث، باالعتساد عمى نتائج التحميل االحرائي 
ــائج الجــدول الدــابق يسكــؽ ــة الشدــبية  فــي ســياق نت ــد األىسي ــةتحدي بالذــركات محــل  لسؤشــرات الربحي

  ، حيــث جـاء مؤشـر العائــد عمـى اجسـالي األصــؾل فـي السرتبـة األولــىالتسييـز ىاألكثـر قــدرة عمـ الدراسـة
( و لــػ لرــال  السجسؾعــة العربيــة =.09000Sig( بسدــتؾى معشؾيــة)09705ل التســايز )بمــم معامــ وقـد

العائـد  مؤشـر (. يميـو4978( وشـركة الـدلتا لمتـأميؽ بستؾسـط حدـابي )7958لمتأميؽ بستؾسط حدـابي)
(، =.09000Sig( ومدــتؾى معشؾيــة)09700و لــػ بسعامــل تســايز ) عمــى اجســالي حقــؾق السدــاىسيؽ

( ومرــــــر لمتــــــأميؽ بستؾســــــط 22981بيــــــة لمتــــــأميؽ بستؾســــــط حدــــــابي )لرــــــال  السجسؾعــــــة العر 
(. فــي حــيؽ جــاء فــي السرتبــة األخيــرة مؤشــر الفــائض التــأميشي إلــى صــافي األقدــاط 15967حدــابي)

لرال  السجسؾعة العربيـة بستؾسـط حدـابي ، (=.09000Sig( ومدتؾى معشؾية)09537بسعامل تسايز)
 (.22986دابي )( وشركة السيشدس لمتأميؽ بستؾسط ح26943)

( يسكؽ رفض الفرض الثـاني )فـرض العـدم( 7،6وفي ضؾء عرض وتحميل نتائج كل مؽ الجدوليؽ )    
ر يؾجد تسـايز  و داللـة معشؾيـة بـيؽ شـركات التـأميؽ محـل الدراسـة ) مرـر وقبؾل الفرض البديل حيث 

أميؽ( بذــأن مؤشــرات السجسؾعــة العربيــة لمتــ –الــدلتا لمتــأميؽ  -السيشــدس –قشــاة الدــؾيس  –لمتــأميؽ 
 .ر الربحية
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  :بيؽ مؤشرات السالءة السالية ومؤشرات الربحية بذركات التأميؽ تحميل االرتباطنتائج  -3/2
تؾجـد عالقـة  ات داللـة معشؾيـة بـيؽ مؤشـرات ر  أنـومـؽ فـروض البحـث عمـى  ثالـثيشص الفرض ال
 .ر محل الدراسة يؽوبيؽ مؤشرات الربحية بذركات التأم Solvency IIالسالءة السالية 

  بيرســؾن( تــؼ حدــاب معامــل االرتبــاط البدــيطPearson بــيؽ متغيــرات الدراســة ، و لــػ لمتعــرف )
قــؾة واتجــاه ومعشؾيــة العالقــة بــيؽ متغيــرات الدراســة. فكمســا اقتربــن قيســة معامــل االرتبــاط مــؽ ى عمــ

ة السؾجبــة عمــي أن الؾاحــد الرــحي  كمســا دل  لــػ عمــي قــؾة االرتبــاط بــيؽ الستغيــريؽ، وتــدل اإلشــار 
 أن العالقة عكدية.  ىتدل اإلشارة الدالبة عمفي حيؽ العالقة طردية 

  مؤشـرات السـالءة بـيؽ  )عكدـية( وجـؾد عالقـة ارتبـاط معشؾيـة (8تـالي رقـؼ )يتز  مـؽ الجـدول الو
كـل  تراوحـن معـامالت االرتبـاط بـيؽالتي ، و السالية ومؤشرات الربحية بذركات التأميؽ محل الدراسة

 0904و  ،0902دالــة إحرــائيا  عشــد مدــتؾي معشؾيــة  معغسيــاو (  09663 -،  09004 -) مــؽ
  y11  صافي األقدـاط السكتتبـة إلـى حقـؾق السدـاىسيؽ مؤشرحيث بمغن قيسة معامل االرتباط بيؽ 

ـــة ـــؾالي (09422 -،09173 -، 09274 -،09137 -) ومؤشـــرات الربحي ـــى الت . كســـا بمغـــن عم
كأحــد مؤشــرات  y12ؤشــر السخررــات الفشيــة إلــى األصــؾل الدــائمة قيســة معامــل االرتبــاط بــيؽ م

(. وفــي ىــذا الدــياق 09177 -،09057، 09288 -،09010 -الربحيــة )مــع مؤشــرات الســالءة 
 ،09157 -،09132 -ومؤشـرات الربحيـة ) y14معـدل االحتفـال  بمغن قيسة معامل االرتبـاط بـيؽ 

بمغــن قيســة  y17 إلــى األصــؾل الدــائمةندــبة االلتزامــات وفيســا يخــص (. 09112 -،09022 -
( عمـــى 09406 -،09116 -،09288 -،09213 -معـــامالت االرتبـــاط مـــع مؤشـــرات الربحيـــة )

  ومؤشــرات الربحيــة  y18  التــؾالي. وأخيــرا  بمغــن قيســة معــامالت االرتبــاط بــيؽ مؤشــر الرافعــة الساليــة
 ( عمى التؾالي.09360 -،09250 -،09140 -، 09147 -)
  ؛ 1025مـراد،يو أن نتائج تحميل مرفؾفة االرتباط جاءت متؾافقـة مـع كـل مـؽ دراسـة )ويجب التشؾ

( والتــي أكــدت جسيعيــا عمــى وجــؾد PWC,2017؛ 1026؛ عبــد الحسيــد،1026دمحم ا أبؾزيــد ، 
 ،عالقـة ارتبــاط عكدــية بــيؽ كــل مــؽ مؤشـرات الســالءة الساليــة ومؤشــرات الربحيــة بذــركات التــأميؽ

ــا  مــا تسثــل ا ــى  عزــمة األساســية أمــام مجــالس إدارات شــركات التــأميؽلسُ والتــي االب لــيس فقــط عم
   السدتؾى السحمي وإنسا عمى السدتؾى االقميسي والدولي.

تؾجـد وفي إطار نتائج مرفؾفة االرتباط الدابقة، يسكؽ قبؾل الفرض الثالث مؽ فروض البحـث حيـث ر 
وبـيؽ مؤشـرات الربحيـة  II Solvencyة بيؽ مؤشرات السالءة الساليـ )عكدية(عالقة  ات داللة معشؾية

فكمســا زادت درجــة الســالءة الساليــة التــي تحــتفظ بيــا ىــذه الذــركات  .ر بذــركات التــأميؽ محــل الدراســة
 لدداد التزاماتيا كمسا انخفزن معدالت الربحية بيا نتيجة تدني حجؼ األمؾال السدتثسرة.
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 (8جدول رقؼ )
 لسالءة السالية والربحية بالذركات محل الدراسة.مؤشرات ا مرفؾفة معامالت االرتباط بيؽ

 

 اٌّدغ١شاج

  Y1%  ِؤششاج اٌّةءت اٌّب١ٌث )   Y2%  ِؤششاج اٌشبح١ث ) 

Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 Y17 Y18 Y21 Y22 Y23 Y24 

 
 Y

1
%
  
١ث
بٌ
ٌّ
 ا
ءت
ة
ٌّ
 ا
ج
شا
ش
ِؤ
 )

 

Y11 0 - 1,113 - 1,119
**
 - 1,197 - 1,772 - 1,221

**
 1,790

**
 1,213

**
 - 1,712 - 1,023   - 1,721

*
 - 1,377

**
 

Y12 - 1,113 0 1,767
**
 1,309

**
 - 1,176

**
 1,192 1,217

**
 1,120 - 1,171 - 1,799

**
 1,162 - 1,722

*
 

Y13 - 1,119
**
 1,767

**
 0 1,112 1,123 1,799

*
 - 1,167 - 1,710

*
 1,692

**
 1,079 1,211

**
 1,112

**
 

Y14 - 1,197 1,309
**
 1,112 0 - 1,727 1,077 1,101

**
 - 1,799

*
 - 1,710 - 1,762 - 1,107 - 1,770 

Y15 - 1,772 - 1,176
**
 1,123 - 1,727 0 1,031 - 1,101

**
 - 1,721

*
 1,132

**
 1,627

**
 1,066 1,617

**
 

Y16 - 1,221
**
 1,192 1,799

*
 1,077 1,031 0 - 1,097 - 1,336

**
 1,101 1,107 1,007 1,171

**
 

Y17 1,790
**
 1,217

**
 - 1,167 1,101

**
 - 1,101

**
 - 1,097 0 1,311

**
 - 1,771

*
 - 1,799

**
 - 1,772 - 1,312

**
 

Y18 1,213
**
 1,120 - 1,710

*
 - 1,799

*
 - 1,721

*
 - 1,336

**
 1,311

**
 0 - 1,732 - 1,731 - 1,061 - 1,121

**
 

 
 Y

2
%
ث 
ح١
شب
اٌ
ج 
شا
ش
ِؤ
 )

 

Y21 - 1,712 - 1,171 1,692
**
 - 1,710 1,132

**
 1,101 - 1,771

*
 - 1,732 0 1,200

**
 1,272

**
 1,622

**
 

Y22 - 1,023 - 1,799
**
 1,079 - 1,762 1,627

**
 1,107 - 1,799

**
 - 1,731 1,200

**
 0 1,771

*
 1,221

**
 

Y23 - 1,721
*
 - 1,162 1,211

**
 - 1,107 1,066 1,007 - 1,772 - 1,061 1,272

**
 1,771

*
 0 1,127

**
 

Y24 - 1,337
**
 - 1,722

*
 1,112

**
 - 1,770 1,617 1,171 - 1,312

**
 - 1,121

**
 1,622

**
 1,221

**
 1,127

**
 0 

 0,01معنوية عند ذو داللة إحصائية عالية   معامل االرتباط**       0,00معنوية عند ذو داللة إحصائية عالية   معامل االرتباط      * نتائج التحميل االحرائي. :السردر
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 :مؤشرات السالءة السالية والربحيةبيؽ  Path Analysisالسدار تحميل أسمؾب ائج نت -3/3
ــأميؽ ر  مــؽ فــروض البحــث عمــى أنــو رابــع واألخيــريــشص الفــرض ال     يدــيؼ تظبيــق معيــار عقــؾد الت

IFRS:17  مؤشــرات الســالءة الساليــة فــي تفعيــل العالقــة بــيؽSolvency II  وبــيؽ مؤشــرات الربحيــة
والختبــار مــدى صــحة ىــذا الفــرض مــؽ عدمــو قــام الباحــث باســتخدام  ،ر محــل الدراســةلذــركات التــأميؽ 

الستخالص طبيعة العالقات بيؽ متغيرات البحث وتحديد مـدى  Path Analysis أسمؾب تحميل السدار
 :تأاير الستغير السدتقل عمى تفعيل العالقة بيؽ الستغيرات التابعة و لػ كسا يمي

  : IFRS:17 قبل تظبيق معيار ات السالءة السالية والربحيةلسؤشر نتائج تحميل السدار  - أ
لمؾصـــؾل إلـــى الرـــؾرة الستكاممـــة  Path Analysisقـــام الباحـــث باســـتخدام أســـمؾب تحميـــل السدـــار 

فــي عــل الؾضــع  مــؽ حيــث مؤشــرات الســالءة الساليــة ومؤشــرات الربحيــةلمعالقــات بــيؽ متغيــرات الدراســة 
 وفيسا يمي شكل عالقات الشسؾ ج وفقا  لشتائج تحميل السدار:  .(IFRS:17الحالي )قبل تظبيق معيار 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (3شكل رقؼ )
 IFRS:17عالقات نسؾ ج تحميل السدار قبل تظبيق معيار 

يتزـ  بؾجـو عـام وجـؾد عالقـة تـأاير سـمبية بـيؽ مؤشـرات السـالءة الساليـة  مؽ خالل الذكل الدـابق،و 
يــة بذــركات التــأميؽ محــل الدراســة و لــػ قبــل تظبيــق متظمبــات ( وبــيؽ مؤشــرات الربح0940 -بشدــبة )

يسكؽ استخالص طبيعة العالقات بيؽ متغيـرات البحـث والكذـه عـؽ ، و IFRS:17معيار عقؾد التأميؽ 
 .(20رقؼ ) درجة تأاير كل مشيا وبيان مدى داللتيا مؽ خالل الجدول التالي
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 (20جدول رقؼ )
 IFRS:17قبل تظبيق معيار Path Analysis ارالتقديرات العامة لشسؾ ج تحميل السد

 العالقــــات
 (.Sig) اٌدمذ٠شاج

 االجّب١ٌث
R

2
 

B Beta اٌّع٠ٕٛث Sig. 

Y11 <--- Solvency 2901 29027 09011*  

09000 
 

09134 
 

Y12 
<--- Solvency (0903)  (09034)  09000**  

Y13 <--- Solvency (0937)  (09370)  09021 
Y14 <--- Solvency (0924)  (09243)  09328 
Y15 <--- Solvency (0912)  (09123)  09137 
Y16 

<--- Solvency 0968 (09682)  09000**  
Y17 

<--- Solvency 0930 09288 09033*  
Y18 <--- Solvency 0968 09682 -- 
Y21 <--- Profit 0971 09712 -- 
Y22 <--- 

Profit 0972 09717 09000**  
Y23 <--- 

Profit 0946 09464 09002*  
Y24 <--- 

Profit 0976 09763 09000**  

Solvency 
<--- 

Profit (0940)  (09384)  09011*  
:العامة لمشسؾ جالتقديرات   محددات جؾدة مظابقة الشسؾ ج: 

Chi-Square 11797 GFI 09372 
Degrees of Freedom 42 CFI 09260 

Chi-Square/ Degrees of Freedom 3922 RMSEA 09261 
 السردر : مؽ إعداد الباحث، باالعتساد عمى نتائج التحميل االحرائي.

  جؾدتو جاءت مشظقية، ومـؽ اـؼ تعبـر عـؽ شسؾ ج ، ومحددات مأن التقديرات العامة لالجدول مؽ يتبيؽ
مشيــا، حيــث بمغــن قيســة ستغيــرات وتحديــد درجــة التــأاير لكــل اللتحديــد طبيعــة العالقــات بــيؽ  صــالحيتو

  (،1( وىـي فـي نظـاق السـدى السقبـؾل ) أكبـر مـؽ 3922)/ درجات الحريـة 1(، وندبة كا11797)1كا
 (.0904أكبر مؽ جاءت في سياق السدى السقبؾل ) GFI  ،CFI  ،RMSEAقيسة كل مؽ و 
 ساليــة مؤشــرات الســالءة البــيؽ   ات داللــة معشؾيــة )عكدــية( ةيتزــ  مــؽ الجــدول الدــابق وجــؾد عالقــ

 (=.Sig 09000(معشؾيــة  عمــى السدــتؾى االجســالي ، حيــث جــاءت كافــة التقــديراتومؤشــرات الربحيــة
Rومعامل تحديد )( =Beta 09384)درجة تأاير سمبية و لػ ب

% لتفدـير العالقـة بـيؽ ىـذه 1394( 2
خررـات الس :الساليـة التاليـة السـالءة وعمى السدتؾى التفريمي يتبيؽ أن كـل مـؽ مؤشـرات الستغيرات.

معــدل ، و y13  ندــبة حقــؾق السدــاىسيؽ إلــى إجســالي األصــؾل، و y12  الفشيــة إلــى األصــؾل الدــائمة
ــال ــؾق السدــاىسيؽ، و  y14 االحتف ــي حق ــر ف ــدل التغي ــؾق ، و  y15 مع ــة وحق ندــبة السخررــات الفشي
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تـؤار بذـكل سـمبي جـؾىري عمـى مؤشـرات الربحيـة حيـث  y16 اىسيؽ إلى صافي األقداط السكتتبةالسد
عمــى التــؾالي. فــي حــيؽ  Beta (09034)،(09370)،(09243) ،(09123) ،(09682)ن قيســة بمغــ

، ومؤشـر االلتزامـات إلـى  y11  ندـبة صـافي األقدـاط السكتتبـة إلـى حقـؾق السدـاىسيؽتـؤار كـل مـؽ 
، Beta 29027بذكل معشؾي ايجابيا عمـى مؤشـرات الربحيـة حيـث بمغـن قيسـة  y17  األصؾل الدائمة

 الي.عمى التؾ 09288
 :  IFRS:17 في عل تظبيق معيار لسؤشرات السالءة السالية والربحيةنتائج تحميل السدار   - ب

فــي تحديــد طبيعــة العالقــة  IFRS:17دور تظبيــق معيــار عقــؾد التــأميؽ ( 4يجدــد الذــكل التــالي رقــؼ )
تظبيـق سـة بوبيان تأاير قيام الذـركات محـل الدرامؤشرات السالءة السالية ومؤشرات الربحية بيؽ كل مؽ 

 وفيسا يمي شكل عالقات الشسؾ ج وفقا  لشتائج تحميل السدار: ،متظمبات السعيار عمى كل مشيسا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (4شكل رقؼ )
 IFRS:17عالقات نسؾ ج تحميل السدار في عل تظبيق معيار 

الساليـة يتزـ  بؾجـو عـام وجـؾد عالقـة تـأاير سـمبية بـيؽ مؤشـرات السـالءة  مؽ خالل الذكل الدـابق،و 
( وبــيؽ مؤشــرات الربحيــة بذــركات التــأميؽ محــل الدراســة و لــػ عشــد االلتــزام بتظبيــق 0937 -بشدــبة )

 كســا أن تظبيــق السعيــار يــؤار بذــكل ســمبي عمــى مؤشــرات IFRS:17متظمبــات معيــار عقــؾد التــأميؽ 
، (0926 -)(، وكذلػ يؤار بذكل سمبي عمـى مؤشـرات الربحيـة بشدـبة0924 -السالية بشدبة ) السالءة

يسكؽ استخالص طبيعة العالقات بيؽ متغيرات البحث والكذـه عـؽ درجـة تـأاير كـل مشيـا وبيـان مـدى و 
 .(22رقؼ ) داللتيا مؽ خالل الجدول التالي
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 (22جدول رقؼ )
 IFRS:17بعد تظبيق معيار Path Analysis التقديرات العامة لشسؾ ج تحميل السدار

 العالقــــات
 (.Sig) اٌدمذ٠شاج

 ّب١ٌثاالج
R

2
 

B Beta اٌّع٠ٕٛث Sig. 

Y11 <--- Solvency 2901 29027 09000**  

09000 
 

09228 
 

Y12 <--- Solvency (0901)    (09012)  09772 
Y13 

<--- Solvency (0930)  (09300)  09002*  
Y14 <--- Solvency (0908)  (09076)  09426 
Y15 <--- Solvency (0910)  (09288)  09267 
Y16 

<--- Solvency 0966 (09660)  09000**  
Y17 

<--- Solvency 0926 09256 09008*  
Y18 

<--- Solvency 0968 09677 09000**  
IFRS:17 <--- Solvency (0924)  (09236)  09204 

Y21 <--- 
Profit 0972 09724 09000**  

Y22 <--- 
Profit 0971 09712 09000**  

Y23 <--- 
Profit 0948 09480 09000*  

Y24 <--- 
Profit 0982 09806 09000**  

IFRS:17 <--- Profit (0926)  (09263)  09006**  

Solvency 
<--- 

Profit (0937)  (09371)  09002**  
:العامة لمشسؾ جالتقديرات   محددات جؾدة مظابقة الشسؾ ج: 

Chi-Square 32297 GFI 09407 
Degrees of Freedom 52 CFI 09263 

Chi-Square/ Degrees of Freedom 5974 RMSEA 09235 
 السردر : مؽ إعداد الباحث، باالعتساد عمى نتائج التحميل االحرائي.

 الجدول الدابق أن التقديرات العامة لشسؾ ج تحميل السدار، ومحددات تؾليـه جـؾدة مظابقـة  يتبيؽ مؽ
ر عؽ صالحية الشسؾ ج لتحديـد طبيعـة العالقـات بـيؽ متغيـرات الشسؾ ج جاءت مشظقية، األمر الذي يعب

/ درجـات الحريـة 1(، وندـبة كـا32297)1الدراسة وتحديد درجة التأاير لكل مشيا، حيث بمغـن قيسـة كـا
،  GFI  ،CFI(، كســـا أن قيســـة كـــل مـــؽ 1( وىـــي فـــي نظـــاق الســـدى السقبـــؾل ) أكبـــر مـــؽ 5974)

RMSEA (.0904بر مؽ جاءت في سياق السدى السقبؾل ) أك 
 مؤشــرات الســالءة الساليــة بــيؽ   ات داللــة معشؾيــة )عكدــية( ةيتزــ  مــؽ الجــدول الدــابق وجــؾد عالقــ

ــى السدــتؾى االجســالي ، حيــث جــاءت كافــة التقــديراتومؤشــرات الربحيــة ــة  عم  (=.09000Sig(معشؾي



 54 

Rومعامل تحديد )( =Beta 09371درجة تأاير سمبية )و لػ ب
بـيؽ ىـذه % لتفدـير العالقـة 2298( 2

السخررـات الساليـة التاليـة:  السـالءة وعمى السدتؾى التفريمي يتبيؽ أن كـل مـؽ مؤشـرات الستغيرات.
،  معــدل االحتفــال، و  ندــبة حقــؾق السدــاىسيؽ إلــى إجســالي األصــؾل، و الفشيــة إلــى األصــؾل الدــائمة

صــافي  اىسيؽ إلــىندــبة السخررــات الفشيــة وحقــؾق السدــ، و معــدل التغيــر فــي حقــؾق السدــاىسيؽ و 
 Betaتـــؤار بذـــكل ســـمبي جـــؾىري عمـــى مؤشـــرات الربحيـــة حيـــث بمغـــن قيســـة  األقدـــاط السكتتبـــة

ندـبة عمى التؾالي. فـي حـيؽ تـؤار كـل مـؽ  (09660)، (09288)، (09076)،(09300)،(09012)
ــؾق السدــاىسيؽ ــى حق ــة إل ــى األصــؾل الدــائمة بذــكل صــافي األقدــاط السكتتب ، ومؤشــر االلتزامــات إل

 عمى التؾالي.Beta 29027 ،09256عمى مؤشرات الربحية حيث بمغن قيسة  معشؾي ايجابيا  
   عكدـية( بـيؽ تظبيـق معيـار  احرـائيةيتبيؽ مؽ الجدول الدـابق وجـؾد تـأاير  و داللـة(IFRS:17 

( ويذـير  لـػ 09204( بسدـتؾى معشؾيـة )09236) Betaومؤشرات السالءة السالية حيث بمغن قيسة 
ؼ مزيد مؽ االجراءات االحترازية الخاصـة بـالسالءة الساليـة التـي يجـب عمـى إلى أن تظبيق السعيار يدع

شركات التأميؽ االحتفال بيـا لسؾاجيـة التزاماتيـا تجـاه حسمـة الؾاـائق وىـذا مـا أكـدت عميـو دراسـة كـل 
(. كســا يؾجــد تــأاير  و داللــة احرائية)عكدــية( بــيؽ تظبيــق KPMG,2016; PWC,2017مــؽ )
(، 09006( بسدـتؾى معشؾيـة )09263) Betaالربحية حيث بمغن قيسة ومؤشرات  IFRS:17معيار 

فزال  عؽ أن تظبيق السعيار يديؼ في تفعيل العالقة بيؽ مؤشـرات السـالءة الساليـة ومؤشـرات الربحيـة 
ــأاير العكدــي مــؽ ) ــى )09384مــؽ خــالل تخفــيض درجــة الت ــل التظبيــق إل ــد 09376( قب ( بعــد تسيي

الباحـث  لـػ  حدود. وُيدـشدوإن كان ىذا التأاير م IFRS:17ا  لستظمبات التقارير السالية لمذركات طبق
إلى التحديات والرعؾبات التي مازالن تقـه حائـل أمـام تشفيـذ مـشيج األاـر الرجعـي السـتيفاء متظمبـات 

وكـذلػ وجـؾد عقـؾد تأميشيـة تـؼ ابراىسـا بيـذه الذـركات  سابقة اتلفتر IFRS:17 معيار عقؾد التأميؽ 
والزال يستــد أارىــا لدــشؾات قادمــة ربســا تــدخل فــي نظــاق االلتــزام االجبــاري بتظبيــق  مشــذ عذــر ســشؾات

م، إال أنو يجب التأكيـد عمـى وجـؾد عالقـة  ات داللـة معشؾيـة ايجابيـة 1012السعيار في ازؾن عام 
لتظبيـــق متظمبـــات السعيـــار الجديـــد وتحدـــيؽ تقـــديرات الســـالءة الساليـــة مـــؽ جانـــب، وتـــدعيؼ القيـــاس 

 العادل لربحية استثسارات شركات التأميؽ السررية.السؾضؾعي و 
( إلـى قبـؾل الفـرض 22،20ويشتيي الباحث في سياق العـرض والتحميـل الدـابق لشتـائج الجـدوليؽ رقـؼ )

فــي تفعيــل  IFRS:17يدــيؼ تظبيــق معيــار عقــؾد التــأميؽ ر الرابــع واألخيــر مــؽ فــروض البحــث حيــث 
وبــيؽ مؤشــرات الربحيــة لذــركات التــأميؽ محــل  II ncySolveمؤشــرات الســالءة الساليــة العالقــة بــيؽ 

 ر. الدراسة
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 القدؼ الدابع
 الشتائج والتؾصيات والدراسات السدتقبمية

، ومـؽ واقـع الدراسـة التظبيقيـة تحقـق أىـداف البحـثالتي عرض وتحميل السحاور الرئيدية ارتكازا  عمى 
أىـؼ الشتـائج وتقـديؼ التؾصـيات والدراسـات ، يسكؽ لمباحـث اسـتخالص العيشة لذركات التأميؽ التي مثمن

 السدتقبمية عمى الشحؾ التالي:
 نتائج الدراسة : -2

  ما يمي كذفن الدراسة الشغرية عؽ مجسؾعة مؽ الشتائج أىسيا: 
 السرـري  ونغيـره  IFRS:4سعيـار اتفقن معغؼ الدراسات عمى وجؾد العديـد مـؽ االنتقـادات ل -2/2

ارسات السحاسـبية بذـأن عقـؾد التـأميؽ، األمـر الـذي أدى ر نتيجة السرونة في السس 26ر  رقؼ
وتعقــد إلــى وجــؾد العديــد مــؽ الرــعؾبات فــي التظبيــق أىسيــا: صــعؾبة قيــاس عقــؾد التــأميؽ 

ال تـدخل فـي نظـاق  فزال  عؽ احتؾاء بعض عقؾد التأميؽ عمى مكؾنـات اسـتثساريةمخاطرىا، 
ة بذركات التـأميؽ خاصـة فيسـا يتعمـق صعؾبة التحديث الدوري لمبيانات الساليكذلػ و  السعيار،

 .وتظبيق معدل الخرؼ السشاسب عقؾدبالتزامات ال
بذـكل فعـال فـي القزـاء   IFRS:17ُيديؼ فرل مكؾنات عقؾد التأميؽ وفقا  لستظمبات معيار  -2/1

عمى التعقيدات والرعؾبات السحاسـبية التـي تقتـرن بتـداخل طبيعـة مكؾنـات ىـذه العقـؾد، مسـا 
شــر عمــى دقــة وســالمة األداء التذــغيمي لمذــركة وعمــى مدــتخدمي القــؾائؼ يــؤار بذــكل مبا

السالية والسحمميؽ السالييؽ والسدتثسريؽ نغرا  لزيـادة مدـتؾى شـفافية السعمؾمـات السقدمـة ليـؼ 
 وسيؾلة مقارنة التقارير لسختمه الذركات بسختمه الرشاعات. 

ــة السدــتقبمية السرتبظــة -2/2 ــدفقات الشقدي ــأميؽ باســتخدام معــدالت خرــؼ  ُيعــزز خرــؼ الت بعقــؾد الت
ـــة فـــي السعمؾمـــات  ـــدة الدـــائد فـــي الدـــؾق، درجـــة السؾاؾقي ـــى أســـعار الفائ حاليـــة تعتســـد عم

 السحاسبية السقدمة لسدتخدمي التقارير السالية.
ـــر الساليـــة –يـــؾفر تعـــديل السخـــاطر  -2/3 ـــأميؽ  -لمسخـــاطر اي  IFRS:17وفقـــا  لسعيـــار عقـــؾد الت

بذــأن رؤيــة وتؾجيــات الذــركة نحــؾ االلتزامــات التــي تتحسميــا حــال معمؾمــات أكثــر مالءمــة 
 حدوث السخاطر التأميشية.

فـــي تعزيـــز يدـــيؼ  IFRS:17تظبيـــق معيـــار عقـــؾد التـــأميؽ أكـــدت كافـــة الدراســـات عمـــى أن  -2/4
السعمؾمـــات السحاســـبية السالءمـــة مـــؽ حيـــث قابميتيـــا لمفيـــؼ والسقارنـــة بســـا يفـــي بستظمبـــات 

ؽ السالييؽ مؽ جانب، والييئة العامة لمرقابة السالية فيسا يتعمـق بالشذـاط السدتثسريؽ والسحممي
 التأميشي مؽ جانب أخر. 

أكــد االتحــاد السرــري لمتــأميؽ عمــى أىسيــة التــزام شــركات التــأميؽ السرــرية بركــائز ومحــددات  -2/5
تعميســات وقؾاعــد الحؾكســة، تظبيــق ب تعمــق( خاصــة فيســا يSolvency IIالســالءة الساليــة )
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واستيفاء متظمبات الحد األدنى مؽ رأس السال الؾاجب االحتفـال بـو لسؾاجيـة السظالبـات تجـاه 
 حسمة الؾاائق، وتعزيز متظمبات االفراح والذفافية عؽ األنذظة التأميشية.

دور  -كدـمظة إشـرافيو ورقابيـة عمـى الشذـاط التـأميشي -تسارس الييئة العامة لمرقابـة الساليـة  -2/6
ق مؽ سالمة السراكز السالية لذركات التأميؽ السررية وبيـان مـدى قـدرتيا عمـى فعال في التحق

و لــػ فــي ضــؾء متظمبــات  .مؾاجيــة السخــاطر ومسارســة دورىــا فــي تحقيــق التشسيــة االقترــادية
 السعايير التشغيسية والسحاسبية.

السعـــايير و  IFRS:17التكامـــل بـــيؽ السعـــايير السحاســـبية التـــي تـــرتبط بعقـــؾد التـــأميؽ ُيدـــيؼ  -2/7
ــة  ــة الدولي ــة بذــركات  فــي Solvency IIالتشغيسي ــة التقــارير السالي تحدــيؽ مرــداقية وعدال

: دقـة قيـاس ومؾضـؾعية السركـز السـالي، تحدـيؽ أىسيـاالتأميؽ مؽ خالل عدة محاور رئيدـية 
ربحية األداء السالي، زيـادة مدـتؾى االفرـاح والذـفافية، وأخيـرا  السدـاىسة فـي إعـداد مؤشـرات 

 ودقيقة لتقييؼ األداء السالي. كافية
 ما يمي كذفن الدراسة التظبيقية عؽ مجسؾعة مؽ الشتائج أىسيا وقد: 
كذفن نتائج التحميل الؾصفي لسؤشرات السالءة السالية عؽ التزام شركات التأميؽ محـل الدراسـة  -2/8

ي تسثــل الحــد ( بالسؤشــرات السعياريــة والسعــدالت الشسظيــة التــتأميشــات السستمكــات والسدــئؾليات)
ــأميؽ  ــة فــي االتحــاد السرــري لمت ــة الستسثم ــات اإلشــرافية والرقابي ــل الييئ ــرر مــؽ قب ــى الُسق األدن

الشذــاط االكتتــابي  قظــاع التــأميؽ، كســا تبــيؽ وجــؾد خمــل فــي -والييئــة العامــة لمرقابــة الساليــة
عـــؽ الســـدى  صـــافي األقدـــاط السكتتبـــة إلـــى حقـــؾق السدـــاىسيؽ مؤشـــر لمتـــأميؽ نتيجـــة تـــدني

 لسقبؾل.ا
نتـائج التحميـل الؾصـفي لسؤشـرات الربحيـة قـدرة كافـة شـركات التـأميؽ محـل الدراســة  تبـيؽ مـؽ -2/20

رات السعياريـة )تأميشات السستمكات والسدئؾليات( عمى تحقيق معدالت ربحية جيدة تفـؾق السؤشـ
 ، األمـــر الـــذي يـــشؼ عـــؽ كفـــاءة وفاعميـــة ادارة ىـــذه الذـــركات فـــي تؾعيـــهوالسعـــدالت الشسظيـــة

 استثساراتيا بالقشؾات االستثسارية السختمفة التي تحقق أعمى عائد مسكؽ.
ة بـيؽ شـركات التـأميؽ محـل تسـايز  و داللـة معشؾيـ أكدت نتائج الدراسة التظبيقيـة عمـى وجـؾد -2/22

السجسؾعة العربية لمتـأميؽ( بذـأن  –الدلتا -السيشدس –قشاة الدؾيس  –) مرر لمتأميؽالدراسة
( ومدــتؾى 09863، و لــػ بسعامــل ارتبــاط قــؾي )Solvency II الساليــة مؤشــرات الســالءة 
 (.=.09000Sigمعشؾية مرتفع )

قشـــاة  –) مرـــر لمتـــأميؽة بـــيؽ شـــركات التـــأميؽ محـــل الدراســـةتســـايز  و داللـــة معشؾيـــ وجـــؾد -2/21
ــدلتا -السيشــدس –الدــؾيس  ــأميؽ( بذــأن مؤشــرات  –ال ، و لــػ الربحيــةالسجسؾعــة العربيــة لمت
 (.=.09000Sig( ومدتؾى معشؾية مرتفع )09806تباط قؾي )بسعامل ار 

وبـيؽ  Solvency IIبـيؽ مؤشـرات السـالءة الساليـة  )عكدـية(عالقـة  ات داللـة معشؾيةوجؾد  -2/22
متؾافقـة مـع كـل مـؽ  ىـذه الشتيجـة جاءت، وقد  مؤشرات الربحية بذركات التأميؽ محل الدراسة

 (.PWC,2017؛ 1026؛ عبد الحسيد،1026؛ دمحم ا أبؾزيد ، 1025دراسة )مراد،
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فـي  يدـيؼ IFRS:17تظبيـق معيـار عقـؾد التـأميؽ أكدت نتـائج الدراسـة التظبيقيـة عمـى أن  -2/23
و لـػ مـؽ  .وبـيؽ مؤشـرات الربحيـة Solvency IIمؤشرات السـالءة الساليـة تفعيل العالقة بيؽ 

لـذي يكفـل قيـام الذـركة ، األمـر اخالل تخفيض درجة التأاير العكدـي فيسـا بـيؽ ىـذه السؤشـرات
بتكــؾيؽ مرــدات مــؽ الســالءة الساليــة تعــزز قــدرتيا عمــى ســداد التزاماتيــا تجــاه حسمــة الؾاــائق، 

 وكذلػ تؾجيو استثساراتيا نحؾ القشؾات االستثسارية التي تزسؽ تحقيق أعمى ربحية مسكشة.
 تؾصيات الدراسة :  -1

لتظــؾرات الدوليــة السعاصــرة وإرتقــاءا  تسذــيا  مــع او  الشغريــة والتظبيقيــة نتــائج الدراســةفــي ضــؾء 
تقـديؼ مجسؾعـة مـؽ  لمباحـث يسكـؽبسيشة السحاسبة والسراجعة وتظؾيرا  لقظـاع التـأميؽ السرـري، 

 التؾصيات أىسيا ما يمي:
شــــركات التـــأميؽ السرــــرية باســـتيفاء متظمبــــات تظبيـــق معيــــار عقـــؾد التــــأميؽ قيـــام ضـــرورة  -1/2

IFRS:17  عي حاليـــا  خاصـــة فيســـا يتعمـــق بشســـا ج القيـــاس والتحـــؾل نحـــؾ تظبيقـــو بذـــكل طـــؾ
، تسييـــدا  لمتظبيـــق االلزامـــي فـــي باســـتخدام مـــشيج األاـــر الرجعـــي ومتظمبـــات العـــرض واالفرـــاح

 . م1012ازؾن عام 
تظبيـق معيـار  دورتؾجيو عشاية معدي التقـارير الساليـة ومـديري شـركات التـأميؽ السرـرية نحـؾ  -1/1

 وسالمة تقييؼ األداء. ؾدة ومؾضؾعية التقارير الساليةفي تحديؽ ج IFRS:17عقؾد التأميؽ 
تظــؾير معــايير السحاســبة السرــرية السرتبظــة بالسعالجــات السحاســبية لعقــؾد التــأميؽ، مــؽ خــالل  -1/2

ر أو اصـدار معيـار جديـد يتؾافـق مـع متظمبـات السعيـار  26ر رقؼ تعديل السعيار السرري الحالي 
 ئة السررية. ويؾاكب طبيعة البي IFRS:17الدولي 

تحفيز شركات التـأميؽ السرـرية نحـؾ أىسيـة تبشـى مجسؾعـة مـؽ القؾاعـد واالجـراءات االحترازيـة  -1/3
ــة )الحاكســة:  ــة الحــادة فــي  (Solvency IIالســالءة السالي لسؾاجيــة التقمبــات واألزمــات السالي

ــة لزــبط ــة بســا يسكــؽ السدــتثسريؽ مــؽ التخظــيط ورســؼ الدياســات الفعال حركــة  معــدالت الربحي
 االستثسارات الُسثمى مع االلتزام بالقيؾد القانؾنية والتذريعات الُسشغسة. 

ضرورة تفعيل مبادئ وآليات الحؾكسة بقظاع التأميؽ السرري وفقا  ألسس قانؾنية وفشيـة وماليـة  -1/4
قؾية، بسا يديؼ في تظؾير أساليب االفراح والذفافية لمسعمؾمات والتقارير الساليـة، كـي يتدـشى 
لحسمة الؾاائق والسدتثسريؽ والسيتسيؽ باألسؾاق السالية وكافة األطراف السدتفيدة االطـالع عمـى 
أداء الذركة بذكل مدتسر، ومؽ اؼ تعزيز كفاءة وفاعمية الدؾق التـأميشي بؾجـو خـاص وسـؾق 

 األوراق السالية بؾجو عام. 
ؽ السعـايير السحاسـبية التـي تـرتبط التكامـل بـيتعغيؼ استفادة شركات التأميؽ السررية مـؽ مزايـا  -1/5

تحدـيؽ مرـداقية  فـي Solvency IIوالسعـايير التشغيسيـة الدوليـة  IFRS:17بعقـؾد التـأميؽ 
 كسرتكز لتقييؼ األداء السالي.وعدالة التقارير السالية 

كـل  فـي التأميؽ أن تقؾم بتقييؼ مدى كفاية التزاماتيا التأميشيـة السعتـرف بيـا اتيجب عمى شرك  -1/6
التقـديرات الحاليـة لمتـدفقات الشقديـة السدـتقبمية  باسـتخدام، و لـػ تاريخ إلعـداد التقـارير الساليـة 
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بسؾجب عقـؾد التـأميؽ الخاصـة بيـا . و إ ا تبـيؽ مـؽ  لـػ التقيـيؼ أن القيسـة الدفتريـة اللتزامـات 
ايـر كافيـة  السؤجمة و األصؾل السعشؾية السترمة بيـا االقتشاءمخرؾما  مشيا تكاليه  )  التأميؽ

ضـسؽ األربـاح أو  بذـكل كامـلضؾء التدفقات الشقدية السدتقبمية التقديريـة ، يـتؼ قيـد العجـز  في
 . الخدائر

الستخررــة بذــأن السحاســبة عــؽ عقــؾد التــأميؽ فــي والبــرامج التدريبيــة عقــد الشــدوات العمسيــة  -1/7
تشغيسيـة الدوليـة، لتأىيـل جيـل والسعـايير ال IFRSضؾء االلتزام بسعايير التقارير السالية الدوليـة 

 جديد مؽ السحاسبيؽ والسراجعيؽ يؾاكب التظؾرات والتغيرات الستالحقة بقظاع التأميؽ.
 -كدـمظة إشــرافيو ورقابيـة عمــى الشذـاط التــأميشي -الييئــة العامـة لمرقابــة الساليـة  ضـرورة قيـام -1/8

مــؽ  اإلشــرافيةييئــات مليــة لتتؾافــق مــع السسارســات الدو حاســسة بتبشــي معــايير وقؾاعــد تشغيسيــة 
خالل تبادل الخبرات وتؾقيع مذكرات التفاىؼ مـع االتحـادات والسشغسـات االقميسيـة والدوليـة، سـعيا  

 نحؾ رفع القدرات التشافدية لذركات التأميؽ السررية محميا  وإقميسيا  ودوليا .
 

 الدراسات السدتقبمية التي ترتبط بسجاالت البحث:  -2
بتظبيـق معيـار عقـؾد التـأميؽ اجراء مزيد مؽ الدراسـات والبحـؾث التـي تـرتبط  يتسيؽوالس يسكؽ لمباحثيؽ

IFRS:17 السجاالت التالية في كل مؽ: 
ــأميؽ دور -2/2 ــار عقــؾد الت ــة فــيIFRS:17 تظبيــق معي مــع دراســة  :تحدــيؽ جــؾدة التقــارير السالي

 السررية. تظبيقية بذركات التأميؽ
مـع دراسـة عمى مؤشرات تقيـيؼ األداء السـالي : IFRS:17 تأميؽتظبيق معيار عقؾد القياس أار  -2/1

 السررية. تظبيقية بذركات التأميؽ
ــأميؽ  نســؾ ج محاســبي مقتــرح -2/2 ــؾد الت ــار عق ــيؽ معي ــر التكامــل ب ــة  IFRS:17ألا والســالءة السالي

Solvency II .عمى إدارة السخاطر بذركات التأميؽ السررية 
ذـركات عمـى التحاسـب الزـريبي بIFRS:17 معيـار عقـؾد التـأميؽ قدراسة تحميميـة لتـأاير تظبيـ -2/3

 .التأميؽ السررية
معيار عقؾد التـأميؽ  بذأن فحص متظمبات تظبيقتفعيل أنذظة السراجعة الداخمية ل مدخل مقترح -2/4

IFRS:17 دراسة ميدانية : مع بذركات التأميؽ السررية. 
تظبيـق  التقـارير الساليـة لذـركات التـأميؽ فـي عـل فحصالدور السرتقب لسراقبي الحدابات بذأن  -2/5

 . IFRS:17معيار عقؾد التأميؽ 
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 مراجع البحث
 السراجع العربية : - أ
 الكتب : 
ــة ، الجــزء الثالــث -مؾســؾعة معــايير السحاســبة،  (1025طــارق عبــد العــال )،  حســاد .2 ــدار الجامعي ، ال

 .االسكشدريةاالبراىيسية، 
 الدوريات العمسية : 
دراســة تحميميــة لمسحاســبة عــؽ عقــؾد التــأميؽ فــي عــل معيــار ، ر (1027نبيــل عبــد الــرؤف ) إبــراىيؼ ، .1

مجمــة االســكشدرية لمبحــؾث ر ،  بــالتظبيق عمــى شــركات التــأميؽ السرــرية IFRS17السحاســبة الــدولي 
 .السجمد الثاني، العدد الثاني، سكشدريةكمية التجارة، جامعة اإل قدؼ السحاسبة، ،السحاسبية

ـــؾل .2 ـــة دمحم )عظ، جم ـــأميؽ ، ر (1024ي ـــيؼ األداء الســـالي السباشـــر لذـــركات الت ـــرح لتقي نســـؾ ج كســـي مقت
ــأميؽ السرــرية ــأميؽ السستمكــات والسدــئؾلية فــي ســؾق الت ــى ت ــالتظبيق عم ــفدارةر ،  ب ــة ل ــة العربي ، السجم

 .السجمد الخامس والثالاؾن، العدد األول
ومعيــار  IIيــق كــل مــؽ نغــام الســالءة الساليــة أاــر تظب، ر (1026) ؛ عبــد القــادر، زواتشيــةبــالل، شــيخي .3

IFRS4  ـــة ـــأميؽ  IIالسرحم ـــى السحاســـبة فـــي شـــركات الت ـــة ر ، عم ـــة الدراســـات السحاســـبية والسالي مجم
 .األول، العدد الثامؽالسجمد ، جامعة العربي بؽ مييدي أم البؾاقي، واالدارية

مقترح لقياس أاـر الربحيـة عمـى القيسـة نسؾ ج ، ر (1026) عبد الحسيد، عبد الحسيد؛ أبؾ زيد، دمحم أحسد .4
ر  الدؾقية ألسيؼ شركات التأميؽ: بالتظبيق عمى قظاع تأميشات السستمكات والسدئؾلية بالدـؾق السرـرية

 .، العدد الثاني22السجمد ، سؾىاج، كمية التجارة، جامعة مجمة البحؾث التجارية السعاصرة، 
تقيــيؼ مــدى فعاليــة السحتــؾى السعمؾمــاتي ، ر (1027سان )دمحم دمحم ســمي، ؛ الفــار اــالي، أشــرف أحســد دمحم .5

عمى تعزيز الخرائص الشؾعية لمسعمؾمات السحاسبية: دليـل ميـداني مـؽ  IFRS17لسعيار عقؾد التأميؽ 
السجمـد ، عـيؽ شـسسكميـة التجـارة، جامعـة قدـؼ السحاسـبة، ، مجمة الفكـر السحاسـبير ،  البيئة السررية

 .نيالثاني والعذرون، العدد الثا
الســالءة الساليــة فــي شــركات التــأميؽ : بــيؽ جيــؾد التشغــيؼ ، ر (1025دمحم ؛ عبــد الــرزاق، حبــار )، زيـدان .6

، مجمـة األكاديسيـة لمدراسـات االجتساعيـة واالندـانيةر ، وصعؾبات التظبيق مع إشارة خاصة لحالة الجزائر
 .السجمد األول، العدد الدادس عذر، جامعة حديبة بؽ بؾ عمي بالذمه

 (EGARCHدراسة مقارنة بيؽ نسا ج االنحدار الـذاتي األسـي )، ر (1025انجي فاروق أحسد )،  ادمر  .7
بحــؾث مجمــة الر ،  شــركات التــأميؽ السرــرية( لتقيــيؼ ربحيــة اســتثسارات ARDLوالشســا ج الديشاميكيــة )

 .، العدد الثانيالثالاؾن السجمد ، سؾىاج، كمية التجارة، جامعة التجارية السعاصرة
ــد دمحم أحســد محســؾد )،  دمحم .8 ــؾ زي ــالي لذــركات التــأميؽ ، ر (1026أحســد دمحم فرحــات؛ أب ــيؼ األداء الس تقي

ــة كميــة التجــارة لمبحــؾث ر ،  التعــاوني بالسسمكــة العربيــة الدــعؾدية باســتخدام أســمؾب تحميــل التســايز مجم
 .، العدد األول43السجمد ، كمية التجارة، جامعة اإلسكشدرية، العمسية

  أخرى : 
 .عؽ نذاط التأميؽالكتاب االحرائي الدشؾي  (،1027)ييئة العامة لمرقابة الساليةال  .20
 .18ر ، العدد الدوري رقؼ  Solvency II(، ر نغام السالءة السالية 1025االتحاد السرري لمتأميؽ)  .22
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قـــانؾن االشـــراف والرقابـــة عمـــى ، بإصـــدار 2872لعـــام  20رقـــؼ القـــانؾن (، 1007وزارة االســـتثسار، )  .21
 2887لعــام  245والقــانؾن رقــؼ  2884لعــام  82، السعــدل بسقتزــى القــانؾن رقــؼ ميؽ فــي مرــر التــأ

 .www.esfa.gov.eg، متاح عبر السؾقع 1007لعام  227والقانؾن رقؼ 
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 بحثمالحق ال
 ( 2ممحق رقؼ )

 عدم تظبيقلذركات التأميؽ محل البحث في عل  الدراسة التظبيقية ممخص بيانات 
 ( Dummy Variable (X) = Zero ) أي أن  IFRS:17متظمبات معيار 

وث
كش
اٌ

 

 اٌغٕٛاج

  Y1 )ِؤششاج اٌّةءت اٌّب١ٌث  %   Y2 )ِؤششاج اٌشبح١ث  % 

Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 Y17 Y18 Y21 Y22 Y23 Y24 

ٓ
١ِ
د،
ٌٍ
ش 
ص
ِ 
وث
شش

 

7101 31,6 069 72,2 31,6 71,22 362 777 01,2 1 06,1 1,2 71,3 

7103 67,2 713 76,9 32,2 - 7,9  127 726,6 06,1 3,7 71,2 6,7 71 

7106 21,69 722 73,2 60,1 0,7 172,3 712,2 03,2 3,2 77,1 6,2 79,7 

7102 21,7 71,00 06,3 67,1 02,7 061 021,6 01 3 17 3,1 30,7 

7102 29,2 00,0 02,0 60 02,2 019,1 037,3 01,03 3,7 10 3,2 02,2 

ٓ
١ِ
د،
ٌٍ
ظ 

٠ٛ
غ
اٌ
ت 
ٕب
ل

 

7101 073,3 717,2 02,6 31,2 1,77 711,2 213 19 7,1 01,9 7,2 02,7 

7103 061 711 02,7 33,7 1,67 062 620 30,2 7,7 03,1 7,3 07 

7106 713,2 101 06,9 32,2 3,7 076 0002 31,2 7,2 09,7 7,9 01,2 

7102 711,2 01 01,1 31,06 7,13 12,3 210 33,7 7,9 73,02 3 01,07 

7102 773 07,1 03 37,12 06 12,6 371,3 30,7 7 71,9 1,6 07,7 

ٓ
١ِ
د،
ٌٍ
ط 

ٕذ
ّٙ
اٌ

 

7101 37,7 013 06,2 60,7 3,2 723 312 02 0,72 2,7 0,12 06,7 

7103 61,2 171 77 61 7,1 779 213 71,7 1 01 3,1 02,3 

7106 63,3 173 73,3 32,3 6 712 221 71 2,7 73,7 9,7 70 

7102 02,7 62,2 77 33 17 601 712 02,7 6 12 2 33,6 

7102 06,23 66,22 73 37 03 377 760 02,3 2 30,6 2,7 61 

ٓ
١ِ
د،
ٌٍ
ب 
ٌد
ٌذ
ا

 
7101 12,7 767 76,7 23 7,2 112 122 71 1,1 07,2 02,3 79,3 

7103 11,7 791 72,1 63,3 - 7 191 621 71,2 7,1 01 01,7 02,2 

7106 076,1 779 72,3 67 3,3 712 329 77,3 6 09 2.00 73,6 

7102 20 167 77,1 61,7 06,2 770 296 71,1 01 17 07 79 

7102 97 310 72 69 06,3 092 221 71,3 9,3 71,7 00,6 73 

ٓ
١ِ
د،
ٌٍ
ث 
ب١
عش
اٌ
ث 
ع
ٛ
ّ 
ٌّ
ا

 

7101 27,3 33,2 73,2 31,2 70,6 716 93 77,2 01,9 11 01,6 10 

7103 29,7 31,7 79 30,7 71 710,2 23,2 77 01,7 73,6 07,2 79,2 

7106 27 36,7 76,2 12,7 01,3 770,6 017,6 72 9 77,3 07,6 11,3 

7102 27,7 91,2 77,3 11,2 06 773,9 716 73,7 01,3 13,6 03,2 10,2 

7102 22,2 93,2 71,0 72,1 70,7 771 706 73,2 9,7 76,6 07,2 10,6 

 

 .( لع اٌدمبس٠ش اٌّب١ٌث إٌّكٛست ٌكشوبج اٌد،١ِٓ ِحً اٌذساعثِٓ تعذاد اٌةبحا ،   خُ اعدخشاج اٌّؤششاج ِٓ ٚا اٌّصذس :
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 ( 1ممحق رقؼ )
 تظبيقااللتزام بممخص بيانات الدراسة التظبيقية لذركات التأميؽ محل البحث في عل  

 ( Dummy Variable (X) = One ) أي أن  IFRS:17متظمبات معيار 

وث
كش
اٌ

 

 اٌغٕٛاج

  Y1ِؤششاج اٌّةءت اٌّب١ٌث )  %   Y2%  ِؤششاج اٌشبح١ث ) 

Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 Y17 Y18 Y21 Y22 Y23 Y24 

ٓ
١ِ
د،
ٌٍ
ش 
ص
ِ 
وث
شش

 

7101 10,7 073,7 70,6 30,6 70,0 176 072,6 07 7,9 07,7 7,1 70,2 

7103 30 061 71,7 37,9 - 7,7 720,3 090,3 01,1 7,2 70 1,2 77,7 

7106 39,3 710,6 09,1 36,6 0,00 772 037,6 07,2 1,2 02 3,7 71,2 

7102 27 02 07,1 60,2 03,3 072 072 2,2 7,6 71,2 7,9 79,1 

7102 66 9,9 07,6 32,7 03,9 077 011,6 2,9 7,2 77,7 1,7 07,1 

ٓ
١ِ
د،
ٌٍ
ظ 

٠ٛ
غ
اٌ
ت 
ٕب
ل

 

7101 91 767,2 01,6 31,7 1,7 022 632,2 17,6 0,9 00,2 7,9 01,3 

7103 072 701,1 01,3 31,2 1,6 016 361,1 16 0,2 07,7 7,2 01,7 

7106 021,1 727,1 07,7 32,7 3 079,2 261 12 7,7 03,7 7,0 2,3 

7102 062,6 00,2 07,7 19,2 7,7 17,2 622,6 19 7,7 09,9 1 2 

7102 096,7 00,6 07,2 37,3 03 17,2 177,9 13,6 7,1 09,2 7,6 9,6 

ٓ
١ِ
د،
ٌٍ
ط 

ٕذ
ّٙ
اٌ

 

7101 13,1 23,7 03,2 32,6 1,9 712 311,7 03 0 6,2 0,0 07 

7103 33 760 70 36,1 7 700,7 222,1 72 7 00,3 7,2 01 

7106 32 727,7 77,1 33 3 721 216,1 77,1 3,7 71,2 6,6 72 

7102 03 33 70,6 30,2 76,7 362 709,7 06,7 1,1 72,3 3 10 

7102 01,6 31,7 77,3 19 07,2 197 777 03,6 3,7 17,7 3,9 11,1 

ٓ
١ِ
د،
ٌٍ
ب 
ٌد
ٌذ
ا

 

7101 10,3 701 77,7 69 7,7 731 117,6 77 7,1 01 01,1 77,7 

7103 76,2 773,2 77,7 39,7 - 7,6 170,1 676,2 09 7,6 2,7 00 06 

7106 002,2 726 77,1 32 1,2 702,7 312,2 71,6 1,6 07,2 6,7 71,7 

7102 69,2 726 79,2 60,7 01,2 092,2 277,7 77,7 2,2 70 9,1 71,2 

7102 20 112,2 77 67,3 01,3 021,7 202,1 02,2 2,7 71,2 9 09,2 

ٓ
١ِ
د،
ٌٍ
ث 
ب١
عش
اٌ
ث 
ع
ٛ
ّ 
ٌّ
ا

 

7101 26,2 30,7 70 12,2 09 709 22,1 71,7 2 70,7 07 71,1 

7103 27 13,7 73 12,7 02,6 707 29,2 09,6 2,2 72,7 00,7 77,1 

7106 26,1 31,6 77 13,1 9,7 716 92,7 73 6,2 72 01,7 71 

7102 23,6 27,6 79 72,1 01 710 090,6 70,7 2,2 77,1 07,9 73 

7102 27,3 26 79,2 76 02,2 719,7 710 77 6,2 76 01,3 73 

 

بعذ  ٚالع اٌدمبس٠ش اٌّب١ٌث إٌّكٛست ٌكشوبج اٌد،١ِٓ ِحً اٌذساعثتعذاد اٌةبحا ،   خُ اعدخشاج اٌّؤششاج ِٓ ِٓ  اٌّصذس :

 .(IFRS:17دٙب طٟ ظٛء ِدطٍةبج خطة١ك ِع١بس خغ٠ٛ
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 ( 2ممحق رقؼ )
  Path Analysis (AMOS)مخرجات تحميل السدار  

 

 :IFRS:17 ِخشجبج خح١ًٍ اٌّغبس لةً خطة١ك ِع١بس عمٛد اٌد،١ِٓ  -0

 

 

 

 
 

 :IFRS:17 خطة١ك ِع١بس عمٛد اٌد،١ِٓ  طٟ ظًِخشجبج خح١ًٍ اٌّغبس  -7

 

 

 

 

 


