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المستخلص
هدفت هذه الدراسة لتسعٌر وثٌمة تأمٌن المعدات اإللكترونٌة بشركة التأمٌن اإلسالمٌة (السودان) من
خالل تطبٌك نموذج التسعٌر الذي ٌعالج تكالٌف تسوٌة الخسائر والمصروفات االخرى ،وإستخدام صٌغة ألصى
خسارة مادٌة محتملة  Max Lossالذي ٌموم على خسارة الجنٌه للوحدة الواحدة المؤمن علٌها وعدد الوحدات
المعرضة للخطر (عدد الوثائك) ومبلغ التأمٌن (الخطر) ،باإلضافة األرلام المٌاسٌة ،مؤشر حدة المطالبات،
نموذج ألصً خسارة مادٌة محتملة ،مؤشر لوة الجنٌه ممابل الخطر ،وأخٌرا ً االنحراف المعٌاري ،وذلن بعد
إستبعاد أثر التضخم لمتغٌرات الدراسة .تم الحصول علً البٌانات والمعلومات من تمارٌر بنن السودان
المركزي والتمارٌر السنوٌة لشركة التأمٌن اإلسالمٌة.
توصلت الدراسة إلً عدة نتائج أهمها أن السعر الذى تم منحه لتأمٌن المعدات اإللكترونٌة كان مجزئٌا ً
بصورة كبٌرة جدا ً مما أدى لتحمٌك فائض (أرباح) وعدم وجود أي خسائر خالل فترة الدراسة .ومن النتائج أن
معدل الخسارة لتأمٌن المعدات اإللكترونٌة صغٌر جدا ً ودرجة حدة المطالبات تمترب من الصفر وبعٌدة عن
الواحد الصحٌح .وكذلن نجد أن لوة الجنٌه فً ممابل الخطر متأرجحة وال تسٌر بصورة منتظمة لتأمٌن المعدات
اإللكترونٌة .ومن النتائج أٌضا ً نجد أن مطالبات تأمٌن المعدات اإللكترونٌة ال تساوي أو تمترب من ألصى
خسارة مادٌة محتملة خالل فترة الدراسة ،وأن خسائر التأمٌن اإللكترونً أخذت معدل ثابت بالمٌاس الى لٌمتها
المؤمنة بها ال ألساطها ،وذلن ألن االنحراف المعٌاري لمعدل الخسائر ٌمترب من الصفر وذلن خالل فترة
الدراسة.
ومن توصٌات الدراسة اإلعتماد على السعر الذى لدمته الدراسة  %1013وهو ٌتمٌز بدرجة عالٌة من
الموثولٌة والوالعٌة وسهولة التطبٌك وٌعتبر كافٌا ً لتغطٌة المطالبات والمصروفات االدارٌة األخرى عالوة على
تحمٌك فائض إلشتماله على نتائج إحصاءات االعوام السابمة .كذلن تملٌل اإلنحرافات بٌن السعر المخطط
(سٌاسة اإلكتتاب) والسعر الحمٌمً مع األخذ فً اإلعتبار السعر الصفري والسعر العادل .ومن التوصٌات أٌضا ً
زٌادة محفظة تأمٌن المعدات اإللكترونٌة وذلن لجعل لانون االعداد الكبٌرة ٌعمل بكفاءة إلمتصاص الخسائر،
كلما كان عدد الوثائك كبٌر ومبالغ التأمٌن صغٌرة زادت كفاءة لانون االعداد الكبٌرة وتحسنت الصورة العامة
لمحفظة تأمٌن المعدات اإللكترونٌة.
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Abstract
This study aimed at pricing the insurance policy of electronic equipments by
applying a pricing model that tackle the costs of settling losses and other expenses,
using the maximum loss method based on the loss of a Sudanese pound (SDG) per
insured unit, the number of units at risk (number of policies),and insurance amount
(the risk), in addition, Data and information were obtained from the reports of Central
Bank of Sudan and the annual reports of the Islamic Insurance Company from its
Statistics and Information Department.
The study used the pricing model, index number, claim units indicator, model
of maximum possible material loss, the pound strength versus risk index, and finally
the standard deviation, after excluding the effect of inflation on the variables of the
study.
The study concluded several results, the most important of which the price of
insurance policy of electronic equipments during the period of the study was very
rewarding, which means achieving surplus (profits) and avoiding any losses during
the study period. One of the results is that the loss rate for insurance policy of
electronic equipments is very small and the degree of claim severity is close to zero
and far from one. Also, the strength of the pound against the risk is fluctuating and
does not progress regularly for the insurance policy of electronic equipments during
the study period. Also one of the results is that insurance policy of electronic
equipments losses has taken a fixed rate relative to their insured value of their
premiums, because the standard deviation of the loss rate is close to zero during the
study period.
One of the recommendations of the study is to rely on the price recommended
by the study for % 0.03 the pricing of insurance policy of electronic equipments,
which is characterized by a high degree of reliability, realism and ease of application
and is sufficient to cover claims and other administrative expenses in addition to a
surplus to include the results of statistics of previous years. As well as reduce the
deviations between the planned price (Underwriting Policy) and the real price taking
into account the zero price and fair price. It is also recommended to increase the
insurance policy of electronic equipments portfolio so as to make the law of large
numbers working efficiently to absorb losses; when the number of policies is large
and the amounts of insurance are small it will increase the efficiency of the law of
large numbers and improve the overall picture of the insurance policy of electronic
equipments portfolio
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مقدمة:
ٌعتبر االنتشار ال ُمتزاٌد ٌومٌا ً للتكنولوجٌا الحدٌثة وأجهزة اإلنترنت والخدمات المرتبطة بها من أهم
أسباب البحث فً كٌفٌة توفٌر الحماٌة التأمٌنٌة الالزمة لهذه التكنولوجٌا ،إال انه ٌصعب ذلن بسبب غٌاب
البٌانات التارٌخٌة حول أخطار الهجمات اإللكترونٌة غٌر التملٌدٌة ،وٌعتبر تأمٌن المعدات اإللكترونٌة فً سوق
التأمٌن السودانً أحد أنواع التأمٌن الهندسً وٌعتبر من أنواع التأمٌن الحدٌثة وتموم فلسفته على مبدأ تغطٌة
المخاطر التى تتعرض لها األجهزة اإللكترونٌة للمؤمن لهم على أن تتولى شركات التأمٌن إدارة ذلن الخطر.
وٌعتبر تسعٌر خدمات التأمٌن عموما ً وتسعٌر خدمات التأمٌن اإللكترونً خاصة من األهمٌة بمكان ظل المنافسة
فً سوق التأمٌن إضافة إلى أن العمالء أصبحوا على دراٌة بأسعار التأمٌن ،خاصة وأن عملٌة التسعٌر من أهم
عناصر المزٌج التسوٌمً فً المؤسسة لما لها من تأثٌر على دالة اإلنتاج وحجم اإلٌرادات المتولعة وبالتالً
على االرباح /الفوائض التً تسعً الشركة إلى تحمٌمها ،إذ هنالن عدة عوامل تدخل فً تحدٌد االسعار منها
تكالٌف إنتاج السلعة أو الخدمة وأسعار السوق وطبٌعة السلعة وكمٌة االنتاج نفسه ومستوى الدخل ومستوى
المنافسة باإلضافة الى ذلن السٌاسة النمدٌة والمالٌة للدولة.
هذا التحلٌل ٌعتمد على نموذج التسعٌر الذي ٌحسب على أساس معدل الخسارة للجنٌه الواحد ونسبة
العمولة والمصروفات االدارٌة باالضافة إلى تكالٌف اإلعادة ،كما ٌشمل معدل الخسارة ودرجة حدة المطالبات،
لوة الجنٌه فً ممابل الخطر باإلضافة إلى االنحراف المعٌاري لمعدل خسارة الجنٌه الواحد وحساب ألصى
خسارة مادٌة محتملة وذلن خالل فترة الدراسة.

مشكلة الدراسة:
ٌجب أن تغطً أسعار خدمات التأمٌن دفعٌات التعوٌضات ،المصروفات اإلدارٌة ،العموالت
ومصروفات إعادة التأمٌن باالضافة إلى تحمٌك هامش أرباح /فائض معٌن ،كما تتأثر بالطلب وظروف المنافسة
فً السوق والمتغٌرات االلتصادٌة والتشرٌعٌة ذات الصلة .لهذا تأتً هذه الدراسة لمعرفة السعر المناسب لتأمٌن
المعدات اإللكترونٌة فً ضوء العوامل أعاله .وهذه الدراسة لامت بتطبٌك نموذج التسعٌر الذي ٌحسب على
أساس معدل الخسارة للجنٌه الواحد ونسبة العمولة والمصروفات االدارٌة باالضافة إلى تكالٌف اإلعادة ،وذلن
بالتطبٌك على تأمٌن المعدات اإللكترونٌة بشركة التأمٌن اإلسالمٌة خالل الفترة من 4108-4102م.
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أهداف الدراسة:
ٌمكن تلخٌص أهداف الدراسة فً معرفة األتً:
 أثر التضخم على األلساط المكتتبة والمطالبات لتأمٌن المعدات اإللكترونٌة.
 االسعارالمناسبة التً تغطً الخسائر والمصروفات االخرىخالل فترة الدراسة.
 الفرق فً أسعار التأمٌن التً تم الحصول علٌها بواسطة نموذج التسعٌر واالسعار الفعلٌة.
 معدل الخسارة ،درجة حدة المطالبات ،ولوة الجنٌة فً ممابل الخطر لتأمٌن المعدات اإللكترونٌة.
 أعلى خسارة متولعة ،وتشتت لٌم معدل خسارة الجنٌة الواحد المؤمن علٌه عن الوسط.

أهمٌة الدراسة:
هذه الدراسة تسعً لتمدٌم تحلٌل وتفسٌر متكامل بمدر اإلمكان عن تسعٌر تأمٌن المعدات اإللكترونٌة
بصورة علمٌة ومنهجٌة ،إضافة إلى ذلن تنبع أهمٌة هذه الدراسة من مشاركتها فً جوائز مؤتمر العمبة للبحوث
التأمٌنٌة وذلن بمناسبة مرور عشرة سنوات على أنطالق مؤتمر العمبة الدولى للتأمٌن برعاٌة اإلتحاد األردنً
لشركات التأمٌن.

حدود الدراسة:
 لامت الدراسة على نموذج التسعٌر الذي ٌحسب على أساس معدل الخسارة للجنٌه الواحد ونسبة العمولة
والمصروفات االدارٌة باالضافة إلى تكالٌف اإلعادة.
 إشتملت هذه الدراسة على وثٌمة تأمٌن المعدات اإللكترونٌة بجمٌع فروع شركة التأمٌن اإلسالمٌة
(السودان).
 الفترة الزمنٌة للدراسة 4108-4102م.

منهجٌة التحلٌل:
تم اإلعتماد على المنهج التحلٌلً الوصفً واالحصائً ،وتستند على بٌانات ومعلومات تم الحصول علٌها من
لسم اإلحصاء والمعلومات بشركة التأمٌن اإلسالمٌة وتمارٌر بنن السودان المركزي ،وتم إستخدام صٌغة ألصى
خسارة مادٌة محتملة  Max Lossا لذي ٌموم على خسارة الجنٌة للوحدة الواحدة المؤمن علٌها ،عدد الوحدات
المعرضة للخطر (عدد الوثائك) ومبلغ التأمٌن (الخطر) ،باإلضافة إلى تطبٌك نموذج التسعٌر الذي ٌعالج تكالٌف
تسوٌة الخسائر والمصروفات االخرى كاألتً(:)0
)R= L/ 1-(b + a + re)………………….…….. (1

()0التقرير الثاني (حقائق حىل الارقام) قسم الاحصاء والبحىث – شركة التأمين الاسالمية 2002
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حٌث:
=R

سعر التأمٌن األدنى (السعر الصفري)

=L

معدل خسارة الجنٌه الواحد المؤمن علٌه (نسبة المطالبات إلى مجموع مبالغ تأمٌن المحفظة)

= b

نسبة العمولة لأللساط المكتتبة.

=a

نسبة المصروفات االدارٌة لأللساط المكتتبة.

= re

نسبة تكلفة إعادة التأمٌن لأللساط المكتتبة.

تم إستخدام معادلة التسعٌر أعاله ،لحساب سعر التأمٌن األدنى (السعر الصفري) الذي ٌساوي بٌن االلساط
ودفعٌات تسوٌة الخسائر والمصروفات االخري ( ،)Rateباإلضافة إلى السعر االحمٌمً الذي تم الحصول علٌه
بمسمة االلساط على مبالغ التأمٌن (،)Actual Rate
حٌث:
السعر الذي ٌعمل على تسوٌة المطالبات والمصروفات االخرى (السعر األدنى) =

Rate

السعر الذي ٌساوي االلساط ممسومه على مبالغ التأمٌن (السعر الحمٌمً) =

Actual Rate

الفرق بٌن السعر االحمٌمً والسعراألدنى =

Difference

معدل الخسارة األدنى = Grand Loss Ratio
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تقوم الدراسة على عدة محاور:
أوالً :وثٌقة التأمٌن المعدات اإللكترونٌة:
تغطً وثٌمة تأمٌن المعدات اإللكترونٌة بشركة التأمٌن اإلسالمٌة أجهزة الحاسوب اَلً ،أجهزة
األشعة ،معدات التعمٌم الضخمة ،أجهزة التنفس اإلصطناعً ،وأجهزة اإلتصال مثل وحدات اإلتصال التلفونٌة،
الرادار ،أجهزة اإلتصال بالرادٌو والفاكسمٌلً ،المعدات التلفونٌة المستعملة ألغراض صناعٌة  ،ومعدات
إستدٌوهات التصوٌر السٌنمائً والتلفزٌونً وهذه التغطٌات تشمل التلف المادي مثل (الحرٌك ـ اإلشتعال ـ
اإلنفجار ـ خسائر اإلطفاء ـ الدخان ـ تأكسد الغازات ـ الترشٌح ـ الرطوبة ـ إنزالق التربة ـ العواصف ـ لصور
فً الدائرة الكهربائٌة ـ زٌادة فً التحمٌل ـ التشعٌل الخاطئ ـ لصور المهارة ـ الفعل الضار المتعمد من لبل
العمال أو طرف آخر ـ التخرٌب ـ السـطو ـ السلب) ،وهذه الوثٌمة تغطً األجزاء المادٌة لألجهزة اإللكترونٌات
وال تغطً البرامج اإللكترونٌة ( Softwareأصول غٌر ملموسة) الموجودة داخل هذه األجهزة اإللكترونٌة،
حٌث ال توجد أي شركة تأمٌن فً السودان تموم بتغطٌة البرامج اإللكترونٌة.

ثانٌا ً :أثر التضخم على األقساط والمطالبات:
الﺘﻀﺨم ظاهرة إلتصادٌة تتصل بالكثٌر من العاللات الﺘً تربط بٌن العوامل والموى المؤثرة فً حركة
الﻤﺘغٍرات االلﺘﺼادٍة ،فالتغٌرات فً مستوٌات األﺴعار من فﺘرة ألخرى ٌؤدي إلى عدم إستمرار فً الموة
الﺸرائٌة للﻨمود الﺘً تعتبرمعٌار للمٍﻤة ،فمد إهتم الفﻜر االلﺘﺼادي والﻤالً بظاهرة الﺘﻀﺨم ألنه ٌؤثر على لٌمة
الموجودات األمر الذي ٌتطلب معالجته وأخذه بعٌن اإلعتبار وذلن لتأكٌد مصدالٌة تمٌٌم الوحدات االلتصادٌة ،
لذا فمد تم إستبعاد أثر التضخم على األلساط والمطالبات وذلن خالل الفترة 4108 – 4102م
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شكل ٌوضح معدل التضخم –حسب تقارٌر بنك السودان المركزي للفترة من 2018- 2010م
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المصدر :الجهاز المركزي لالحصاء– 2017م

 من الشكل نالحظ أن معدل التضخم إرتفع بصورة متزاٌدة ،ثم إنخفض فً عامً  4105و 4106
لم ٌتجاوز  ،%08وأرتفع بصورة كبٌرة كبٌرة جدا ً فً عام 4108م بعدل  %75العام 4106م،
وألخذ معدل التضخم فً االعتبار كان التعامل مع األلساط والمطالبات بإعتبارها إسمٌة وتم خصم
معدل التضخم لكل سنة لكً ٌتم الحصول على األلساط والمطالبات الحمٌمٌة وهذا ما وضحه
الجدول رلم (.)0
جدول (ٌ )1وضح االقساط والمطالبات االسمٌة والحقٌقة لتأمٌن المعدات اإللكترونٌة خالل فترة الدراسة
المطالبات
المطالبات
االقساط
االقساط
البٌان

اإلسمٌة

الحقٌقٌة

اإلسمٌة

الحقٌقٌة

2014
2015

676,421
0,114,388

246,130
830,984

376,350
007,733

437,010
97,708

2016

0,443,060

0,114,994

495,840

424,573

2017

4,879,282

0,958,129

059,985

018,791

2018

2,600,697

0,383,519

204,669

488,868

-

تحسب القٌمة الحقٌقٌة من ناتج ضرب القٌمة اإلسمٌة من ناتج فً ُمخفض القٌمة (.)deflator
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من الجدول نالحظ:
 هنالن زٌادة مستمرة فً الساط تأمٌن المعدات اإللكترونٌة خالل فترة الدراسة.
 تساهم ألساط تأمٌن المعدات اإللكترونٌة بـ  %103من إجمالً الساط شركة التأمٌن اإلسالمٌة،
وٌعزى ذلن لضعف التوعٌة التأمٌنٌة فٌما ٌختص بتأمٌن المعدات اإللكترونٌة وعدم التأمٌن على
البرامج اإللكترونٌة (اصول غٌر ملموسة).
 تأمٌن المعدات اإللكترونٌة بسوق التأمٌن تعتبر األضعف ممارنة مع أنواع التأمٌن األخرى،
وٌتضوى تحت التأمٌن الهندسً والذى ٌمثل فً سوق التأمٌن ما ٌمارب  %2للعام 4107م.
ولمعرفة نسبة الزٌادة التً طرأت على األلساط الحمٌمة فمد تم إعتماد العام  4102كسنة أساس وإستخدام صٌغة
األرلام المٌاسٌة البسٌطة األتٌة(:)0
)I = P1/P0*100………………….…….. (2
الرلم المٌاسً (ٌوضح نسبة الزٌادة) = I
= P1
سنة الممارنة
= P0
سنة االساس
جدول(ٌ )2وضح نسبة الزٌادة الحقٌقة فً األقساط والمطالبات بإستخدام الرقم القٌاسً البسٌط للفترة 2018 –2014

العام
2014

االقساط
100%

المطالبات
100%

2015

195%

41%

2016
2017
2018

235%
460%
325%

102%
46%
122%

من الجدول نالحظ:


إرتفاع األرلام المٌاسٌة لأللساط الحمٌمة بصورة مستمر خالل فترة الدراسة عن العام  ،4102إال ان
نسبة إرتفاع االلساط تفوق المطالبات بنسبة  %232فً العام 4108م.



هنالن إنخفاض فً نسبة المطالبات بلغت  %26 ،%20وذلن فً خالل عامً  4018 ، 4105على
التتالً.

()1

الارقام القياسية – سلسلة دورية تعنى بقضايا التنمية في ألاقطار العربية 3002م
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ثالثا ً :سعر التأمٌن األدنً والسعر الحقٌقً:
جدول (ٌ )3وضح أسعار التأمٌن الحقٌقة وسعر التأمٌن االدنى الذي ٌعمل على تسوٌة المطالبات
والمصروفات االخرى للتأمٌن اإللكترونً التً تقدمها الشركة خالل الفترة 2018 – 2014م

نوع التأمٌن

الحد األدنى للسعر
Minimum Rate

السعرالحقٌقً
Effective Rate

الفرق
difference

2014
2015
2016
2017
2018

0.18%
0.04%
0.08%
0.02%
0.03%

0.22%
0.22%
0.19%
0.10%
0.20%

0.04%
0.18%
0.12%
0.08%
0.17%

من الجدول نالحظ:


هنالن إنخفاض تدرٌجً فً سعر التأمٌن الحمٌمً لتأمٌن المعدات اإللكترونٌة خالل الفترة – 4102
4107م ،ثم زادت فً العام 4108م



سعر التأمٌن الذي ٌعمل على تسوٌة المطالبات والمصروفات االخرى (السعر األدنى) لتأمٌن المعدات
اإللكترونٌة ال ٌتعدي  %1017كمتوسط خالل الفترة 4107- 4104م.



سعر التأمٌن الحمٌمً لتأمٌن المعدات اإللكترونٌة أكبر من السعر األدنى بفارق  % 1004كمتوسط خالل
فترة الدراسة ،مما ٌمكن الشركة من إمتصاص الخسائر التً تتحمك فً أنواع التأمٌن األخرى إن
وجدت.



هنالن فرق موجب بٌن السعر الحمٌمً والسعر األدنى لتأمٌن المعدات اإللكترونٌة خالل الفترة الدراسة
مما ٌعنً تحمٌك فائض (أرباح) وعدم وجود أي خسائر خالل فترة الدراسة.



وبحساب المتوسطات نجد أن الحد األدنً للسعر .%1013

رابعا ً :مؤشر حدة المطالبات :Severity of Claims Index
ٌشٌر معدل الخسارة إلى نسبة المطالبات إلى اإلكتتاب ،أما حدة المطالبات فهو مفهوم ٌهتم بماذا
تمثل المطالبات المدفوعة بالنسبة إلى إجمالً المٌمة المعرضة للخطر (إجمالً لٌمة المحفظة) فهً عبارة عن
إحتمال ولوع حادث منسوبا ً إلى معدل الخسائر للجنٌة الواحد المؤمن علٌه ،فاذا كان ناتج المسمة ألل من الواحد
الصحٌح فان المطالبات ال تشكل خطرا ً على الشركة ،أما إذا كان ٌساوي الواحد فهذا ٌنذر بشًء من الخطورة،
أما إذا كان أكبر من الواحد فإن ذلن ٌشكل خطورة وٌستلزم إجراءات سرٌعة ،وٌمكن التعبٌر عنه رٌاضٌا ً
كاَتً:
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)…………...…… (3
حٌث:
( L/Uمعدل خسارة الجنٌه الواحد)
Po

(إحتمال ولوع الحادث)
جدول (ٌ )5وضح معدل الخسارة ودرجة حدة المطالبات خالل الفترة 2018- 2014م

نوع التأمٌن

معدل الخسارة
Normal Loss Ratio

حدة المطالبات
Severity degree

2014
2015
2016
2017
2018

%56
%12
%24
%6
%9

0.01337
0.00488
0.00363
0.00028
0.00395

من الجدول نالحظ:
 معدل الخسارة ال ٌتعدي  %40لتأمٌن المعدات اإللكترونٌة كمتوسط خالل فترة الدراسة.
 هنالن إنخفاض فً حدة المطالبات تأمٌن المعدات اإللكترونٌة من العام 4102م حتى العام 4107م.
 فً العام 4102م معدل الخسارة فاق الـ  %51للعام  ،4102لكن فً ذات الولت درجة حدة المطالبات
لم تكن عالٌة.
اإلسالمٌة غٌر حادة خالل فترة الدراسة حتى فً
 مطالبات تأمٌن المعدات اإللكترونٌة بشركة التأمٌن ٍ
األعوام التى لدٌها معدل خسارة أكبر من  %51أو سعر التأمٌن الحمٌمً ألل من السعر العادل ،وذلن
ألن حدة المطالبات تعتمد على مبالغ التأمٌن ال األلساط ،ولتاكٌد ذلن فمد تم تصنٌف المطالبة الحادة التى
تكون خسارة كلٌة وذلن بإعتماد خسارة الجنٌه الواحد المؤمن علٌه كاألتً:
المطالبات المدفوعة
مجموع مبالغ التأمٌن %61 X
بشكل عام المطالٌة التى ٌتعدى قٌمة تعوٌضها %60من مبلغ التأمٌن تعتبر فً نطاق الخسارة الكلٌة
وتصنف على أنها حادة.
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خامسا ً :أقصى خسارة مادٌة محتملة:
ٌعتمد ألصى خسارة متولعة على ثالثة عناصر رئسٌة وهً المٌمة المعرضة للخطر (مبلغ التأمٌن)،
خسارة الجنٌة للوحدة الواحدة المؤمن علٌها باإلضافة إلى عدد الوحدات المعرضة للخطر (عدد الوثائك) ٌمكن
وضع ذلن فً شكل الدالة االتٌة:
)Max.P.Loss = F (L, N, S)…………………………..………. (4

حٌث:
ألصى خسارة مادٌة محتملة

=

Max Loss

خسارة الجنٌة للوحدة الواحدة المؤمن علٌها

=L

عدد الوحدات المعرضة للخطر (عدد الوثائك) = N

مبلغ التأمٌن (الخطر)

= S

من المعدادلة رلم ) (1فان أعلى خسارة محتملة ال ترتبط بمسط التأمٌن ففً ألصى حاالت التشاؤم بألصى خسارة
محتملة ٌمكن التعبٌر عنها بالصٌغة األتٌة

)0(:

)}………………..………. (5

√
√

= Max Loss

بهذا فان الصى خسارة محتملة تزٌد بزٌادة معدل الخسارة ومبلغ التأمٌن وتنخفض بزٌادة عدد الوحدات المعرضة
للخطر (عدد الوثائك – لانون االعداد الكبٌرة).
جدول (ٌ )6وضح مبالغ التأمٌن والمطالبات وأقصى خسارة محتملة لتأمٌن المعدات اإللكترونٌة خالل فترة الدراسة
مبلغ
التأمٌن

2014
2015
2016
2017
2018

المطالبات

376,350
007,733
495,840
059,985
204,669

312,999,543
250,490,243
639,357,063
4,956,822,456
4,485,598,430

أعلى خسارة
محتملة

38,061,415
25,100,093
70,725,150
216,490,812
438,659,733

من الجدول نالحظ :
 مطالبات تأمٌن المعدات اإللكترونٌة ال تساوي أو تمترب من ألصى خسارة مادٌة محتملة خالل فترة
الدراسة.
 هنالن زٌادة فً مبالغ ألصى خسارة متولعة خالل فترة الدراسة وذلن إلرتباطه بزٌادة مبالغ التأمٌن
(المٌمة الكلٌة المعرضة للخطر).
()1

إبراهيم دمحم مهدي  -التأمين ورياضياته – الخطر والتأمين –املكتبة العصرية 2010
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سادسا ً :مؤشر قوة الجنٌة فً مقابل الخطر:
هو مفهوم ٌموم على ماذا ٌعنً إمتالن شركة التأمٌن لجنٌه واحد فً ممابل المخاطر التً تمبلها أي إذا كانت
الشركة تمتلن جنٌها ً واحدا ً فما هو ألصى خطر ٌمكن أن تمبله.
لوة الجنٌة فً ممابل الخطر هً لٌمة الجنٌه منسوبة لمعدل خسارة الجنٌه الواحد المؤمن علٌه والذي بدوره
ٌساوي نسبة المطالبات إلى المٌمة المعرضة للخطر (مبالغ التأمٌن).
جدول رقم (ٌ )7وضح قوة الجنٌه فً مقابل الخطر لتأمٌن المعدات اإلألكترونٌة خالل فترة الدراسة

قوة الجنٌه مقابل الخطر

2014

2015

2016

2017

2018

810ج

3,833ج

2,161ج

18,482ج

5,539ج

من الجدول نالحظ:
 لوة الجنٌه متأرجحة فً ممابل الخطر وال تسٌر بصورة منتظمة لتأمٌن المعدات اإللكترونٌة خالل فترة
الدراسة.
 لوة الجنٌه فً ممابل الخطر خالل فترة الدراسة لتأمٌن المعدات اإللكترونٌة كانت األفضل فً العام
4107م واألضعف فً العام 4102م.

مغزى مؤشر قوة الجنٌه فً مقابل الخطر:
ٌ )0جب أن ٌتغٌر حد إحتفاظ الشركة تبعا ً للتغٌر الذى ٌحدث فً مؤشر لوة الجنٌه ممابل الخطر صعودا ً
وهبوطاً.
ٌ )4جب التفكٌر فً وسائل تمكن الشركة من زٌادة طالتها المصوى فً إستٌعابها للمخاطر.
موشر لوة الجنٌه ممابل الخطر سٌكون ذو داللة كبٌرة لو أن الشركات األخرى العاملة فً السوق تمدم
هذا المؤشر وسٌعطً صورة لرٌبة جدا ً من الحمٌمة على مستوى األداء العام بٌن الشركات بمثل ما تعطً
مؤشرات التضخم فكرة عن مستوى التصادٌات الدول وبمثل ما تعطى مؤشرات سعر صرف العمالت الى
جانب المٌزان التجاري عن الوضع االلتصادي لكل دولة.
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سابعا ً :االنحراف المعٌاري :Standard Deviation
االنحراف المعٌاري ٌوضح مدى تشتت البٌانات عن الوسط الحسابً ،فبالنسبة لمعدل الخسائرللوحدة
الواحدة المؤمن علٌها ( )Lلفترة زمنٌة لدرها خمسة سنوات (فترة الدراسة) فكلما كانت لٌمته صغٌرة جدا ً
لدرجة تمترب من الصفر نجد أن فرولات المٌم عن الوسط الحسابً الل وهذا ٌدل على استمرار فً تأرحج
المطالبات مما ٌعنً أن خسائر الشركة تاخذ معدل ثابت بالمٌاس الى لٌمتها المؤمنة بها ال ألساطها.
جدول(ٌ )8وضح االنحراف المعٌاري لمطالبات تأمٌن المعدات اإللكترونٌة خالل فترة الدراسة

االنحراف المعٌاري
Standard Deviation
0.001305

القسم
تأمٌن المعدات اإللكترونٌة

من الجدول نالحظ :
 بشكل عام هنالن إستمرار فً تأرجح مطالبات تأمٌن المعدات اإللكترونٌة مما ٌعنً أن الخسائر تاخذ
معدل ثابت بالمٌاس الى لٌمتها المؤمنة بها ال ألساطها.
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النتائج:
 أثر التضخم واضح على ألساط ومطالبات تأمٌن المعدات اإللكترونٌة بشركة التأمٌن اإلسالمٌة خالل
فترة الدراسة.
 إرتفاع نسبة األلساط الحمٌمة لتأمٌن المعدات اإللكترونٌة بصورة تدرجٌة خالل فترة الدراسة بإعتماد
العام  4102كسنة أساس بصورة تفوق المطالبات.
 السعر الذى منح لتأمٌن المعدات اإللكترونٌة خالل فترة الدراسة مجزئً بصورة كبٌرة جدا ً مما ٌعنً
تحمٌك فائض (أرباح) وعدم وجود أي خسائر خالل فترة الدراسة.
 معدل خسارة تأمٌن المعدات اإللكترونٌة صغٌر جدا ً ودرجة حدة المطالبات تمترب من الصفر وبعٌدة عن
الواحد الصحٌح ،مما ٌشٌر إلى أنه ال توجد خطورة.
 لوة الجنٌه فً ممابل الخطر متأرجحة وال تسٌر بصورة منتظمة لتأمٌن المعدات اإللكترونٌة خالل فترة
الدراسة ،وكانت األفضل فً العام 4107م واألضعف فً العام 4102م.
 مطالبات تأمٌن المعدات اإللكترونٌة ال تساوي أو تمترب من ألصى خسارة مادٌة محتملة خالل فترة
الدراسة ،والزٌادة فً مبالغ ألصى خسارة متولعة إلرتباطه بزٌادة مبالغ التأمٌن (المٌمة الكلٌة المعرضة
للخطر) خالل فترة الدراسة.
 خسائر تأمٌن المعدات اإللكترونٌة تأخذ معدل ثابت بالمٌاس الى لٌمتها المؤمنة بها ال ألساطها ،وذلن ألن
االنحراف المعٌاري لمعدل الخسائر ٌمترب من الصفر خالل فترة الدراسة.

التوصٌات:
 االعتماد على السعر الذى لدمته الدراسة  %1013وهو ٌتمٌز بدرجة عالٌة من الموثولٌة والوالعٌة
وسهولة التطبٌك و ٌعتبر كافٌا ً لتغطٌة المطالبات والمصروفات االدارٌة األخرى عالوة على تحمٌك
فائض إلشتماله على نتائج إحصاءات االعوام السابمة.
 تملٌل اإلنحرافات بٌن السعر المخطط (سٌاسة اإلكتتاب) والسعر الحمٌمً مع األخذ فً اإلعتبار السعر
الصفري والسعر العادل.
 إدخال تأمٌن البرامج اإللكترونٌة (اصول غٌر ملموسة) لوثٌمة التأمٌن اإللكترونً إذ أن هذه البرامج ال
تمل فً األهمٌة عن األجهزة االلكترونٌة ،خاصة فً ظل أنتشار ظاهرة المرصنة اإللكترونٌة ،وذلن بعد
إجراء الدراسات والبحوث الالزمة.
 زٌادة محفظة تأمٌن المعدات اإللكترونٌة وذلن لجعل لانون االعداد الكبٌرة ٌعمل بكفاءة إلمتصاص
الخسائر ،كلما كان عدد الوثائك كبٌر ومبالغ التأمٌن صغٌرة زادت كفاءة لانون االعداد الكبٌرة وتحسنت
الصورة العامة لمحفظة تأمٌن المعدات اإللكترونٌة.
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