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 : ملخص
من  كاألشخاص؛ وذليهدف هذا البحث إىل دراسة وحتليل مناذج التوريق يف شركات التأمني على 

؛ مع إبراز مزايا على األشخاص وآلية عمل كل منوذج خالل التعرف على مناذج التوريق يف شركات التأمني
ركات التأمني على وقد بينت الدراسة أن هناك ثالثة مناذج رئيسة للتوريق يف ش .ومساوئ كل منوذج

تايل الاألشخاص تتمثل يف توريق االحتياطات اإلضافية؛ القيمة املضمنة وتوريق الوفيات الكارثية، وب
 .هذه النماذج وفقا الحتياجاهتا ووفق األهداف اليت تريد حتقيقها فالشركة ملزمة باستخدام إحدى

 .التوريق ،على األشخاص التأمني، التأمنيشركات  :يةكلمات مفتاح
 .JEL: G12 ،C53 اتتصنيف

Abstract:  
This study aims to study and analyze the models of securitization in 

the insurance companies by identifying the securitization models in the 

insurance companies and the mechanism of work of each model, while high 

lighting the advantages and disadvantages of each model. The study showed 

that there are three main models for securitization in insurance companies 

on the securitization of additional reserves; the embedded value and the 

securitization of catastrophic deaths. Consequently, the Company is obliged 

to use one of these models according to its needs and according to the 

objectives it wishes to achieve 
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 مقدمة .1
اآلليات املستحدثة اليت كان هلا صدى كبري وانتشار أكرب منذ بداية ظهوره  التوريق من أبرزيعترب 

وإىل غاية يومنا هذا، إذ حققت هذه العملية جناحا وتطورا واسعا كما أصبحت متارس يف العديد من دول 
حل مشكلة القروض  العامل؛ وقد كانت بداية عمليات التوريق يف البورصات املالية األمريكية وكان غرضها

 .اإلسكانية العقارية مث حتولت إىل أداة للوفاء مبتطلبات كفاية رأس املال
ملواجهة جلأت إىل التوريق كآلية بديلة  غريها من الشركاتكمني على األشخاص  وشركات التأ

اعتمدت  حيثمرحلة جديدة  األشخاصفي السنوات األخرية؛ بدأت صناعة التأمني على ف. املخاطر
على تقنيات التوريق املتقدمة ملعاجلة التحديات اليت تفرضها األنظمة والقوانني وتعزيز العائد على حقوق 

يف نفس الوقت، وفر التوريق للمستثمرين القدرة على قبول التعرض للمخاطر غري املرتبطة . املسامهني
 .باالستثمارات التقليدية

 : التاليةمن خالل ما سبق ميكن طرح اإلشكالية 
 ؟ناجعتها وما مدىشركات التأمين على األشخاص في  التوريق المستخدمةنماذج ال هيما 

 :تتفرع عنها التساؤالت التالية
 ما هي أسباب جلوء شركات التأمني على األشخاص إىل التوريق؟ −
 ما هي أهم مناذج التوريق املستخدمة يف شركات التأمني على األشخاص؟ −
 كل منوذج؟  ما هي آلية عمل −
 :مت االعتماد على وملعاجلة املوضوععلى التساؤالت املطروحة  لإلجابة: البحث فرضيات. 2.1

وذلك حسب وخاصة؛ حمددة توريق تستخدم شركات التأمني على األشخاص مناذج  :الفرضية الرئيسية
 .القوانني والبيئة احمليطة هبااحتياجاهتا وحسب 
 :الفرضيات الفرعية

  ؛على استيعاب املخاطرتلجأ شركات التأمني على األشخاص إىل التوريق من أجل زيادة قدرهتا 
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 توريق االحتياطات اإلضافية؛ توريق القيمة املضمنة وتوريق الوفيات الكارثية أهم مناذج التوريق يف 
 التأمني على األشخاص؛   شركات

  أساسية يعتمد عليها عناصر ومبادئلكل منوذج. 
تكتسي هذه الدراسة أمهيتها من اهتمام الباحثني املتزايد بالبحث عن مواكبة  :أهمية الدراسة. 3.1

توفر حديثة  مناذجوإجياد  جمال التوريقال سيما يف لف املستجدات يف القطاع املايل؛ التطورات ومسايرة خمت
كما تتجسد أمهية هذا البحث يف تسليط الضوء على قطاع مهم وهو تأمينات   ؛ل للمشاكل املاليةحلو 

 .مناذج التوريق املستخدمة يف هذه الشركات وإبراز مزاياها ومساوئهااألشخاص والتعرف على 
مناذج التوريق  دراسة وحتليلنطمح من خالل دراستنا هذه بالدرجة األوىل إىل : أهداف الدراسة. 4.1

 :تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف التاليةكما ركات التأمني على األشخاص؛  ش املستخدمة يف
 أنواعها؛التعرف على مفهوم شركات التأمني على األشخاص؛ وتسليط الضوء على أهم  -
 ؛مناذج التوريق املستخدمة يف شركات التأمني على األشخاصتقييم مدى جناح  -
 .تواجه عملية التوريق يف شركات التأمني أن اليت ميكن صعوباتلفت االنتباه إىل أهم ال -
  ماهية شركات التأمين على األشخاص .2

 :لقد تعددت التعاريف املقدمة لشركات التأمني نذكر منها :تعريف شركات التأمين. 1.2
حيث تقوم هذه الشركة أو املنشأة بتجميع  شركة التأمني منشأة جتارية هتدف لتحقيق الربح؛"

األقساط من املؤمن هلم؛ واستثمارها يف أوجه استثمارية مضمونة؛ بغرض توفري األموال الالزمة لدفع 
التعويضات للمؤمن هلم أو املستفيدين عند حتقق األخطار املؤمن ضدها، وتغطية نفقات مزاولة النشاط 

 .(68ص  ؛1222شحاته،نور؛ )"التأميين، وحتقيق ربح مناسب
هي نوع من املؤسسات املالية اليت متارس دورا مزدوجا؛ فهي شركة للتأمني تقدم اخلدمة التأمينية " 

ملن يطلبها، كما أهنا تقوم بتحصيل األموال من املؤمن هلم يف شكل أقساط؛ لتعيد استثمارها بغرض حتقيق 
 .(021؛ ص1221هنيدي،)"عوائد
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حيث تقدم خدمة التأمني ملن يطلبها مقابل  هي مؤسسة مالية تقوم بدور مزدوج؛ وعليه فشركات التأمين
تلقي أقساط من املؤمن هلم، إذن هي أداة تأمني، كما أهنا تقوم باستثمار األقساط املتحصل عليها من 

أو  املؤمن هلم نيابة عنهم مقابل عائد؛ وهذا بغرض توفري األموال الالزمة لدفع التعويضات للمؤمن هلم
 .مزاولة النشاط التأميين وحتقيق ربح مناسباملستفيدين عند حتقق اخلطر املؤمن ضده، وتغطية نفقات 

 مفهوم التأمين على األشخاص .2.2
يذكر املؤرخون أن أول صور الـتأمني على األشخاص كانت  :نشأة وتطور التأمين على األشخاص 1.2.2

حيث كان أصحاب السفن يؤمنون على حياة ربان السفينة واملالحني خالل  على حياة الربان واملالحني،
 3861عام ( لندن)ويذكر أن أول وثيقة تأمني على احلياة كانت يف اجنلرتا (. سنة أو أقل) مدة الرحلة

نقطة حتول يف تاريخ  1126ويعترب عام . أصدرها املؤمن ريتشارد مارتن على حياة املؤمن عليه وليم جيبونز
التأمني على احلياة، حيث قامت مجعية التكافؤ للتأمني على احلياة بإجنلرتا بتحصيل أقساط التأمني تبعا 

كأساس حلساب األسعار وحتديد   (Life Tables)لعمر املؤمن على حياته باالعتماد على جداول احلياة 
 .(121؛ ص6112أبو بكر؛ سيفو،) القسط

ورة الصناعية زاد الطلب على وثائق التأمني على احلياة بسبب ظهور الطبقة املتوسطة وزيادة وبظهور الث     
، ولقد كانت (Industrial Life Assurance) عدد العمال؛ وبذلك ظهر التأمني على احلياة الصناعي

ور التأمني ملقابلة وتط.    ويدفع مبلغ التأمني عند وفاته( املؤمن له)أقساط التأمني تدفع طوال حياة الفرد 
رغبات األفراد ومطالبهم فظهر التأمني املختلط على أن حتدد مدة التأمني ويستحق مبلغ التأمني يف هناية 

 .املدة إذا ظل الفرد على قيد احلياة أو تويف خالل مدة التأمني
سنتعرف أوال  قبل التطرق إىل تعريف التأمني على األشخاص؛ تعريف التأمين على األشخاص 2.2.2

فالتأمني أحد وسائل . على تعريف التأمني من بعد ذلك نعرض أهم التعريفات التأمني على األشخاص
 :ددت التعريفات التأمني نذكر منهامواجهة اخلطر، ولو ال وجود اخلطر مل يوجد التأمني، وقد تع

( املؤمن له)دي إىل الطرف الثاين أن يؤ  Insurer( املؤمن)اتفاق يلتزم مبقتضاه الطرف األول  هو»: التأمني
insured أو املستفيد Beneficiary  الذي اشرتط التأمني لصاحله مبلغا من املال أو إيرادا أو مرتبا أو
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املبني  Riskيف حال وقوع احلادث أو حتقق اخلطر  Sum Insured( مبلغ التأمني)أي عوض مايل آخر 
سالم؛ )"مالية أخرى يؤديها املؤمن له للمؤمنأو أي دفعة  Premiumبالعقد وذلك مقابل قسط 

 .(21؛ ص6111مرسي،
 :بعد التعرف على التأمني سنحاول اآلن عرض بعض التعريفات اخلاصة بالتأمني على األشخاص

فنجدها تغطي حوادث . يغطي اخلسائر املالية اليت تنتج عن حتقق أي من أخطار احلياة عقد" 
بلوغ أرذل العمر كما تغطي حوادث قصر العمر، كما تغطي تلك احلوادث اليت تقع لألشخاص يف جمال 

بلقيين؛ ال) "حياهتم مثل الزواج أو دخول اجلامعة أو بلوغ عمر حمدد أو الوفاة أو غريها من حوادث احلياة
 .(711ص  ؛6112الباقي،

هي اتفاقية احتياط بني :"أما املشرع اجلزائري فقد عرف تأمينات األشخاص على النحو التايل
املؤمن له واملؤمن، ويلتزم مبوجبه بأن يدفع للمكتتب أو املستفيد املعني مبلغا حمددا، يف حالة حتقق احلادث 

ويلتزم املكتتب بدفع األقساط حسب جدول استحقاق أو عند حلول األجل املنصوص عليه يف العقد، 
 .(16؛ ص1221اجلريدة الرمسية اجلزائرية،)"متفق عليه

من خالل التعريفات السابقة نستنتج أن تأمني على األشخاص يشمل التأمني ضد األخطار اليت 
وع يتعرض هلا األشخاص واليت تصيبهم مباشرة يف حياهتم أو صحتهم، حيث يكون الشخص هو موض

وبتايل فهو عقد . التأمني ويرتبط به مباشرة اخلطر املؤمن ضده كالتأمني ضد املرض أو احلوادث الشخصية
يكتتب بني املكتتب واملؤمن، يلتزم بواسطته املؤمن بدفع مبلغ حمدد للمؤمن له أو املستفيد يف حالة وقوع 

التعاقد، يف حني يلتزم املكتتب  موت املؤمن عليه؛ مرضه أو عدم كفاية الدخل أو خالل فرتة)احلدث 
 . بدفع أقساط حسب جدول استحقاق متفق عليه

 توريق التأمين على األشخاص .3
إن التوريق يف التأمني يعتمد على حتويل املخاطر املتعلقة بنشاط التأمني حنو  :تعريف توريق التأمين. 1.3

حلياة؛ وكذلك خماطر احلياة وتوريق خماطر غري ا ويتم تصنيفه حسب نوع املخاطر إىل توريق. السوق املالية
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يق يف جمال التأمني؛ نذكر ر وقد قدمت عدة تعاريف تلخص مضمون التو . غري الكارثيةاملخاطر الكارثية و 
 :منها ما يلي

ألن شركات  استخدام التوريق يف جمال التأمني يسمح بتمويل خملفات الكوارث عند وقوعها؛"
ويف الواقع، فإن أمواهلا . التأمني غالبا ما تكون غري قادرة على تعويض مجيع الضحايا يف اآلجال احملددة

ونتيجة لذلك، تلجأ . اخلاصة، وكذلك أموال معيدي التأمني، غري كافية لتعويض مجيع املؤمن عليهم
األوراق املالية،  يرغبون يف املضاربة وشراءشركات التأمني إىل السوق املالية حيث هناك املستثمرين الذين 

 .(Bandrane ;2013)"الضرر الذي مت حتويله إىل أوراق مالية للجزء املؤمن عليه ومتويل جزء من
التوريق هو خمطط بديل يسمح بتقسيم خطر التأمني إىل خماطر أخرى، لتوثيقه بدقة وتوزيعه "

ويشمل هذا املخطط أدوات منظمة ووسائل مهيكلة، وعليه فاألوراق املالية املرتبطة  بشكل منفصل،
تعطي  (ILS "Linked Securities) Insurance"( األوراق املالية املشتقة يف جمال التأمني)بالتأمني 

 .p 135   (Scherer; 2000; ) "املستثمر حق املسامهة املباشرة يف حمافظ خماطر التأمني
نقل خماطر االكتتاب إىل أسواق رأس املال من خالل إنشاء :" ميكن تعريف توريق التأمني بأنه

حتويل التدفقات النقدية إىل : وإصدار األوراق املالية، وتنطوي عملية توريق التأمني على العنصرين التاليني
ميكن تعريف . ل تداوهلاأوراق مالية قابلة للتداول؛ ونقل خماطر االكتتاب ألسواق رأس املال من خال

أو تفكيك التدفقات النقدية إىل أوراق / ، واليت هي أساًسا التجميع و "اهلندسة املالية"صر األول بأنه العن
مالية جديدة وخمتلفة وهذا أمر شائع املمارسة يف األسواق املالية، العنصر الثاين من توريق التأمني يتضمن 

، فإن ملعيدي التأمني يف صناعة التأمنيفبدال من نقل خماطر االكتتاب . املتلقي النهائي للمخاطر املتداولة
 .(Gorvett ;1999 ;p137)" اخلطر ينقل إىل أسواق رأس املال

خمطط بديل يسمح بنقل املخاطر " :للتوريق وهومن خالل التعاريف السابقة ميكن إعطاء تعريف بسيط 
من شركة التأمني إىل طرف آخر وهو السوق املايل بدال من معيد التأمني، حيث يتم حتويل هذه املخاطر 

 .إىل أوراق مالية قابلة للتداول
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أدى نقص التمويل يف سوق الرهن العقاري إىل ظهور  م،1211يف أواخر سنة  :نشأة توريق التأمين. 2.3
على وجه اخلصوص، الطلب الزائد من قبل مالكي املنازل مع إمكانية رهنهم للعقارات؛ . التوريقعملية 

املدخرين، قاد األسواق املالية إىل التساؤل عما إذا كان هناك طريقة أكثر كفاءة  لدى-زائد–ووجود عرض 
ن اجلواب تطوير صناعة كا. للتحريك األموال من املوردين يف أسواق رأس املال إىل طاليب الرهن العقاري

وإنشاء أوراق مالية قابلة للتداول وأكثر سيولة وتطوير هذه األوراق املالية وهذا  العقاري،توريق الرهن 
 .السوق لتسهيل نقل األموال من املستثمرين إىل املقرتضني

أبرز  ومن. إن عملية التوريق املدعومة باألصول هلا فوائد عديدة أدت إىل تعميمها والتوسع فيها
حتويل القروض العقارية غري السائلة إىل أصول عالية السيولة قابلة  املثال،على سبيل : فوائدها تعزيز السيولة

وهي القدرة على حتديد قيم سوق  املالية،اليت تنجر عن قابلية تداول األوراق  أخرى،فائدة . للتداول
طريقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة لنقل األموال من املستثمرين إىل  يوفر التوريق ذلك،باإلضافة إىل . القروض

 عادة،و  .هناك ميزة إضافية وهي إمكانية حتسني التصنيف االئتماين وغريها،ونظرا هلذه الفوائد . املقرتضني
 (Gorvett ;1999 ;p139) :لتوريق خماطر التأمني ومها سببني رئيسينييتم إعطاء 

هناك خطر حدوث خسائر فادحة جراء الكوارث مما قد  (:المخاطر الكبيرة جداإمكانية تغطية )القدرة 
ميكن القول إن أسواق رأس املال ميكن أن تتعامل  أخرى،أضرار كبرية بصناعة التأمني؛ من ناحية  يلحق

اليت و  الكبرية،من املعتقد أن خسائر الكوارث  وبالتايل، .الكوارث هابتسببسهولة مع اخلسارة اليت ميكن أن 
 .ميكن التعامل معها دون صعوبة من قبل أسواق رأس املال التأمني،تشكل هتديدا ملالءة صناعة 

إذا ميكن العثور على وسيلة  املال،إن مستوى التعرض للكوارث غري مرتبط حبركة أسواق رأس : االستثمار
من  املثال،سبيل  على-كوارث االستثمار يف التعرض لل أخرى،مع إمكانية التنويع؛ بعبارة  فيها،لالستثمار 

أن يكون مرغوبا به من قبل أسواق رأس املال ألنه سيكون غري مرتبط  جيب-خالل سندات الكوارث 
االستثمار يف التعرض للكوارث سيكون أكثر جاذبية إذا كان  بشكل عام مع احملافظ االستثمارية القائمة،

 .يوفر أيًضا عائًدا مرتفًعا بالنسبة إىل املخاطر األساسية
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 :وميكن توضيح آلية عمل التوريق وفق املخطط املوايل: آلية عمل توريق التأمين. 3.3
 مخطط عمل آلية التوريق :1 الشكل

 

Source: )Scherer, 2000 ; p136). 

(. SPV)أو ذات الغرض اخلاص  املختصة،من قبل الشركة الناقلة  سندات الكوارثيتم إصدار 
بتعويض احملول  SPVيلزم هذا العقد . كما تلتزم هذه الشركة الناقلة بنقل املخاطر ضمن عقد التحوط

يتم . مجيع الكوارث الطبيعية احملددة مسبًقا أحد أوبعد وقوع  التأمني،مقابل دفع قسط  ،(شركة التأمني)
طبيعة األحداث الكارثية املغطاة وآلية  اخلطر،فرتة  :وأمور أخرىالتعويض بالرجوع إىل عقد التغطية، 

ضمانات  وتشكل SPVيتم االحتفاظ بأموال إصدار سندات الكوارث من قبل الشركة الناقلة . التعويض
ولضمان تنظيم هذا النوع من . لتستثمر بطريقة سائلة وخالية من املخاطر املتعلقة بالثقة. لعقد التحوط

شركة )هيكل مستقل والغرض الوحيد منها هو نقل املخاطر من احملول  SPVاملعامالت جيب أن تكون 
 .إىل املستثمرين( التأمني

حىت اآلن صناعة التأمني على احلياة استخدمت  خاصنماذج التوريق في شركات التأمين على األش.4
 أو (redundant reserve)توريق االحتياطات اإلضافة : ثالثة أنواع أساسية من عمليات التوريق وهي

وتوريق  XXX (regulatory reserve securitizations)االحتياطات التنظيمية وفق الالئحة 
 (.catastrophic mortality)الكارثية  والوفيات( embedded value)القيمة املضمنة 

 :XXXاالحتياطات اإلضافية وفق الالئحة . 1.4
 XXXتوريق االحتياطات اإلضافية وفق الالئحة نشأة وتطور  1.1.4

 (شركة التأمني) احمليل
 

ذات الغرض )الناقلة الشركة 
(اخلاص  

 املستثمرون
 األقساط

 سندات الكوارث التغطية

 أموال 

العائد/ نقل املخاطر   
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( NAIC)لتأمين امسه من التوجيهات املخصصة للرابطة الوطنية األمريكية ا XXXيأخذ توريق 
تطالب  ،0888وبدأت فعليا منذ عام  XXXئح اباللودة عاها لير إيشا. 618جي ذلنموم النظاوفق ا

هذه اللوائح شركات التأمني على احلياة باستخدام تقنيات متحفظة حلساب االحتياطيات الالزمة أو 
فإهنا تفرض عليها االحتفاظ  ذلك،باإلضافة إىل . القانونية اليت يتعني االحتفاظ هبا ضد التأمني على احلياة

وقد أجربت هذه (. سنة 01إىل  61)حتياطيات الزائدة أو الفائضة طيلة مدة وثيقة التأمني األساسية باال
وال سيما ألولئك  إضايف،اإلجراءات شركات التأمني على الرفع من رأس ماهلا القانوين مما خلق هلا عبء 

 املالرأس  هذا ما دفعهم للبحث عن مصادر خارجية لتمويل حمدود،الذين ميلكون رأس مال 
(Provident ;2007 ;p03).  فشركات التأمني على احلياة يف الواليات املتحدة كان لديها اخليارات

 ريتغيبتصميم املنتج؛  التأمني؛ تغيريإعادة  :XXXالتالية للتعامل مع احتياطي اإلضايف وفق الالئحة 
لقد   .(IAIS ;2003 ;p10) (املالأسواق رأس ) والتمويل اخلارجياملعدالت؛ زيادة رأس املال القانوين 

واق سوقد وفرت أفضل النتائج اقتصاديا؛ كما تعترب أ استخداًما،كانت إعادة التأمني هي احلل األكثر 
املخاطر الكارثية حيث يعجز معيد التأمني عن الوفاء بكافة في حالة دا خاصة عل بديل والمارأس ا

 .(ميزانيات معيدي التأمني استنفاد)الوقت االلتزامات يف نفس 
وجدت شركات التأمني احلل يف التوريق؛ حيث استخدمت شركات التأمني على احلياة مبادئ التوريق 

متول  واالحتياطات اليتألغراض خاصة تتمثل يف الفصل بني الوثائق اليت تتطلب زيادة يف االحتياطات 
 .(Schwechat ;2013 ;p47) (املستثمرون)نقدا من طرف ثالث 

التوريق هو يف األساس حتويل األصول  XXXتوريق االحتياطات اإلضافية وفق الالئحة تعريف  2.1.4
 يف قطاع التأمني على احلياة فإن التدفقات النقدية اليت ميكن توريقها. إىل أوراق مالية ميكن شراؤها وتداوهلا

تشمل كال التدفقات الداخلة واخلارجة حيث تتكون التدفقات الداخلة من أقساط التأمني وعوائد 
بالنسبة . األقساط السنوية مدفوعات-احلصرلكن ليس على سبيل -االستثمار والتدفقات اخلارجة من 

فافة وفعالة لنقل فإن األوراق املالية هي طريقة ش هبا،للفروع التجارية اليت تكون مستقرة وميكن التنبؤ 
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يتم استخدام عملية التوريق أساًسا لإلفراج عن رأس املال احملبوس مقابل . املخاطر إىل أسواق رأس املال
واألكثر شيوعا املعامالت تنطوي على  احلياة،يف صناعة التأمني على . الدفع أو تدفق الدفعات للمشرتي

الفائضة أو الزائدة عن احلاجة اليت تدعم التزامات شركة التأمني  تداول الديون للوصول إىل االحتياطيات
احلياة بنشر علی ن یمالتأ رتة XXXيطالب القانون وفق النموذج  (Provident ;2007 ;p04) احملتملة

مع  (تأمينات احلياة)األجل وعلى وجه اخلصوص التأمني طويل  احتياطاهتامعلومات إضافية حول 
هذه االحتياطيات على افرتاضات تقييم متحفظ جدا وعادة  تستند. الطويلضمانات قسط على املدى 

 .وضمان القسطما ترتفع وتنخفض حسب فرتة 
من خالل أسواق املال؛  XXXوقد متت مناقشة العديد من اهلياكل املمكنة لتمويل ضمانات احتياطي 

 :وفق ما يلي
 السندات، ومتول الشركة ذات الغرض اخلاص عائدات هذه السندات؛سوف يشرتي املستثمرون  -
األغراض اخلاصة يف شكل احتياطي إضايف سيتم التعهد هبا كضمان  شركة ذاتاألموال اليت حتتفظ هبا  -

 يدعم سياسات التأمني األساسية؛
ساسية لألعمال بسبب أداء االكتتابات األ)اخنفاض املتطلبات االحتياطية القانونية مبرور الوقت  -

 ويتم اإلفراج عن هذه األموال للمستثمرين وأيضا الفائدة على السندات؛ ،(التجارية
 ; IAIS) .جيوز إعادة التأمني على املخاطر املتبقية أو االحتفاظ هبا من قبل شركة التأمني على احلياة -

2003 ; p10). 
درجة هذه الزيادة أثارت الكثري من  .AXXX ؛XXXبعض الزيادة يف احتياطي  وبشكل عام هناك

الشركة اجتاه  اجلدل؛ ولقياسها جيب حتديد االحتياطي االقتصادي باعتباره أكثر واقعية؛ وقياس التزامات
الفرق بني االحتياطي املطلوب واالحتياطيات االقتصادية عبارة عن احتياطيات زائدة عن . محلة الوثائق

 .احلاجة
يف عام  XXXمتت أوىل عمليات التوريق  XXXاإلضافي وفق  االحتياطيهيكل توريق  3.1.4
نقلت املعاملة أساًسا خطر الفرق بني االحتياطي االقتصادي احملسوب واالحتياطي القانوين إىل . 6110

( مطالبات التأمني على احلياة احملتملة)نقل اخلصوم  مبسط،يف شكل  التوريق،تضمن . أسواق رأس املال
وبدورها (. SPV)األغراض اخلاصة  ذات-الناقلة–جنب مع االحتياطي االقتصادي إىل الشركة جنبا إىل 
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وهو التمويل األساسي االحتياطي للمتطلبات  الفائض،ببيع سندات لتغطية االحتياطي  SPVقامت شركة 
 :وميكن توضيح هيكل هذه العملية وفق الشكل اآليت. القانونية عرب إصدار الديون
 XXXالهيكل الرئيسي لتوريق االحتياطي اإلضافي وفق  :2 الشكل

 
Source: (Unum Provident, 2007; p04) 

التنازل من قبل الشركة  يتم. (SPV)إنشاء ناقلة ذات أغراض خاصة  XXXتتضمن معاملة توريق 
يتم تعويض . األم عن االلتزامات املرتبطة مبجموعة معينة من األعمال مبوجب اتفاق إعادة التأمني

قسط التأمني بانتظام  مقابل دفع التأمني،كجزء من اتفاقية إعادة   SPVال تأمني قبل معيدااللتزامات من 
بدورها تقوم بإصدار الديون لتمويل الفرق بني االحتياطي االقتصادي واالحتياطي  SPV. SPVلـــ 

معيد التأمني، من أجل الوفاء بالتزامات إعادة  SPVيتم بعد ذلك إدراج عائدات اإلصدار لدى . القانوين
قة من ثالثة حيصل املستثمرون على فوائد واملبالغ املستح. التأمني ويتم حتصيلها من معيد التأمني الضامن

واإلصدار االحتياطي من . عوائد االستثمار من معيد التامني الضامن؛ األقساط من الشركة األم: مصادر

 شركة التأمني

 معيد التامني الضامن

SPV معيد التأمني   

SPV المصدر   
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الضامن اليت حتدث مع مرور الوقت بسبب التخفيض يف احلدود القانونية حيث يتم حذف املطالبات 
صادية يوفر محاية للمستثمرين إن التحليل االكتواري الذي يتم اعتماده لالحتياطيات االقت. احملتملة

وكقاعدة عامة؛ االحنرافات القصوى عن االفرتاضات املضمنة كثرية احلدوث وبتايل يعاين املستثمرون من 
خيتار العديد من املصدرين إضافة  احلياة،وبالنظر إىل الطبيعة اجلديدة نسبيًا للتأمني على . اخلسارة

 .إىل شركة تأمني السندات ضمانات وحوافز للمستثمرين من خالل اللجوء
أما فيما خيص تكاليف معامالت هذا النوع من التوريق؛ يصعب تقدير تكلفها ومقارنتها بالبدائل 

وقد قدمت بعض التوضيحات البسيطة .ومن الصعب للغاية تقييم حجم ميزة التكلفة(. مثل إعادة التأمني)
تعتمد قسيمة املستثمرين على موجز خماطر  حيث. العمليةباالعتماد على املبادئ اليت تنطوي عليها هذه 

التأثري الضرييب (. BP)نقطة أساس  21يف حني تبلغ تكلفة ما قبل الضرائب حوايل . األعمال األساسية
 .املستثمريننقطة أساس وهي قسيمة  11نقطة أساس إىل  21قد يقلل من هذه التكلفة من 

 (Embedded Value Securitizations)توريق القيمة المضمنة . 2.4
الصعوبات اليت تواجه شركات التأمني على األشخاص يف جمال إدارة امليزانية العامة هو  من أهم

القيمة الكاملة لألرباح املتوقعة؛ ومن أبرز احللول املمكنة املمكنة حترير رأس املال من  على حتديدقدرهتا 
ميكن أن توفر  واليت ؛Embedded Value Securitizations)املضمنة خالل عملية توريق القيمة 

مع ختفيف خماطر الوفيات وطول العمر؛ حيث تسمح هذه العملية  التمويل لألنشطة التجارية اجلديدة؛
 .للمصدر باستثمار األرباح مقدما

 (Embedded Value Securitizations)توريق القيمة املضمنة  تعريف توريق القيمة المضمنة 1.2.4
، هو نوع آخر من  Block of business securitizationباسم توريق جمموعة األعمال  واملعروف أيضا

هذا النوع من التوريق يعتمد على اإلفراج عن رأس املال الزائد لالستخدام احلايل وتغيري رأس  احلياة،توريق 
ألعمال التجارية املعنية هي اجملموعة األوىل من توريق ا. املال يف وقت وجيز من خالل قضية الديون

أصبح هيكل اجملموعة املغلقة اإلطار القياسي املستخدم يف  ،لذلكونتيجة  ،جمموعة مغلقة من األعمال
وبالتايل فهي مطلوبة من  للمصدر،هذه املعامالت، ال تشكل اجملموعة املغلقة جزًءا من النشاط التجاري 
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ومع ذلك، قد تكون . أس املال اجملموعة احملددةأجل ختصيص األصول لدعم االحتياطات ومتطلبات ر 
 .التنظيميةكما يف حالة توريق االحتياطات . متطلبات األصول القانونية أكرب من الضرورة االقتصادية

 التجارية هو حترير الفرق بني املتطلبات االقتصادية والقانونية هذه املعامالتوبالتايل اهلدف من 
(Provedent ;2007 ;p05) . هذا النوع من املعامالت يوفر التمويل حيث ميكنه متويل الضغوطات
وجمانية زيادة  االستحواذ؛وتوليد التدفقات النقدية ملزيد من عمليات  جديدة؛النقدية املرتبطة بكتابة أعمال 

مثل االستحواذ أو إعادة شراء  األخرى،رأس املال من أعمال التأمني على احلياة ألغراض الشركات 
بشرط أن يتم إصدار السندات بسعر  املسامهني،األسهم، كما ميكن أيضا من زيادة العائد على حقوق 

 .(Swiss re ;2006 ;p08) موات  فائدة 
تسعى شركات التأمني على احلياة إىل احلصول على وحدة أعمال  نموذج توريق القيمة المضمنة 2.2.4

مثل التأمني على احلياة  األعمال،املقابل هذه اجملموعة تتضمن عدد قليل من خطوط  يف. بقيم كبرية
فشركة التأمني تسعى لتحرير رأس ماهلا . والتأمني على احلياة اململوكة للشركة املؤجلة،التقليدي واملعاشات 

-هبااحملتفظ -احملتجزة اليت تؤثر أواًل على القيمة  طريق اخلسائرعن  منوها؛ وذلك اسرتاتيجيةهبدف متابعة 
  :وفق الشكل املوايل  ،BBBمث طبقة  ،BBمث طبقة  املتبقية،

 نموذج توريق القيمة المضمنة :3 الشكل

 
Source: (Swiss Re, 2006; p06) 
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تضمن القيمة احملتجزة املتبقية أن املمول هو من يتحمل أول خسارة على السند؛ ويف املقابل توفر 
مما  املخاطر،يوفر التوريق إمكانية نقل . احلماية للمستثمرين الذين ميتلكون طبقات أعلى من السندات

يتلقى . يقلل من االحتياطات املطلوبة اليت حتتفظ هبا شركة التأمني والسماح هلا للسعي وراء أعمال جديدة
املؤمن املال اليوم وحيصل على عائدات تدفقات األقساط طيلة مدة وثيقة التأمني؛ يتلقى املستثمرون تدفق 

دفوعات الفائدة وعائد األصل تتضمن التدفقات م. العائد/ الدخل مع وجود عالقة معقولة للمخاطر 
هذا األصل يساعد على تنويع حمفظة الدخل الثابت للمستثمر، حيث أن . على مدى فرتة السند

 فإن املستثمر ذلك،السندات غري مرتبطة باألسهم أو األوراق املالية التقليدية ذات الدخل الثابت، ومع 
 أخرى،اليت تشمل خماطر الوفاة، وأحيانًا خماطر و  عليها،جيب أن يكون على دراية باملخاطر اليت تنطوي  

 .(Swiss re ;2006 ;p10) احلياةلوثائق التأمني على  خاصة بالنسبةمثل خماطر سعر الفائدة 
اجملموعة املغلقة إنشاء شركة  يتضمن اهليكل النموذجي لعملية توريق هيكل توريق القيمة المضمنة 3.2.4

. بني الشركة القابضة األم وشركة التشغيل (LLC)وساطة غري قابضة تابعة لشركة ذات مسؤولية حمدودة 
شركة ذات املسؤولية احملدودة هي من تصدر الديون والديون اليت تصدرها هي معادلة للقيمة احلالية لألرباح 

يؤمن الدين الصادر بأموال من شركة التأمني العاملة يف شكل . املستقبلية املتوقعة من اجملموعة املغلقة
اليت تشكلت كخصوم حمتملة  األرباح-زائد -حيث تنشأ األرباح من فائض  ،مدفوعةتوزيعات أرباح 

وكما يف حالة توريق االحتياطات التنظيمية، فإن التحليل االكتواري مهم جدا . داخل اجملموعة املغلقة
تحليل هذا ال. لتقدير قيمة األرباح املستقبلية املتوقعة؛ وبناءا عليها يتم حتديد سعر ومعدل الديون الصادرة

ومع ذلك، وكما هو احلال بالنسبة . يعزز من الشفافية ومن الكفاءة لزيادة الوصول إىل رأس املال املؤمن
قد  لذلك،للتأمينات التنظيمية، فإن الديون الصادرة قد تكون عرضة ملخاطر التخلف عن السداد نتيجة 

. (Provedent ;2007 ;p06) الفوائديتم تغليفها بواسطة طرف ثالث يضمن الدفع املبالغ الرئيسية وأيضا 
 :والشكل التايل يوضح هيكل هذه العملية
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 هيكل عملية توريق القيمة المضمنة :4 الشكل

 
Source: (Provedent ;2007 ;p05) 

. يف صفقة اجملموعة املغلقة يتم إنشاء شركة ذات مسؤولية حمدودة كمالك لشركة التأمني العاملة
مث يتم . تصدر الشركة ذات املسؤولية حمدودة الديون على أساس العائدات املتوقعة من اجملموعة املغلقة

تمويل العمليات ومبادرات استخدام العائدات الصافية من الديون من قبل الشركة القابضة أو الشركة األم ل
توزيعات األرباح . مث يتم التخلص من الديون الصادرة يف شكل أرباح من شركة التشغيل. النمو األخرى

يتم تنظيم مدفوعات . اجملموعة ككلتأيت من الفائض الذي مت إنشاؤه يف اجملموعة مغلقة األعمال داخل 
٪ من فائض السنة السابقة أو 11أو أكرب من  األرباح من خالل قانون كل دولة وتكون عادة مساوية

 .الربح الصايف القانوين للسنة السابقة
على عكس توريق االحتياطات  (catastrophic mortality)الوفيات الكارثية  توريق.  3.4

رأس املال أو تقدمي  إىل حتريرال تسعى معامالت توريق الوفيات الكارثية  املضمنة،التنظيمية وتوريق القيمة 
بل هتدف إىل توفري رأس املال عند احلاجة من قبل املصدر  التأمني؛جزء من رأس املال القانوين إىل شركات 

هذه املعامالت أكثر تعقيًدا من التأمينات األخرى اليت متت مناقشتها سابقا . يف حالة حدوث الكارثة
 .دوث الكارثة احملددةفاملدفوعات املتعلقة باإلطار الكارثي مرتبطة حب

 الشركة القابضة العامة

 شركة التشغيل

 املستثمرون
 
 

 دون تأمني
 LLC الشركة القابضة

 احتياطي خدمة الديون 
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 Mortality catastrophe bondsالوفيات الكارثية  سندات :الكارثيةالوفيات  تعريف توريق 1.3.4
(CATM)  وقد مت . مبعدالت مؤشر الوفيات مدفعاهتاعبارة عن أوراق مالية متداولة يف السوق وترتبط

حيث يتوقف سداد أصل  ثابتة،الصادرة كأصول أساسية للمخاطر مبحفظة  CATMتنظيم سندات 
هذه احلصيلة الكارثية تعرف على أهنا ارتفاع كبري . الدين على حدوث حصيلة كارثية لقيمة مؤشر الوفيات

يف الغالب من قبل شركات  CATMيتم إصدار سندات  .يف معدل الوفيات خارج خط األساس املعني
ملال املرتبط مبخاطر الوفاة القصوى اليت يواجهوهنا التأمني ومعيدي التأمني الذين يتطلعون إىل حترير رأس ا

 .يف عمليات اكتتاب التأمني على احلياة اخلاصة هبم
 I (life catastrophe bond Vita I)كانت أول سندات من هذا النوع هي سندات كوارث احلياة فيتا 

مصممة  6111 جانفي 1واكتملت يف  6110ملدة ثالث سنوات؛ واليت وصلت إىل السوق يف ديسمرب 
ألحداث الوفيات ( واحدة من شركات إعادة التأمني الرائدة يف العامل) Swiss Re لتوريق تعرض سويسري

لتنفيذ الصفقة ، أعدت . اهلجمات اإلرهابية أو كوارث طبيعية لألنفلونزا،االنتشار الكبري : )الكارثية
Swiss Re  سيارة ذات أغراض خاصة تسمىVita Capital Ltd.  مما مكن من إبعاد التدفقات النقدية

دوالر إذا جتاوز مؤشر الوفيات خالل أي سنة 711وكان املبدأ هو . عن امليزانية العامة لسويسري ري
يف . ٪111وسيتم استنفادها إذا جتاوز املؤشر  األساسي،املستوى  6116٪؛ من عام 101تقوميية واحدة 
ت ربع سنوية تساوي ثالثة أشهر ليبور يف الواليات املتحدة تلقى املستثمرون قسيما اخلطر،مقابل حتمل 

U.S. LIBOR  نقطة أساس 101زائد. 
مت بناء . هذا يعين أن املبدأ فقط كان غري حممي؛ ويعتمد سداد أصل املبلغ على مؤشر الوفيات

نس فوق السن حسب اجل( الوفيات لكل مائة ألف)مؤشر الوفيات هذا كمتوسط مرجح ملعدالت الوفيات 
اململكة املتحدة  ٪،11الواليات املتحدة األمريكية )أما اجلنسيات فهي  ،(٪01٪ واألنثى 21الذكور )

وسرعان ما أحدثت  ناجحة، Vita Iكانت سندات (. ٪6.1وسويسرا  ٪،1إيطاليا  ٪،1.1فرنسا  ٪،11
 Vitaوميكن تلخيص عملية  .Vita IIIوVita II-األخرى طلب قوي من املستثمرين  CATMسندات 

I يف الشكل اآليت: 
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 Vita Iمخطط السندات الوفيات الكارثية  :5 الشكل

 
Source: (Cipra, 2010; p 550) 

 

 املبادلة لتبادلنظري SPV (Ltd Vita Capital )عادة ما تستخدم الناقلة ذات الغرض اخلاص 
 (t = 1,2,3)العائد تعتمد دالة . عائدات اليبور الالزمة حلاملي السندات كقسيماتمن العائدات الثابتة 

 :السندات على معدل الوفيات القصوى وفق ما يلي حلملة
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 :حيث
 
 
 
 

 .tمؤشر الوفيات للسنة  هو Mtو ،6116هو املستوى األساسي ملؤشر الوفيات لسنة  M0 حيث
 سندات طول العمر 2.3.4

 LBs (longevity bonds or survivorعمرالمت تصميم سندات طول  عام،بشكل 

bonds)  من الزيادة يف العمر غري املتوقعة، أي من خماطر طول العمر ( أو احلكومات)حلماية الشركات
 .النظامية

ميثل هذا املؤشر نسبة  .Stمبؤشر احلياة واملرتبطة  ،t) ... (t = 1 العائد،دالة وهي السندات اليت 
( االمسية)يف حني أن السندات الكالسيكية . -يف املستقبل–السكان األوائل الذين بقوا على قيد احلياة 

توفر هذه السندات  األجل،تدفع كوبونات سنوية أو نصف سنوية من مبلغ ثابت ويتم سداد رأس املال يف 
قد يتم )وذلك عن طريق اختيار مؤشر الناجني  جني،الناعائدا منتظًما للمدفوعات اليت تعتمد على عدد 

 .مؤشر الوفيات الناجني مثلاحلصول على مؤشر 
 (Cipra ;2010 ;p550) : وهيميكن تقسيم سندات طول العمر إىل عدة فئات 

  سندات طول العمر القياسية وهي السندات احلاملة للقسيمة واليت تنخفض مدفوعات قسيمتها مع
 ؛مرور الوقت

  أي الناجني،تناسبا مع مؤشر : St .= k أجل  منk وموجب؛ ثابت 
  اليت ترتبط قسائمها عكًسا مبؤشر الناجني؛ أي  وهي السنداتسندات طول العمر العكسية

   k =(. St-1)االخنفاض أي االرتفاع مع مرور الوقت بدالً من 
  األساسأي سندات بدون قسيمة حيث يكون مؤشر الناجني هو  الصفرية،سندات طول العمر. 

Lt = 

0 %,                                                                Mt < 1.3 

M0 
  (Mt - 1.3 M0) / 0.2 M0       . 100%, 1.3 M0≤ Mt≤1.5 

M0           t = 1, 2,3 

 

 

100%,                                                       1.5 M0 < Mt                             
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ليس هلا تاريخ استحقاق حمدد ولكنها تستمر  القياسية،على عكس السندات  واليت، الناجني،سندات 
 .بدفع كوبونات طاملا أن آخر عضو مرجعي من السكان هو على قيد احلياة

. 6117الصادرة يف عام  EIB/BNPاألورويب وأول سندات طول العمر هي سندات بنك االستثمار      
بنك يب  BNPمع البنك التجاري  ،(EIB)وقد مت إصدار هذه السندات من قبل بنك االستثمار األورويب

باعتبارها شركة إعادة التأمني على خماطر طول  (Re Bermuda) بالشراكة مع  ومدير،إن يب كمؤسس 
 : العمر؛ وفق الشكل املوايل

 EIB/BNPمخطط سندات طول العمر بين  :6 الشكل

 
Source: (Cipra, 2010; p 550) 

 
 61واالستحقاق  جنيه،مليون 11األولية القسيمة  اسرتليين،مليون جنيه  171كان حجم العملية  

عامًا  21لعمر امن ن لذين يبلغواعتمد مؤشر الناجني على جتربة الوفيات احملققة من سكان اجنلرتا وا. سنة
 .tويف سنة  xالعمر تدل على معدل السن اخلاص بالوفاة عند  m (t، x)حيث . 6117سنة في 
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. S (t)× مليون جنيه  11تدفع السند دفعات القسيمة بـ  (t = 1،6...... 61)الفرتات ويف بعض 
هذا يعىن أن السندات كانت عبارة عن أقساط سنوية مع مدفوعات القسيمة العائمة مرتبطة مبعدالت 

مليون  11ومع القسيمة األولية بقيمة  6116سنة يف عام  21الوفيات للذكور الذين ترتاوح أعمارهم بني 
 .جنيه إسرتليين

وفق ما هو موضح يف الشكل )تتكون هذه السندات من ثالثة عناصر أساسية  العملية،الناحية  من
صادرة عن بنك االستثمار األورويب مع التزام بدفع كوبونات ( سنوية)أوهلا سندات فائدة عائمة . (أعاله

 والبنك التجاريورويب بني بنك االستثمار األ( عرب العملة)والثانية هي مقايضة سعر الفائدة . عائمة بيورو
BNP  الذي يدفع فيهEIB املكون . معدل صرف العائم باألورو ويتلقى اجلنيه االسرتليين مبعدل ثابت

 Reألنه ميثل معدل وفيات املبادلة بني بنك االستثمار األورويب والشريك  الرئيسي،الثالث هو العنصر 
Bermuda وعات الثابتة باجلنيه اإلسرتليين مقابل دفع الذي تبادل معه بنك االستثمار األورويب املدف

وعلى وجه اخلصوص مت تنظيم عمل هذه العناصر . S (t)× مليون جنيه إسرتليين  11معدل عائم قدره 
بنك يب إن يب مل يتم / ولكن سندات بنك االستثمار األورويب . BNPالثالثة عرب البنك التجاري 

 . الحق بسبب عدم كفاية التصميم وقت وسحبت يفاالكتتاب هبا إال بشكل جزئي 
 :تحليل النتائج. 5

شركات التأمني على األشخاص عبارة عن منشآت من خالل ما جاء يف هذا البحث يتبني لنا أن 
جتارية هتدف لتحقيق الربح؛ حيث تقوم هذه الشركة بتجميع األقساط من املؤمن هلم؛ واستثمارها يف أوجه 

بغرض توفري األموال الالزمة لدفع التعويضات للمؤمن هلم أو املستفيدين مع ضمان  ؛استثمارية مضمونة
وبتايل تتعرض عند قيامها بأنشطتها جملموعة من الصعوبات والتحديات خاصة يف . هامش ربح مالئم

S (0) =1, 

S (1) = S (0). (1-m (2003, 65)) 

S (t) = S (0). (1-m (2003, 65)). (1-m (2004, 66)). …  . (1-m (2002+ t, 

64 + t)) 
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والوفاء  ةاالستيعابياملشاكل املالية وزيادة قدرهتا  أجل مواجهةوبتايل تلجأ إىل التوريق من ؛ ايلاجلانب امل
تلجأ شركات التأمني على  "باملطالبات يف آجاهلا وهذا يثبت صحة الفرضية األوىل واليت مفادها 

حيث اتضح أنه من أهم أسباب " على استيعاب املخاطراألشخاص إىل التوريق من أجل زيادة قدرهتا 
. ضافة إىل عنصر االستثمارإمكانية تغطية املخاطر الكبري جدا باإل جلوء شركات التأمني إىل التوريق هو

توريق االحتياطات اإلضافية؛ توريق القيمة المضمنة وتوريق :" كما مت إثبات صحة الفرضية الثانية وهي
حيث تعترب هذه النماذج  "التأمين على األشخاص في شركاتالوفيات الكارثية أهم نماذج التوريق 

" أما فيما خيص الفرضية الثالثة.هي األكثر استخداما من قبل شركات التأمني على األشخاص يف العامل
فقد مت تأكيدها من خالل عرض وحتليل وشرح  "أساسية يعتمد عليها عناصر ومبادئلكل نموذج 

 .زه عن غريهطريقة عمل كل منوذج؛ حيث الحظنا أن لكل منوذج خصائص معينة متي
 :خاتمة .6

تعترب عملية التوريق من أهم اآلليات اليت تلجأ إليها شركات التأمني على األشخاص ملواجهة 
املخاطر؛ وتغطية أكرب قدر ممكن منها، وقد أثبتت هذه العملية جناحها من خالل قدرهتا على تغطية 

يز التوريق يف شركات التأمني على ويتم. خماطر كبرية وكارثية؛ وقفت اآلليات األخرى عاجزة أمامها
األشخاص عن التوريق يف باقي املؤسسات متاشيا والطبيعة اخلصوصية هلذا النوع من الشركات؛ حيث 
نالحظ وجود مناذج خاصة هبذه العملية ولكل منوذج مميزات وهيكل خاص به، وبالتايل جيب على 

من اختيار النموذج املالئم وتطبيقه بشكل  الشركات دراسة وحتليل هذه النماذج بصفة جيدة حىت تتمكن
 .صحيح لضمان حتقيق أهدافها

  :قائمة المراجع. 7
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