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 البحث ممخص 
فددددديفدراسدددددتفلتحل ددددد فعتطلبددددداتفتطب ددددد فع  دددددارف  دددددلدفااتددددد ع  ففالبحدددددثفيتجسددددددفاالدددددد فاار  سددددد

IFRS:17عدد فح ددثفعبددادئفا، تددرا  فلعدددا  فاا  دداس فلع لج ددتفلالا دداتفاا ددرضفلا،ف دداحفف
هفااتيف جبفأ فتتب لافشركاتفاات ع  فااع ر تفبع تضىفتطب  فهذافااع  ار فلتحد ددفدلرفتطب  د

ع ددا  رفت ظ ع ددتفتسترشددفبلددافاال  دداتفلااجلدداتفااعدد  ةفااعاا دتفكفعؤشددراتففديفتع  دد فاا  بددتفبد  
دلا دا  فلبد  فتحسد  فربح دتفاسدتتعاراتفشدركاتفااتد ع  فلففاإلشراف تفلاارباب تففيفهذافااعجا فعحل دا ف

.فلبدددافااباحددثفااع ددر تفكع  دداسفعلضددل يف  كددسفابت دداد اتفااك ا دداتفاات ع   ددتفب ددلرةفدب  ددت
تددرتبطفبعتر ددراتفاابحددثفلتح دد فأهدافدده فلكددذا فع لج ددتف ظر ددتفترتكددزف لددىفأرب ددتفأبسدداافر  سدد تف

دراسددتفتطب   ددتف لددىف   ددتفعكل ددتفعدد ف عسددتفشددركاتفت ع   ددتفت عدد فبااسددل فااع ددر ففدديفعجددا ف
ت ع  ددداتفااععتلكددداتفلااعسددد لا اتفلهي شدددركتفع دددرفالتددد ع   فب ددداةفااسدددل س فااعل ددددس فاادددداتا ف

ف دااف عسدتفسد لاتففديفااعتدرةفعد ااعجعل تفاا رب تفالت ع  (فعد ف د  فسلسدلتفزع  دتفعكل دتفعد ف
عشاهدةفجسدتفعؤشراتفت  د افاددا فااعداايفالدذلفااشدركاتفف42بلابعفف4102ف اافلحتىف4102

 فلبدددفتددافاسددت داافعددرة فل  ددبفتطب  ددهفكاطددارفتجر بدديفعددرةفأ ددرةفIFRS:17ببدد فتطب دد فع  ددارف
ا،رتبدداطف فتحل دد فعجعل دتفعدد فادسدداا بفا،ح دا  تف فاال ددع ت فتحل دد فااتعددا زفااعت ددد فتحل دد ف

فاتحل  فااب ا اتفلا تبارفااعرلض.ففSPSSااعسار(فع ف   فبر اعجف
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لتل  فااباحثفإاىفاا د دفع فاا تا جفأهعلا:فُ سلافااتكاعد فبد  فااع دا  رفااعحاسدب تفااتديفتدرتبطف
فددديفتحسددد  فع دددداب تففSolvency IIلااع دددا  رفاات ظ ع دددتفاادلا دددتففIFRS:17ب  دددلدفااتددد ع  ف

ت ار رفااعاا تفبشركاتفاات ع  فع فح ث:فدبتفب داسفلعلضدل  تفااعركدزفااعدااي فتحسد  فل دااتفاا
ربح دددتفاددا فااعدددااي فز دددادةفعسدددتلشفا،ف ددداحفلااشدددعاف ت فلااعسددداهعتففددديفإ ددددادفعؤشدددراتفكاف دددتف

فتعددا زفذلفد،اددتفع  ل ددتفبدد  فشددركاتفااتدد ع  فعحدد فاادراسددتفلجددلدلدب  ددتفات  دد افاددا .فكعددافتبدد  ف
  بدتفذاتفد،اددتفلعؤشددراتفااربح دتف.ففضد  ف د فلجدلدفففعؤشدراتفااعد  ةفااعاا دتعد ففكد بشد  ف
بلدددذلفلبددد  فعؤشدددراتفااربح دددتففSolvency IIبددد  فعؤشدددراتفااعددد  ةفااعاا دددتفف  كسددد ت(ع  ل ت

 سدلاففIFRS:17كشعتف تا جفاادراستفااتطب   تفأ فتطب  فع  ارف  لدفااتد ع  فااشركات.فلأ  را ف
عد ف د  فلبد  فعؤشدراتفااربح دتففSolvency IIعؤشراتفااعد  ةفااعاا دتففيفتع   فاا  بتفب  ف

ت عدد ضفدرجددتفااتدد ت رفاا كسدديفف عددافبدد  فهددذلفااعؤشددرات فادعددرفااددذ ف كعدد فب دداافااشددركتفبتكددل  ف
ع داتفع فااع  ةفااعاا تفت ززفبدرتلاف لدىفسددادفااتزاعاتلدافتجدالفحعلدتفاالتدا   فلكدذا فتلج دهف

فاستتعاراتلاف حلفاا  لاتفا،ستتعار تفااتيفتضع فتح   فأ لىفربح تفععك ت.
  ع  دددارف  دددلدفااتددد ع   :المفتاحياااةالكممااااتIFRS:17هددداعشفاا دعدددتفاات ابد دددت فت دددد راتف ف

 ا،ستتعاراتفاات ع   ت.ف فربح تفIIف فااع  ةفااعاا تااتدف اتفاا  د تفااعست بل ت
 
ف
ف
ف
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ف
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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 disclo-

sure 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 inve-

stments 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 re-

lated 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 An-

alysis, Multiple Discriminant analysis, correlation analysis, path anal- 
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ysis) 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, impr-

ove the profitability of financial performance, increase the level of disc-

losure 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 in-

dicators. In addition, there is a significant (inverse) relationship bet-

ween 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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 القسم األول
  اإلطار العام لمبحث 

  البحث مقدمةأواًل : 
  دفبطاعفاات ع  فع فأهدافأ شدطتفاا ددعاتفااعاا دتفا درفااع درف تفلأبدرزفااعسداهع  ففديفاا داتجف

بب  دددتفاا طا ددداتفا،بت ددداد ت فل سدددلاففددديفإدارةففتكاعل دددا ففارتباطدددا فح دددثف دددرتبطففااعحلدددىفاإلجعدددااي
 فععدداف ج لددهفأبددرزفبع تلدد فهددذلفاا طا دداتفاد طددارفااتدديفبدددفتت ددرضفالددافاد ددل فا،بت دداد ت

اا اعددتفالربابددتففأ شددطتلا فلحر ددتفاال  ددتفععارسددتفأدلاتفاسددت رارفلاسددتعرارفهددذلفاا طا دداتففددي
 فلز ددادةفعسدداهعتهففدديفاا دداتجفااعحلدديفاإلجعدداايفلذادد فعدد ف لددىفتع  دد فدلرفبطدداعفااتدد ع فااعاا ددت

إاددىفأ فف4102اا تددا جفااعاا ددتفا ددااففلتشدد رفااتدد ع  ي.ف ظعددتفال شدداط دد  فتحددد ثفااتشددر  اتفااعُف
بلد فلفف 4102 دااف%ف19,0بددفبلردتففا،جعداايف سبتفعسداهعتفبطداعفااتد ع  ففديفاا داتجفااعحلدي

فباعتفشدركاتفلبدع ار تفباا اافااعاضي.فف4102%ف   ف ااف4292ع د ف علفأبساطفاات ع  ف
عل ددارفف,049ع ابدد فف4102عل ددارفج  دهففدديف داافف0292بلردتففتبسدددادفت ل ضداتفإجعاا ددفااتد ع  

عل ددددارفج  ددددهففدددديفف92,, ددددافيفاسددددتتعاراتفشددددركاتفااتدددد ع  ففتبلردددد.فكعدددداف4102ج  ددددهف ددددااف
عل دددارفف26اارددتف%فع ار دددتفب ددافيفاسدددتتعاراتفاا دداافااعاضددديفااب06بع ددد ف عددلفف21/6/4102

فدديفحدد  فبلددد فإجعدداايفح ددل فحعلدددتفاالتددا  فلااتدديفتعتدد فااتزاعددداتفشددركاتفااتدد ع  فتجدددالف  ج  دده
بع ددد فف4102عل ددارفج  ددهف دد  ف دداافف22ع ابدد فف4102عل ددارفج  ددهف دد  ف دداافف60 ع  لدداف

عل دارفج  دهففديف داافف22بلردتفح دل فااعسداهع  ففديفشدركاتفااتد ع  فف فلأ  را ف%04 علف سبتهف
فلااتدديفبلرددتف4102 دداافا%فع ار ددتفبح ددل فااعسدداهع  ف4292عح   ددافع ددد ف عددلف سددبتهفف4102
ف(.4102 فاال  تفاا اعتفالربابتفااعاا ت فعل ارفج  هف20ب عتلاف

بااددل فااعت دعدتفلاا اع دت فإ،ففل لىفااراافع فأهع تفبطاعفاات ع  ففيفتح   فاات ع تفا،بت داد ت
أ فهذافاا طاعفلاجهفاا د دفع فااتحد اتفلاا  لباتفعد فأهعلدافت دا دفادزعدتفااعاا دتفاا ااع دتف
لتزا دفااعضا حفااعاا تفاد  درةفاكبدرشفشدركاتفااتد ع  فاابدارزة فعتد فشدركتفك دل فاا ابا  دتفالتد ع  ف

Kyoei Fire and Marine Insurance Companyتشدد لدافاا ابا  ددتفالتدد ع  فلشددركتفف
Daaiichi Life Insurance Company ،لأسددد دتفكافدددتفاادراسددداتفلاات دددار رفااعل  دددتف

ااعت   تففيفهذافااعجا فعبرراتفحدلثفهذلفا، ل اراتفإاىفاا د ددفعد فادسدبابف لدىفرأسدلاف
عددداتفباد دددل فلا،اتزارسددديفعبدددادئفلاضدددحتفا  تدددرا فا دددابفااددد ظافااعحاسدددب تفااعلحددددةفااتددديفتُف
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بمااي ٔعاامه  ااُقا ير ااايلٔة يرميرٕاا   عددتفال ددرضفلا،ف دداح لعدددا  فدب  ددتفال  دداسفلأسدداا بفع 

 لددىفأ فتطب دد ف( IASBرشااةتيا ير اا، ٕه، َطاآ أغاايل ل،تٕااي   اااح  باائٕة يرم)ي اا   يريَرٕاا   
 لىفااك ا اتفاات ع   تفاد ف كدل فع اسدبا فح دثف،ف  دداف GAAP عبادئفااعحاسبتفااع بلاتف علعا ف

 فلذادد فد فاا ددطفااعا دد فبدد  فاا دعددتفعلضددل  تفلدب  ددتفبشدد  فابت دداد اتف  ددلدفااتدد ع  ف ظددرة
لا،ستتعارفبااك ا اتفاات ع   تفا رفلاضحفلع فتاف  د بفتحد ددفا، تدرا فبداإل راداتفااعرتبطدتف
ب  ددلدفااتدد ع  فك ت جددتفا دددافعلضددل  تفلدبددتفت  دد افااع دداطرفااتدديف عكدد فأ فت تلدد فكت ددرا فطددلا ف

ف(.ففMignolet,2017دف عدةفاا  
طعدرةفكب درةففديف عدطففIFRS:17لاتسابا فععفااح بتفااجد دةفالعحاسبت فح  فع  ارف  دلدفااتد ع  ف

اا دددرضفاات ل دددد فال دددلا افااعاا دددتفسددد  ا ف حدددلفت دددد افع للعددداتفأكتدددرفشدددعاف تفلجدددلدةفلفددديفااتلب دددتف
طددا فهددذافااع  ددارفااع اسددب فبح ددثفُتعكدد فعسددت دع لافعدد فت  دد افأتددرفاا  ددلدفااتدديفتددد  فضددع ف 

 لددىفااعركددزففلاددا فااعددااي فلذادد فعدد ف دد  فإرسددا فعبددادئفعلحدددةفا  تددرا فب  ددلدفااتدد ع   ف
لتحد دددف عدداذجفعلضددل  تفال  دداس فلتب دديفالا دداتفلس اسدداتفلاضددحتفلعحددددةفال ددرضفلا،ف دداحف

 فكعاف ح فالافااتطب د فااتطدل يففديف4140 جبفأ فتلتزافبلافشركاتفاات ع  ففيفاضل ف ااف
ف(.فف4102 س عت فIFRS:9  َIFRS:15االبتفااحاضرفشر طتفب اعلافبتطب  فع  ار 

فSolvency IIفا ددتاااعدد  ةفااعف لددىفأهع ددتالتدد ع  ففااع ددر ا،تحددادففكدددألفدديفهددذافااسدد ا  فف
فشددرفتف لددىفاا طدداععدد فألال دداتفاهتعاعدداتفاال  دداتفلااع ظعدداتفااعُفلااتدديفت دددفاشددركاتفااتدد ع  ف

أهع تلدددافعدددعفتدددلاترفادزعددداتفااعاا دددتفااعحل دددتفبددددفتجلدددتف فلفااتددد ع  يفبااعسدددتل   فااددددلايفلااعحلدددي
تجددالففلت  ددىفااعدد  ةفااعاا ددتفرفاا دددرةف لددىفاالفددا فلسدددادفا،اتزاعدداتفدديفانل ددتفاد  ددرة فلاا ااع ددتف

دهدافاا ا دتفعلارففتدلافرفشركاتفاات ع  فلا  دادةفااتد ع  افتضع فبشك فدا الففحعلتفلتا  فاات ع   
 فلتلتدددزافااشدددركاتفه دددافبددداعت  فااتددد ع  فاددددفعفا،اتزاعددداتفاا اشددد تف ددد فأ عدددا فااتددد ع  فألفإ دددادة

تكعدد فأهع ددتفلار.فلف  دددفاسددتح ابهافعلجددلداتفكاف ددتفاللفددا فبجع ددعفا،اتزاعددات فلاا دددرةف لددىفسددداد
فدا فبعسدتح اتلافعد ف د  فاالففأ لافتعت فحعا تفاع ااحفحعلدتفلتدا  فااتد ع   ففيااع  ةفااعاا تف

 لددافتضدع ف جداحفلب ددا فلاسدتعرار تف شدداطفشدركاتفااتد ع  فاعددافالدافعدد فأألباتلدافااعحددددةفكعدافففدي
لت تلد فعكل داتفهداعشفااعد  ةفحسدبفاات ظ عداتفااع تلعدتفالدددل ف فأهع دتفابت داد تفلاجتعا  دت

هع ددتفهدداعشفلادربدداحفااعحتجددزةفل ظددرافدفلا،حت دداطياا عددلافعدد فرأسفااعددا فففدديتكددل فتفاإ،فأ لدد
عدد فهدداعشفااعدد  ةففإازاعدديفددرضفحدددفأد ددىففااعدد  ةفت عدددفااجلدداتفاارباب ددتف لددىفبطدداعفااتدد ع  

 Stefan,2017 ؛4102 ا،تحدددددادفااع دددددر فالتددددد ع    تعاشدددددىفعدددددعفحجدددددافاكتتابلدددددافلع اطرها
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PWC,2017;إاددىفدراسددتفلتحل دد فعتطلبدداتفتطب دد فع  ددارف  ددلدفااتدد ع  ففل سدد ىفهددذافاابحددث(.ف
IFRS:17لدلرهدداففددديفتع  ددد فاا  بدددتفبددد  فااعدد  ةفااعاا دددتففSolvency IIكع دددا  رفت ظ ع دددتفف

فدلا تفلربح تفاستتعاراتفشركاتفاات ع  فااع ر ت.
 مشكمة البحث ثانيًا: 

شددلدفبطدداعفااتدد ع  ففدديفانل ددتفاد  ددرةفك حدددفاا طا دداتفااح ل ددتفتبددا  فكب ددرففدديفإ دددادفل ددرضف
 تلعددت فلتعددالتفحددادففدديفدبددتفلسدد عتفعؤشددراتفاددا فااعدداايفاات ددار رفااعاا ددتف بددرفااتشددر  اتفااع

عدد فح ددثفكعا ددتفلكعددا ةفااعدد  ةفااعاا ددتفلجددلدةفلع ددداب تفع ددد،تفااربح ددت فلذادد ف ت جددتفا ددابف
ااعبدددادئفلادسدددسفلااس اسددداتفااعحاسدددب تفااعلحددددةفااتددديفتكعددد فااع ااجددداتفااعحاسدددب تفاا دددح حتف

 ددااففIASBدفددعفعجلددسفع ددا  رفااعحاسددبتفاادلا ددتف.فادعددرفااددذ ف(4102 سدد عت فا  ددلدفاات ع  
كا ط بددتفجد دددةفاعتددرةفعؤبتددت فبلددد فإد ددا ففIFRS:4إاددىفإ دددارفع  ددارف  ددلدفااتدد ع  فف4112

عجعل تفع فااتحس  اتفاتد  افع  عدتفلشدعاف تفاات دار رفااعاا دتفلذاد فعد ف د  فا،رتكدازف لدىف
اتلافااعحاسدب ت ففديفحد  فت دال فااتدا يفب د  :فتعت فادل ففيفااسعاحفالشدركاتفبعلا دلتفععارسد

ضرلرةفااترك زف لىفت ز زفا،ف احف  فااعباا فلااتلب تاتفلدرجداتف ددافاات كددفبشد  فااتددف اتف
اا  د ددتفااعسددت بل تفعدد ف  ددلدفااتدد ع  .فلاددافتكدد فع ددرفبع ددز ف دد فتب دديفهددذلفااتحسدد  اتفح ددثف

 ددار رفااعاا دددت فف دددف ددددرفااع  دددارفأ ددذتف لدددىف ات لددافااتلافددد فعددعفع دددا  رفااعحاسددبتفاادلا دددتفالت
رفا دداافف422رف  ددلدفااتدد ع  فبعلجددبفبددرارفلز ددرفا،سددتتعارفربددافرفف22ااعحاسددبيفااع ددر فربددافرف

ف.ففففففف4102لااذ فتافت د لهف اافف4116
بع رتدهفا،فتتاح دتف لدىفلجدلدفاا د ددفعدد ففIFRS:17لارتكدازا ف لدىفعدافبدعدتفع  دارف  دلدفااتدد ع  ف

ل،سد عاففIFRS:4ىفضدرلرةفإ ددارفهدذافااع  دارف ت جدتف ددافبددرةفع  دارفادسبابفااتيفد دتفإاد
رفااددذ ف  دددفترجعددتفالع  ددارفاادددلاي ف لددىفاسددت عا فااع ااجددتفااعحاسددب تفف22ااع  ددارفااع ددر فرف

ا  ددلدفااتدد ع  ففضدد  ف دد فعلاجلددتفشددركاتفااتدد ع  فاادلا ددتفلااعحل ددتف دد لباتفكب ددرةففدديفتطب دد ف
ف(.IFRS:17.IN4,2018اا  لرفف عاف ليف عتطلباته فل عك فا جازفألجهف

 دف  IFRS:4ع  ارفعؤبتف سعحفالشركاتفباست داافب ضفااععارساتفااعحاسدب تفااعرتبطدتفف
ب  ددددلدفااتدددد ع   فلااتدددديفت كددددسفعتطلبدددداتفااعحاسددددبتفاالط  ددددت ففضدددد  ف دددد فأ فااعرل ددددتففدددديف
ااععارسدداتفااعحاسددب تفلت ددددهاف بددرفااتشددر  اتفااع تلعددتفأدشفإاددىف دد لبتفتددلف رفع للعدداتف

فلعلدددافلع ار تلدددافعددد فببددد فااعسدددتتعر  فلااعحللددد  ففع  عدددتفبشددد  فااك ا ددداتفاات ع   دددتف سدددل 
 ااعاا   .
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 دد لبتفب دداسف  ددلدفااتدد ع  ف ت جددتفطددل ففتددرةفاا  ددلدفاات ع   ددتفلكددذا فت  دددفع اطرهددا فل ددداف 
تددددال فتلددد فاا  دددلدففددديفادسدددلا  ففضددد  ف ددد فاحتدددلا فب دددضف  دددلدفااتددد ع  ف لدددىفعكل ددداتف

 استتعار ت.
 تفبشدددركاتفااتددد ع  ف ا دددتفف عددداف ت لددد فبااتزاعددداتف ددد لبتفااتحدددد ثفااددددلر فالب ا ددداتفااعاا ددد

اات ع   فلااع اطرفااتيفت كسفأترفااتر راتففديفااب  دتفا،بت داد تفعتد فااتر دراتففديفأسد ارف
 ااعا دة.

رت دددا ا فبعل دددتفااعحاسدددبتفلااعراج دددتفلتطدددل را فا طددداعف لتعشددد ا فعدددعفااتطدددلراتفاادلا دددتفااع ا دددرةفلا 
لا،ف دداحففدديفظدد فتزا دددفعتطلبدداتفاادبددتفلااعلضددل  تففدديففااتدد ع  فااع ددر  فلتددد  عا فالشددعاف ت

دراسدددتفلتحل ددد فدلرفتطب ددد فاابحدددثففددديففتتتجسددددفعشدددكلااب ا ددداتفااتددديفتحتل لدددافاات دددار رفااعاا دددت ف
عددد فح دددثف فعبدددادئفا، تدددرا  فلعددددا  فاا  ددداس فلالا ددداتفاا دددرضف IFRS:17عتطلبددداتفع  دددارف

كع ددا  رفت ظ ع ددتفدلا ددتففIIعدد  ةفااعاا ددتفلا،ف دداح(ففدديفتع  دد فاا  بددتفبدد  فركددا زفلعحدددداتفاا
ويمكن صاياةة مشاكمة البحاث فاي التساا الت  .لب  فربح تفاستتعاراتفشركاتفاات ع  فااع ر ت

 التالية:
عددافهدديفعتطلبدداتفا، تددرا  فلاا  دداس فلاا ددرضفلا،ف دداحفااعرتبطددتفبع  ددارف  ددلدفااتدد ع  ف .0

IFRS:17 لعددافهدديفأهددافااتحددد اتفااتدديفتلاجددهفشددركاتفااتدد ع  فااع ددر تفبشدد  فاسددت عا فف؟
فعتطلباتفتطب  فهذافااع  ار؟

لف دا فات ل عداتفبشدركاتفااتد ع  ففSolvencyII) ف4عافهديفعحددداتفلركدا زفااعد  ةفااعاا دتف .4
تف؟فلعدداهيفعؤشددراتفب اسددلافلالا ددافاادلا ددتفلااعحل ددتفافشددرا فلااربابددتف لددىفااتدد ع  فتاال  ددا

 ؟ا،ف احف  لاففيفضل فااع ا  رفاات ظ ع تف
عافهديفطب  دتفاا  بدتفبد  فعحددداتفلركدا زفااعد  ةفااعاا دتفلبد  فربح دتفاسدتتعاراتفشدركاتف .2

     ف اات ع  فااع ر ت؟
فدديفتع  دد فاا  بددتفبدد  فااعدد  ةففIFRS:17إاددىفأ فعدددشف سددلافتطب دد فع  ددارف  ددلدفااتدد ع  ف .2

 ااعاا تفلتحس  فربح تفاستتعاراتفشركاتفاات ع  فااع ر ت؟
 أهداف البحث  ثالثًا:

دراسددددتفلتحل دددد فعتطلبدددداتفتطب دددد فع  ددددارف  ددددلدفااتدددد ع  فالبحددددثففدددديففيفاالددددد فاار  سددددفجسددددد ت
IFRS:17عدد فح ددثفعبددادئفا، تددرا  فلعدددا  فاا  دداس فلع لج ددتفلالا دداتفاا ددرضفلا،ف دداحفف

ااتيف جبفأ فتتب لافشركاتفاات ع  فااع ر تفبع تضىفتطب  فهدذافااع  دار فلتحد ددفدلرفتطب د ف
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هدذافااع  ددارففدديفتع  دد فاا  بددتفبدد  فااعدد  ةفااعاا ددتفكع ددا  رفت ظ ع ددتفدلا ددتفتسترشدددفبلددافاال  دداتف
ب تفلاإلشراف هففيفهذافااعجا فدلا ا فلعحل ا فلتلتزافبعتطلباتلافشدركاتفااتد ع   فلبد  فلااجلاتفااربا

تحسدددد  فربح ددددتفاسددددتتعاراتفشددددركاتفااتدددد ع  فااع ددددر تفكع  دددداسفعلضددددل يف  كددددسفابت دددداد اتف
فوذلك سعيًا نحو تحقيق األهداف الفرعية التالية:.فااك ا اتفاات ع   تفب لرةفدب  ت

 تدددرا  فلاا  ددداس فلاا دددرضفلا،ف ددداحفااعرتبطدددتفبع  دددارف  دددلدفب دددا فلتحل ددد فعتطلبددداتفا، .0
لااكش ف  فأهافااتحد اتفااتيفتلاجهفشركاتفااتد ع  فااع در تفبشد  فف  IFRS:17اات ع  ف

فاست عا فعتطلباتفتطب  فهذافااع  ار.
لف ددددا فبشددددركاتفااتدددد ع  ف(فSolvencyII ف4اات ددددر ف لددددىفعحدددددداتفلركددددا زفااعدددد  ةفااعاا ددددت .4

 فلااكشدد ف دد فعؤشددراتفاادلا ددتفلااعحل ددتفافشددرا فلااربابددتف لددىفااتدد ع  فت دداات ل عدداتفاال 
 .ب اسلافلالا اتفا،ف احف  لاففيفضل فااع ا  رفاات ظ ع تف

تحد دددفطب  ددتفاا  بددتفبدد  فعحدددداتفلركددا زفااعدد  ةفااعاا ددتفلبدد  فربح ددتفاسددتتعاراتفشددركاتف .2
 فف.اات ع  

فدديفتع  دد فاا  بددتفبدد  فااعدد  ةفااعاا ددتففIFRS:17تحد دددفدلرفتطب دد فع  ددارف  ددلدفااتدد ع  ف .2
 لتحس  فربح تفاستتعاراتفشركاتفاات ع  فااع ر تفععفت د افدراستفتطب   ت.

فالبحثودوافع أهمية رابعًا: 
ت بعفأهع تفاابحثفع فح   تفلجلهر تفااعشكلتفااتيف ت الالافبش  فطب  تفااع ااجاتفااعحاسب تف

فع  ار فIFRS:17ااتيف تطر فإا لا فالعحاسبتف  ف  لدف  لااذ ف ستلد فتلف رفأسسفعلحدة
اات ع  فلا  ادةفاات ع  فبعاف ضعيفعز دفع فاادبتفلااع داب تفلااع  عتفالع للعاتفااعحاسب تف

ويمكن عرض أهمية البحث من الجانبين  فااتيفتع حف  لافت ار رفشركاتفاات ع  فالعستع د  
 :العممي والعممي عمى النحو التالي

 ية العمميةاألهم -1
 بشدك ف داافلااتديفارتبطدتففااعحاسدب ت لااععارسدات اد ظعدت  لدى تطدرأ ااتر دراتفااتديتزا ددف

ادعدرفاادذ فدفدعفادكداد ع   فلااعلتعد  ف باا شداطفااتد ع  يفبشدك ف داصففديفانل دتفاد  درة 
بلددذافااعجددا فلاا ددا ع  ف لددىفاات ظدد افإاددىفااعطاابددتفبلجددلدفبلا دددفلس اسدداتفعحاسددب تفعلحدددةف

 تل ىفاا بل فاا ااف لىفااعستلشفاادلايفبش  ف  لدفاات ع  .
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 ف4تزا دفا،هتعاافبعحددداتفلركدا زفااعد  ةفااعاا دتف SolvencyIIفكع دا  رفت ظ ع دتفدلا دتف)
دارةفااع دداطرفااتدديفتددرتبطف تسددلاففدديفاسددت رارفبطدداعفااتدد ع  فلت ددززفعدد فبدرتددهف لددىفتج ددبفلا 

 فيفاا طاعفااع رفي.ف4ج تفباز فب  لدفاات ع   فلهيفبذا فتحاكيفع رراتفا
 اعتطلبددداتفع  دددارف  دددلدفااتددد ع  ففف لج دددتت دددد افااضدددلابطفلادطدددرفااعIFRS:17عددد فح دددثفف

ااع  ددارففعبددادئفا، تددرا  فل عدداذجفاا  دداس فلالا دداتفاا ددرضفلا،ف دداحفلعدددشفا ت فلددافعددع
ف.4102رفااع د ف اافف22 فل ظ رلفااع ر فرباففرفIFRS:4فاادلاي

 سدددب  فلااعدددراج   ف لدددىففلدددافلت ع دددذفااع ااجددداتفااعحاسدددب تفااتددديف تطلبلدددافااعحافبددددرةت ز دددزف
بشدد  فع لج ددتفإ دددادفاات ددار رفااعاا ددتفاا زعددتفا  دداسفلت  دد افأدا فشددركاتففIFRS:17 ع  دار

 اات ع   فلااتح  فع فدبتفلس عتف رضلافلع داب تفل دااتفااع للعاتفاالاردةفبلا.
 األهمية العممية -2
 سددددا دفتطب دددد فع  ددددارف  ددددلدفااتدددد ع  ف IFRS:17شددددركاتفااتدددد ع  فااع ددددر تففدددديفت ز ددددزفف

ااع للعدددداتفااعحاسددددب تفااع  عددددتفعدددد فح ددددثفبابل تلددددافالعلددددافلااع ار ددددتفبعدددداف عدددديفبعتطلبدددداتف
ااعستتعر  فلااعحلل  فااعاا   فع فجا دب فلاال  دتفاا اعدتفالربابدتفااعاا دتفف عداف ت لد فباا شداطف

 ر.فاات ع  يفع فجا بفأ 
 عكد فع  دارف ُIFRS:17شدركاتفااتد ع  فااع در تفعد فاسدت داافأسدللبفاا  عدتفااحاا دتفبدد، فف

 .ع فأسللبفااتكلعتفااتار   تف  دفااعحاسبتف  فااتزاعاتف  لدفاات ع  
 تزا دددددفإدرا فعسدددد لايفشددددركاتفااتدددد ع  فااع ددددر تفدهع ددددتفلجددددلدفع للعدددداتفدب  ددددتفلعت ل ددددتف

 ت فتعكد لافعد فتجع دعف  دلدفااتد ع  فدادراضفاا  داسفلعلحدةفع فح ثفااع ااجاتفااعحاسب
لاا رضفلا،ف احفبشك ف  كدسفربح دتفاسدتتعاراتلا فااتديفاداف  ددف  تدر فبلداففدلرا فبد فتدلزعف

  لىفعدشففترةفااترط ت.
 تزا دفحاجتفشركاتفاات ع  فاادلا تفلااعحل تفإاىفع للعاتفعاا دتفلا درفعاا دتفبجدلدةفلشدعاف تف

 اسددب فادعددرفااددذ ف عكدد لافعدد فتج ددبفااع دداطرفاا اشدد تف دد ف  ددلدف اا ددتفلفدديفااتلب ددتفااع
دارتلافبشك فع اسبفحا فحدلتلا.  اات ع  فلا 

 لدىفف-كسدلطتفإشدراف هفلرباب دتف لدىفاا شداطفااتد ع  يف-حرصفاال  تفاا اعدتفالربابدتفااعاا دتف 
 داطرفااتح  فع فس عتفااعراكزفااعاا تفاشركاتفاات ع  فااع ر تفلبدرتلاف لدىفعلاجلدتفااع

 لععارستفدلرهاففيفتح   فاات ع تفا،بت اد ت.
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 خامسًا: فروض البحث 
واساتنادًا عماى اساتقراء الدراساات الساابقة  حلفتح  د فأهدافده فففيفضل فتساؤ،تفاابحثفلس  ا ف

 :عمى النحو التاليفروض البحث يمكن صياةة 
ب دداةفف–ع ددرفالتدد ع   ففشددركاتفااتدد ع  فعحدد فاادراسددتد،اددتفع  ل ددتفبدد  ففلذف لجدددفتعددا ز،ف .1

عؤشدددراتفااعددد  ةفااعاا دددتفبشددد  فف(التددد ع  فااعجعل دددتفاا رب دددتف–اادددداتاف-ااعل ددددسف–فااسدددل س
Solvency II. 

ب دداةفف–فع درفالتدد ع   ففشددركاتفااتدد ع  فعحد فاادراسددتد،ادتفع  ل ددتفبد  ففلذف لجددفتعددا ز،ف .2
 .عؤشراتفااربح ت(فبش  فالت ع   ااعجعل تفاا رب تف–ااداتافالت ع  فف-ااعل دسف–فااسل س

لبد  فعؤشدراتففSolvency IIتلجدف  بتفذاتفد،اتفع  ل دتفبد  فعؤشدراتفااعد  ةفااعاا دتف .3
 ااربح تفبشركاتفاات ع  فعح فاادراست.

عؤشدددراتفااعددد  ةففددديفتع  ددد فاا  بدددتفبددد  ففIFRS:17 سدددلافتطب ددد فع  دددارف  دددلدفااتددد ع  ف .4
 لب  فعؤشراتفااربح تفاشركاتفاات ع  فعح فاادراست.فSolvency IIااعاا تف
 منهج البحث سادسًا: 

كد فعد فحدثف لدىفاعشكلتفاابحثفلس  ا ف حلفتح   فأهدافهفلا تبارففرلضهفا تعددفاابفضل فيف
ف:وذلك عمى النحو التاليااع لجفا،ست را يفلا،ست باطي ف

باادراسدداتفلردففدراسددتفلتحل دد فعددابففدديفظدد فهددذافااعدد لجفاهددتافااباحددثفالماانهج االسااتقرا ي: -0
اا رب ددتفلادج ب ددتفااعرتبطددتفبعتر ددراتفاابحددث فلكددذا فاات ددار رفاادلر ددتفلا، ددداراتفااعل  ددتف

ف0,20رفا دداافف01ااعت   دتففديفاد شددطتفاات ع   دت ففضد  ف دد فاارجدلعفإادىفاا ددا ل فربدافر
 رفاال  دددتفاا اعدددتفلت د  تدددهفبشددد  فااربابدددتف لدددىفااتددد ع  ففددديفع دددر فلكدددذا فت ل عددداتفلت دددارف

لذادد فبلددد ف ددرضفلتحل دد فعتطلبدداتفع  ددارففالربابددتفااعاا ددتفف عدداف  ددصفاا شدداطففااتدد ع  ي.
لتحد ددفأهدافااتحدد اتفااتديفتلاجدهفشدركاتفااتد ع  فااع در تفبشد  ففIFRS:17  لدفااتد ع  ف

فتطب  فهذافااع  ارفات ظ افا،ستعادةفع ه.ف
حرصفااباحثف لىفاست  صفإطدارفع تدرحف  كدسففلف ا فالذافااع لجفالمنهج االستنباطي: -4

كع دا  رفت ظ ع دتفدلا دتفلتددا  تلاف لدىفف(Solvency II طب  تفاا  بتفب  فااع  ةفااعاا دتف
فIFRS:17لب ددا فدلرفتطب دد فع  ددارففعؤشددراتفربح ددتفاسددتتعاراتفشددركاتفااتدد ع  فااع ددر ت 

 اادراست.فففيفتع   فهذلفاا  بتفلا تبارهافع ف   فب ا اتفااشركاتفعح 
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 حدود البحث سابعًا: نطاق و 
فاابحثف لىف رضفلتحل  فعتطلباتفتطب  فع  ارفف:)موضوعية( حدود منهجية -1  رتكز

لذا فف عاف ت ل فبعبادئفا، ترا فلاا  اسفلاا رضفلا،ف اح ففIFRS:17  لدفاات ع  ف
ف فااعاا ت فااع  ة فلركا ز فعحددات ف (Solvency II ف4لكذا  فت ظ ع ت دلا ت فكع ا  ر

فاا عاذجف ف لى ف  تعد فااذ  فا،كتلار  فال  اس فاات رض فاابحث فهذا ف طا  ف   ل  رج
 .اار اض تفلا،ح ا  تفا  اسفع اطرف  لدفاات ع  

تتعتدد ففدديف ددددف عسددتفشددركاتف اعلددتفب طدداعفااتدد ع  فااع ددر فلااتدديفتتبددعففحاادود مكانيااة : -2
 ات فلتتعتدد ففدديفكدد فعدد فأسددللبفااتدد ع  فااتجددار  فلت ددتصفبت ع  دداتفااععتلكدداتفلااعسدد لا

 شدركتفع ددرفالتد ع   فب دداةفااسدل سفالتدد ع   فااعل ددسفالتدد ع   فاادداتافالتدد ع   فلااعجعل ددتف
 (.gig الت ع  اا رب تف

تتعتددد ففددديفاسدددت راجفلتحل ددد فااب ا ددداتفاا ا دددتفبعتر دددراتفاابحدددثفاشدددركاتففحااادود زمنياااة : -3
سد لاتفتبددأفعد فف2اات ع  فعح فاادراستفااتطب   تفلذا فع ف   فسلسدلتفزع  دتفعكل دتفعد ف

فبا، تعدادف لدىشدركات فلذاد فف2(فعشاهدةفا ددف42بلابعف ف4102لحتىف اافف4102 ااف
 ،ح ا يفااس ل فاسل فاات ع  فااع ر .اات ار رفااعاا تفالذلفااشركاتفلااكتابفا

   الدراسات السابقةعرض وتحميل  ثامنًا:  
تجسدد دا فاجلهر ددتفف عكدد ف ددرضفلتحل دد فاادراسدداتفااسدداب تفعدد فح ددثفارتباطلددافبعتر ددراتفاابحددث

فففوذلك عمى النحو التالي:ل علع تفااعشكلتفلت ك دا ف لىفأهع تفاابحث ف
دراسااات تناولاات المحاساابة عاان عقااود التااأمين وفقااًا لمعااايير التقااارير الماليااة  -1

IFRS  
 Study on The Expected(فب  دلا فMignolet & Felix,2017بددعتفدراسدتف ف -1/1

Impact of IFRS 17 on The Transparency of Financial Statements of 

Insurance Companiesأتددرفتطب دد فع  ددارف  ددلدفااتدد ع  ففلبدددفاسددتلدفتفاادراسددتفت  دد اف
 لددىفجددلدةفلشددعاف تفاات ددار رفااعاا ددتفعدد ف دد  فعدددشفتددلف رفع للعدداتفأكتددرفع  عددتفلشددعاف تف
لفدديفااتلب ددتفااع اسددبفبشدد  ف لا دددف  ددلدفااتدد ع   فلكددذا فتلح دددفع ددا  رفلطددر فااعحاسددبتف

 ددددطف لددددىفاتحسدددد  فااع ار دددداتفبدددد  ف  ددددلدفااتدددد ع  فادددددشفااشددددركتفلااشددددركاتفااع افسددددتفادددد سفف
ااعستلشفااعحليفلا  عافا،بل عيفلاادلاي.فلبدفتل لتفاادراسدتفإادىفاا د ددفعد فاا تدا جفأهعلدا:ف

فدديفتحسدد  فجددلدةفاات ددار رفااعاا ددتفبشددركاتفااتدد ع  فعدد ففIFRS17عسدداهعتفتطب دد فع  ددارف
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ح ثفت ز زفاا  ا صفاا ل  تفالع للعاتفااعحاسب تفات بحفأكترفع  عتفلعلتلب دتفلبابل دتف
تفادعرفااذ ف ت حفااعر تفاعست دعيفتل فاات ار رفت ظد افا،سدتعادةفع لدا ففضد  ف د فالع ار 

أ فتطب دد فهددذافااع  ددارفُ رسددىفأسددسفل عدداذجفعلحدددةفا  تددرا فلاا  دداسفلاا ددرضفلا،ف دداحف
بعافُ عك فشركاتفاات ع  فعد ف  ددفااع ار داتفبشد  فااع تجداتفلاا ددعاتفدا د ف عدسفااشدركتف

لكدذا فتدلف رفرؤ دتفأفضد ف د فاا لا ددفااعتلب دتفعد فاا  دلدفاات ع   دتفلععفااشدركاتفااع افسدتف
فااُعبرعت.

 لدددىفف02(فأتدددرفتطب دد فع  دددارفاات ر دددرفااعددداايفربددداف4102كعددافت الادددتفدراسدددتف فسددد عت فف-1/2
تطددل رفابت دددادفااتدد ع  ففددديفع ددرفعددد ف ددد  فدراسددتفع دا  دددتفتعا ل ددت فلاسدددتلدفتفاادراسدددتف
 دددرضفلتحل ددد ف عددداذجفاا  ددداسفعددد فح دددثفطب  دددتفلعحددددداتفاا عدددلذجفاا ددداافلكدددذا ف عدددلذجف

 صفادبسداطف.فكعدافب  دتفاادراسدتفطب  دتفعكل داتفاارسلافااعتر رةففضد  ف د ف عدلذجفت  د
اا  دداسفلف ددا فاعتطلبدداتفكدد ف عددلذجفلأهددافألجددهفااتشددابهفلا، ددت  فبدد  فهددذلفاا عدداذجفلااتدديف
تددرتبطفبت ددد راتفااتدددف اتفاا  د ددتفااعتلب ددت فلع ددد،تفاا  ددا فلت ددد  تفاا  ددا فلهدداعشف

تحتددل ف لددىفع ددزاتفعشدداركتفعباشددرةففاا دعددتفاات ابد ددت.فلأ  ددرا فطب  ددتفاا  ددلدفاات ع   ددتفااتددي
لااتيف،فتحتل ف لىفع زاتفعشاركتفعباشرة فلكدذا فاا  دلدفااعحعلدتفب سدا ر فل  دلدفإ دادةف
اات ع   فلاا  لدفااع ت الفع ف عل تفتحل  فألفتجع عفاد عا .فلبددف ل دتفاادراسدتفإادىفأ ف

لااعحللدد  فااعدداا   ففب دداسفت ددد راتف  ددلدفااتدد ع  فب عددلذجفعحاسددبيفعلحدددفُ عكدد فااعسددتتعر  
لااعشدددارك  ففددديفسدددل فااتددد ع  فاا دددااعيفعددد فات ددداذفبدددراراتف دددا بتففددديفااتلب دددتفااع اسدددب ف
فضدد  ف دد فااتدد ت رفا، جددابيفاتطب دد فهددذافااع  ددارف لددىفسدد عتفاا ددرضفلا،ف دداحفلشددعاف تف

فاات ار رفااعاا تفبشركاتفاات ع  فااع ر ت.ف
(فت  دد افعدددشفف اا ددتفااعحتددلشف4102؛فااعددار ففلفدديفهددذافااسدد ا فاسددتلدفتفدراسددتف فادداايف-1/3

 لدددىفت ز دددزفاا  دددا صفاا ل  دددتفالع للعددداتف IFRS17ااع للعددداتيفاع  دددارف  دددلدفااتددد ع  
ااعحاسب تفع ف   فدا  فع ددا يفبااب  دتفااع در ت فسد  ا ف حدلفاات در ف لدىفادسدبابفااتديف

ذافااع  دددارفلتحد ددددفأهددددا فل طدددا فهددد  IFRS17د دددتفإادددىفإ ددددارفع  دددارف  دددلدفااتددد ع  ف
لعدددشفع  عتلددافات ز ددزفاا  ددا صفاا ل  ددتفالع للعدداتفااعحاسددب ت فلبدددفا تعدددتفاادراسددتف

اسدددتعارةفتددافتجع  لدددافعدد فتددد ثفف2, لددىفأسدددللبفبا عددتفا،ست  دددا فاجعددعفااب ا ددداتفبلابددعف
ف ددددداتفعسدددددتلدفتف:فع دددددد فاات دددددار رفااعاا دددددتفبشدددددركاتفااتددددد ع   فلأ ضدددددا فه  دددددتفااتددددددر سف

اسددددبتفلااتعل دددد فلااتدددد ع   فلكددددذا فعسددددت دعيفاات ددددار رفااعاا ددددتفبااجاع دددداتفت  ددددصفااعح
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اشددركاتفااتدد ع  .فل ل ددتفاادراسددتفإاددىفعجعل ددتفعدد فاا تددا جفأهعلددافلجددلدفاتعددا فبدد  فأرا ف
لعتطلباتدددهفعددد فح دددثففIFRS 17   دددتفاادراسدددتفبشددد  فأهع دددتفااعحتدددلشفااع للعددداتيفاع  دددارف

  اس فلاا درضفلا،ف داحف د ف  دلدفف  فعكل اتف  دفاات ع   فلااتجع ع فلا، ترا  فلاا
ااتدددد ع  فبااب  ددددتفااع ددددر ت فلكددددذا فلجددددلدفتدددد ت رفا جددددابيفذلفد،اددددتفع  ل ددددتفبدددد  فااعحتددددلشف
ااع للعاتيفاع  ارف  لدفاات ع  ف لىفت ز زفاا  دا صفاا ل  دتفالع للعداتفااعحاسدب تفعد ف

فح ثفع  عتلافلدرجتفعلتلب تلافبابل تلافالع ار ت.ف
-Probability of Suff(فChevallier et al.,2018اسددتف ففدديفحدد  فت رضددتفدرفف-1/4

iciency of The Risk Margin for Life Companies Under IFRS 17 لااتديفف
استلدفتفب ا فك فع :فاعكا  تفاات بؤفبااتر راتفااتيفترتبطفبت   افااتزاعاتف  دلدفااتد ع  ففديف

 فلكددذا فااكشدد ف دد فطب  ددتفااع ااجددتفااعحاسددب تفات  دد افااتزاعدداتفIFRS 17ظدد فعتطلبدداتف
اات ع  ف لىفأساسفع د فااع اطرف ت جدتفحدا،تف ددافاات كددفااعت  د ففديفااتددف اتفاا  د دتف
ااتدديفتددرتبطفب  ددلدفااتدد ع  فلا  ددادةفااتدد ع   ففضدد  ف دد فاات ددر ف لددىفعسددتلشفاات ددتفااعسددت داف

.فلتل دددلتفاادراسدددتفإادددىفأهع دددتفتطب ددد ف عددداذجفكع دددتفاتحد ددددفااع ددداطرفااعاا دددتفلا دددرفااعاا دددت
ات ددد رفاحتعددا،تفحدددلثفااع دداطرفااع تر ددتفب  ددلدفااتدد ع   فلعدد فتددافت ددد رفااتدددف اتفاا  د ددتف
ااعسددت بل تف  دددفدرجددتفت ددتفعلضددل  تف عكدد فتحد دددهاف  دددفاات ابددد فكعددافأكدددتفاادراسددتف لددىف

  د افااعركدزفلاددا فااعداايفاشدركاتفضرلرةفا،سدت ا تفبع دد،تفااتسدل تفلاا  دافااع  عدتفات
ف.ففIFRS 17اات ع  فلااتيفتتطلبفب ضفااتر راتف ت جتفتطب  فع  ارف

(فدراسددتفتحل ل ددتفالعحاسددبتف دد ف  ددلدفااتدد ع  ففدديفظدد فع  ددارف4102كعددافبددداف فإبددراه ا فف-1/5
بددااتطب  ف لددىفشددركاتفااتدد ع  فااع ددر ت فلاسددتلدفتفاادراسددتففIFRS 17 ااعحاسددبتفاادددلايف

 ففIFRS 17لااع  ددارفااجد دددففIFRS 4ت ددر ف لددىفأهددافا، ت فدداتفبدد  فعتطلبدداتفع  دداراا
لااكشد ف د فانتددارفااعترتبدتفعد فاسددت داافهداعشفاا دعدتفاات ابد ددتفلاالفدا فبااتددف اتفاا  د ددتف
ااعسدددت بل تففددديفاا  دددداسفااعحاسدددبيفاحبسدددداطفا دددرفااعح دددلتفلع دددداطرفاات ل ضددداتفلكددددذا ف

لف ا فالعد  فاا داافألفلف دا فاعدد  فتح د صفادبسداطفألفعدد  فف عل اتفتجع عفاا  لدفسلا 
لبدددفباعددتف، IFRS 17اارسددلافااعتر ددرة فلكددذا فت  دد افادتددارفااضددر ب تفااعتلب ددتفعدد فتطب دد ف

شددددركاتفتدددد ع  فع ددددر تف ع ددددرفات ع  دددداتفااح ددددال فع ددددرفف2اادراسددددتفبددددااتطب  ف لددددىف ددددددف
 د فلجدلدفا دت  فجدلهر فبد  فطر  دتفف.فلبدفكشعتفاادراسدتع ر(ف-لت ع  االت ع   فاا ا زف

ل،فسد عاف IFRS 4 لااع  دار IFRS 17فاا  اسف  دفتحد دفهاعشفاا دعتفاات ابد تفب  فااع  ار
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ح ددثف  تعدددفااع  ددارفااجد دددف لددىفب دداسفااتدددف اتفاا  د ددتفف22ع  ددارفااعحاسددبتفااع ددر فربدداف
 عدتفاالفددا فبااتدددف اتفااعسدت بل تفباسددت داافع دد ف  دداف ت اسدبفعددعفسددل فااعدا فا  تددرا فب 

اا  د ددتفااعتلب ددتفعددعفاسددتب ادفا، ددراداتفااتدديفت ددصفااسدد لاتفااتاا ددتفعدد ف  دددفااتدد ع  فلفدد ف
سددد لاتفااترط دددت فلكدددذا فلجدددلدفا ت فددداتفجلهر دددتفبددد  فطر  دددتفاا  ددداسفلاا دددرضفاكددد فعددد ف

،فلف IFRS 4 لااع  دار IFRS 17أ ل فلااتزاعاتف  دلدفااتد ع  فلا  دادةفااتد ع  فبد  فااع  دارف
فاك فع فبا عتفااد  فلااعركزفااعااي.ففف22س عافع  ارفااعحاسبتفااع ر فرباف

 The Impact of IFRS(فب  لا فAlnodel & Ali.A,2018لأ  را فركزتفدراستف فف-1/6

Adoption  on The Value Relevance of Accounting Information: 

Evidence From The Insurance Sector لددىفت  دد افأتددرفتب دديفع ددا  رفاات ددار رفف 
ااعاا تفاادلا تف لدىفز دادةفب عدتفع  عدتفااع للعداتفااعحاسدب تفعد ف د  فت دد افدا د فتطب  ديف

لففOhlsn, 1995بشددددركاتفااتدددد ع  فااسدددد لد ت فكعددددافاسددددتلدفتفاادراسددددتفاسددددت داافأسددددللبيف
Easton-Harris,1991لاا  عددتفاادفتر ددتفاعحددصفعدددشفا،رتبدداطفبدد  فب عددتفادسددلا فااعاا ددتفف

ل  ددد بفااسدددلاففددديفادربددداح .فلا تعددددتفاادراسدددتف لدددىفتجع دددعفااب ا ددداتفعددد فلابدددعفاات دددار رف
لحتددىف دداافف4112شددركتفتدد ع  فعدرجددتفباابلر ددتفااسدد لد تف دد  فااعتددرةفعدد فف40ااعاا ددتفاددددف

فا.فلكشعتف تا جفاادراستفأ فاا  عدتفاادفتر دتفاحسدلافت ددفأبد فب عدتفارتبداطف ت جدتفتب دي4102
 ففدديفحدد  فجددا ف  دد بفااسددلاففدديفادربدداحفIFRSشددركاتفااتدد ع  فااسدد لد تفتطب دد فع ددا  رف

ادكترفارتباطا فبشك فا جدابي فكعدافأكددتفاادراسدتف لدىفأ فب عدتفااع للعداتفااعحاسدب تفتتد ترف
 فIFRSا جاب ددا فب  ددا صفااشددركتفلحجعلددافلطب  ددتف شدداطلافبشددك فأكبددرفعدد فتب دديفع ددا  رف

إادددىف ددد ح تفبطددداعفااتددد ع  فااسددد لد فاتطب ددد فعتطلبددداتفع دددا  رفلأ  دددرا ف ل دددتفاادراسدددتف
IFRSبشك ف اافل،س عافع  ارففIFRS 17ف لىفلجهفااتحد د.فففف

بشااركات  Solvency IIدراسااات تناولاات محااددات وركااا ز المااالءة الماليااة  -2
 التأمين

-The Solvency II Require ب  دلا ف(Peter,2013  &Millen's ابشدتفدراسدتف ف-2/1

ments Raise Significant actuarial Challenges for Property & Ca-

sualty (P&C) Insurers, and Redefine Some commonly  used Termsف
فددديفبدددا ل فف(EC/2009/138)ت ظ عددديففتلج دددهفبا تبارهددداف4طب  دددتفع دددرراتفااعددد  ةفااعاا دددت

 ت لد ففديفااع دداافلفتحددادفادلرلبديف ظداافااتد ع  ففديفا،لتلح دددف ف   دلدتافبتادلرلبديف فا،تحداد
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ادل فبحجددافرأسفااعدددا فاادددذ ف جدددبف لدددىفشدددركاتفااتدد ع  فا،حتعددداظفبدددهفالحددددفعددد فع ددداطرف
  ددا رفف0فدديف(SolvencyII ف4اا عدد فب ظدداافااعدد  ةفااعاا ددتفبدددأف سددرفلااعشدد فااعددااي فلبدددفاا

تشر عفااتد ع  ففديفا،تحدادفادلرلبديفإادىفتلح ددفسدل فااتد ع  فعجلسفلد فح ثفاستف4106
ععارسددداتفجد ددددةفإلدارةففSolvencyII ظدددااففبدددداكعدددافادلرلبددديفلت ز دددزفحعا دددتفااعسدددتلل .ف

دارةفااع اطر عتطلبداتف.فكعدافكشدعتفاادراسدتف د فأ فااع اطرفاتحد دفرأسفااعا فااعطللبفلا 
ااعاا ددتفرفتسددلاففدديفتح  دد فاا د دددفااعدد  ةففاالاجددبفا،حتعدداظفبددهفبشددركاتفااتدد ع  فرفرأسفعددا 

ت ل دد ف فلفت ل دد فع دداطرف دددافبدددرةفشددركتفااتدد ع  ف لددىفتلب ددتفااعطاابدداتف:عدد فااعزا ددافأهعلدداف
تكبدهافحعلتفاالتدا  ففديفحاادتف ددافبددرةفااشدركتف لدىفتلب دتفجع دعفااعطاابداتف اا سا رفااتيف

عددد فااتدددد  ف لدددىفااعددددلرفإذاففإ دددذارفعبكدددرفالعشدددرف  فحتدددىف تعك دددلاف فلت دددد افعؤشدددربااكاعددد 
لت ز دددزفاات دددتففددديفا،سدددت رارفااعددداايفا طددداعف ففا  عدددضفرأسفااعدددا ف ددد فااعسدددتلشفااعطلدددلب

فااابدا ففSolvency II.فلفيفهذافااس ا فأكددتفاادراسدتف لدىفأ ف ظداافااعد  ةفااعاا دتفاات ع  
 دددرف تفاددددفإادددىفحددددفعدددافاالدددلا حفااعح دددثفتشدددبهفعددداف شدددارفإا لدددافباسدددافربددداز فاشدددركاتفااتددد ع  رف

Basel IIعد فااعتطلبداتففادلادىتتكدل فااد اعدتففر  سد ت:د ا اف لىفت تتفكعافأ لافترتكزف.ف
 فلتت ددال فااد اعددتفااكع ددتف ع دددارفرأسفااعددا فااددذ ف جددبف لددىفشددركتفااتدد ع  فا،حتعدداظفبدده(

دارةفااع دداطرفاشددركاتفااتد ع  ااتا  دتف لكددذا فافشددرا فااع ددا فاشددركاتففعتطلبدداتفااحلكعددتفلا 
فعتطلباتفاإلف احفلااشعاف ت.فااد اعتفااتااتتفركز ففيفح  فتفت ع  اا

(فااعدد  ةفااعاا ددتففدديفشددركاتفااتدد ع  ف:فبدد  ف4106لبدددعتفدراسددتف فز دددا ؛ف بدددفااددرزا  فف-2/2
جلددددلدفاات ظدددد افل دددد لباتفااتطب دددد  فلاسددددتلدفتفاادراسددددتفااكشدددد ف دددد ف  ل دددد تفاات ظدددد اف
ا،حتددراز فالعدد  ةفااعاا ددتففددديفشددركاتفااتدد ع   فلاات ددر ف لدددىفأهددافااع ددا  رفلاا لا ددددفذاتف

 فاات ظددد افا،حتدددراز فا شددداطفااب دددل  فلبددددفتب دددتفاادراسدددتف دددرضفاا  بدددتفلااع ددد فب  لدددافلبددد 
شدركتفف02تحل ليفاعستلشفهاعشفااع  ةفااعاا تفاشركاتفاات ع  فااجزا ر تفلااتيفبل ف دددهاف

اتحد دفعدشفااتزاعلافبعتطلباتفااع  ةفااعاا تفلف ا فال لا دفلااع دا  رفادلرلب دت.فلبددف ل دتف
جفأهعلدددا:فأ فاات ظددد افا،حتدددراز فالعددد  ةفااعاا دددتففددديفشدددركاتفاادراسدددتفإادددىفاا د ددددفعددد فاا تدددا 

ااتدد ع  فادداف  دد فب دددفالعسددتلشفااعطلددلبفع ار ددتفبع ددرراتفاج ددتفبدداز فكع ددا  رفدلا ددتفالربابددتف
ااع ددرف ت فكعددافأ فاات ظدد افا،حتددراز فالعدد  ةفااعاا ددتفبشددركاتفااتدد ع  فح دد فا، سددجااف لددىف

اد فبااتلح دفااددلاي فلأ  درا فأكددتفاادراسدتف لدىفأ ففاا   دفادلرلبيفإ،فأ هفااف تعتعفحتى
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اات ظ افا،حتراز فاشركاتفاات ع  فااجزا ر تف،فترتكدزف لدىفاا لا ددفلاات ظ عداتفاادلا دتفلا  عداف
فت تعدفشركاتفاات ع  فااع  ةفااعاا تفلف ا فالحدفادد ىفارأسفااعا فا،جتعا ي.فف

 Solvency II : The Supervisory  دلا ب ف(Floreani,2017كعدافهددفتفدراسدتف ف-2/3

Reporting and Market Disclosure إاددىفااكشدد ف دد فدلرفعتطلبدداتفا،ف دداحفف
كع دددا  رفت ظ ع دددتفلرباب دددتفالك ا ددداتفاات ع   دددتففددديفف4لااشدددعاف تفك حددددفد دددا افااعددد  ةفااعاا دددتف

اسدتلدفتففتحس  فكعا ةفااسل فادعرفااذ ف   كسف لىفشعاف تفلا ضباطفسل فااتد ع   فكعدا
اادراسددددتفاات ددددر ف لددددىفأفضدددد فااععارسدددداتفااتدددديفُ عكدددد فأ فُتحسدددد فبشددددك فجددددلهر فعحتددددلشف
ا،ف احففيفااسل ف  فشدركاتفااتد ع  فبح دثف  ددافع للعداتفبابلدتفالع ار دت فلفديفااتلب دتف
ااع اسب فلكذال ف را ديفادب دادفاات تدتفااحاكعدتفإل ددادفاات دار ر:فاا  عدتفلااع داطرفلاددا .ف

اادراسدتفإادىفعجعل دتفعد فاا تدا جفأهعلدافلجدلدفدلرفف دا فاتطب د ف ظداافااعد  ةففلبدف ل دت
فيفتحس  فجدلدةفإ ددادفل درضفاات دار رفااعاا دتفبشدركاتفااتد ع  فلذاد فعد ف د  فف4ااعاا تف

تدددد  افعسدددتل اتفأ لدددىفعددد فااشدددعاف ت فلتج دددبفازدلاج دددتفااتكددداا   فلتج دددبفععارسددداتف دددداف
د ددددفاال كددد فاات ظ عددديفالشدددركتفبشدددك فلاضدددحفبعددداف ضدددع فتعاتددد فااع للعددداتفااعحاسدددب ت فلتح

لجددلدفأطددرفف ااددتفإلدارةفااع دداطر فد ددافااجلدداتفلااعؤسسدداتفاإلشددراف تفلاارباب ددتفبع للعدداتف
فدب  تفا  اسفلت   افاددا فااعاايفبشركاتفاات ع  .فففف

 A Market Consistent ب  ددلا ف(Gambaro et al.,2018كعددافبدددعتفدراسددتف  -2/4

Framework For The Fair Evaluation of Insurance Contracts Under 

Solvency IIكع دا  رفف4اات در ف لدىفطب  دتف ظداافااعد  ةفااعاا دتفلدفتفاادراسدتفبدفاسدتلفف
ت ظ ع تفلرباب تفاشدركاتفااتد ع  فلتد ت رفد لالدافح دزفاات ع دذف لدىفا  دراطفهدذلفااشدركاتففديف

زا  ددتفاا علع ددتفلف ددا فال  عددتفااسددلب ت فلكددذا فت ددد افعحدددداتفت  دد افاد ددل فلا،اتزاعدداتفبااع 
لضلابطفتسدلاففديفت  د افعددشفعتا دتفلر دا تفاددا فااعداايفبشدركاتفااتد ع  فإل تداجفت دد راتف
سدددل عتفبشددد  فااتددددف اتفاا  د دددتفااعسدددت بل تفلاسدددترات ج اتفف اادددتفإلدارةفااع ددداطرفااتددديفتدددرتبطف

تب دددتفاادراسدددتف عدددلذجفعحاكدددالفدسدددللبفعدددل تيفكدددارالفبااع تجددداتفلاا ددددعاتفاات ع   دددت فكعددداف
ح ددثف  دددفأكتددرفع  عددتفإلدارةفااع دداطرفالع تجدداتفاا ا عددتف لددىففد ددل فلااتزاعدداتفااتدد ع  

ااعسددد لا تفلااتددديفا تعددددتلافشدددركاتفااتددد ع  ف ا دددتفف عددداف ت لددد فبت  ددد افع ددداطرفاات  ددد ا.فلبددددف
دف عاذجفعلضل  تفلع داهجفعحدددةف ل تفاادراستفإاىفاا د دفع فاا تا جفأهعلافضرلرةفلجلف

ات  دد افااسددل فااعتسدد فدعددلا فااتدد ع  فاات ل د ددتفذاتفااربح ددتفاا ددادرةف لددىفاات اعدد فعددعفاا د دددف
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 فلأكددددددتفاادراسددددتف لدددددىفأهع ددددتفااع للعددددداتفااتار   دددددتفاعدددد فع دددددادرفااع دددداطرةفلا تعاداتلددددد
راجف عددداذجفاكتدددرفا سدددتتعاراتفطل لدددتفادجددد فاا ا عدددتف لدددىفااعسددد لا تفح دددثفتتددد حفإعكا  دددتفإد

فت   دا .
 Financial ب  دلا ف(Costin & Dumitru,2018لفديفهدذافااسد ا فت الادتفدراسدتف ف-2/5

management of insurance companies in the context of the new regime 

Solvency IIااع دا  رفاار  سد تفااعسدتعدةفعد ففSolvency IIلكدذا فادحكداافااعحاسدب تفف
ااجد دددددةفالع ددددا  رفاادلا ددددتفإل دددددادفاات ددددار رفااعاا ددددتف فلااتدددديفتلدددددفافإاددددىفز ددددادةفشددددعاف تفإدارةف
ااع دددداطرفلا،سددددتتعارفعدددد فأجدددد فتسدددد  رفع تجدددداتفااتدددد ع  فلااربح ددددتفاع تلدددد فف دددداتفأسدددد ارف

رصفت تدددر فبعجعل ددددتفعدددد فااتحددددد اتفلااعددددفSolvency IIادراسددددتفأ فااتددد ع  .فكعددددافأكدددددتفا
اشدددركاتفااتددد ع   فلتسدددلاففددديفتر  دددرفععلدددلافب دددا فبدددراعجفااحعا دددتفالعدددؤع   فلتلاددددفع دددال ف
إضددداف تفحددددل فعتطلبدددداتفرأسفااعدددا ففدددديفتحد دددددفادعدددلا فاا ا ددددتف ادساسدددد تف فلااعسددددا دةف
لااعددا ض(فااتدديف عكدد فاسددت داعلافاتلب ددتفهددذافااعطلددب.ففضدد  ف دد فت ددد رفااع دداطرفاالاب  ددتف

  لدفاات ع  فااعبرعتفااع  لاتفإاىفشركاتفاات ع  ف  فطر د فتسدج  ففلااحك عتفااتيفتتحعللا
كددد فا،حت اط ددداتفااع  دددتفتعتددد ف   دددرا فهاعدددا فالرا دددتفعددد فأجددد فإ شدددا فااتدددلاز فادعتددد فالعدددلاردف
ااعاا دددددت.فبددددداا ظرفإادددددىفااتددددددا  فااكب دددددرفبددددد  فااع دددددا  رفاادلا دددددتفإل ددددددادفاات دددددار رفااعاا دددددتفلف

Solvency IIكاتفااتدد ع  فتحسدد  فعتطلبدداتفااكشدد ف دد فااع للعدداتفاددذاف ت دد  ف لددىفشددرفف
 اإلضاف تفلت د  فاات ط طفلاات بؤ.

دراسااات تناولاات العالقااة بااين م شاارات المااالءة الماليااة وربحيااة اسااتثمارات  -3
 شركات التأمين 

(فتحل د فأتدرفتطب د فكد فعد ف ظداافااعد  ةف4102استلدفتفدراستف ش  ي؛ف بددفاا دادر فف-3/1
 لدددىفأسدددسفااعحاسدددبتففدديفشدددركاتفااتددد ع   فلبددددففIIااعرحلددتففIFRS 4لع  دددارفف4ااعاا ددتف

تدددد اففII لهدددتفاادراسدددتف لدددىفأ فااعرج  دددتفا،حتراز دددتفااعتعتلدددتففددديف ظددداافااعددد  ةفااعاا دددتف
ااعاا ددتفعدد ف دد  فاسددتحداثفعتطلبدداتفحددل فتسدد  رفاد طددارففتحددد ثفلتلافدد فبلا دددفااعدد  ة

لااربابتفاادا ل تفلعرا اةفكافتفااع اطرفااعرتبطتفب  لدفاات ع  فلذا فع ف د  فت تدتفركدا زف
أساسدد تفتت لدد فبكدد فعدد فااعتطلبدداتفااكع ددت فلأ شددطتفااربابددتفاادا ل ددتفلاا ارج ددت فلعتطلبدداتف

ااعرحلدتففIFRS 4تفااعحاسدب تفااعتعتلدتففديفع  دارفا،ف احفلااشعاف ت.ففيفحد  فأ فااعرج  د
IIلااتددديفتسدددتلد فا تعدددادفعبدددادئفلاضدددحتفالت  ددد ا ف عددداذجفعحدددددةفال  ددداس فلتحسددد  ف عل دددتفف
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ااع ار تفب  فشركاتفاات ع  ف لىفااعستلشفاادلاي فباإلضافتفإاىفز ادةفشعاف تفاا دلا افااعاا دتف
لبددف ل ددتفاادراسدتفإادىفعجعل دتفعدد ففلت ز دزفجدلدةفا،ت دا فتجدالفعسددت دعيفهدذلفاا دلا ا.

اا تدددا جفأهعلدددافلجدددلدفتددد ت رفا جدددابيفاتطب ددد فهدددات  فااعدددرج  ت  ف لدددىفااعركدددزفااعددداايفلاددا ف
ااعاايفاشركاتفاات ع  فع ف   فت   افاد ل فلا،اتزاعاتفلاا لا ددفااعرتبطدتفب  دلدفااتد ع  ف

ج  ت  فعد فح دثفأهددافلعا فلف ف ظرةفابت اد ت ففيفح  فلجلدفا ت فاتفجلهر دتفبد  فااعدرف
فلس اساتفت   افاد ل فااعاا تفلهاعشفاا طر فلاالاعشفااعتب يفلترك بتفااع  ةفاات   ت.فففف

(فت  د افاددا فااعداايفاشدركاتفااتد ع  فاات دال يف4102لت الاتفدراست فعحعدف؛فأبلفز د فف-3/2
اسددتلدفتفاادراسددتف ددرضففبااععلكددتفاا رب ددتفااسدد لد تفباسددت داافأسددللبفتحل دد فااتعددا ز فلبددد

لتحل  فهاعشفااع  ةفااعاا تفالشركاتفاا اعلدتففديفسدل فااتد ع  فبااععلكدتفاا رب دتفااسد لد تف
ا تعادا ف لىفعجعل تفااعؤشراتفااعاا تفااعست دعتففيفب اسفكعا ةفاددا فااعااي فبعداف سدلاف

 عدلذجفكعديفففيفااتل  فدفض فااعؤشدراتفااتديفتتعد فعدعفطب  دتفااسدل  ففضد  ف د فت دد ا
ا  ددداسفااعددد  ةفااعاا دددتفاشدددركاتفااتددد ع  فلف دددا فا تجاهددداتفااحد تدددتفبعددداف سدددلاففددديفت ددد   ف
ااشددددركاتفلاات بددددؤفباا دددد لباتفااعاا ددددتفااتدددديفبدددددفتلاجللددددافعسددددت ب  .فلتل ددددلتفاادراسددددتفإاددددىف
عجعل ددتفعدد فاا تددا جفأهعلددافا تعددادفع ظددافااعحللدد  فااعدداا   ف لددىفاسددت داافأسددللبفتحل ددد ف

يف عل ددتفاات بددؤفح ددثف  تبددرفادسددللبفادكتددرفتطب  ددا ف، تعددادلف لددىفعجعل ددتفعدد فااتعددا زففدد
ااعؤشراتفااعاا تفات   علافإاىفعجعل ت  فألفأكتدرفلف دا فاعسدتلشفأدا لدا فكعدافأكددتفاادراسدتف
 لىفأهع تفاست داافاا عاذجفااكع تفات   افااع  ةفااعاا تفاشركاتفاات ع  فسد  ا ف حدلفع ااجدتف

ااتدديفتشددلبفعؤشددراتفت  دد افاددا فااعدداايفلااتدديفتتطلددبفجددلدةفاات ددار رفااعاا ددتفألجددهفاا  ددلرف
فااتيف جبفإ دادهافل رضلافلف ا فاع ا  رفت ظ ع تفلعحاسب تفعلحدةفلع تعدة.ف

(فب ا فلا ت ارفأ سدبف عداذجفا، حددارفاادذاتيففادسديف4106كعافاستلدفتفدراست فعراد فف-3/3
 EGARCHاازع  دددددت فلع ار تلدددددافب عدددددداذجفا، حددددددارفاا طدددددديف(فاتحل ددددد فسدددددلل فااس سدددددد ف

(ففدديفاات بددؤفبع ددد،تفااربح ددتف لددىفا،سددتتعارفدعددلا فشددركاتفتدد ع  فARDLااددد  اع كيف 
ااععتلكدداتفلااعسدد لا تفااعد  ددت فادعددرفااددذ ف سددلاففدديفت طدد طفااس اسددتفا،سددتتعار تفلا ت ددارف

بدفا تعدتفاادراستف لدىف دددفااس استفااعتلىفااتيفتح  فأفض ف ا دفلأب فع اطرةفععك ت.فلف
أرب ددتفشددركاتفلهدديفع ددرفالتدد ع  فلااعل دددسف فلب دداةفااسددل سف فلااددداتافالتدد ع  فلذادد فعدد ف

عشاهدة.فلبددفف61بلابعفف4102لحتىف اافف4111 اافتبدأفع ف اافف02   فسلسلتفزع  تف
  دددفأكتددرفدبددتفلكعددا ةفعدد فاا عدداذجفاد ددرشففARDLأسددعرتف تددا جفاادراسددتف دد فأ ف عددلذجف
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ذاددد فعددد فح دددثفبدرتدددهف لدددىفتلف ددد فااع دددد،تفااسددد ل تفال ا ددددف لدددىفاد دددل  فكعدددافأكددددتفلف
اادراستف لىفضرلرةفتطب  فبلا دفلع ا  رفااحلكعتف لىفسل فاات ع  فااع در فلفد فأسدسف
با ل  دددت فلف  دددت فلعاا دددتفبل دددتفبعددداف دددد افتطدددل رفأسددداا بفا،ف ددداحفلااشدددعاف تففددديفااع للعددداتف

ىفاحعلددتفاالتددا  فلااعسددتتعر  فلااعلتعدد  فبسددل فااعددا فا،طدد عفلاات ددار رفااعاا ددتفحتددىف تسدد 
بشك فعستعرف لىفألضداعفااشدركاتفب بد فتكلعدت فارفدعفااكعدا ةفااع للعات دتفااتديفتدد افسدل ف

فت ع  يفأكترفكعا ةفلفا ل ت.فففف
 On the Lifetime(فب  دلا فEngland et al.,2018لفيفهذافااس ا فت الاتفدراست ف-3/4

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

and Solvency II Risk Marginsعشداهداتفع داطرفا،حت داطيف لدىفلااتديفت كدسفف
 ف،رتباطداتفاا  ددفسد تفلاحددةفال  دلدفاات ع   دتفألفاا عدرفااكلديع تلد فعد فح دثفعدشفزع يف

فIFRS 17 رفااعاا ددددتفعددددعفااتطب دددد ف لددددىفهددددلاعشفااع دددداطرةففدددديفااع  ددددارفاادددددلايفالت ددددارف
لركدزتفهدذلفاادراسدتف لدىففSolvency IIااع  دتفااعاا دتففااعرج  دتفا،حتراز دتفااعتعتلدتففديلف

( فلااتدديفP&Cشددركاتفااتدد ع  ف اع دداطرف،حت دداطيفتدد ع  فااااتحل ل ددتفلااعحاكدداةففااع اربددات
تفل لدىفعددشف تافتطب  لاف لىفاا ظرةفا،كتلار تفاات ل د تفالع اطرف لىفعددشف عدرفا،اتزاعدا

لااسددد تففال  دددلدفاات ع   دددتف.فكعدددافأ دددهف دددربطفبددد  فاا عدددرفااكلددديSolvency IIسددد تفلاحددددةفعددد ف
 ,Mackفتددهفدراسددتإطددارفاا عددلذجفااددذ فابترحفعتفاادراسددتاسددت دح ددثفاالاحدددةفالع دداطر.ف

 لدىفاادراافعد فلأكددتفاادراسدتفأ دهف ف عرفاا  لدفاات ع   دتطلا فاع ااجتفااع اطرفف((1993
فعزا دافااعد لجفاا دا اف لدىفااعحاكداة فإ،فأ هفتلجدفاا د دفع فالافبابل تفتطب  فألسعفأ فاا تا ج
كددددداع   فلاادددددذ ف سدددددت دافات دددددد رفهدددددلاعشفااع ددددداطرففددددديفإطدددددارففؤ دددددا ف دددددلفرفتلز   دددددافت بح دددددثف

Solvency IIفأكددتكعدافف ف02لت د  تفااع اطرفبعلجبفااع  ارفاادلايفالت دار رفااعاا دتفف
سفااعا ففيفهاعشفع اطرفتكلعتفرأسفااعدا فلطدر فت دد رفت دد  تفعتطلباتفرأأهع تف لىف

ااع دداطرفباسددت داافع ددا  سفااع دداطرفااعطب ددتف لددىفتلز ددعفعحاكدداةفا اتزاعدداتفااع ل ددتف لددىف
 عدشف عرها.

وفااي إطااار الطاارح السااابق لادبيااات والدراسااات السااابقة يسااتخمص الباحااث أهاام النقاااط 
 التالية:

  تفركددددددددددددزتفع ظددددددددددددافاادراسدددددددددددداتفااسدددددددددددداب(Mignolet & Felix,2017; Chevallier et   

al.,2018;   ،  6665؛ أباةيٌٕ  ،4102اداايف؛فااعدار فف؛6665 امAlnodel & Ali-
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.A,2018;)   لددىفطب  ددتفلأهع ددتفااعحاسددبتف دد ف  ددلدفااتدد ع  ففدديفظدد فتطب دد فع ددا  رف 
 لدىفلجدهفااتحد دد ف IFRS:17ل،فسد عافع  دارف  دلدفااتد ع  ف IFRSاات ار رفااعاا تفاادلا دتف

فIFRS:17لع  ددارففIFRS:4إ،فأ فهددذلفاادراسدداتفت الاددتففدديفجلهرهددافااتع  ددزفبدد  فع  ددارف
لكددددذا فب ددددا فدلرفااع  ددددارفااجد دددددففدددديفت ز ددددزفاا  ددددا صفاا ل  ددددتفالع للعدددداتفااعحاسددددب تف
اتحس  فجلدةفاات ار رفااعاا ت فكعدافأ فأالدبفهدذلفاادراسداتفا تعددتف لدىفااح درفااع ددا يف

 تطر فالجا بفااتطب  يفبشركاتفاات ع  فااع ر ت.دل فاا
 4106ت الادتفب دضفاادراسداتف ز ددا ؛ف بددفاادرزا  فPeter,2013; Floreani,2017;  &

Millen'sفطب  تفلركا زفااع  ةفااعاا تف)SolvencyIIبشدركاتفااتد ع  فكع دا  رفت ظ ع دتفف
ع تعدةفع فعجلسفا،شرا فاات ع  يفادلرلبيفتعل دا فات ع علاف لدىفااعسدتلشفااددلاي فح دثف
تسلاففيفت د اف عاذجفعحددةفال  داس فلتحسد  فشدعاف تفاا دلا افااعاا دتفعد ف د  فت تدتفد دا اف

سددبتفاشددركاتفااتدد ع  فلااجلدداتفباا فIIر  سدد ت فل لددىفااددراافعدد فعزا ددافلأهع ددتفااعدد  ةفااعاا ددتف
اإلشراف تفلاارباب تفإ،فأ فهذلفاادراساتفاافتكش ف  فالا داتفا،اتدزاافبلدافلعتاب دتفعسدتجداتلاف
لعددددشفت ت رهددداف لدددىف عددداذجفب ددداسفااعركدددزفااعددداايفلعؤشدددراتفت  ددد افاددا فااعددداايفبشدددركاتف

 اات ع  فااع ر ت.فف
 ؛4102حعددف؛فأبدلفز دد  فع4102تطربتفب ضفاادراساتف ش  ي؛ف بدفاا ادر فEngland 

et al.,2018)اتحل ددد فاا  بدددتفبددد  فااع دددا  رفااعحاسدددب تفااعرتبطدددتفب  دددلدفااتددد ع  فIFRS4ف
لدلرهدداففSolvency IIلااع ددا  رفاات ظ ع ددتفااعتعتلددتففدديفااعدد  ةفااعاا ددتففIFRS17فلع  دار

 عددلذجفكعدديففدديفتحسدد  فجددلدةفاات ددار رفااعاا ددتفبشددركاتفااتدد ع   فكعددافاهددتافب ضددلافبت ددد اف
ات  دد افاددا فااعدداايفبشددركاتفااتدد ع  فااع ددر ت فإ،فأ فهددذلفاادراسدداتفاددافتتطددر فإاددىفتدد ت رف

فهذلفاا  بتف لىفااربح ت.فف
لا دد فعدداف ع ددزفاادراسددتفااحاا ددتف دد فاادراسدداتفااسدداب تفلُ عتدد فاادددافعفاار  سدديفالباحددثف حددلفا دددادف

شددركاتفااتدد ع  فااع ددر تفاب ددا فدلرفتطب دد فهددذافاابحددثفهددلفت ددد افدراسددتفتطب   ددتفبعجعل ددتفعدد ف
ع فح ثفعبادئفا، ترا فل عداذجفاا  داسفلالا داتفاا درضفلا،ف داحف IFRS:17عتطلباتفع  ار

    لربح تفاستتعاراتفهذلفااشركات.فIIفيفتع   فاا  بتفب  فعؤشراتفااع  ةفااعاا تف
فالبحث تنظيم تاسعًا:

هفلا تعددادا ف لددىف تبددارففرلضددتجسدد دا ف، فلفه حددلفتح  دد فأهدافددفسدد  ا ففدديفضددل فعشددكلتفاابحددث فلف
فالبحث عمى النحو التالي: هذاتقسيم  تمااتل  اتفت د افاا تا جفلففأهافست  ص،فع لجه
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 ف.ففاإلطارفاا اافالبحثاا سافادل ف:ف
 دراسددددتفلتحل دددد فعتطلبدددداتفتطب دددد فع  ددددارف  ددددلدفااتدددد ع  ف:ففاا سددددافااتددددا يIFRS:17بااب  ددددتفف

فااع ر ت.
 ااعدد  ةفااعاا ددتف:فاا سددافااتااددثفSolvency IIاشددركاتفااتدد ع  ف..فإطددارفععدداه عيفلعدد لجفف

 إجرا ي.
 اا  بدتفبد  فع  دارف  دلدفااتد ع  ف:اا سدافاارابدعف IFRS:17لااعد  ةفااعاا دتفف Solvency 

II–ف.إطارفع لجيفع ترحف
 شركاتفاات ع  .فتحل  فاا  بتفب  فااس لاتفلعحدداتفربح تفاستتعاراتف:اا سافاا اعسف 
 :فاادراستفااتطب   تفاشركاتفاات ع  فااع ر ت.فاا سافااسادسف
 ف.لاادراساتفااعست بل تف:فاا تا جفلااتل  اتفاا سافااسابع

  وفيما يمي عرض تفصيمي لباقي محاور البحث.

 القسم الثاني
 بالبي ة المصرية IFRS:17عقود التأمين  دراسة وتحميل متطمبات تطبيق معيار

لضدددعفبلا ددددفعحاسدددب تفتحكدددافف4112فددديف دددااففIASBتب دددىفعجلدددسفع دددا  رفااعحاسدددبتفاادلا دددتف
 عل دداتفا، تددرا فلاا  دداسفلاا ددرضفلا،ف دداحفااعت ل ددتفبشددركاتفااتدد ع   فح ددثفُأ دددرفع  ددارف

بلد فت دد افع ااجداتفعحاسدب تفت عد ف لدىفتحسد  فااعحاسدبتف د ف  دلدففIFRS:4  لدفاات ع  ف
اات ع   فلت ظ افا،ف احفااكافيفبش  فتحد دفلتعسد رفادربداافااع دعدتففديفاا دلا افااعاا دتفاشدركاتف
اات ع   فلذا فس  ا ف حلفعسا دةفعست دعيفتلد فاا دلا اففديفت دد رفب عدتفلتلب دتفااتددف اتفاا  د دتف

ااعح طتفبلا.فإ،فأ فااععارساتفاا عل تفاتطب  فهذافااع  ارفكشعتف د فلجدلدففلدرجتف دافاات كد
اا د ددددفعددد فاا ددد لباتفااتددديفلبعدددتفحدددا   فأعددداافبددددرةفهدددذافااع  دددارف لدددىفتدددلف رفع للعددداتفتتسددداف

(.فلسدر ا فعددافبدداافMignolet,2017 بااشدعاف تفحددل فتد ت رف  ددلدفااتد ع  ف لددىفااب ا داتفااعاا ددتف
بإ ددددارفع  دددارف  دددلدفااتددد ع  فف4102فددديفعدددا لف دددااف IASBتفاادلا دددتفعجلدددسفع دددا  رفااعحاسدددب

(IFRS:17)ا حددد فعحددد فااع  دددارفااعؤبدددتففIFRS:4فسددد  ا ف حدددلفتلح ددددفااع ااجددداتفااعحاسدددب تف 
بشددركاتفااتدد ع  فات ز ددزفاا  ددا صفاا ل  ددتفالع للعدداتفااعحاسددب تفااتدديفتكعدد فعز دددفعدد فااشددعاف تف

ف(IFRS:17) رضفااباحددثفف عدداف لدديفعتطلبدداتفتطب دد فع  ددارفلااعلتلب ددتفلاا ابل ددتفالع ار ددت فل سددت
فبااب  تفااع ر تفعلضحا فأهافااتحد اتفااتيفتلاجللا:فف
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 ( بين المفهوم واألهداف ونطاق التطبيق(IFRS:17طبيعة معيار عقود التأمين  -1
فMignolet,2017؛ف4102؛فسدددددددددد عتف ف4102اتع ددددددددددتفاا د دددددددددددفعدددددددددد فاادراسدددددددددداتف إبددددددددددراه اف 

PWC,2017;) ععلددلاف  دددفااتدد ع  فااددذ فبدعددهفع  ددارف  ددلدفااتدد ع  ف  لددىفIFRS:17فلااددذ ف)
  صف لىفأ ف  دفاات ع  فهدلف  ددف  بد فبعلجبدهفأحددفااطدرف  فرفُع ددرفاا  ددفرفبتحعد فع داطرف
تد ع  فهاعدتفعد فطدر فأ ددرفرفحاعد فاالت  دتفرف د فطر د فااعلاف ددتف لدىفت دل ضفحاعد فاالت  ددتفرف

دثفعسددت بليفا ددرفعؤكدددفرفاا طددرفااعددؤع فضدددلفرف ددؤترفسددلبا فبلا  ددتفااتدد ع  رففدديفحااددتفلبددلعفحدد
ادداف  ددافبإد ددا فأ فت ددد  تففIFRS:17 لددىفحاعدد فاالت  ددت.فلععددافهددلفجددد رفبااددذكرفأ فع  ددارف

رفااع ددد ف ددااف22لتب ددالفااع  ددارفااع ددر فر IFRS:4 لددىفععلددلاف  دددفااتدد ع  فااددذ فأبددرلفع  ددار
ا،رتكدددازف لدددىفعدددافا تعدتدددهفااع دددا  رفاادلا دددتف.فلعددد فاسدددت را فلتحل ددد فااععلدددلافااسددداب فلب4102

لااع در تف تبد  فضدرلرةفتدلافرفأرب دتف  ا درفجلهر ددتفاععلدلاف  ددفااتد ع   فلااتديفبتلفرهداف طبدد ف
 عرضها بشكل مختصر فيما يمي:فويمكنIFRS:17 ااع  ار

 تددلافرفع دداطرفااتدد ع  :فح ددثفتعتدد فع دداطرفااتددد ع  فجددلهرف  دددفااتدد ع   ففكلعدداف  دد فاا  ددددف
تفااتدد ع  فع دداطرفعاا ددتفف ددطفدل فع دداطرفت ع   ددتف،ف  دددف  دددفتدد ع   فعددعفعرا دداةفأ فاشددرك

ب دددضف  دددلدفااتددد ع  ف،فت  ددد فأ فع ددداطرفت ع   دددتفالشدددركتففددديفبدا دددتفاا  ددددفلا  عددداففددديفتدددار  ف
،حدد .فلعدد فتددافأ ددبحفازاعددا فأ فتكددل فع دداطرفااتدد ع  فعلجددلدةفعسددب ا فتددافتحددل فعدد فحاعدد ف

 بعلجبفاا  دفااعتع ف ل ه.االت  تفإاىفشركتفاات ع  ف
 أ فتكل فع اطرفاات ع  فجلهر ت:فتش رفااع داطرفاالاعدتفإادىفأ فااحددثفااعدؤع فضددلففديفف

  دددفااتدد ع  ف  ددتجف  ددهفعدددفل اتفإضدداف تفكب ددرةفتتكبدددهافااشددركتفل سددارةفإجعاا ددتفالددذافاا  ددد ف
ااحاا ددتففلعد فتدداف جدبف لددىفشدركاتفااتدد ع  فت دد رفإعكا  ددتفلجدلدف سددا رف لدىفأسدداسفاا  عدت

باسدددت داافع دددد ف  ددداف  كدددسفاا  عدددتفاازع  دددتفال  دددلدفل  دددا صفااتددددف اتفاا  د دددتفلكدددذا ف
 (.4102  ا صفااس لاتفا  دفاات ع  ف فس عت ف

 أ ف كددددل فااحدددددثفااعسددددت بليفعحتعدددد فااحدددددلث:فلااددددذ ف شدددد رفإاددددىفارتبدددداطفلبددددلعفادحددددداثف
ر فبع دددطلحفرفااع دددلحتفااعسدددت بل تفب تدددارفسدددلب تفعحتعلدددتف لدددىفحاعددد فاالت  دددتفلهدددلفعددداف  ددد

 اات ع   تفر.
 أ ف  ددتجفأتددرفسددلبيفإذافلبددعفااحدددثفااعددؤع فضدددل:فح ددثف  دددفلجددلدفادتددارفااسددلب تفااع تر ددتف

بلبدددلعفادحدددداثفااعدددؤع فضددددهافشدددرطفأساسددديفالدددد ل ففددديف طدددا ف  دددلدفااتددد ع   فادددذافبدددررف
دل فا،ب دددا ف لددددىفعبددددأفااع ددددلحتفاات ع   دددتفح ددددثفأ دددهفبددددفIASBعجلدددسفااعحاسدددبتفاادددددلايف
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ا،شددارةفإاددىفانتددارفااسددلب تففربعدداف تسددعف طدددا فت ر دد ف  دددفااتدد ع  فا شددع فأ ف  دددفعسدددب ف
ااددددفعفات دددد اف ددددعاتفبتكددداا  فا دددرفعؤكددددل ففضددد  ف ددد فأهع دددتفلجدددلدفهدددذافاا   دددرفاتج دددبف

  عل اتفااع اعرة.
لبدفاسدت رتفع ظدافاادراسداتفلاابحدلثفلاات دار رفااعت   دتففديفاد شدطتفاات ع   دتفلا، دداراتف

-6665IFRS 17 Para 1:2,2017;PWC,2017; Istrغاايرٓ ؛ يرراايل ،  ااعل  ددتفااُع ظعددتف

ate,2017;)لددددىفأ فاالدددددد فاار  سددددديفاع  دددددارف  ددددلدفااتددددد ع  فف IFRS:17كعددددد ففددددديفتلح ددددددفف 
لدفاالاب دددتفضدددع ف طابدددتفعددد ف ددد  فإرسدددا فعبدددادئفعلحددددةفا  تدددرا فااع ااجددداتفااعحاسدددب تفال  ددد

باد ددل فلا،اتزاعددات فلت ددد افعدددا  فعحددددةفال  دداسفلف ددا فاللضددعفااحدداايفبااسددل  فلالا دداتفف ااددتف
ال رضفلا،ف داحفبعداف ضدع فتحسد  فجدلدةفاات دار رفااعاا دتفبشدركاتفااتد ع   فادعدرفاادذ ف دؤترف

د تفااعت ل تفبا،ستتعارففديفبطداعفااتد ع  فااددلاي.فكعداف  دللفااباحدثفإ جاب ا ف لىفاا راراتفا،بت ا
  فلجلدفأهدا ف اعدتف سد ىفااع  دارفإادىفتح   لدافتتعتد ففديف:فد دافا،سدت رارفااعداايف،بت دادف
اات ع  فاا ااعيفادكتدرفت   ددا فلع داطرة فعد ف د  فتب ديفاسدترات ج اتفااتلح ددفلااتلافد فااعحاسدبيف

 ع   فلكددذا فتحع ددزفااعز دددفعدد فاادددل ف حددلفتطب دد فااع ددا  رفاادلا ددتفالت ر ددرفاادددلايفبشددركاتفااتدد
كعدداف تعدد فااباحددثفعددعف تددا جفهددذلفاادراسدداتفف ا ددتفف عدداف ت لدد فبشددركاتفااتدد ع  .فIFRSااعدداايف

تددؤترفبشددك فا جددابيف لددىفت ز ددزففIFRS:17ح ددثفأ فتطب دد فشددركاتفااتدد ع  فعتطلبدداتفع  ددارف
حاسب تفع فح ثفت د افع للعاتفعاا تفلا درفعاا دتفتتسدافبعز ددفاا  ا صفاا ل  تفالع للعاتفااع

عدد فااع  عددتفلااشددعاف تفلااعلتلب ددتفلاا ابل ددتفالعلددافلتعكدد فااعسددت دع  فعدد فإجددرا ف عل ددتفااع ار ددتف
 لدددىفعسدددتلشفااشدددركتفذاتلدددافل/ألف لدددىفعسدددتلشفاا ددد ا تفاات ع   دددتفل/ألف لدددىفعسدددتلشفااك ا ددداتف

فاات ع   تفاادلا ت.ف
ع ددتفاتبددا  فاد شددطتفاات ع   ددتفااتدديفت دددعلافااشددركاتفدا دد فاادلاددتفاالاحدددة فلكددذا فلك ت جددتفحت

ا ت  فطب  تفااشركاتفااع   تفبت دد افاا ددعاتفلااع تجداتفاات ع   دتفعد فدلادتفإادىفأ درشفلعد ف
رفع فااعادةفااتا  دتفال دا ل فااع در فربدافرفف2فترةفد رش فلفيفس ا فعافت صف ل هفااع رةفربافرف

لت د  تددهفبشدد  فااع شدديتفااتدديفتددزال ف شدداطفااتدد ع  فلا  ددادةفااتدد ع  فلهدديف:فف0,20 دداافرفاف01
شددددركاتفااتدددد ع  فلا  ددددادةفااتدددد ع   فجع  دددداتفااتدددد ع  فاات ددددال يف ف دددد اد  فااتدددد ع  فاا ا ددددتف ف
 ددد اد  فااتددد ع  فااحكلع دددت فلأ  دددرا فعجع ددداتفااتددد ع  .فلااتددديفت طددديفعتدددا فح   ددديف لدددىفت دددددف

ففففففففا دددددددعاتفاات ع   ددددددتفبدددددد عسفاادلاددددددتف.فاددددددذافبدددددداافع  ددددددارف  ددددددلدفااتدددددد ع  فااع شدددددديتفااتدددددديفت دددددددافا
(IFRS:17)بتحد ددددف طدددا فلاضدددحفال  دددلدفااتددديف جدددبفأ فُتطبددد ف ل لدددافااع ااجددداتفااعحاسدددب تفف
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ااعلحدددةفلااتدديفتددرتبطففدديفجلهرهددافباد شددطتفاات ع   ددتفا  ددلدفااتدد ع  فلادد سفبااشددركاتفااتدديفت ددداف
ف لىفاا حلفااتاايف:IFRS:17  طا فع  ارهذلفاا دعات فل عك ف رضف

ف  لدفاات ع  فااتيفُت درهافااشركت. -1/1
ف  لدفإ ادةفاات ع  فااتيفت درهافااشركتفألفااتيفتحتعظفبلا.ف-0/4
  دددلدفا،سدددتتعارفااتددديفتحتدددل فع دددزاتفااعشددداركتفا، ت ار دددت فشدددر طتفأ فتكدددل فااشدددركتفف-0/2

(فأ ففلسدعتفتطب د ف4102؛فإبدراه ا 4106ُع درةفأ ضا فا  لدفاات ع  .فلأكدتفدراستف حعداد 
عتطلبدددداتفااع  ددددارف لددددىفهددددذلفاا  ددددلدفتكعدددد ففدددديفتددددلف رفع للعدددداتفع  عددددتفلأكتددددرفشددددعاف تف

ت ففضددد  ف ددد فأ فهدددذلفاا  دددلدفت ددددرفب دددعتفح دددر تفلدلر دددتفعددد فاعسدددت دعيفاا دددلا افااعاا ددد
فشركاتفُت درف  لدفاات ع  .ف

  ددلدفااضددعا فااعدداايفشددر طتفأ فتسددتلفيفت ر دد ف  ددلدفااتدد ع   ف لددىفأ فتكددل فااشددركتفف-0/2
بددددفسدددب فلأكددددتفأ لدددافت تبدددرفهدددذلفاا  دددلدفضدددع ف  دددلدفااتددد ع  فلبددددفتدددافتطب ددد ف ل لددداف عدددسف

فيفتطب لاف لىف  لدفاات ع  .ااع ااجاتفااعحاسب تفاات
ب ددضف  ددلدفاا دعددتفذاتفادت ددابفااعحددددةفلااتدديف  تعدددفعسددتلشفاا دعددتفبلدداف لددىفحدددثفف-0/2

الشدركتفأ فت تددارفبشددك ف،ففIFRS:17عسدت بليفا ددرفعؤكدد فلفدديفهدذافااعجددا فسدعحفع  ددارف
بر  ددددتفتددددلافرففIFRS:17بددددد، فعدددد فع  ددددارففIFRS:15 جددددلزفاارجددددلعفف ددددهفاتطب دددد فااع  ددددارف

فشرلطفااتاا ت:اا
 س رفاا  دفااذ فحددتهفااشركتفال ع  ف،ف  كسفت د رفااشركتفالع اطرفااعرتبطتفباا ع  . -
 ُ لزافاا  دفت ل ضفاا ع  فبت د اف دعاتفلا سفبدف اتف  د ت. -
ع اطرفاات ع  فااعحلاتفالشركتفت ش فبشك فر  سيفع ف عل تفتكرارفاسدت داافاا ع د فال دعدتف -

 لا سف ت جتف دافاات كدفع فتكلعتفهذلفاا دعت.ف
 Separating Components From anمنهجية فصل مكونات عقاد التاأمين  -4

Insurance Contractف 
 دعفضدع ف طدا فع  دارفأ در فكد  ففيفب دضفااحدا،تفبددف تضدع ف  ددفااتد ع  فعكدل فألفأكتدرف 

 شع ف لىفسب  فااعتا فعكل فاسدتتعارفل/ألفعكدل ف دعدتفع   دتفألفكل لعدافع دا  فلعد فتداف جدبف
أ فت لافااشركتفبتحل  فعكل اتفهذافاا  ددفاتحد ددفعدافإذافكدا ف حتدل ف لدىفعكل داتفا درفت ع   دتف

 .IFRS:17)تطلدبفع  دارف جبفف للافاع ااجتلافعحاسدب ا فلف دا فاعتطلبداتفع دا  رفأ درش.فلبددف

Para 10:13)ضددرلرةفف دد فتددد ثفعكل دداتفا ددرفت ع   ددتفعددد ف  دددفااتدد ع  فلف ددا فا  ا  دددلافف
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والتاي يمكان عرضاها لتحتفعجعل تفع فااشرلطفبح ثف تافع ااجتلدافعحاسدب ا فبشدك فع ع د  ف
فففبشكل مبسط فيما يمي:

ااعشت اتفااضدع  تف:ف بدارةف د فأدلاتفعاا دتفألفأ ف  دلدفأ درشفت دعفضدع ف طدا فع  دارفف-4/0
رفلتتضددع فهددذلفف46لااددذ ف  ابلددهفااع  ددارفااع ددر فربددافرففIFRS:9اات ر ددرفااعدداايفاادددلايف

ااعشددت اتفكدد فعدد فاا  ددا صفادت ددتف:فتتر ددرفب عتلددافلف ددا فالتر ددرففدديفع ددد ففا دددةفعحددددفألف
ددةفألفس رفسل تفألا تفعحدددةفألفسد رف در ف علدتفأج ب دتفعحدددةفكعدافس رفأداةفعاا تفعح

أ ددهففددديفحاادددتفااعتر دددراتفا ددرفااعاا دددتف جدددبفأ ف،ف كدددل فهددذافااعتر دددرف ددداصفب حددددفأطدددرا ف
اا  دددد فلكدددذا ف،فتتطلدددبفهدددذلفااعشدددت اتف دددافيفاسدددتتعارفألاددديفألفتتطلدددبف دددافيفاسدددتتعارف

تيف تلبعفأ فتتد ترفبشدك فعباشدرفبدااتر راتفألايفأب فع فااعطللبفد لاعفأ رشفع فاا  لدفاا
 & Vlaminckx)فيف لاع فااسل  فلأ  درا ف دتافتسدل تفهدذلفااعشدت اتففديفتدار  فعسدت بليف

Lievens, 2013)ف.فف
عكل دداتفا،سددتتعار:فهددلفااعبلدد فااددذ ف ت دد  ف لددىفشددركتفااتدد ع  فألفااعددؤع فااددذ ف  دددرفف-4/4

ادداف تح دد فااحدددثفااعددؤع فضدددل فلبددذا ف  دددففاا  دددفأ ف  ددلافبسدددادلفاحاعدد فاالت  ددتفحتددىفلاددل
هذافااعكل فا،سدتتعار فبداب  فالتع  دزفبذاتدهفلعد فتداف جدبفف دلهفإذافتح د فشدرط  فهعدا:فأ ف
 كددل فعكددل فا،سددتتعارفلعكددل فااتدد ع  فا ددرفعرتبطددا فبب ضددلعافارتباطددا فلت  ددا  فلكددذا ففدديف

اتفا،سدتتعارفلااتديف عكد فحااتفتلفرفع للعاتفتش رفإاىفلجلدف  لدفتحتل ف عسفب لدفعكل د
فب  لافبشك فع ع  ففيفااسل فلفيفظ فاا لا   فااحاكعتفد شطتفااشركت.

ت لددداتفااشدددركتفبتحل ددد فسدددلعفألف دددعاتفا دددرفت ع   دددتف عكددد فتع  زهددافبدددذاتلافإادددىفحاعددد فف-4/2
االت  دتف:فأكدددفااع  دارف لددىفأ دهففدديفحااددتفتضدع فاا  دددفعكدل فت لدددفبتحل د فسددلعفألف دددعاتف

  ددددتف عكدددد فتع  زهددددافإاددددىفحاعدددد فاالت  ددددت ف جددددبفف ددددللافلتطب دددد ف ل لددددافااع ااجددددتفا ددددرفت ع 
ف.ففف IFRS:15ااعحاسب تفاع  ارفاات ر رفاادلايف

لفدددديفضددددل فعددددافسددددب  ف ددددرشفااباحددددثفأ فف دددد فعكل دددداتف  ددددلدفااتدددد ع  فلف ددددا فاعتطلبدددداتفع  ددددارف
IFRS:17اتدديفت تدددر فُتسددلافبشددك فف ددا ففدديفاا ضددا ف لدددىفاات   ددداتفلاا دد لباتفااعحاسددب تفاف

بتددددا  فطب  ددددتفعكل دددداتفهددددذلفاا  دددلد فلعدددد فتددددافتددددؤترفبشدددك فعباشددددرف لددددىفدبددددتفلسدددد عتفاددا ف
ااتشدددر ليفالشدددركتفل لدددىفعسدددت دعيفاا دددلا افااعاا دددتفلااعحللددد  فااعددداا   فلااعسدددتتعر  ف ظدددرا فاز دددادةف
عسدددتلشفشددددعاف تفااع للعدددداتفااع دعددددتفالددددافلسدددللاتفع ار ددددتفاات ددددار رفاع تلدددد فااشددددركاتفبع تلدددد ف

فاا  ا ات.
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  Combination  of    Insurance  Contractفمسفة تجميع عقود التأمين   -3
رفعد فع  دارف  دلدفااتد ع  فف02تد  عا فاعلضل  تفلع  عتفعدا  فاا  اسفلبعلجبفااع رةفربدافرف

 IFRS:17, Para: 14,16ف  بريف لىفااشركتففيفاابدا تفتحد ددفعحدافظفا  دلدفااتد ع  فبح دثف)
تتكل فك فعحعظتفع ف  دلدفااتد ع  فااتديفت ضدعفاع داطرفععاتلدتفلتددارفع دا  فكعدافأ دهفبعلجدبف

يتم تقسيم محفظة عقود التأمين كحد أدنى إلى ثالثة مجموعاات رفع فااع  دارفف06ااع رةفربافرف
 ر يسية تتمثل فيما يمي :

فعجعل تف  لدفاات ع  فااُعحعلتفب سا رف  دفا، ترا فادلايفحا فتلاجدها.ف-2/0
عجعل ددتف  ددلدفااتدد ع  فااتدديف،ف حتعدد فبشددك فكب ددرفأ فت ددبحفعحعلددتفب سددا رف،ح ددا  فإ فف-2/4

فلجدتفربح ت.
فعجعل تف  لدفاات ع  فاد رشفااعتب  تففيفااعحعظت فإ فلجدتفربح ت.ففف-2/2
لفيفك فعافسب ف تافعرا اةفأ فااعجعل تفاالاحددةفعد فااعجعل داتفااسداب تف جدبفأ ف،فتتضدع فف

سدددلشفاا  دددلدفااتددديف ددددرتف ددد  فسددد تفلاحددددةفلا  فترتدددبف لدددىفذاددد فأ فتشدددع فااعجعل دددتف  ددددا ف
لاحدددا  فل سددتت ىفعدد فذادد فاا  دددففتددرةفااتحددل ففدديفحااددتفلجددلدف دد لباتففدديفااتطب دد فبدد ترفرج ددي.ف

رفااجد ددددف لددىف ددددافجددلازفإجدددرا فااع ا ددتفبددد  فاا  ددلدفاارابحدددتفلاا  ددلدفااُعحعلدددتفكعددافأكددددفااع  ددا
ل ظ ددرةففIFRS:4ب سددا رفلذادد ف لددىف كددسفااع ااجددتفااعحاسددب تفااتدديف  تضدد لافااع  ددارفاادددلايف

رفح دددثف،فتلجددددفس اسددداتفعلحددددةفاتجع دددعفاا  دددلدفدادددراضفاا  ددداس فله ددداف ؤكددددفف22ااع دددر فرف
فددديفهدددذافااشددد  فتدددد افعز ددددفعددد فااشدددعاف تفلااعلتلب دددتففIFRS:17فااباحدددثف لدددىفأ ففلسدددعتفع  دددار

فبااع للعاتفااعحاسب تفااتيف تافا،ف احف  لافبش  فاد شطتفاات ع   ت.ففف
  Recognition  For Insurance Contractsمبادئ االعتراف بعقود التأمين  -4

رفف22ااع ددر فربدددافرفل ظ ددرلففIFRS:4بدراسددتفلتحل دد فعتطلبدداتفع  دددارفاات ر ددرفااعدداايفااددددلايف
بش  فتلب تفا، ترا ف تب  فأ لعافبددفتركدافادعدلرفعر دتفبشدك فكب در فح دثفاتع دافااع  دار  ف لدىف
أ ف تافا، ترا فب  لدفاات ع  ف  دفبدا تففتدرةفااترط دتفألف  ددعافت دبحفااشدركتفطرفدا فأ د   ففديف

 تددرا فبدداا  لدفاالاب ددتف(فعبددادئفعلحدددةفا IFRS:17اا  ددد.ففدديفحدد  فبدددافع  ددارف  ددلدفااتدد ع  ف 
ضع ف طابه فلبعلجدبفهدذافااع  دارف  برديف لدىفااشدركتفا، تدرا فبعجعل دتف  دلدفااتد ع  فااتديف

ف(:Qing & Burke ,2019ت درهاففيفأبربف أبكر(ففترةفع فااتلب تاتفااتاا تف 
فبدا تففترةفااترط تفاعجعل تف  لدفاات ع  . -4/1
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االت  تففيفعجعل تف  لدفاات ع  .فكعدافسدعحفااع  دارففتار  فاستح ا فأل فدف تفع فحاع ف-2/4
فدديفحااددتف دددافلجددلدفتددار  فاسددتح ا فت ابددد ففددإ فاادف ددتفادلاددىفعدد فحاعدد فاالت  ددتفت تبددرف

فعستح تففلرفاست علا.
لف ا فاللبا عفلااظرل فااتيفتش رفإاىفلجلدف  دفعحع فب سارةفألف  ددعافت دبحفعجعل دتفف-2/2

فاا  لدفكك فعحعلتفب سارة.     

  Measurement  For Insurance Contractsنماذج القياس لعقود التأمين  -5
ا ت دددتفاا د دددفعدد فاادراسدداتفلاابحددلثفااعحاسددب تفلاات ددار رفااعت   ددتففدديفاد شددطتفاات ع   ددتف

عتطلبداتفاا  داسفلف دا فف(;6665Jansson,2018;PWC,2017; Migonlet,2017 م   ،  
ع دداهجفعلحدددةفال  دداسف ظددرا ف، ددت  فااع ااجدداتفااعحاسددب تف(فح ددثف،ف لجدددفIFRS:4اع  ددار 

لا  عاف عك  افاا دل فبد  ف عدلذجفاا  داسفااحداايفاادذ فأبدرلفهدذافااع  دارفل،فسد عاف ظ درةفااع در فرف
 حاكيف علذجفاالب اتفاادذ فبدعدهفااع  دارفااجد ددفعدعفا دت  فجدلهرفف4102رفااع د ف اافف22

ادراسدداتفف عددافب  لددافبشدد  فعلضددل  تفلع  عددتف عدداذجفعكل دداتفاا  دداس.ففدديفحدد  فاتع ددتفهددذلفا
(فح دثفلضدعفت تدتفع داهج/ف عداذجفا  داسفIFRS:17اا  اسفااذ فبددعلافع  دارف  دلدفااتد ع  ف 

فعجعل اتف  لدفاات ع  فاالاب تفضع ف طابتفلااتيف عك ف رضلافبشك فعلجزفف عاف لي:
  Building Block Approachنموذج المبنات )الُكتل( النموذج العام  -5/1

  دف علذجفاالب اتفبعتابتفاا عدلذجفا،ازاعديفألفاا عدلذجفااع  دار فا  داسفااتزاعداتفعجعل دتف  دلدف
ااتد ع   فح دثف طبدد فهدذافاا عددلذجف لدىفجع ددعف  دلدفااتد ع  فباسددتت ا ف  دلدفااتدد ع  فااتديفتحتددل ف

سد تفتشدبهفاالب داتف لىفع زاتفعشاركتفعباشدرةف فلت دلاففكدرةفهدذافاا عدلذجفاا دااف لدىفعكل داتفأسا
 ,KPMG) ألفااكت فلااتيفتشك فجلهرف عل تفاا  اسفادلايفلاا حد فلذاد ف لدىفاا حدلفااتدااي

ف:(2018
عكل اتفاا علذجفاا ااف  دفاا  اسفادلايف:فح ثف جبف لىفااشركتفب اسفااتزاعداتفعجعل دتف -فأ

   لدفاات ع  فااُع درةف  دفاا  اسفادلايفباست داافك فع فعاف لي:
 االفا فبااتدف اتفاا  د تفلااذ ف تضع فك فع :عكل ف 
 .ت د راتفااتدف اتفاا  د تفااعست بل ت 
 تسل تفت كسفاا  عتفاازع  تفال  لدفلااع اطرفااعاا تفااعت ل تفبااتدف اتفاا  د تفااعسدت بل تفإادىف

ااحددددفاادددذ ف،فتددددرجفف دددهفااع ددداطرفااعاا دددتففددديفت دددد رفااتددددف اتفاا  د دددتفااعسدددت بل ت ع د،تف
 اا  ا(.
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 الع اطرفا رفااعاا ت.ف–ت د  فع اب فااع اطرف 
 عكددل فهدداعشفاا دعددتفاات ابد ددت:ف سددلافهدداعشفاا دعددتفاات ابد ددتففدديفب ددا فااددربحفااددذ فتتلبددعف

(فلفددديفهدددذافPWC,2017ااشدددركتفتح   دددهف ت جدددتفت دددد افعجعل دددتفاا ددددعاتفااتددديفتت لددددفبلدددا 
 دددددافااسددددعاحفالشدددددركتف(ف لددددىفIFRS:17,Para,38ااسدددد ا ف ددددصفع  ددددارف  ددددلدفااتددددد ع  ف 

بددا، ترا فبدد  فز ددادةففدديفااتددددف اتفاادا لددتفكددربحف  دددفا، تدددرا فادلاددي ففدديفحدد  فتطلدددبف
 ااع  ارفا، ترا فبذا فااربحف لىفعدارففترةفااترط تفاات ع   ت.

عكل دددددددددداتفاا عددددددددددلذجفاا ددددددددددااف  دددددددددددفاا  دددددددددداسفاا حدددددددددد ف:فأكدددددددددددفع  ددددددددددارف  ددددددددددلدفااتدددددددددد ع  ف -فب
 IFRS:17,Para,40 )فتر دددتفاعجعل دددتف  دددلدفااتددد ع  ففددديف لا دددتفااعتدددرةف لدددىفأ فاا  عدددتفااد

تتكددل فعدد فعجعل ددتفااتزاعدداتفااترط ددتفاات ع   ددتفااعتب  ددتفلااتدديفتتعتدد ففدديف:فاا  عددتفاادفتر ددتف
اللفدددا فبااتددددف اتفاا  د دددتفب ددددفت دددد للا فلاا  عدددتفاادفتر دددتفالددداعشفاا دعدددتفاات ابد دددتففددديف لا دددتف

تفااعطاابدداتفااعتكبدددةفلااتدديفتكعدد ففدديفااتر ددراتفااعتددرة.فكعددافأشددارفااع  ددارفإاددىفعكددل فااتزاعددا
فدددديفاالفدددددا فبااتددددددف اتفاا  د ددددتفااعت ل دددددتفباا ددددددعاتفااسددددداب تفبعلجددددبف  دددددلدفااتددددد ع  فدا ددددد ف

   ااعجعل تفاالاحدة.
 Variable Free Approachنموذج الرسوم المتغيرة  -5/2

ااعتر درةف  ددفف(ف لىفأ ف علذجفاارسدلاMignolet,2017؛ف4102أكدتفدراستفك فع ف س عت 
 عدددلذجفبددددد  فال عددددلذجفاا دددداا فح دددثف  ددددتصفب  دددداسف  ددددلدفااتددد ع  فااتدددديفتحتددددل ف لددددىفع ددددزاتف

(فسددددلا ففدددديفعرحلددددتفاا  دددداسفادلادددديفألفIFRS:17ااعشدددداركتفااعباشددددرةفلف ددددا فاعتطلبدددداتفع  ددددارف 
فوذلك عمى النحو التالي:اا  اسفاا ح ف

لذجفاارسددلافااعتر ددرةف تلافدد فعددعف عددلذجف جدددرفب ددافاات ك دددف لددىفأ ف عدد  دددفاا  دداسفادلادديف:ف - أ
ت دد رفاا  عدتفااحاا ددتفف:االب داتفألفااكتد ففديفعرحلدتفاا  داسفادلاديفلذاد فف عداف  دصفكد فعد 

الع ددداطرفا دددرفااعاا دددت ففضددد  ف ددد فف-التددددف اتفاا  د دددتفااعسدددت بل ت فلكدددذا فت دددد  فااع ددداطر
فهاعشفاا دعتفاات ابد ت.

أ فاا  عدددتففإادددى(فIFRS:17,Para,45 دددلدفااتددد ع  ف ع  دددارف فشدددار  ددددفاا  ددداسفاا حددد :فأف-فب
الدداعشفاا دعددتفاات ابد ددتففدديف لا ددتففتددرةفاات ر ددرف ددتافب اسددلافلف ددا فال دد افاادفتر ددتففدديفاادفتر ددتف

بدا ددتفااعتددرةفب دددفت ددد للافبااعحدددداتفااتاا ددت:فإضددافتف  ددلدفجد دددةفععاتلددت فع دددارفااتر ددرففدديف
تففدديفاالفددا فبااتدددف اتفاا  د ددت فااتر ددراتففدديفأسدد ارفاا  عددتفاا اداددتفالب ددلدفااضددع  ت فااتر ددرا



 ل العالقة بين المالءة.....تفعيفي   (IFRS: 17)دور تطبيق معيار عقود التأمين                   محمـد موس ى علي شحاتةد/ 

  58 

 

اا ددر  فلتضددع  فااجددز فعدد فهدداعشفاا دعددتفاات ابد ددتفااع تددر فبددهفكددإ راداتفتدد ع  ف ظ ددرف
      اا دعاتفااع دعتف   فااعترة.

 Allocation Approach Premiumنموذج تخصيص األقساط  -5/3
  ددددف عدددلذجفت  ددد صفادبسددداطف عدددلذجفعبسدددطفال عدددلذجفاا ددداافح دددثف  ددد سفااتزاعددداتفااترط دددتففف

ااعتب  ددتفاعجعل ددتف  ددلدفااتدد ع  فل ددتافتطب  ددهفبشددك فا ت ددار فلادد سفإازاعددي فح ددثفتددر فااع  ددارف
 IFRS:17ف(فالشركتفعطل فااحر تففيفتطب  فهذافاا علذجف  دفتلافرفشرلطفعحددةفتتعت ففي:ف
 ترط تفك ف  دففيفااعجعل تفس تفلاحدةفألفأب  فبعاففيفذاد فااترط دتفاا اشد تفأ فتكل ففترةف

ف  فجع عفادبساطفضع فحدلدفاا  دفااعتع ف ل لاففيفذا فااتار    اا  لدفب  رةفادج (.
 دعافتتلبعفااشركتفب لرةفع  لادتفأ ف دؤد فاسدت دااف عدلذجفت  د صفادبسداطفإادىفب داسف  

عجعل دددتفإادددىف ت جدددتف،فت تلددد فجلهر دددا ف ددد فتلددد فااتددديفسدددت تجفااتزاعددداتفااترط دددتفااعتب  دددتفال
فبتطب  فاا علذجفاا اا.

وفيما يمي عرض مبسط لمتطمباات القيااس األولاي والالحاق لنماوذج تخصايص األقسااط وذلاك 
 عمى النحو التالي:

حددا فتطب دد فهددذافاا عددلذجف عكدد فالشددركتفأ فت تددارفا، تددرا فبااتدددف اتف:فف  دددفاا  دداسفادلاددي - أ
اا  د تف،بت ا فااتد ع  فكع درلفاتف  ددفتكبددها فبشدرطفأ فتكدل ففتدرةفترط دتفكد ف  ددفدا د ف

رط ددت.فلفدديفهددذافااعجعل ددتفسدد تفلاحدددةفألفأبدد فبددد، فعدد فتلز  لددافبا تظددااف لددىفعدددارففتددرةفاات
(ف لدددىفأ دددهف عكددد فاا دددل فبددد  ف4102&فااعدددار ف؛فادددااي4102 فسددد عت فااسددد ا فأكددددتفدراسدددت
داافهذافاا علذجف تضع فااعكل اتفااتيف ب ىف ل لافب داسف  دلدفااتد ع  فاا  اسفادلايفباست 

ضددع  ا فلااتدديفتتعتدد ففددي:فتحد دددفت ددد راتفالتدددف اتفاا  د ددتفااعسددت بل تف  دددفا، تددرا فادلاددي ف
 تافب اسفأترفاا  عتفاازع  تفال  لدفلأترفااع اطرفااعاا تفلا رفااعاا تف  دفا، تدرا فادلادي ف

فا دعتفاات ابد تف  دفا، ترا فادلايفأ ضا .كعاف  اسفهاعشفا
فدديف لا ددتفااعتددرةفااعاا ددتف ددتافت ددد  فاا  عددتفاادفتر ددتف،اتزاعدداتفااترط ددتف  دددفاا  دداسفاا حدد :فف-فب

ااعتب  دتفبدد ترفادبسدداطفااعح ددلتفب دددفا، تددرا فادلادديفإ فلجدددت فلعبلدد فاسددتل  فااتدددف اتف
بددددفا ترفدددتفبلددداففددديفاابدا دددتفكع دددرلفاتففدددلرففاا  د دددتف،بت دددا فااتددد ع  فإ فادددافتكددد فااشدددركت

   تكبدها فلعبل فإ راداتفاات ع  فااع تر فبهف ظ رفااترط تفااع دعتف   فااعترة.
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 متطمبات العرض وفقًا لمعيار عقود التأمين  -6
(فضدددلابطفف اادددتفال ددرضفب دددا عتيفااعركدددزفااعددداايفلاددا فIFRS:17بدددافع  دددارف  دددلدفااتدد ع  ف 

فت الالافبشك فعبسطف لىفاا حلفااتااي:ااعاايف عك ف
ح ددثف تطلددبفااع  ددارفأ فت ددرضفااشددركتففدديفبا عددتففالعاارض فااي قا مااة المركااز المااالي: -6/1

ااعركزفااعداايفبشدك فع ع د فإجعداايفكد فعد فأ دل فلااتزاعداتف  دلدفااتد ع  فااُع ددرةفل  دلدف
رة فلذادد فسددد  ا ف حدددلفإ ددادةفااتددد ع  فااعحددتعظفبلدددافلذادد ف، دددت  فطب  تلدداف ددد فاا  ددلدفااع دددد

ت ز ددزفشددعاف تفااع للعدداتفااع دعددتفبدداا لا افااعاا ددت.فلجددد رفبااددذكرفأ فااع  ددارفبدددفأاددزافااشددركتف
فب رضفاا  افاادفتر تفالب لدفااتاا ت:

 أ ددل ف  ددلدفااتدد ع  فااع ددددرةفلتشدد رفإاددىفااعجعل دداتفااتددديفتشددك ف ددافيفاد ددل فب ددددف
فب اسلا.

 رفإادىفااعجعل داتفااتديفتشدك ف دافيفا،اتزاعداتفب ددفااتزاعاتف  لدفااتد ع  فااع ددرةفلتشد 
فب اسلا.

 .فأ ل ف  لدفإ ادةفاات ع  فااعحتعظفبلا
 فااتزاعاتف  لدفإ ادةفاات ع  فااعحتعظفبلا.ف
أحدددثفع  دارف  دلدفااتد ع  فااجد ددفتر  درا فتار   دا ففدديفف:الماالي داءالعارض فاي قا ماة األ -6/2

ااشدركتفتبل دبفااعبداا فااع تدر فبلداففديفبا عدتفف رضفبا عتفاددا فااعدااي فح دثف جدبف لدى
فادرباحفألفاا سا رفلبا عتفااد  فااشاع فان رفإاىفااب لدفااتاا ت:

 ت جددتف دددعاتفااتدد ع  فلتشددع فإ ددراداتفلع ددرلفاتف دددعاتفااتدد ع  :ف جددبفاات ل ددهفأ ددهفببدد ف -فأ
ع دداع تفكا ددتفا، ددراداتفتتعددالتفبتعددالتفااع ااجدداتفااعحاسددب تفافIFRS:17تطب دد فع  ددارف

اات ع  فع فبلدفد رشفلعد فتدافتشدع فبا عدتفاددا فااعداايفإ دراداتف،ف عكد فع ار تلدافبسدللاتف
عدددعفب ا ددداتفاات دددار رفااعاا دددتفاشدددركاتفأ دددرش.فل لدددىفاا  ددد ضف تطلدددبفع  دددارف  دددلدفااتددد ع  ف

IFRS:17دددرضفإ دددراداتف  دددلدفااتددد ع  فبطر  دددتفتتسددد فبشدددك ف ددداافعدددعفااعبدددادئفاا اعدددتفف 
ح ددثف جددبف لددىفااشددركتفأ فتسددتب دفعدد فإ ددراداتفااتدد ع  ففIFRS:15ااعدداايففاع  ددارفاات ر ددر

أ فعكل اتفاستتعار فلكذا فا، ترا فبدإ راداتفااتد ع  ف د فكد ففتدرةفحسدبعافتعديفبااتزاعداتف
 .(NJegomir et al.,2016) اددا فب  لدفاات ع  

  ددارفااعحاسددبتفرفبع24د دد فألفع ددرلفاتفتعل دد فااتدد ع  :ففدديفسدد ا فتلج لدداتفااع ددرةفربددافرف -فب
رفا درضفتكداا  فااتعل د فبشدك فع ع د فضدع فادربداحفألفاا سدا رفعد فب  لداف0اادلايفربافر
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تكدداا  فااتعل دد  فح ددثف جددبف لددىفااشددركتفأ فت ددرضفد دد فألفع ددرلفاتفتعل دد فااتدد ع  ف
بشددك فع ع دد ف دد ف ت جددتف دددعاتفااتدد ع  فبعدداف ضددع فتددلف رفع للعدداتفع  عددتفلعع دددةف دد ف

(.فلفديفهدذافا،طدارفسدعحفع  دارف  دلدفااتد ع  فKBMG, 2017لشدركتف ااجلا بفااع تلعدتفا
IFRS:17, Para 88) )الشددركتفحر ددتفا ت ددارفس اسددتفعحاسددب تفاكدد فعحعظددتف  ددلدفتدد ع   ف

ح ثف تافإدراجفد  فألفع رلفاتفتعل  فاات ع  ف  فعحعظتف  لدفاات ع  فإعافبااكاعد ففديف
فاا سا ر فلااد  فااشاع فاد ر.فادرباحفألفاا سا رفألفبتبل بهفب  فادرباحفأل

 متطمبات اإلفصاح وفقًا لمعيار عقود التأمين  -7
تسددتلد فعتطلبدداتفا،ف دداحفأ فتددلفرفااشددركتفع للعدداتففدديفا، ضدداحاتفااعتععددتفال ددلا افااعاا ددتف

 Malafronte et)تكعدد فشددعاف تفلجددلدةفعددافتدداف رضددهفعدد فع للعدداتففدديف ددلبفتلدد فاا ددلا ا

al.,2016)عك فعست دعيفهذلفاا لا افع فت   افأترفاا  دلدفاالاب دتفضدع ف طدا ف فادعرفااذ فف ُ
(ف لددىفااعركددزفلاددا فااعدداايفلااتدددف اتفاا  د ددتفالشددركت.فلبشددك فعددلجزفأكدددفIFRS:17  ع  ددار

ااع  ددارفااجد دددفا  ددلدفااتدد ع  ف لددىفلجددلدفأرب ددتفجلا ددبفر  سدد تفاتلضدد حفااعبدداا فااع تددر فبلدداف
، والتاااي يمكااان عددد فاار ددد دفا،فتتددداحيفإادددىفاار ددد دفاا تددداعيف لدددىفه  دددتفتعسددد راتفألفتسدددل ات

 حصرها فيما يمي:
فتسل اتفااتزاعاتفألفأ ل ف  لدفاات ع  .ف-2/0
فأترف  لدفاات ع  فااع تر فبلافألا ا ف   فااعترة.ف-2/4
فتحل  فا، رادات.ف-2/2
 دعتفاات ابد ت.تعس رفااتلب تفااعست بليفااذ فتتلبعفف هفااشركتفأ فت تر فبلاعشفاا ف-2/2
 IFRS:17التحديات التي تواجه شركات التأمين المصرية لتطبيق  -8
؛ف4102؛فسدد عت ف4102أكدددتفاا د دددفعدد فاادراسدداتفلاات ددار رفااعل  ددتفااعت   ددتف فإبددراه ا ف

KPMG, 2017ف لىفلجلدفاا د دفع فااتحد اتفااتيفتلاجهفشدركاتفااتد ع  فااع در تفاتلف د ف)
(فلااتديفسدتكل فهدذلفااشدركاتفُعلزعدتفبتطب  دهفIFRS:17تطب د فع  دارف ألضا لافعدعفعتطلبداتف

 فلا د فعد فأهدافهدذلفااتحدد اتفتتعتد ففديفكد فعد :فت  ددفع لج دتفف دد ف4140فديفاضدل ف دااف
اا  لدفااتيفتد  ففيف طا فااع  ارفلا ابففلسدعتفتجع دعف  دلدفااتد ع  ففديفعجعل داتفعتعاتلدت ف

اا دعتفاات ابد ت فلكذا فتضداربفس اسداتفا ت دارفل  لبتفتطب  فعدا  فل عاذجفب اسفهاعشف
ع ددد فاا  ددافااعسددت دا فلأ  ددرا فك ع ددتفحسددابفلت ددد رفاا  عددتفااحاا ددتفالت ل ضدداتفبشددك فسددل اف

 .فف (Zainudin et al., 2018)لعلضل ي
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(فلضددعفأسددسفIFRS:17لفدديفسدد ا فاا ددرضفااسدداب  ف ددرشفااباحددثفأ فع  ددارف  ددلدفااتدد ع  ف ف
 فبكافدددتفاا  دددلدفااتددديفتدددد  ففددديف طابددده فل عددداذجفعلضدددل  تفتتسددد فعدددعفلعبدددادئفعلحددددةفا  تدددرا

ااتر ددراتفااسددلب تفلاات ددد راتفااحاا دددت فلالا دداتفف ااددتفال ددرضفلا،ف ددداحف دد فع للعدداتفاد شدددطتف
اات ع   ت.فادعرفااذ ف ضع فدبتفلع داب تفب اسفااعركزفااعدااي فلسد عتفلجدلدةفعؤشدراتفت  د اف

 فلعددد فتدددافتددددلف رفع للعددداتفع  عدددتفتتسددددافبااشدددعاف تفلااعلتلب ددددتفاددا فااعددداايفبشدددركاتفااتدددد ع  
لاا ابل دددتفالع ار دددتفالعسدددتتعر  فلااعحللددد  فااعددداا   فعددد فجا دددبفلالجلددداتفااُع ظعدددتفلاإلشدددراف هفعددد ف

فففجا بفأ ر.فففف

 القسم الثالث
 ( لشركات التأمين.. إطار مفاهيميSolvency II)2المالءة المالية

 ومنهج إجرا ي 
تتب دددىفشددددركاتفااتدددد ع  فعجعل ددددتفعدددد فاا لا دددددفلا،جددددرا اتفا،حتراز ددددتفااحاسددددعتف ت جددددتفتعركددددزف
أ شددطتلافاات ع   ددتف لددىفععلددلافااع دداطر فح ددثفتتعتدد فتلدد فاا لا دددفلا،جددرا اتفا،حتراز ددتففدديف
بلا ددددفااعددد  ةفااعاا دددتفااتددديفُت بدددرف ددد فبددددرةفشدددركاتفااتددد ع  ف ددد فاالفدددا فبااتزاعاتلدددافااعرتبطدددتف

ل ظداافااعد  ةففIاات ع  فلا  ادةفاات ع  فلااتيفعدرتفبعدرحلت  فهعداف ظداافااعد  ةفااعاا دتففب  شطت
فII فل سددت رضفااباحددثفا،طددارفااععدداه عيفلااعدد لجفا،جرا دديفا ظدداافااعدد  ةفااعاا ددتففIIااعاا ددتف

    وذلك عمى النحو التالي:
 ( لشركات التأمين  Solvency II) 2مفهوم وأهداف نظام المالءة المالية  -1

(فب  لدددافرفPWC,2017ت دددددتفاات ر عددداتفااتددديفت الادددتفااعددد  ةفااعاا دددت فح دددثف رفتلدددافدراسدددتف 
بدرةفشركاتفاات ع  ف لىفاالفا فبااتزاعاتلافكاعلتف  دفااعطاابتفبلا فلعدشفاسدت دادهافلجاهز تلداف

اسددادفإادىفت ترهدافألفاسدادفعبداا فاات ل ضداتفااكب درةفبشدك ففدلر  فلذاد فدل فأ فتدؤد ف عل دتفا
-KBMG,2017; Dumitru & Costin,20)اف سدددلا.ففددديفحددد  فبددددعتفدراسدددتفكددد فعددد ف

ععللافااعد  ةفااعاا دتفب  لدارفبدلةفلعتا دتفااعركدزفااعداايفاشدركاتفااتد ع   فلااتديفتبدره ف لدىف(17
أ فااشددركتفا سددتففدديفحااددتف سددرفعدداايفشددر طتفز ددادةفادبسدداطفااعح ددلتفباإلضددافتفإاددىف ددافيف
ااد  فع فا،ستتعاراتف  فعافتدف دهفااشدركتفعد فت ل ضداتفلع درلفاتفتلز دعفاحربداحر.فلعد ف
ع ظلرفإدارةفشركاتفاات ع  فلاال  تفاا اعتفالربابتفااعاا تفكسلطتفإشراف تفلرباب دتفا طداعفااتد ع  ف

فتش رفااع  ةفااعاا تفإاىفك فع :
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  تفاا سا رفااعتلب تفلع ابلتفع تلد فتلب اتفا،دارةفب  فتكل فادبساطفااعح لتفكاف تفاتسل
فع رلفاتفااتشر  فلاا عل ات.

 بدرةفااشركتف لىفا،حتعاظفب  ل فع تر فبلافتكعيفاترط تفا،اتزاعداتفااعطللبدتفعدعفلجدلدف
ف سال ف لىفادب فااعتطلباتفاا ا ل  ت.ففف-هاعشفااع  ةفااعاا تف–هاعشفأعا ف

ااعاا ددتفبات دداذفب ددضفا،جددرا اتفااتدديفعدد فشدد  لافلفدديفهددذافااسدد ا فباعددتفاال  ددتفاا اعددتفالربابددتف
حعا تفح دل فحعلدتفاالتدا  فلكافدتفادطدرا فااعت اعلدتفعدعفشدركاتفااتد ع  فعد فاا سدا رفاا اجعدتف
 دد فت ترهددافلتشددع فكدد فعدد ف:فاشددتراطفحدددفأد ددىفاددرأسفااعددا فلا،حت اط ددات فللضددعفحدددفأد ددىف

ف فاحساباتفشركاتفاات ع  .،ستتعاراتفشركاتفاات ع   فلتد  افإجرا اتفااعحصفاادلرف
عد ف د  ف  كدسفععارسداتفجد ددةفإلدارةفااع داطرفف IIااعد  ةفااعاا دت ظداافلععافسب ف تب  فأ ف

ااعرتبطدتفباد شدطتفاات ع   دت ففدارةفااع داطرت دد افس اسداتفف اادتفإلتحد دفرأسفااعدا فااعطلدلبفلف
 التالية:هداف تحقيق كل من األ(ففSolvency II ف4ل ستلد ف ظاافااع  ةفااعاا ت

 .اات ع  ف لىفتلب تفااعطااباتفاتع اطرف دافبدرةفشركفت ع ضف-0/0
تكبدهافحعلتفاالتا  ففيفحااتف دافبدرةفااشركتف لىفتلب تفجع عف اا سا رفااتيففت ع ضف-0/4

فZoom, 2012) . فااعطااباتفبااكاع 
إذافف حتىف تعك لافع فااتد  فااعلرففلجلاتفلاال  اتفااُعشرفتإ ذارفعبكرفاعؤشراتفتلف رفف-0/2

  (De Moro et al., 2017).   فااعستلشفااعطللبفااعحتعظفبهفا  عضفرأسفااعا 
 لااعؤسساتفااعاا تفبلجهف اا.فت ز زفاات تففيفا،ست رارفااعاايفا طاعفاات ع  ف-0/2
 ( لشركات التأمينSolvency II) 2محددات وركا ز المالءة المالية -2
 عكدد فتجسدد دهافعدد ففر  سدد تفركددا ز لددىفت تددتف(فSolvency II ف4ااعدد  ةفااعاا ددتفإطددارفرتكددز  

ف:   فااشك فااتااي
ف
ف
ف
ف
ف
ف
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النحااو يمكاان عاارض المحااددات التااي تقااوم عميهااا كاال ركياازة عمااى لعدد ف دد  فااشددك فااسدداب  ف
فالتالي:

Quantitative المتطمبااااااااات الكميااااااااةمحااااااااددات الركياااااااازة األولااااااااى:  -2/1  

Requirement's   

ااع  دددتفلعتطلبددداتفرأسدددعا فااعددد  ةففع   ددداتاافتسدددلافااعتطلبددداتفااكع دددتفففددديفحسدددابفلت دددد ر
Solvency Capital Requirement (SCR)كد فعد فااع ادادتفاا  اسد تفااع دعدتفباسدت داافف

 (Solvency II) 2نظام المالءة المالية

 

 

 

 
 

 ت   افاد ل فلاا  لاف.ف-
 ااع  ةفاات   ت.ف-
 ادعلا فااذات ت.ف-
ااعطاابدددددددداتفعدددددددد فرأسددددددددعا فف-

 ااع  ة.
ااحدفادد دىفعد فرأسفااعدا فف-

 ااعطللبف.ف
 

 الركيزة األولى
 المتطمبات الكمية

 

 
 

 

 

 

 ااسلطاتفاارباب ت. -

  ظاافااحلكعت.ف-

 .ااربابتف لىفااعجعل ات-

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا ضباطفااسل .ف-
ع للعدددددددددددددددداتفعلجلددددددددددددددددتف-

 الجعللر.
ع للعدددددددداتفاحاددددددددراضفف-

 اارباب ت.
 

 

 

 الركيزة الثانية
مهام الرقابة 

 واالشراف

 الركيزة الثالثة
 والشفافيةاالفصاح 

 (1شكل رقم )
 (Solvency II ) 2ركا ز ومحددات نظام المالءة المالية 

Source: KPMG, Solvability II,2010, P.6. 
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تافتطدل رلفعد فببد فشدركتف د علذجفدا ليفباست دااففااجلاتفااُع ظعتفلاإلشراف هفأللااُع تعدةفع ف
تشددتع فااع   دداتفااع  ددتفلف.ف(Andreas& Annegret 2018) ااتدد ع  فإ ددادةألفااتدد ع  ف

 لىف   ر  :فأفض فت دد رفا اتزاعداتف أ فاات دد رفا،كتدلار فااعركدز (فباإلضدافتفإادىفهداعشف
إاددىفتعت دد فااعبلدد فااحدداايفااددذ ف ت دد  ف لددىفشددركتففاتفااع  ددتع   ددتلددد فااف فكعدداااع دداطرة
له دداففدف ددهفع ابدد فااتحل دد فااعددلر ف،اتزاعاتلددافإاددىفطددر فتااددث.تفل/ألفإ ددادةفااتدد ع  فأ فااتدد ع  

رأسفااعدا فااعطلدلبفالت كددفعد فأ فشدركتفااتد ع  فسدل ففتش رفإاىفSCRف جبفاات ك دف لىفأ 
،ففلذادد فبع ددد،تفاحتعاا ددتااع بلددتفشددلرفف04ااددددففار لددىفعدددتكددل فبددادرةف لددىفاالفددا فبااتزاعاتلدداف

 ف جدبفحسدابفااحددفSCRفااعد  ةفرأسدعا فباإلضافتفإادىلفيفهذافااس ا فلف٪.فف2.,,  ف  فت
لاادذ ف عتد فف MCR)Minimum Capital Requirementادد دىفاعتطلبداتفرأسفااعدا ف 

.فااجلداتفاإلشدراف تفلاات ظ ع دتتدد  ف جبفأ فتحتعظفبدهفااشدركتفلاادذ ف  ددلفتااحدفادد ىفااذ ف
سدد تففاركعا ددتف لددىفعدددحدددفاا٪فعدد فف22احتعاا ددتففل سددتلد فااحدددفادد ددىفعدد فرأسفااعددا فترط ددت

ف.(SCRااع  ةفااعاا تف ٪فع فف22٪فلفف42ف ت رجحفعافب  لاحدةفلف
دارة المخااطر -2/2  Requirements محددات الركيزة الثانياة: متطمباات الحوكماة وار

For Governance and Risk Management   
استلدفتفاارك زةفااتا  تفتحد دفااع ا  رفاا ل  تفاعتاب تفااع اطرفاادا ل تفلذا فعد ف د  فب دا فف

طر  تفلع لج تفععارستفااسلطاتفاارباب تفلاإلشراف هفا شداطلافااربدابيففديفهدذافا،طدار فلعد فتداف
ااع داطرفااتديفتت لد فبكد فعد ف:فااد ظا ففتتب ىفهدذلفاارك دزةفتع  د فعبدادئفلالا داتفااحلكعدتفإلدارة

لااعس لا ات فلااع تجاتفلاا دعات فلر دفااعؤشراتفااتيفتت ل فبكد فع لدا ففضد  ف د فااتح د ف
عددد فكعدددا ةفلسددد عتفاا عددداذجفاادا ل دددتفاشدددركاتفااتددد ع  فلااتددديفتت لددد فبس اسددداتفإدارةفااع ددداطرف

 Balázs et al., 2017; Daniel et al., 2017; Christian )لت دد رفااعد  ةفااعاا دت

Bienera et al., 2019) ف
 Requirements For محددات الركيزة الثالثة: متطمبات االفصاح والشفافية -2/3

Disclosure and Transparency   
تلدد فهددذلفاارك ددزةفإاددىفلضددعفعجعل ددتفعدد فااضدلابطفااتدديف جددبفأ فتلتددزافبلددافشددركاتفااتدد ع  فف

لجلددتفاحطددرا فااع   ددتفسددلا فااعددؤع ف لدد لا فلااعسددتتعر   فب  ددلصفاات ددار رفلااع شددلراتفااع
لسددلطاتفااسددل ...اا .فلتؤكدددفهددذلفاارك ددزةف لددىفضددرلرةفا،اتددزاافبااشددعاف تفلااع ددداب تفلت ددد اف

 . (Mezőfi. Balázs et al., 2017) ااع للعاتففيفاالبتفااع اسب
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 لشركات التأمين( SolvencyII) 2القواعد التي تحكم تكوين المالءة المالية -3
 ;Verrall     et al.,2018)4102؛فه  دتفااربابدتفااعاا دت 4106  بداارزا  فأكدتفع ظافاادراسات

 لدددىفضدددرلرةفتدددلافرفت تدددتفع لعددداتفأساسددد تف جدددبفا،رتكدددازف ل لددداف  ددددفتحد ددددفااعددد  ةفااعاا دددتف
فبشركاتفاات ع  ف عك فت الالافبشك فعبسطف لىفاا حلفااتااي:

 صة بتقييم المخصصات التقنيةالقواعد الخا -3/1
بعلجبفاا لا   فااُع ظعتفلااتشر  اتفلا، داراتفااحاكعدتفتكدل فشدركاتفااتد ع  فُعلزعدتفبتكدل  فف

ااع   دداتفاات   دددتفاا زعدددتفاكدديفتعتلددد فاا ددددرةفااعاا ددتفااكاف دددتفاللفدددا فبااتزاعاتلددا فلعددد فااجدددد رف
  فااع   دداتفاات   ددتفلا  عددافت ددلافبااددذكرفأ فادعددرف،ف  ت ددرف لددىفب دداافشددركاتفااتدد ع  فبتكددلف

بت   علافبكعا ةف اا ت فل جبفأ ف تافهذافاات   افع فطدر فااع ت د  فلفد فأطدرفلأسداا بفعحدددةف
فلبدرجتفكب رةفع فااحذر.

 القواعد الخاصة بتغطية المخصصات التقنية -3/2
 جبف لىفشركاتفاات ع  فب ددفتكدل  فااع   داتفاات   دتفل رضدلافبجا دبفاا  دلا فأ ف دتافف

ترط تفهذلفااع   اتفبعاف  اسبلافع فاد ل فااتديفتتجسددففديفادلجدهفا،سدتتعار تفااع تلعدتف
عتد :فاا  ددارات فادلرا فااعاا ددت فاا درلض..اا  ففضدد  ف دد فا،حتعدداظفبااحددفادد ددىفعدد فااسدد لاتف

فتطلباتفااس لاتفع فبب فحعلتفاالتا  .فففاتلب تفع
 القواعد الخاصة بتكوين هامش المالءة  -3/3

 عتدد فهدداعشفااعدد  ةفااعاا ددتفأداةفرباب ددتفهاعددتفتعرضددهفاال  دداتفاإلشددراف تفلااجلدداتفاارباب ددتف لددىف
هع دتفااك ا اتفاات ع   تفبلد فت ز زفبدرتلافااعاا تفاسدادفااتزاعاتلدافتجدالفحعلدتفاالتدا   فلترجدعفأ

تكل  فهداعشفااعد  ةفااعاا دتفإادىفاا د ددفعد فااعبدرراتفأهعلدافكد فعد ف:احتعدا فت درضفشدركاتف
ااتددد ع  فإادددىفكدددافكب دددرفعددد فااع ددداطرففددديففتدددراتفزع  دددتفعت اربدددتف ت جدددتفضدددعا لافترط دددتفحدددلادثف
عحتعلت فتراكافا، حرافاتفاا اجعتف  فسل فاات دد رفلااتسد  رفا درفااددب  فال  دلدفاات ع   دت ف دداف

اكعدددا ةفلااعلضدددل  تففددديفت  ددد افااع   ددداتفااع  دددتفلاات   دددت فلتدددد ىفعسدددتلشفتلظ ددد فادعدددلا فا
ف.(David et al.,2010; Akotey.et al, 2013)لا،ستتعارات

ف
ف
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 القسم الرابع
  Solvency IIوالمالءة المالية IFRS:17العالقة بين معيار عقود التأمين

   إطار منهجي مقترح -
لااعدد  ةففIFRS:17فديفسد ا ف درضفلتحل د فطب  دتفاا  بددتفبد  فع  دارفاات ر درفااعداايفااددلايف

  ، أتااااايا  بدااااا  يريلي ااااايا َير اااااايلٔة يرمٍىٕااااا  طااااآ   اااااي  ير ااااا، ٕهSolvencyIIيرميرٕااااا 

(PWC,2017; Alfred. et al, 2013; Anna et al., 2018; Judith Dourneau, 

َير آ لايع  ترئا  لأ   IIعاّ أن يرعُيبػ  َيراىد  ير آ لا  لرُٔةٌاي رامامما يرميرٕا   (2018

يرمي  بشاةتيا ير ا، ٕه يرَلبٕا  عااّ َ اً ير )ئاي َيريَرٕا  بشاعد عايا لباي بمبيبا  وارا  بيئا  

 IFRS:17. فبار رفااعاا تفاادلا تر ىرٕذ  بٕيل يرت

والماااالءة المالياااة  IFRS:17معياااار عقاااود التاااأمين مقارناااة تحميمياااة باااين -1
Solvency II  

 عكد فت دد افع ار ددتفتحل ل دتفتجسدددفعحدالرفااتلافد فلا، ددت  فاار  سد تفبشدد  فعتطلبداتفا، تددرا ف
كعدداففIIلااعدد  ةفااعاا ددتفIFRS:17 لاا  دداسفبااتزاعدداتفاا  ددلدفبدد  فكدد فعدد فع  ددارف  ددلدفااتدد ع  

 (:فف( ERM 2015; Visser & McEneaney,2015; PWC,2017 ب  لافااجدل ف
ف

 (1جدول رقم )
 IIوالمالءة المالية IFRS:17 معيار عقود التأمينمقارنة تحميمية بين 

 متطمبات معيار عقود التأمين محاور المقارنة
 IFRS:17 

 متطمبات المالءة المالية
 Solvency II 

 موضوعات جوهرية بدرجة كبيرة

ا، تدرا فبددااربحفففرف
تطب  ددددددددددداتفهددددددددددداعشف
اا دعددددددددددتفاات ابد ددددددددددتف

CSMكعكددددل فعدددد فف
فااتزاعاتفاا  در.

 لافهداعشفاا دعدتفاات ابد دتف  CSMلدىفف 
اسدددددتب ادفعكاسدددددبفاا دددددلافاالاحدددددد فلت ج ددددد ف
ادربدددداحفاعتددددرةفااترط ددددتفبشددددك فكاعدددد .ففدددديف
حدد  ف  ددلافبددا، ترا فب سددا رفاا ددلافاالاحدددف

ففلرا .
 اات ابد تفادب ضف تافتحد ثفهاعشفاا دعتف

ااتر راتفال لافاالاحد.فح  فأ فتكل فساابتف
د لددافتعتدد فأحدددفاد ددل فلاكدد ف ددتافإ ددادةف

 ع ااجتلافعحاسب ا ف  دفاستب ادها.

  بعكاسبفل سا رفاا لافف تافا، ترا
االاحدفاكافتفاا  لدفاات ع   تفلكذا ف

   لدفإ ادةفاات ع  .ف
 تافا، ترا فبكافتفااتر راتفااعرتبطتف 

رباحفلاا سا رففيف عسفااعترةفباد
 ااعاا ت.ف
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اا  دددلدفااتددديفتحتدددل ف
 لددددددددددددددددددددىفع ددددددددددددددددددددزاتف

 ااعشاركت.

 . تلاف فعبدأفاا  اسفععفطب  تفااسل  
 ددددتافتضدددددع  فااتددددددف اتفاا  د دددددتفااعسدددددت بل تف 

ااعرتبطتفبع زاتفااعشداركتففديفا،اتزاعدات ف
لكدددذا فربدددطفهدددذلفااتددددف اتفاا  د دددتفبحعلدددتف

   االتا  فااعرت ب  .

 فعبدأفاا  اسفععفااسل  تلاف ف. 
 ددتافتضدددع  فااتدددف اتفاا  د دددتفااعسدددت بل تف 

ااعرتبطددددددددددددتفبع ددددددددددددزاتفااعشدددددددددددداركتففدددددددددددديف
ا،اتزاعددددداتفباسدددددتت ا ف ددددد اد  فااعدددددا ضف

 ااع تعدة.ف

   لدفإ ادةفاات ع  .

 إ ددادةفف دتاف درضفكافددتفااعكل داتفكإجعدااي
 اات ع  فععفف  فأ ل فإ ادةفاات ع  .ف

 ددددلدف ددددتافتطب دددد فعتطلبدددداتف ا ددددتف لددددىف  
إ ددادةفااتدد ع  فااعحددتعظفبلددا فع ار ددتفب  ددلدف

 فاات ع  فااعباشرةفادشفااشركت.

 ددلدفإ ددادةفااتدد ع  فف ددتاف ددرضفإجعددااي  
ععفف  فأ ل فإ ادةفاات ع   فباستت ا ف
هاعشفاا طرفلااذ ف عت ف دافيفإ دادةف

 اات ع  (.ف
 دددتافع ااجدددتف  دددلدفإ دددادةفااتددد ع  فبددد عسف 

  ع ااجتفاا  لدفااعباشرة.

ا،سدددددددتحلاذففتكددددددداا  
 فيفااتدف اتفاا  د ت.

 ت ددددفجدددز فعددد فااعحعظدددتفا،سدددتتعار تفل دددتاف
تضدددع  لاف  ددددفب ددداسفا،اتزاعددداتفااعرتبطدددتف

 .فب  لدفاات ع  

 ت دفع رل فكعافحدتتفل تافا، تدرا ف
 .فبلافلبتعافحدتت

 ااتحل  
 فدددديفسدددد ا فااتطب دددد فااعبددددد يفالع  ددددارف ددددتاف

ا، عا فع فعتطلباتفااع  ارفبش  فهداعشف
 ال  لدفااحاا ت.ففCSM اا دعتفاات ابد تف

 دددددددتافااتطب ددددددد فبعجدددددددردفا تعدددددددادفاا لا ددددددددف 
ااع ظعددتفلااعؤشددراتفااتدديفتحددددفااعدد  ةف

 .فااعاا ت
 موضوعات متوسطة الجوهرية

 اات ر  فلاا طا .

 اات ع  ف لاستتعاراتفااعشاركتفف  لد
 الشركاتفااتيفت درف  لدفت ع   تفف ط(.ف

 كذا ف تافااتطب  ف لىفب ضفاا  لدفااتيف
 ،فت دف  لدفت ع   ت.

 طب فف طف لىفت ار رف IFRSف.  

 تافتطب  لاف لىفكافتفاا  لدفااتيفتت لد ف 
 اات ع  .ففبشركات

 ب دددددضفشدددددركاتفااتدددددد ع  فااتددددديفت ضددددددعف
 اتشر  اتف ا ت.

 ااجلددداتفاات ظ ع دددتفلاإلشدددراف هفااتددديفت ددددف
لااتدددديفف4عتجا سددددتفعددددعفااعدددد  ةفااعاا ددددتف

  ت تر فلت  سف  لدفاات ع  .

 ف ددد فااعكل ات.

 عكل دددددددداتفا،سددددددددتتعاراتفااعع ددددددددزةفلب ددددددددضف
ااعشددددددددددت اتفااعاا ددددددددددتفااعحددددددددددددة فلب ددددددددددضف
اا ددددددددعاتفلااسدددددددلعفااعحدددددددددةف دددددددتافف دددددددللاف

  IFRS.لف ا ف

 ااتددد ع  ف،ف لجددددفف ددد فاعكل ددداتف  دددلدف
 .فبشك ف لا ي

فا، تدددددددرا .

 ددتافا، تددرا فعبكددرا ففدديفااتددار  فااددذ فتبدددأف 
ف ددهفااترط ددتفألفبااتددار  فااددذ فتسددتح فف ددهف

 .فأل فدف تفاعجعل تفع فاا  لد
 باسدددددتت ا ف  دددددلدفا،سدددددتتعاراتفذاتفع دددددزاتف

 بددددأفا، تدددرا فعبكدددرا ففددديفااتدددار  فاادددذ ف 
تبدأفف هفااترط تفألفت بحفف دهفطرفدا ففديف

 اا  د.
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ااعشددداركتفا، ت ار دددتفلااتددديف دددتافا، تدددرا ف
فدددديفااتددددار  فااددددذ فت ددددبحفف ددددهفطرفددددا ففدددديف

 اا  د.ف
ت دددددددددد   فلتجع ددددددددددعف

فاا  لدفاات ع   ت.
 اا  دددلدفلف دددا فعجعل ددداتفات ددد   فف2تلجددددف

 فاربح تفااعحعظت ف  فك فعجعل تفس ل ت.
 لجدددفتجع ددعفلت دد   فعسددب فلف ددا فا ددلعف 

 اا  دفاات ع  ي.

فحدلدفاا  د.

 ااتدد ع  فاددد لافااح ددل ففدديففاددافت دددفشددركات
اسدددددت افادبسددددداطفألفا،اتزاعددددداتفااعرتبطدددددتف
بت دددددددددد افاا ددددددددددعات فد فع ددددددددداطرفحعلدددددددددتف
االتددددددا  فألفااعحعظددددددتففدددددديف عل ددددددتفتحد دددددددف
ادسدددددد ارفألفع ددددددد فاادددددددربحف عكدددددد فا دددددددادةف

 ت   علا.ف

 ااتدد ع  فعطاابددتفبترط دددتففاددافت دددفشدددركات
ألفت دددد  فب دددلدفاا  ددددفاددد  كسفااع دددداطرف

 ظت.فبشك فكاع فبااعحع
 ددتافف ددد فاا  دددلدفإاددىفعكل اتلدددافااجز  دددتف 

  لااتع  زفب  فااعكل اتفلب ضلا.

ااتددددددددددددف اتفاا  د دددددددددددتف
باسددددددددددتت ا فتكددددددددددداا  ف

فا،ستحلاذ.

 ترتبطفااتدف اتفاا  د دتفبشدك فعباشدرفبت ع دذف
 .فاا  لدفاات ع   ت

 

 كافددتفااتدددف اتفاا  د ددتفاادا لددتفلاا ارجددتف
تسددلاففدديفتسددل تفا،اتزاعدداتف لددىفعدددارف

 ااكليفا  دفاات ع  .فاا عر

فع د فاا  ا.

 ت تلدد فعدددا  فتحد دددفع ددد فاا  ددافسددلا ف
عدددد فأ لددددىفدسددددع فألفعدددد فأسددددع فد لددددى ف
لااتددديفت كدددسف  ددددا صفااتددددف اتفاا  د ددددتف

 اا اش تف  فااتزاعاتف  لدفاات ع  .
 ت تعدف لدىفع دد فاا  دافااحدااي فلع دد ف

    افاا لافاالاحدفداراضفااتحد ث.

 تافتحد دفع د،تفاا  دافبشدك فعسدب ف 
باإلضددافتفإادددىف لف ددا فاع دداطرفا، تعدددا فف

ب ددددددضفااتسددددددل اتفاا ا ددددددتفباات ل  دددددداتف
ااتددديفتت لددد فبظدددرل فعحدددددة( فلعددد فتددداف

 ت تعدف لىفااع د،تفااحاا تفف ط.

عسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددعلحاتف
فااع اطر.

 ف لجدفطر  تفعحددةفعسدب ا  فح دثفتعتلد ف،
ااشدددددركاتفلجلدددددتف ظدددددرف ددددد فاات ل ضددددداتف

لبدددتفاظدددرل ف ددددافاات كددددفااتددديفت شددد فااعطل
   فااع اطرفا رفااعاا تفف ط.

 .  تت ل فبعجع فإ ادةفاات ع 
 

 دددتافتحد دددددفعسدددعلحاتفااع دددداطرفبشددددك ف 
 %فع فتكلعتفرأسفااعا .6عسب فبدف

 ددتافتحد دددهاف لددىفعسددتلشفااعؤسسددتفعدد ف 
 دد  فااع دداطرفااعحددددة فلعسددتلشفت ددلعف

 ااع افعفاد رش.
 اات ع  .تت ل فب افيفإ ادةف 

طر  تفعبسطتفا  دلدف
اات ع  دددددددداتفب دددددددد  ف
ااح ددددددددددددددداةفلب دددددددددددددددضف
فاا  لدفب  رةفااعترة.

 رف عدددددلذجفادبسددددداطفا دددددرفااعكتسدددددبتفلاادددددذ ف
  ددر فبعددد  فت  دد صفادبسدداطرفاددب ضف
ااتزاعاتفاات ل ضاتفااعحددة.فب  عافعدد  ف
ااتدددددف اتفاا  د ددددتف كددددل فع  عددددا ف،اتزاعدددداتف

 اات ل ضاتفاد رش.

 ع ع لتفلا  عاف تافع اعلدتف،فتلجدف عاذجف
كافددددددددتفااتزاعدددددددداتفاات ل ضدددددددداتفب عدددددددداذجف

 علحدة.
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تجع ددددددددددددعفاد عددددددددددددا ف
فلااتحل  ت.

 ه ا فعبادئفإضاف تفا  ترا فلاا  اسف تاف
 تطب  لاففيف  طتفااتجع عفلااتحل  .

 ددددددتافا، تددددددرا فبلددددددافلب اسددددددلافكعددددددافتدددددداف 
 ا،كتتابفف لافبلاسطتفااعؤسست.

 موضوعات منخفضة الجوهرية

 االعتراف إعادة
 تافإ ادةفا، تدرا ف  ددعاف دتافااتع  دزفبد  ف 

ا،اتزاعدداتفألفاات ددد  فااعحتعدد ففدديفاا  ددلدف
فاات ع   ت.

 دددتافإ دددادةفا، تدددرا ف  ددددعاف دددتافااتع  دددزف 
ب  فا،اتزاعاتفألفاس اطلافألفاارا لدافألف

 ا تلا فعدتلا.
     Source :  PWC, INT, 2017(At the Disposal of the researcher).  

لفددديفسددد ا فعدددافتددداف رضدددهفلتحل لدددهفبااعحدددالرفااسددداب تفلعددد ف ددد  فعدددافبدعتدددهفاادراسددداتفاا رب دددتف
لادج ب ددددت فلعددددافأكدددددتف ل ددددهفاات ددددار رفلا، ددددداراتفااعل  ددددتفالجلدددداتفلاال  دددداتفااع ظعددددتفبشدددد  ف

ااع تلعددتفا،شددرا فلااربابددتف لددىفااك ا دداتفاات ع   ددتف عكدد فاسددت  صفأهددافااع ااجدداتفااعحاسددب تف
ففيفك فع فاا  اطفااتاا تف:

 ادداف ددتافت عدد افااعدد  ةفااعاا ددتف Solvency IIكع  دداسفالت ر ددرف دد فاددا فل،ف لجدددفععلددلاف
بلددا.ففدديفحدد  ف  دددفهدداعشفاا دعددتفاات ابد ددتفعحددر ففCSMلدداعشفاا دعددتفاات ابد ددتفاعحددددف

سددددبابف فاددددذافت دددددفأحدددددفادIFRS: 17أساسدددديفاتحد دددددفتلب ددددتفا، تددددرا فبددددااربحففدددديفظدددد ف
 ااجلهر تففيفتر راتفا،اتزاعات.

 ت تعدفع ااجتفع  ارفاات ار رفااعاا تفIFRS:17د دل ف د اد  فااعشداركتفااعتب  دتفلااتلز دعفف
عددافبدد  فا،اتزاعدداتفلااعلك ددتف لددىفااطب  ددتفاا ا ددتفال  ددلدفلاا ددلا   فاادلا ددت.ففدديفحدد  فت ددلاف

-Alexandru. et al.,2 ) لدددىفاا دددا ل فااددددلايفاتع  دددزف ددد اد  فااعدددا ضفIIااعددد  ةفااعاا دددتف

016) . 
 فتتع ف  دلدفإ دادةفااتد ع  ففديفظد ف،IFRS:17عدعفع ااجدتفاا  دلدفاات ع   دتفااعباشدرة فلا  عدافف

 عجعدد ف IFRS:17تسددتلزافعتطلبدداتف ا ددت فل  تلدد ف ددرضفعسددعلحاتفااع دداطرفعددافبدد  ف
 ااتيفترتكزف لى  افيفاا  لد(.فII لىف كسفااع  ةفااعاا تفإ ادةفاات ع  ( فف-اات ع  

 إ ف عل ددتفب دداسف  ددلدفا،سددتتعاراتفا ددرفااعشدداركتففدديفظدد فIFRS:17ع تلعددتف دد فااعدد  ةفف
 :IFRS فح ثفأ فهذلفاا  دلدففديفع ظدافااحدا،تفسدل ف دتافت  علدافلف دا فاع  دار فIIااعاا تف

ا ت فدداتفكب ددرةففIIلف ددا فالعدد  ةفااعاا ددتف.فكعددافبدددفتحدددثفاادد ظافااعتجا سددتفIFRS: 15 فلف9
 .IFRSععفع ا  رف
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 تلجددددفا ت فددداتففددديفا، تدددرا فلف دددا فاع  دددارفIFRS:17بسدددببفشدددرطف اادف دددتفادلادددى( ففددديفف
بسدددببفشدددرطف أ فت دددبحفااشدددركتفطرفدددا ففددديفاا  دددد(.فلكدددذا فلجدددلدففIIع ابددد فااعددد  ةفااعاا دددتف

 .(Balázs et al. , 2017) ا ت فاتففيفعستلشفتجع عفاا  لدفاات ع   تف
 تلدددددد فت ر دددددد فحدددددددلدفاا  دددددددفااتدددددد ع  يفف عددددددافبدددددد  فع  ددددددارف  IFRS: 17فلااعدددددد  ةفااعاا ددددددتف 

Solvency II. 
 ظر ددا ف ددتافاسددت داافااعددد  فعدد فأ لددىفدسددع فلف ددا فاع  ددارف IFRS: 17فلهددلفعدداف تشددابهفعددعف 

عدعفتطب د فب دضفااتسدل اتفاا ا دتفبااتذبدذبات.فكعدافأ فتسدل اتفف IIضدلابطفااعد  ةفااعاا دت
ااتذبددذباتفاا ا ددتفبددااع  ةفااعاا ددتف،فت تبددرفأحدددفعع ددزاتفا،اتزاعدداتفلعدد فتدداف،فتتشددابهفعددعف

 .فففIFRSع ا  رف
 فددديفظددد فIFRS:17ددددف عدددلذجفادبسددداطفا دددرفااعكتسدددبتفا ت ار دددا  فل عكددد فتطب ددد فعدددد  فف  

ا ت فددداتفلف دددا فتلجددددف.فإ،فأ ددهفIIا ففددديفظدد فااعددد  ةفااعاا دددتفااتدددف اتفاا  د دددتفكعدددافهددلفااحددد
 اطب  تفاا  لد.ف

والمااالءة  IFRS:17معيااار عقااود التااأمين االطااار المنهجااي المقتاارح لمعالقااة بااين -2
  II المالية

كع دددا  رففIFRS:17فددديفإطدددارفتحل ددد فاا  بدددتفبددد  فعتطلبددداتفتطب ددد فع  دددارف  دددلدفااتددد ع  ف
كع ا  رفت ظ ع دتفدلا دتف تضدحفأ فكل لعداف ركدزففIIعحاسب تفلركا زفلعحدداتفااع  ةفااعاا تف

لترا دديفع ددد،تفف لددىفأهع ددتفاسددت دااف عدداذجفعلضددل  تفال  دداسفتتلافدد فعددعفظددرل فااسددل 
 فلأسددداا بفلالا ددداتفف اادددتفال دددرضفاا  دددافإل جدددادفاا  عدددتفااحاا دددتفالتددددف اتفاا  د دددتفااعسدددت بل ت

 دداحف دد ف  ددلدفااتدد ع  .فاددذاف سددتلد فااباحددثفت ددد افإطددارفع لجدديفع تددرحف جسدددفطب  ددتفلا،ف
لت ت رهدددداف لددددىففIIلااعدددد  ةفااعاا دددتف IFRS:17اا  بدددتفااتكاعل ددددتفبددد  فع  ددددارف  ددددلدفااتددد ع  ف

تحسدددد  فجددددلدةفاات ددددار رفااعاا ددددتفبشددددركاتفااتدددد ع  فااع ددددر تفاتددددد  افأاددددراضفكافددددتفادطددددرا ف
 (.ففف4ااشك فااتاايفرباف ااعستع دة فلذا فع ف   ف
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حمئ   ليعٕ  ود 

 يرمس بمةٔه

كمعبيير  (Solvency IIانتكبمم مع ركبئز ومحذداث انمالءة انمبنيت )

 تنظيميت

 يرةتٕزا يرَرّ

 يرم را يا يرعمٕ 

 بيوٕ يرةتٕزا ير

   را يا يإلشةيف َيرةقيب 

 بيرب يرةتٕزا ير

 يالطصيح َيرشريطٕ 

 انتكبمم في تحقيق مصذاقيت وعذانت انتقبرير انمبنيتيُضهم 

قق  َ ُظُعٕ  

 يرمةتز يرميرٓ
ل)سٕه لب)ٕ  

 يرقيم يرميرٓ

زٔيقا  س ُِ 

 يالطصيح َيرشريطٕ 
 ؤشةيا ققٕا  

 ر إٕ  يرقيم يرميرٓ

 تذعم كم من األغراض انتبنيت .....

حمئ  حاُق 

 حما  يرُثيئق

 ل)إد  إ  را ايلٔة

يرميرٕ  َلإٕ   ٕي 

 رألقيم

لا ٕ    را يا 

ير ٍيا يإلشةيطٕ  

 َيرةقيبٕ  

 IIوانمالءة انمبنيت  IFRS:17( االطبر انمنهجي انمقترح نهعالقت بين معيبر  2شكم رقم ) 
 يرمصيل:  ه أعييق ير يحث.

 ببنبيئت انمصريت IFRS:17تطبيق معيبر عقىد انتأمين متطهببث 

 ىٍ ٕ  

عاُق طصد 

 ير ، ٕه

  را يا 

 يربةض
 وميذج قٕي 

 عاُق ير ، ٕه

  را يا 

 يالطصيح

  يقئ 

 يالع ةيف

 باُق ير ، ٕهب

 طاسر  ل مٕع

 عاُق ير ، ٕه



 ل العالقة بين المالءة.....تفعيفي   (IFRS: 17)دور تطبيق معيار عقود التأمين                   محمـد موس ى علي شحاتةد/ 

  666 

 

 رتكددزف لددىفعجعل ددتففIFRS:17ل تضددحفعدد فااشددك فااسدداب  فأ فتطب دد فع  ددارف  ددلدفااتدد ع  ف
أساسدد تفعدد فااعتطلبدداتفااتدديف جددبفأ فتسددتلف لافااشددركاتفااتدديفتعددارسفاد شددطتفاات ع   ددتفلهددي:ف
ف دد ف  ددلدفااتدد ع  ف دد فبددابيفاا  ددلدفااتدديفت ددرجف دد ف طددا فهددذافااع  ددارفلت عدد ف لددىفت ددد علاف

بتحل د فسدلعففااك ا اتفاات ع   تفعت ف ااعشت اتفااضع  ت فلعكل اتفا،ستتعار فلت لداتفااشركت
ل دعاتفا درفت ع   دت( فلكدذا ففلسدعتفتجع دعفاا  دلدفااتديفت دتصفباد شدطتفاات ع   دتففديفتد ثف
عجعل اتفر  س تف ف  دلدفتد ع  فعحعلدتفب سدا رف  ددفا، تدرا فادلادي ف  دلدفتد ع  ف،فُ حتعد ف

يفعبدادئفبشك فكب رفأ فت بحفعحعلتفب سا رف،ح ا  فل  لدفااتد ع  فاد درشفألفااعتب  دت( فلتب د
علحدددةفا  تددرا فب  ددلدفااتدد ع  فعدد فح ددثفبدا ددتففتددرةفااترط ددتفألفتددار  فاسددتح ا فأل فدف ددتفعدد ف
حاع فاالت  ت فألفلف ا فاللبا عفلااظرل فااتيفتد ف لدىفلجدلدف  دلدفُعحعلدتفب سدا رفأ لعدافأبدربف
 فع فح ثفااتلب ت ففض  ف  فتطب  ف عاذجفعحدددةفلعلضدل  تفا  داسف  دلدفااتد ع  فعد ف د 

ا، ت دارفعد فبدد  فت تدتفعددا  فر  سدد تفتعتلدتففديف عددلذجفاالب داتفألفعداف  ددر فبداا علذجفاا دداا ف
ل عدددلذجفاارسدددلافااعتر دددرةفك عدددلذجفعبسدددطفال عدددلذجفاا ددداا فلكدددذا ف عدددلذجفت  ددد صفادبسددداط.ف
لأ  ددرا فضددرلرةفاسددت عا فعتطلبدداتفاا ددرضفلا،ف دداحفسددلا ففدديف ددلبفاات ددار رفااعاا ددتفألفضددع ف

اعتععت فلا دادفاات دار رفلاا شدراتفاادلر دتفااتديفتدد افعز ددفعد فا،ف داحفلااشدعاف تفا، ضاحاتفا
فلتحس  فجلدةفاات ار رفااعاا تفاتلب تفعتطلباتفااعستع د  .

لفدديففIFRS:17لاتسددابا فعددعفااعتطلبدداتفااسدداب تفالعحاسددبتف دد ف  ددلدفااتدد ع  فبع تضددىفع  ددارف
فIIدلا ددتفااتدديفتتجسدددففدديف ظدداافااعدد  ةفااعاا ددتفإطددارفتع  دد فااتكاعدد فعددعفااع ددا  رفاات ظ ع ددتفاا

كع دددا  رفإشدددراف تفلرباب دددتفتحكدددافطب  دددتف عددد فااك ا ددداتفاات ع   دددتفلااتددديفت دددلاف لدددىفت تدددتفركدددا زف
 فSCRأساسددد ت:فف ددددفت الادددتفاارك دددزةفادلادددىفااعتطلبددداتفااكع دددتفا  ددداسفرأسدددعا فااعددد  ةفااعاا دددتف

جدددبف لدددىفشدددركاتفااتددد ع  فا،حتعددداظفبددده فاادددذ ف فMCRلت دددد رفااحددددفادد دددىفعددد فرأسفااعدددا ف
لكددذا فت ددد رفااع   دداتفاات   ددت.فكعددافت الاددتفاارك ددزةفااتا  ددتفعتطلبدداتفا،شددرا فلااربابددتفعدد ف
 ددد  فتطب ددد فعبدددادئفلالا ددداتفااحلكعدددتفااتددديفتكعددد فااععارسددداتفااج ددددةفإلدارةفااع ددداطر فلتدددد اف

ارك دددزةفااتااتدددتفعتطلبددداتفا،ف ددداحف عل ددداتفااربابدددتف لدددىفااعجعل ددداتفاات ع   دددت فلأ  دددرا فت الادددتفا
لااشددعاف تفبشدد  فطب  ددتفاات ددار رفلاا شددراتفااتدديف جددبفأ فت ددلافااشددركاتفبإ دددادهافل شددرهافسددلا ف

ففففبااشك فاات ل د فل/ألف برفعلاب لافا،اكترل  ت.فف
لععددافسددب ف تضددحفا دداف لددىف حددلفجلددي فأ فتع  دد فااتكاعدد فبدد  فااع ددا  رفااعحاسددب تفااتدديفتددرتبطف

ت ع فبشدك فجدلهر ف لدىففSolvency IIلااع ا  رفاات ظ ع تفاادلا تففIFRS:17ت ع  فب  لدفاا
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تحس  فع دداب تفل داادتفاات دار رفااعاا دتفبشدركاتفااتد ع  فعد ف د  ف ددةفعحدالرفر  سد تفتتعتد ف
في:فدبتفب اسفلعلضل  تفااعركزفااعااي فتحس  فربح تفاددا فااعدااي فز دادةفعسدتلشفا،ف داحف

 ددرا فااعسدداهعتففدديفإ دددادفعؤشددراتفكاف ددتفلدب  ددتفات  دد افاددا فااعددااي.فلذادد فسدد  ا فلااشددعاف ت فلأ 
 حددلفتلب ددتفعتطلبدداتفادطددرا فذاتفاا  بددتفبااك ا دداتفاات ع   ددتفعدد فح ددثفاا د دددفعدد فاداددراضف
أهعلا:فحعا تفح ل فحعلتفاالتدا   فتدد  اف ظدافحعا دتفااعسدتتعر   فتحل د فسدل افالت دار رفااعاا دتف

دفاحدا فااعااي فلأ  را فتلب تفعتطلبداتفااجلداتفاإلشدراف تفلاارباب دتفسدلا ف لدىفااعسدتلشفلت   افج 
ل/ألف لدددىفااعسدددتلشفا،بل عددديفألفف–اال  دددتفاا اعدددتفالربابدددتفااعاا دددتفرفبطددداعفااتددد ع  فرفف–ااعحلددديف
فاادلاي.

 القسم الخامس
 تحميل العالقة بين السيولة ومحددات ربحية استثمارات شركات التأمين

 تعت فاالد فادساسيفد فلحدةفابت اد تففيفت ظ افب عتلا فادعرفااذ ف تطلدبفتح  د فااتدلاز ف
ف عدددافبددد  فت تددددتف لاعددد فأساسدددد تفهدددي فااسددد لات فلااربح ددددت فلااع ددداطرة(فلأكدددددتفكافدددتفاادراسدددداتف
لاددب اتفااعحاسب تفلااعاا تفااساب تف لىفأ فك هعافعت ارضا  فاذاف جدبف لدىفشدركاتفااتد ع  ف

 فتتب ددددىفاسددددترات ج اتفف ااددددتفتكعدددد فتح  دددد فااتددددلاز فبدددد  فكدددد فعدددد فااسدددد لاتفلااربح ددددتفلع ددددد،تفأ
ااع اطرفااعرتبطتفبععارستفأ شطتلافااع تلعت.فل ت ال فهذافااعحدلرفطب  دتفاا  بدتفبد  فعحددداتف

فااس لاتفلااربح ت:ف
اتفاات ع   دددتفالك ا دددلاا عدددلدفااع دددر ففابت ددداد ت تبدددرفااسددد لاتفااعحدددر فادساسددديفد ف شددداطفف-0

ففااعتلب ددتفااتزاعاتلددا لدىفعلاجلددتففةفشددركاتفااتدد ع  بددرفعدددشففبلجدهف دداص فلااتدديففتشد رفإاددى
ععارسدددتفأ شدددطتلافعددد ف ددد  فااتددددف اتفاا  د دددتفاا اتجدددتف ددد ففاسدددتح ابلا  ددددففلا دددرفااعتلب دددت

عدد ف دد  فااح ددل فكددذا فباادرجددتفادلاددى فلففعسددتح اتلالتح دد  ففااتشددر ل تفلا،سددتتعار ت 
.فلبددفأكددتفدراسدتفكد فع  ز ددا  فاد درشفباادرجدتفااتا  دتفااتعل ل دتفاا  دفعد فااع دادر لىف

بااشدددددركاتفبلجدددددهف ددددداافهددددددا فإدارةفااسددددد لاتفأأهددددداففأ ف(Balázs   et      al.,2017؛فف4106
 عدد فااعؤسسدددت ففاسدددتعرارااعحافظدددتف لددىفلشددركاتفااتددد ع  ف لددىفلجدددهفااتحد ددد فتتعتددد ففدديف

علاجلددتفاففضدد  ف دد فضددعا فجاهز ددتفشددركتفااتدد ع  ااعددااي فف لااعشددفع دداطرفاا سددرفتج ددبلف
ل درشفااباحدثفأ ف ددداف ففااتزاعاتلدافتجدالفحعلدتفاالتدا  فحدا فحدددلثفااع داطرفااعدؤع فضددها
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 لددىفتددلف رفااسدد لاتفااكاف ددتف ددلد فإاددىففتلابدددرفل ددداففكعددا ةفلفا ل ددتفاإلدارةفبشددركاتفااتدد ع  
ففففتا   فااعستتعر  (. فااشركت فحعلتفاالفادضرارفبت ثفع ااحفهيف

ل،فسدد عافبت دداد تفا،فاتعؤسسدإا لددافكافددتفااااتدديفت دبلففاار  سدد تفت ددفااربح ددتفعدد فادهددا ف-4
فكافدتفإعكا  اتلدافللسدا للافااعتاحدت فلظد طابتلدافااععك دتفلتفكاعد تبدذ فشركاتفاات ع  فااتيف

عددد ف ددد  فت ظددد افهددداعشفاا دعدددتفاات ابد دددتفل/ألفت ظددد افاا ا ددددف لدددىفاسدددتتعاراتلافبع تلددد ف
فاتلدافادساسد ت اال دل فإادىفاا تدا جفااعرجدلةفااتديفتجسددفاا فسد  ا ف حدلفاا  لاتفا،ستتعار ت.

فب عددتفاإل ددرادات أهعلددا: تدد ترفااددربحفب ددددفعدد فاا لاعدد فا،سددتعرار ت فكعدداففعدد ف لاعدد فلت ددزز
ع دددارفتحعللددافاععارسددتفأ شددطتلافااع تلعددت فلف ل لددافااشددركتفلااع ددار  فااتدديفتااتدديفتح دد ف

عددد ففاادددذ فُ سددلاففددديفت ظدد افا،سدددتعادةسفااعدددا فاا اعدد فلااتابدددتفرأااسدد لاتفاا  د دددتفااعتددلفرةفلف
ااعزا ددافلاا  ددلعاتفااععك ددت فلكددذا فألفااح ددل ف لددىفب ددضففا سددتتعارعتاحددتفااعددرصفاا

ت دددد راتف لع دددتفسدددل عتفلففلعددددشفب اعلددداف لدددىفأسدددسفافا،دارةتتب اهدددلااطر  دددتفااتددديففادسدددللب
ف(.4102؛فابراه ا ف4106 عرادف ففل ع اتلافإل راداتلا

 PWC,2017؛ف4102؛ف بددفااحع دد ف4102لفيفهذافااس ا  فأكدتفع ظافاادراسدات فأبلز دد 

Elena Serfilipp et al., 2019;ف لدىفلجدلدف  بدتف كسد تفبد  فكد فعد فااسد لاتفلااربح دتف)
شددركاتفااتدد ع   فح ددثفأ فاد ددل فادبدد فسدد لاتفلااتدديف ددتافتلج لدداف حددلفب ددلاتفاسددتتعار تفالع ددتفب

ت دفأكترفربح دت فكعدافأ فاسدت داافااسد لاتفلتلظ علدافل ددافا،حتعداظفبااحددفادد دىف ضد  فبددرةف
ااشركتف لىفسدادفااتزاعاتلافتجالفحعلتفاالتا  فع فجا بفلادطرا فاد رشفع فجا بفأ رففديف

فدفاستح ابلا.فع  ا

 القسم السادس
 الدراسة التطبيقية لشركات التأمين المصرية

ااجددددل فاازع دددىف لدددىفأهع دددتفا،اتدددزاافبف4102 دددااففالتددد ع  ا ط بددا فعددد فت ك ددددفا،تحدددادفااع دددر ف
الشركاتفااتديفتسدت داففباا سبت IFRS:17      تطب  فااع  ارفاادلاياسر عفااسل فلفاا ت ا فا،اضعا ف

 : تتمثل فيثالث مراحل  خالل منوذلك  فع ا  رفااعحاسبتفاادلا تففيفإ دادفاات ار رفااعاا ت
 : ت لافااشركاتفبت  د افاالضدعفااحداايفبااع ار دتفعدعفجع دعفعتطلبداتفااع  دارففالمرحمة األولى

 ف شددع فاات  دد افادتددرفااعدداايفلااتشددر ليفااعتلبددعفجددرا فت ع ددذفااع  ددارفعددعفإجددرا فت  دد اف لددىفأ
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ففديفه طدتفاتطب  دفلا  ددادشاع فاحترفاادا ليفلأ فتكل فبددفحدددتفجع دعفعتطلبداتفااع  دارف
 .ااعست ب 

 : جدرا اتفدا ل دتفتتلاكدبفعدعفبفت لافشركاتفااتد ع  فالمرحمة الثانية ت دع افأ ظعدتفلبلا ددفلا 
ف. دادهاإااتيفتافاازع  تفلف افال طتفIFRS:17 باتفع  ارعتطل

 ال تددا جفففسد ل ت دلافااشدركاتفبت ع دذفعتطلبدداتفااع  دارفعدعفإجدرا فت  د افربدعففالثالثاة : المرحماة
تحد دففترةفتستط عفع ف  الافااشركاتفتذا  فكد فاا  بداتفااعت ل دتفلفف ا  دادفاات ار رفااعاا تلف

 .باات ع ذ
 رضددهففدديفاادراسددتفاا ظر ددتفبااعحددالرفااسدداب ت فلتح   ددا فدهدددا فاابحددثفعدد فلاسددتكعا، فاعددافتدداف

(ففددديفتع  ددد فاا  بدددتفبددد  فIFRS:17ح دددثفب دددا فدلرفعتطلبددداتفتطب ددد فع  دددارف  دددلدفااتددد ع  ف 
لسد  ا ف(فلربح دتفاسدتتعاراتفشدركاتفااتد ع  فااع در ت فSolvency II عؤشدراتفااعد  ةفااعاا دتف

علدي ف ت دال فااباحدثففديفاادراسدتفااتطب   دتفكد فعد :فعجتعدعف حلفا تبارففرلضفاابحثفبشدك ف 
وأخيااارًا ل   دددتفاابحدددث فتل ددد  فلب ددداسفعتر دددراتفاابحدددث فاجدددرا اتفلأدلاتفاادراسدددتفااتطب   دددت ف

 تحميل النتا ج واختبار الفروض وذلك عمى النحو التالي:
  مجتمع وعينة البحث  -1

لاادذ فت ددرلفف4102اات ع  فال اافااعاايففيفس ا فت ر رفااكتابفا،ح ا يفااس ل ف  ف شاطف
اال  ددتفاا اعددتفالربابددتفااعاا ددت فف تعتدد فعجتعددعفاابحددثففدديفكافددتفشددركاتفااتدد ع  فاا اعلددتفبع ددرف

شدددددركتفلت دددددتصفبععارسدددددتفاد شدددددطتفاات ع   دددددتففددددديفعجددددداايفت ع  ددددداتفف22لااتددددديف بلددددد ف دددددددهاف
شددركت فلتشددع ف   ددتفف42فشددركت فلت ع  دداتفااععتلكدداتفلااعسدد لا اتفبلابددعف02ادشدد اصفبلابددعف

فاابحثف ددف عستفشركاتفت ع   تفتافا ت ارهافلف ا فال لاع فااتاا ت:
 أ فتتبدددعفااشدددركاتفأسدددللبفااتددد ع  فااتجدددار فلت ضدددعفإلشدددرا فاال  دددتفاا اعدددتفالربابدددتفااعاا دددتف

 لت د  ته.ف0,20رفا اافف01كسلطتفإشراف هفلرباب تفبعلجبفاا ا ل فربافرف
 تف شاطلافاات ع  يففيفعجا فت ع  اتفااععتلكاتفلااعس لا اتفف ط.أ فت لافااشركاتفبععارس 
 تب دددديفهدددددذلفااشدددددركاتفتطب ددددد فع دددددا  رفااعحاسددددبتفاادلا دددددتفإل ددددددادفاات دددددار رفااعاا دددددتفIFRSف 

لاسدددتجابتلافا طدددتفا،تحدددادفااع دددر فالتددد ع  فبشددد  فاا طدددتفاازع  دددتفا  ت دددا فاتطب ددد فع  دددارف
IFRS:17. 

 عدد فكدد ف دداافعددااي فلذادد ف بددرفااعلابددعفا،اكترل  ددتفف21/6ا تظددااف شددرفاات ددار رفااعاا ددتففدديف
 اا ا تفبلافلعلبعفاال  تفاا اعتفالربابتفااعاا ت.ف
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 ( شركات التأمين التي تمثل عينة الدراسة2ويعكس الجدول التالي رقم )
 (2118بالمميون جنية / عام )القيمة     شركات التأمين محل الدراسة                       

 صافي الربح رأس المال الممكية شركات التأمين محل الدراسة مسمسل
ف0,12ف2111فبطاعف اافع رفالت ع  ف0
ف2494ف021فبطاعف اصفب اةفااسل سفالت ع  ف4
ف2,92ف040فبطاعف اص ااعل دسفالت ع  ف2
ف6292ف011فبطاعف اصفااداتافالت ع  ف2
ف042ف42292فبطاعف اص gigااعجعل تفاا رب تفالت ع  فف2

فااع در:فع فإ دادفااباحث.ف 
 توصيف متغيرات البحث وم شرات قياسها  -2

است   دددا فاعدددافتددداف رضدددهفلتحل لدددهفبا،طدددارفاا ظدددر فاكددد فعددد فعتطلبددداتفتطب ددد فع  دددارف  دددلدف
لتدد ت رلف لددىفدبددتفلعلضددل  تف عدداذجفب دداسف  ددلدفااتدد ع  فلتحسدد  فعسددتلشففIFRS:17ااتدد ع  ف

ا،ف دداحفلااشدددعاف تفباات ددار رفااعاا دددتفاشدددركاتفااتدد ع  فااع دددر ت فلكدددذا فعدد ف ددد  فاسدددت راضف
تحكدافطب  دتف عد فشدركاتفااتد ع  فكع ا  رفت ظ ع تففIIلتحل  فركا زفلعحدداتفااع  ةفااعاا تف

رةفااع دداطرفلت ددد رفااحدددفادد ددىفعدد فرأسفااعددا فاالاجددبفا،حتعدداظفبشدد  فااععارسدداتفااج دددةفإلدا
 فلفدديفسدد ا فت ددارضفعؤشددراتفااعدد  ةفااعاا ددتفعددعفبددهفاعلاجلددتفااعطاابدداتفتجددالفحعلددتفاالتددا  

حددرصفشددركاتفااتدد ع  ف لددىفتح  دد فأكبددرفربح ددتفععك ددتفعدد ف دد  فت ظدد افا ددراداتفاسددتتعاراتلاف
نماوذج وصافي يجساد متغيارات البحاث كماا  مكان تقاديميُ لتلج للاف حلفب دلاتفاسدتتعار تفالع ده.ف

 في الشكل التالي:
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 المتغيرات المستقلة
عقود  متطلبات تطبيق معيار

 IFRS17  ( :x) التأمين

 
 
 
 
 
 
 

 

 المتغيرات التابعة
 مؤشرات تقييم األداء المالي

 ( yبشركات التأمين:) 

 
 
 
 
 
 

 
 

 لؤثة عاّ ..

 

 نموذج وصفي لمتغيرات البحث( 3شكل رقم )
 ااع در:فع فإ دادفااباحث.

 
 

  ىٍ ٕ  طصد عاُق ير ، ٕه

 

 عاُق ير ، ٕه طاسر  ل مٕع

   يقئ يالع ةيف بباُق

 ير ، ٕه

 ير ، ٕه وميذج قٕي  عاُق

  را يا يربةض 

 َيالطصيح

 لربٕـــــد

 ؤشةيا يرممما 

 Solvencyيرميرٕ  

II 

  ؤشةيا يرةب)ٕ 

Provability 

ه ...
مق  بٕ

يرب
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ل ست دفااباحثففيفب دا فعؤشدراتفب داسفعتر دراتفاابحدثف لدىفااعؤشدراتفااتديفبددعتلافاا د ددفعد ف
(.فل لضددددحفPWC, 2017؛فف4102؛فعحعدددددف&فأبددددلفز ددددد فف4106اادراسدددداتفااسدددداب تف عددددراد 

فاابحثف:(فعؤشراتفب اسفعتر راتف2ااجدل فااتاايفرباف 
 ترميز متغيرات البحث وم شرات قياسها (3جدول رقم )

 م شرات القياس توصيف المتغير المتغيرات الرمز
X  انمتغيراث انمضتقهت : متطهببث تطبيق معيبر عقىد انتأمينIFRS:17: 

X1 ىٍ ٕ  طصد عاُق ير ، ٕه  

لشٕة أرّ ظةَلا طصد تيط  عااُق 

ير ، ٕه َي   بيق تد  ه : يرمشا ايا 

يرعاااااامىٕ  َ عُواااااايا يال اااااا بميل 

َلبٍااااييا يرشااااةت  ب )ُٔااااد  اااااع 

 َخي يا غٕة ل، ٕىٕ .

لىاايَ  ير يحااث ٌااذي يرم عٕااة بيع  اايلي 

(Dummy Variable)  ب)ٕاث ٔ،خاذ

ٌااذي يرم عٕااة قٕماا   َيحااي( طاآ حيراا  

، IFRS:17يالر زيا ب ر ٕق   را يا 

بٕىمي ٔ،خذ قٕم   صرة( طٓ حيرا  عايا 

 ير ر ٕق.

X2 طاسر  ل مٕع عاُق ير ، ٕه 
لشٕة أرّ أٌمٕ  ل مٕع عاُق ير ، ٕه 

  ه خم  ثمث    مُعيا لئٕسٕ .

X3 
  يقئ يالع ةيف بباُق 

 ير ، ٕه

لشاإة أرااّ لُقٕاات يالع ااةيف َيرااذْ 

ٔعُن َيحي  اه ظامه ثمثا  باييئد: 

بيئ  ط ةا ير عرٕ  ، ليلٔخ ي ا )ايق 

طٓ ظُم يرُقايئع ير آ أَأَ  قطب ، 

لااااي  عاااااّ َ ااااُق عاااااُق  )مااااا  

 بخسيلا.

X4 وميذج قٕي  عاُق ير ، ٕه 

 راإاي  لشٕة أرّ لُيطة ثمث  ومايذج

ٌَااآ: يرىماااُذج يربااايا ، َيرة اااُا 

ٕااااااااةا، ومااااااااُذج لخصاااااااإ  يرم ع

 يرقسيغ. 

X5 
  را يا يربةض 

 َيالطصيح

لشٕة أرّ   را يا يربةض باايئم ٓ 

يرمةتااااااز َيرقيم يرماااااايرٓ، َل ىاااااآ 

 ٕي اايا طبيراا  رحطصاايح بير ااايلٔة 

 يرميرٕ .

Y  :شركبث انتأمين:ب مؤشراث تقييم األداء انمبنيانمتغيراث انتببعت 

Y1  مؤشراث انمالءة انمبنيتII 
نذي انشركت في فترة مبنيت انمبنيت تقيش معذالث انضيىنت وانمالءة 

 معينت

Y11 

وس   صيطٓ يرقسيغ 

يرمع     أرّ حاُق 

 يرمسيٌمٕه

لبماااد ٌاااذي يرىسااا   عااااّ قٕاااي  

ترااايما حااااُق يرمسااايٌمٕه ت،حاااي 

 صاااايقل ير مُٔااااد يرااااييخآ طاااآ 

 لمُٔد يرصُ  يرمى    رألقسيغ. 

   صيطٓ يرقسيغ يرمع     / حاُق

 X  666 يرمسيٌمٕه(

Y12 
وس   يرمخصصيا يررىٕ  

 أرّ يرصُ  يرسيئا 

لبعح تريما يرصاُ  تمايخما 

ر ُطٕة ير ُي  يرمز ا  رمُي ٍا  

 يالر زي يا.

  يرمخصصيا يررىٕ  / أ ميرٓ يرصُ  

 X  666 يرسيئا (

Y13 
وس   حاُق يرمسيٌمٕه أرّ 

 أ ميرٓ يرصُ 

لااإح قل اا  يرعاامين يرمراُباا  

ر)مااااا  يرُثاااايئق َير ااااُيزن باااإه 

حاااُق يرمساايٌمٕه َباإه أ ماايرٓ 

 يرصُ .

 أ ميرٓ يرصُ (  حاُق يرمسيٌمٕه/

X666 

Y14 بي  يالح ريظ  
لبعح  يِ يع ميق يرشاةت  عااّ 

 بٕااايْ ير ااا، ٕه َقااايللٍي عااااّ 

  صيطٓ يرقسيغ يرمع     / أ ميرٓ 

 X  666 أقسيغ ير ، ٕه يرمع    (



 ل العالقة بين المالءة.....تفعيفي   (IFRS: 17)دور تطبيق معيار عقود التأمين                   محمـد موس ى علي شحاتةد/ 

  665 

 

 يالح ريظ بيرخريل.

Y15 
 بي  ير عٕة طٓ حاُق 

  يرمسيٌمٕه

ٔبعااااح يرمؤشااااة  اااايِ  اااام   

 يرمةتز يرميرٓ راشةت .

 –]  حاُق يرمسيٌمٕه يربيا ير)يرٓ 

حاُق  / [حاُق يرمسيٌمٕه يربيا يرسيبق(

 X  666  يرمسيٌمٕه يربيا ير)يرٓ

Y16 

وس   يرمخصصيا يررىٕ  

َحاُق يرمسيٌمٕه أرّ 

 صيطٓ يرقسيغ يرمع    

قااااايلا يرقسااااايغ ٔبعاااااح  ااااايِ 

يرم)صااا  عاااّ لعرٕاا  يرخراايل 

ير ااآ ل باااةض رٍاااي يرشاااةت   اااه 

 خم   ي ل) رظ بً  ه أقسيغ.

يرمسيٌمٕه   يرمخصصيا يررىٕ  َحاُق

 X  666 / صيطٓ يرقسيغ يرمع    (

Y17 
وس   يالر زي يا أرّ 

  يرصُ  يرسيئا 

لبرٓ  ؤشة عااّ قايلا يرشاةت  

عاّ لسُٔ  ير زي يلٍي ل يي حماا  

 يرُثيئق.

  أ ميرٓ يالر زي يا / أ ميرٓ يرصُ  

 X  666 يرسيئا (

Y18  ٕيرةيطب  يرمير 
لبعح وس   يرمخيغة يرىيل   عه 

عاايا قاايلا يرشااةت  عاااّ يرسااييق 

  لبةظٍي رحطم .َ

 X   أ ميرٓ يرئُن / أ ميرٓ يرصُ (

666 

Y2 تحقيق أكبر ربحيت ممكنتتقيش مذي كفبءة وفبعهيت شركبث انتأمين في  ربحيتمؤشراث ان 

Y21  ُيربيئي عاّ أ ميرٓ يرص  
 ؤشااااة  اااايرٓ ٔساااا خيا رإاااااي  

ير ُي  يرمسا بمةا ظامه لب)ٕ  

   مُعيا يرصُ .

( أ ميرٓ يرصُ   صيطٓ قخد يرر ةا / 

X 666 

Y22 
ربيئي عاّ أ ميرٓ حاُق ي

 يرمسيٌمٕه

 ؤشااة  اايرٓ ر ُظاإئ يربيئااي  ااه 

 يرلباايح بيرىساا   ر)اااُق يرماعٕاا 

أْ وساا   لُرٕااي ألباايح يال اا بميل 

  ه يرممك طٓ يرشةت .

  صيطٓ قخد يرر ةا/ حاُق 

 X 666(سيٌمٕهيرم

Y23 
يربيئي عاّ صيطٓ 

  يال  بميليا

 ؤشااااة  اااايرٓ ٔساااا خيا رإاااااي  

شااااااةت  يرلب)ٕاااااا  ي اااااا بميليا 

 .بيروشر  يرمخ ار  خم  يرر ةا

صيطٓ /  صيطٓ قخد يرر ةا  

 X 666( يال  بميليا

Y24 
يرريئط ير ، ٕىٓ أرّ   بي 

  صيطٓ يرقسيغ

 ؤشااة  اايرٓ ٔساا خيا رإااي   ااي 

ٔ  اّ  ه   مُع يرقسيغ َعيئي 

ي اااااااااا بميليلٍي ببااااااااااي خصاااااااااا  

يرمصاااةَطيا َ اااييق يرمرير ااايا 

َلعااااااااااااااأُه يرمخصصااااااااااااااايا 

 َيالح ٕيغٕيا يررىٕ  َيرايوُوٕ .

 X( صيطٓ يرقسيغ  يرريئط ير ، ٕىٓ / 

666 

فااع در:فع فا دادفااباحث.

 اجراءات وأدوات الدراسة التطبيقية  -3
 إجراءات تنفيذ الدراسة التطبيقية  -3/1

بددداافااباحدددثفبتجع دددعفااب ا ددداتفااتددديفت ددددافعتر دددراتفاابحدددثفعددد فلابدددعفاات دددار رفااسددد ل تفاشدددركاتف
ااتدد ع  فعحدد فاادراسددت فلذادد فعدد ف دد  فااعلبددعفا،اكترل دديفاكدد فشددركتفألفعدد فااعلبددعفاارسددعيف

س لاتفترالحدتفعدافف2بابتفااعاا ت.فلتتعت ففترةفاادراستفلااتحل  ففيفسلسلتفزع  تفالل  تفاا اعتفالرف
.فكعدددافEXCEL فلتدددافتجع دددعفااب ا ددداتفلتجل زهدددافباسدددت داافبر ددداعجف4102لحتدددىفف4102بددد  ف

تب ىفااباحثفتطب  فع لجفادتدرفاارج دي فح دثفتدافتسدل تفاا دلا افااعاا دتفالشدركاتفعحد فاادراسدتف
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، َذراام  اااه  IFRS:17لف ددا فاعتطلبددداتفتطب دد فع  ددارفف4102لحتددىفف4102 دد  فااعتددرةفعدد ف

 خم  يرعُيبػ ير يرٕ  :

 تحد دفهاعشفاا دعتفاات ابد تفCSMاعجعل تيف  لدفااتد ع  ف فااعحعلدتفب سدا رف فلااتديفف
تح دد فربددح(فعدد ف دد  فب دداسفااتدددف اتفاا  د ددتفااعسددت بل تفااعتلب ددتفلذادد فباسددت داافع ددد ف

%(فلتلاف دددا فعدددعفعبدددادراتفع ظدددافااشدددركاتفعحددد ف01 فااتبسددد طافتراضددديفدادددراضف  ددداف
فاادراستفتافافتراضفتباتفهذافااع د ف   فاا عسفس لات.

 فعددددد فااجددددددال ف01تدددددافاسدددددت راجفاا  عدددددتفااحاا دددددتفالج  دددددتفااع دددددر ف  ددددددفع دددددد ف  ددددداف%
 ا،ح ا  ت:

 

 (4) 2118 (3) 2117 (2) 2116 (1) 2115 (1) 2114 السنوات
 10683 10751 10826 10919 1 لمجنيةالقيمة الحالية 

 

 تافا، ترا فبعباا ف  لدفاات ع  فااتيفت صفاا اافادل فف طفكدإ راداتف  دلدفااتد ع  فب ا عدتف
ف.ععاف ؤترف لىف افيفااربحفااد  

 بابيفا، راداتفااعرتبطتفب  لدفاات ع  ف د  فسد لاتفااترط دتفااعسدت بل تفتدافع ااجتلدافبع دد ف
اا  عددتفااحاا ددتفالددافلادراجلددافك  عددتفاجعاا ددتففدديفحدددف/فااتزاعدداتف  ددلدفااتدد ع  فاا  ددافلا جددادف

فب ا عتفااعركزفااعاايفااعجع ت.
 تدافتسدل تفحسدابفادبسدداطففديفضدل فع ااجددتفااتددف اتفاا  د دتفااتديفت ددصفااعتدرةفلااتديفتددؤترف

  لىفبا عتفا، راداتفلااع رلفات.
 أدوات التحميل االحصا ي المستخدمة  -3/2

لف دا فاطب  دتفااب ا دداتفلع لج دتفاادراسددت فا تعددفااباحدثف لددىفعجعل دتفعدد فادسداا بفا،ح ددا  تف
فا، دارفااتا يفلاا شرل  فلتتعت فهذلفادساا بففيفك فع ف: SPSSااعت ل تفببر اعجف

  أدلاتفااتحل د فاال دع تفDescriptive Analysis Methods)فلااتديفتسدت دافإل طدا فف 
ااعتلسددطفاتف صفاإلح ددا  تفاعتر ددراتفاادراسددت فعدد ف دد  فع لعدد ددلرةف اعددتف دد فاا  ددا

ف.Standard Deviationا، حرا فااع  ار فف فلففMeanااحسابيف
 فأسددللبفتحل دد فااتعددا زفااعت دددد Multiple Discriminant analysis)فلذادد فالتع  ددزف:

ع فح ثفعؤشراتفااعد  ةفااعاا دتفعد فجا دب فاا اض تفالدراستففأدا فااشركاتفاا عستب  ف
لعدد فح ددثفعؤشددراتفااربح ددتفعدد فجا ددبفأ ددر.فلذادد فعدد ف دد  فعددرحلت  فتتعتدد فادلاددىففدديف
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 فلااتا  ددددتففدددديفظدددد فتطب دددد فIFRS:17ظدددد ف دددددافتطب دددد فعتطلبدددداتفع  ددددارف  ددددلدفااتدددد ع  ف
 عتطلباتفهذافااع  ارفكإطارفتجر بي.ف

 ع دعلفتفا،رتبداطف(Correlation Matrix): اتديفت كدسفدرجدتفا،رتبداطفبد  فكد فعتر درفا
عدد فعتر ددراتفاادراسددتفلب  ددتفااعتر ددرات فلت طددىف ددلرةفألا ددتف دد فدلا فا، حدددارفااتدديف عكدد ف
تكل  لدددداففدددديفعرحلددددتفتاا ددددتفعدددد فااتحل دددد فا،ح ددددا يفاتحد دددددفتدددد ت رفااعتر ددددرفااعسددددت  ف لددددىف

 ااعتر راتفااتاب ت.ف
 فأسللبفتحل د فااعسدار(Path  Analysis)اا  بداتفااسدبب تفبد  فااعتر دراتفاار  سد تف:فاتعسد رف

 فلفددديفظددد فتطب  دددهفIFRS:17البحدددثفلذاددد ففددديفظددد ف ددددافتطب ددد فع  دددارف  دددلدفااتددد ع  ف
 فل تطلدبفتحل د فااعسدارفاجدرا فتحل د فا، حددارفلاات كددفعد فد،اتدهفبااشركاتفعلضعفاادراسدت

اا  بدتفاا ط دتفففيفحااتفااد،اتف جدبفاات كددفعد فلجدلدلفف(.Sig ع ف   فعستلشفااع  ل تف
لكلعدافذادتفب عدتفهدذافR2)  ب  فااعتر راتفعلضدعفاابحدثفح دثف دتافحسدابفع اعد فااتحد ددف

 ااع اع فداتف لىفلجلدف  بتفبل ت.
 تحميل النتا ج واختبار الفروض البحثية  -4

فعددعفإجددرا فتحل دد فلع ابشددتفالددذلفاا تددا جااتطب   ددتف  ددرضفااباحددثفف عدداف لدديفأهدداف تددا جفاادراسددتف
 لا تبارفااعرلضفع ف   فااعحالرفااتاا تف:

     نتااا ج التحمياال الوصاافي لم شاارات المااالءة الماليااة والربحيااة بالشااركات محاال  -4/1
 الدراسة 

(ف تا جفااتحل  فاال عيفبش  فعؤشدراتفااعد  ةفااعاا دتفلعؤشدراتف2 لضحفااجدل فااتاايفرباف ف
فااربح تفالشركاتفعح فاادراستفلذا ف لىفاا حلفااتااي:ف

 نتا ج التحميل الوصفي لم شرات المالءة المالية بشركات التأمين محل الدراسة  - أ
 أظلددددرتف تددددا جفااتحل دددد فاال ددددعيفاعؤشددددراتفااعدددد  ةفااعاا ددددتفبااشددددركاتفعحدددد فاادراسددددتفأ ف

فy11ااعتلسددطفااحسددابيفا،جعدداايفاعؤشددرف ددافيفادبسدداطفااعكتتبددتفإاددىفح ددل فااعسدداهع  ف
( فلطب ددا فاعدددافلردفباادراسدداتفااسدداب تفلعددافتُ دددرلف20920(فلذادد فبددا حرا فع  ددار ف 22924 

%فكحدددف221%فلف411 ددتففددإ فااعدددشفااع بددل فالددذافااعؤشددرفبدد  فاال  دداتفاإلشددراف تفلاارباب
أب دددى فادعدددرفاادددذ ف  كدددسفلجدددلدف لددد ففددديفاا شددداطفا،كتتدددابىفالشدددركاتفعحددد فاادراسدددتف ف
ل جدددددبفاات ل دددددهفأ فشدددددركتفب ددددداةفااسدددددل سفالتددددد ع  فجدددددا تففددددديفااعرتبدددددتفادلادددددىفبعتلسدددددطف
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اد  ددرةفشددركتف(ففدديفحدد  فجددا تففدديفااعرتبددتف22902(فلا حددرا فع  ددار  062922حسددابي 
 (.40922(فلا حرا فع  ار  2,9,6ااعل دسفالت ع  فبعتلسطفحسابي 

 كعافبل فااعتلسطفااحسابيفا،جعاايفاعؤشرفااع   اتفااع  دتفإادىفاد دل فااسدا لتف y12ف
( فلطب ددا فاعددافتُ ددرلفاال  دداتفاإلشددراف تفلاارباب ددتففددإ ف024920(فبددا حرا فع  ددار  022926 

%فكحدفأب ى فادعرفاادذ ف  كدسفاهتعداافااشدركاتف011شرفهلفااع د فاا عطيفالذافااعؤف
عح فاادراستفب   رفااس لاتفلدلرلففديفسددادفااتزاعاتلدافتجدالفحعلدتفاالتدا   فلذاد فباسدتت ا ف

(فبددددددددددا حرا ف66924ااعجعل ددددددددددتفاا رب ددددددددددتفالتدددددددددد ع  فح ددددددددددثفبلدددددددددد فااعتلسددددددددددطفااحسددددددددددابي 
ف(.فف0,922ع  ار  

 رفح ددل فااعسدداهع  فإاددىفإجعدداايفاد ددل ففديفحدد  فبلدد فااعتلسددطفااحسددابيفا،جعدداايفاعؤشدد
y13فلطب ددا فاعددافتُ ددرلفاال  دداتفاإلشددراف تفلاارباب ددتففددإ ف2962(فبددا حرا فع  ددار  42924 ف )

%فكحدددددفأد ددددى فادعددددرفااددددذ ف  كددددسفكعددددا ةفكافددددتف01ااع ددددد فاا عطدددديفالددددذافااعؤشددددرفهددددلف
ج عدددداايفااشددددركاتفعحدددد فاادراسددددتفلبدددددرتلاف لددددىفتح  دددد فااتددددلاز فبدددد  فح ددددل فااعسدددداهع  فلا 

فاد ل .
 لبدددددددددفبلدددددددد فااعتلسددددددددطفااحسددددددددابيفا،جعدددددددداايفاع ددددددددد فا،حتعدددددددداظفy14فبددددددددا حرا ف22916 ف)

( فلطب دددا فاعدددافتُ ددددرلفاال  ددداتفاإلشدددراف تفلاارباب دددتففددددإ فااع دددد فاا عطددديفالددددذاف,292ع  دددار  
% فادعددرفااددذ ف  كددسفاهتعدداافااشددركاتفعحدد فاادراسددتفبع ددد ف21ااعؤشددرفهددلفأكبددرفعدد ف

اددددد فباسدددددتت ا فااعجعل دددددتفاا رب دددددتفالتددددد ع  فح دددددثفبلددددد فااعتلسدددددطفا،حتعددددداظفباد طدددددار فلذ
ف(.فف2964(فبا حرا فع  ار  22924ااحسابي 

 لتب  فأ فااعتلسطفااحسابيفا،جعاايفاعؤشرفااتر درففديفح دل فااعسداهع  ف y15ف01962 ف)
( فلطب ددا فاعددافتُ ددرلفاال  دداتفاإلشددراف تفلاارباب ددتففددإ فااع ددد فاا عطدديف9,2,بددا حرا فع  ددار  

% فععدداف  كددسفع  عددتفع ددد فااتر ددرفاكافددتفااشددركاتفعحدد فاادراسددتفبشدد  ف41أبدد فعدد ففهدل
فااز ادةففيفح ل فااعساهع  .ف

 كعددافبلدد فااعتلسددطفااحسددابيفا،جعدداايفاعؤشددرفااع   دداتفااع  ددتفلح ددل فااعسدداهع  فإاددىف
( فلطب دددا فاعدددافتُ دددرلف026912(فبدددا حرا فع  دددار  422924 فy16 دددافيفادبسددداطفااعكتتبدددتف

%ف لدىفادبد  فععداف لضدحفااتدزااف021اتفاإلشدراف تفلاارباب دتففدإ فااع دد فااع  دافهدلفاال  
ااشددددددددركاتفبااعدددددددددشفااع بددددددددل  فباسددددددددتت ا فشددددددددركتفب دددددددداةفااسددددددددل سفح ددددددددثفبلدددددددد فااعتلسددددددددطف

ف(.فف629,6(فبا حرا فع  ار  002921ااحسابي 
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  فلتلبددفبلد فااعتلسدطفااحسدابيفا،جعداايفاعؤشدرفإجعداايفا،اتزاعداتفإادىفاد دل فااسدا y17ف
( فلطب دددا فاعدددافتُ دددرلفاال  ددداتفاإلشدددراف تفلاارباب دددتففدددإ ف,4,192(فبدددا حرا فع  دددار  ,22290 

%ف لددىفادكتددر فععددافُ بددرزفاهتعدداافااشددركاتفعحدد ف012ااع ددد فاا عطدديفالددذافااعؤشددرفهددلف
اادراستفبا،حتعاظفبس لاتفكاف تفاسدادفااتزاعاتلا فإ،فأ فااباحثف رشفأ فكافدتفااشدركاتفعحد ف

استفبدفتلس تففيفا،حتعاظفبع د،تفس لاتفعرتع تففيفااس لاتفاد  رةفععاف دؤترفسدلب ا فاادرف
ف لىفع د،تفربح تلا.ف

 لأ  دددددددددرا فبلددددددددد فااعتلسدددددددددطفااحسدددددددددابيفاعؤشدددددددددرفااراف دددددددددتفااعاا دددددددددتفy18فبدددددددددا حرا ف46901 ف)
( فععاف  كسف دافا تعادفااشركاتفعح فاادراسدتفب سدبتفكب درةف لدىفاادد ل ف02904ع  ار  
فبإجعاايفأ لالا.فع ار ت

 نتا ج التحميل الوصفي لم شرات الربحية بشركات التأمين محل الدراسة   - ب
 كشددددعتف تددددا جفااتحل دددد فاال ددددعيفاعؤشددددراتفااربح ددددتفبااشددددركاتفعحدددد فاادراسددددتفأ فااعتلسددددطف

(فلذاددد فبدددا حرا ف2906 فy21 ااحسدددابيفا،جعددداايفاعؤشدددرفاا ا ددددف لدددىفإجعددداايفاد دددل ف
( فلطب ا فاعافلردفباادراسداتفااسداب تفلعدافتُ درلفاال  داتفاإلشدراف تفلاارباب دتففدإ ف4962ع  ار ف 

% فععداف  كدسفكعدا ةفلفا ل دتفكافدتفااشدركاتفعحد فاادراسدتف4ااع د فاا عطيفهدلفأكبدرفعد ف
 بتجالزفااع د فااع  ار فالذافااعؤشر.

 عاايفاعؤشرفاا ا دف لىفإجعاايفح دل فااعسداهع  فكعافتب  فأ فااعتلسطفااحسابيفا،ج y22ف
( فلطب ا فاعافتُ درلفاال  داتفاإلشدراف تفلاارباب دتففدإ ف04911(فلذا فبا حرا فع  ار ف 42906 

%ف فععددداف  كدددسفبددددرةفكافدددتفااشدددركاتفعحددد ف2ااعددددشفااع بدددل فالدددذافااعؤشدددرفهدددلفأكبدددرفعددد ف
ااعسداهع   فلععدافهدلفجدد رفباادذكرفاادراستف لىفتح   فع د،تف ا دفج دةفإلجعاايفح دل ف

(ف249,4أ فااعجعل ددددتفاا رب ددددتفالتدددد ع  فبدددددفجددددا تففدددديفااعرتبددددتفادلاددددىفبعتلسددددطفحسددددابي 
( ففديفحد  فجدا تففديفااعرتبدتفاد  درةفشدركتفب داةفااسدل سفبعتلسددطف6962لا حدرا فع  دار  

 (.2922(فلا حرا فع  ار  02922حسابي 
فy23 فعداايفاعؤشدرفاا ا ددف لدىف دافيفا،سدتتعاراتلفديفهدذافااسد ا فبلد فااعتلسدطفااحسدابيفا،ج

( فلبدفتجالزفهدذافااع دد فااعددشفااع بدل فلهدلفأكبدرفعد ف2946(فلذا فبا حرا فع  ار ف 2962 
(فلا حدرا ف2920%فاكافتفااشركاتفباستت ا فشدركتفب داةفااسدل سفح دثفبلد فااعتلسدطفااحسدابي 2

(.فكعدددافبلددد فااعتلسدددطفااحسدددابيفا،جعددداايفاعؤشدددرفااعدددا ضفااتددد ع  يفإادددىف دددافيف1920ع  دددار  
( فععدداف  كددسفبدددرةفااشددركاتفعحدد فاادراسددتف02911(فبددا حرا فع  ددار ف 46924 فy24ادبسدداطف
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 لىفتح   ففا ضفت ع  يفع  افع ف   ف افيفادبساطفااتديف دتافا،حتعداظفبلدافلتلج لداف حدلف
 ا،ستتعارات.ففف

نتا ج التحميل الوصفي لم شرات المالءة المالية وم شرات   (4جدول رقم )
 الربحية بالشركات محل الدراسة

 
فااع درف:فع فإ دادفااباحثف فبا، تعادف لىف تا جفااتحل  فا،ح ا ي.فف
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Multipleتحميااال التماااايز نتاااا ج  -4/2    Discriminant    analysis  الختباااار               
  البحثية  الفروض

 التمييز بين الشركات محل الدراسة من حيث م شرات المالءة المالية:   - أ
،ف لجددفتعدا زفذلفد،ادتفع  ل دتفبد  فشدركاتف  صفااعرضفادل فع ففرلضفاابحثف لىفأ هفرف

ااعجعل ددتفاا رب ددتفف–ااددداتاف-ااعل دددسف–ب دداةفااسددل سفف–ااتدد ع  فعحدد فاادراسددتف فع ددرفالتدد ع  
ف.Solvency II " الت ع  (فبش  فعؤشراتفااع  ةفااعاا تف

 عد فح دثفعؤشدراتففااشدركاتفعحد فاادراسدتالت ر ف لىفلجلدفتعا زفذلفد،اتفإح ا  تفب  ف
-Multiple Dis فتدافتطب د فأسدللبفتحل د فااتعدا زفااعت دددفSolvency II   ةفااعاا دتفااعد

criminant Analysisفااشدددركاتعتدد فتُففاتعجعل دد عسدددتفشددتع ف لددىفا عدددلذجففعدد ف دد  ف
دلا (فلاكتعددىفااباحددثفب ددرضفاادااددتفادلاددىفف2لبلرددتف ددددفدلا فااتعددا زف فاا اضدد تفالدراسددت

ربددافااتدداايفااجدددل فففددي تضددحفتبدداطفلعسددتلشفع  ل ددتفكعددافف ددطفلااتدديفتحعدد فأ لددىفع اعدد فارف
 2). 

دوال تحليل التمايز المتعدد ومصفوفة التقسيم من حيث مؤشرات  (5جدول رقم )

 المالءة المالية
 دوال انتمبيز - أ

 Eigen الدالة

Value 

Variance 

% 

Canonical 

Correlation 

Wilk's 

Lambda 
Chisquare D.F Sig. 

65,55 األولى
a
 86,5 6,556 6,666 668,65 66 6,666 

 مصفىفت انتقضيم - ب

 انشركبث

 

 انمفرداث

 

 انتنبؤ بعضىيت انمجمىعبث

 اجمبني
 انعربيت انذنتب انمهنذس قنبة انضىيش مصر نهتأمين

1 
 

 

 

 انعذد

11 1 1 1 1 11 

2 1 11 1 1 1 11 

3 1 1 7 3 1 11 

4 1 1 1 11 1 11 

5 1 1 1 1 11 11 

1 

 اننضبت %

11101 1 1 1 1 111 

2 1 11101 1 1 1 111 

3 1 1 7101 3101 1 111 

4 1 1 1 11101 1 111 

5 1 1 1 1 111 111 

 % 44اننضبت انمئىيت نهتقضيم انذقيق نهشركبث  

ف.فSPSSااع در:فع فإ دادفااباحث فبا، تعادف لىف تا جفااتحل  فا،ح ا يف
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إعكا  دددتفببددددل فاا عدددلذجفلا، تعددددادف ل دددهففدددديفاات ددد   فف عددددافبدددد  فل تبددد  فعدددد فااجددددل فااسدددداب ف
(فلذاد ف02922(فففديفداادتفااتعدا زفادلادىف   Eigen Valueااشركات فح ثفبلردتفب عدتفا جد  

(فلهددلف تبددعفتلز ددعف19110 فا( فكعددافبلرددتفب عددتفلادد كسف،عددد19,22بع اعدد فارتبدداطفبددل فبلدد ف 
(فععدداف ددد ف=.19111Sigتلشفع  ل ددتفعرتعددعف (ف فلذادد فبعسدد,21691لااتدديفبلرددتفب عتلدداف 4كددا

 لددىفلجددلدفتعددا زفذلفد،اددتفع  ل ددتفبدد  فشددركاتفااتدد ع  فعحدد فاادراسددتفبشدد  فعؤشددراتفااعدد  ةف
%فلهيف سبتفعرتع تفت كدسفلجدلدف2,ااعاا ت فكعافبلرتفاا سبتفااع ل تفالت س افاادب  فالشركاتف
طفبدد  فهددذلفااشددركاتفبشدد  فعؤشددراتفتعددا زفجددلهر فف عددافب  لددا فكعدداف   دديفذادد فلجددلدفتشددابهفبسدد 

ف%.ففف6ااع  ةفااعاا تف  درفبددف
 فااتدداايفلضددحفااجدددل اعؤشددراتفااعدد  ةفااعاا ددتفبااشددركاتفعحدد فاادراسددتف:ف ادهع ددتفاا سددب تف

الشدددركاتفعددد فح دددثفعؤشدددراتفااعددد  ةففتحل ددد فااتعدددا زفااعت ددددد لاعددد فلع ددداع تفف(6ربددداف 
 ااعاا ت.

التمايز المتعدد بين الشركات من حيث م شرات عوامل ومعامالت  (6جدول رقم )
 المالءة المالية" مخرجات تحميل التمايز "

مؤشراث انمالءة 

 انمبنيت

 انمتىصظ انحضببي في انمجمىعبث
معبمم 

 انتمبيز

مضتىي 

 انذالنت
مصر 

 نهتأمين

قنبة 

 انضىيش
 انعربيت انذنتب انمهنذس

نضبببت فبببفي األقضبببط 

انمكتتبببببت حنببببً  قببببى  

 انمضبهمين

86,58 685,56 65,58 56,78 55,66 6,876 6,666 

انمخصصبببببببث انفنيببببببت 

 حنً األفىل انضبئهت
667,65 658,66 666,6 678,5 88،66 6,767 6,666 

نضبببببببببببببببت  قببببببببببببببى  

انمضبببببببببببهمين حنببببببببببً 

 حجمبني األفىل

66,66 67,67 67,56 66,66 66,75 6,765 6,666 

 6,666 6,565 66,76 86,75 77,87 76,67 75,66 معذل اال تفبظ
معذل انتغير في  قبى  

 انمضبهمين 
66,56 6,58 66,76 5,66 68,55 6,765 6,666 

نضبببببببت انمخصصبببببببث 

انفنيببببببببببببت و قببببببببببببى  

انمضبهمين حنبً فببفي 

 األقضبط انمكتتبت

665,66 667,6 668,6 656,6 666,5 6,665 6,666 

نضببببت االنتزامببببث حنبببً 

 األفىل انضبئهت 
655,65 566,6 776 855,8 668,7 6,667 6,666 

 6,666 6,686 65,66 66,65 66,66 65,66 66,86 انرافعت انمبنيت

ف.فSPSSااع در:فع فإ دادفااباحث فبا، تعادف لىف تا جفااتحل  فا،ح ا يف
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بااشدددركاتفعحددد ففاعؤشدددراتفااعدد  ةفااعاا دددتتحد دددفادهع دددتفاا سدددب تففلعدد فااجددددل فااسددداب ف عكددد 
 فلبدفجا فع د فا،حتعداظففديفااعرتبدتفادلادىفح دثفبلد فع اعد فااتع  زفىادكترفبدرةف لفاادراست

(فلذادد فا ددااحفشددركتفااددداتافالتدد ع  فبعتلسددطف=.19111Sig(فبعسددتلشفع  ل ددت ,1924ااتعددا زف 
 دافيفادبسداطففعؤشدر (.ف ل ده22920(فلشركتفع رفالت ع  فبعتلسطفحسابيف 62922حسابي 

(فلعسددددددددددددددتلشف19622اعدددددددددددددد فتعدددددددددددددا زف لذاددددددددددددد فبع فااعكتتبدددددددددددددتفإادددددددددددددىفح ددددددددددددددل فااعسددددددددددددداهع  
(ف062922( فا ددددااحفشددددركتفب دددداةفااسددددل سفالتدددد ع  فبعتلسددددطفحسددددابيف =.19111Sigع  ل ددددت 

ف(.فتددافعؤشددرفااتر ددرففدديفح ددل فااعسدداهع  22911لااعجعل ددتفاا رب ددتفالتدد ع  فبعتلسددطفحسددابي 
ف( فا ددااحفااعجعل ددتفاا رب ددتفالتدد ع  =.19111Sig(فلعسددتلشفع  ل ددت 19222بع اعدد فتعددا زف 
(.ففديفحد  فجدا ف02920(فلشركتفااعل دسفالتد ع  فبعتلسدطفحسدابيف ,0692بعتلسطفحسابيف 

(فلعسدددددددددددتلشف19462فددددددددددديفااعرتبدددددددددددتفاد  دددددددددددرةفعؤشدددددددددددرفااراف دددددددددددتفااعاا دددددددددددتفبع اعددددددددددد فتعدددددددددددا ز 
(فلااعجعل دددتف2,910ا دددااحفشدددركتفب ددداةفااسدددل سفبعتلسدددطفحسدددابيف  ف(=.19111Sigع  ل دددت 

ف(.42901اا رب تفالت ع  فبعتلسطفحسابيف 
(ف عكدد فرفددضفااعددرضفادل فالبحددثف2 6لفدديفضددل فاا ددرضفلااتحل دد فااسدداب فبااجدددلا  فربدداف 

 لجدددفتعددا زفذلفد،اددتفع  ل ددتفبدد  فشددركاتفااتدد ع  فرفف فددرضفاا دددا(فلببددل فااعددرضفاابددد  فح ددث
ااعجعل ددتفاا رب ددتفالتدد ع  (فف–ااددداتاف-ااعل دددسف–ب دداةفااسددل سفف–عحدد فاادراسددتف فع ددرفالتدد ع  

ف.Solvency II "اع  ةفااعاا تفبش  فعؤشراتفا
 التمييز بين الشركات محل الدراسة من حيث م شرات الربحية: - ب

رف،ف لجدفتعدا زفذلفد،ادتفع  ل دتفبد  فشدركاتفأ هفع ففرلضفاابحثف لىففتا ي  صفااعرضفاا
ااعجعل دتفف–اادداتافالتد ع  فف-ااعل ددسف–ب داةفااسدل سفف–اات ع  فعح فاادراسدتف فع درفالتد ع  ف

ف.رف تفالت ع  (فبش  فعؤشراتفااربح تاا رب
   عدد فح ددثفعؤشددراتففااشددركاتفعحدد فاادراسددتبدد  فدلا فااتعددا زفف(2ربدداف ااتدداايفااجدددل فف بدد

دلا (فلاكتعىفااباحثفب درضفااداادتفادلادىفف دطفلااتديفف2ااربح ت فلبلرتف ددفدلا فااتعا زف 
 تحع فأ لىفع اع فارتباطفلعستلشفع  ل ت.
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 (7جدول رقم )
 دوال تحميل التمايز المتعدد ومصفوفة التقسيم من حيث م شرات الربحية 

 دوال انتمبيز - ث

 انذانت
Eigen 

Value 

Variance 

% 

Canonical 

Correlation 

Wilk's 

Lambda 
Chisquare D.F Sig. 

6 6,866
a
 56,5 6,565 6,656 665,65 68 6,666 

 مصفىفت انتقضيم - ث

 انشركبث

 

 انمفرداث

 

 انمجمىعبث انتنبؤ بعضىيت

 اجمبني
 انعربيت انذنتب انمهنذس قنبة انضىيش مصر نهتأمين

1  

 

 

 انعذد

6 6 8 6 6 66 

2 6 5 6 6 6 66 

3 6 6 7 6 6 66 

4 6 6 6 8 6 66 

5 6 6 6 6 5 66 

1 

 اننضبت %

66,6 66,6 86,6 6 6 666 

2 66,6 56,6 6 6 6 666 

3 66,6 66,6 76,6 6 66,6 666 

4 6 6 66,6 86,6 66,6 666 

5 6 6 6 66,6 56,6 666 

 % 62اننضبت انمئىيت نهتقضيم انذقيق نهشركبث  

ف.فSPSSااع در:فع فإ دادفااباحث فبا، تعادف لىف تا جفااتحل  فا،ح ا يف
ل تضدددحفعددد فااجددددل فااسددداب فإعكا  دددتفببدددل فاا عدددلذجفلا، تعدددادف ل دددهففددديفاات ددد   فف عدددافبددد  ف

(فلذاد ف29621(فففديفداادتفااتعدا زفادلادىف   Eigen Valueبلردتفب عدتفا جد  ااشركات فح ثف
(فلهددلف تبددعفتلز ددعف191,1 فا( فكعددافبلرددتفب عددتفلادد كسف،عددد19,12بع اعدد فارتبدداطفبددل فبلدد ف 

(فععاف د ف لدىف=.19111Sig( فلذا فبعستلشفع  ل تفعرتععف ,01294لااتيفبلرتفب عتلاف 4كا
بدد  فشددركاتفااتدد ع  فعحدد فاادراسددتفبشدد  فعؤشددراتفااربح ددت فكعددافلجددلدفتعددا زفذلفد،اددتفع  ل ددتف

%فلهديف سدبتفع بلادتفت كدسفلجدلدفتعدا زفف عداف64بلرتفاا سبتفااع ل دتفالت سد افااددب  فالشدركاتف
فب  لا.
 ف(2ربداف فااتداايفلضدحفااجددل  فاعؤشراتفااربح تفبااشركاتفعح فاادراسدتف:ادهع تفاا سب تفف

فففااشركاتفعح فاادراستفع فح ثفعؤشراتفااربح ت. لاع فلع اع تفااتعا زفب  ف
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عوامل ومعامالت التمايز المتعدد بين الشركات من حيث م شرات  (8جدول رقم )
 " مخرجات تحميل التمايز "الربحية

 مؤشراث انربحيت

 انمتىصظ انحضببي في انمجمىعبث
معبمم 

 انتمبيز

مضتىي 

 انذالنت
مصر 

 نهتأمين

قنبة 

 انضىيش
 انعربيت انذنتب انمهنذس

انعبئبببببببببذ عهبببببببببً 

 . حجمبني األفىل
ف19111ف19216ف,296ف,292ف2922ف,492ف2920

نعبئبببببببببذ عهبببببببببً ا

حجمببببببني  قبببببى  

 .انمضبهمين

 19111ف19211ف229,4ف41962ف46922ف02922ف46922

انعبئذ عهً فبفي 

 . االصتثمبراث
 19111ف19246ف04962ف00922ف,292ف2920ف2912

معبببببذل انفببببببئط 

انتبببببببأميني حنبببببببً 

 . فبفي األقضبط

 19111ف19622ف22922ف42921ف209,2ف00922ف42922

ف.فSPSSااع در:فع فإ دادفااباحث فبا، تعادف لىف تا جفااتحل  فا،ح ا يف
بااشدركاتفعحد ففاعؤشدراتفااربح دتتحد ددفادهع دتفاا سدب تفففيفس ا ف تدا جفااجددل فااسداب ف عكد 

 فح ددثفجددا فعؤشددرفاا ا دددف لددىفاجعدداايفاد ددل ففدديفااعرتبددتفااتع  ددزفىادكتددرفبدددرةف لددفاادراسددت
(فلذادددد فا ددددااحف=.19111Sig(فبعسددددتلشفع  ل ددددت 19216ادلاددددىففلبدددددفبلدددد فع اعدددد فااتعددددا زف 

(فلشددددركتفااددددداتافالتدددد ع  فبعتلسددددطفحسددددابيف,296ااعجعل ددددتفاا رب ددددتفالتدددد ع  فبعتلسددددطفحسددددابي 
(ف19211ذاددد فبع اعددد فتعدددا زف لففاا ا ددددف لدددىفاجعددداايفح دددل فااعسددداهع  فعؤشدددر (.ف ل ددده,292 

(ف229,4( فا دااحفااعجعل دتفاا رب دتفالتد ع  فبعتلسدطفحسدابيف =.19111Sigلعستلشفع  ل ت 
(.ففدديفحدد  فجددا ففدديفااعرتبددتفاد  ددرةفعؤشددرفااعددا ضف46922لع ددرفالتدد ع  فبعتلسددطفحسددابي 

ا دااحف ف(=.19111Sig(فلعسدتلشفع  ل دت 19622اات ع  يفإاىف افيفادبسداطفبع اعد فتعدا ز 
(فلشدددددركتفااعل ددددددسفالتددددد ع  فبعتلسدددددطفحسدددددابيف22922ااعجعل دددددتفاا رب دددددتفبعتلسدددددطفحسدددددابيف 

ف(.209,2 
(ف عكدد فرفددضفااعددرضفااتددا يف فددرضف2 2لفدديفضددل ف ددرضفلتحل دد ف تددا جفكدد فعدد فااجدددلا  ف 

رف لجدددفتعددا زفذلفد،اددتفع  ل ددتفبدد  فشددركاتفااتدد ع  فعحدد فاا دددا(فلببددل فااعددرضفاابددد  فح ددثف
ااعجعل ددددتفاا رب ددددتفف–ااددددداتافالتدددد ع  فف-ااعل دددددسف–ب دددداةفااسددددل سفف–التدددد ع  فاادراسددددتف فع ددددرف

 .رفالت ع  (فبش  فعؤشراتفااربح ت
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 تحميل االرتباط بين م شرات المالءة المالية وم شرات الربحية بشركات نتا ج  -4/3
  التأمين   

رفتلجدف  بتفذاتفد،اتفع  ل دتفبد  فعؤشدراتفأ هفع ففرلضفاابحثف لىففتااث  صفااعرضفاا
ف.رفلب  فعؤشراتفااربح تفبشركاتفاات ع  فعح فاادراستفSolvency IIااع  ةفااعاا تف

 تدددافحسدددابفع اعددد فا،رتبددداطفاابسددد طف ب رسدددل فPearsonفبددد  فعتر دددراتفاادراسدددتف فلذاددد ف)
بدلةفلاتجدالفلع  ل دتفاا  بدتفبدد  فعتر دراتفاادراسدت.ففكلعدافابتربدتفب عدتفع اعدد فىفالت در ف لد

ا،رتباطفع فاالاحددفاا دح حفكلعدافد فذاد ف لديفبدلةفا،رتبداطفبد  فااعتر در   فلتدد فاإلشدارةف
فأ فاا  بتف كس ت.ففىتد فاإلشارةفااساابتف لفيفح  فااعلجبتف ليفأ فاا  بتفطرد تف

 عؤشددراتفبدد  فف  كسدد ت(فلجددلدف  بددتفارتبدداطفع  ل ددتف(,ربدداف فتددااي تضددحفعدد فااجدددل فاالف
ترالحددتفع دداع تفااتدديف فلفااعدد  ةفااعاا ددتفلعؤشددراتفااربح ددتفبشددركاتفااتدد ع  فعحدد فاادراسددت

دااددددتفإح ددددا  ا ف  دددددفعسددددتل ففع ظعلددددالف(ف19222ف- فف19112ف- فكدددد فعدددد فا،رتبدددداطفبدددد  
 دددافيفادبسددداطففعؤشدددر فح دددثفبلردددتفب عدددتفع اعددد فا،رتبددداطفبددد ف1912لفف 1910ع  ل دددتف

ف- ف19022ف- 19422ف-لعؤشدددددددراتفااربح دددددددتف ف y11فااعكتتبدددددددتفإادددددددىفح دددددددل فااعسددددددداهع  
(ف لدددددددىفااتدددددددلااي.فكعدددددددافبلردددددددتفب عدددددددتفع اعددددددد فا،رتبددددددداطفبددددددد  فعؤشدددددددرف19222ف- 19422

ك حددفعؤشددراتفااعدد  ةفعددعفعؤشددراتفااربح ددتففy12ااع   داتفااع  ددتفإاددىفاد ددل فااسددا لتف
(.فلفيفهذافااس ا فبلرتفب عتفع اعد فا،رتبداطف19422ف- 19162 ف,,192ف- 19141ف- 

ف- 19102ف- ف19462ف- 19420ف-لعؤشددددددددراتفااربح ددددددددتف فy14بدددددددد  فع ددددددددد فا،حتعدددددددداظفف
بلرددتفب عدددتفع ددداع تففy17ف سددبتفا،اتزاعددداتفإادددىفاد ددل فااسدددا لت(.فلف عدداف  دددصف19440

ااتدلااي.فف(ف لدى19212ف- 19442ف- ,,192ف- 19242ف-ا،رتباطفععفعؤشراتفااربح دتف 
 لعؤشراتفااربح تفy18لأ  را فبلرتفب عتفع اع تفا،رتباطفب  فعؤشرفااراف تفااعاا تف

 (ف لىفااتلااي.19221ف- 19061ف- 19421ف- ف19422ف- 
 ل جددددبفاات ل ددددهفأ ف تددددا جفتحل دددد فع ددددعلفتفا،رتبدددداطفجددددا تفعتلاف ددددتفعددددعفكدددد فعدددد فدراسددددتف

(فلااتددددديفPWC,2017؛ف4102؛ف بددددددفااحع دددددد 4102أبلز ددددددف فف؛فعحعددددددف&4106 عدددددراد 
أكددددتفجع  لددداف لدددىفلجدددلدف  بدددتفارتبددداطف كسددد تفبددد  فكددد فعددد فعؤشدددراتفااعددد  ةفااعاا دددتف
لعؤشددراتفااربح ددتفبشددركاتفااتدد ع   فلااتدديفااابددا فعددافتعتدد فااُع ضددلتفادساسدد تفأعدداافعجددااسف
إداراتفشدددركاتفااتددد ع  فاددد سفف دددطف لدددىفااعسدددتلشفااعحلددديفلا  عددداف لدددىفااعسدددتلشفا،بل عددديف

فلاادلاي.ف
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 علفتفا،رتباطفااساب ت ف عك فببل فااعدرضفااتاادثفعد ففدرلضفاابحدثفح دثفلفيفإطارف تا جفع
لبددد  ففSolvencyIIبددد  فعؤشدددراتفااعددد  ةفااعاا دددتفف  كسددد ت(تلجددددف  بدددتفذاتفد،ادددتفع  ل ترف

فكلعدافزادتفدرجدتفااعد  ةفااعاا دتفااتديفتحدتعظفف.رفعؤشراتفااربح تفبشركاتفاات ع  فعح فاادراست
اتزاعاتلافكلعافا  عضتفع د،تفااربح دتفبلداف ت جدتفتدد يفحجدافادعدلا فبلافهذلفااشركاتفاسدادفا

فااعستتعرة.
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  بين م شرات المالءة المالية  Path Analysisالمسار تحميل نتا ج أسموب  -4/4
 والربحية   

 سددلافتطب دد فع  ددارف  ددلدفااتدد ع  ف دد صفااعددرضفاارابددعفلاد  ددرفعدد ففددرلضفاابحددثف لددىفأ ددهرف
IFRS:17عؤشراتفااع  ةفااعاا دتففيفتع   فاا  بتفب  ففSolvencyIIلبد  فعؤشدراتفااربح دتفف

ر فل، تبدددارفعددددشف دددحتفهدددذافااعدددرضفعددد ف دعدددهفبددداافااباحدددثففاشدددركاتفااتددد ع  فعحددد فاادراسدددت
،سددت  صفطب  ددتفاا  بدداتفبدد  فعتر ددراتففPath Analysisباسددت داافأسددللبفتحل دد فااعسددارف

تر درفااعسدت  ف لدىفتع  د فاا  بدتفبد  فااعتر دراتفااتاب دتفلذاد فكعدافاابحثفلتحد دفعدشفتد ت رفااع
ف لي:

 نتاااا ج تحميااال المساااار لم شااارات الماااالءة المالياااة والربحياااة قبااال تطبياااق معياااار - أ

IFRS:17  
الل ددل فإاددىفاا ددلرةفااعتكاعلددتففPath Analysisبدداافااباحددثفباسددت داافأسددللبفتحل دد فااعسددارف

ال  بدداتفبدد  فعتر ددراتفاادراسددتفعدد فح ددثفعؤشددراتفااعدد  ةفااعاا ددتفلعؤشددراتفااربح ددتففدديفظدد ف
(.فلف عدداف لدديفشددك ف  بدداتفاا عددلذجفلف ددا فا تددا جفIFRS:17االضددعفااحدداايف ببدد فتطب دد فع  ددارف

 تحل  فااعسار:ف
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ف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (4شكل رقم )
 

 IFRS:17عالقات نموذج تحميل المسار قبل تطبيق معيار 

 
لعدد ف دد  فااشددك فااسدداب  ف تضددحفبلجددهف دداافلجددلدف  بددتفتدد ت رفسددلب تفبدد  فعؤشددراتفااعدد  ةف

(فلب  فعؤشراتفااربح تفبشركاتفاات ع  فعح فاادراسدتفلذاد فببد فتطب د ف1921ف-ااعاا تفب سبتف 
 فل عكدد فاسددت  صفطب  دددتفاا  بدداتفبدد  فعتر دددراتفIFRS:17عتطلبدداتفع  ددارف  ددلدفااتددد ع  ف

درجددتفتدد ت رفكدد فع لددافلب ددا فعدددشفد،اتلددافعدد ف دد  فااجدددل فااتدداايفربدداففاابحددثفلااكشدد ف دد 
ف(.01 
 

Y11 

Y13 

Y1

4 

Y1

5 

Y16 

Y18 

Y12 

Y17 e6 

e11 

e10 

e9 

e8 

e7 

e12 

e5 

6,66 

-
6
,6
6

 
- 

6
,6
5

 

- 6,67 

- 1023 

6,55 

6,66 

6,55 

6,66 

e15 

 

Solvency 

- 6,76 

 

Profit 

6,56 

6,56 

6,75 

6,55 

e14 

6,85 

6,58 

6,66 
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4 

e1 Y21 

e2 Y22 

e3 Y23 

e4 Y24 
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قبل تطبيق Path Analysis التقديرات العامة لنموذج تحميل المسار (11جدول رقم )
 IFRS:17معيار 

 انعالقــــبث

 انتقذيراث
(Sig.) 

 االجمبنيت
R

2
 

B Beta 
انمعنىيت 

Sig. 

Y11 <--- Solvency 6,66 6,665 6,666
*

 

6,666 

 

6,667 

 

Y12 <--- Solvency  6,66)   6,667)  6,666
**

 

Y13 <--- Solvency  6,65)   6,656)  6,666 

Y14 <--- Solvency  6,67)   6,676)  6,665 

Y15 <--- Solvency  6,66)   6,666)  6,665 

Y16 <--- Solvency 6,55  6,556)  6,666
**

 

Y17 <--- Solvency 6,66 6,655 6,666
*

 

Y18 <--- Solvency 6,55 6,556 -- 

Y21 <--- Profit 6,56 6,566 -- 

Y22 <--- Profit 6,56 6,565 6,666
**

 

Y23 <--- Profit 6,75 6,757 6,666
*

 

Y24 <--- Profit 6,55 6,556 6,666
**

 

Solvency <--- Profit  6,76)   6,657)  6,666
*

 

 محذداث جىدة مطببقت اننمىرج: انتقذيراث انعبمت نهنمىرج:

Chi-Square 665,5 GFI 6,656 

Degrees of Freedom 76 CFI 6,656 

Chi-Square/ Degrees of Freedom 6,66 RMSEA 6,656 

 ااع درف:فع فإ دادفااباحث فبا، تعادف لىف تا جفااتحل  فا،ح ا ي.
 اات دد راتفاا اعدتفال عدلذجف فلعحددداتفجلدتدهفجدا تفع ط  دت فلعد فتداف تب  فع فااجددل فأ ف

ت برف  ف  ح تهفاتحد ددفطب  دتفاا  بداتفبد  فااعتر دراتفلتحد ددفدرجدتفااتد ت رفاكد فع لدا ف
(فلهديففديف طدا فااعددشف2920/فدرجداتفااحر دتف 4( فل سبتفكا44292 4ح ثفبلرتفب عتفكا
جدا تففديفسد ا فااعددشف GFI  ،CFI  ،RMSEA( ففلب عتفك فع ف4ااع بل ف فأكبرفع ف
 (.1912ااع بل ف أكبرفع ف

 عؤشدراتفااعد  ةفبد  ففذاتفد،ادتفع  ل دتف  كسد ت(فت تضحفع فااجددل فااسداب فلجدلدف  بد
ع  ل دددتفف لددىفااعسدددتلشفا،جعددداايف فح ددثفجدددا تفكافدددتفاات دددد راتااعاا ددتفلعؤشدددراتفااربح دددت

)19111Sig.=)ف192,2درجددددددتفتدددددد ت رفسددددددلب تف لذادددددد فبفBeta=لع اعدددددد فتحد دددددددف (فR
(ف2

ل لددىفااعسددتلشفااتع دد ليف تبدد  فأ فكدد فعدد فف%فاتعسدد رفاا  بددتفبدد  فهددذلفااعتر ددرات.4292
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 سددبتف فلفy12 فااع   دداتفااع  ددتفإاددىفاد ددل فااسددا لتعؤشددراتفااعدد  ةفااعاا ددتفااتاا ددت:ف
فع ددد فااتر ددرففددي فلففy14فع ددد فا،حتعداظ فلفy13 فح دل فااعسدداهع  فإاددىفإجعداايفاد ددل 

 سبتفااع   اتفااع  تفلح ل فااعساهع  فإادىف دافيفادبسداطف فلففy15 ح ل فااعساهع  
فBetaتدددؤترفبشدددك فسدددلبيفجدددلهر ف لدددىفعؤشدددراتفااربح دددتفح دددثفبلردددتفب عدددتففy16فااعكتتبدددت

 لدددىفااتدددلااي.ففددديفحددد  فتدددؤترفكددد فف(192,2  ف(19422  ف(19022  (19221  (19122 
 فلعؤشدددرفا،اتزاعددداتفإادددىفy11ف فااعسددداهع   سدددبتف دددافيفادبسددداطفااعكتتبدددتفإادددىفح دددلفعددد ف

فBetaبشك فع  ل فا جاب داف لدىفعؤشدراتفااربح دتفح دثفبلردتفب عدتففy17 اد ل فااسا لتف
ف لىفااتلااي.,,192 ف09102

 نتا ج تحميل المساار لم شارات الماالءة المالياة والربحياة فاي ظال تطبياق معياار  - ب

IFRS:17      
فددديفتحد ددددفطب  دددتففIFRS:17(فدلرفتطب ددد فع  دددارف  دددلدفااتددد ع  ف2 جسددددفااشدددك فااتددداايفربددداف 

اا  بتفب  فك فع فعؤشراتفااع  ةفااعاا دتفلعؤشدراتفااربح دتفلب دا فتد ت رفب داافااشدركاتفعحد ف
اادراستفبتطب  فعتطلباتفااع  ارف لىفك فع لعا فلف عاف ليفشدك ف  بداتفاا عدلذجفلف دا فا تدا جف

 ااعسار:فتحل  
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 IFRS:17عالقات نموذج تحميل المسار في ظل تطبيق معيار  (5شكل رقم )
 

لعدد ف دد  فااشددك فااسدداب  ف تضددحفبلجددهف دداافلجددلدف  بددتفتدد ت رفسددلب تفبدد  فعؤشددراتفااعدد  ةف
(فلب  فعؤشراتفااربح تفبشركاتفاات ع  فعح فاادراستفلذا ف  ددفا،اتدزااف1922ف-ااعاا تفب سبتف 

كعدددافأ فتطب ددد فااع  دددارف دددؤترفبشدددك فسدددلبيففIFRS:17بتطب دد فعتطلبددداتفع  دددارف  دددلدفااتددد ع  ف
( فلكذا ف ؤترفبشك فسلبيف لىفعؤشدراتفااربح دتف1902ف-ااع  ةفااعاا تفب سبتف  لىفعؤشراتف

( فل عكدد فاسددت  صفطب  ددتفاا  بدداتفبدد  فعتر ددراتفاابحددثفلااكشدد ف دد فدرجددتف1922ف-ب سددبت 
 (.00ت ت رفك فع لافلب ا فعدشفد،اتلافع ف   فااجدل فااتاايفرباف 

 
 

ف

Y11 

Y13 

Y14 

Y15 

Y16 

Y18 

Y12 

Y17 e6 

e11 

e10 

e9 

e8 

e7 

e12 

e5 

6,66 

-
6
,6
6

 
- 

6
,6
6

 

- 1014 

- 6,66 

6,55 

6,65 

6,55 

6,66 

e15 

 

Solvency 

- 6,65 
 

Profit 

6,56 

6,56 

6,75 

6,56 

e14 

6,88 

6,56 

6,67 

6,85 

e1 Y21 

e2 Y22 

e3 Y23 

e4 Y24 

6,66 

IFRS: 17 

- 6,67 - 6,65 

e13 

6,6

6 
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ف

بعد تطبيق Path Analysis تحميل المسارالتقديرات العامة لنموذج  (11جدول رقم )
 IFRS:17معيار 

 انعالقــــبث

 انتقذيراث
(Sig.) 

 االجمبنيت
R

2
 

B Beta 
انمعنىيت 

Sig. 

Y11 <--- Solvency 6,66 6,665 6,666
**

 

6,666 

 

6,665 

 

Y12 <--- Solvency  6,66)   6,666)  6,556 

Y13 <--- Solvency  6,66)   6,666)  6,666
*

 

Y14 <--- Solvency  6,65)   6,655)  6,765 

Y15 <--- Solvency  6,66)   6,655)  6,655 

Y16 <--- Solvency 6,55  6,556)  6,666
**

 

Y17 <--- Solvency 6,65 6,685 6,665
*

 

Y18 <--- Solvency 6,55 6,555 6,666
**

 

IFRS:17 <--- Solvency  6,67)   6,665)  6,667 

Y21 <--- Profit 6,56 6,567 6,666
**

 

Y22 <--- Profit 6,56 6,566 6,666
**

 

Y23 <--- Profit 6,75 6,756 6,666
*

 

Y24 <--- Profit 6,56 6,565 6,666
**

 

IFRS:17 <--- Profit  6,65)   6,656)  6,665
**

 

Solvency <--- Profit  6,65)   6,656)  6,666
**

 

لمنموذج:التقديرات العامة   محددات جودة مطابقة النموذج: 
Chi-Square 666,5 GFI 19212 

Degrees of Freedom 86 CFI 19222 
Chi-Square/ Degrees of Freedom 8,57 RMSEA 19226 

 ااع درف:فع فإ دادفااباحث فبا، تعادف لىف تا جفااتحل  فا،ح ا ي.
 ا عدددلذجفتحل دد فااعسدددار فلعحدددداتفتلا ددد ف تبدد  فعدد فااجددددل فااسدداب فأ فاات دددد راتفاا اعددتف

جدددلدةفعطاب دددتفاا عدددلذجفجدددا تفع ط  دددت فادعدددرفاادددذ ف  بدددرف ددد ف ددد ح تفاا عدددلذجفاتحد ددددف
طب  ددتفاا  بدداتفبدد  فعتر ددراتفاادراسددتفلتحد دددفدرجددتفااتدد ت رفاكدد فع لددا فح ددثفبلرددتفب عددتف

 فأكبدرفف(فلهديففديف طدا فااعددشفااع بدل 6922/فدرجداتفااحر دتف 4( فل سدبتفكدا22092 4كا
جدا تففديفسد ا فااعددشفااع بدل ف GFI  ،CFI  ،RMSEA( فكعافأ فب عتفكد فعد ف4ع ف

 (.1912 فأكبرفع ف
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 عؤشددراتفااعدد  ةفبدد  ففذاتفد،اددتفع  ل ددتف  كسدد ت(فت تضددحفعدد فااجدددل فااسدداب فلجددلدف  بدد
ع  ل دددتفف لدددىفااعسدددتلشفا،جعددداايف فح دددثفجدددا تفكافدددتفاات دددد راتااعاا دددتفلعؤشدددراتفااربح دددت

)19111Sig.=)ف19224درجدددددددتفتددددددد ت رفسدددددددلب تف لذاددددددد فبفBeta=لع اعددددددد فتحد ددددددددف (فR
(ف2

ل لددىفااعسددتلشفااتع دد ليف تبدد  فأ فكدد فعدد فف%فاتعسدد رفاا  بددتفبدد  فهددذلفااعتر ددرات.,209
 سدددبتفح دددل ف فلفااع   ددداتفااع  دددتفإادددىفاد دددل فااسدددا لتعؤشدددراتفااعددد  ةفااعاا دددتفااتاا دددت:ف
 فع د فااتر رففيفح ل فااعسداهع  ف فلففحتعاظع د فا، فلففااعساهع  فإاىفإجعاايفاد ل 

تدددؤترفبشدددك فف سدددبتفااع   ددداتفااع  دددتفلح دددل فااعسددداهع  فإادددىف دددافيفادبسددداطفااعكتتبدددتلف
فBetaسدددددددددددددددددلبيفجدددددددددددددددددلهر ف لدددددددددددددددددىفعؤشدددددددددددددددددراتفااربح دددددددددددددددددتفح دددددددددددددددددثفبلردددددددددددددددددتفب عدددددددددددددددددتف

 لىفااتلااي.ففيفح  فتؤترفكد فعد فف(19221  ف(,,190  ف(19122  (19211  (19140 
 فلعؤشدددرفا،اتزاعددداتفإادددىفاد دددل فااعكتتبدددتفإادددىفح دددل فااعسددداهع   سدددبتف دددافيفادبسددداطف

 ف09102فBetaااسددددا لتفبشددددك فع  ددددل فا جاب ددددا ف لددددىفعؤشددددراتفااربح ددددتفح ددددثفبلرددددتفب عددددتف
  لىفااتلااي.19262

 تبددد  فعددد فااجددددل فااسددداب فلجدددلدفتددد ت رفذلفد،ادددتفاح دددا  تف  كسددد ت(فبددد  فتطب ددد فع  دددارفف 
IFRS:17ح ددثفبلرددتفب عددتفلعؤشددراتفااعدد  ةفااعاا ددتففBetaفبعسددتلشفع  ل ددتف19022 ف)

(فل ش رفذا فإاىفأ فتطب  فااع  ارف د افعز دفع فا،جرا اتفا،حتراز دتفاا ا دتف19212 
بااع  ةفااعاا تفااتيف جبف لىفشركاتفاات ع  فا،حتعاظفبلافاعلاجلتفااتزاعاتلدافتجدالفحعلدتف

(.فكعداف لجددفKPMG,2016; PWC,2017االتا  فلهذافعدافأكددتف ل دهفدراسدتفكد فعد ف 
لعؤشددراتفااربح ددتفح ددثففIFRS:17تدد ت رفذلفد،اددتفاح ا  ت  كسدد ت(فبدد  فتطب دد فع  ددارف

( ففضددد  ف ددد فأ فتطب ددد فااع  دددارف19112(فبعسدددتلشفع  ل دددتف 19222 فBetaبلردددتفب عدددتف
 سلاففيفتع   فاا  بتفب  فعؤشدراتفااعد  ةفااعاا دتفلعؤشدراتفااربح دتفعد ف د  فت عد ضف

(فب ددفتعل ددفاات دار رفااعاا دتف19222(فبب فااتطب  فإادىف 192,2 رفاا كسيفع ف درجتفاات ت
لا  فكدا فهدذافااتد ت رفعحددلد.فلُ سد دفااباحدثفذاد فإادىففIFRS:17الشركاتفطب ا فاعتطلباتف

ااتحدددد اتفلاا ددد لباتفااتددديفعازاادددتفت ددد فحا ددد فأعددداافت ع دددذفعددد لجفادتدددرفاارج ددديف،سدددت عا ف
اعتددراتفسدداب تفلكددذا فلجددلدف  ددلدفت ع   ددتفتددافIFRS:17 فعتطلبدداتفع  ددارف  ددلدفااتدد ع  

ابراهعددافبلددذلفااشددركاتفع ددذف شددرفسدد لاتفل،زا ف عتدددفأترهددافاسدد لاتفبادعددتفربعددافتددد  ففدديف
ا فإ،فأ ددهف جددبفاات ك دددف4140 طددا فا،اتددزاافا،جبددار فبتطب دد فااع  ددارففدديفاضددل ف ددااف
بددداتفااع  دددارفااجد ددددفلتحسددد  ف لدددىفلجدددلدف  بدددتفذاتفد،ادددتفع  ل دددتفا جاب دددتفاتطب ددد فعتطل
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ت ددد راتفااعدد  ةفااعاا ددتفعدد فجا ددب فلتددد  افاا  دداسفااعلضددل يفلاا دداد فاربح ددتفاسددتتعاراتف
 شركاتفاات ع  فااع ر ت.

(فإاددىفببدددل ف01 00ل  تلدديفااباحددثففدديفسدد ا فاا ددرضفلااتحل ددد فااسدداب فا تددا جفااجدددلا  فربدداف 
فIFRS:17تطب د فع  دارف  دلدفااتد ع  فف سدلاااعرضفاارابعفلاد  درفعد ففدرلضفاابحدثفح دثفرف

لبد  فعؤشدراتفااربح دتفاشدركاتففSolvency IIعؤشدراتفااعد  ةفااعاا دتففديفتع  د فاا  بدتفبد  ف
 ر.فاات ع  فعح فاادراست

 القسم السابع
 النتا ج والتوصيات والدراسات المستقبمية

لعدد فلابددعفاادراسددتفارتكددازا ف لددىف ددرضفلتحل دد فااعحددالرفاار  سدد تفااتدديفتح دد فأهدددا فاابحددث ف
ااتطب   دددتفاشدددركاتفااتددد ع  فااتددديفعتلدددتفاا   دددت ف عكددد فالباحدددثفاسدددت  صفأهدددافاا تدددا جفلت دددد اف

فااتل  اتفلاادراساتفااعست بل تف لىفاا حلفااتااي:
 نتا ج الدراسة  -1
  :كشفت الدراسة النظرية عن مجموعة من النتا ج أهمها ما يمي 
ل ظ دددرلفففIFRS:4اتع دددتفع ظدددافاادراسددداتف لدددىفلجدددلدفاا د ددددفعددد فا، ت ددداداتفاع  دددارفف-0/0

رف ت جدتفااعرل دتففديفااععارسدداتفااعحاسدب تفبشد  ف  دلدفااتد ع   فادعددرفف22ااع در فربدافرف
ااذ فأدشفإاىفلجلدفاا د دفع فاا  لباتففيفااتطب  فأهعلا:ف  لبتفب داسف  دلدفااتد ع  ف

حتدلا فب دضف  دلدفااتد ع  ف لدىفعكل داتفاسدتتعار تف،فتدد  فلت  ددفع اطرهدا ففضد  ف د فا
فددديف طدددا فااع  دددار فلكدددذا ف ددد لبتفااتحدددد ثفااددددلر فالب ا ددداتفااعاا دددتفبشدددركاتفااتددد ع  ف

ف ا تفف عاف ت ل فبااتزاعاتفاا  لدفلتطب  فع د فاا  افااع اسب.
 فف ددا ففدديفبشددكففIFRS:17ُ سددلافف دد فعكل دداتف  ددلدفااتدد ع  فلف ددا فاعتطلبدداتفع  ددارفف-0/4

اا ضدددا ف لدددىفاات   دددداتفلاا ددد لباتفااعحاسدددب تفااتددديفت تدددر فبتددددا  فطب  دددتفعكل ددداتفهدددذلف
اا  لد فععاف ؤترفبشك فعباشرف لىفدبتفلسد عتفاددا فااتشدر ليفالشدركتفل لدىفعسدت دعيف
اا لا افااعاا تفلااعحلل  فااعاا   فلااعستتعر  ف ظرا فاز ادةفعستلشفشدعاف تفااع للعداتفااع دعدتف

فالافلسللاتفع ار تفاات ار رفاع تل فااشركاتفبع تل فاا  ا ات.ف
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ُ  ززف  افااتدف اتفاا  د تفااعست بل تفااعرتبطتفب  دلدفااتد ع  فباسدت داافع دد،تف  دافف-0/2
حاا ددددتفت تعدددددف لددددىفأسدددد ارفااعا دددددةفااسددددا دففدددديفااسددددل  فدرجددددتفااعلتلب ددددتففدددديفااع للعدددداتف

فااعاا ت.فااعحاسب تفااع دعتفاعست دعيفاات ار ر
فIFRS:17لف ددا فاع  ددارف  ددلدفااتدد ع  فف-الع دداطرفا ددرفااعاا ددتف– ددلفرفت ددد  فااع دداطرف-0/2

ع للعدداتفأكتددرفع  عددتفبشدد  فرؤ ددتفلتلجلدداتفااشددركتف حددلفا،اتزاعدداتفااتدديفتتحعللددافحددا ف
فحدلثفااع اطرفاات ع   ت.

 سددلاففدديفت ز ددزففIFRS:17أكددتفكافددتفاادراسدداتف لددىفأ فتطب دد فع  ددارف  ددلدفااتدد ع  فف-0/2
ااع للعدددداتفااعحاسددددب تفااع  عددددتفعدددد فح ددددثفبابل تلددددافالعلددددافلااع ار ددددتفبعدددداف عدددديفبعتطلبدددداتف
ااعستتعر  فلااعحلل  فااعاا   فع فجا ب فلاال  تفاا اعدتفالربابدتفااعاا دتفف عداف ت لد فباا شداطف

فاات ع  يفع فجا بفأ ر.ف
كاتفااتدددد ع  فااع ددددر تفبركددددا زفأكدددددفا،تحددددادفااع ددددر فالتدددد ع  ف لددددىفأهع ددددتفااتددددزاافشددددرفف-0/6

(ف ا دددتفف عددداف ت لددد فبتطب ددد فت ل عددداتفلبلا ددددفSolvencyIIلعحددددداتفااعددد  ةفااعاا دددتف 
ااحلكعدددت فلاسدددت عا فعتطلبددداتفااحددددفادد دددىفعددد فرأسفااعدددا فاالاجدددبفا،حتعددداظفبدددهفاعلاجلدددتف

ف ع   ت.ااعطااباتفتجالفحعلتفاالتا   فلت ز زفعتطلباتفا،ف احفلااشعاف تف  فاد شطتفاات
ف-كسددلطتفإشددراف هفلرباب ددتف لددىفاا شدداطفااتدد ع  يف-تعددارسفاال  ددتفاا اعددتفالربابددتفااعاا ددتف -1/7

دلرفف ددا ففدديفااتح دد فعدد فسدد عتفااعراكددزفااعاا ددتفاشددركاتفااتدد ع  فااع ددر تفلب ددا فعدددشف
بدددرتلاف لددىفعلاجلددتفااع دداطرفلععارسددتفدلرهدداففدديفتح  دد فاات ع ددتفا،بت دداد ت.فلذادد ففدديف

فباتفااع ا  رفاات ظ ع تفلااعحاسب ت.ضل فعتطل
لااع ددا  رففIFRS:17ُ سددلافااتكاعدد فبدد  فااع ددا  رفااعحاسددب تفااتدديفتددرتبطفب  ددلدفااتدد ع  فف-0/2

فددديفتحسددد  فع دددداب تفل داادددتفاات دددار رفااعاا دددتفبشدددركاتففSolvencyIIاات ظ ع دددتفاادلا دددتف
اعركزفااعااي فتحسد  فاات ع  فع ف   ف دةفعحالرفر  س تفأهعلا:فدبتفب اسفلعلضل  تفا

ربح تفاددا فااعااي فز ادةفعستلشفا،ف احفلااشعاف ت فلأ  را فااعساهعتففديفإ ددادفعؤشدراتف
 .كاف تفلدب  تفات   افاددا فااعااي

 وقد كشفت الدراسة التطبيقية عن مجموعة من النتا ج أهمها ما يمي 
 د فااتدزاافشدركاتفااتد ع  فعحد فكشعتف تدا جفااتحل د فاال دعيفاعؤشدراتفااعد  ةفااعاا دتفف-,/0

اادراسددتف ت ع  دداتفااععتلكدداتفلااعسدد لا ات(فبااعؤشددراتفااع  ار ددتفلااع ددد،تفاا عط ددتفااتدديف
تعت فااحدفادد ىفااُع ررفع فبب فاال  داتفاإلشدراف تفلاارباب دتفااعتعتلدتففديفا،تحدادفااع در ف



 ل العالقة بين المالءة.....تفعيفي   (IFRS: 17)دور تطبيق معيار عقود التأمين                   محمـد موس ى علي شحاتةد/ 

  665 

 

تبددد  فلجدددلدف لددد ففددديفاا شددداطفبطددداعفااتددد ع   فكعدددافف-التددد ع  فلاال  دددتفاا اعدددتفالربابدددتفااعاا دددت
 دد فف ددافيفادبسدداطفااعكتتبددتفإاددىفح ددل فااعسدداهع  فا،كتتددابيفالتدد ع  ف ت جددتفتددد يفعؤشددر

فااعدشفااع بل .
تبدد  فعددد ف تدددا جفااتحل ددد فاال دددعيفاعؤشدددراتفااربح دددتفبددددرةفكافدددتفشدددركاتفااتددد ع  فعحددد فف-1/11

 دددددتفج ددددددةفتعدددددل فاادراسدددددتف ت ع  ددددداتفااععتلكددددداتفلااعسددددد لا ات(ف لدددددىفتح  ددددد فع دددددد،تفربح
ااعؤشدددراتفااع  ار دددتفلااع دددد،تفاا عط دددت فادعدددرفاادددذ ف ددد اف ددد فكعدددا ةفلفا ل دددتفادارةفهدددذلف
ااشدددركاتففددديفتلظ ددد فاسدددتتعاراتلافبددداا  لاتفا،سدددتتعار تفااع تلعدددتفااتددديفتح ددد فأ لدددىف ا ددددف

فععك .
تدد ع  فتعددا زفذلفد،اددتفع  ل ددتفبدد  فشددركاتفاافأكدددتف تددا جفاادراسددتفااتطب   ددتف لددىفلجددلدف-0/00

ااعجعل ددددتفاا رب ددددتفف–ااددددداتاف-ااعل دددددسف–ب دددداةفااسددددل سفف–عحدددد فاادراسددددت فع ددددرفالتدددد ع  
 فلذادد فبع اعددد فارتبدداطفبدددل فSolvency II التدد ع  (فبشدد  فعؤشدددراتفااعدد  ةفااعاا دددتف

ف(.=.19111Sig(فلعستلشفع  ل تفعرتععف 19,22 
ب دداةفف–تعددا زفذلفد،اددتفع  ل ددتفبدد  فشددركاتفااتدد ع  فعحدد فاادراسددت فع ددرفالتدد ع  فلجددلدف-0/04

 فلذاددد فااربح ددتااعجعل دددتفاا رب ددتفالتددد ع  (فبشدد  فعؤشدددراتفف–ااددداتاف-ااعل ددددسف–ااسددل سف
ف(.=.19111Sig(فلعستلشفع  ل تفعرتععف 19,12بع اع فارتباطفبل ف 

فSolvency IIؤشدراتفااعد  ةفااعاا دتفبد  فعف  كسد ت(  بدتفذاتفد،ادتفع  ل تلجدلدفف-0/02
 فلبددفجدا تفهدذلفاا ت جدتفعتلاف دتفعدعففلب  فعؤشراتفااربح تفبشركاتفاات ع  فعح فاادراسدت

؛ف4102؛ف بدددددددددفااحع ددددددددد 4102؛فعحعدددددددددف&فأبلز دددددددددف ف4106كدددددددد فعدددددددد فدراسددددددددتف عددددددددراد 
PWC,2017.)ف

ف سددلافIFRS:17تطب دد فع  ددارف  ددلدفااتدد ع  فأكدددتف تددا جفاادراسددتفااتطب   ددتف لددىفأ فف-0/02
.فلبدد  فعؤشددراتفااربح ددتفSolvency IIعؤشددراتفااعدد  ةفااعاا ددتففدديفتع  دد فاا  بددتفبدد  ف

لذا فع ف   فت ع ضفدرجتفااتد ت رفاا كسديفف عدافبد  فهدذلفااعؤشدرات فادعدرفاادذ ف كعد ف
ب دداافااشددركتفبتكددل  فع ددداتفعدد فااعدد  ةفااعاا ددتفت ددززفبدددرتلاف لددىفسدددادفااتزاعاتلددافتجددالف

لتا   فلكذا فتلج هفاستتعاراتلاف حلفاا  لاتفا،سدتتعار تفااتديفتضدع فتح  د فأ لدىفحعلتفاا
فربح تفععك ت.

ف
ف
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 توصيات الدراسة  -2
رت دا ا فبعل دتف فيفضل ف تا جفاادراستفاا ظر تفلااتطب   تفلتعش ا فععفااتطلراتفاادلا تفااع ا رةفلا 

الباحددددثفت ددددد افعجعل ددددتفعدددد فااعحاسددددبتفلااعراج ددددتفلتطددددل را فا طدددداعفااتدددد ع  فااع ددددر  ف عكدددد ف
 ااتل  اتفأهعلافعاف لي:

ضددرلرةفب دداافشددركاتفااتدد ع  فااع ددر تفباسددت عا فعتطلبدداتفتطب دد فع  ددارف  ددلدفااتدد ع  ف -2/1
IFRS:17لااتحددل ف حددلفتطب  ددهفبشددك فطددل يفحاا ددا ف ا ددتفف عدداف ت لدد فب عدداذجفاا  دداسفف

دا فالتطب دد فا،ازاعدديففدديفلعتطلبداتفاا ددرضفلا،ف دداحفباسدت داافعدد لجفادتددرفاارج ددي فتعل د
ف.ففا4140اضل ف ااف

تلج ددهف  ا ددتفع ددد فاات ددار رفااعاا ددتفلعددد ر فشددركاتفااتدد ع  فااع ددر تف حددلفدلرفتطب دد فف-4/4
فيفتحس  فجلدةفلعلضل  تفاات ار رفااعاا تفلسد عتفت  د اففIFRS:17ع  ارف  لدفاات ع  ف

فاددا .
تطددل رفع ددا  رفااعحاسددبتفااع ددر تفااعرتبطددتفبااع ااجدداتفااعحاسددب تفا  ددلدفااتدد ع   فعدد فف-4/2

رفألفا ددددارفع  دددارفجد ددددف تلافددد فعدددعفف22 ددد  فت دددد  فااع  دددارفااع دددر فااحددداايفربدددافرف
فل لاكبفطب  تفااب  تفااع ر ت.ففIFRS:17عتطلباتفااع  ارفاادلايف

هع دددتفتب دددىفعجعل دددتفعددد فاا لا ددددفلا،جدددرا اتفتحع دددزفشدددركاتفااتددد ع  فااع دددر تف حدددلفأف-4/2
اعلاجلددتفاات لبدداتفلادزعدداتفااعاا ددتفف(Solvency IIااعدد  ةفااعاا ددتف ا،حتراز ددتفااحاكعددت:ف

ااحددادةففدديفع ددد،تفااربح ددتفبعدداف عكدد فااعسددتتعر  فعدد فاات طدد طفلرسددافااس اسدداتفااع ااددتف
فل  تفلااتشر  اتفااُع ظعت.فاضبطفحركتفا،ستتعاراتفااُعتلىفععفا،اتزاافباا  لدفاا ا 

ضرلرةفتع   فعبادئفلالا اتفااحلكعتفب طداعفااتد ع  فااع در فلف دا فدسدسفبا ل  دتفلف  دتفف-4/2
لعاا تفبل ت فبعاف سلاففديفتطدل رفأسداا بفا،ف داحفلااشدعاف تفالع للعداتفلاات دار رفااعاا دت ف

تفلكافتفادطرا فااعسدتع دةفكيف تس ىفاحعلتفاالتا  فلااعستتعر  فلااعلتع  فبادسلا فااعاا 
ا،طدد عف لددىفأدا فااشددركتفبشددك فعسددتعر فلعدد فتددافت ز ددزفكعددا ةفلفا ل ددتفااسددل فااتدد ع  يف

فبلجهف اصفلسل فادلرا فااعاا تفبلجهف اا.ف
ت ظ افاستعادةفشركاتفااتد ع  فااع در تفعد فعزا دافااتكاعد فبد  فااع دا  رفااعحاسدب تفااتديفف-4/6

فدديفتحسدد  ففSolvency IIلااع ددا  رفاات ظ ع ددتفاادلا ددتففIFRS:17تددرتبطفب  ددلدفااتدد ع  ف
فع داب تفل دااتفاات ار رفااعاا تفكعرتكزفات   افاددا فااعااي.
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فااتدد ع  فأ فت ددلافبت  دد افعدددشفكعا ددتفااتزاعاتلددافاات ع   ددتفااع تددر فبلددافات جددبف لددىفشددرك  -4/2
 راتفااحاا ددتفالتدددف اتفاا  د ددتفاات دددفباسددت دااكدد فتددار  فإل دددادفاات ددار رفااعاا ددتف فلذادد فففددي

.فلفإذافتب  فع فذاد فاات  د افأ فاا  عدتفاادفتر دتففااعست بل تفبعلجبف  لدفاات ع  فاا ا تفبلا
ااعؤجلددتفلفاد ددل فااع  ل ددتفااعت ددلتففا،بت ددا ع  ددلعا فع لددافتكدداا  ف)  ،اتزاعدداتفااتدد ع  

فبشدك فكاعد ضل فااتدف اتفاا  د دتفااعسدت بل تفاات د ر دتف ف دتافب ددفاا جدزفففيا رفكاف تففبلا
ف. ضع فادرباحفألفاا سا ر

  دددفاا دددلاتفاا لع ددتفلاابددراعجفااتدر ب ددتفااعت   ددتفبشدد  فااعحاسددبتف دد ف  ددلدفااتدد ع  فف-4/2
 ددددت فلااع دددا  رفاات ظ ع دددتفاادلافIFRSفددديفضدددل فا،اتدددزاافبع دددا  رفاات ددددار رفااعاا دددتفاادلا دددتف

ات ه  فج د فجد ددفعد فااعحاسدب  فلااعدراج   ف لاكدبفااتطدلراتفلااتر دراتفااعت ح دتفب طداعف
فاات ع  .

كسددددلطتفإشددددراف هفلرباب ددددتف لددددىفاا شدددداطفف-اال  ددددتفاا اعددددتفالربابددددتفااعاا ددددتففضددددرلرةفب ددددااف-,/4
بتب ددديفع دددا  رفلبلا ددددفت ظ ع دددتفحاسدددعتفتتلافددد فعدددعفااععارسددداتفاادلا دددتفالل  ددداتفف-ااتددد ع  ي

إلشدددراف تفعددد ف ددد  فتبددداد فاا بدددراتفلتلب دددعفعدددذكراتفااتعددداهافعدددعفا،تحددداداتفلااع ظعددداتفا
بل ع دا ف ا،بل ع تفلاادلا ت فس  ا ف حلفرفعفاا دراتفاات افس تفاشركاتفاات ع  فااع در تفعحل دا فلا 

فلدلا ا .
 الدراسات المستقبمية التي ترتبط بمجاالت البحث  -3

يمكن لمباحثين والمهتمين اجراء مزيد من الدراسات والبحوث التاي تارتبط بتطبياق معياار عقاود 
 في كل من المجاالت التالية: IFRS:17التأمين 

فيفتحسد  فجدلدةفاات دار رفااعاا دت:فعدعفدراسدتفIFRS:17 تطب  فع  ارف  لدفاات ع  فدلرف-2/0
فتطب   تفبشركاتفاات ع  فااع ر ت.

عدعف لدىفعؤشدراتفت  د افاددا فااعداايف:فIFRS:17 طب  فع  ارف  لدفاات ع  تب اسفأترفف-2/4
فدراستفتطب   تفبشركاتفاات ع  فااع ر ت.

لااعددد  ةففIFRS:17 عدددلذجفعحاسدددبيفع تدددرحفدتدددرفااتكاعددد فبددد  فع  دددارف  دددلدفااتددد ع  فف-2/2
ف لىفإدارةفااع اطرفبشركاتفاات ع  فااع ر ت.فSolvency IIااعاا تف

 لددىفااتحاسددبفااضددر بيفIFRS:17 حل ل ددتفاتدد ت رفتطب دد فع  ددارف  ددلدفااتدد ع  دراسددتفتف-2/2
فبشركاتفاات ع  فااع ر ت.
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عد  فع ترحفاتع   فأ شطتفااعراج تفاادا ل تفبش  ففحصفعتطلباتفتطب  فع  دارف  دلدفف-2/2
فبشركاتفاات ع  فااع ر تف:فععفدراستفع دا  ت.فIFRS:17اات ع  ف

ااحساباتفبشد  ففحدصفاات دار رفااعاا دتفاشدركاتفااتد ع  ففديفظد ففاادلرفااعرت بفاعراببيف-2/6
ف.فIFRS:17تطب  فع  ارف  لدفاات ع  ف ففف

 مراجع ال
 المراجع العربية  :الً او 
 :الكتب 

ااجددز فااتااددث فاادددارفف-(ف فعلسددل تفع ددا  رفااعحاسددبت4106حعددادف فطددار ف بدددفاا ددا ف  .0
 ااجاع  تف فا،براه ع ت فا،سك در ت.

  العممية:الدوريات 
( فرفدراسدتفتحل ل دتفالعحاسدبتف د ف  دلدفااتد ع  ففديفظدد ف4102إبدراه ا ف ب د ف بددفاادرؤ ف  .4

بددددااتطب  ف لدددىفشددددركاتفااتدددد ع  فااع ددددر تفرف فعجلددددتففIFRS17ع  دددارفااعحاسددددبتفاادددددلايف
ا،سددك در تفالبحددلثفااعحاسددب ت فبسددافااعحاسددبت فكل ددتفااتجددارة فجاع ددتفاإلسددك در ت فااعجلدددف

 ااتا ي.فااتا ي فاا دد
( فرف عدلذجفكعديفع تدرحفات  د افاددا فااعداايفااعباشدرفاشدركاتف4102جلل  ف ط دتفعحعددف  .2

ااتدد ع  فبددااتطب  ف لددىفتدد ع  فااععتلكدداتفلااعسدد لا تففدديفسددل فااتدد ع  فااع ددر تفرف فااعجلددتف
 اا رب تفافدارة فااعجلدفاا اعسفلاات تل  فاا ددفادل .

فII( فرفأترفتطب  فكد فعد ف ظداافااعد  ةفااعاا دتف4102 ش  ي فب  ؛ف بدفاا ادر فزلات  تف .2
 لددددىفااعحاسددددبتففدددديفشددددركاتفااتدددد ع  فرف فعجلددددتفاادراسدددداتففIIااعرحلددددتففIFRS4لع  ددددارف

ااعحاسددب تفلااعاا ددتفلا،دار ددت فجاع ددتفاا ربدديفبدد فعل ددد فأافاابددلابي فااعجلدددفااتدداع  فاا ددددف
 ادل .

( فرف عدددلذجفع تدددرحفا  ددداسفأتدددرف4102 ف بددددفااحع دددد ف بددددفااحع دددد؛فأبدددلفز دددد فعحعددددفأحعدددد .2
ااربح ددددتف لددددىفاا  عددددتفااسددددلب تفدسددددلافشددددركاتفااتدددد ع  :فبددددااتطب  ف لددددىفبطدددداعفت ع  دددداتف
ااععتلكاتفلااعس لا تفبااسل فااع ر تفرف فعجلتفاابحلثفااتجار تفااع ا درة فكل دتفااتجدارة ف

  فاا ددفااتا ي.20جاع تفسلهاج فااعجلدف
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( فرفت  ددد افعددددشفف اا دددتف4102ار فعحعددددفعحعددددفسددل عا ف اددااي فأشدددر فأحعددددفعحعدددف؛فااعددد .6
 لددددىفت ز ددددزفاا  ددددا صفاا ل  ددددتففIFRS17ااعحتددددلشفااع للعدددداتيفاع  ددددارف  ددددلدفااتدددد ع  ف

الع للعدداتفااعحاسددب ت:فدا دد فع دددا يفعدد فااب  ددتفااع ددر تفرف فعجلددتفااعكددرفااعحاسددبي فبسدداف
  شرل  فاا ددفااتا ي.ااعحاسبت فكل تفااتجارة فجاع تف   فشعس فااعجلدفااتا يفلاا

( فرفااعدد  ةفااعاا ددتففدديفشددركاتفااتدد ع  ف:فبدد  ف4106ز دددا  فعحعدددف؛ف بدددفااددرزا  فحبددارف  .2
جلدددلدفاات ظددد افل ددد لباتفااتطب ددد فعدددعفإشدددارةف ا دددتفاحاادددتفااجزا دددررف فعجلدددتفادكاد ع دددتف

ددفالدراساتفا،جتعا  تفلا، سدا  ت فجاع دتفحسد بتفبد فبدلف لديفبااشدل  فااعجلددفادل  فاا د
 ااسادسف شر.

( فرفدراسددتفع ار ددتفبدد  ف عدداذجفا، حدددارفااددذاتيفادسدديف4106عددرادف فا جدديففددارل فأحعدددف  .2
 EGARCH فلاا عددداذجفااد  اع ك دددتف)ARDLفات  ددد افربح دددتفاسدددتتعاراتفشدددركاتفااتددد ع  ف)

ااع دددر تفرف فعجلددددتفاابحددددلثفااتجار ددددتفااع ا ددددرة فكل دددتفااتجددددارة فجاع ددددتفسددددلهاج فااعجلدددددف
  ددفااتا ي.اات تل  فاا

( فرفت  دد افاددا فااعدداايف4102عحعددف فأحعدددفعحعددففرحددات؛فأبددلفز ددفعحعدددفأحعدددفعحعدلدف  .,
اشددركاتفااتدد ع  فاات ددال يفبااععلكددتفاا رب ددتفااسدد لد تفباسددت داافأسددللبفتحل دد فااتعددا زفرف ف

 فاا ددددف22عجلددتفكل ددتفااتجددارةفالبحددلثفاا لع ددت فكل ددتفااتجددارة فجاع ددتفاإلسددك در ت فااعجلدددف
 ادل .

 : أخرى 
ف( فااكتابفا،ح ا يفااس ل ف  ف شاطفاات ع  .4102اال  تفاا اعتفالربابتفااعاا ت ف .01
رف فاا دددفااددلر ففSolvencyII( فرف ظاافااعد  ةفااعاا دتف4106ا،تحادفااع ر فالت ع   ف .00

 .,4رباف
 فبإ دارفبا ل فا،شدرا فلااربابدتف0,20ا اافف01( فاا ا ل فرباف4112لزارةفا،ستتعار ف ف .04

ف026لاا دا ل فربدافف2,,0ا داافف0, لىفاات ع  ففيفع رف فااع د فبع تضىفاا ا ل فربداف
 .www.esfa.gov.eg فعتاحف برفااعلبعف4112ا اافف002لاا ا ل فربافف2,,0ا ااف

 .IFRS17عحاسبيفتعا لي:فعرحبا فف( فإ دار4102س عت ف اسرف ف .13
ف
ف
ف
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 بحثمالحق ال
 ( 1ممحق رقم )

متطمبات  ممخص بيانات الدراسة التطبيقية لشركات التأمين محل البحث في ظل عدم تطبيق
 ( Dummy Variable (X) = Zero ) أي أن  IFRS:17معيار 

كت
شر
ان

 

 انضنىاث

( Y1%  مؤشراث انمالءة انمبنيت ) ( Y2%  مؤشراث انربحيت ) 

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

ن
مي
تأ
نه
ر 
ص
 م
كت
شر

 

2114 5106 164 2202 5106 24077 562 222 1402 4 1604 407 3105 

2115 6207 215 2604 5707 - 304 422 27606 1604 503 2407 602 31 

2116 71064 277 2502 6104 103 43705 24707 1507 502 2204 602 2403 

2117 2402 21011 1605 6304 1202 161 12106 11 5 43 504 5102 

2112 7407 1101 1201 61 1207 14404 15205 11015 502 41 502 1202 

ن
مي
تأ
نه
ش 
ىي
ض
ان
ة 
نب
ق

 

2114 12505 31302 1206 5102 1022 21407 245 44 204 1404 307 1203 

2115 161 241 1702 5503 1062 167 621 5102 203 1504 305 13 

2116 21502 411 1604 5702 502 136 1117 5107 207 1402 304 1102 

2117 21102 14 1404 51016 2045 4205 241 5502 204 25017 5 11012 

2112 235 1304 15 53017 16 4206 52405 5102 3 2404 406 1202 

ن
مي
تأ
نه
س 
نذ
مه
ان

 

2114 5202 115 1607 6103 502 375 542 17 1027 202 1042 1602 

2115 6102 421 33 61 304 324 245 3102 4 14 504 1705 

2116 6505 435 3505 5205 6 317 771 24 702 2503 403 31 

2117 1703 6707 23 55 43 614 347 1202 6 47 7 5506 

2112 16075 66077 25 52 15 533 361 1705 7 5106 203 61 

ن
مي
تأ
نه
ب 
نت
نذ
ا

 

2114 4203 263 3602 75 302 417 477 24 404 1302 1205 2405 

2115 4103 344 3704 6505 - 3 441 674 2107 304 11 1402 1202 

2116 12604 334 3705 62 505 242 524 2205 6 14 2.11 2506 

2117 21 462 3304 6403 1607 231 246 2404 11 43 12 34 

2112 42 511 37 64 1605 142 221 2105 405 3403 1106 25 

ن
مي
تأ
نه
ت 
بي
عر
ان
ت 
ع
ى
جم
نم
ا

 

2114 2305 5502 3507 5107 2106 246 45 2202 1104 44 1406 41 

2115 7402 5102 34 5103 21 24107 2502 22 1102 3506 1302 3402 

2116 23 5602 3602 4203 1105 23106 11306 27 4 3205 1206 4105 

2117 2202 4107 3305 4102 16 22504 216 3502 1105 4506 1507 4107 

2112 7202 4507 3401 3204 2103 234 216 3502 402 3606 1202 4106 

 

 .( رشةتيا ير ، ٕه  )د يريلي  يرمصيل :  ه أعييق ير يحث ،   ل  ي  خةيج يرمؤشةيا  ه َيقع ير ايلٔة يرميرٕ  يرمىشُلا 
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 ( 2ممحق رقم )
 تطبيقااللتزام بممخص بيانات الدراسة التطبيقية لشركات التأمين محل البحث في ظل 

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

كت
شر
ان

 

 انضنىاث

( Y1%  مؤشراث انمالءة انمبنيت ) ( Y2%  مؤشراث انربحيت ) 

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

ن
مي
تأ
نه
ر 
ص
 م
كت
شر

 

2114 4102 13502 2106 5106 2101 426 13706 13 204 1303 304 2107 

2115 51 164 2102 5204 - 303 32105 14105 1404 302 21 402 2203 

2116 5405 24106 1404 5606 1011 322 15306 1302 407 12 502 2102 

2117 72 12 1204 6107 1505 127 122 202 306 3402 304 3404 

2112 66 404 1306 5702 1504 122 11406 204 302 3302 402 1304 

ن
مي
تأ
نه
ش 
ىي
ض
ان
ة 
نب
ق

 

2114 44 26307 1406 5103 102 127 65207 4306 104 1102 204 1405 

2115 122 21104 1405 5407 106 146 56404 46 102 1202 202 1103 

2116 17404 32204 1302 5702 5 12407 261 42 202 1502 301 205 

2117 16206 1107 1203 4407 203 4207 62706 44 203 1404 4 2 

2112 14603 1106 1302 5205 15 4202 42304 4506 204 1407 306 406 

ن
مي
تأ
نه
س 
نذ
مه
ان

 

2114 4504 2503 1507 5706 404 347 51402 15 1 607 101 13 

2115 55 361 31 5604 3 31103 77704 27 3 1105 302 14 

2116 57 37302 3304 55 5 224 71604 2204 503 2107 606 27 

2117 15 55 2106 5107 3603 562 31402 1602 404 3205 5 41 

2112 1406 5402 2305 44 1207 443 332 1506 502 4203 504 4404 

ن
مي
تأ
نه
ب 
نت
نذ
ا

 

2114 4105 214 3202 64 303 351 44306 22 304 11 1404 2303 

2115 3607 32507 3303 5403 - 206 43104 62602 14 206 702 11 16 

2116 11207 226 3304 57 402 21203 54702 2106 406 1307 603 2102 

2117 6407 376 2407 6102 1407 14207 23303 2203 707 31 404 3102 

2112 21 41702 33 6305 1405 17103 21204 1202 703 2407 4 1402 

ت 
بي
عر
ان
ت 
ع
ى
جم
نم
ا

ن
مي
تأ
نه

 

2114 7602 5102 31 4707 14 214 2204 2103 2 3102 12 3404 

2115 72 4502 35 4202 1706 213 7402 1406 702 2203 1103 3204 

2116 7604 5106 32 4504 402 216 4203 25 607 27 1103 34 

2117 7506 2206 24 3204 14 211 14106 3103 702 3204 1204 35 

2112 7205 26 2407 36 1207 21403 211 32 602 26 1105 35 

 

 يرمصيل :  ه أعييق ير يحث ،   ل  ي  خةيج يرمؤشةيا  اه َيقاع ير اايلٔة يرميرٕا  يرمىشاُلا رشاةتيا ير ا، ٕه  )اد يريلي ا 

 .(IFRS:17ببي لسُٔ ٍي طٓ ظُم   را يا لر ٕق  بٕيل 
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 ( 3ممحق رقم )
  Path Analysis (AMOS)مخرجات تحميل المسار  
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