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كيف ُنصنِّف شركات التأمين

كيف ن ِّ
صنف شركات التأمين
تستعرض وكالة "ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف االئتمااني" فاي هاذا التقريار الماوجز خطاوة بخطاوة كيةياة اساتخدام
للمصدر (انظر المخطط .)1
معاييرنا الخاصة بالتأمين لتحديد التصنيف االئتماني أو تصنيف للقوة المالية ُ

أوالا :نقوم من خالل استخدام البيانات المسجلة والمقاييس الخاصاة بناا بتقيايم وضاع مخااطر األعماال والمخااطر المالياة
لشركة التأمين .ولتقييم وضع مخااطر األعماال نجاري تحلايالا مةصاالا لمخااطر القطااو والدولاة باإلضاافة إلا الوضاع

التنافسي .ولتقييم وضع المخاطر المالية نقوم بتدقيق رأس المال واألرباح ووضع المخاطر والمرونة المالية.

وينااتع عاان تقياايم هااذان الوضااعان تحديااد المسااتوى االبتاادائي للتصاانيف ( .)anchorبعااد ذلااض نضاايف تقييماتنااا إلدارة

المخاطر المؤسسية لشركة التأمين واإلدارة والحوكمة وكاذلض تقيايم "التحليال الشاامل" ألداء شاركة التاأمين .وهاذا ياؤدي
إل ا تحديااد "مسااتوى تصاانيف الااداللي لشااركة التااأمين باادون دعاام" أو "الوضااع االئتماااني الااداللي للمجموعااة التااي تناادر
ضمنها شركة التأمين".
بعد ذلض نقوم بتدقيق السيولة لدى للشركة ثم نرى مدى إمكانية تصنيةها بدرجة أعل

من التصنيف السيادي أو

التصنيةات السيادية ذات الصلة .وفي هذه المرحلة نقوم بتحديد مستوى التصنيف االئتماني للشركة بدون دعم

( )SACPأو الوضع االئتماني للمجموعة ( .)GCPوهذا يتضمن رأينا في الجدارة االئتمانية الةعلية للشركة أو
المجموعة .وفي حال اعتقدنا بأن شركة التأمين تواجه حالي ا مخاطر التخلف عن السداد فإنه يتم يحدد مستوى
التصنيف االئتماني للشركة بدون دعم ( )SACPأو الوضع االئتماني للمجموعة وفق ا لمعايير منةصلة (انظر إل فقرة

"المعايير ذات الصلة") .وفي النهاية نقوم بتقييم مدى احتمال تلقي الشركة لدعم من المجموعة أو الحكومة وتحديد
للمصدر.
التصنيف االئتماني أو تصنيف القوة المالية ُ

تنطب ااق ه ااذه المع ااايير علا ا جمي ااع تص اانيةاتنا العالمي ااة المتعلق ااة بالت ااأمين ف ااي قطاع ااات الت ااأمين علا ا الحياااة والت ااأمين

الصحي والتأمين عل الممتلكات/التأمين ضاد الحاوادث (وأيضا ا التاأمين علا ييار الحيااة) واعاادة التاأمين .وال تنطباق
هااذه المعااايير عل ا تصاانيةات شااركات التااأمين عل ا السااندات ووسااطاء التااأمين وشااركات الاارهن العقاااري وشااركات

التأمين عل حقوق الملكية.
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للمزيد من المعلومات

يقدم هذا المقال ملخص ا لكل مرحلة أساسية في المنهجية الخاصة بمعايير التأمين .ولإللمام الكامل بالمنهع الذي

نتبعه يرج االطالو عل األدوات والمصادر الواردة في القسم الخاص بالمعايير ذات الصلة واألبحاث ذات الصلة

الواردة في نهاية هذا المقال.

يمثل المنهع المتبع لدينا تطلعات مستقبلية .وتعد المقاييس التي نستخدمها تصورات حول الوضع الحالي والوضع
خالل العامين المقبلين .ويأخذ هذا التصور بعين االعتبار مستوى أداء شركة التأمين خالل األعوام الخمسة الماضية
ما لم ُيحدد خالف ذلض .كما يأ خذ في االعتبار كل التطورات التي شهدتها الشركة منذ أن قامت في اآلونة األخير
بتقديم المعلومات واإلعالن عن االستراتيجية التي تطبقها وتوقعاتنا بشأن بيئة التشغيل بها وجوانب التطور السلبية أو

اإليجابية مثل التوزيع المخطط لألرباح وسداد الدين الحالي.
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إطار التصنيفات االئتمانية لشركات التأمين
المصدر من الدعم
لتحديد التصنيف الطويل األجل لشركة التأمين تقوم وكالة "ستاندرد آند بورز" بتقييم ثمانية عوامل واجراء تحليل شامل لها وتقييم المخاطر السيادية .ونقوم أخي ار بتحليل احتمال استةادة ُ
االستثنائي المقدم من المجموعة أو الحكومة.

وضع مخاطر األعمال
الوضع التنافسي

مخاطر القطاع والدولة

وضع المخاطر المالية
رأس المال واألرباح

المرونة المالية

وضع المخاطر

المستوى االبتدائي للتصنيف
المتغيرات
اإلدارة والحوكمة

إدارة المخاطر المؤسسية

التحليل الشامل

التصنيف االئتماني الداللي بدون دعم
أو الوضع االئتماني الداللي للمجموعة
أو

السيولة
المخاطر السيادية
التصنيف االئتماني بدون دعم
أو الوضع االئتماني الداللي للمجموعة

إطار الدعم
الدعم من المجموعة أو الحكومة
التصنيف االئتماني للمصدر
أو تصنيف القوة المالية
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وضع مخاطر األعمال

يقيم وضع مخاطر األعمال مخاطر عمليات شركة التأمين والعائد المحتمل المستدام الناتع عن تلض المخاطر
بموجب مقياس يتدر من ممتاز إل ضعيف للغاية.
ولتحقيق ذلض نقوم بتحليل )1 :مخاطر القطاو والدولة الخاصة بشركة التأمين )2 .الوضع التنافسي .وفي حاالت
معينة قد نقوم بتعديل وضع مخاطر األعمال وفق ا الستخدام إعادة التأمين .وقد نقوم أيض ا يمكننا بتعديلها لشركات
التأمين التي تطرح منتجات عالية أو منخةضة المخاطر نسبيا أو تلض العاملة في األسواق ولديها ديناميكيات تنافسية
سلبية أو إيجابية.
 -1مخاطر القطاع والدولة
نستخدم تسعة عوامل فرعية لتحليل المخاطر التي تواجهها عادةا شركات التأمين العاملة في مجاالت أو دول معينة
ويتم تحديد ذلض عموم ا عل مستوى الدولة أو عل المستوى اإلقليمي .عل سبيل المثال قطاو التأمين عل

الممتلكات/التأمين ضد الحوادث في كندا وقطاو التأمين الصحي في أستراليا وقطاو التأمين عل الحياة في اليابان.

كما نقوم كذلض بتحليل مخاطر القطاو والدولة عل مستوى العالم ألربعة قطاعات محددة هي :قطاعات إعادة التأمين

عل

الممتلكات/التأمين ضد الحوادث واعادة التأمين عل

الحياة والتأمين عل

االئتمان التجاري وحماية البيئة

البحرية والتعويضات.
العوامل الةرعية الخمسة لمخاطر القطاو هي :العائد عل

األسهم والمخاطر المتعلقة بالمنتجات وعوائق دخول

السوق وامكانيات نمو السوق واإلطار المؤسسي .والعوامل الةرعية األربعة لمخاطر الدولة هي :المخاطر
االقتصادية والمخاطر السياسية ومخاطر النظام المالي وثقافة السداد وسيادة القانون.
 -2الوضع التنافسي

نقوم بتقييم الوضع التنافسي لشركة التأمين من خالل استخدام ستة عوامل فرعياة هاي :مساتوى األداء التشاغيلي وتمياز
العالمة التجارية أو السمعة والمكانة السوقية ومساتوى قناوات التوزياع والتنوياع الجغ ارفاي وأناواو التنوياع مثال خطاوط
األعمال اإلضافية وأنواو المنتجات.
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وضع المخاطر المالية

يقيم وضع المخاطر المالية الق اررات اإلدارية الخاصة برأس المال واألرباح ووضع المخاطر والمرونة المالية .وقد
يكون التقييم محصو ار بوجهة نظرنا با "الجودة اإلجمالية لألصول".
 -1رأس المال واألرباح

يقايس رأس المااال واألرباااح قاادرة شااركة التاأمين علا اسااتيعاب الخسااائر ماان خاالل تقياايم كةايااة رأس المااال .حيااث يعماال
ذلض عل مقارنة الماوارد ال أرسامالية المتاوفرة حاليا ا وقادرة الشاركة واساتعدادها لجماع رأس ماال مان خاالل صاافي األربااح

المحتجزة.

 -2وضع المخاطر

نقوم بتقييم وضع المخاطر من خالل تحليل خمسة عوامل فرعية :التعرض لم ازياا العااملين والتعارض لمخااطر صارف
العمل ااة األجنبي ااة والرافع ااة المالي ااة لالس ااتثمار وتن ااوو المحةظ ااة االس ااتثمارية والمص ااادر اإلض ااافية لتقل ااب رأس الم ااال
واألرباح.
 -3المرونة المالية

نستخدم ثالثة عوامل فرعية لتقييم المروناة المالياة :الحصاول علا مصاادر رأس ماال وسايولة خارجياة والرافعاة المالياة وتغطياة

الرسوم الثابتة.

التقييمات األخرى أو "المتغيرات"

تستخدم المعايير تقييمات إضافية قد تعمل عل تغيير التصنيةات )1 :إدارة المخاطر المؤسسية واإلدارة والحوكمة

و )2التحليل الشامل و )3السيولة و )4التصنيف بدرجة أعل من التصنيف السيادي.
 -1إدارة المخاطر المؤسسية واإلدارة والحوكمة

يتم دمع إدارة المخاطر المؤسسية واإلدارة والحوكمة في تقييم يتدر من مستوى "قوي جدا" إل مستوى "ضعيف".
تعمل إدارة المخاطر المؤسسية عل التحقق من تنةيذ ممارسات إدارة المخاطر بطريقة منظمة ومتسقة واستراتيجية
للحد من تأثير المخاطر عل رأس مال الشركة وأرباحها.

تتناول اإلدارة والحوكمة مدى مساهمة القدرة االستراتيجية لإلدارة والةعالية التشغيلية وممارسات اإلدارة والحوكمة
المالية في تحديد شكل القدرة التنافسية لشركة التأمين في السوق.
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 -2التحليل الشامل

يعمل تحليلنا الشامل عل تحديد مستويات ضعف وتةوق األداء المالي والتشغيلي المستدام والقابل للتنبؤ بالمقارنة مع

الشركات النظيرة .وتتكون الشركات النظيرة لشركة التأمين عموما من الشركات العاملة في نةس الدولة والقطاو.
 -3السيولة

يركز تحليل السيولة عل قدرة شركة التأمين عل تغطية احتياجاتها من السيولة بما في ذلض أثناء أوضاو السوق
واألوضاو االقتصادية الصعبة إل حد ما .ويعد هذا التحليل مطلق ا وال يرتبط بالشركات النظيرة.

 -4التصنيف بدرجة أعلى من التصنيف السيادي

قد ينتع عن هذه المعايير منح شركة تأمين محلية يير مدعومة درجة تصنيف ائتماني بدون دعم  SACPأو وضع

ائتماني للمجموعة – مع احتمال منحها تصنية ا ائتماني ا -أعل من درجة التصنيف السيادي ضمن دائرة االختصاص

التي تزاول فيها الشركة معظم أعمالها (انظر فقرة المعايير ذات الصلة).

وفي هذه الحاالت تعمل هذه المعايير عادةا عل إخضاو التصنيف االئتماني للشركة بدون دعم أو الوضع االئتماني
للمجموعة إل اختبار رأس المال والسيولة وفي حال إخةاقها في تجاوزه يتم تحديد مستوى التصنيف السيادي كسقف
لتصنيف شركة التأمين .وعند تصنيف شركة التأمين بدرجة أعل

من المستوى السيادي تعتقد وكالة "ستاندرد آند

بورز" أن استعداد الشركة وقدرتها عل خدمة الدين تتةوق عل المستوى السيادي وفي حال تخلف الحكومة السيادية
عن السداد في نهاية المطاف فهناض احتمال قابل للقياس يةيد بأن شركة التأمين لن تتخلف عن السداد.

إطار الدعم

للمصاادر عملن ااا عل ا الجمااع مااا بااين وجه ااات نظرنااا بشااأن التصاانيف ماان دون دعاام أو
لتحديااد التصاانيف االئتماااني ُ
الوضااع االئتماااني للمجموعااة ورأينااا حااول إمكانيااة تقااديم دعاام اسااتثنائي ماان جانااب المجموعااة األوسااع نطاقاا أو الحكومااة
ذات الصالة .وقاد اساتخدمنا المعاايير الخاصاة بإطاار الادعم المنةصال لتحدياد عادد نقااط رفاع التصانيف (أو فاي بعاض

الحااالت التعاديل السالبي) التاي نطبقهاا إن وجادت للادعم .وتقااود هاذه الخطاوة فقاط أو تطبياق التحليال الشاامل يمكاان
تصنيف شركة التأمين عند المستوى '.'AAA
التصنيف االئتماني للمصدر وتصنيف القوة المالية

للمصدر .وذلض في حال لم تكان الت ازماات حامال وثيقاة
يعادل تصنيف القوة المالية إن وجد درجة التصنيف االئتماني ُ

التااأمين ولاايس االلت ازمااات الماليااة األخاارى مدعوم اةا م اان الطاارف المقاباال ذو الجاادارة االئتمانيااة األكباار .ويااتم تحديااد
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تصاانيف الشااركة القابضااة ماان خااالل خةااض الوضااع االئتماااني للمجموعااة بثالثااة نقاااط كحااد أقص ا

مااا نحاادد وجااود

مخاطر تخلف عن السداد ( انظر "منهع تصنيف المجموعة").
المعايير ذات الصلة
 التصنيةات التي تةوق التصنيةات السيادية – تصنيةات الشركات والحكومات :المنهع واالفتراضات 19
نوفمبر 2013
 منهع تصنيف المجموعة  19نوفمبر 2013
 شركات التأمين :منهع التصنيف  7مايو 2013
 إدارة المخاطر المؤسسية  7مايو 2013
ص ِدرين السياديين –  7مايو
الم ْ
 منهع ربط التصنيةات طويلة وقصيرة األجل للشركات وشركات التأمين و ُ
2013
 العوامل االئتمانية لإلدارة والحوكمة الخاصة بالشركات وشركات التأمين –  13نوفمبر 2012
 معايير تحديد التصنيةات  1 CC CCC- CCC CCC+أكتوبر 2012
 التصنيف بدون دعم :أحد عناصر التصنيف  1اكتوبر 2010
 معايير استقرار االئتمان  3مايو 2010
 فهم تعريةات التصنيف لدى وكالة ستاندرد آند بورز  3يونيو 2009
البحوث ذات الصلة
 األسئلة الشائعة حول االئتمان :معالجة معايير وكالة ستاندرد آند بورز  13ديسمبر 2013
 ما الذي يمكن أن يؤدي إل فشل شركة التأمين – وكيف يمكن أن يؤثر ذلض عل معاييرنا  18مارس
2013
 الدراسة السنوية لعجز الشركات العالمية وتحوالت التصنيف للعام  18 2012مارس 2013
 البعد الزمني لتصنيةات وكالة ستاندرد آند بورز  22سبتمبر 2010
لالطالو عل المزيد من التقارير واألفالم المصورة حول معايير التأمين الرجاء زيارة الموقع اإللكتروني:
www.standardandpoors.com/insurancecriteria

أو
www.ratingsdirect.com
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بموجب سياسات "ستاندرد آند بورز" تقوم لجنة التصنيةات حص ار بتحديد التصنيف االئتماني (بما في ذلض تغيير
التصنيف االئتماني أو تثبيته أو سحبه أو تغيير النظرة المستقبلية للتصنيف أو تحديد النظرة المستقبلية قصيرة
المدى) .أما هذه المقالة وما ورد فيها فلم يكن مدار بحث لجنة التصنيةات وال يجب أن تةسر عل أنها تغيي ار في أو
تأكيدا عل التصنيف االئتماني أو النظرة المستقبلية للتصنيف.
مسؤولو وضع المعايير
إمانيويل دوبوا بيلرين مسؤول المعايير العالمي قسم الخدمات المالية
باريس فرنسا
هاتف)33( 1 4420 6673 :
البريد اإللكترونيemmanuel.dubois-pelerin@standardandpoors.com :

ميشيل برينان قسم الخدمات المالية في أوروبا
لندن المملكة المتحدة
هاتف)44( 20 7176 7205 :
البريد اإللكترونيmichelle.brennan@standardandpoors.com :

محلل االئتمان األول:
رودني كالرض
نيويورض الواليات المتحدة األمريكية
هاتف)1( 212-438-7245 :
البريد اإللكترونيrodney.clark@standardandpoors.com :

روب جونز
لندن المملكة المتحدة
هاتف)44( 20-7176-7041 :
البريد اإللكترونيrob.jones@standardandpoors.com :
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مايكل فاين
ملبورن أستراليا
هاتف)61( 3-9631-2102 :
البريد اإللكترونيmichael.vine@standardandpoors.com :

أنجيليكا باال
مدينة مكسيكو المكسيض
هاتف)52( 55-5081-4405 :
البريد اإللكترونيangelica.bala@standardandpoors.com :

مارض باتون
لندن المملكة المتحدة
هاتف)44( 20-7176-7045 :
البريد اإللكترونيmark.button@standardandpoors.com :

االستفسارات األخرى:
البريد اإللكترونيInsuranceInteractive_Europe@standardandpoors.com :

يمكنكم االطالو عل هذا التقرير باللغة اإلنجليزية عل موقعنا اإللكتروني عل شبكة اإلنترنت عبر الضغط هنا.
إن النسخة الرسمية لهذا التقرير هي باللغة اإلنجليزية وهي تمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني والسائدة دوم ا .أما الترجمة فقد قدمت

للمساعدة فقط.
The official version of this Report is in English, which represents the only version of legal effect and must
always prevail. The translation has been produced for convenience only.
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حقوق النشر والتأليف محفوظة ©  2015من قبل وكالة "ستاندرد آند بورز للخدمات المالية المحدودة" إحدى شركات "ماكجرو هيل
فاينانشال" .جميع الحقوق محفوظة.
ال يجوز تعديل أو إجراء هندسة عكسية أو إعادة إنتا
باالئتمان والبيانات أو التقييمات أو النماذ

أو توزيع أي محتوى (بما في ذلض التصنيةات والتحليالت ذات الصلة

أو البرمجيات أو التطبيقات األخرى أو الناتع عنها) أو أي جزء منه (المحتوى) بأي شكل

من األشكال أو تخزينه في قاعدة بيانات أو أنظمة استعادة البيانات دون الحصول عل موافقة خطية مسبقة من قبل وكالة "ستاندرد آند
بورز للخدمات المالية المحدودة" أو الشركات التابعة لها (المشار إليها مجتمعةا "إس آند بي") .وال يجوز استخدام المحتوى أليراض يير
قانونية أو يير مص رح بها .وال تضمن وكالة "إس آند بي" وال أي مزود طرف ثالث وكذلض المديرون أو المعاملون أو المساهمون أو
الموظةون أو العمالء (المشار إليهم مجتمعين "أطراف إس آند بي") دقة أو شمولية أو حداثة أو توافر المحتوى .وال يتحمل "أطراف
إس آند بي" أي مسؤولية عن أي خطأ أو سهو (إهمال أو ييره) بصرف النظر عن السبب تجاه النتائع الحاصلة نتيجةا الستخدام
المحتوى أو تجاه أمن وحةظ البيانات المدخلة من قبل المستخدم ويتم تقديم المحتوى عل أساس "كما هو" .ويخلي "أطراف إس آند بي"
مسؤوليتهم عن أي من وجميع الضمانات الصريحة أو الضمنية ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ،أي ضمانات لقابلية
ٍ
ٍ
استخدام معين ،أو الخلو من الفيروسات ،أو أخطاء أو خلل في البرمجيات ،أو عدم انقطاع المحتوى
لغرض أو
التسويق ،أو الجاهزية
عن العمل أو بأن المحتوى سيعمل مع أي تكوين من األجهزة أو البرمجيات .وال تتحمل "إس آند بي" بأي شكل من األشكال المسؤولية
تجاه أي طرف عن أي أضرار أو تكاليف أو نةقات أو أتعاب قانونية أو خسائر (بما في ذلض عل سبيل المثال ال الحصر خسارة
الدخل أو خسارة األرباح أو تكاليف الةرص أو الخسائر الناجمة عن اإلهمال) المباشرة أو يير المباشرة أو العرضية أو الرادعة أو
التعويض أو العقابية أو الخاصة أو الالحقة ذات الصلة بأي استخدام للمحتوى حت في حال تمت اإلشارة إل إمكانية وقوو مثل هذه
األضرار.
يعتبر ما يتصل باالئتمان والتحليالت األخرى بما في ذلض التصنيةات والبيانات الواردة في المحتوى تصريحات عن الرأي بتاريخ صدور
هذه التصريحات وليست بيانات إثبات وقائع .وال تعتبر آراء وكالة "إس آند بي" وتحليالتها وق اررات إقرار التصنيف (المةصلة أدناه)
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توصيات إلجراء عمليات شراء أ و االستحواذ أو بيع أي سندات أو التخاذ أي ق اررات استثمارية وال تتناول صالحية أي ورقة مالية .وال
تلتزم وكالة "إس آند بي" بتحديث محتوى المنشورات بعد النشر بأي شكل أو صيغة كانت .وال يجوز االعتماد عل المحتوى وال يعتبر بديالا
عن مهارات ورأي وخبرة المستخدم و/أو إدارته و/أو الموظةين و/أو المستشارين و/أو العمالء عند القيام باالستثمار أو اتخاذ ق اررات
أعمال أخرى .ال تعمل "إس آند بي" كشركة وكيلة أو مستشار استثماري باستثناء المناطق المسجلة بها كذلض .وفيما قامت "إس آند بي"
بالحصول عل المعلومات من مصادر يمكن االعتماد عليها من وجهة نظرها إال أنها لم تجر التدقيق والعناية الواجبة أو التحقق المستقل
من أي معلومات تلقتها.
وال

الحد الذي تسمح به السلطات الرقابية لوكالة التصنيف بإجراء إقرار لتصنيف ائتماني في اختصاص قضائي واحد صادر عن

اختصاص قضائي آخر أليراض تنظيمية محددة تحتةظ وكالة "ستاندرد آند بورز" بحق تعيين أو سحب أو تعليق هذا اإلقرار في أي
وقت بقرار مطلق منها .وال يتحمل "أطراف إس آند بي" أي مسؤولية ناجمة عن التعيين أو السحب أو تعليق اإلقرار وكذلض أي مسؤولية
عن أي أضرار ناجمة عما تم ذكره آنة ا.
تقوم وكالة " إس آند بي" بالةصل بين بعض أنشطة وحدات أعمالها بهدف الحةاظ عل

استقاللية وموضوعية نشاطاتها ذات الصلة.

وبالتالي فإن بعض وحدات أعمال "إس آند بي" تتوافر لديها معلومات ال تتوافر لدى وحدات أعمال أخرى .وتتبع وكالة "إس آند بي"
سياسات وتتخذ إجراءات للحةاظ عل سرية بعض المعلومات يير العامة ذات الصلة بكل عملية تحليلية.
قد تتلق "إس آند بي" تعويضات عن تصنيةاتها وبعض التحليالت عادة ما تكون من جهات ُمصدرة أو وكالء تأمين لألوراق المالية أو
من المدينين .وتحتةظ "إس آند بي" بحقها في نشر آرائها وتحليالتها .تقوم وكالة "إس آند بي" بنشر التصنيةات والتحليالت العلنية عل

مواقعها

اإللكترونية

عل

http://www.ratingsdirect.com

شبكة

اإلنترنت:

http://www.standardandpoors.com

http://www.globalcreditportal.com

(اشتراض)

(بدون

رسوم)

www.spcapitaliq.com

(اشتراض) وقد يتم نشرها بوسائل أخرى بما في ذلض منشورات "إس آند بي" والموزعين اآلخرين .للمزيد من المعلومات حول رسوم
التصنيف يمكنكم زيارة الرابط اإللكتروني التاليhttp://www.standardandpoors.com/usratingsfees :
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