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  مقدمة 

 شركات تتقاضاها التي األقساط مقدار تحديد فإن التأمين، لصناعة التنافسية الطبيعة إلى بالنظر •
   .األهمية من كبير قدر على التأمين

 على التأمين مجال على وسنركز التأمين عقود أقساط أسعار تحديد طرق  الفصل هذا في سنتناول  لذلك •
 .الحوادث ضد والتأمين املمتلكات

 

   ذلك؟ فائدة ما أي األهمية، من قدر على التأمين أقساط تسعير ملاذا نتناول  أن بداية دعونا لكن •

 : عن سنتحدث الصدد هذا في•

 التنظيمية األهداف•

 التجارية واألهداف •



3 

 
  : فوائد تحديد أقساط التأمين 

 .أساسية أهداف عدة له التأمين، تسعير أو Making Rate السعر، تحديد •

 تخضع الحوادث، ضد والتأمين املمتلكات على التأمين أسعار األول  املقام وفي التأمين، معدالت ألن نظًرا •
 سعر تحديد عند القانونية املتطلبات بعض استيفاء من بد ال فلذلك الرقابية، الجهات إشراف و لتنظيم
 .التأمين أقساط

  التجاري  الطابع على التأكيد يجب لذلك الربحية، هو التأمين شركات ألغلب العام الهدف ألن نظًرا أيًضا، •
 .التأمين أقساط تسعير في

 :فئتين إلى التأمين أقساط تسعير أهداف تصنيف يمكن ، وبالتالي •

   التنظيمية األهداف •

 .التجارية االهداف •
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  : التنظيمية األهدف –فوائد تحديد أقساط التأمين  

 :التنظيمية الفوائد •

 .التأمين شركات خدمات شراء إلى بحاجة هم الذين العمالء حماية هو التأمين عمليات تنظيم من الهدف •
 بشكل .معينة ملعايير موافقة التأمين خدمات تسعير عملية تكون  بأن تتطلب ضوابط عادة الحكومات تفرض
 بين ومتجانسة وعادلة بها مبالغ وغير كافية، التأمين شركات تتقاضاها التي األسعار تكون  أن يجب عام،
 .العمالء جميع

  بشكل مسعرة تكون  أن يجب التأمين شركات تتقاضاها التي األقساط أن هو األول  التنظيمي الشرط •
 وغير معسرة التأمين شركة تصبح فقد  كافية غير املعدالت كانت إذاف .والنفقات الخسائر جميع لدفع يكفي
 سعر كفاية مقدار فإن ذلك، ومع .التأمين وثائق حاملو يتضرر  قد لذلك، نتيجة .املطالبات دفع على قادرة

  بيع عند الفعلية تكاليفها تعرف ال التأمين شركة أن حقيقة بسبب املعقدة األمور  من يعتبر التأمين أقساط
   .التأمين عقد
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  : األهداف التنظيمية –فوائد تحديد أقساط التأمين  

 ومن ،مقدماً  أيضاً  عليه املؤمن سيدفعه الذي القسط تحديد ويتم مقدماً  بيعه يتم التأمين فعقد  •
 شركة و .التأمين عقد يغطيها التي فترةال خالل والنفقات املطالبات جميع لدفع كافياً  يكون  ال أن املحتمل
 .الحماية فترة انتهاء بعد إال الفعلية تكاليفها تحديد يمكنها ال التأمين

 دفعات أن يعني هذا .بها مبالغ بمستويات تكون  أال يجب األقساط أن هو الثاني التنظيمي الشرط•
 الفعلية القيمة من أكثر يدفعون  Policy Holder عليهم املؤمن أن لدرجة عالية تكون  أن ينبغي ال األقساط

 .عليه املؤمن لألصل

 والذين عليهم املؤمن بين عادلة غير و تمييزية تكون  أال يجب األقساط أن هو الثالث التنظيمي الشرط •
 في ويعيشان عاًما، 30 العمر من يبلغ كالهما رجلين، هناك ليكن املثال، سبيل على .املواصفات نفس لهم

 عقد نفس بشراء قاموا إذا .نظيف قيادة سجل وله الطراز حديثة Sedan سيارة يمتلك منها كل .الحي نفس
 .(صحيح والعكس) عليهم مختلفة أقساط فرض ينبغي فال ، التأمين شركة نفس من التأمين
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  : األهداف التجارية –فوائد تحديد أقساط التأمين  

 :التجارية األهداف •

 تلبي أن يجب فاألقساط .األقساط هيكل تصميم لدى التجارية باألهداف أيًضا التأمين شركات تسترشد •
 .الخسارة على السيطرة على والتشجيع االستقرار، البساطة، :األهداف هذه

 بأقل األقساط حساب من التامين سياسة صناع يتمكن حتى الفهم سهل األقساط نظام تكون  أن يجب •
 الصغيرة األقساط تبرر ال حيث الشخص ي، التأمين سوق  في خاص بشكل مهم هذا .والنفقات الوقت من قدر

 ، ذلك إلى باإلضافة .األقساط ألسعار مميزة عروض إعداد في واملصاريف الوقت من كبيًرا قدًرا صرف نسبًيا
 التأمين تكاليف تقليل من يتمكنوا حتى أقساطهم تحديد كيفية فهم التجاري  التأمين مشتري  على يجب

 .بهم الخاصة
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  : األهداف التجارية –فوائد تحديد أقساط التأمين  

 رضا على الحفاظ يمكن حتى قصيرة زمنية فترات خالل مستقرة التأمين أقساط أسعار تكون  أن يجب •
 .املستهلك

 في تطرأ التي للتغيرات الوقت بمرور أيًضا التأمين أقساط معدالت تستجيب أن يجب الوقت بنفس لكن •
 يجب بحيث الكفاية هدف ننس ى ال أن يجب ألنه .املتغيرة االقتصادية والظروف للخسارة التعرض احتماالت

 مساحة نمو مع املثال، سبيل على .للخسارة التعرض احتمال زيادة عند متزايدة أي كافية األقساط تكون  أن
 حوادث وتكرار املتزايدة املرور حركة لتعكس السيارات على التأمين أقساط أسعار تزيد أن يجب املدينة،

 .السيارات

 هذه .وشدتها تكرارها وتقليل الخسائر على السيطرة جهود تشجع بحيث التأمين أقساط تصمم أن يجب •
 أنظمة بعض توفر آخر، بكالم .محتملة التأمين تكلفة إبقاء إلى يميل الخسائر في التحكم ألن مهمة النقطة
 .الخسائر على للسيطرة عليه للمؤمن قوًيا حافًزا األقساط تصنيف
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  : Rate Makingعناصر تسعير أقساط التأمين  

  أقساط تسعير في واسع نطاق على املستخدمة األساسية املصطلحات ببعض دراية على نكون  أن يجب •
   :وهي التأمين،

   .Unit of Insurance     تأمين وحدة لكل السعر هو Rate املعدل•

 التعرض وحدة تختلف .التأمين تسعير في املستخدمة القياس وحدة هي Exposure Unit التعرض وحدة •
 الحماية؛ من دوالر 100 التعرض وحدة تكون  الحريق، ضد التأمين في املثال، سبيل على .التأمين نوع حسب

 .عام ملدة مؤمنة واحدة سيارة هي و One car-Unit التأمين وحدة تكون  السيارات، حوادث ضد التأمين وفي

 تعديل ونفقات  Lossesالخسائر لدفع املطلوب Rate السعر من الجزء ذلك إلى الصافي القسط يشير •
   .Loss-adjustment expenses الخسارة
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  : Rate Makingعناصر  تسعير أقساط التأمين  

 و األخرى  النفقات لتغطية الصافي القسط إلى إضافته يجب الذي املبلغ إلى Loading  التحميل يشير •
   .األرباح وتحقيق

   .Loading التحميل مكون  و الصافي التأمين قسط من Gross Rate اإلجمالي السعر يتكون •

 

 وحدات عدد في مضروًبا اإلجمالي السعر من عليه املؤمن يدفعه الذي التأمين قسط إجمالي يتكون  أخيًرا، •
 فإن ، املمتلكات على التأمين من دوالر 100 لكل سنتات 10 هو اإلجمالي املعدل كان إذا وبالتالي، .التعرض
 .دوالر 500 سيكون  دوالر 500000 ملبنى اإلجمالي القسط

•  
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  : Rate Makingأساليب تسعير أقساط التأمين  

   :الحوادث ضد والتأمين املمتلكات على التأمين في األسعار لتحديد أساسية طرق  ثالث هناك  •

 Rating  Judgement التقديري  التسعير •

 Rating Class  التصنيفي التسعير •

 Rating Merit الجدارة وتسعير •

   :إلى بدوره الجدارة، تصنيف تقسيم يمكن •

 الزمني، الجدول  تصنيف •

 التجربة، وتقييم •

   .رجعي بأثر والتسعير •
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  : Rate Makingأساليب تسعير أقساط التأمين  

 Judgement  Rating التقديري  التسعير  :أولا   •

 من كبير حد إلى Rate املعدل تحديد ويتم ، فردي بشكل تقييمها يتم حالة كل أن يعني التقديري  التسعير•
 للخسارة التعرض حاالت تكون  عندما الطريقة هذه ُتستخدم .Underwriter املُكتتب على الحكم خالل

 إلى للخسارة املعرضين تقسيم يمكن ال أي التصنيفي، التسعير استخدام يمكن ال بحيث للغاية متنوعة
 .الخسائر عن موثوقة إحصاءات تتوفر ال عندما أو فئات،

 Class Rating التصنيفي التسعير  : ثانياا •

 أن التصنيف نظام يعني .التصنيفي التسعير نظام تستخدم اليوم املستخدمة التسعير أنظمة معظم•
 كل احتساب ويتم االكتتاب، فئة نفس في توضع املتشابهة الخصائص ذات (عليهم املؤمن) التعرض وحدات

 تصنيف يعتمد .ككل للفئة سابقاً  املسجلة الخسارة متوسط املفروض السعر يعكس .السعر بنفس منها
 نفس خالل من كبير حد إلى تحديدها سيتم عليهم للمؤمن املستقبلية الخسائر أن افتراض على الفئة

   .العوامل من املجموعة
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  : التسعير التصنيفيRate Making - أساليب تسعير أقساط التأمين  

 مواد :التالية العوامل املنازل  ألصحاب التأمين في الرئيسية التصنيف عوامل تشمل املثال، سبيل على •
 يتم ال لذلك، وفًقا .(الحريق وطفايات الدخان عن الكشف أجهزة مثل) الحماية وأجهزة املنزل، وعمر البناء،
 الخشبية اإلطارات ذات القديمة للمنازل  التأمين فئة نفس في حماية بأجهزة املزودة حديًثا املبنية املنازل  وضع
 .وحماية إنذار أجهزة على تحتوي  ال قد التي

 تسعير يمكننا النظام لهذا وفقا أنه كما .التطبيق سهل أنه هي التصنيفي للتسعير الرئيسية امليزة •
 املنازل، ألصحاب التأمين في واسع نطاق على التصنيفي التسعير يستخدم وسهولة، بسرعة األقساط
 .الصحي والتأمين الحياة على والتأمين العمال، وتعويضات السيارات، على الخاص والتأمين

 Pure الصافي القسط طريقة :التصنيف نظام وفق األقساط أسعار لتحديد أساسيتان طريقتان هناك •

Premium Method الخسارة نسبة طريقة و Loss Ratio Mehtod. 
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  : التسعير التصنيفيRate Making - أساليب تسعير أقساط التأمين  

 :Pure Premium Method الصافي القسط طريقة  •

 الخسائر لدفع الالزم اإلجمالي السعر من الجزء ذلك هو الصافي القسط فإن سابًقا، ذكرنا كما •
 ومصاريف املتكبدة الخسائر مبلغ قسمة طريق عن الصافي القسط تحديد يمكن .الخسائر تعديل ومصاريف

 الخسائر جميع املتكبدة الخسائر تشمل .Exposure Unit التعرض وحدات عدد على الخسارة تعديل
 للخسائر املستقبلي للدفع كاحتياطيات بها املحتفظ املبالغ إلى باإلضافة املحاسبية، الفترة خالل املدفوعة

   .الفترة نفس خالل بالفعل حدثت التي

 دفعها تم سواء املحاسبية الفترة خالل تحدث التي الخسائر جميع تشمل املتكبدة الخسائر فإن وبالتالي، •
 الخسائر تعديل في الشركة تتكبدها التي املصاريف هي الخسارة تسوية مصاريف .الفترة نهاية بحلول  ال أم

 .املحاسبية الفترة نفس خالل
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  : التسعير التصنيفيRate Making - أساليب تسعير أقساط التأمين  

   تصنيف يتم السيارات، حوادث ضد تأمين في أنه نفترض الصافي، القسط اشتقاق يمكن كيف لتوضيح •
 دوالر مليون  33 بقيمة هي خسائر تعديل ونفقات املتكبدة الخسائر .معينة اكتتاب فئة في سيارة 500000

 :يلي ما خالل من ذلك توضيح يمكن .دوالًرا 66 هو الصافي القسط فيكون  .واحد عام مدى على
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  : التسعير التصنيفيRate Making - أساليب تسعير أقساط التأمين  

 وأرباح األخرى  املصروفات لتغطية Loading التحميل مكون  عليه نطلق ما إضافة في األخيرة الخطوة تتمثل •
   .للطوارئ  وهامش االكتتاب

 نسبة عليه ويطلق اإلجمالي املعدل من مئوية كنسبة Loading التحميل مكون  عن التعبير يتم ما عادة •
 الصافي التأمين قسط بقسمة النهائي Gross Rate اإلجمالي املعدل تحديد يمكن .Expense Ratio املصروفات

 إجمالي من باملائة 40 النفقات نسبة كانت إذا املثال، سبيل على .املصروفات نسبة منه مطروًحا واحد على
   :يلي ما خالل من ذلك توضيح يمكن .دوالرات 110 هو النهائي اإلجمالي املعدل فإن املعدل،
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  : التسعير التصنيفيRate Making - أساليب تسعير أقساط التأمين  
 Loss Ratio Method الخسارة نسبة طريقة  •

  تعديل ويتم املتوقعة، الخسارة نسبة مع الفعلية الخسارة نسبة مقارنة تتم الخسارة، نسبة طريقة بموجب •
 إلى الخسارة تعديل ومصاريف املتكبدة الخسائر نسبة هي الفعلية الخسارة نسبة .لذلك وفًقا Rate املعدل

 لدفع استخدامه توقع يمكن الذي للقسط املئوية النسبة هي املتوقعة الخسارة ونسبة .املكتسبة األقساط
  قدرها خسائر تعديل ونفقات خسائر تكبد قد التأمين خطوط أحد أن افترض املثال، سبيل على .الخسائر

 إذا .باملائة 80 أو 0.80 الفعلية الخسارة نسبة تبلغ .دوالر مليون  قدرها أقساط على وحصل دوالر 800 000
   :باملائة 14.3 املعدل زيادة يجب أنه يعني هذا باملائة، 70 املتوقعة الخسارة نسبة كانت
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  : تسعير الجدارةRate Making - أساليب تسعير أقساط التأمين  

 Merit Method الجدارة تسعير  طريقة :ثالثاا   •

 هو الجدارة تصنيف .الجدارة تسعير هو الحوادث ضد التأمين في التسعير من الثالث الرئيس ي النوع •
 على بناءً  هبوًطا أو صعوًدا التعرض وحدات من الواحدة الفئة معدالت تعديل خالله من يتم تسعير نظام
   .الفردية الخسارة تجربة

 عن جوهرًيا اختالًفا ستختلف معين عليه ملؤمن الخسارة تجربة أن افتراض على الجدارة تصنيف يعتمد •
 على اعتماًدا هبوًطا أو صعوًدا الفئة معدالت تعديل يتم وبالتالي، .اآلخرين عليهم للمؤمن الخسارة تجربة
  التجربة وتسعير الزمني، الجدول  تسعير :الجدارة تسعير خطط من أنواع ثالثة هناك .الفردية الخسارة تجربة

   .رجعي بأثر والتسعير ، (الخبرة أو)

  الخبرة تسعير على محاضرتنا في سنركز •
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  : تسعير الجدارةRate Making - أساليب تسعير أقساط التأمين  

 التجربة تسعير  طريقة 3-1•

 .السابقة الخسارة تجربة على بناءً  أدنى أو أعلى لتكون  للفئة القسط سعر تعديل يتم الطريقة هذه في •
 للفترة التأمين قسط لتحديد ُتستخدم عليه للمؤمن السابقة الخسارة تجربة أن في التجربة تسعير يتميز
 .ذلك في املاضية السنوات ثالث خالل املسجلة الخسارة حساب يتم ما عادةً  .اآلتية

 يتم ككل، للفئة املتوسط من أفضل (املاضية السنوات ثالث في) عليه للمؤمن الخسارة تجربة كانت إذا •
   .املعدل يزداد الفئة، متوسط من أسوأ الخسارة تجربة كانت إذا .الفئة معدل تخفيض

   :التالي املثال في كما ، C مصداقية عامل باستخدام (النقصان أو بالزيادة ) القسط في التغيير يتم •
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  : تسعير الجدارةRate Making - أساليب تسعير أقساط التأمين  

 .Experience التجربة أساس على مسعرة عامة تأمين بوليصة لديها بالتجزئة البيع شركة أن افترض •
 الخسارة نسبة كانت إذا .املائة في 30 املتوقعة الخسارة ونسبة دوالر، ألف 30 السنوية التأمين أقساط
 تخفيض على الشركة فستحصل ، 0.29 هو (C) املصداقية وعامل باملائة، 20 السنين مر على الفعلية
 :أدناه موضح التخفيض هذا .باملائة 9.7 بنسبة أقساط

•   

 

 

 يوفر التجربة تسعير أن الواضح من .090،27 $ هو اآلتية التأمين عقد لفترة التأمين قسط فإن وبالتالي، •
 تحسين خالل من مستقبالً  تدفع أن يجب التي األقساط تخفيض يمكن ألنه الخسائر، لتقليل مالًيا حافًزا
 .سابقة فترة في الخسارة تجربة


