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امللخص
 أم خارجية تهدد قدرتها في، سواء أكانت من مصادر داخلية،تتعرض شركات التأمين للعديد من املخاطر
 حيث يجب على اإلدارة تحديدها، وااللتزام بالقوانين، والتقارير املالية،تحقيق أهدافها فيما يتعلق بالعمليات
 تحليله ومواجهته،والتصدي لها من خالل تقييم املخاطر الذي يمثل إجراءات اإلدارة لتحديد كل خطر
وتتمثل عملية تقييم املخاطر في تحديد وتقييم وإدارة والتحكم في األحداث املحتملة واألوضاع القائمة لتزويد
توكيدات وضمانات معقولة باتجاه الوصول إلى أهداف الشركة
توفر إدارة املخاطر نهجا واضحا ومنظما لتحديد وقياس وتحديد أولويات املخاطر من أجل اتخاذ
 ومع ذلك فإن، ولكن يقلل منها،اإلجراءات املناسبة للحد من الخسائر فممارسة إدارة املخاطر ال يمنع املخاطر
.تنفيذ االلتزام يشير إلى أن الشركة ملتزمة بتحسين كفاءة العمليات
. قياس املخاطر، إدارة املخاطر، شركات التأمين، تدقيق داخلي:الكلمات املفتاحية
.M49 ،M42 ،G32 ،G22 :JEL تصنيف
Abstract
Insurance companies are exposed to many risks, whether from internal or external
sources that threaten their ability to achieve their goals in terms of operations, financial
reports, and compliance with laws, where management must define and address them
through a risk assessment that represents management procedures to identify each risk,
analyze it And counter it
The risk assessment process consists in identifying, evaluating, managing and
controlling potential events and existing conditions to provide reasonable assurances and
guarantees towards reaching the company's goals.
Risk management provides a clear and systematic approach to identifying, measuring,
and prioritizing risks in order to take appropriate measures to reduce losses. The practice of risk
management does not prevent risks, but reduces them. However, the implementation of the
commitment indicates that the company is committed to improving the efficiency of operations.
Key words: Internal audit, insurance companies, risk management, Measuring risks.
JEL Classification Codes: G22, G32, M42, M49.
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مقدمة
تعتبر شركات التأمين من املؤسسات املالية التي تختص بإدارة حركة األموال املتجمعة لديها ،حيث تعمل
على توظيفها أو استثمارها لتحقق عوائد ،كما تحوز على نسبة كبيرة من األموال والتي يكون مصدرها األقساط
املحصلة ،والتي تبقى تحت تصرفها ملدة طويلة ،مما يتوجب عليها إدارتها وتسييرها وذلك من خالل توجهيها نحو
مختلف التوظيفات املضمونة .هذا ما يعرض هذه الشركات إلى العديد من املخاطر ،ما يستدعي إقامة قسم
إدارة املخاطر على مستوى هذه الشركات ،الذي يعمل على إدارة هذه املخاطر والعمل على الحد منها ،ولتحقيق
ذلك يحتاج هذا القسم ملساندة وظيفة التدقيق الداخلي داخل شركة التأمين ،التي تسهر على فعالية اإلطار
الرقابي على املستوى الداخلي للشركة ،ما يعزز من مالءتها املالية ،بما يضمن سالمة مصالح املؤمن لهم
وتحصيلهم لحقوقهم في آجالها املحددة.
ونتيجة للتطورات في تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وانفتاح أسواق رأس املال ،تزايد الشركات
املتعددة الجنسيات ،وزيادة املنافسة على املستوي الدولي فضال الفضائح املالية والتي مست كبريات
الشركات عبر العالم ،ظهرت الحاجة للنهوض بمهنة تدقيق الحسابات واالرتقاء بالخدمات التي يقدمها
املراجع لتواكب هذه التطورات.
وباعتبار أن عملية التدقيق تتم في بيئة يميزها عدم التأكد ،واعتمادها على أسس اختباريه ،فضال عن
اعتماد املدقق في عديد الحاالت على األحكام الشخصية ،ما يجعله يواجه درجة من الخطر في الوقوع في
احتمالية الخروج بنتائج غير صحيحة بالتالي تقديم رأي مضلل حول حقيقة البيانات املالية املدققة.
بذلك شكل تقييم املخاطر أحد أبرز االهتمامات والتوجهات الحديثة ملجلس معايير التدقيق والتأكيد
الدولية ،والذي يعتبر أن تقييم املخاطر يعد أساسيا خالل القيام بعملية التدقيق نظرا لتأثيره على جودة
خدمات التدقيق ،والذي تجسد في وضع أسس وإرشادات بشأن الحصول على فهم للمؤسسة وبيئتها ،تحديد
وقياس املخاطر ،وتقييم املخاطر الجوهرية في مراجعة القوائم املالية من خالل إصدار العديد من املعايير
الدولية للتدقيق ،وإجراء التحسينات عليها بشكل مستمر.
هنا يمكن طرح االشكال املوالي :كيف يمكن للتدقيق الداخلي املساهمة في إدارة املخاطرفي شركات التأمين؟
ولإلجابة على هذه اإلشكالية ،تم تقسيم البحث إلى املحاور املوالية:
أوال :إدارة املخاطرفي شركات التأمين
ثانيا :دورالتدقيق الداخلي في الحد من مخاطرشركات التأمين
ثالثا :دوراملدقق الداخلي في مختلف مراحل إدارة املخاطر
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أوال :إدارة املخاطرفي شركات التأمين
تختلف أنواع املخاطر التي تتعرض لها شركات التأمين ،نظرا لطبيعة نشاطها ،هذه املخاطر التي تنشأ
غالبا نتيجة سوء تسير أعمال هذه الشركات وضعف الرقابة عليها ،ما يتطلب العمل على إدارة هذه املخاطر
ووضع استراتيجيات مناسبة للحد منها.
.1

ماهية إدارة املخاطرفي شركات التأمين

ّ
التعرف أوال على ماهية شركات التأمين وأهم
قبل التطرق إلى إدارة املخاطر في شركات التأمين ،سيتم
األنشطة والوظائف الرئيسية لهذه الشركات.
 .1.1تعريف شركات التأمين
ويمكن تعريف شركات التأمين على انها " شركات تحصل على األموال لتعيد استثمارها في مقابل عائد في
ذلك ،شأنها شأن البنوك التجارية وصناديق االستثمار ،هذا العائد يشارك فيه املؤمن له إما بطريقة مباشرة أو
غير مباشرة ،وبذلك يتم تصنيفها ضمن دائرة الشركات التجارية" .تعمل على جمع أقساط التأمين لتعيد
استثمارها ،فتحقق بذلك عوائد لالقتصاد وتساهم في تقديم الخدمات االجتماعية لألفراد"1.
كما تعرف أيضا على انها "2مؤسسات مالية تعمل على جمع أقساط التأمين لتعيد استثمارها ،فتحقق
بذلك عوائد لالقتصاد وتساهم في تقديم الخدمات االجتماعية إلى أفراد املجتمع".
 .2.1األنشطة والوظائف الرئيسية لشركات التأمين
وتتمثل أهم أنشطة ووظائف شركات التأمين فيما يلي3:

 .1.2.1إدارة العمليات :وتؤدي شركات التأمين دور الوسيط الذي يتلقى أقساط التأمين ويقوم باستثمارها،
ومن مجموع األقساط وعوائد االستثمار تخصم التكاليف واملبلغ الذي تدفعه هذه الشركة في شكل تعويضات
وعوائد للمؤمن لهم أو املستفدين.
 .2.2.1إدارة النشاط التسويقي :يتضمن التسويق الناجح للخدمة التأمينية تقديم تشكيالت متنوعة
وجذابة لوثائق التأمين والوصول إلى العمالء بأقل تكلفة ،فكلما قلصت تكاليف ابتكار األنواع الجديدة وتدريب
الوكالء واإلشراف عليهم ،حتى تصل إلى تحقيق أقساط تأمين منخفضة نسبيا باملقارنة مع شركات التأمين
األخرى ،وبالتالي املحافظة على الحصة السوقية.
 .3.2.1أنشطة تحديد احتماالت الخطر :يرتبط قسط التأمين ارتباطا وثيقا بعمل الخبير املتخصص في
تقدير احتماالت وقوع األخطار التي يغطيها التأمين ،ويعتمد في ذلك على الدراسة التاريخية ملعدالت وقوع
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املخاطر املؤمن ضدها ،وذلك إلى جانب ما يتم توقعه من تغيرات لها تأثير في إحداث تغيير في تلك املعدالت
مستقبال حيث تقوم بدراسة وتحليل مصادر األموال ومجاالت توظيفها ،وذلك من حيث كلفتها واملرونة التي
تتوفر فيها .وفي هذا املجال يتم استخدام مؤشرات مالية في تقسيم أداء وكفاءة شركات التأمين.
 .4.2.1إدارة املوجودات ومصادراألموال :يرتبط قسط التأمين ارتباطا وثيقا بعمل الخبير املتخصص في تقدير
احتماالت وقوع األخطار التي يغطيها التأمين ،ويعتمد في ذلك على الدراسة التاريخية ملعدالت وقوع املخاطر املؤمن
ضدها ،وذلك إلى جانب ما يتم توقعه من تغيرات يكون لها تأثير في إحداث تغيير في تلك املعدالت مستقبال.
 .5.2.1املحاسبة :ويعتبر قسم املحاسبة املسؤول عن العمليات املالية .وكذا إعداد مختلف التقارير املالية،
وتتمثل القوائم املالية في شركات التأمين في كل من4:
 امليزانية :وتمثل الجدول الذي يوضح الذمة املالية لشركة التأمين في لحظة زمنية معينة. جدول حساب النتائج :ويعتبر املالية التي تنقل لألطراف املعنية صورة مختصرة عن األرباح والخسائر فيتاريخ محدد ،وتتضمن هذه القائمة كل املعلومات املحاسبية عن حجم وسير العمليات التي تجريها الشركة ،وكذا
التدفقات الناتجة عنها خالل الدورة.
 املالحق :تلتزم شركات التأمين بتكوين وإعداد ملحق خاص بها ،لتوفير كل املعلومات الدالة وتسهيلاملعلومات االقتصادية واملالية للمساهمين والشركاء ،كما تعد تكملة للقوائم املالية السابقة.
 .6.2.1الوظيفة القانونية :وتعد هذه الوظيفة مهمة لشركات التأمين ،وذلك من خالل تقديم اإلرشادات
القانونية العامة املتعلقة بالضرائب ،التسويق ،االستثمارات وقوانين التأمين.
 .3.1مفهوم إدارة املخاطرفي شركات التأمين
يمثل نظام إدارة املخاطر في املؤسسات املالية في مجموعة من املعايير والعمليات واألدوات واملعلومات
املعالجة ،والتي تساعد على تطبيق إدارة فعالة للمخاطر التي تواجهها املؤسسات في مختلف ميادين نشاطها،
حيث يتألف نظام إدارة املخاطر من جانب كمي وآخر نوعي5 .
أما بالنسبة ملفهوم إدارة املخاطر في شركات التأمين فيعرف على أنه  "6العملية التي تتخذ في إطارها
الشركة إجراءات تقييم وضبط مؤثرات األحداث املاضية ،الحاضرة واملستقبلية التي من شأنها أن تضر الشركة
وتؤثر على األصول والخصوم وقائمة التدفقات النقدية لها"
كما عرفتها الهيئة العامة للرقابة املالية املصرية أيضا على أنها " 7مجموعة اإلجراءات التي تتبعها الشركات بشكل
منظم ملواجهة األخطار املصاحبة ألنشطتها ،بهدف تحقيق املزايا املستدامة من كل نشاط ومن محفظة كل األنشطة،
ومساعدة اإلدارة على فهم الجوانب اإليجابية والسلبية املتوقعة التي تؤثر على تحقيق األهداف العامة للشركة".
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.2

أنواع املخاطرفي شركات لتأمين
ويمكن تلخيص أهم املخاطر التي تتعرض لها شركات التأمين فيما يلي8 :

 .1.2مخاطر االكتتاب :وهي املخاطر املرتبطة بعملية تقييم املخاطر التي تعرض على شركات التأمين وقبولها.
ويحدث هذا الخطر عندما يكون متوسط قيمة املطالبات الفعلية يختلف عن القيمة املتوقعة عند إصدار وثائق
التأمين ،حيث تسعى شركات التأمين إلى تخفيض خطر االكتتاب من خالل بيع عدد كبير من وثائق التأمين
وتقديم أنواع مختلفة من املنتجات التأمينية وفي مناطق جغرافية مختلفة ،بمعنى تشتيت وتوزيع الخطر
وينقسم هذا الخطر بدوره إلى9 :
 خطر االكتتاب الصافي :يرتبط هذا الخطر بالتقلبات العشوائية للكوارث سواء في قيمتها أو في تواترها،مثل املخاطر الطبيعية ،الحرائق ،التلوث ،الجريمة ،الحرب ،اإلرهاب وغيرها ،فيكون املؤمن إما في حالة أنه
لديه أقساط قليلة في مقابل األخطار المحققة ،وإما أن تكون قيمة هذه الكوارث أكبر مما هو متوقع.
-

خطر تسيير االكتتاب :ينتج هذا الخطر عن عدم االختيار الصحيح لألخطار المكتتبة أو شروط

االكتتاب المناسبة أو تحديد التسعير الصحيح لألخطار ،وحتى نقلل من هذا الخطر يجب على مسير االكتتاب

أن ينتقي الخطر المكتتب بما يتوافق وقدرة وطبيعة وهدف عمل المؤمن ،كما ينبغي على مسير االكتتاب أن

يكون على قدر من الخبرة والممارسة الالزمة لتحديد شروط االكتتاب والتفاوض مع المؤمن لهم وتسيير االكتتاب
بشكل عام ،كما يجب أن تكون تسعيرة الخطر مناسبة لتغطية األخطار المكتتبة.

 .2.2مخاطر االستثمار :يقوم املؤمن نتيجة لطبيعة نشاط التأمين باستثمار األموال املجمعة لديه لتغطية
الكوارث املستقبلية ،إال أن هذه االستثمارات معرضة لتقلبات في قيمها نتيجة لعوامل خارجية ،كتقلبات
معدالت الفائدة والقيم السوقية لالستثمارات .وللتقليل من هذا الخطر على املؤمن أن ينوع محفظته املالية وأال
يركز على استثمار معين وأن يقيم أصوله بشكل صحيح.
 .3.2مخاطر التسعير :وتعتبر من املخاطر املرتبطة بعملية االكتتاب ألنها إحدى وظائفها ،وهي املخاطر الناتجة
عن العملية التي تحاول الشركة من خاللها تحديد سعر القسط املناسب.
 .4.2مخاطر تسوية املطالبات :وهي املخاطر املرتبطة بعملية سداد املطالبات ألصحاب الوثائق كل حسب
تغطيته ،وتكمن املخاطر في أن تتخطى املطالبات الفعلية املستحقة لحاملي الوثائق فيما يخص األخطار املؤمن
عليها في أحد شركات التأمين القيمة الدفترية ملطلوبات التأمين ،حيث تتأثر مخاطر التأمين حاليا بالطبيعة
التنافسية االستثنائية للسوق والزيادة في تكرار وشدة املطالبات وخاصة مطالبات السيارات واملطالبات الطبية.
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 .5.2مخاطر املالءة املالية للشركات :ويقصد هنا باملالءة املالية قدرة شركات التأمين على أن تضمن بشكل دائم
مواردها الخاصة لدفع االلتزامات الناشئة عن أعمال التأمين أو إعادة التأمين ،ولذا قد تواجه شركات التأمين
مخطر عدم القدرة على سداد االلتزامات عند االستحقاق.
 .6.2مخاطر االئتمان :وهي املخاطر املرتبطة بعدم قدرة الطرف اآلخر على الوفاء بالتزاماته من خالل ما يستدل
عليه من تأخر املؤمن له في سداد األقساط ووضع االقتصاد بشكل عام على مخاطر االئتمان .وهذه املخاطر
تعتبر من املعيقات اليومية التي تتعرض لها بعض شركات التأمين
 .7.2مخاطر تقنية املعلومات :وهي املخاطر التي تنشأ نتيجة الخطأ أو الفشل في استمرار أعمال الشركة بسبب
خطأ في تقنية املعلومات ،والتي تمثل البرامج التقنية الحاسوبية التي تستخدمها شركات التأمين في أعمالها
اليومية ،حيث يفترض أن لكل شركة برنامج يستخدم في العمليات اليومية من إدخال معلومات املؤمن لهم
وإصدار الوثائق وإدارتها والعمليات التأمينية األخرى.
 .8.2مخاطر ّ
تعرض الشركات لالحتيال التأميني :ويعرف االحتيال في التأمين على انه كل عمل يقصد من وراءه
تحقيق كسب غير مشروع ن خالل تعمد تقديم أو إخفاء الحقائق املادية املتصلة بالقرار املالي أو عملية أو تصور
لوضع شركة التأمين ،أو إساءة املسؤولية أو موقع ثقة أو عالقة وكالة ،وكذا سوء توزيع املوجودات املؤمن عليها
من أجل تقديم مطالبات في وقت الحق.
فاالحتيال في التأمين هو اصطناع تأمين أو رفع قيمة مطالبة تأمين بزيادة قيمة الضرر أو تغيير طبيعته
بوسائل غير مشروعة بغرض تحقيق مكاسب غير مستحقة .وتشير الجمعية الدولية ملشرفي التأمين أن مصادر
االحتيال تتمثل فيما يلي10:
 االحتيال الداخلي :كاالحتيال على شركة التأمين من قبل مدير مجلس اإلدارة أو أي أحد من العاملينبالتآمر مع اآلخرين في داخل شركة التأمين أو خارجها.
 احتيال حامل وثيقة التأمين (املؤمن له) :كاالحتيال ضد شركة التأمين فش شراء أو تنفيذ منتج مؤمنمن قبل شخص أو أشخاص من خالل الحصول على تسديد أو تغطية خاطئة.
 احتيال الوسطاء أو وكالء التأمين أو املهن التأمينية املساعدة :احتيال عن طريق وسطاء أو وكالءشركات التأمين ضد شركة التأمين أو حاملي وثائق التأمين أو احتيال مسوي الخسائر من خالل تغيير الحقائق في
تقارير تسوية الخسائر.
 احتيال الجهات التي تزود الخدمات التكميلية لوثائق التأمين :كاالحتيال الذي يتم من قبل مراكزصيانة السيارات ،وكاالت السيارات ،املراكز والجهات الطبية.
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وينتج عن االحتيال على شركات التأمين العديد من األضرار ،منها11 :

-

الخسائر املالية نتيجة قيامها بدفع التعويضات املستمرة ملطالبات تأمينية لحوادث غير حقيقية.

 اضطرار شركات التأمين لرفع أسعار التأمين على املؤمن لهم من األفراد أو املؤسسات لتعويض الخسائر وزيادةنسبة االحتياطات املالية ،األمر الذي يسبب خسارة بعض الزبائن نتيجة فقدان التنافسية القائمة على األسعار.
 اضطرار شركات التأمين إليقاف التعامل مع بعض مزودي الخدمات الداعمة للخدمة التأمينية كمراكز صيانةالسيارات أو الخدمات الطبية ،األمر الذي يقلل فرص توسيع شبكات الخدمات مما يقلل من املنافسة مع الشركات.
 الخسائر التي تتكبدها شركات التأمين في قضاء الوقت في البحث عن مزودين للخدمات من الذينيتبعون أنظمة مهنية وإدارية ذات شفافية وأخالق عالية من أجل التخفيف من احتماالت االحتيال.
 الخسائر التي ستتكبدها شركات التأمين نتيجة قيامها في البحث والتحري ومالحقة املحتالين أماماملحاكم وتعيين املحامين لذلك.
 الخسائر التي ستتحملها شركات التأمين لتعيين محاسبين ومدققين إضافيين من أجل كشف املبالغواملطالبات غير الصحيحة.
 الخسائر املعنوية التي ستحدث داخل الشركة نفسها نتيجة للشك وتوجيه اللوم الذي سيوجه لبعضاملوظفين ،األمر الذي يسبب اهتزاز والء وثقة املوظفين في شركتهم.
 اهتزاز صورة شركة التأمين أمام املؤمن لهم غير املحتالين ،نتيجة اختراق املحتالين للشركة وأنظمتها،األمر الذي سيدفعهم إلى البحث عن شركات تأمين أخرى.
 الخسائر التي ستتحملها شركات التأمين نتيجة تركيب وتحديث أنظمة تقنية من أجهزة الحاسوب وأيأجهزة أخرى من أجل الكشف عن أساليب وطرق االحتيال التي يستخدمها املحتالون.
 .3استراتيجية إدارة املخاطرفي شركات التأمين
تقوم شركات التأمين باعتماد استراتيجية شاملة إلدارة مخاطرها ،تأخذ هذه االستراتيجية في
االعتبار العوامل املوالية12:
 جمع وتحليل البيانات واملعلومات الضرورية عن البيئة الداخلية والخارجية للشركة للتعرف علىاملخاطر التي تواجهها.
 اكتشاف وتحديد وتوصيف املخاطر الحالية واملستقبلية التي تواجه الشركة في ضوء البياناتّ
والتعرف على العالقات فيما بينها.
واملعلومات املتاحة وتصنيفها
 تحديد مستويات املخاطر باستخدام الوسائل العلمية لقياس الخطر ،وفي ضوء توقع حجم الخسائراملترتبة عليها ودرجة تأثيرها على وضع الشركة وقدراتها املالية.
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 تحديد أفضل الطرق ملواجهة املخاطر والتعامل معها (االستجابة للمخاطر) ووضع األولويات واإلجراءاتوالبرامج التنفيذية ملواجهة الخطر.
 مراجعة وتقييم مدى جودة السياسات والبرامج التنفيذية املوضوعة ملواجهة املخاطر والعمل علىتطويرها في ضوء التحديات املحيطة ومستجدات السوق.
 وضع اإلجراءات التصحيحية الضرورية لتطوير سياسات الشركة وبرامجها إلدارة املخاطر. إعداد تقرير ربع سنوي بنشاط إدارة املخاطر لعرضه على لجنة املراجعة تمهيدا لعرضه على مجلس اإلدارة. التنسيق بين اإلدارات املختلفة ذات العالقة لتطوير نظم إدارة املخاطر بالشركة ،والتحقق من تنفيذاإلدارات املعنية لتوصيات اإلدارة.
 املساهمة في نشر الوعي بأنواع املخاطر التي تواجه الشركة وأساليب مواجهتها.كما يضاف إلى االعتبارات السابقة ضرورة توفير تدقيق داخلي يتميز بالكفاءة على مستوى شركات التأمين،
وتحقيق التعاون ما بين هذا األخير وقسم إدارة املخاطر ،نظرا للدور الذي يلعبه التدقيق الداخلي في اكتشاف بعض
املغالطات واألخطاء والحد من العديد من املخاطر ،وهذا ما سيتم التطرق إليه في الجزء املوالي من البحث.
ثانيا :دورالتدقيق الداخلي في الحد من مخاطرشركات التأمين
نظرا ألهمية وظيفة التدقيق الداخلي في خلق القيمة املضافة في كل املنظمات االقتصادية ،يجعل من
موقعها في الهيكل التنظيمي في شركات التأمين ذات اهمية كبيرة ،تظهر من خالل درجة نجاح او فشل هذه
الوظيفة في إنجاز مهامها الرقابية.
.1

نظام الرقابة الداخلية في شركات التأمين

تعتبر الرقابة الداخلية مرحلة مهمة من مراحل التدقيق الداخلي بشكل عام ،وسيتم فيما يلي إلى التطرق
على إجراءات هذه املرحلة في شركات التأمين.
 .1.2أهداف نظام الرقابة الداخلية في شركات التأمين :وتتمثل هذه األهداف فيما يلي13 :

-

حماية موارد شركة التأمين على األضرار من اإلسراف واالختالس وعدم الكفاءة في التسيير.

-

ضمان دقة البيانات املحاسبية بشكل يسمح باالعتماد عليها في تقييم املالءة املالية لشركة التأمين.

 ضمان االستجابة للسياسة املسطرة من قبل اإلدارة العليا لشركة التأمين. تقييم أداء كل قسم من أقسام شركة التأمين على األضرار خصوصا تلك األقسام املسؤولة على سيرعمليات النشاط التقني بالشركة.
-

ضمان تقييم وتتبع جيد للمسار التقني ودورة حياة املنتج التأميني املعروض ضمن تشكيلة منتجات شركة التأمين.
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 .2.2مقومات نظام الرقابة الداخلية في شركات التأمين :وتتمثل هذه املقومات في14 :

 الدليل املحاسبي لعمليات النشاط التقني في شركات التأمين :ويعتمد في تبويب الحسابات في هذاالدليل على درجة معينة من التفصيل حتى تكون مفيدة لعملية اتخاذ القرارات.
ّ
 الدورة املستندية في شركات التأمين :يتطلب تحقيق نظام رقابة داخلية فعال وجود دورة مستندية علىدرجة عالية من الكفاءة.
 املجموعة الدفترية من شركة التأمين :بحيث يتوجب أن ّتعد مجموعة دفترية كاملة تراعي فيها النواحي
القانونية والتقنية.
 .3.2وسائل نظام الرقابة الداخلية في شركات التأمين :ويتم التركيز على أربعة عناصر أساسية ،هي15 :

 الخطة التنظيمية :إن وجود خطة تنظيمية تستجيب في جميع األحوال إلى القرارات التي تتخذ ومحاولةتوجيهها بما يخدم مصلحة وأهداف شركة التأمين ،بحيث تبنى على ضوء تحديد األهداف وعلى االستقالل
التنظيمي للوظائف التشغيلية ،سيحدد بوضوح خطوط السلطة واملسؤولية اإلدارية التي تتكون منها شركات
التأمين ،باإلضافة إلى تنسيق جميع عمل املديريات بما يؤدي إلى تدفق منظم املعلومات.
 تحديد اإلجراءات وقواعد املمارسة :تعتبر اإلجراءات وقواعد املمارسة من بين أهم الوسائل التيتعمل على تحقيق األهداف املرجوة من نظام الرقابة الداخلية ،فإحكام وت حديد هاتين الوسيلتين من قبل
املديرية العامة لشركة التأمين بصورة مكتوبة ومنشورة حتى يتسنى فهمها وتطبيقها من طرف القائمين
على سير عمليات النشاط التقني فيها ،يساعد على حماية األصول والعمل بكفاءة والتزام بالسياسات
اإلدارية املرسومة.
 املقاييس املختلفة :تستعمل املقاييس املختلفة داخل شركة التأمين لتمكين نظام الرقابة الداخلية من تحقيقأهدافه املرسومة في ظل إدارة تعمل على إنجاحه من خالل قياس كل من درجة مصداقية املعلومات ،مقدار النوعية
الحاصل من عمليات النشاط التقني واحترام الوقت املخصص سواء لتحقيق مراحل الرقابة أو السترجاع املعلومات.
.2

أهمية التدقيق الداخلي في إدارة مخاطرشركات التأمين

ويعرف التدقيق الداخلي في شركات التأمين على انه  "16وظيفة مستقلة وموضوعية تعطي للمنظمة ضمانا
حول درجة التحكمى في عملياتها ،وتقدم لها النصائح للتحسين واملساهمة في الرفع من القيمة املضافة ،فهو
يساعد هذه املنظمة على تحقيق أهدافها من خالل تقييم سيرورة إدارتها للمخاطر والرقابة والحوكمة
للمؤسسة ،وكذا تقديم اقتراحات للرفع من فعاليتها".
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 .1.1العالقة بين التدقيق الداخلي وإدارة املخاطر في شركات التأمين :على مستوى شركات التأمين تعد إدارة
املخاطر إحدى اإلدارات أو الوحدات التي ترتبط بشكل كبير بالتدقيق الداخلي ،على الرغم من أن كل منهما يمثل
قسم مستقل عن اآلخر في الهيكل التنظيمي للشركة ،وتظهر مستويات هذه العالقة في املراحل املوالية17 :
 مرحلة تخطيط عملية التدقيق :يجب أن يراعى عند التخطيط لعملية املراجعة الداخلية تحديداإلجراءات التي تتضمن معلومات عن العمليات واألنشطة التي تتعرض ملخاطر عالية بناءا على دليل املخاطر
الذي يشكل هيكل لكل املخاطر املتعارف عليها ،على ان يتم إجراء تقييم ألنشطة املراجعة الداخلية من منظور
املخاطرة ومدى مشاركة إدارة املخاطر في إجراء تقييم املخاطر.
 مرحلة تنفيذ عملية التدقيق :يجب من خالل هذه املرحلة التركيز على اختيار ما إذا كانت إدارة الشركةوالرقابة الداخلية بها تعمال على تجنب املخاطر أو الحد منها ،لذا يوص ى املدقق الداخلي خالل هذه املرحلة
بزيادة فعالية أنشطة الرقابة الداخلية التي يتم تحديدها بالتنسيق املباشر بين املدقق الداخلي ومدير املخاطر.
 مرحلة أوراق العمل :يجب خالل هذه املرحلة إضافة املعلومات املتعلقة باملخاطر إلى أوراق عمل املراجعأثناء تنفيذه لعملية التدقيق ،بحيث يربط بين كل مالحظة أو نتيجة يصل إليها وبين املخاطر التي تتعرض لها
الشركة مع إمكانية تقديم املدقق توصيات مناسبة تخص معالجة خطر معين.
ّ
التوصل إليها بشأن املخاطر
 مرحلة إعداد تقريرالتدقيق :يجب أن يتضمن تقرير املدقق النتائج التي تموالتوصيات الالزمة لتجنبها أو الحد منها ،على أن يتم رفع هذا التقرير للجنة التدقيق ومجلس اإلدارة ،والتي
بدورها تصدر تعليماتها إلدارة املخاطر لألخذ بتوصيات املدقق ومتابعة تنفيذها.
 مرحلة املتابعة :يجب من خالل هذه املرحلة متابعة وتقييم نظام الرقابة الداخلية على أساس املخاطربالتنسيق بين كل من قسم التدقيق وقسم إدارة املخاطر بالشركة ،بهدف السيطرة على كافة مخاطرها وإدارتها
بالطريقة التي تقلل من احتماالت تعرضها للخسارة.
 .2.1إجراءات دعم دور التدقيق الداخلي في إدارة مخاطر شركات التأمين :ويمكن تلخيص هذه
اإلجراءات فيما يلي18:
-

التأكد من قيام املؤمن له بتعبئة طلب التأمين بشكل كامل.

 التأكد من أن أقساط التأمين تشمل تكلفة الوثائق ،بما في ذلك التكاليف غير املباشرة للتسويق أو أيرسوم أخرى.لكل من عملية االكتتاب وعملية االئتمان.
 التأكد من تقييم أرباح وخسائر العمل لتحديد اآلثار املرتبطة بتعديل سعر قسط التأمين على األرباح. التأكد من إجراء تقييم دوري إلجراءات ومبادئ تسوية املطالبات لتعزيز صحتها.املجلة الدولية لألداء االقتصادي  /جامعة أمحمد بوقرة بومرداس  /مخبرأداء املؤسسات االقتصادية الجزائرية في ظل الحركية االقتصادية الدولية
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 التأكد من تحديد وتطبيق عملية تسوية املطالبات مع شركات إعادة التأمين من أجل تسهيل تسويةتلك املطالبات.
 التأكد من احترام الحد األدنى االلزامي من هامش املالءة املالية يتماش ى مع حجم اكتتابها وحجم مخاطرها.تكمن أهمية وظيفة التدقيق الداخلي في إدارة املخاطر في شركات التأمين من خالل األدوار التي تلعبها هذه
الوظيفة ،واملتمثلة في كل من:
 الدور التوكيدي :حيث تقوم وظيفة التدقيق الداخلي خدمات تأكيدية لإلدارة والشركة ككل من خاللالتأكد من حسن سير العمل من خالل اإلجراءات السابقة الذكر.
 الدور االستشاري :تقوم مهمة التدقيق الداخلي بتقديم خدمات استشارية لإلدارة ومجلسها في كافةجوانب نشاط الشركة ،مثل تقديم النصح واملشورة فيما يتعلق بإدارة املخاطر.
.3

إجراءات تفعيل دورالتدقيق الداخلي في الحد من مخاطرشركات التأمين
ليكون دور التدقيق الداخلي فعاال في إدارة املخاطر في شركات التأمين ،البد من مراعاة النقاط املوالية19 :

 يجب ان يكون هناك توافق بين كل من التدقيق الداخلي وإدارة املخاطر بالشركة يضمن لكالالطرفين عالقة تبادلية
 تكاملية ،مع الحفاظ على الصورة الذاتية واالستقاللية لطبيعة عمل كل منهما ،وهذا يتطلب وضعسياسة تضمن تدفق البيانات واملعلومات بينهما.
 يجب على إدارة املخاطر بالشركة ،وفي إطار هذه العالقة السماح باملشاركة للمدقق الداخلي فياجتماعاتها مع اإلدارة العليا عند وضع استراتيجية إلدارة مخاطر الشركة ،والسماح له بالدخول إلى
قاعدة البيانات الخاصة لتحقيق املشاركة الفعالة وت قديم املشورة الالزمة إلعداد نظام محكم إلدا رة
مخاطر الشركة.
 يجب على إدارة املخاطر بالشركة أن يكون لها إطار محدد لعملياتها ،تحدد فيه املالمح األساسية لعمليةإدارة املخاطر في مراحلها املختلفة من ناحية ،ويمثل نموذجا للعالقة التكاملية بينها وبيت التدقيق املحاسبي.
 تعد إدارة املخاطر بالشركة مسؤولية مشتركة بين التدقيق الداخلي وإدارة املخاطر بها ،فمهام إدارةاملخاطر هي القيام بتنفيذ كافة العمليات التي من شأنها تحقيق إدارة شاملة للمخاطر التي ّ
تتعرض لها الشركة،
ّ
ّ
التحقق من تنفيذ التوصيات التي تم وضعها لتحسين إدارة املخاطر
وتتمثل وظيفة التدقيق الداخلي في
بالشركة ،وهذا يتطلب التنسيق الدائم بين كل من املدقق الداخلي ومدير املخاطر بشركة التأمين.
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ثالثا :دور املدقق الداخلي في مختلف مراحل إدارة املخاطر20

تتم عملية التقييم والتأكيد التي يقوم بها املدقق الداخلي إلدارة املخاطر على مستوى شركات التأمين
بتدخل املدقق الداخلي في مختلف مراحل إدارة هذه املخاطر.
.1

مرحلة تحديد املخاطر

ويقصد بهذه املرحلة تحديد أنشطة الشركة ومجاالتها لتكون عرضة للمخاطر ،ثم تحديد هذه املخاطر
باستعمال مجموعة من األساليب .ويمكن ذكر منها ما يلي:
 .1.1التحديد املعتمد على األهداف :ويعتمد هذا األسلوب في تحديد املخاطر على ان األنشطة التي تؤثر بشكل
سلبي على تحقيق أهداف الشركة تمثل خطر.
 .2.1التحديد املعتمد على التصنيف :يعتمد هذا األسلوب في تحديد املخاطر على تصنيف جميع املصادر
أو األنشطة الرئيسية املسببة للمخاطر على شكل مجموعات متجانسة ،وعليه توجد مخاطر تشغيلية،
مخاطر مالية الخ.
 .3.1التحديد املعتمد على التقييم الذاتي :يعتمد هذا األسلوب على قيام كل نشاط أو قسم داخل
الشركة بفحص ومراجعة طبيعة أعماله واألحداث التي تؤثر عليها ،ثم تحديد املخاطر املرتبطة بشكل
مباشر بهذا النشاط.
 .4.1التحديد املعتمد على العصف الذهني :ويعتمد هذا األسلوب في تحديد املخاطر على تبادل اآلراء واألفكار
التي تستنتج من خبرات ومهارات فريق عمل إدارة املخاطر.
ويتجلى الدور الذي يقوم به املدقق في هذه املرحلة من خالل قيامه باألنشطة املوالية:
 معرفة األهداف التي تسعى الشركة إلى تحقيقها في مرحلة تحديد املخاطر. إجراء مسح شامل للمخاطر املحيطة بجميع أنشطة وأهداف الشركة عن طريق إجراء مقابالت وعملاستفسارات وتبادل األفكار مع املسؤولين على إدارة املخاطر في شركة التأمين.
 إعادة تصنيف املخاطر التي تتعرض لها شركة التأمين في مجموعات متجانسة في ضوء درجة تأثيرالخطر واحتمال حدوثه.
 مراجعة سياسات واستراتيجيات إدارة املخاطر املطبقة في مرحلة تحديد املخاطر ،والتأكيد من وجودتوافق بين السياسة والتطبيق.
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 .2مرحلة تقييم املخاطر :ويقصد بتقييم املخاطر تقدير وقياس حجم املخاطر املحتملة عند حدوث
املخاطر املختلفة واملحددة سلفا ،وذلك باالعتماد على مجموعة من األساليب الكمية والوصفية في القياس .وتمر
هذه املرحلة بالخطوات املوالية:
 قياس أو تقدير الخطر. توثيق نتائج تقييم املخاطر التحديث املستمر لعملية تقييم املخاطر ،حيث يتولى مجلس اإلدارة ولجنة التدقيق على مستوى شركةالتأمين مسؤولية اإلشراف على عملية التقييم ،أما دور املدقق الداخلي في تفعيل عملية التقييم ،تتجلى من
خالل قيامه ملجموعة من األنشطة ،هي:
 معرفة األهداف التي تسعى إليها إدارة شركة التأمين من أداء عملية إدارة املخاطر.-

االطالع على السياسات واالستراتيجيات املوضوعة بشأن تنفيذ عملية تقييم املخاطر.

 تقديم املساعدة والنصائح إلدارة املخاطر في تنفيذ عملية التقييم ،من خالل اقتراح األساليباملالئمة للتقييم والقياس.
 تقديم التوصيات الالزمة إلدارة مخاطر شركة التأمين فيما يتعلق بنتائج التقييم املتوصل إليها. املشاركة الفعالة في التدريب املستمر وورش العمل املتخصصة في أنشطة فحص وتقييم املخاطر. -التأكد من صحة قياس درجة أهمية وتأثير واحتمال حدوث كل خطر.

ّ
 تقديم خدمات تأكيدية ملجلس إدارة شركة التأمين تفيد بأن عملية تقييم املخاطر نفذت بشكل صحيح..3

مرحلة االستجابة للمخاطر

ويقصد بهذه املرحلة تعامل إدارة املخاطر مع املخاطر التي تم تحديدها وتقييمها.وتمر هذه املرحلة
بالخطوات املوالية:
 .1.3ترتيب املخاطرحسب درجة األهمية :تكون البداية في معالجة املخاطر ذات التأثير األكبر على أهداف الشركة.
 .2.3تحديد خيارات االستجابة للمخاطر :ويتم في هذه الخطوة تحديد البدائل أو الخيارات املتاحة لإلدارة
للتعامل مع املخاطر .وتوجد ّ
عدة خيارات للتعامل مع مخاطر شركات التأمين ،هي:
 تجنب املخاطر. تخفيض أو نقل املخاطر ،والذي تقوم من خالله شركة التأمين بتطبيق نظام رقابة فعال تحاول منخالله التخفيف من درجة تأثير الخطر ودرجة احتمال تأثيره إلى الحد املقبول من قبل الشركة.
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ويتمثل دور املدقق الداخلي في هذه املرحلة من تفعيل عملية االستجابة للمخاطر في شركات التأمين في
القيام باألنشطة املوالية:
 االطالع على األهداف التي تسعى الشركة لتحقيقها من أداء عملية االستجابة للمخاطر. االطالع على استراتيجيات إدارة الشركة بشأن التعامل مع املخاطر واالستجابة لها. تقييم الخيارات أو االستراتيجيات التي وقع عليها االختيار مع كل نوع من أنواع املخاطر. مساعدة اإلدارة في كيفية تخفيض احتماالت حدوث املخاطر واآلثار املتوقعة لها على تحقيقأهداف شركة التأمين بتقديم االقتراحات املناسبة الختيار اإلدارة االستراتيج يات املالئمة للتعامل مع كل
نوع من املخاطر.
 تقديم خدمات تأكيدية ملجلس اإلدارة ولجنة املراجعة تفيد بمدى فعالية إدارة املخاطر بشركة التأمينفي اختيار البديل األمثل للتعامل مع املخاطر واالستجابة لها.
 .3.3تحديد تكلفة تطبيق خيارات االستجابة املتاحة ملعالجة املخ اطر واملفاضلة بينها :ويتم في هذه
املرحلة تحديد تكلفة كل بديل من خيارات االستجابة للمخاطر ،ألن التكلفة تمثل األساس في تحديد
الخيار األمثل للمعالجة.
.4

مرحلة التقريرعن املخاطر

ويقصد بها وضع النتائج املتوصل إليها من خالل عملية التدقيق الداخلي لبرنامج إدارة املخاطر في
تقرير مكتوب ،متضمنا التوصيات الالزمة لتحسين البرنامج ،بحيث يرفع هذا التقرير إلى مجلس إدارة
الشركة ولجنة املراجعة.
كما يتولى املدقق الداخلي متابعة تنفيذ الشركة لكافة التوصيات واالقتراحات التي نص عليها تقريره
بشأن املخاطر.
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الخاتمة
تواجه شركات التأمين كغيرها من املؤسسات املالية العديد من املخاطر من مخاطر االكتتاب. ،مخاطر
االستثمار ،مخاطر التسعير ،مخاطر تسوية املعامالت ،مخاطر املالءة املالية ،مخاطر االئتمان ،مخاطر تقنية
ّ
التعرض لالحتيال ،هذه املخاطر التي من شأنها أن تضعف من األداء املالي واملردودية املالية
املعلومات ومخاطر
لهذه الشركات ،لذا لزم عليها العمل على إنشاء قسم إلدارة هذه املخاطر واعتماد استراتيجية تنطوي على العديد
من اإلجراءات واألساليب الكفيلة للحد من هذه املخاطر والتصدي لها ،ومن بين أهم هذه اإلجراءات تفعيل دور
وظيفة التدقيق الداخلي في املساهمة في إدارة مخاطر شركات التأمين ،نظرا للدور الكبير الذي يقوم به املدقق
الداخلي بسبب امتالكه املعارف والخبرات التي تجعله مؤهال في تقييم املخاطر وتحسين إدارتها وذلك من خالل
كل من دوره التوكيدي ودوره االستشاري الذي يقدمه لشركة التأمين وإدارتها.
حيث أن وظيفة التدقيق الداخلي تساهم بشكل كبير في تحديد وتقييم املخاطر التي تواجه شركات
التأمين وكذا االستجابة لها.
ولتحقيق تأثير وظيفة التدقيق الداخلي على تفعيل عملية إدارة مختلف املخاطر على مستوى شركات
التامين يتطلب األمر العمل على إرساء عدد من املتطلبات ،على رأسها التنسيق الدائم بين كل من املدقق الداخلي
ومدير املخاطر بشركة التأمين.
كما ينبغي على إدارات شركات التأمين إعطاء وظيفة التدقيق الداخلي دورا أكبر في تحديد وتقييم املخاطر
التي تواجهها ،مع ضرورة إجراء دورات تدريبية بصفة دورية للعاملين في هذا املجال من أجل تحصيل أكبر قدر من
املعلومات حول املخاطر التي تواجه شركات التأمين.
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