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امل�ستخل�ص
 وذلك، وتعتمد عىل مبدأ ختمني املخاطر،الدراسة األكتوار ّية هي نوع من العلوم التي ختتص باملستقبل

،احلسابية واالحصائية يف تقدير حجم اخلطر يف الرشكات املالية ورشكات التامني
باستخدام الطرق
ّ
علميا وذوي اخلربة
 يقوم هبا فئة من املؤهلني،علمية يف هذا املجال
عن طريق دراسات ومباحث
ّ
ّ
، ومن أشهر التطبيقات عىل هذه الدراسة (جداول احلياة والوفاة) املستخدمة يف رشكات التأمني.
:  منها،باإلضافة هلذا تضم هذه الدراسة العديد من العلوم واملواضيع والتي تتمحور حول املستقبل

، وقد ازداد اإلقبال عىل دراسة هذه العلوم.  برجمة احلاسوب والتمويل، االقتصاد، واالحتامالت،احلساب واإلحصاء

 لزيادة الطلب عليها يف،”أمهية تلك الوظيفة باعتبارها “وظيفة املستقبل
ّ وذلك بعد نرش عدة دراسات وتقارير تشري إىل

.  والرشكات االستثامرية، وصناديق التقاعد واملعاشات،املالية
ّ  والرشكات، ومؤسسات الضامن االجتامعي،قطاع التأمني

 حيث يقوم اإلكتوار ّيون بتوفري التقديرات والتي تتطلب، تعترب مهن ًة جتار ّية، وكمهنة تتعامل مع اخلطر وعدم اليقني     
 وقياس النتائج،رياضية االحتاملية لوقوع املخاطر
 حيث يق ِّيمون بمعادالت،وآلياهتا
ّ
ّ اخلربة يف جمال أنظمة األمن املايل

املالية النامجة عن تلك
ّ  للعمل عىل احلد من آثارها السلبية وتقليل نسبة اخلسائر،التي تطرأ يف حال وقوع تلك املخاطر
.إمكانية عدم وقوعها إن أمكن
 والعمل عىل دراسة،األحداث أو املخاطر
ّ

Abstract

Actuarial study is the kind of science that is concerned with the future, and based on the principle
of risk a guess, so using mathematical and statistical methods to estimate the size of risk in financial
firms and insurance companies, through scientific studies and Investigations in this area, carried out
by a class of academically qualified and experienced. Among the most famous applications on this
study (Life tables and death) used in insurance companies, as well as for this includes many of the
sciences and themes which revolve around the future, including this study, calculation and statistics,
probability, economics, computer programming and funding. The demand for these sciences study
has increased, following the publication of several studies and reports indicate the importance of this
function as a «function future», to increase the demand for them in the insurance sector, and social
security institutions, financial companies, pension funds and pensions, and investment companies.
And as a profession dealing with risk and uncertainty, is considered a commercial career, where
the «actuaries» providing estimates and that require expertise in the field of financial security systems
and mechanisms, where they live mathematical equations probability of the occurrence of risk, and
measure the results that occur in the event of such risks, to work on the reduction of negative effects
and reduce the proportion of the financial losses caused by these events, or the risks, and work on the
study of the possibility of not falling, if possible
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دور اخلبري االكتواري يف الرشكات املالية

واالقتصاد واحلاسوب يف تقييم شتى املخاطر يف

املقدمة
األكتوار ّية هي نوع من العلوم التي ختتص

باملستقبل ،وتعتمد عىل مبدأ ختمني املخاطر ،وذلك

واإلحصائية
احلسابية
عن طريق استخدام الطرق
ّ
ّ
املالية
يف تقدير «حجم املخاطر» يف جمال الصناعات ّ
علمية يف
والتأمني ،عن طريق دراسات ومباحث
ّ
علميا وذوي
هذا املجال ،يقوم هبا فئة من املؤهلني
ّ
اخلربة ،ويشرتط يف من يامرس األعامل االكتوارية

أن يكون حاص ً
ال عىل شهادة متقدمة يف ختصص
علم الرياضيات أو اإلحصاء أو املالية ثم اجتياز

تدريب ًا متقدم ًا (دكتوراه ،ماجستري أو دبلوم عايل يف
العلوم االكتوارية ) ،ويعد عمل اخلبري االكتواري
أسايس وهام يف قطاع التأمني والقطاع املايل ،فهو
ال يقدم اإلحصائيات فحسب ،وإنام يتعاطى بكافة

املسائل الفنية واإلدارية واملالية ،ويعترب مسؤو ً
ال

مسؤولية كاملة عام يقدمه لرشكة التأمني من نصائح

ومالحظات سواء يف تسعري الوثائق أو اخلدمات أو يف
حتديد قواعد القبول واالختيار.

لتخمني املخاطر Actuarial science

فهو

العلم الذي يستخدم الطرق احلسابية واإلحصائية
لتقدير حجم يف قطاع التأمني والصناعات املالية.
واإلكتواريون هم هؤالء األشخاص املؤهلون من
حيث التعليم واخلربة يف هذا املجال .واالكتوارية

تعني علوم إدارة املخاطر والتأمني وتبحث يف كيفية

استخدام علوم الرياضيات واإلحصاء والقانون
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خمتلف مناحي احلياة وإجياد حلول للمشاكل املستجدة
يف خمتلف النواحي االجتامعية والتمويلية واإلدارية.ز

منهجية البحث
Research Methodology
 .1م�شكلة البحث :
وتعد هذه املهنة من أهم املهن املطلوبة ،واملرغوب

يف دراستها ،ففي عام 2006م ،أصدرت جملة “يو أس

نيوز” تقرير ًا مفاده بأن األكتوارية تعد ضمن نطاق
أفضل  25مهنة يتوقع رواجها يف املستقبل ،ونرشت

دراسة أخرى يف العام 2010م بواسطة “جوب
سريش” ،حيث تشري الدراسة إىل أن املهنة رقم واحد

يف أمريكا هي مهنة اإلكتواريني ،وبنت دراستها وفق
العديد من املعايري هي( :توقعات التوظيف ،الدخل،

بدنية و إجهاد )  .ويف العام 2012م،
البيئة ،متطلبات ّ

األمهية
جاءت هذه املهنة يف املرتبة الثالثة من حيث
ّ
واإلقبال عىل السلم الوظيفي يف العامل  ،.وهذا ما

جعل مشكلة الدراسة هامة ،وهي التعرف عىل

صفات ودور اخلبري االكتواري وقدرته ومهاراته يف

التحليل ،ودوره يف الرشكات املالية .

 .2اهمية البحث:

تنبع أمهية البحث من أمهية موضوع صفات

ودور اخلبري اإلكتواري ،ومهامه ،ومسؤولياته.

واإلكتواري هو الشخص الذي يقوم بتطبيق مبدأ
االحتامالت واإلحصاءات التي تشكل عنرص ًا هام ًا

املدرس املساعد سيناء امحد جاراهلل
تقوم االلتزامات،
يف تسعري اخلدمات ،وعىل أساسها ّ

وتكون املخصصات يف الرشكات املالية .
ّ

 .3الدرا�سات ال�سابقة

 -1دراسة ()Ibrahim، 2000
»Modeling Applications in Actuarial Science

وعدم اليقني ،تعترب مهن ًة جتار ّية.
 -3دراسة

(Needleman 2010)، «The Best and
»Worst Jobs

تستخدم هذه الدراسة لتصنيف مرتبة اخلبري

اهتمت هذه الدراسة بمعيار التوازن لتخفيض

االكتواري واعتمدت عىل مخسة معايري رئيسية

تنازل رشكة التامني بمعدل احتفاظ يف اعادة التامني

وتوقعات التوظيف ،و املتطلبات البدنية واإلجهاد و

قابلية رشكة التامني للخسارة املالية من خالل ضبط

املحسوب عىل اساس اكتواري سليم ،وحتديد مستوى
االحتفاظ املطلق ،وقد تم تطبيق النموذج و مناقشة

العوامل واملعايري املؤثرة يف معدالت االحتفاظ لرشكة
الرشق للتامني املرصي .

 -2دراسة ()Valene Gallo،2015
«How to Start a Actuarial Service

“ Business Beginners Guide

لتصنيف وحتديد الوظائف :البيئة ،والدخل،
حصلت مهنة اخلبري االكتواري عىل املركز االول بني

املهن .

املبحث االول
االكتوارية تاريخها ومميزات
Actuarial history and
features

 -1-1تاريخ العلوم االكتوارية

وهي أشهر التطبيقات عىل (جداول احلياة

بدأ ظهور العلوم اإلكتوارية يف عام 1762م

تضم هذه الدراسة العديد من العلوم واملواضيع والتي

(لندن) قامت بتطبيق طرق رياضية حلساب معدالت

والوفاة) املستخدمة يف رشكات التأمني ،باإلضافة هلذا

تتمحور حول املستقبل ،منها  :احلساب واإلحصاء،
واالحتامالت ،االقتصاد ،برجمة احلاسوب والتمويل .

وقد ازداد اإلقبال عىل دراسة هذه العلوم ،وذلك بعد

أمهية تلك الوظيفة
نرش عدة دراسات وتقارير تشري إىل ّ
باعتبارها “وظيفة املستقبل” ،لزيادة الطلب عليها يف

قطاع التأمني ،ومؤسسات الضامن االجتامعي،

املالية ،وصناديق التقاعد واملعاشات،
والرشكات
ّ
والرشكات االستثامرية  .وكمهنة تتعامل مع اخلطر

مع أول رشكة تأمني حياة يف العاصمة الربيطانية
االشرتاك السنوية ،حيث تم حساهبا استناد ًا إىل

طريقة قدمها أستاذ رياضيات ُيدعى James

 Dodsonالذي قيل بأنه كان من املترضرين
لبعض برامج تأمينات احلياة يف ذلك الزمان .لكنه

توىف بعد عام واحد من بحثه ليحل شخص آخر
كانت لديه القدرة الرياضية إضاف ًة لدراسته وحتدثه

اللغة الالتينية ُيدعى Edward Rowe Mores

وهو الذي حدد بأن يطلق عىل املسئول من أعامل
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دور اخلبري االكتواري يف الرشكات املالية
التأمني مسمى :إكتوارى (وهي التينية األصل) .كام

العلم اإلكتواري أو علم ختمني املخاطر Actuarial

فشلت دراسات عديدة ملعرفة الرس ىف هذا املسمى.

 scienceهو العلم الذي يستخدم الطرق احلسابية

اإلكتواريني يف لندن عام 1848م وضم علامء عدة

والصناعات املالية .واإلكتواريون هم هؤالء

كان أول جتمع لإللكتواريني من خالل تأسيس معهد
من انجلرتا واسكتلندا .ولكن لبعد املسافة عن لندن

مل يتمكن بعض علامء اسكتلندا (الذين كانوا يمثلون

حواىل الثلث) من حضور بعض املؤمترات واللقاءات

األمر الذي أضطرهم لتأسيس رصح علمي جديد هو
كلية اإلكتواريني يف العام 1856م ونال االعرتاف
امللكي يف العام 1868م .ولكن يف هناية العام 2010م
تم الدمج جمدد ًا باسم :معهد وكلية اإلكتواريني.
 -2-1تعريف االكتواري

واإلحصائية لتقدير حجم املخاطر يف قطاع التأمني

األشخاص املؤهلون من حيث التعليم واخلربة يف
هذا املجا وحسب تعريف الدكتور سليامن بن صالح

احلميدان «االكتوارية تعني علوم إدارة املخاطر

والتأمني وتبحث يف كيفية استخدام علوم الرياضيات

واإلحصاء والقانون واالقتصاد واحلاسوب يف

تقييم شتى املخاطر يف خمتلف مناحي احلياة وإجياد
حلول للمشاكل املستجدة يف خمتلف النواحي

االجتامعية والتمويلية واإلدارية ،واإلكتواري هو

من جيمع بني النظريات والتطبيقات يف علوم ا

كلمة االكتواري وحسب القاموس وهي كلمة

لر يا ضيا ت و ا ال حصا ء ا ت و ا ال قتصا د و ا لعلو م

املكلف بكتابة املحارض ،وتعريف االكتواري

ويمكن لإلكتواري أن يساهم يف نقاط كثرية يف

التينية تعني  Actuariesوهو املوظف الرسمي
حسب اجلمعية الدولية لالكتواريني I.A.AA

املالية لقياس املخاطر املستقبلية وإجياد احللول هلا.

جماالت التقاعد والتأمني بأنواعه ،ومن جماالت عمله:

فإن االكتواري هو مفكر متعدد املواصفات

تطوير أعامل الرشكات واملؤسسات ،حتليل عائد

يف علوم الرياضيات واالحصاءات واالقتصاد

العامة للمؤسسة ،العمل عىل حتقيق التوازن بني

االسرتاتيجية متمرس يف النظريات والتطبيقات

حساب االتصاالت والعلوم املالية ،لقب االكتواري
للمهندس املايل ومهندس الرياضيات االجتامعية،

ألن تركيبته الفريدة التي يتجىل هبا من حتليل
وصفات عمل يستخدمها للتوجه نحو تنوع متنام من

التحديات املالية واالجتامعية يف العامل كله Ninian(.

 )23 ،2013،Glenوحسب تعريف ويكيبيديا “ ..
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االستثامر ،حتليل تطور املخاطر ،حتليل املصاريف
املوجودات واملطلوبات ،توزيع األرباح ،اتفاقيات

إعادة التأمني ،املسامهة يف ترشيع األنظمة ،والكثري من

املهام األخرى.

 -3 -1جماالت عمل االكتواري

يمكن لإلكتواري أن يساهم يف نقاط كثرية يف

جماالت التقاعد والتأمني بأنواعه ومنها.

املدرس املساعد سيناء امحد جاراهلل
 -1حتليل عائد االستثامر تطوير أعامل الرشكات

واملؤسسات.

 -2حتليل تطور املخاطر..

 -3حتليل املصاريف العامة للمؤسسة

 -4العمل عىل حتقيق التوازن بني املوجودات

واملطلوبات.

 -5توزيع األرباح.

 -6اتفاقيات إعادة التأمني.

 -7املسامهة يف ترشيع األنظمة.

 -2أن يكون حاص ً
ال عىل درجة علمية يف العلوم

اإلكتوارية من إحدى اجلامعات أو املعاهد العلمية أو

مجعيات اخلرباء االكتواريني ،أو شهادة تعتمدها اهليئة.
 -3أن ال يكون قد حكم عليه بعقوبة اجلناية أو

بعقوبة مقيدة للحرية يف جريمة متس األمانة أو الرشف
ما مل يكن قد رد إليه اعتباره.

 -4أن ال يكون قد حكم بإفالسه ما مل يرد إليه

اعتباره.

 -5أن ال يقوم به عارض من عوارض األهلية.

وغريها الكثري من املهام التي يمكن لإلكتواري

 .2ويشرتط أن يكون جماز ًا هلم بمزاولة املهنة.

حيث يعترب من اقوه واهم التخصصات يف

االكتوارية العاملية ووفقا للجمعية الدولية والتي

وسيتم التزايد عىل طلب هذا التخصص يف

والتي هي -:

 -4-1صفات االكتواري الشخصية

* أال يعمل ضد املصلحة العامة ويرفع من سمعة

املسامهة هبا.

الرشكات املالية ورشكات التأمني والبنوك.
السنوات القادمة.

جيب عىل االكتواري ان يكون متصفا بصفات

املعرفة واملهنية والعمل دائام عىل تطوير نفسه ،ومهنته،

يواظب عىل االلتحاق بالدورات التدريبية واملهنية
املتعلقة بعمله كاكتواري ،ويكون حاصال عىل اللقب

والشهادة بشكل كامل ،وأن يكون مطلعا عىل القوانني

والترشيعات املحلية املتعلقة بمهنته ،وعدم خمالفة
القوانني والتعليامت والتي منها -:

 -1ال جيوز للخرباء االكتواريني مزاولة أعامهلم

ما مل تكن أسامؤهم مقيدة يف السجل املعد لذلك
باهليئة ،ويشرتط فيمن يقيد اسمه يف هذا السجل :

اضافة اىل االلتزام

باملعايري والتوجهات

تنص عىل االكتواري أن يلتزم بمعايري وقواعد املهنة

* أن يقدم خدماته بكل امانة وجترد وباهتامم ومهارة.
املهنة.

* أن يتجنب الدعايات املغشوشة والتدليس.

* أن حيرتم الرسية ضد الغري.

* أن يقوم بالعمل املطلوب عندما تتوفر له الكفاءة
فقط.

* أن حيرص عىل املعايري واملستويات العلمية املطبقة.

* أن يتأكد من هوية العميل ومن هدف االستشارة
املطلوبة.

* أن يتأكد بأي صفة هو يعمل.

* أن يكشف عن أي نزاع موجود ويقرر إذا كان يود
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دور اخلبري االكتواري يف الرشكات املالية
القيام بالعمل املوكول إليه أم ال.

االلتزام بمعايري وقواعد املهنة ،أن يقدم خدماته بكل

* أن يطلع ويتشاور مع االكتواري السابق للمؤسسة.

امانة وجترد وباهتامم ومهارة ،وأال يعمل ضد املصلحة

* أن يكشف عن مصادر دخله.

املغشوشة والتدليس ،أن حيرتم الرسية ضد الغري ،أن

* ان يقبل التحقيقات التأديبية واالحكام ضده.

العامة ويرفع من سمعة املهنة ،وأن يتجنب الدعايات

ولكي تصبح إكتوار ًيا البد أن حتصل عىل شهادة

يقوم بالعمل املطلوب عندما تتوفر له الكفاءة فقط،

ثم حترض تدريبا متقدم ًا (ماجستري أو دبلوم يف جمال

وأن يتأكد من هوية العميل ومن هدف االستشارة

يف ختصص علمي كالرياضيات او اإلحصاء أو املالية
اإلكتواري) ،كام يمكن االلتحاق بإحدى الربامج
التي متنح خمرجاهتا درجة الدبلوم او البكالوريوس

او املاجستري سواء يف نفس التخصص او ختصص ذي

عالقة .

كام البد لك من التسجيل يف إحدى اجلمعيات

اإلكتوارية واحلصول عىل عضويتها ،وهذه اجلمعيات
موجود بكل الدول وإن كانت ختتلف اختالفا طفي ًفا

من دولة إىل أخرى.

وأن حيرص عىل املعايري واملستويات العلمية املطبقة،
املطلوبة ،وأن يتأكد بأي صفة هو يعمل ،وأن يكشف

عن أي نزاع موجود ويقرر إذا كان يود القيام بالعمل
املوكول إليه أم ال ،وأن يطلع ويتشاور مع االكتواري

السابق للمؤسسة.

 -5-1مسؤوليات االكتواري

ووفق ًا ملؤسسة النقد ،ترتكز مسؤوليات

االكتواري يف احلصول عىل مجيع املعلومات الالزمة

ويكون عىل الشخص يف فرتة اإلعداد لتكون

من االكتواري املسؤول السابق ،ودراسة الوضع

حتتاج لفرتة تصل إىل  6سنوات الجتيازها ،وجيب

للرشكة ،وتقييم قدرة الرشكة عىل الوفاء بالتزاماهتا

إكتوار ًيا أن جتتاز عد ًدا من االختبارات والتي يف العادة
عىل االكتواري ان يتحىل بصفات املعرفة واملهنية
والعمل دائام عىل تطوير نفسه ،ومهنته ،وان يواظب
عىل االلتحاق بالدورات التدريبية واملهنية املتعلقة

بمجال عمله ،كام عليه أن حيصل عىل الشهادة وكذلك

العضوية الكاملة إلحدى اجلمعيات اإلكتوارية وأن
يكون مطلعا عىل القوانني والترشيعات املحلية املتعلقة
بمهنته ،اضافة اىل املعايري والتوجهات االكتوارية .ومن

الصفات العامة التي جيب عىل اإلكتواري أن يتحىل هبا
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املايل للرشكة بشكل عام ،وتقييم رأس املال املناسب

املستقبلية ،وتسعري املنتجات التأمينية للرشكة ،وحتديد
واعتامد املخصصات الفنية للرشكة ،والتنسيق مع

املسؤولني عن إدارة املخاطر يف الرشكة لتقدير تأثري
املخاطر اجلوهرية واآللية املناسبة إلدارهتا ،وتقيم

اتفاقيات إعادة التأمني ومستويات اخلطر املالئم

االحتفاظ هبا ،وحتديد الفائض أو العجز احلاصل

يف الرشكة ،وتقديم املشورة بشأن توزيع الفائض،
ومراجعة أدلة االكتتاب اخلاصة بالرشكة ودفع

املدرس املساعد سيناء امحد جاراهلل
التعويضات والديون  .ولنا أن نتصور حال الرشكات

 )2006،23ويف عام  2010نرشت دراسة أجريت

املجاالت.

هي املهنة رقم(  ( )1يف الواليات املتحدة (�Needle

املالية و رشكات التأمني يف غياب متخصصني يف هذه
 -6-1املميزات املادية التي متنح

بواسطة موقع جوب سريش أن مهنة اخلبري األكتوري

للخبري

 ،)man 2010،98وتستخدم هذه الدراسة مخسة

هي مهنة جتارية تتعامل مع األثر االقتصادي

وتوقعات التوظيف ،واملتطلبات البدنية واإلجهاد.

االكتواري

للخطر وعدم اليقني  .فاألكتوريني يوفرون تقديرات

تتطلب خربة لألنظمة األمن املايل ورياضيتها وألياهتا.
واألكتوريني يقيمون رياضي ًا احتاملية وقوع األحداث
وقياس النتائج الطارئة يف سبيل تقليل اخلسائر املالية

املرتبطة باألحداث غري املؤكدة و غري املرغوب
فيها .حيث ال يمكن جتنب العديد من األحداث

مثل الوفاة فلذلك من املفيد أختاذ تدابري للحد من

األثار املالية املرتتبة عيل حدوثها .فيمكن ملثل هذه
املخاطر أن تؤثر عىل كال جانبي امليزانية العمومية،
وتتطلب إدارة لالستثامرات ،وااللتزامات ،ومهارات

التقييم  .فاملهارات التحليلية واملعرفة االقتصادية

واإلدراك العام للسلوكيات البرشية و التغريات
يف نظم املعلومات ،كلها أشياء مطلوبة لتصميم و
إدارة الربامج التي تتحكم يف تلك إدارة املخاطر

 )2005،65 BeAnActuary(.وقد صنفت هذه
املهنة عيل أهنا واحدة من أكثر املهن املرغوب فيها يف
خمتلف الدراسات التي أجريت عىل مر السنني  .ففي

عام  2006أجرت جملة يو أس نيوز أند ورلد ريبورت
تقرير ًا ضم اخلرباء األكتورين عيل أهنم من أفضل

 25مهنة يتوقع هلا رواج ًا يف املستقبل Nemko(.

معايري رئيسية لتصنيف الوظائف :البيئة ،والدخل،
ويف عام  2012أتت املهنة يف املرتبة الثانية كأفضل

وظيفة.

وان يقبل التحقيقات التأديبية واالحكام

ضده ،وأن يكشف عن مصادر دخله.ويلقى اخلبري

اإلكتواري التقدير املادي واملعنوي يف كثري من بلدان

العامل مثل الصني التي تعترب وظيفة اخلبري اإلكتواري

هي خامس وظيفة مستقبلية هبا ،وتتوقع أن يصل
دخله السنوي إىل  150-120ألف وان .ففي الوقت

احلايل ال يزيد عدد خرباء التأمني اإلكتواريني يف الصني

عن عرشة ،ولكن مع توجه رشكات التأمني العاملية
الكبرية إىل توسيع سوقها يف الصني وتزايد الطلب

من جانب الرشكات الصينية ،سيكون هناك احتياج
كبري خلرباء التأمني املتخصصني بعد عدة سنوات

يف ،ويعترب متوسط الدخل السنوي للخبري اإلكتواري

 100ألف دوالر أمريكي يف البلدان األجنبية.

وتم تصنيفه بأفضل وظيفه يف امريكا يف عام 2010
عىل ثالث اسس:

 -1االعىل دخ ً
ال.

 -2بيئة عمل مناسبه ومرحيه.

 -3اكثر الوظائف يف زياده الدخل بشكل سنوي.
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البحوث املحكمة

دور اخلبري االكتواري يف الرشكات املالية
 -4حيث انه يعتمد عىل الرياضيات واالحصاء

تقريبا بنسبه  %40وعىل اداره االعامل واالقتصاد
واملحاسبة بنسبه .%200

وعندما يبتعد الفارق بني طريف املوازنة يبدأ العجز

االكتواري.

الراتب املتوقع كمعدل من  15 - 7دوالر كراتب

ومن املتفق دائام ان هناك عجزا اكتواريا بصفة

هناك  9اختبارات تعقد يف ديب ويف امريكا ،بحيث

بدقة ولكن تبدأ املشكلة عندما يكون العجز

اسايس شهري .

ان كل اختبار يزيد من مكانتك الوظيفية والعلمية..

/http://www.beanactuary.org

املبحث الثاين
العجز االكتواري يف ال�شركات املالية
وعنا�صر ح�سابه
The actuarial deficit in financial
companies and the elements of its
account
 -1-2مفهوم العجز و املوازنة االكتوارية

مستمرة الن اصال طريف املعادلة ال يمكن مساواهتام
االكتواري كبريا جدا.
قياس العجز

قياس العجز االكتواري يكون من خالل قياس

الفارق بني طريف معادلة املوازنة االكتوارية ومن ثم

حتويل هذا املقدار لقيمة حالية اذا اردنا تقدير العجز

حاليا او لقيمة مستقبلة لقياس العجز يف السنوات

القادمة.

عنارص العجز

البد ان نشري اىل ان معادلة املوازنة االكتوارية

حتتوي عىل عنارص ظاهرة وعنارص غري ظاهرة

دعونا نفرق مؤقتا بني العجز االكتواري واملوازنة

وكذلك عنارص ممكن ان تظهر مستقال.

وهتدف اجلهات املسؤولة عن التأمينات

املشرتكني احلاليني واقساطهم ومسامهة جهات العمل

االكتوارية.

االجتامعية يف اي بلد اىل املوازنة يف املعادلة التالية

اكتواريا:

االقساط املحلية  +استثامراهتا +ايرادات من

الدولة او غريها تعادل تقريبا املزايا املدفوعة حاليا
ومستقبال  +املصاريف االدارية.

وتعني ان طريف املعادلة من الصعب مساواهتام

بدقة وذلك الحتامل حتقق الوفيات الفعلية بفارق
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خطأ  +عن الوفيات املتوقعة.

فعىل سبيل املثال العنارص الظاهرة هي عدد

ومسامهة الدولة يف االشرتاكات ومجيعها يف الطرف

االيمن من املعادلة.

وكذلك مزايا ومقدار املعاشات احلالية وعدد

املتقاعدين احلاليني واملقدرين مستقبال مجيعها

عنارص ظاهرة يف يسار املعادلة باإلضافة اىل مقدار
االستثامرات وعوائدها خالل السنوات السابقة

واحلالية.

املدرس املساعد سيناء امحد جاراهلل
وكذلك من العنارص الظاهرة هي احلدود

الدنيا والعليا لكل من سنوات اخلدمة وللمعاشات
التقاعدية والتكميلية.

كام ان عىل سبيل املثال من العنارص غري الظاهرة

االستثامرات املستقبلية وعائد االستثامر املتوقع وهي
احتاملية وغري مؤكدة ودقيقة.

االكتواري .ولذا البد من دراسة كل عنرص عىل حدة
ومقارنتها مع العنارص التي تم استخدامها لقياس

العجز االكتواري يف الدول العربية.كام سبق فان قياس
العجز االكتواري بحاجة لدراسة تفصيلية ومقارنتها
مع التقارير العاملية التي متت ،وجيب ان تكون هذه
اخلطوة االوىل لبداية احلل فال بد من التأكد من مدى

وكذلك معدل الفائدة املتوقع لالستثامر وايضا

دقة قياس العجز االكتواري بناء عىل العنارص السابقة

استمرار احلصول عىل املزايا او حتى سداد االقساط

ييل ذلك ،جيب ان تكون هناك دراسة اكتوارية

جدول احلياة والوفاة املستخدم حلساب احتامالت

املرتبط بحياة املؤمن عليه سواء كان يف اخلدمة او
متقاعدا ،وسوف اتطرق الحقا جلداول احلياة.

الذكر/http://www.actuary.net .

وقانونية لقانون ومزايا نظام التأمينات االجتامعية.

ويف املرحلة الثالثة جيب ان تبدأ الدولة يف البحث

اما العنارص التي يمكن ان تظهر فهي الترشيعات

يف جمال ادخال القطاع اخلاص للمسامهة يف خفض

تؤثر عىل اقساط او املزايا او االستثامرات او املصاريف

فنرى ان االلتزامات املالية طويلة االجل عىل الدولة ،

والتعديالت عىل قانون التأمينات والتي من املمكن ان

االدارية.

فمثال عندما يتم زيادة املزايا فان العجز االكتواري

يرتفع او عندما يتم خفض املزايا فان العجز االكتواري
ينخفض ..وهكذا.

كام اود اضافة بعض العنارص املمكنة الظهور

وهي التضخم واملعدل السعري وسعر السلع
واخلدمات واملزايا او دفعات املعاشات التقاعدية

للمؤمن هلم.

العجز االكتواري واال يتم نقل العبء كليا عىل الدولة.
خصوصا اذا واجهت الدولة انخفاضا السعار النفط،
قد يؤدي اىل نتائج سلبية عىل خطة التعامل مع العجز
االكتواري ،لذا البد من مشاركة القطاع اخلاص يف

حلول التعامل مع العجز االكتواري ،وهنا مرة اخرى
نحتاج اىل بحث ودراسات تفصيلية.

ولكن استشهد يف هذا اجلانب بقانون بريطاين

الزم املواطنني هناك بدفع  %3من رواتبهم شهريا

لرشكات التأمني اخلاصة يف وثائق التأمني عىل حياة

ويرى البعض امكانية تطبيق ذلك يف التأمينات

او دفعات التقاعد ،وذلك للتعامل مع التضخم وعدم

 -2-2العجز االكتواري وعنارص حسابه

االجتامعية.

االجتامعية برشط احلفاظ عىل املوازنة االكتوارية.

هناك عنارص كثرية تدخل يف قياس العجز

امكانية الدولة من رفع الرواتب التقاعدية للتأمينات
بذلك نستنتج ان األكتوريني يقيمون رياضي ًا
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البحوث املحكمة

دور اخلبري االكتواري يف الرشكات املالية
احتاملية وقوع األحداث وقياس النتائج الطارئة

يكمن الطلب عىل اإلكتواريني بصورة أساسية يف

غري املؤكدة و غري املرغوب فيها .حيث ال يمكن

األنظمة والتطبيق  :يعترب هذا املجال أكرب مصادر

يف سبيل تقليل اخلسائر املالية املرتبطة باألحداث

جتنب العديد من األحداث مثل الوفاة فلذلك من
املفيد أختاذ تدابري للحد من األثار املالية املرتتبة

عيل حدوثها .فيمكن ملثل هذه املخاطر أن تؤثر

عىل كال جانبي امليزانية العمومية ،وتتطلب إدارة
لالستثامرات ،وااللتزامات،

ومهارات

التقييم.

فاملهارات التحليلية واملعرفة االقتصادية واإلدراك

العام للسلوكيات البرشية والتغريات يف نظم
املعلومات ،كلها أشياء مطلوبة لتصميم و إدارة
الربامج التي تتحكم يف تلك إدارة املخاطر وقد صنفت

هذه املهنة عيل أهنا واحدة من أكثر املهن املرغوب فيها
يف خمتلف الدراسات التي أجريت عىل مر السنني.

ففي عام  2006أجرت جملة يو أس نيوز أند ورلد
ريبورت تقرير ًا ضم اخلرباء األكتورين عيل أهنم من
أفضل  25مهنة يتوقع هلا رواج ًا يف املستقبل .ويف عام

 2010نرشت دراسة أجريت بواسطة موقع جوب

املجاالت التالية :

الطلب عىل اخلرباء اإلكتواريني عىل اإلطالق ،سواء

كان األمر يتعلق بصناديق التأمني أو الضامن اإلجتامعي
أو إثبات السالمة املالية أو اإلدارة اإلحرتافية لتلك
الصناديق للمحافظة عىل ثقة املستفيدين منها .وحتتاج

األنظمة القائمة عىل املبادئ وتطبيقها إىل دعم اخلرباء
األكتواريني ،الذين يشكلون العمود الفقري إلدارة

خماطر قطاع اخلدمات املالية.

-1األسواق املالية وتعامالهتا  :تعترب إحتياجات

الرشكات املدرجة أسهمها للتداول يف األسواق
وتعامالت األسواق ،مثل تطبيق املامرسات املحاسبية

املقبولة بصورة عامة ومتطلبات اجلهات املنظمة لعمل

أسواق رأس املال :من املصادر األخرى التي تسهم
يف حتديد مستوى الطلب عىل الكوادر اإلكتوارية يف

األسواق املالية العريقة.

ونجد بالتايل ،أن إعداد التحليالت املالية

سريش أن مهنة اخلبري األكتوري هي املهنة رقم 1#

والتقارير اخلاصة بأوضاع رشكات التأمني يف تلك

وتستخدم هذه الدراسة مخسة معايري رئيسية لتصنيف

بإستمرارز وتعني معايري تقييم الرشكات املزيد من

يف الواليات املتحدة (،)Needleman 2010،87
الوظائف :البيئة ،والدخل ،وتوقعات التوظيف ،و
املتطلبات البدنية واإلجهاد .ويف عام  2012أتت

املهنة يف املرتبة الثانية كأفضل وظيفةThomas( .

)2012،18

 -4-2مصادر طلب اإلكتواريني :
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األسواق ،يبقي بعض اخلرباء اإلكتواريني مشغولني
العمل للخرباء اإلكتورايني املتخصصني يف عمليات
الدمج واإلستحواذ.

-2القواعد واألنظمة الرضيبية  :اعتاد اخلرباء

اإلكتواريني عىل تصميم منتجات تُعظم املزايا الرضيبية

املتاحة لألفراد ،وحتديد إحتياطيات رشكات التأمني

املدرس املساعد سيناء امحد جاراهلل
التي تعتربها السلطات الرضيبية ُمنصفة لتأجيل فرض
الرضائب عىل األرباح ،وتلبية رشوط اإلفصاح التي

تفرضها السلطات املنظمة لعمل األسواق.

وتوجد جداول عدة يف العامل مثل اجلدول

االنكليزي  ... 1965 ،1924االمريكي 1958

 Csoاو  ،1980 Csoواالسرتايل والكندي وهكذا.

-3معايري التنافس والتنظيم الذايت للقطاع :تؤثر

بالنسبة لدول العربية ال يوجد جدول دقيقة

الفني السليم وجودة اإلفصاح والتوضيح .ويوفر

الدراسات العليا وهذا نادر جدا ،اال ان رشكات

هذه املعايري يف معايري التسعري املناسب والتحليل

تطبيق تلك املعايري فرص عمل جديدة لإلكتواريني
املتخصصني يف تصميم املنتجات وتسويقها.

-4متطلبات املستهلكني وتعقيدات املنتجات

 :تدعو متطلبات وأفضليات املستهلكني املحليني
حني يتم إدراكها بشكل صحيح ،اخلرباء اإلكتواريني

إىل تطوير منتجات وحلول تلبي تلك املتطلبات
واألولويات .إذ أنه عىل سبيل املثال ،تتمتع املنتجات

مثل تلك املرتبطة بالوحدات ،ومنتجات صناديق

تعويضات هناية اخلدمة املرتبطة بأداء األسهم ،بصورة
عامة بضامنات ومنتجات ثانوية ،ويطورها اخلرباء

اإلكتواريون لتلبية متطلبات املستهلكني يف إطار
الرضائب والقواعد السائدة ملفوضية سوق األوراق

املالية األمريكية.

-5جدول احلياة والوفيات

وان كانت قدرت جدوال تقريبيا يف بعض رسائل

التأمني والتأمينات االجتامعية تستخدم يف االغلب
اجلداول االنكليزية  1924وذلك الن االكتواريني

العاملني يف العراق و يف مرصو ويف معظم الدول

العربية يعتقدون أنه االقرب ملعدالت احلياة يف منطقة
الرشق االوسط.

 -5-2حمتويات وعنارص التقرير االكتواري

التقرير االكتوارى هو وصف خمترص للنظام الضامن

االجتامعي موضع التقييم والتعرف عىل التغريات
التي طرأت عىل النظام منذ تشغيله اىل اخر تقييم له مع

وضع مالحظات حول البيانات االحصائية ( وفرهتا

– دقتها – نوعيتها ) ومقتطفات من البيانات املدخلة

عن االشخاص املضمونني أو املشرتكني واملتقاعدين
واملستفيدين عنهم مقارنة باخر تقييم – مع وضع

وصف لنمو نظام الضامن منذ اخر تقييم اكتواري

املوت حق واقع ال حمال ،لكن موعد الوفاة او

له وهو عدد اصحاب الرواتب واملستفيدين ومقدار

ولذا يلجأ االكتواريون لبناء جداول حياة ووفاة

النظام واالستثامر ونسبة العائد.

اكتوارية السن عند الوفاة احتاميل او غري حمدد.

وضعوا فيها احتامالت الوفاة واحلياة ليتم استخدامها

يف املوازنة االكتوارية وحساب اقساط التأمني عىل

احلياة وغريها.

االشرتاكات الشهرية و السنوية واملزايا التي يمنحها
التقديرات والتوقعات الديمغرافية

تعترب التقديرات الديمغرافية عصب كل

التقديرات االكتوارية طويلة املدى بالنسبة لنظم الضامن

العدد الثامن  -ال�سنة اخلام�سة2018 -م  -اجلزء الأول
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دور اخلبري االكتواري يف الرشكات املالية
االجتامعي ونظام التقاعد و حتسب تلك التقديرات

جما ً
ال ألعداد التقديرات ملرشوع الضامن االجتامعي

ان ال تقل عن  50سنة و يمكن أن تصل اىل  120سنة).

عىل تقديرات موثوقة ومن املهم -:

الديمغرافية لكل سنة تغطيها التقديرات (والتي يمكن

وال هيم مدى مجال النموذج اذا كان سيتم احلصول

أ -عدد االشخاص املضمونني عادة بالعمر واجلنس

أ -توفري بيانات متكاملة ودقيقة ألعداد

املشرتكني يف نظام الضامن االجتامعي و املستحقني عنهم

ب -اعداد فرضيات مناسبة .

ومن املمكن ان يقسموا اىل فئات اصغر ضمن السكان
ب – عدد املتقاعدين باألعامر واجلنس مع فئات

التقاعد ( عادة الشيخوخة ،العجز والورثة ) وعملية
التقديرات عملية متكررة فالتقديرات الديمغرافية

املعدة لسنة معينه يتم حساهبا باستخدام خماطر انتقالية

عىل اساس القيم اخلاصة بالسنة ،وعند رضب العدد
املقدر للمشرتكني النشطني يف متوسط الدخول املقدرة

اخلاضعة الستقطاع االشرتاكات يتم احلصول عىل
تقديرات املقدار الكيل للدخول اخلاضعة الستقطاع
االشرتاكات وبنفس الطريقة فانه عند رضب العدد
املقدر إلرباب املعاشات يف متوسط املعاش املقدر يتم

احلصول عىل متوسط الرصف الكيل عىل املعاشات،

ويمكن استخدام تلك القيم بعد ذلك حلساب معدل

االشرتاكات يف ظل النظام املايل Fred ،2012(.

)Szabo،56

 - 2التوقعات املالية

التقديرات .

ج -دراسة حالة لتقاعد الشيخوخة والعجز

والوفاة  /حساب نسبة االشرتاكات.

د -دراسة خصائص الرواتب التقاعدية

و -الضامن والتأمني( السارية و املوقوفة ).

هـ  -دراسة طول عمر املعاش ( تدفع الرواتب

التقاعدية لفرتات طويلة ).

د -دراسة الرواتب اجلديدة ( هناك جمموعة

سنوية جديدة تستحق التقاعد شيخوخة او عجز او

ورثة ومستحقني)

و -التأكيد عىل تناسب الراتب التقاعدي مع

مدة االشرتاك (مدة اخلدمة) وقيمة الراتب أو
املتوسط احلسايب للراتب يف ثالث أو اخلمس سنوات
االخرية( .معادلة تسوية الرواتب ومدى مالئمتها مع

االشرتاكات املحصلة أو املتوقعة من النظام) ،جيب أن

ال توضع معادلة سخية جدا ال تتناسب مع مستوى

جيب تصميم برامج الكمبيوتر املخصصة

االيرادات املتوقعة من نظام الضامن أو التأمني او

املنافع طويلة املدى والذي من اجله يتم اعداد تلك

ز -جيب مراعاة أنه عند زيادة معدل توقع احلياة

ألعداد التقديرات االكتوارية واملالية عىل مرشوع

التقديرات وتتدرج الربامج من نامذج تقريرية معقدة
اىل نامذج بسيطة وجيب ان يعطى تصميم التقديرات
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التقاعدي.

 ،وهذا يف الدول التي يتوفر فيها مستوى عايل من
الرعاية الصحية ،سوف يستمر املتقاعدون يف استالم

املدرس املساعد سيناء امحد جاراهلل
رواتبهم التقاعدية لفرتة زمنية اطول مما هو معتاد .

ح -جيب مراعاة ربط عملية تسوية الرواتب

حقوق االجيال القادمة يف احلصول عىل رواتبهم
التقاعدية عند بلوغ سن التقاعد او الوفاة أو العجز

سنويا للمتقاعدين بزيادة نسبة التضخم .

....الخ .

أو الضامنية اىل رضورة ربط زيادة رواتب الضامن

االفراد وخاصة املشمولني برامج احلامية االجتامعية

ك -دائام تشري الترشيعات التقاعدية أو التأمينية
بأنواعها بالدراسات االكتوارية و بمدى قدرة املركز

التموييل للصندوق او املؤسسة عىل حتمل تكاليف
تلك الزيادة ولذلك جيب التقيد بتعديل الترشيعات و
اقرار مبدأ زيادة رواتب الضامن وفقا لدراسة أكتوارية،
إال اذا كانت اخلزانة العامة للدولة ترغب يف حتمل

نفقات زيادة مبالغ املتقاعدين فهذا اختصاص أصيل
هلا ال ينازعها عليه احد ،أي معايري أو رشوط أو مزايا

ترغب ( املؤسسة أو الصندوق) يف اضافتها أو كانت

موجودة و ترغب يف االبقاء عليها ،لذا جيب دائام أن ال

تؤثر عىل أمرين مهمني أوهلام ديمومة و استمرارية نظام
الضامن االجتامعي يف اداء عمله بكفاءة عالية وثانيهام

أن ال تؤثر عىل احلقوق املرشوعة لألجيال القادمة

ن – تدخل الدولة و اخلزانة العامة ىف رعاية

واالقتصادية مهم و رضوري للغاية واهم هذه الربامج

(صناديق التقاعد و الضامن االجتامعي) الن صناديق
التقاعد أو الضامن االجتامعي ليس لدهيا االمكانيات
املالية املتوفرة لدى اخلزانة العامة و واجباهتا و

اختصاصاهتا حمدودة  -و مواردها و امكانياهتا حمدودة

ايضا – لذلك جيب عدم حتميلها بأعباء و تكاليف ال

تستطيع النهوض هبا )John Gordon،2015،34 (.

 -3القيمة احلالية للمرصوفات املستقبلية التقديرية

القيمة احلالية ألجور املضمونني املستقبلية

التقديرية = معامل نسبة االشرتاكات

1.1يسمى معامل نسبة االشرتاكات.

2.2جيب ان حتسب املعادلة لفرتة زمنية طويلة .

ىف احلصول عىل معاشاهتا و حقوق بسهولة و يرس .

3.3يف البداية تكون املرصوفات اقل من االيرادات

ليست مصممة للشيوخ و كبار السن لألجيال احلالية

فني اكتواري)

و جيب أن يراعى دائام أن صناديق الضامن االجتامعي

فقط و لكن لصغار السن و االجيال القادمة ،و جيب
أن تضمن الدراسات مسألة حصوهلم عىل معاشاهتم
عند وصوهلم لسن التقاعد والضامن االجتامعي التزام

و عقد تضامني بني أجيال متعاقبة و راية يتم تسليمها

من جيل اىل اخر تتضمن التعاقد و االلتزام بتغطية
الرواتب التقاعدية لألجيال احلالية مع املحافظة عىل

 4.4اذن النظام الضامن حيقق فائض مايل (احتياطي
5.5عندما يصل النظام (الضامن) اىل نقطة التعادل
تكون ( االيرادات = املرصوفات

عندما تزداد املرصوفات عن االيرادات = (العجز

املايل للمركز التموييل للصندوق)

الفرضيات املطلوبة حلساب متوسط القسط العام:
 -1نسبة الوفيات.

العدد الثامن  -ال�سنة اخلام�سة2018 -م  -اجلزء الأول
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دور اخلبري االكتواري يف الرشكات املالية
- 2نسبة أو مقدار زيادة عدد املشرتكني.

- 6اهلوامش التقنية املضمونة يف تعرفة االقساط.

 -3النسبة املرضية (نسبة أو معدل العجز

 -7التعادل بني املوجودات واملطلوبات

 -4متوسط فرق العمر بني االزواج (متوسط

 -9اتفاقيات إعادة التأمني.

الصحي عند املشرتكني).

العمر بني املشرتك و زوجته) وهنا يقصد هبا املخاطر
النامجة عن ( الزواج املتأخر).

 -8توزيع األرباح.

 -10مراجعة املركز املايل للرشكة.

 -11تقويم مقدرة الرشكة عىل تسديد التزاماهتا

 -5متوسط عدد واعامر االطفال (ابناء املضمون

املستقبلية.

-6معدالت املزايا عند (التقاعد) يقصد هبا

 -13تسعري املنتجات التأمينية للرشكة.

أو املشرتك).

 -12حتديد نسب االحتفاظ.

املعامل االكتوارى لتسوية احلقوق التقاعدية .

 -14حتديد واعتامد املخصصات الفنية للرشكة.

-8معامل التضخم واثره يف االجر والتقاعد ( John

توصياته عليها.

-7معدالت اجور املشرتكني حسب الفئات العمرية .
.)Y،1996،78

 -6-2دور االكتواري لدى هيئات الرقابة

-15االطالع عىل السياسة االستثامرية للرشكة وإبداء
 -16اعداد تقرير سنوي عن مدى كفاية املخصصات.
لذلك نستنتج ان االكتواري هو املفكر متعدد

هذا الدور يتم حتديده وفق الترشيعات والقوانني

املواصفات االسرتاتيجية املتمرس يف النظريات

وكيفية اعتامد االكتواري من قبل الرشكات

واالقتصاد وحساب االحتامالت والعلوم املالية،

املحلية ،لذا جيب ان يكون عضوا يف هيئة الرقابة،

والتطبيقات يف علوم الرياضيات واإلحصاءات

واملؤسسات ومن هو االكتواري املسؤول.

ومهمة اخلبري االكتواري التوجيه نحو تنوع متنامي

هيئات الرقابة فإن التقرير الذي يصدر عنه جيب أن

احلالة املالية للرشكة أو املؤسسة

ومهام كانت الطريقة املعتمدة لدور االكتواري يف

يتضمن عىل االقل القضايا التالية:

 -1تطور اعامل الرشكة  -املؤسسة.
 - 2صناديق التأمني.

 -3حتليل مردود االستثامرات
 -4حتليل تطور املخاطر.

 - 5حتليل املصاريف العامة للمؤسسة.
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من التحديات املالية واالجتامعية. .إعطاء الرأي عن
() Tom Miller، 2013،102

املبحث الثالث
اجلانب التطبيقي
Empirical Result
أمهية الدراسة االكتوارية للرشكات املالية -1-3

املدرس املساعد سيناء امحد جاراهلل
وهي الوقوف عىل املركز املايل للصندوق واملشكالت التمويلية التي سيواجهها النظام (الضامن أو التأمني أو

التقاعد ) الختاذ اإلجراءات الالزمة لتعزيز وتقوية املركز املايل للنظام يف الوقت املناسب وذلك حرصا عىل استمرارية

النظام (الضامن أو التأمني أو التقاعد ) وديمومته ألجيال عديدة قادمة وخاصة عند اعتامد سياسة التمويل الذايت
) ) )Self Financingكام هو احلال يف نظم الضامن االجتامعي الليبي حيث يعتمد سياسة التمويل الذايت و ال
يعتمد عىل الدولة يف تغطية مرصوفات املعاشات بأنواعها و ال يعتمد عىل الدولة يف تغطية مرصوفاته التشغيلية ايضا
فبالنسبة للعراق فكان من الصعب احلصول عىل معلومات عن اخلرباء االكتواريون العراقيون لعدم وجودهم داخل

العراق ،فاخلبري االكتواري العراقي ان كان موجودا ،فانه يفضل العمل يف الرشكات املالية االجنبية او العربية بدل
من الرشكات املحلية ،ويعود ذلك لعدم توفر املميزات التي يتمتع هبا اخلبري االكتواري خارج العراق .و حسب ما
حصلت عليه من معلومات ولكن غري موثقة هو وجود خبريين عراقيني فقط االول يعمل مع رشكة املانية واالخر ال

احد يعلم عنه ،ولرسية املعلومات امتنعوا حتى عن تزويدي بأسامئهم  .لذلك اكتفينا باجلدول رقم ( )1والذي كان
يمثل عدد االكتوارين يف دول اخلليج وحسب تقرير مركز لعام 2012TAF

وبناء عىل هذه الدراس فان املسؤول األسايس عن الدراسة االكتوارية ال بد من ان يكون خبري ًا اكتواريا معتمد ًا

من اجلمعيات االكتوارية العاملية او املحلية ( ان وجدت ) ،و يدعمه خرباء ديمغرافيون واقتصاديون وخرباء يف شؤون
التامني االجتامعي والضامن االجتامعي ونظرية املخاطرة ( ) Risk Theoryوالرياضيات وبناء النامذج بشكل عام.
ويبني اجلدول أدناه دراسة إحصا ًء غري رسمي للخرباء اإلكتواريني املقيمني يف دول جملس التعاون اخلليجي :جدول

رقم ()1

تقرير مركز (TAF ) 2012

وكام يشري اجلدول رقم ( )1أعاله ،يقيم معظم اخلرباء االكتواريني يف دول اخلليج يف اإلمارات املتحدة  .وال

يعود سبب هذا التمركز الكبري لإلكتواريني يف هذه الدولة إىل الرشوط التنظيمية التي تعترب منخفضة نسبي ًا ،لكنه يعود
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البحوث املحكمة

دور اخلبري االكتواري يف الرشكات املالية
لوجود عدد كبري من الرشكات متعددة اجلنسيات
فيها ،وإىل جاذبيتها للراغبني يف العمل والعيش فيها.

وال يقيم يف السعودية سوى عدد قليل جد ًا من اخلرباء
اإلكتواريني رغم فرضها املزيد من الرشوط التنظيمية
عىل نشاطهم ،بينام يعترب معظم اخلرباء اإلكتواريني
املسجلني يف البحرين من غري املقيمني .ويتمثل

التحدي الذي يواجه دول املنطقة يف هذا املجال ،يف

تنشئة أجيال من اخلرباء االكتواريني املواطنني الذين
ال يواجهون مشكلة يف اإلقامة يف بالدهم ويلتزمون
بشكل اكرب بأسواقهم املحلية.

جانب ًا حتسب ًا لتغطية النفقات يف حالة وقوع تلك
األحداث”.
 .3إن اإلكتواري هو من جيمع بني النظريات

والتطبيقات يف علوم الرياضيات واالحصاءات

واالقتصاد والعلوم املالية لقياس املخاطر املستقبلية

وإجياد احللول هلا.

 .4قلة او انعدام هذا التخصص ،رغم أنه منترش

ومطبق يف معظم دول العامل ،ووسائل اإلعالم الغربية

تتابع جماالته ،ورغم أمهيته وتالمسه مع حياتنا
اليومية ،وهذا ما ملسته اثناء اعداد البحث ،وهو قلة
املصادر العربية والعراقية هبذا املجال

اال�ستنتاجات والتو�صيات
Conclusions and
Recommendations

ومهارات عملية عيل مستوي عاملي ،وهلذا فاهنم

 .1اخلرباء األكتواريني هم املهندسون املاليون

جمزية باملقارنة بأقراهنم يف بقية االعامل ،حيث اعتربت

تصميم ،وبناء ،وحفظ املؤسسات املالية التي يمكنها

 .2يفرتض تشجيع الطلبة عىل امتهان اخلربة

 -1االستنتاجات

واملعامريون يف عامل املؤسسات املالية .فهم املنوط هبم
الصمود أمام تقلبات التذبذب ،والتضخم ،والتغري
الرسيع يف أسعار الفائدة ،واملشكالت التي يطرحها

تغري أنامط املعيشة واملوت.

 .2ألكتواريني يستخدمون التقنيات املالية

واإلحصائية حلل املشكالت التجارية ،وخصوص ًا

تلك التي ترتبط باملخاطر .وتتضمن تلك املشكالت
النظر يف األحداث املستقبلية ،واحتاملية حدوثها،

ووقت حدوثها ،وحجم األموال التي ينبغي وضعها
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 -2التوصيات

 .1جيب ان يتمتع اخلبري االكتواري بسمعة طيبة

حيصلون عىل فرص عمل جيدة و يتقاضون رواتب
الوظيفة رقم ( )1يف بعض الدول املتقدمة .

اإلكتوارية وحتضريهم لالمتحانات املهنية اإلكتوارية،
وتزويدهم بالتدريب الالزم حتت ارشاف خرباء

اكتواريني مؤهلني يف إطار سيناريو مرشوع ميداين
واقعي وتنسيق برامج لرعاية اطروحاهتم .

 .3تطوير الكوادر االكتوارية املحلية وتوفري هلم

الدعم واملميزات الكاملة للحفاظ عليهم ومنعهم من

ترك بالدهم وااللتحاق بالرشكات االجنبية .

 .4توفري قنوات للتواصل بني املهتمني هبذا العلم
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