
  

  

 مجموعة من األخطار التى إصطلح عىل تسميتها باألخطار الناشئة 
ً
والتى  Emerging Risksظهرت حديثا

ن حول العالم تك كات التأمي   تب فيها بالرغم مما يكتنفها من غموض وإبهام. تصارت العديد من شر

 مشكلة شبيهه بمشكالت 
ً
ن أن تشكل هذه األخطار مستقبال ن والممارسي  ويرجح العديد من األكاديمي 

ن حدوث  Long -Tail Claimsالتعويضات طويلة األجل )الممتدة(  والتى تمتد فيها الفجوة الزمنية بي 

ن بضعة سنوات، وكذلك التعويضات الكامنة  كة التأمي  والتى  Latent claimsالخسارة وإبالغها لشر

تحدث الخسارة فيها بشكل بطئ ومتدرج )تراكىم( يمد أعوام طويلة )مثال تعويضات األمراض الصدرية 

 Dust Inhaling Claims.اق األسبستوس( الناتجة عن إستنش

ن بسبب   سوق التأمي 
ن
ة ف  حكمها( تعقيدات كثي 

ن
فعىل سبيل المثال تثي  تعويضات اإلسبستوس )وما ف

 تقدير خسائر هذه النوعية من األخطار حتى الخطأ ال
ن
ن منذ ثالثة أو أربعة عقود ف كات التأمي  سابق لشر

ن القانونن ب كة مع  المملكة المتحدةإن معهد التأمي   دراسة مشيى
ن
كلية كاس  Cass Business Schoolف

ن Sins of the Pastالنوعية من األخطار آثام الماضن  لألعمال قد أطلقوا عىل هذه كات التأمي  ، وراحت شر

 مقدمة 
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 أوروبا والواليات المتحدة األمريكية. تطالب 
ن
ن  الحكومات بالتدخل لمساعدتها ف ويقرر معهد التأمي 

ي بلند
" للمستقبل! القانونن ي

 iن أن األخطار الناشئة من المرجح أن تتحول إىل آثام "الماضن

 هذا الصدد. 
ن
ن من التعريفات الهامة ف  ثمة عدة تعريفات لألخطار الناشئة وفيما يىل نستعرض تعريفي 

 ف سوق اللويدز تعري 
 أن تصبح نتائجها جسيمة، ولكن ال يوجد فهم كامل لها يساعد عىل وضع 

ً
"األخطار التى يتوقع مستقبال

("
ن
ن أو إحتياطيات دقيقة أو تخصيص رأس مال كاف وط أو أسعار تأمي     (iiشر

 Willis Reتعريف  
ئ " ، ومن هو الخطر الناشر

ً
 أى لحظة ومن الصعب قياسه كميا

ن
خطر موجود/ قائم ويمكن أن يتطور ف

("
ً
 (. iiiالمرجح أن ينشأ عنه خسارة جسيمة مستقبال

 يجرى خاللها وهو ما إخت
ً
كا  مشيى

ً
رصه بعض وبالرغم من وجود عدة تعريفات لألخطار الناشئة فإن قاسما

 اإلطار رقم )  VUCAivالكتاب بالمخترص 
ن
 (. 1والموضح داللته ف

 

 

 األخطار الناشئة ىه
ن
درجة  وبالتاىل فالسمة األساسية ف

ة الكافية التى تمكن   ضوء غياب الخير
ن
عدم الوضوح ف

ن من إجراء عملية إكتتاب فنية دقيقة  كة التأمي  شر

 ومتكاملة. 

 

 

 

 

 تعريف األخطار الناشئة
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ن  .1 وطInsurable Risksاألخطار الناشئة ىه أخطار قابلة للتأمي  القابلية  ، أن ينطبق عليها كل شر

 اإلطار رقم )
ن
ن والتى يمكن مراجعتها ف  (2للتأمي 

 

ن ومن ثم فإن الوقوف عىل خصائصها سيستلزم  وبالتاىلي  فكافة األخطار الناشئة ىه أخطار قابلة للتأمي 

ن األخطار التقليدية وهذا عىل النحو الوارد بالجدول رقم )  (. 1المقارنة بينها وبي 

 

 ( 1جدول رقم )
 واخلطر الناشئ  ياملقارنة بني اخلطر العاد

 اخلطر الناشئ  ي اخلطر العاد وجه املقارنة 
ات  فهم درجة عدم التأكد عدم التأكد تدعمه خير

إحصائية وعملية سابقة تسمح 
 بالتنبؤ ولو بدرجة محدودة. 

درجة عدم التأكد غي  واضحة 
وال تدعمها أى إحصائيات أو 

ات سابقة  . خير
 طويل أو متوسط األجل قصي  األجل اإلطار الزمتن للتأثي  

يمكن التنبؤ بها بدرجة موثوقية  النتائج المحتملة
 . معقولة

ال يمكن التنبؤ بها ال من حيث 
التكرار وال من حيث الشدة أو 

 . الجسامة

 

 خصائص األخطار الناشئة
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، ويوضح الشكل رقم فسوف تظهر آثار  وبالتاىلي  ن  األجيال القادمة من المكتتبي 
ن
هذه األخطار الناشئة ف

 :( أهم خصائص األخطار الناشئة1)

 

 vأهم خصائص األخطار الناشئة : 1شكل 

ي 
ن القانونن تحدة عبارات وزير الدفاع األمريىك دونالد رامسفيلد بالمملكة الم ويستخدم معهد التأمي 

Donald Rumsfeld  (: 3كما هو موضح باإلطار رقم ) لوصف األخطار الناشئة 
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 من خالل تحديد خصائصها عىل النحو التاىل:  Black Swanبالبجعة السوداء  Willis Reتصفها  كما

ة السابقة.  .1  أخطار ال يمكن التنبؤ بها حيث أنها تقع خارج النطاق العادى للتنبؤ بسبب غياب الخير

 .Extreme impactتنطوى عىل تأثي  متطرف  .2

 تحديد مالمحها دون اإلعتماد  .3
ن
 ف
ً
ا  كبي 

ً
ى والتقدير يلعب دورا بالرغم من صعوبة التنبؤ أن الجهد البشر

 التنبؤ فقط حيث تقود إىل نتائج غي  دقيقة
ن
 . عىل األساليب والتقنيات التقليدية ف

كة و  Lloyd’sسوق اللويدز  قدم  : أمثلة متعددة لألخطار الناشئة أهمها Willis Reشر

ي نماذج األعمال •
ن
ات ف  التغي 

 الفقاعات العقارية •

 التضخم الجامح •

ي  •
 الحطام الفضانئ

 المجاعات  •

 الجفاف  •

 Nanotechnology النانو  كنولوجيات •

ول  •   Frackingالتصدع الهيدروليىكي الستخراج البيى

 انخفاض أسعار الفائدة •

 اتجاه األسواق إىل المزيد من التعقيد )التشابك( •

ن  إعادة أسواق انهيار •  وإخفاق الوسائل البديلة التأمي 

 الحروب التجارية •

 تصنيف وأنواع األخطار الناشئة
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 البطالة •

 استمرار انخفاض عوائد االستثمار •

ات المناخية •  التغي 

 الكوارث الطبيعية )الجفاف والعواصف( •

 األوبئة •

 المجاعة •

ي  •
ن
ات ف   النظم الرقابية والقانونيةالتغي 

 األخطار السياسية •

ي  •
ونن ونية والهجوم اإللكيى  الجرائم اإللكيى

 
ً
 توضيحيا

ً
ي بلندن نموذجا

ن القانونن  (: 2لألخطار الناشئة كما يتضح من الشكل رقم )وقدم معهد التأمي 

 vi( تصنيف األخطار الناشئة2شكل )

Chartered Insurance Institute, Advanced Underwriting, London, 2020 
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ن بإيالء المسؤولية عن  كات التأمي  أدى الوعي بالطبيعة المستقبلية لألخطار النمطية إىل قيام بعض شر

ن (ERG) الناشئة تحديد وإدارة األخطار الناشئة إىل إدارة متخصصة لألخطار كات التأمي  ، بينما تتقاسم شر

 الوقت الحاىلي 
ن
ن عدة أقسام. وف اف عىل األخطار الناشئة جزًء ال األخرى هذه المسؤولية بي  ، يعد اإلشر

ي بعض األحيان تطلب وكاالت 
ن
، وف ن كات التأمي  اتيجيات إدارة المخاطر لشر يتجزأ من العديد من اسيى

معادلة لهذا القسم. وتعد األعمال التى يقوم بها  أو وظيفة قسم خاص باألخطار الناشئة التصنيف إنشاء

 ما يتحمل 
ً
هؤالء األفراد والمجموعات ىهي األساس لوضع نموذج للمسئولية الناجمة عن الكوارث، وعادة

 :األشخاص المسؤولون عن األخطار الناشئة المسؤوليات التالية

 من خالل مراقبة مجموعة متنوعة من المصادر :  Identificationتحديد األخطار الناشئة
ً
يتم ذلك عادة

ونية، وما إىل ذلك  المحتملة، مثل المطالبات والبحوث العلمية المنشورة والمدونات والمواقع اإللكيى

 ر الناشئة. بشكل يسمح بتحديد األخطا

 ما يتحمل تطوير قائمة األخطار الناشئة: 
ً
القسم المسؤول، أو األشخاص الذين يقومون بوظيفة  غالبا

لناشئة، مسؤولية الحفاظ عىل قائمة حديثة باألخطار الناشئة. ويتضمن ذلك القيام مراقبة األخطار ا

بتحديد العنارص المراد إضافتها ، وتحديد األولويات والعنارص األكير أهمية التخاذ مزيد من اإلجراءات 

 .وإزالة العنارص غي  الملحة من القائمة

اتيجيات االكتتاب:  اتيجيات االكتتاب.  تطوير ونشر اسيى يتم اختيار عدد محدود من األخطار لتطوير اسيى

اكمةويقوم المسؤولون عن إدارة األخطار الناشئة بمراجعة الكتابات العلمية وال ات الميى  عملية والخير

ن لهذه األخطار، ثم تعميم التوصيات التى تخص  كة التأمي  المتعلقة باألخطار، وتقييم مدى تعرض شر

اتيجيات االكتتاب.   اسيى

ن بالتعامل بشكل حذر مع األخطار الناشئة سواء من حيث عمليات  يوضي االتحاد المرصي للتأمي 

 عن تخصيص ر /  المالءة الماليةاالكتتاب/ 
ً
/ عمليات التسوية/ التعويضات، فضال ن أس معيدي التأمي 

ي تالئم هذه النوعية من األخطار. 
  المال وتكوين المخصصات الفنية التى
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 رأي االحتاد

 األخطار الناشئة مراقبة


