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المق ـ ـدمـ ـ ـ ـة:
يُعد ُقطاع ُالتأمني ُأحد ُاملكونات ُالرئيسية ُواملهمة ُالقتصاد ُأي ُدولةُ ،باعتباره ُعامال ُمن ُعوامل ُالنموُ
والتطورُاالقتصادي ُومؤشراُملدىُتطورُاقتصاداتُالدولُاملعاصرةُ .يفُظلُحتدياتُاملرحلةُاحلاليةُوماُيتبعهاُمنُ
انفتاحُعلىُاقتصادياتُالعاملُ ،أصبحُتطويرُطرقُوأساليبُاإلدارةُوكذلكُأنظمةُاإلشرافُعلىُشركاتُالتأمنيُ
وتقويتهاُضرورةُحتميةُملسايرةُهذاُاملناخُاجلديدُ ُ.
نظراُللدورُاالسرتاتيجيُالذيُتلعبهُشركاتُالتأمنيُيفُاألسواقُاملاليةُعلىُغرارُاملؤسساتُاملاليةُاألخرىُ
ُومتاشياُمعُاالصالحاتُاليتُشهدهاُالقطاعُاملصريف ُواملتمثلُيفُوضعُاتفاقيةُبازلُ ،حدُد ُاالحتادُاألوريبُوجملسُ
)ُإطارا ُتنظيميا ُجديدا ُلشركاتُالتأمنيُ ،تتمثل ُيفُتوجيهاتُاملالءةُُ ،2هذهُالصيغةُ
الشؤونُاملالية (ُ ECOFIN
تسايرُمتطلباتُالبيئةُاجلديدةُلشركاتُالتأمنيُ ،إذُتسمحُهلاُبأنُتتكيف ُمعُخمتلفُاألوضاع ُباالستنادُعلىُ
جمموعةُمنُالقواعدُاالحرتازيةُيفُشكلُتوجيهاتُُكميةُونوعيةُ .
هذهُالقواعد ُاالحرتازيةُواملسماةُبتوجيهاتُاملالءةُُ 2مشلتُعدةُجوانبُ،ناهيكُعنُتلكُاملتعلقةُبتقييمُ
الوضعُاملايلُالعامُلشركاتُالتأمنيُ،باعتبارهاُاستكماالُملاُجاءُيفُمشروعُاملالءة ُُ 1الساريُمنذُعامُُ 1970بعدُ
عدم ُقدرته ُعلى ُاالستجابة ُللتغريات ُاحلاصلة ُيف ُالقطاعُ .لذا ُجاء ُتبين ُمشروع ُاملالءة ُُ 2كخطوة ُحنو ُالتغيريُ
اجلذريُلإلطارُالساريُيفُاملالءةُُ،1األمرُالذيُسيكونُلهُتداعياتهُعلىُصناعةُالتأمنيُيفُدولُاالحتادُاألورويبُ
وعلىُاقتصاداهتاُبشكلُعامُ ،أينُترتقيُإدارةُأعمالُشركاتُالتأمنيُلتتمُعنُطريقُالفهمُاجليدُواملناسبُجلميعُ
املتغ ُرياتُ .
تُ ُوضعُتعليمةُاملالءةُُ 1خاللُالسبعينياتُ .هذهُالقواعدُمستمدةُمنُتوجيهاتُاالحتادُاألورويبُلعامُ
ُ 1973واملتعلقة ُبفرعي ُالتأمني ُعلى ُاألضرار ُ ُوعلى ُاألشخاصُ .ثُ ُبعد ُذلك ُتُ ُإصدار ُتوجيهات ُالتأمني ُاليتُ
أنشأتُالسوقُاملوحدةُللتأمنيُمنتصفُالتسعينياتُ،األمرُالذيُأعطىُاالحتادُاألورويبُواحدةُمنُأسواقُالتأمنيُ
األكثرُتنافسيةُيفُالعاملُُ،وتُُوضعهاُحيزُالتنفيذُيفُُ5مارسُُ .2002
علىُالرغمُمنُأنُ ُاملالءة ُُ 1قامتُبتحديثُنظامُاالحتادُاألورويبُإالُ ُأنُ ُهناكُعددُمنُنقاطُالضعفُ
اهليكليةُما ُتزالُقائمة ُ ،خاصةُفيماُيتعلقُباملخاطرُاليتُتواجهُشركاتُالتأمنيُ،بلُملُتكفلُإزالةُمجيعُالقيودُ
املتعلقةُبالسريُاحلسنُللعملُيفُالسوقُاملوحدةُ،إىلُجانبُضعف ُاإلشرافُوالرقابةُعلىُشركاتُالتأمنيُ ُوعدمُ
مواكبتهاُللمتطلباتُاحلديثةُوالتطوراتُالدوليةُ ُ.


- (ECOFIN): Economic and Financial Affairs Council.
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تبنيُُخاللُالفرتةُماُبنيُُ1996وُ2001أنُهُمنُاألسبابُالرئيسيةُيفُفشلُاإلدارةُيفُاختاذُالقراراتُاملناسبةُ
فيماُيتعلقُباملخاطرُهوُعدمُكفايةُرأسُاملالُ .إنُ ُهامشُاملالءةُاملطلوبُاحلايلُملُيلعبُدورهُبأنُيكونُمبثابةُ
مؤشرُإلنذارُاملبكرُ،وهوُاألمرُالذيُأدخلُاملؤمُننيُيفُصعوباتُماليةُ ،وأكُدُمسحُعلىُشركاتُالتأمنيُأجرتهُ
اللجنةُاألوروبيةُللتأمنيُواملعاشاتُاملهنيةُ(ُ(CEIOPSعامُُ،2005أنُُقراراتُإداريةُسيئةُوراءُالكثريُمنُاملشاكلُ
يفُأكثرُمنُُ%ُ75منُاحلاالتُاليتُتُُفحصهاُُ.
باعتبارُأنُ ُنظامُاملالءةُُ 1الُيأخذُبعنيُاالعتبارُاملخاطرُالكليةُفهوُال ُيقدمُاآللياتُالكافية ُلشركاتُ
التأمنيُإلدارةُاملخاطرُبشكلُصحيحُأوُحتسنيُإدارهتا؟ ُعدمُاحتوائه ُعلىُاآللياتُالكافيةُ ُللتدخلُيفُالوقتُ
املناسبُمنُقبلُاملسريينُ،والُيسمحُبالتخصيصُاألمثلُلرأسُاملالُ ُ.
كلُهذهُاألسبابُأدُ تُباالحتادُاألورويبُإىلُضرورةُمعاجلةُنقاطُالضعفُيفُالنظامُاحلايلُمنُخاللُ
إدخال ُالقواعد ُاإلضافية ُلتعزيز ُمحاية ُحاملي ُوثائق ُالتأمني ُوحتسني ُالقدرة ُالتنافسية ُلشركات ُالتأمني ُوإعادةُ
التأمنيُ،علىُهذاُاألساسُتُُوضعُالقواعدُاجلديدةُواملتمثلةُيفُاملالءةُُ .2
نُشرت ُهذه ُاملبادئ ُمن ُقبل ُجلنة ُاخلدمات ُبعد ُمشاورات ُواجتماعات ُمع ُاللجنة ُاألوروبية ُللتأمنيُ
واملعاشاتُاملهنيةُيفُجويليةُُ.2004باإلضافةُإىلُذلكُقامتُاللجنةُبالعملُعلىُإجراءُدراساتُتتعلقُباجلوانبُ
املختلفةُلنظامُاملالءةُاجلديدةُ .هذهُالدراساتُتسمىُبـُ"ُ:دراسات ُاألثرُالكمي (ُ ،"ُ)QISأين ُأُجريتُأولُ
دراسةُألثرُالكميُ(ُ)QIS1عامُُ،2005دراسةُاألثرُالكميُالثانيةُ(ُ)QIS 2عامُُ ،2006أمُاُدراسةُاألثرُالكميُ
الثالثةُ(ُ)QIS3فتمُُبدءُالعملُفيهاُيفُُ2أفريلُ .2007تُُحلدُاآلنُإجراءُسبعةُدراساتُلألثرُالكميُ.آخرُدراسةُ
تُُإجراؤهاُبدايةُسنة ُ،2013علىُأنُيتمُالعملُهبذهُالتوجيهاتُابتداءُمنُعامُُ ُ.2016
يف ُظل ُانفتاح ُقطاع ُالتأمني ُاجلزائري ُعلى ُالعامل ُاخلارجيُُكنتيجة ُحتمية ُملواكبة ُالتطور ُاحلاصل ُعاملياُ
ُومتاشياُمعُمتطلباتُالنموُاملتسارعُللقطاعُداخلياُ،أصبحُلزاماُالتكيفُمعُهذهُاملعايريُالدوليةُ.يبقىُالرهانُكبرياُ
واجلزائرُمطالبة ُبتحسنيُوتطويرُأداءُشركاتُالتأمنيُ ،خاصةُيفُظلُاخنفاضُمسامهتهُيفُاالقتصادُالوطينُالذيُ
يعدُمنُبنيُانشغاالتُالبحثُالعلميُيفُالوقتُاحلايلُ،كذلكُاعتمادُهذاُالقطاعُعلىُطرقُوأساليبُبسيطةُ
وغريُمواكبةُللمعايريُالدوليةُفيماُيتعلقُبقواعدُاملالءةُوطرقُتقييمُخمتلفُااللتزاماتُالتقنيةُاخلاصةُهباُ.الُيتأتىُ
ُوتنوعُ
ذلك ُإالُ ُمن ُخالل ُحتسني ُقدرهتا ُعلى ُمواجهة ُاملخاطر ُاليت ُتتعرض ُهلا ُأعمال ُالتأمني ُيف ُضوء ُتعدد ُ
املخاطر ُالتجارية ُوغري ُالتجارية ُاليت ُتواجه ُاألنشطة ُاليت ُتغطيهاُ ،من ُخالل ُإجياد ُوتكريس ُأسس ُعادلة ُعندُ


- (CEIOPS): Committee of European Insurance and Occupational Pension Supervisors.
- (QIS): Quantative Impact Study.
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املقارنة ُوالتحليلُمن ُقبل ُمجيع ُمستخدمي ُالبيانات ُاملالية ُللشركات ُُوالوصول ُإىل ُبيانات ُمالية ُأكثرُمصداقيةُ
لالرتقاءُبأداءُشركاتُالتأمنيُاجلزائريةُ ُ.
ُإضافةُإىلُذلك ُفإنُ ُهذاُاألمر ُمرتبطُُكذلكُبدورُالدولةُوتنافسيةُالقطاعُُككلُ،ماُيستدعيُإدخالُ
تصحيحاتُوتعديالتُعليهُحىتُيكونُأكثرُمتاشياُمعُمتطلباتُهذهُالشركات ُومتطلباتُاقتصادُالسوقُ .يتمُ
ذلكُمنُخاللُتوفريُاحمليطُاإلداريُواالستثماريُاملالئمُلنشاطُالشركةُ،وجودُقطاعُمايلُومصريفُفعُالُُ،ووجودُ
جهازُقانوينُشفُافُومرنُذيُُكفاءةُكبريةُيفُتكييفُالقواننيُلصاحلُهذهُالشركاتُ .باعتبارُأنُ ُاخلدماتُاملاليةُ
والتأمينيةُتأيتُيفُمقدمةُالعناصرُاألساسيةُلزيادةُجاذبيةُمناخُاالستثمارُيفُاجلزائر ُوزيادةُالتنافسيةُللوحداتُ
االقتصاديةُ،األمرُالذيُسيعملُعلىُزيادةُمتانةُاملراكز ُاملاليةُلشركاتُالتأمنيُاجلزائرية ُويرفعُمنُقدرهتاُعلىُ
اجهةُاألزماتُاملاليةُاليتُقدُتتعرضُهلاُ،مُاُينعكسُبصورةُاجيابيةُعلىُبناءُسوقُتأمنيُموثوقُبهُيساعدُعلىُ
ُ
مو
الثبات ُواالستقرار ُاملايل ُواجياد ُالبيئة ُاملناسبة ُلنموه ُبوتائر ُأعلىُ ،إضافة ُإىل ُتوفري ُاحلماية ُحلملة ُوثائق ُالتأمنيُ
واملستفيدينُمباُيعززُالثقةُبشركاتُوصناعةُالتأمنيُاجلزائريةُ.
ائرية ُسنة ُ 1995معُبدايةُحتريرُسوقُالتأمنيُ،ليتمُبعدُذلكُ
تُ ُوضع ُنظام ُاملالءة ُلشركات ُالتأمني ُاجلز ُ
تعزيزه ُسنة ُ 2006من ُخالل ُإعادة ُالنظر ُفيه ُبإدخال ُإصالحات ُجذرية ُمتس ُهذا ُاجلانبُ .تواصلت ُاجلهودُ
بإدخالُبعضُالتعديالت ُعلىُنظامُاملالءةُلشركاتُالتأمنيُاجلزائريةُمباُيتماشىُوخصوصياهتا ُمنُخاللُإصدارُ
مرسومنيُتنفيذينيُسنةُُ،2013ليبنيُشروطُوكيفياتُتكوينُوحتديدُااللتزاماتُالتقنيةُ،وكذاُمتثيلُهذهُااللتزاماتُ
يفُأصولُميزانيةُشركاتُالتأمنيُ ُوإعادةُالتأمنيُوفروعُشركاتُالتأمنيُاألجنبيةُاملعتمدةُ،نتيجةُللفصلُبنيُفرعيُ
التأمنيُعلىُاألشخاصُواألضرارُ ُ.
علىُضوعُهذاُالطرحُ،تربزُإشكاليةُحبثناُاليتُميكنُصياغتهاُيفُالسؤالُاحملوريُالتايلُ ُ:
كيف يؤثر تطبيق توجيهات المالءة  2على شركات التأمين في دول االتحاد األوربي ،وهل يمكن
تطبيقها على قطاع التأمين في الجزائر؟
هذاُالسؤالُبدورهُقادناُإىلُطرحُأربعةُأسئلةُفرعيةُ ُ:
 ما هيُخمتلفُالقواعدُوالتطبيقاتُاليتُتستندُإليهاُتوجيهاتُاملالءةُ2؟ ماُهيُآثارُتطبيقُتوجيهاتُاملالءةُُ2علىُشركاتُتأمنيُدولُاالحتادُاألورويب؟ُ ماُهيُآثارُتطبيقُتوجيهاتُاملالءةُُ2علىُاألداءُاملايلُلشركاتُتأمنيُدولُاالحتادُاألورويبُواقعيا؟ُُماُمدىُإمكانيةُتطبيقُتوجيهاتُاملالءةُُ2يفُقطاعُالتأمنيُيفُاجلزائر؟د
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ُيفُحالةُتعذرُتطبيقُتوجيهاتُاملالءةُُ2علىُقطاعُالتأمنيُيفُاجلزائرُفأيُمنوذجُمالئمُميكنُاق ُرتاحه؟ُُُُ
أوال :فرضيات البحث:
لإلجابةُعلىُاألسئلةُالسابقةُتُُوضعُالفرضياتُالتاليةُ :
 .1يستند ُهيكل ُاملالءة ُُ 2على ُثالث ُركائز ُأساسية ُتتضمن ُجمموعة ُمن ُاملتطلبات ُالكمية ُوالنوعية ُلشركاتُ
التأمني.
ُ .2يتمثل ُاألثر ُالرئيسُلتوجيهات ُاملالءة ُُ 2يفُحتسني ُإدارة ُاملخاطرُلتصبح ُأكثرُمالءمة ُمن ُخالل ُالتنسيقُ
األفضلُبنيُاملخاطرُومتطلباتُرأسُاملالُومتطلباتُاإلفصاحُاملايلُالعامُ،وصوالُإىلُختصيصُأكثرُكفاءةُ
لرأسُاملالُوكذاُحتقيقُاملزيدُمنُالشفافيةُُ.
 .3تعملُتوجيهاتُاملالءةُُ 2علىُتقدميُصورةُأكثرُدقةُحولُالتزاماتُشركاتُالتأمنيُمُاُحيققُاستقرُاراُأكربُ
لألداءُاملايلُهلاُويعززُالقوةُاملاليةُواملرونة ُوالتكامل ُلصناعةُالتأمنيُاألوروبيةُمُاُيسهمُبدورهُيفُمحايةُمحلةُ
وثائقُالتأمني.
 .4قطاعُالتأمنيُيفُاجلزائرُبوجههُاحلايلُبعيدُعنُإمكانيةُتطبيقُتوجيهاتُاملالءةُ.2
ثانيا :دوافع اختيار الموضوع:
يعودُاختيارناُهلذاُاملوضوعُإىلُمجلةُمنُالدوافعُنوردهاُفيماُيلي:
 حماولةُاإلحاطةُمبوضوعُاملالءةُلشركاتُالتأمنيُ،خاصةُوأنُهُأصبحُيُعدُموضعُحبثُتتناولهُوتناقشهُالعديدُمنُاألطرافُاملعنيةُبالقطاعُونشاطاتهُوتشريعهُ،وكذاُحتسنيُأدائه.
 أمهيةُاملوضوعُبالنظرُللتطوراتُاليتُيشهدهاُالعاملُ ،خاصُةُيفُأعقابُاألزمةُاملاليةُوأزمةُالديونُالسياديةُاليتُشهدهتاُدولُاالحتادُاألوريب.
 حماولةُفهمُكيفيةُتنفيذُقواعدُاملالءةُعلىُأرضُالواقع. حماولةُإجيادُسبلُكفيلةُبتطويرُوإجناحُشركاتُالتأمنيُاجلزائريةُُ،والوصولُإىلُحلُعمليُلتطويرُنظامُاملالءةُمنُخاللُاالستفادةُمنُالتجربةُاألوربيةُيفُجمالُاملالءة.
ُ

ه
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ثالثا :أهداف البحث:
هندفُمنُخاللُهذاُالبحثُإىلُ :
 حتديدُخمتلفُالتطبيقاتُوالقواعدُاليتُتستندُإليهاُتوجيهاتُاملالءةُ.2 إبرازُخمتلفُامليادينُواملستوياتُاليتُمتسهاُتوجيهاتُاملالءةُُ2يفُشركاتُالتأمنيُلدولُاالحتادُاألُورويب. حماولةُحتديدُاآلثارُاملرتتبةُعنُتطبيقُتوجيهاتُاملالءةُُ 2يفُشركاتُالتأمنيُوالتحدياتُاليتُتواجههاُهاتهُاألخريةُيفُذاتُاإلطار.
 إبرازُالتحدياتُاليتُتواجههاُشركاتُالتأمنيُلدولُاالحتادُاألورويبُيفُإطارُااللتزامُبتطبيقُتوجيهاتُاملالءة.2 إبرازُوتقدميُالقواعدُاملنظمةُلنظامُاملالءةُلشركاتُالتأمنيُاجلزائرية. حثُمنظميُوأصحابُشركاتُالتأمنيُاجلزائريةُعلىُضرورةُتطويرُنظامُاملالءةُمنُخاللُاالستفادةُمنُجتربةُاالحتادُاألوريبُبتوجيهاتُاملالءةُ.2
 اقرتاحُمنوذجُخاصُبنظامُاملالءةُلقطاعُالتأمنيُيفُاجلزائر.رابعا :أهمية البحث:
يُعدُموضوعُاملالءةُلشركاتُالتأمنيُمنُأهمُاملوضوعاتُاليتُتشغلُحيُزاُكبرياُيفُالوقتُاحلايلُُوهذاُنظراُ
للحاجةُاملتزايدةُإلجيادُالطرقُواألساليبُاليتُمنُخالهلاُميكنُهلذهُالشركاتُالوفاءُبالتزاماهتاُاجتاهُاملؤمُنُهلمُ
دونُالتأثريُعلىُالتوازنُاملايلُللشركةُ،إىلُجانبُوجودُحتدياتُفرضتهاُاملرحلةُاحلاليةُوتزايدُاملخاطرُاليتُحتيطُ
بشركاتُالتأمنيُ ُ.
نظراُلتشعبُوتطورُأعمالُشركاتُالتأمني ُوانفتاحهاُعلىُالنظامُاملصريفُواألسواقُاملاليةُتولُدتُاحلاجةُ
إىلُإجيادُقطاعُتأمنيُقويُقادرُعلىُاملنافسةُلكيُيتسىنُلهُأنُيلعبُدوراُريادياُيف ُعمليةُالتنميةُاالقتصاديةُلذاُ
أصبحتُعمليةُتطويرُهذاُالقطاعُاحليويُحملُاهتمامُكلُمنُاحلكوماتُوكاالتُالتمويلُالدوليةُوالعديدُمنُ
االقتصادينيُوالباحثنيُاألمرُالذيُدفعُباالحتادُاألوُرُويبُإىلُوضعُُتوجيهاتُاملالءةُُ ُ 2خاصةُ ُبعدُالتعديالتُ
واإلصالحاتُاليتُشهدهتاُاقتصادياتُالدول ُيفُأعقابُاألزمةُاملاليةُمنُجهةُوأزمةُالديونُالسياديةُمنُجهةُ
أخرىُ ،وبالتايل ُخضوع ُشركات ُالتأمنيُ ،على ُغرار ُاملؤسسات ُاملالية ُاألخرىُ ،هلذه ُاإلصالحات ُوهذا ُهبدفُ
زيادةُكفاءهتاُوحتسنيُأدائهاُمباُيتماشىُوخصوصياهتاُ.
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ميكنُإدراكُأمهيةُالبحثُمنُخاللُعدةُجُوانبُأخرىُأمهُهاُإشكاليةُمستقبلُقطاعُالتأمنيُاجلزائريُيفُ
ظل ُاخنفاض ُمسامهته ُيف ُاالقتصاد ُالوطينُ ،والذي ُيُعد ُمن ُبني ُانشغاالت ُالبحث ُالعلمي ُيف ُالوقت ُاملعاصرُ
ناهيكُعن ُ اعتمادُهذاُالقطاعُعلىُطرقُوأساليبُبسيطةُغريُمواكبةُللمعايريُالدوليةُفيماُيتعلقُبقواعدُاملالءةُ
وطرقُتقييمُخمتلفُااللتزاماتُالتقنيةُاخلاصةُهباُ،وبالتايلُضرورةُتطويرهُمُاُينعكسُبصورةُاجيابيةُعلىُبناءُسوقُ
تأمني ُموثوق ُهباُ ،باإلضافة ُإىل ُتوفري ُاحلماية ُالالزمة ُحلملة ُوثائق ُالتأمني ُواملستفيدين ُمبا ُيعزز ُالثقة ُبشركاتُ
وصناعةُالتأمنيُاجلزائريةُ .
ُ
خامسا :الدراسات السابقة:
ميكنُالقولُأنُ ُالدراساتُالسابقةُاملتعلقةُمبوضوعُالبحثُتعتربُقليلةُمقارنةُبأمهيةُاملوضوعُ،وأنُ ُجُلُهاُ
ركزتُأكثرُعلىُاجلانبُاملتعلقُبأثرُهذهُالتوجيهاتُعلىُمتطلباتُرأسُاملالُباألخذُبعنيُاالعتبارُاملخاطرُ
كائزُاملكونةُللمالءةُُ2ومدىُتأثريهاُعلىُشركاتُالتأمنيُ.منُ
ُ
املختلفةُعندُتقييمهُ،وكذلكُالتفاعلُبنيُخمتلفُالر
خاللُاطُالعناُعلىُهذهُالدراساتُنوردُأمههاُيفُماُيليُ :
 .1دراسة هدى بن محمد :بعنوانُ :تحليل مالءة ومردودية شركات التأمين -دراسة حالة الشركة الجزائرية
للتأمينات"  ،" CAATرسالةُماجستريُ-جامعةُقسنطينةُُ .2005ُ-
قامتُهذهُالدراسة ُبإبراز طبيعة العالقة بني املالءة واملردودية يف شركات التأمني والسبل املتُبعة من أجلُ
حتسني كل منهاُ،وكذا أمهية قدرة شركات التأمني على الوفاء بالتزاماهتاُوحتليل خمتلف جوانبُمالءهتا ،والتعرف
على مدى احرتامها اللتزامات املالءة املفروضة يف التنظيم املعمول بهُيف اجلزائرُ ُ.
وقدُخلُصتُالباحثةُإىلُأنُهُكيُيتمُتوفري محاية أكربُللمؤمُن هلم وحتقيق مردودية أكرب ملالكي الشركة فإنُ
ضمان وحتسني املالءة واملردودية يفُشركات التأمني يتم يف إطار التوفيق والتكامل بينهماُ .
اكتفتُالباحثةُيفُهذهُالدراسةُبتنا ُولُطبيعة العالقة بني املالءة واملردودية يف شركات التأمنيُُوالتعرف على
واقع مردودية ومالءة ُشركات التأمني يف اجلزائر ُُوحتليل ُالطرق ُالتقليدية ُحلساب ُاملالءةُ ،ومل ُتتناول ُبشيء ُمنُ
التفصيل ُالتوجهات ُاجلديدة ُللمالءة ُاملالية ُوفق ُاملعايري ُالدولية ُاملالءة ُُ 2اليت ُتأخذ ُمبدأ ُاملخاطر ُيف ُحسابُ
متطلباتُاملالءةُلشركاتُالتأمنيُوهوُماُتناولتهُدراستناُهذه.
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ُ.2دراسة عيسى هاشم حسن :بعنوانُ :قياس هامش المالءة في صناعة التأمين السورية " دراسة مقارنة "ُ

جملةُجامعةُدمشقُللعلومُاالقتصاديةُوالقانونيةُ،اجمللدُُ،27العددُالرابعُ .2011ُ،

تطرقُالباحثُيفُهذهُالدراسةُإىلُمفهوم هامش املالءة وأمهيتها لشركات التأمني وطرائق قياسه على
املستوى الدويلُويف سورية وأوجه التشابه واالختالف بينهما ،يف سبيل دراسة إمكانية تطوير هذه الطرائقُوالقواعد
مبا ينسجم والتطورات الدولية يف هذا اجملال ومبا خيدم قطاع التأمني السوري .وقد ُخلصُالباحثُإىل أنُ نظام
املالءة يف سورية أقرب ما يكون يف مكوناته إىل نظام املالءة ُاألمريكي ُُوأن ُهناك حاجة لبناء نظام مالءة أكثر
مشوالُ وتكامالُ يف املستقبلُ ُ.
قام ُالباحث ُيف ُهذه ُالدراسة ُبتناول ُأوجه التشابه واالختالف يف ُقياس ُهامش ُاملالءة ُوفق ُاملعايري
األمريكية ،املعايري األوروبيةُُ،واملعايري السورية ُأيُركزُالباحثُهناُعلىُاجلانبُالكميُللمالءةُاملاليةُلشركاتُ
التأمنيُوفقُاملعايريُالدوليةُوأمهلُاجلانبُالنوعيُمنُاملالءةُوالذيُيعتربُجوهرُاملالءةُوهوُماُتناولناهُيفُدراستناُ
هذهُ .
 .3دراسة حبار عبد الرزاق :بعنوانُ :عناصر التنظيم االحترازي لنشاط التأمين " مع إشارة خاصة لحالة
الجزائر " ُ-جامعةُالشلفُ–ُُُ،2012ورقةُمقدمةُضمنُامللتقىُالدويلُالسابعُحولُ:الصناعةُالتأمينيةُ،الواقعُ
العمليُوآفاقُالتطوير –ُجتاربُالدولُ،"-جامعةُحسيبةُبنُبوعليُ،الشلفُ،ماُبنيُُ04ُ-03ديسمربُُ .2012

قامتُهذهُالدراسة ُبتناولُمكونات التنظيم االحرتازي لقطاعُالتأمني والفصل بينه وبني ما هو مطبق يفُ
نشاطُالبنوكُ،إضافة لذلك دراسة حالة قطاع التأمني يف اجلزائر ومضمون ومستوى التنظيمُاالحرتازي املعمول بهُ
وقدُخلُصُالباحثُإىلُجمموعة من النتائج أبرزها؛ ذلكُالتشابه الكبري بني ما يطبق يف النشاط املصريف مع نظريه
يف نشاط التأمني فيماُيتعلق ُبوجود ُاتفاقني أول وثاين ُللمالءة ،ووجود كذلك ثالثة ركائز يف االتفاق الثاين
واالعتماد بشكل رئيسُعلى معدل املالءة ،كما خلُصُكذلكُإىلُالتأخُر امللحوظ يف جمال حتديث اإلطار الرقايب
لنشاط التأمني مقارنة بنشاط البنوك ،والذيُأرجعه إىل األفضلية ُاملمنوحة للقطاع املصريف على حساب قطاع
التأمني كون خماطر القروض واملالءة والسيولة متثل حتديا كبريا الستقرار النظم املاليةُ .
اكتفىُالباحثُيفُهذهُالدراسةُبتناولُمضمونُومستوىُالتنظيمُاالحرتازيُاملعمولُبه ُيفُاجلزائرُوكذاُ
توجيهات ُاملالءة ُُ ،2إال ُأنُ ه ُمل ُيتطرق ُإىل ُمدى ُإمكانية ُاالستفادة ُمن ُهذه ُالتوجيهات ُوتطبيقها ُعلى ُقطاعُ
التأمنيُيفُاجلزائرُوهوُماُتناولناهُيفُدراستناُهذهُ.
ُ
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ُ .4كراش حسامُ:بعنوانُ:نحو نموذج مقترح لمعايير المالءة المالية في شركات التأمين الجزائرية على
ضوء تجارب بعض األنظمة الدولية – االتحاد األوربي ،كندا ،الواليات المتحدة األمريكية  ،-رسالةُ
ماجستريُ-جامعةُسطيفُ.2014ُ-
قامتُهذهُالدراسةُ باختيارُثالثةُمناذجُأساسيةُلتقييمُاملالءةُيفُشركاتُالتأمنيُتتمثلُيفُالنموذجُاألوريبُ
(املالءة ُُ )RBC(ُ ،)2للواليات ُاملتحدة ُاألمريكية ُونظام ُاملالءة ُالكنديُ ،واليت ُعلى ُضوئها ُت ُاقرتاح ُمعايريُ
للمالءة ُل شركات ُالتأمني ُيف ُاجلزائر ُتتعلق ُبتقييم ُاألصول ُواخلصومُ ،االستثمارُ ،حتديد ُهامش ُاملالءةُ ،نظامُ
احلوكمةُ،التقييمُوالتدخلُمنُطرفُاهليئةُالرقابيةُ،ونقلُاملعلومةُ ُُ.
وقدُخلُصُالباحثُإىلُجمموعة من النتائج أبرزها ؛ُأنُمعايريُاملالءةُلشركاتُالتأمنيُيفُاجلزائرُماُتزالُ
تعتمدُعلىُمبدأُرأسُاملالُالثابتُاملستندُإىلُالقواعدُاحملاسبية؛ُحيثُأنُهذهُالشركاتُملزمةُبتكوينُحدُأدىنُ
من ُرأس ُاملال ُاالجتماعيُ ،تقييم ُالتزاماهتا ُالتنظيمية ُوتغطيتها ُبأصول ُحمددة ُمعادلة ُهلاُ ،باإلضافة ُإىل ُتكوينُ
هامشُاملالءةُالذيُيتغريُحسبُنوعُالتأمنيُوحيسبُعلىُأساسُمبلغُاملخصصاتُالتقنيةُاخلامُوعلىُأساسُ
األقساطُالصافيةُمنُالرسومُواإللغاءات ُ،كماُأنُنظامُاملالءةُيفُاجلزائرُأقربُإىلُنظامُاملالءةُلشركاتُالتأمنيُيفُ
الوالياتُاملتحدةُاألمريكيةُ .
اكتفى ُالباحث ُيف ُهذه ُالدراسة ُباإلشارة ُإىل ُضرورة ُاستفادة ُقطاع ُالتأمني ُيف ُاجلزائر ُمن ُاإلصالحاتُ
القائمةُعلىُاملستوىُالدويلُخاصةُاملالءةُُ،2إال ُأنُذلكُملُينعكسُيفُالنموذجُاملقرتحُمنُطرفُالباحثُ
خاصةُفيماُيتعلقُباملتطلباتُالكميةُللمالءةُ .
5.

European Central Bank, Potential impact of solvency II on financial stability,
Educational and non-commercial purposes, Ed:ُ ECB publications, Frankfurt,ُ Germany,
2007.

تناولتُهذهُالدراسةُخمتلفُاآلثارُاحملتملةُلتوجيهاتُاملالءةُُ2علىُالتوازنُاملايلُلشركاتُالتأمنيُ،وخلصُ
الباحثُإىلُأن ُتطبيقُتوجيهاتُاملالءةُُ 2منُشأنهُأنُيعززُمحايةُمحلةُوثائقُالتأمنيُمنُخاللُحتقيقُالتوازنُ
املايلُومرونةُصناعةُالتأمنيُاألوربيةُ،يتمُذلكُمنُخاللُزيادةُالتنسيقُيفُاملمارساتُعربُدولُاالحتادُاألورويبُ
لتحقيقُمستوىُأعلىُمنُالكفاءةُلشركاتُالتأمنيُ،إالُُأنُُذلكُالُمينعُمنُوجودُبعضُالضغوطاتُعلىُشركاتُ
التأمنيُعلىُاملدىُالقصريُ،وقدُتضطرُبعضُالشركاتُالغريُفعالةُاخلروجُمنُالسوقُ،ونتيجةُلذلكُميكنُأنُ
ترتفعُأقساطُاملخاطرُبسببُإدخالُقواعدُجديدةُللمالءةُقائمةُعلىُأساسُالسوقُإىلُجانبُمتطلباتُأكثرُ
يفُرأسُمالُاملخاطرُ ُ.
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تُ ُ يف ُهذه ُالدراسة ُتسليط ُالضوء ُعلى ُاألثر ُاملتعلق ُباجلانب ُاملايل ُوأمهلت ُاجلوانب ُاألخرى ُلشركاتُ
التأمنيُواملتعلقُباجلانبُالنوعيُ،كأثرُهذهُالتوجيهاتُعلىُحوكمةُالشركاتُواملراجعةُالداخليةُ،وهوُاألمرُالذيُ
تُتناولهُبالتفصيلُيفُدراستناُهذهُ ُُ.
6.

Anthony DERIEN, Solvabilité 2: Une réelle avancée?, Thèse de doctorat, Université
Claude Bernard, Lyon 1, France, 2010.

أكُد ُالباحث ُيف ُهذه ُالدراسة ُعلى ُأمهية ُتوجيهات ُاملالءة ُُ 2يف ُحتسني ُإدارة ُاملخاطر ُعن ُطريق ُأخذُ
املخاطر ُاليت ُتواجه ُشركات ُالتأمني ُيف ُوحدات ُخمتلفةُ ،وكذا ُالطرق ُاملستخدمة ُحلساب ُمتطلبات ُرأس ُاملالُ
واملتمثلُيفُرأسُمالُاملالءةُاملطلوبُ(ُ )SCRباستخدامُالنموذجُالعامُوالنماذجُالداخليةُ،وخلصُالباحثُإىلُ
انطواءُهذهُالطرقُعلىُجمموعةُمنُالسلبياتُوالنقائصُاملتعلقةُبتطبيقهاُ.إال ُأن ُالباحثُملُيتعرضُإىلُخمتلفُ
الطرقُاملستخدمةُحلسابُُرأسُاملالُاملالءةُاألدىنُ(ُ )MCRوأثرهاُعلىُمالءةُشركاتُالتأمنيُوهوُاألمرُالذيُ
تطرقناُإليهُيفُدراستناُهذهُ .
7.

Marie-Gabrielle du Boublanc, Enjeux et modernisation de la réglementation
prudentielle applicable aux sociétés d’assurance: Vers solvabilité II, Thèse de magistère,
Université Paris II Panthéon Assas, France, 2010.

تناولتُهذهُالدراسةُرهاناتُوآفاقُتطبيقُتوجيهاتُاملالءةُُ2علىُشركاتُالتأمنيُيفُدولُاالحتادُاألوريبُ ُ
وقدُخلصتُالدراسةُإىلُجمموعةُمنُالنتائجُأمههاُأنُتطبيقُهذهُالتوجيهاتُمنُشأنهُأنُيؤديُإىلُنظامُحوكمةُ
شركاتُأكثرُكفاءةُماُيعززُبدورهُمنُشفافيةُالقطاعُعلىُمستوىُاالحتادُاألوريبُ،إالُأنُتطبيقُهذهُالتوجيهاتُ
سيرتتبُعليهُتكاليفُتتعلقُبرأسُاملالُوالذيُسينعكسُبدورهُعلىُالسياسةُاالستثماريةُللشركاتُماُسيؤثرُعلىُ
االقتصادُككلُ.ركزتُهذهُالدراسةُعلىُاآلثارُاملتعلقةُباجلانبُالكميُوالنوعيُ،إالُأهناُملُتعتمدُعلىُاملؤشراتُ
املستخدمة ُيفُدراساتُاألثر ُالكميُ،وهوُاألمرُالذيُت ُتناولهُبالتفصيلُحسبُآخرُدراساتُاألثرُالكميُ
لتطبيقُتوجيهاتُاملالءةُُ2علىُشركاتُالتأمنيُيفُدولُاالحتادُاألوريبُ ُُُُُ.
8.

LERDA Aurélien, L’impact du pilier 2 de solvabilité 2 «gouvernance des risques» sur
les fonctions audit interne, contrôle interne et risk management, Mémoire de master,
Institut d'Administration des Entreprises d'Aix-en-Provence, France, 2011.

منُخاللُهذهُالدراسةُقامُالباحثُبتناولُآثارُالركيزةُالثانيةُمنُتوجيهاتُاملالءةُُ2علىُشركاتُالتأمنيُ
ويتعلق ُاألمر ُهنا ُبوظيفة ُالرقابة ُالداخليةُ ،املراجعة ُالداخليةُ ،حوكمة ُالشركات ُوإدارة ُاملخاطر ُمن ُالناحيتنيُ
اإلجيابيةُوالسلبيةُ،وقدُخلصتُالدراسةُإىلُجمموعةُمنُالنتائجُأمهُّهاُأن ُلتوجيهاتُاملالءةُُ ُ 2جمموعةُمنُاآلثارُ
التنظيمية ُواملاليةُ ،تتعلق ُخاصة ُبوظيفة ُحوكمة ُالشركات ُوإدارة ُاملخاطرُ ،وأن ُهناك ُأثر ُحمدود ُبالنسبة ُلوظيفةُ
املراجعةُالداخليةُ ُ.
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اكتفىُالباحثُيفُهذهُالدراسةُبتناولُآثارُالركيزةُالثانيةُمنُتوجيهاتُاملالءةُُ2علىُشركاتُالتأمنيُدونُ
التطرقُ إىلُاآلثارُاملتعلقةُبالركيزةُاألوىلُوالثالثةُ،وكذاُالعالقةُبنيُاآلثارُاملرتتبةُعنُالركائزُالثالثةُعلىُشركاتُ
التأمنيُ،وهوُاألمرُالذيُتطرقناُإليهُبالتفصيلُيفُدراستناُهذه.
9.

Karim Abboura, le contrôle de la solvabilité des compagnies d’assurance algériennes,
Colloque international sur: les sociétés d’assurances Takaful et les sociétés d’assurances
traditionnelles entre la théorie et l’expérience pratique, Université de Sétif, 25-26 Avril 2011.

تناول ُالباحث ُيف ُهذه ُالدراسة ُنظام ُاملالءة ُلشركات ُالتأمني ُيف ُاجلزائرُ ،مكوناته ُوالطرق ُاملستخدمةُ
حلسابُخمتلفُااللتزاماتُالتنظيميةُواملؤشراتُاملتعلقةُباملالءة ُ،وكذاُكيفيةُتغطيتهاُحسبُالتشريعاتُاملنصوصُ
عليهاُ،كماُتُُالتطرقُباختصارُإىلُتوجيهاتُاملالءةُُ2واألسسُواملبادئُالقائمةُعليهاُ،إالُأنُالباحثُملُيتطرقُ
إىلُماُسبقُوفقُالقواننيُوالتشريعاتُاجلديدةُاملتعلقةُباملالءةُواإلصالحاتُاليتُتُ ُإدخاهلاُومدىُاالستفادةُمنُ
التوجيهاتُاجلديدةُللمالءةُُ،2وهيُجوهرُوأساسُدراستناُ .
 10. Jon Hocking et al, Solvency 2: Quantitative and strategic impact- the tide is going outMorgan Stanley and Oliver Wyman Groupe Report, UK.

تُ ُيفُهذهُالدراسةُاستخدامُمنوذجُخاصُملعرفةُاآلثارُاملختلفةُللمالءةُُ2عنُطريقُتطبيقهُعلىُعينةُمنُ
شركاتُتأمنيُ،وكانتُأهمُالنتائجُاملتوصلُإليهاُهوُالزيادةُيفُمتطلباتُرأسُاملالُبالنسبةُلشركاتُالتأمنيُعلى
األشخاصُُ،كما ُأن ُنسبة ُاملالءة ُاملتضمنة ُيف ُتوجيهات ُاملالءة ُُ 2ستكون ُأكثر ُتقلبُا ُمن ُاليت ُكانت ُضمنُ
توجيهاتُاملالءةُُ،1وبالتايلُقدُتؤديُإىلُبعضُاإلجراءاتُاملتضمُنةُداخلُهذهُالتوجيهات ُإىلُارتفاعُتكلفةُ
رأسُاملالُاملوجهُللقطاعُيفُاملدىُالقصريُ .
تُالرتكيزُيفُهذهُالدراسةُعلىُاجلانبُالكميُلآلثارُاملتعلقةُبتوجيهاتُاملالءةُُ2وأمهلتُاجلوانبُاألخرىُ
للمالءةُاملاليةُلشركاتُالتأمنيُ،وهوُاألمرُالذيُتُأخذهُبعنيُاالعتبارُيفُدراستناُهذهُُ.
سادسا :حدود البحث:
بالنسبةُللحدودُاملكانيةُللبحثُفقدُتُُحصرهاُيفُكلُمنُدولُاالحتادُاألوريبُواجلزائرُ .
أمُاُفيماُخيصُاحلدودُالزمنيةُ :
ُبالنسبةُلدراسةُاحلالةُاملتعلقةُبأثرُتطبيقُتوجيهاتُاملالءةُُ2علىُقطاعُالتأمنيُلدولُاالحتادُاألوريبُفقدُمشلتُالفرتةُاملمتدةُماُبنيُُ2011وُ .2013
ُبالنسبةُلدراسةُحالةُقطاعُالتأمنيُيفُاجلزائرُففقدُمشلتُالفرتةُاملمتدةُماُبنيُُ2006وُ .2013ُ
ك

المقدمة

سابعا :منهجية البحث:
تُاالعتمادُيفُهذاُالبحث ُعلىُاملنهجُالوصفيُالذيُينطلقُمنُمجعُالبياناتُواملعلوماتُمن ُخمتلفُ
املصادر ُحمل ُالدراسةُ ،مع ُاألخذ ُبعني ُاالعتبار ُالتفاعل ُالقائم ُبني ُاجلوانب ُاملختلفة ُاليت ُقد ُتؤثر ُعلى ُدراسةُ
احلالةُ،أمُاُيفُالنهايةُ،استخدمناُاملنهجُالتحليليُانطالقاُمنُاملعلوماتُ،املعطياتُ،واإلحصائياتُاحملصلُعليهاُ،
وكذلك ُت ُاستخدام ُاملنهج ُاملقارن ُللمقارنة ُبني ُتوجيهات ُاملالءة ُُ 2على ُقطاع ُالتأمني ُلدول ُاالحتاد ُاألوريبُ
والقواعدُاملنظمةُللمالءةُاملاليةُلقطاعُالتأمنيُيفُاجلزائرُ ُ.
ُ
ثامنا :هيكل البحث:
قمناُبتقسيمُالبحثُإىلُأربعةُفصولُ ُُ:
 -الفصل األول:

واقعُوتطورُالسوقُاألوربيةُللتأمنيُواإلطارُالعامُلتوجيهاتُاملالءةُ.2

ُ

ضمن ُهذا ُالفصل ُالذي ُقسمناه ُإىل ُثالثة ُمباحثُ ،تطرقنا ُإىل ُمفهوم ُالتأمني ُوشركات ُالتأمني ُضمنُ
املبحثُاألولُ،ثُُالتطرقُيفُاملبحثُالثاينُإىلُواقعُوتطورُالسوقُاألوربيةُللتأمنيُمنُخاللُنشأهتاُوهيكلهاُ،ثُُ
حتليلُالوضعيةُاالقتصاديةُلقطاعُالتأمنيُيفُأوروباُوإبرازُاألمهيةُاالقتصاديةُهلذاُالقطاعُومدىُمسامهتهُيفُاقتصادُ
االحتادُاألورويبُ،وأخرياُقمناُبتحديدُاإلطارُالعامُلتوجيهاتُاملالءةُُ2منُخاللُتناولُمكوناتهُ،األسسُ،املبادئُ
والركائزُاليتُتستندُاليهاُ،وكذلكُاألهدافُاملرجوةُمنهاُ ُ.
 الفصل الثاني :أثرُتطبيقُتوجيهاتُاملالءةُُ2علىُشركاتُالتأمنيُلدولُاالحتادُاألوريبُ .حىتُنتمكنُمنُالتشخيصُاجليد ُألثر ُتطبيق ُتوجيهات ُاملالءة ُُ 2على ُشركات ُالتأمني ُيفُدول ُاالحتادُ
األوريب ُارتأيناُيف ُبداية ُهذا ُالفصل ُالذي ُقسمناه ُإىل ُثالثة ُمباحثُ ،ختصيص ُاملبحث ُاألول ُلتبيانُأثر ُركائزُ
املالءة ُُ 2على ُشركات ُالتأمني ُلدول ُاالحتاد ُاألوريبُ،ثُ ُالتطرقُيفُاملبحث ُالثاينُإىلُخمتلفُاآلثار ُاالقتصاديةُ
واملاليةُلتوجيهاتُاملالءةُُ2علىُشركاتُالتأمنيُالحتادُاألوريبُ،ويفُاألخريُوهبدفُرسمُصورةُحولُمستقبلُهذهُ
التوجيهاتُ،قمناُبعرضُخمتلفُالتحدياتُواآلفاقُوكذاُجمالُاالبتكارُضمنُتوجيهاتُاملالءةُُ .2
 الفصل الثالث :دراسةُكميةُألثرُتطبيقُتوجيهاتُاملالءةُُ2علىُشركاتُالتأمنيُلدولُاالحتادُاألوريبُ .تطرقناُيفُاملبحث ُاألولُمنُهذاُالفصلُإىلُنطاقُالدراسةُوحدودهاُ،ثُ ُقمناُيفُاملبحث ُالثاين ُبتناولُ
الطريقة ُواإلجراءاتُاملتبعةُيفُدراسةُاحلالةُ،وإىلُأثر ُتطبيق ُتوجيهات ُاملالءة ُُ 2على ُقطاع ُالتأمني ُلدول ُاالحتادُ
األوريبُضمنُاملبحثُاألخريُمنُخاللُاالعتمادُعلىُستةُمعايريُأساسيةُيفُالدراسةُ .
ل

المقدمة

 الفصل الرابعُ:مدىُإمكانيةُتطبيقُتوجيهاتُاملالءةُُ2علىُقطاعُالتأمنيُيفُاجلزائرُ .بغرضُاإلملامُأكثرُمبوضوعُالبحثُ،تناولنا ُ يفُهذاُالفصلُدراسةُتطبيقيةُحولُمدىُإمكانيةُتطبيقُهذهُ
التوجيهاتُعلىُقطاعُالتأمنيُيفُاجلزائر؛ُحيثُتطرقناُيفُاملبحثُاألولُمنُهذاُالفصلُإىلُواقعُقطاعُالتأمنيُيفُ
اجلزائرُ،ثُُقمناُيفُاملبحثُالثاينُبالتطرقُإىلُاإلطارُالعام ُلنظامُاملالءةُلقطاعُالتأمني ُيفُاجلزائرُ،وخاللُاملبحثُ
الثالثُتناولنا ُمدى ُإمكانية ُتطبيق ُتوجيهات ُاملالءة ُُ 2على ُقطاع ُالتأمني ُيف ُاجلزائرُ،أمُاُخاللُاملبحث ُاألخريُ،
فتناولناُاإلطارُاملقرتحُلنظامُاملالءةُلقطاعُالتأمنيُيفُاجلزائرُ .
ُ
تاسعا :صعوبات الدراسة:

وحننُنقومُباجنازُهذاُالبحثُ،واجهتناُالعديدُمنُالعراقيلُوالصعوباتُ،أردناُاإلشارةُإليهاُبغيةُلفتُانتباهُ

املسؤولني ُمن ُأجل ُتسهيل ُمهمة ُالباحثني ُيف ُاملستقبل ُوكذا ُتبصري ُالباحثني ُمن ُأجل ُترشيد ُالتعامل ُمعهاُ
مستقبالُ،وميكنُإبرازُأهمُهذهُالصعوباتُيفُماُيليُ :
 -املادةُالعلميةُهلذاُاملوضوعُتبقىُتفتقرُلكثريُمنُالدراساتُوالبحوثُمنُقبلُالباحثنيُاالقتصاديني.

 نقصُاملعلوماتُوتضارهباُيفُبعضُاألحيانُ،هذاُمعُتسجيلُنقصُكبريُيفُالبياناتُاليتُحتتاجُإىلُالدراسةُيفُهذاُاجملال.
 صعوبة ُاحلصول ُعلى ُاملعلومة ُاالقتصادية ُالضرورية ُللدراسة ُالتطبيقيةُ ،ويتعلق ُاألمر ُهنا ُبشركات ُالتأمنيُاجلزائريةُواليتُكانتُلبُدراستناُالنعدامهاُيفُبعضُاحلاالتُ،ولغيابُالشفافيةُيفُحاالتُأخرى.
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تمهيد:

تلعب شركات التأمني دورا اسرتاتيجيا يف األسواق املالية كغريها من املؤسسات املالية األخرى ،ومتاشيا مع
اإلصالحات اليت شهدها القطاع املصريف واملتمثلة يف وضع اتفاقية بازل  ،IIقام االحتاد األورويب وجملس الشؤون

املالية ) (ECOFINبوضع إطار تنظيمي جديد لشركات التأمني واملتمثل يف توجيهات املالءة
سنة  ،2007وقد برمج تطبيقها آنذاك بدءا من سنة  .2016مقارنة بتوجيهات املالءة  ،1تعترب هذه الصيغة
اجلديدة أكثر متاشيا مع املخاطر الفعلية اليت تواجه شركات التأمني وتوفر مستويات عديدة للتكيف مع خمتلف
(Solvency II) 2

األوضاع ،وهذا باستخدام مناذج داخلية حمددة مستوحاة من إصالحات بازل  ،2واليت تتطلب جهازا حقيقيا
لقياس ومراقبة املخاطر ،إذ يهدف مشروع املالءة  2إىل حتديد وضبط مجيع القواعد املتعلقة بتقييم الوضع املايل
العام لشركات التأمني ،وهذا استكماال ملا جاء يف توجيهات املالءة .1
يتناول هذا الفصل احملاور التالية:
 مدخل حول التأمـني وشركات التأمني. واقع وتطور السوق األوريب للتأمني. -اإلطار العام لتوجيهات املالءة .2
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 -1.1مدخل حول التأمـين وشركات التأمين:
تعددت اآلراء حول نشأة ومفهوم التأمني ولكن ها تصب كلها يف أن التأمني قد ظهر منذ القدمي يف
شكل تعاون بسيط بني عدد قليل من األفراد ،ث تطور مع الزمن بازدياد أمهيته واحلاجة إليه ،إىل أن أصبح
يقوم على تقنية حمددة العناصر للتحكم أكثر فأكثر يف خملفات احلوادث والكوارث .سنتناول بالدراسة هذا
احملور من خالل التطرق إىل :نشأة وتعريف وعناصر التأمني ،عقد التأمني ،تقسيمات التأمني ،ودور التأمني يف
االقتصاد الوطين.
 -1.1.1مفهوم التأمين:
كانت البدايات األوىل للتأمني يف صورة التضامن بني أهل املهنة لتبادل املعونة بينهم؛ حيث يتحمل
جمموعة من األشخاص اخلسارة اليت قد تلحق أحدهم باشرتاك كل منهم مببلغ من املال.
 -1.1.1.1نشأة التأمين:
يعترب اجملال البحري اجملال األول لظهور التأمني ،فقد ظهر التأمني البحري يف صورة نظام القرض البحري
لدى اليونان والرومان ،أين يتعهد شخص ملالك السفينة بتحمل خماطر الرحلة البحرية مقابل مبلغ معني ،فإذا
هلكت السفينة يفقد املتعهد القرض الذي دفعه املالك ،أما إذا وصلت بسالم فإن املقرض حيصل على فائدة
مرتفعة جبانب مبلغ القرض .رغم أن هذا النظام كان حيقق األمان بالنسبة للمالك ،اإال أنه يعد شكال من أشكال
املقامرة.
جتسدت كذلك فكرة التأمني وبالتحديد التأمني التعاوين يف احلضارة الصينية ،فقد كان التجار عند نقل
بضائعهم عرب البحر يقومون بتوزيعها على عدة سفن ،أي بتوزيع املخاطر هبدف احلفاظ على سالمة بعضها يف
حالة تعرض البعض اآلخر خلطر أو حادث ما كالغرق ،الفقدان أو التلف ،وبالتايل يكون هناك تقاسم يف األضرار
1
بني التجار؛ شكلت هذه احلالة النواة األوىل للتأمني البحري فيما بعد.
إال أن ظهور التأمني مبعناه احلقيقي كان يف القرن الرابع عشر ،أين ازدهرت التجارة البحرية يف حوض البحر
املتوسط على يد االيطاليني؛ حيث أدى قيام املشروعات الكبرية بالعملية إىل إعطائها الصبغة اجلماعية ،وت حتويل
مبلغ القرض إىل تعويض مايل يتم دفعه عند وقوع الكارثة وحتويل االلتزام برد القرض إىل قسط يدفع مسبقا.
 -1أمحد سامل ملحم ،إعادة التأمين وتطبيقاتها في شركات التأمين اإلسالمي ،ط ،1دار الثقافة للنشر والتوزيع،
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أما بالنسبة للتأمني الربي ،فقد ظهر حديثا بعد حدوث احلريق الكبري بلندن عام  ،1666وما تسبب فيه من
خسائر كبرية ،أين ظهرت كثري من شركات التأمني هلذا النوع من املخاطر.
تأخر ظهور التأمني على األشخاص بسبب اعتباره من قبيل املضاربة على حياة اإلنسان ،فبعد التطورات اليت
شهدها هذا القطاع أمكن وضع جداول وإحصاءات خاصة بالوفيات تتيح حتديد درجة احتمال الوفاة وقسط
التأمني على حنو عملي وفين دقيق ،ما أدى بدوره إىل اكتساب صورة شرعية قانونية يف النصف الثاين من القرن التاسع
عشر.
مع تطور احلياة االقتصادية والصناعية ،أدى ازدهار وانتشار اآلالت واملواصالت وما صحب ذلك من خماطر
إىل ظهور التأمني على املسؤولية؛ كالتأمني على املسؤولية من احلوادث اليت تصيب العمال والغري بسبب العمل
واألنواع األخرى من التأمني على املسؤولية املدنية.
خالل القرن العشرين تطور التأمني تطورا هائال ،حيث ازداد حجم عملياته وتعددت جماالته بسبب تطور
األنظمة االقتصادية واالجتماعية وتعقد احلياة احلديثة وزيادة املخاطر فيها ،أين أصبح التأمني يغطي الكثري من
احلوادث كالوفاة واألمراض ،باإلضافة إىل املخاطر النامجة عن النشاط اإلنساين كاحلروب والنقل اجلوي ومزاولة املهنة
.
واستخدام الذرة ورحالت الفضاء.
 -2.1.1.1تعريف التأمين:

يرجع مصطلح التأمني إىل اللفظ اليوناين ( ،)SECURESوالذي يعرف لغة بـ:طمأنينة النفس وزوال اخلوف أي
الضمان والقدرة على درء األخطار 1،وهو مشتق من األمن ،وله معان منها إعطاء األمان.
يف هذا الصدد وردت عدة تعاريف من أجل إعطاء مفهوم متكامل للتأمني ،تعكس تباين وجهات النظر
املختلفة للكتاب وفقهاء التأمني وعلماء الرياضيات واإلحصاء ،وهبدف اإلحاطة مبفهوم التأمني وجب عرض
تعاريفه من مجيع اجلوانب التقنية والقانونية وحىت االقتصادية.

بالنسبة لعلماء الرياضيات واإلحصاء ،فقد ركز هؤالء على إبراز اجلوانب الرياضية اليت يقوم عليها التأمني
إضافة إىل الطرق والتقنيات اإلحصائية كقانون األعداد الكبرية وأثره على تفتيت املخاطر وتقليص حجم اخلسارة
ودرجة عدم التأكد؛ حيث أبرز الباحث ( )Frank KNIGHTهذه اجلوانب من خالل تعريف التأمني بأنه " :عمل
من أعمال التنظيم واإلدارة وذلك ألنه يقوم بتجميع أعداد كافية من احلاالت املتشاهبة لتقليل درجة عدم التأكد
إىل حد مرغوب فيه .فالتأمني ما هو إال تصوير ملبدأ استبعاد عدم التأكد ،وذلك بالتعامل يف جمموعات من
احلاالت بدال من التعامل يف حاالت منفردة " 2،ويضيف ( )Frank KNIGHTموضحا أن حالة عدم التأكد
 -1حممد جودة ناصر،إدارة أعمال التـأمين بين النظرية والتطبيق ،دار جمدالوي والعربية للطباعة والنشر ،بريوت ،1998 ،ص.15:
 -2ابراهيم علي ابراهيم عبد ربه،مبادئ التأمين التجاري واالجتماعي ،دار النهضة العربية ،بريوت ،1988 ،ص.63 :
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واليت تشكل محال ثقيال على مستوى األفراد ،هي اليت دفعتهم إىل القيام بالتوقعات املختلفة من خالل تقدير

االحتماالت.

أم ا حسب التعريف القانوين للتأمني ،فقد انصب اهتمام املشرعني على بيان أطراف التأمني والتزاماهتم فقد
عرفه املشرع األمريكي بأنه ":عقد يتعهد مبقتضاه شخص بتعويض آخر عن اخلسارة أو تلف أو املسؤولية الناشئة
عن عارض أو غري معروف مقدما ".
وعرفه (جوسران) بأنه ":عقد مبقتضاه يأخذ الضامن على عاتقه املخاطر اليت يتوقعها الفريقان أثناء العقد
اليت ال يرغب املضمون أن يتحمل وحده نتائجها النهائية لقاء ما يدفعه هذا األخري إليه من األقساط واالشرتاك
1
".
أما املشرع اجلزائري فقد عرفه يف املادة ( )619من القانون املدين اجلزائري بأنه ":عقد يلتزم مبوجبه املؤمن
(شركة التأمني) بتقدمي إيراد أو أي تعويض مايل آخر حسب ما اكتتب عليه ،لصاحل املؤمن له أو الغري(أطراف
2
أخرى مستفيدة) مقابل أقساط أو دفعات مالية ،وذلك يف حالة حتقق اخلطر املبني يف العقد ".
حسب التعريف االقتصادي ،فالتأمني هو عمل من أعمال التنظيم واإلدارة يقوم بتجميع عدد من احلاالت
املتشاهبة لتقليل درجة عدم التأكد يف املستقبل إىل حد مرغوب فيه .حظي هذا األخري بقبول أغلبية االقتصاديني
لشموليته وتركيزه على اجلوانب التقنية الرياضية واإلحصائية ومل يقتصر على اجلانب القانوين فقط.
من خالل التعاريف السابقة ميكن القول أن التأمني هو عقد بني املؤمن واملؤمن له قائم على مبدأ تفضيل
خسارة كبرية حمتملة (اخلسارة املتولدة عن اخلطر املستقبلي) ،خبسارة بسيطة مؤكدة أال وهي القسط (تكلفة ثابتة)
أي أن التأمني يقوم على املعاوضة واالحتمال لضمان التدفقات الكافية اليت متكن املشروع من االستمرار ،وبالتايل
فالتأمني وسيلة من وسائل التعامل مع اآلثار املادية احملتملة املتولدة من وقوع اخلطر .فاهلدف الرئيس منه هو إبقاء
الفرد عند مستوى اقتصادي معني كي ال يفلس وال يعسر ،أو إعادته إىل نفس احلالة االقتصادية اليت كان عليها قبل
حدوث الكارثة وفق املعادلة التالية:
الثروة قبل وقوع الخطر – قسط التأمين= المتبقي بعد وقوع الخطر (الثروة –الخسارة)  +مبلغ التأمين –
الخلوص

حيث:
الثروة قبل وقوع الخطر = الثروة – الخسارة  +مبلغ التأمين – الخلوص
بعد وقوع الخطر

عدم وقوع الخطر

 -1عبد اهلادي السيد ،حممد تقي احلكيم،عقد التأمين حقيقته ومشروعيته ،ط ،1منشورات احلليب احلقوقية ،لبنان ،2003 ،ص.46 :
 -2املادة ،2األمر رقم  ،07-95اجلريدة الرمسية ،العدد  ،13املؤرخ يف  25جانفي.1995
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 -3.1.1.1عناصر التأمين:

ال يقتصر دور التأمني على حتقيق األمان واحلماية للمؤمن له من خالل تغطية ما يتعرض له من خماطر ،بل
يلعب دورا فعاال يف تنشيط االئتمان وتكوين رؤوس األموال .هذا فضال عن كونه عامل من عوامل الوقاية والتقارب

بني النظم الدولية وتطوير كثري من نظم القانون اخلاص.

1

ال ميكن أن تتم العملية التأمينية إال باجتماع ثالثة عناصر أساسية وهي :اخلطر ،القسط ومبلغ التأمني.
أ -الخطر:
اختلفت آراء كتاب التأمني واالقتصاديني والرياضيني واإلحصائيني حول تعريف اخلطر ،فقد عرفه بعضهم
بأنه " :عدم التأكد من وقوع خسارة معينة " ،وقد اعتمد هذا التعريف على احلالة املعنوية للفرد عند اختاذ قراراته
وذلك أنه قام على عدم التأكد الذي ال خيضع للقياس -يف كثري من األحيان -بطريقة موضوعية بل يتوقف على
2

التقدير الشخصي للنتائج الناشئة عن موقف معني.
3
وعرف كذلك على أنه " :اخلسارة املادية احملتملة نتيجة وقوع حادث معني ".
4
كما عرفته اجلمعية األمريكية ،بأنه ":عدم املعرفة األكيدة بنتائج األحداث ".
5
ينقسم اخلطر إىل عدة أنواع لكل منها خصائصها ومميزاهتا ،وهي:
 الخطر الثابت والخطر المتغير:
اخلطر الثابت تكون درجة احتمال حتققه ثابتة ال تتغري طيلة مدة سريان العقد أو على األقل خالل سنة

فالثبات هو تكرار وقوع اخلطر لدرجة تكاد تكون ثابتة طيلة مدة سريان العقد ،مثل :احتمال السرقة واحلريق ،أما
اخلطر املتغري فهو الذي تتغري درجة احتماله تغريا حمققا خالل مدة العقد ،قد يكون بالزيادة مثل :التأمني على
األشخاص حلال الوفاة ،أو بالنقصان مثل :التأمني على األشخاص حلال البقاء وتبدو أمهية التمييز بني النوعني يف
حتديد قيمة قسط التأمني.
 الخطر المعين والخطر غير المعين:

اخلطر املعني هو اخلطر الذي يرد على حمل معني تعيينا دقيقا ومعروفا عند التعاقد ،كالتأمني على

األشخاص مثال أو احلريق أو السرقة ،أما اخلطر غري املعني فال يكون حمل التأمني فيه معينا أو معروفا للطرفني عند
التعاقد ولكن يتم تعيينه بعد حتقق اخلطر كما يف التأمني من املسؤولية املدنية اجتاه الغري ،فمحل اخلطر هو حمل
حتقق احلادث سواء كان شخصا أو سيارة.
 -1حممد حسني منصور،أحكام التأمين -مبادئ وأركان التأمين ،-دار اجلامعية اجلديدة للنشر ،اإلسكندرية ،بدون سنة نشر ،ص.13 :
 -2ابراهيم علي ابراهيم عبد ربه ،مرجع سابق ،ص.14 :
 -3خمتار حممود اهلانسي ،إبراهيم عبد النيب محودة ،التأمين التجاري واالجتماعي ،مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفين ،اإلسكندرية،

ط ،2003 ،1ص.15 :

 -4مصطفى الزرقاء وآخرون ،بحوث مختارة من االقتصاد اإلسالمي ،املركز العلمي لألحباث اإلسالمي ،1981 ،ص. 375 :

 -5نعمات حممد خمتار ،التأمين التجاري والتأمين اإلسالمي بين النظرية والتطبيق ،املكتب اجلامعي احلديث ،اإلسكندرية،
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كما تتمثل شروط اخلطر باملعىن التأميين يف كونه:
 احتمالي الوقوع:

يقصد به أال يكون وقوع اخلطر مستحيال أو مؤكدا ،فمثال ال ميكن أن يتم التأمني ضد جفاف احمليطات

هذا ألن احتمال وقوع هذا اخلطر مستحيال ،كما ال ميكن التأمني ضد خطر عدم تعاقب الليل والنهار فوقوع هذا
األمر مؤكدا ونادرا ما يكون اخلطر مستحيل الوقوع– أو مؤكد الوقوع – وهلذا جند أن التأمني ضد اخلطر
املستحيل املؤكد ال خيدم مصلحة املؤمن له ،فإذا كان اخلطر مؤكد البد أن يدفع املؤمن له مبلغا مقدر للخسارة
نتيجة حتقق هذا اخلطر ،إضافة إىل ما يدفعه من رسوم إضافية مقابل خدمات هيئة التأمني ،كما أن اخلطر
مستحيل الوقوع جيعل املؤمن له يدفع األقساط باستمرار دون أي فائدة من وراء ذلك ،وهذا ما يتناىف يف كلتا
1
احلالتني مع مبدأ ختفيف اخلسارة املالية على املؤمن له يف حالة حتقق اخلطر املؤمن ضده.
 وقوع الخطر في المستقبل:
يقوم هذا العنصر على أن اخلطر املؤم ن ضده جيب أن يكون ضد ما هو حمتمل الوقوع يف املستقبل أي
يفرتض احتمال وقوعه مستقبال ،وإذا كان اخلطر قد وقع فعال عند إبرام العقد فال يصلح أن يكون حمال للعقد
وإذا كان اخلطر الذي وقع قد زال دون أن حيدث أية خسارة فال يصلح حمال لعقد التأمني ،وال يقوم العقد حىت
ولو مل يكن الطرفان يعلمان بوقوعه ،وال يكفي أن يعتقد املتعاقدان بأنما يتعاقدان على خطر رمبا يقع مستقبال
بل جيب أن يكونا متأكدين أن هذا اخلطر قد يقع مستقبال ،وأنه من حيث الواقع مل يقع من قبل ،وأن احتمال
2
وقوعه ال زال قائما وهبذا يستبعد التأمني ضد اخلطر الظين واخلطر الومهي.
 أن يكون الحادث مستقال عن إرادة الطرفين:

قدمنا أن االحتمال هو األساس يف التأمني ،وبالتايل فإذا كان وقوع اخلطر يعتمد اعتمادا كليا على إرادة
أحد الطرفني انعدم االحتمال ،ويصبح عقد التأمني باطال بطالنا مطلقا ،إال أنه قد حيدث أن تتدخل إرادة
املؤمن أو املؤمن له يف حتقيق اخلطر ،علما بأن تدخل إرادة املؤمن نادرة الوقوع يف الواقع العملي ،أما تدخل إرادة
املؤمن له فهو الغالب ،فإذا كان هذا التدخل هو السبب الوحيد أو الرئيس لتحقق اخلطر بطل التأمني.

3

على هذا األساس فإن التعويض ال يتم إذا تدخل املستأمن أو املستفيد الفتعال احلادث ،كأن حترق
مؤسسات على أبواب اإلفالس بغرض احلصول على التعويض ،أو اغتيال املستأمن لالستفادة من الريع احملصل.
لذلك تعمل هيئات التأمني عادة على إضافة شروط معينة يف العقد ملنع املستأمن من إحداث اخلطر ،ودفعه
4
الختاذ التدابري الالزمة للوقاية من اخلطر.
 -1عبد العزيز فهمي هيكل ،مقدمة في التأمين ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر ،بريوت ،1980 ،ص.10:
 -2حممود الكيالين ،الموسوعة التجارية والمصرفية -عقود التأمين من الناحية القانونية  ،-دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،2008 ،ص ص:

.87-86

 -3أمحد حممد لطفي أمحد ،نظرية التأمين -المشكالت العملية والحلول اإلسالمية  ،-ط ،1دار الفكر اجلامعي ،اإلسكندرية ،2007 ،ص ص:
 -4عبد العزيز فهمي هيكل ،مقدمة في التأمين ،مرجع سابق ،ص ص.148-147 :
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 أن يكون محل الخطر مشروعا:

ي شرتط أن يكون اخلطر مشروعا ،أي غري خمالف للقانون وللنظام العام واآلداب ،وهو وضع طبيعي باعتبار
أن اخلطر ميثل ركن احملل يف عقد التأمني ،وملا كان عقد التأمني خيضع ألحكام القانون املدين فإن هذا األخري
يتطلب أال يكون حمل العقد ممنوعا بنص يف القانون أو خمالفا للنظام العام أو اآلداب.

1

ب -القسط:

يلتزم املؤمن بدفع مبلغ من النقود يف حالة وقوع خطر غري مؤكد الوقوع ،وحىت ال خيسر من العملية جيب أن

حيصل من املؤمن له على قسط كاف لتغطية اخلطر املطلوب التأمني ضده ،أي حبيث أن يكون ما حيصله من أقساط
من مجيع املؤمن هلم من خطر معني كافيا لتعويضهم عن اخلسائر اليت تلحق هبم عندما يتحقق هذا اخلطر 2.وهو مثن
التأمني 3،من الواضح أن ذلك يتطلب معرفة مقدار احتمال حدوث اخلطر املؤمن ضده أي تقدير اخلطر تقديرا
كميا.

4

تتحدد قيمة قسط التأمني على ضوء عوامل أمهها :درجة وقوع اخلطر املؤمن ضده ،الدراسات اخلاصة بعدد
5
مرات تكرار اخلطر ومدى خربة شركات التأمني وما شابه ذلك.
ج -مبلغ التأمين:
تلتزم شركة التأمني مبقتضى عقد التأمني بأن تدفع للمؤمن له أو للمستفيد الذي يعينه مبلغ التأمني عند وقوع
اخلطر أو احلادث املؤمن منه مقابل األقساط اليت يدفعها املؤمن عليه 6.وبالتايل هو ذلك املبلغ املايل الذي يلتزم
املؤم ن بدفعه عند حتقق اخلطر للمستأمن أو املستفيد أو الغري ،وهو يف الواقع ميثل نتيجة التزام املستأمن بدفع
األقساط املتناسبة طرديا مع مبلغ التأمني .كما ميثل احلد األقصى للمبلغ الذي يلتزم املؤمن بدفعه إذا ما حتقق
7
الضرر عن اخلطر املؤمن ضده.

 -1عبد القادر العطري ،التأمين البري في التشريع – دراسة مقارنة،-ط ،1دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،2006 ،ص.57 :
 -2عبد العزيز فهمي هيكل ،مقدمة في التأمين ،مرجع سابق ،ص.85 :
 -3راشد راشد ،التأمينات البرية الخاصة في ضوء قانون التأمينات الجزائري المؤرخ في 9أوت  ،1980ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،1992 ،ص.14 :
 -4عبد العزيز فهمي هيكل ،مقدمة في التأمين ،مرجع سابق ،ص.85 :

 -5عبد الغفار حنفي ،رمسية زكي فرياص ،األسواق والمؤسسات المالية ،الدار اجلامعية للطبع والنشر والتوزيع ،اإلسكندرية ،2004 ،ص.334 :
 -6عز الدين فالح ،التأمين -مبادئه ،أنواعه ،-ط ،1دار أسامة ،عمان ،2008 ،ص.48 :
 -7عبد الغفار حنفي ،رمسية زكي فرياص ،مرجع سابق ،ص.335 :
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 -2.1.1مفهوم عقد التأمين:
كانت البدايات األوىل للتأمني على شكل اتفاقات ،ث اكتسبت هذه األخرية الصبغة القانونية هبدف محاية
أطراف العقد ،وإلزامهم بتنفيذ بنوده ،هل ذا ظهر عقد التأمني الذي يتسم مبيزات خاصة به متيزه عن غريه من
العقود.
 -1.2.1.1تعريف عقد التأمين:
يعترب عقد التأمني بأنه اتفاق طرفني يلتزم مبقتضاه الطرف األول (املؤمن) أن يؤدي إىل الطرف الثاين
(املستأمن) أو إىل املستفيد الذي اشرتط التأمني لصاحله مبلغا من املال أو إيراد أو أي عوض مايل آخر (مبلغ
التأمني) يف حال حدوث اخلطر املنصوص عليه يف العقد ،ضمن املدة القانونية للعقد مقابل قيام املؤمن له بدفع مبلغ
1
( القسط) ،والذي يكون أقل نسبيا من املبلغ الذي تعهد الطرف األول بدفعه.
كما عرفه ) (CristianSAINRAPTبأنه " :اتفاق بني شخص معنوي (املؤمن) وشخص طبيعي أو معنوي
(املؤمن له ) ،والذي يلتزم مبوجبه نظري دفع مبلغ من املال يسمى القسط أو االشرتاك مبنح تعويض للمستأمن يف
حالة حتقق اخلطر أو حدث حمدد يف االتفاق وملدة معينة ".
يعرف جملس معايري احملاسبة الدويل يف املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية عقد التأمني بأنه عبارة عن:
" العقد الذي يقبل مبوجبه أحد األطراف (شركة التأمني) خبطر تأميين هام من طرف آخر (حامل الوثيقة)
باالتفاق على تعويض حامل الوثيقة عند حتقق حدث مستقبلي غري مؤكد الوقوع (احلدث املؤمن منه) والذي يؤثر
2
بشكل سليب على حامل الوثيقة ".
يتم إبرام عقد التأمني عرب عدة مراحل على النحو التايل:

3

 طلب التأمني.

 مذكرة التغطية.
 وثيقة التأمني.
 مالحق الوثيقة.
 بوليصة التأمني.

 -1عبد العزيز فهمي هيكل ،الكمبيوتر وأصول التأمين ،دار الراتب اجلامعية ،بريوت ،1986 ،ص.45:
 -2أمحد حلمي مجعة ،محاسبة عقود التأمين -االعتراف ،القياس ،اإلفصاح  ،-ط ،1دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان ،2010 ،ص.25 :

 -3أمحد أبو السعود ،عقد التأمين بين النظرية والتطبيق -دراسة تحليلية شاملة  ،-ط ،1دار الفكر اجلامعي ،اإلسكندرية ،2009 ،ص.10:
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 -2.2.1.1أطراف عقد التأمين والتزاماتهم:

ميكن أن يقتصر عقد التأمني على طرفني فقط ،وقد يتعداه إىل أطراف أخرى كما يلي:

 المؤمن :هو اجلهة اليت تصدر العقود وتسريها ،وتقوم أيضا بإعدادها وتنظيمها ،وبوضع الشروط املتعلقة هبا
وتلتزم هذه اجلهة بدفع التعويض يف حالة حدوث اخلطر املؤمن ضده.
المؤمن له :هو طالب التأمني أو املعرض للخطر سواء يف شخصه أو ممتلكاته ،وهو الذي يدفع القسط

ّ
ويقبض التعويض يف حالة حتقق اخلطر املؤمن ضده.
 المستفيد :هو الذي يتحصل على مبلغ التعويض عند حتقق اخلطر ،قد يكون نفسه طالب التأمني أو طرف
آخر حيدد يف العقد ،ويف املقابل يلتزم املستفيد بتقدمي كافة املعلومات والبيانات املطلوبة عند حتقق اخلطر.
 المكتتب :هو الذي يتحمل مسؤولية تطبيق بنود العقد ،وذلك من خالل توقيعه على عقد التأمني ودفع
األقساط املستحقة.
 -3.2.1.1عناصر عقد التأمين:
ميكن حتديد عناصر التأمني يف ثالثة؛ حيث ال ميكن أن تقوم العملية التأمينية إال باجتماعها ،وهي:
اخلطر ،القسط ومبلغ التأمني.
أ -الخطر:
اخلطر هو احتمال وقوع احلادث دون معرفة وقت وقوعه ،وجيب أن يكون احلادث يف املستقبل وال ميكن أن
يكون خمال للتأمني ،واألخطار اليت تتحقق بإرادة املؤمن له تفقد ميزهتا االحتمالية ،ومل تكف الصدفة لسبب
1
حدوثها.
كما عرفت اجلمعية األمريكية اخلطر بأنه " :عدم املعرفة األكيدة بنتائج األحداث ".

2

ب -مبلغ التأمين:

مبلغ التأمني هو احلد األقصى للمبلغ الذي يلتزم املؤمن بدفعه إذا ما حتقق الضرر الناجم عن وقوع اخلطر
املؤمن ضده ،يف حالة التأمني على األشخاص يدفع للمؤمن له أو للمستفيد املبلغ احملدد يف الوثيقة دون زيادة أو
نقصان .أما يف التأمني على املمتلكات فيتوقف مبلغ التأمني املدفوع على حجم اخلسارة اليت حلقت بتلك
3
املمتلكات ،وبشرط أن ال يزيد ذلك عن املبلغ احملدد يف وثيقة التأمني.

 -1راشدراشد ،مرجع سابق ،ص.13 :
 -2مصطفى الزرقاء وآخرون ،مرجع سابق ،ص.374 :
 -3منري إبراهيم هندي ،إدارة األسواق والمنشآت المالية ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية ،2002 ،ص.404:
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ج-القسط :قسط التأمني هو املبلغ النقدي الذي يلتزم املؤمن له بدفعه على دفعات أو بدفعة واحدة أي بقسط

واحد ،وتتحدد قيمة التأمني على ضوء عوامل أمهها؛ درجة اخلطر املؤمن ضده ،والدراسات التارخيية اليت على
1
أساسها يتحدد عدد مرات تكرار اخلطر ،ومدى خربة شركة التأمني وما شابه ذلك.
أما عن التزامات طريف العقد فيمكن حصرها فيما يلي:

2

المؤمن :تتمثل فيما يلي:
 التزامات ومسؤوليات ّ

 -االلتزام بدفع مبلغ التأمني (التعويض) عند حصول اخلسارة ،سواء كان نقديا أو عينيا.

 أن ينشأ لصاحل املؤمن هلم وديعة لدى السلطات النقدية ،تكون ضمانا حلقوقهم يف حالة عدم قدرة املؤمنعلى التعويض.
 القيام بالكشف املباشر حني وقوع اخلطر لتقدير األضرار واخلسائر. تطبيق نصوص عقد التأمني يف حالة حصول اخلطر أو إناء العقد. عدم تقدمي معلومات تضلل طالب التأمني. القيام ببحوث ختص احلد من احلوادث واخلسائر ،وتشجيع املستأمن على احرتام اإلجراءات الوقائية.المؤمن له:
 التزامات ومسؤوليات ّ

 االلتزام بدفع املستحقات املالية املرتتبة عليه واملتمثلة يف األقساط. تقدمي مجيع البيانات اليت تتعلق بالشيء املؤمن عليه وعدم إمهال أي منها. إشعار املؤمن فورا عند حصول اخلطر وخالل املدة القانونية املسموح هبا. إبالغ املؤمن عن أية تعديالت أو إضافات طرأت على موضوع التأمني أو مضمونه. تقدمي الوثائق املتعلقة باخلطر عند وقوعه كالتقارير الطبية والفواتري. -أن يلتزم مببدأ حسن النية طول مدة سريان العقد ،أي عدم التدخل بإحداث اخلطر.

 -4.2.1.1المبادئ القانونية لعقد التأمين:

تعترب املبادئ القانونية لعقد التأمنيأهم القواعد املتعلقة بتنظيم العالقة بني األطراف املختلفة للعقد ،تتمثل
فيما يلي:

 -1منري إبراهيم هندي ،مرجع سابق ،ص.403 :
 -2علي املشاقبة وآخرون ،إدارة الشحن والتأمين ،ط ،1دار الصفاء للنشر والتوزيع ،عمان ،2003 ،ص.86 :
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أ -مبدأ التعويض:

يقضي مبدأ التعويض بأنه ال جيوز للمؤمن له أن جيعل من عقد التأمني مصدر ربح ،بل وسيلة للتعويض فقط
مبعىن أنه إذا ما حتقق اخلطر املؤمن منه فإن التعويض الذي يلتزم املؤمن بدفعه للمؤمن له جيب أال تزيد قيمته عن
اخلسارة اليت حدثت فعال مهما كان مقدار مبلغ التأمني كبريا.

1

ب -مبدأ منتهى حسن النية:

ينص هذا املبدأ على عدم إخفاء كل من املتعاقدين بيانات جوهرية بالنسبة للعقد خاصة منهما املستأمن

إذ جيب أن يفصح عن مجيع احلقائق للطرف اآلخر وأن يكون صادقا يف أجوبته ،لذلك فإن العقد يبىن على الثقة
املتبادلة بني الطرفني .قد يؤدي اإلخالل هبذا املبدأ إىل فسخ العقد وامتناع املؤمن عن دفع التعويض ونشوب
2
املنازعات القانونية بني الطرفني ،بينما االلتزام به يضمن عدم تعرض أي طرف لعملية الغش واخلداع والتضليل.
ج -مبدأ المصلحة التأمينية:

يقصد به أن يكون للشخص طالب التأمني (املؤمن له) مصلحة مادية مشروعة يف بقاء الشيء موضوع
التأمني أو الشخص املؤمن عليه على ما هو عليه ،وأن يلحق به ضرر من حالة حتقق اخلطر املؤمن منه؛ مبعىن أن
يكون للمؤمن له مصلحة مادية ومشروعة يف عدم حتقق اخلطر للشيء أو الشخص املؤمن عليه ،وأن يرتتب على
حتقق اخلطر خسارة مادية تلحق به.

3

د -مبدأ الحلول في الحقوق:

هي حق شركة التأمني أي املؤمن مبا يدفعه من تعويض للمستأمن ،وأن حيل حمله بكافة ما له من حقوق يف

رفع الدعاوى ضد املتسببني بالضرر وحماولة اسرتداد ما ميكن اسرتداده.

4

ه -مبدأ المشاركة في التأمين واالشتراك في التعويض:

يقضي هذا املبدأ بأنه إذا قام املؤمن له بالتأمني لدى أكثر من شركة تأمني على نفس الشيء ومن نفس اخلطر

وخالل نفس املدة ،فإن املؤمن له سيحصل على مبلغ التعويض مرة واحدة وتشرتك مجيع شركات التأمني يف دفع قيمة
5
التعويض للمؤمن له عند حتقق اخلطر املؤمن منه ،كل شركة حسب حصتها يف مبلغ التأمني.
و -مبدأ السبب القريب:
يقصد به أن يكون اخلطر املؤمن منه هو السبب القريب أو السبب األصلي أو السبب املباشر حلدوث
اخلسارة ،مبعىن أن يكون السبب الفعلي الذي أدى إىل سلسلة من احلوادث اليت أدت يف النهاية إىل وقوع اخلسارة
 -1حممد رفيق املصري ،التأمين وإدارة الخطر -تطبيقات على التأمينات العامة  ،-دار زهران للنشر والتوزيع ،عمان ،2009 ،ص.147 :
 -2علي املشاقبة وآخرون ،مرجع سابق ،ص.88 :
 -3عيد أمحد أبو بكر ،وليد امساعيل السيفو ،إدارة الخطر والتأمين ،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،عمان ،2009 ،ص.131 :
 -4عبد العزيز فهمي هيكل،الكمبيوتر وأصول التأمين ،مرجع سابق ،ص.42 :
 -5عيد أمحد أبو بكر ،وليد امساعيل السيفو ،مرجع سابق ،ص.149 :
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دون تدخل أي مؤثر خارجي غري السبب األصلي ،وذلك حىت تلتزم شركة التأمني بدفع قيمة التعويض ومبلغ
1
التأمني.
 -5.2.1.1الخصائص القانونية المميزة لعقود التأمين:

يتميز عقد التأمني مبجموعة من اخلصائص القانونية جتعله خمتلف عن العقود األخرى يف كونه:
 عقد معاوضة. عقد إذعان. عقد زمين. عقد ملزم. عقد احتمايل. عقد رضائي.أ -عقد معاوضة:

عقد املعاوضة يقصد به ":أن يأخذ كل من طرفيه مقابال ملا أعطاه " ،فاملؤمن يأخذ القسط ،واملؤمن له

يأخذ مبلغ التأمني إذا حتقق اخلطر.

2

ب -عقد إذعان:

عقد اإلذعان يعين أن املؤمن له جيب عليه قبول العقد بالكامل ،بكل بنوده وشروطه ،فاملؤمن يعد ويطبع

الوثيقة ،واملؤم ن له جيب عليه بوجه عام قبول الوثيقة كاملة ،وال يستطيع أن يصر على أن يضيف أو حيذف
شروط معينة ،أو أن يتم إعادة كتابة العقد ليناسب املؤمن له .بالرغم من أن العقد ميكن تغيريه عن طريق إضافة
مالحق أو استمارات ،فإن املالحق واالستمارات تعد عن طريق املؤمن إلصالح عدم التوازن املوجود يف مثل هذا
الوضع ،شارعت احملاكم أن أي عدم وضوح أو عدم تأكد يف العقد يفسر ضد املؤمن .فإذا كانت الوثيقة غري
واضحة ،فإن املؤمن له جيين فائدة الشك (يكون الشك يف صاحله) .القاعدة العامة اليت تقرر أن اإلهبام يف عقود
التأمني يفسر ضد املؤمن تكون ملزمة عن طريق مبدأ التوقعات املعقولة ،يقر مبدأ التوقعات املعقولة أن املؤمن له
يكون له حق التغطية اليت يتوقع أن تقدمها الوثيقة بشكل معقول ،واليت تكون فعالة ،جيب أن تكون االستثناءات
والتعديالت بارزة ،مفهومة وواضحة ،وقد شارعت بعض احملاكم أن املؤمن هلم يكون هلم احلق يف احلماية اليت
3
توقعوا بشكل معقول احلصول عليها ،وأنه جيب عدم إخفاء القيود الفنية.

 -1عيد أمحد أبو بكر ،وليد امساعيل السيفو ،مرجع سابق ،ص.139 :
 -2املرجع السابق ،ص.125 :
 -3جورج رجيدا ،ترمجة حممد توفيق البلقيين وإبراهيم حممد مهدي ،مبادئ إدارة الخطر والتأمين ،دار املريخ للنشر ،الرياض ،2006 ،ص ص.163-161:
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يف عقد التأمني نالحظ أن دور املستأمن يقتصر على قبول الشروط اليت تستقل شركة التأمني بإعدادها
مسبقا ،يف شكل مناذج خمتلفة حسب نوع وطبيعة كل عملية ،لذلك عمد املشرع إىل وضع قواعد خاصة وأخرى
1
عامة ،لتوفري احلماية الضرورية للطرف الضعيف وهو املستأمن.
ج -عقد زمني:

أي مستمر ،فالوفاء بااللتزام ال يكون يف الكثري من األحيان فوريا ،بل يستغرق مدة من الزمن لنفاذ العقد
وبذلك فإن التزام دفع األقساط قد يستمر من بداية سريان العقد إىل غاية انتهاء مدة التأمني ،ويكون املؤمن ملزما
بتنفيذ العقد بصورة مستمرة؛ حبيث يبقى ضامنا لتغطية املخاطر مادام العقد ساري املفعول.

2

د -عقد ملزم:

عقد التأمني ينشئ التزامات متقابلة لكال طرفيه (املؤمن واملؤمن له)؛ حيث يلتزم املؤمن له بدفع أقساط التأمني

حسب االتفاق الزمين املتفق عليه عند التعاقد؛ قسط وحيد صايف ،قسط شهري أو سنوي ،وباملقابل يلتزم املؤمن
3
بدفع التعويض يف حالة وقوع اخلطر املؤمن منه واملبني يف العقد.
ه -عقد احتمالي:

العقد االحتمايل هو ":العقد الذي ال يستطيع أي من طرفيه حتديد املنفعة اليت سيحصل عليها عند

التعاقد؛ حيث ال ميكن حتديدها إال عند اخلطر ".

4

و -عقد رضائي:

العقد الرضائي يقصد به ":هو ذلك العقد الذي يكفي النعقاده تراضي الطرفني ،أي هو العقد الذي يكون

فيه إجياب وقبول " .من طبيعة هذه العقود أن معظمها طويل األجل وبعضها يتعدى أثره (املستفيد) ،ولذلك فإن
5
عقد التأمني جيب أن يكون مثبتا.
 -3.1.1تقسيمات التأمين:
يقسم التأمني إىل عدة أنواع تبعا لعدة اعتبارات ،ويف هذا السياق سنتطرق إىل أنواع التأمينات حسب اهليأة
اليت تلعب دور املؤمن،حسب موضوع التأمني ،حسب املشرع اجلزائري ،وكذا التأمني يف النظام االقتصادي

اإلسالمي.

 -1جديدي معراج ،مدخل لدراسة قانون التأمين الجزائري ،ط ،5ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،2007 ،ص.37 :
 -2املرجع السابق ،ص.37 :
 -3عيد أمحد أبو بكر،وليد امساعيل السيفو ،مرجع سابق ،ص ص.124-123:
 -4املرجع السابق ،ص.124:
 -5املرجع السابق ،ص.123:
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المؤمن:
 -1.3.1.1حسب الهيأة التي تلعب دور ّ

ينقسم التأمني حسب اهليأة اليت تلعب دور املؤمن إىل ثالثة أنواع رئيسية:

أ-التأمين التجاري:
يشمل نطاقا واسعا من أنواع التأمني اليت تسعى للربح ،وقد ظهرت أنواع عديدة من التأمني التجاري لتلبية
احلاجات الفردية واألسرية ،والتجارية وغري ذلك من املؤسسات ،وعندما تذكر عبارة التأمني فإن املعىن ينصرف إىل
هذا النوع من التأمني وهو التأمني التجاري ،وباملقارنة مع التأمني التعاوين فإن القوة الدافعة للتأمني التجاري هو
احلصول على الربح.

1

ب-التأمين االجتماعي:

هو تأمني األفراد الذين يعتمدون يف معاشهم على كسب عملهم من بعض األخطار اليت يتعرضون هلا.

كإصابات العمل ،املرض ،العجز ،الشيخوخة ،والبطالة ،وهذا النوع من التأمني يتوخى ضمان دخل دائم للطبقة
2
العاملة يف حاالت العجز وعدم القدرة على العمل.
هذه األنواع غالبا ما يفرضها القانون ألغراض اجتماعية خلدمة فئات واسعة من املواطنني؛ كالعمال
واملوظفني محاية هلم وضمانة ملستقبل عائالهتم .التأمني االجتماعي هو أحد أوجه الضمان االجتماعي الذي
تنظمه الدولة ،ويشارك األفراد يف أقساط هذا التأمني كما يشارك أصحاب العمل إلزاما يف هذا التأمني مثل :تأمني
3
معاشات التقاعد ،والتأمني الصحي ،وتأمني العجز وإصابات العمل.
ج -التأمين التعاوني:
تقوم عليه أو متارسه مجعيات تنشأ لغرض التعاون فقط وليس الربح ،تدعى هبيئات التأمني التباديل أو
اجلمعيات التعاونية للتأمني ،هدفها توفري تغطية تأمينية لألعضاء بأقل تكلفة ممكنة .4هو تأمني مجاعي يلتزم مبوجبه
كل مشرتك بدفع مبلغ من املال على سبيل التربع لتعويض األضرار اليت تصيب أيا منهم عند حتقق اخلطر املؤمن
منه.

5

 -1عبد القادر العطري ،مرجع سابق ،ص.57 :
 -2حممد خري ،إبراهيم يوسف درادكه ،دفع الدية من قبل شركات التأمين المعاصرة ،ط ،1دار النفائس ،عمان ،2008 ،ص ص:
 -3أسامة عزمي سالم ،شقريي نوري موسى ،إدارة الخطر والتأمين ،ط ،1دار احلامد للنشر والتوزيع ،2006 ،ص.94 :

 -4ابراهيم علي إبراهيم عبد ربه ،مرجع سابق ،ص.56:
 -5حممد خري ،إبراهيم يوسف درادكه ،مرجع سابق ،ص.90 :
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 -2.3.1.1حسب موضوع التأمين:

ينقسم التأمني حسب موضوعه إىل ثالثة أنواع:
أ -التأمين على األشخاص:

هو التأمني الذي يكون فيه اخلطر املؤمن منه متعلقا بشخص املؤمن له ال مباله 1.يغطي هذا النوع من
التأمني األخطار اليت يتعرض هلا املؤمن له بذاته ،متس هذه األخطار حياته ،موته ،احلوادث اليت يتعرض هلا مرضه
عجزه،وزواجه 2،وغريها من األخطار اليت يكون فيها موضوع التأمني متعلقا بذات املؤمن له وأهله.
ب -التأمين على الممتلكات:
هو التأمني الذي يقصد به تعويض املؤمن له عن خسارة حلقت ذمته املالية ،مبعىن أن هذا النوع من التأمني
يتعلق مبال املؤمن له ال بشخصه ،فاملؤمن له يؤمن نفسه من األضرار اليت تصيبه يف ماله ،ويتقاضى من املؤمن-
شركة التأمني -ما يعوضه عن هذا الضرر يف حدود املبلغ املتفق عليه يف عقد التأمني.

3

ج -تأمينات المسؤولية المدنية:

يقصد بالتأمني من املسؤولية " :العقد الذي مبوجبه يؤمن املؤمن املؤمن له من األضرار اليت تلحق به جراء

رجوع الغري عليه باملسؤولية " ،وذلك بسبب األضرار اليت يلحقها بدوره بالغري واليت يعترب مسؤوال عنها قانونا
والضرر املؤمن منه هنا ليس ضررا يصيب املال بطريقة مباشرة كما يف التأمني على األشياء؛ بل هو ضرر ينجم عن
4
دين يف ذمة املؤمن له بسبب حتقق مسؤوليته التقصريية.
 -3.3.1.1أنواع التأمينات حسب المشرع الجزائري:

ميز املشرع اجلزائري بني التأمينات اإللزامية والتأمينات غري اإللزامية كالتايل:
أوال :التأمينات غير اإللزامية:
قسمها املشرع إىل ثالثة أنواع :برية ،حبرية وجوية كما يلي:
أ  -التأمينات البرية :ت تقسيم التأمينات الربية إىل نوعني؛ تأمينات األشخاص وتأمينات على األضرار.
 التأمين على األضرار :يتم وفق عقد حمدد وواضح؛ حيث قد يكون التأمني جزئيا أو كليا على اخلسائر واألضرار
النامجة عن حوادث حمددة يف العقد.

 -1أمحد حممد لطفي أمحد ،مرجع سابق ،ص.65 :
 -2حممود الكيالين ،مرجع سابق ،ص.55 :
 -3أمحد حممد لطفي أمحد ،مرجع سابق ،ص.71:
 -4سعيد مقدم ،التأمين والمسؤولية المدنية ،ط ،1دار كليك للنشر ،اجلزائر ،2008 ،ص.47:
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 تأمينات األشخاص :عرفه املشرع على أنه ":اتفاقية احتياط بني املؤمن واملؤمن له ،يلتزم بأن يدفع للمكتتب أو
للمستفيد املعني مبلغا حمددا " رأمساال أو ريعا " يف حال حتقق احلادث أو عند حلول األجل املنصوص عليه يف العقد
1
ويلتزم املكتتب بدفع األقساط حسب جدول استحقاق متفق عليه ".
ب -التأمينات البحرية :يهدف التأمني البحري إىل ضمان األخطار املتعلقة بأية عمليات نقل حبري؛ حيث يغطي

املؤمن األضرار املادية اليت تصيب األموال ،البضائع املشحونة ،وهيكل السفينة نتيجة احلوادث الطارئة.

ج -التأمينات الجوية :تتعلق التأمينات اجلوية بالعقود التأمينية اليت يكون موضوعها تغطية أخطار تتعلق بعملية
النقل اجلوي.

.

ثانيا :التأمينات اإللزامية:

على غرار التأمينات غري اإللزامية قسم املشرع اجلزائري التأمينات اإللزامية كذلك إىل تأمينات برية ،حبرية

وجوية ،كما يلي:
أ  -التأمينات البرية:تصنف إىل األقسام التالية:التأمني على احلريق ،التأمني على املسؤولية املدنية ،التأمني يف جمال

البناء ،تأمني املسؤولية املدنية عن الصيد ،تأمني املسؤولية املدنية املتعلقة بالسيارات.
ب -التأمينات البحرية والجوية:

حسب املشرع اجلزائري،كل سفينة أو مركبة مسجلة باجلزائر ملزمة بالتأمني لدى شركة تأمني معتمدة باجلزائر
والتأمني ،كذلك على املسؤولية املدنية اجتاه األشخاص والبضائع املنقولة اجتاه الغري.
 -5.3.1.1دور التأمين في االقتصاد الوطني:

التأمني يواكب األخطار باختالف أنواعها ،فهو يعمل على احلفاظ على هدفه األساسي (احلماية) ،وحىت
يكون وسيلة للمضاربة ،تفرض الدولة رقابة خاصة على شركات التأمني تتمثل يف احملافظة على التزاماهتم إزاء املؤمن

هلم وكذا بتكوين احتياطات خمتلفة ،مع كل هذا يراعي التأمني املصلحة الفردية واملصلحة العامة ،ويقوي االقتصاد
2
الوطين من خالل ما يلي:

 رفع اإلنتاج من خالل احملافظة على القوى البشرية بدراسة املخاطر اليت تتعرض إليها.
 التأمني كتكلفة مقابلة لتغطية األخطار.
 توفري ضمانات لرأمسال.
 رسم السياسة اإلنتاجية دون خوف أو قيد

.

 -1املادة  ،60األمر رقم  07-95املتعلق بالتأمينات ،ص.12:
 -2درار عياش ،أثر نظام الضمان االجتماعي على حركية االقتصاد الوطني -دراسة حالة الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية لغير شبكة األجراء ( )CASNOSشبكة
بومرداس  ،-رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة اجلزائر ،اجلزائر ،2005 ،ص ص:

.21-20
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 تكوين رؤوس األموال ومتويل خمطط التنمية االقتصادية من خالل توجيه االحتياطات اجملمعة لالستثمار
 دخول رؤوس أموال جديدة يف املشاريع االستثمارية.

 التأمني وسيلة لدعم االئتمان؛ حيث يقدم التأمني للمدين تسهيالت لعمليات االقرتاض ،باإلضافة إىل
خدمات التأمني اليت تعترب مصدرا جللب العملة الصعبة ،فتساهم يف تنشيط وانتعاش التجارة اخلارجية وبالتايل
زيادة نشاط البنوك.
 -4.1.1إطار عمل شركات التأمين:
تعترب شركات التأمني من الشركات اخلدمية اليت تعمل على تقدمي منتجاهتا التأمينية وفقا لرغبات عمالئها
املتغرية واملتجددة .يف هذا السياق يتم التطرق إىل تعريف شركات التأمني،أهدافها وخصائصها ،وظائفها
السياسات اليت تقوم عليها ،وأخريا آليات عملها.
 -1.4.1.1تعريف شركات التأمين:

شركات التأمني كغريها من الشركات لديها جمموعة من األهداف واخلصائص اليت متيزها عن غريها من
الشركات.

يعرف ) (Christian SAINRAPTشركة التأمني على أنا ":هيئة مرخصة من طرف السلطات العمومية واليت
تتحصل على االعتماد اإلجباري من أجل ممارسة عمليات تأمينية حمددة تتضمنها القائمة امللحقة هبذا االعتماد؛
حبيث أن معظم اهليئات التأمينية هي شركات جتارية ،وأغلبيتها هي شركات مسامهة مغلقة ".
 -2.4.1.1أهداف وخصائص شركات التأمين:

ختتلف أهداف وخصائص شركات التأمني باختالف أنواعها وأشكاهلا ،وفروع التأمني اليت تغطيها ،ولكن
مهما اختلفت هذه اخلصائص واألهداف ،إال أنه يبقى األساس واجلوهر يف قيامها هو الطابع التعاوين بني األفراد

واجلماعات.
أوال:أهداف شركات التأمين:

تتنوع أنواع شركات التأمني حسب أشكاهلا وتوزيع ميادين نشاطها والفئات اليت تستهدفها؛ حيث ال هتتم

شركات التأمني اخلاصة بشيء يضاهي اهتمامها بتعظيم الربح ،والذي يعترب من أولوياهتا وأهدافها الرئيسية ،لذا
جند تركيزها الشديد خيص بشكل عام على األخذ بكل وسيلة تعظم الربح وجتنب اخلسارة ،يف حني أن التأمني
االجتماعي ليس هدفه األساسي هو الربح ،بل يتمثل يف مساعدة طبقات اجملتمع الضعيفة على مواجهة األخطار
18

الفصل األول:

واقع وتطور السوق األوربي للتأمين واإلطار العام لتوجيهات المالءة 2

اليت تتعرض هلا ،مثل :حالة التأمني ضد املرض والتأمني ضد البطالة ،أي يعمل على خلق نوع من العدالة بني
طبقات اجملتمع.
ثانيا :خصائص شركات التأمين:
تتسم شركات التأمني جبميع أشكاهلا ،مبجموعة من اخلصائص متيزها عن غريها من الشركات؛ تتمثل هذه
1
اخلصائص فيما يلي:
 شركات التأمني من بني املؤسسات املالية األكثر خضوعا للقوانني ،خصوصا يف جماالت استثمار األموال. تقدم خدمات تأمينية لزبائنها يف شكل عقود معاوضة من ناحية ،واستثمار األموال املتحصل عليها قصداإليفاء بتعهداهتا وحتقيق ربح من ناحية أخرى ،هلذا فهي تصناف ضمن املؤسسات التعاقدية بتعهدات متبادلة بني
الشركة املؤمنة للخطر واملستأمن.
 تتميز خدماهتا املقدمة بأنا آجلة ،وأسعارها حتدد وفقا لألسس الرياضية واالحتماالت ،كما أنا ال ختضعلقوانني العرض والطلب.
 التزاماهتا وأهدافها تدفعها للتكيف أكثر يف التعامل مع جماالت استثمار أمواهلا احملددة قانونا ،بالرتكيز علىاالستثمار يف امليادين األقل خماطرة.
 يتمحور وجودها على مفهوم اخلطر سواء بالنسبة لتحمل بعض األخطار اليت يتعرض هلا الزبائن أو املخاطر اليتتتعرض هلا هي نفسها ،زيادة على ذلك مالزمتها للتطور االقتصادي وجماراة التحوالت اليت تطرأ عليه ،وحماولة
مسايرة احتياجات زبائنها بدراسة وخلق منتجات تأمينية ملواجهة األخطار النامجة عن تلك التحوالت.
 الدراسات والبحوث اليت تقوم هبا هذه الشركات ال ختدم مصلحتها الذاتية فقط ،ولكن تنعكس أيضا علىاالستقرار والنمو االقتصادي للبالد.
 صعوبة حتديد نتيجة الدورة بالنسبة لشركات التأمني والذي يكون بشكل تقديري ،بسبب ختطي مدة بعضعقود التأمني للسنة املالية ،وبالتايل عدم إمكانية حتديد االلتزامات املالية واملصاريف املرتتبة عن تلك العقود ،مما قد
يؤثر على املركز املايل للشركة بسبب تأثري أقساط التأمني مثال سواء املوجودة حتت التحصيل أو املدفوعة مسبقا وال
ميكن التحقق من تلك النتيجة إال بعد انتهاء آجال العقود.
 انعكاس دورة اإلنتاج فيها؛ حيث ال يتسىن لشركة التأمني معرفة مداخيلها إال يف املستقبل ،ألن خاصية طولأجل التزاماهتا اجتاه العمالء سار للسنوات القادمة من تاريخ االكتتاب.

 -1عبد القادر عصماين ،استراتيجيات إدارة المخاطر في شركات التأمين  -دراسة حالة الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة الـتأمين ( ،- )CAARرسالة ماجستري غري منشورة
جامعة سطيف ،اجلزائر،

 ،2006ص ص.79 -77 :
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 -3.4.1.1وظائف شركات التأمين:

ختتلف وظائف شركات التأمني باختالف حجم وتعقد العمليات اليت تقوم هبا شركات التأمني ،ولتحقيق
اهلدف من وجود هذه الشركات ،عليها رسم ووضع جمموعة من السياسات واالسرتاتيجيات املالئمة اليت متكنها

من الوفاء بالتزاماهتا.
إىل جانب وظيفة التأمني اليت هي النشاط البارز يف الشركة ،هناك جمموعة من الوظائف األخرى اليت تقوم
هبا كإدارة األصول واخلصوم الذي يهتم بدرجة كبرية باستثمارات الشركة ،كذلك إدارة النشاط التسويقي ،وهو
النشاط األقل وضوحا والذي جيند له عدد أقل من العاملني.
أوال :إدارة العمليات:

ت عترب شركات التأمني من املؤسسات املالية اليت تلعب دور الوسيط الذي يتلقى أقساط التأمني من قبل

املؤمن هلم من جهة ،وتقوم باستثمارها من جهة أخرى للحصول على عوائد جمزية ،واليت ختصم منها التكاليف
واملبلغ الذي تدفعه يف صورة تعويضات وعوائد للمستأمنني ليتبقى الربح الذي حيصل عليه مالك الشركة .على
الرغم من أن التعويضات قد ال تكون معلومة يف الوقت احلاضر ،فإنه يتوقع أن تكون الشركة قادرة على التحديد
الدقيق لقيمة القسط مبا ميكنها من تغطية التكاليف والتعويضات وحتقيق العائد املطلوب ،وهي املهمة الرئيسية
إلدارة عمليات شركات التأمني ،واليت يطلق عليها باالكتتاب،باإلضافة إىل هذه العملية تقوم شركة التأمني مبهام
أخرى فهي تقوم قدر املستطاع بتخفيض تكاليف هذه العمليات ،وكذلك اإلسراع يف حتصيل األقساط.
ثانيا :إدارة األصول والخصوم:
إن هيكل األصول يف ميزانية شركة التأمني هو حمفظة استثمارات مكونة من أوراق مالية واستثمارات عقارية
وقروض وغريها من أنواع االستثمارات؛ حيث تقوم سياسات االستثمار على مبدأين أساسيني:
 المبدأ األول :استثمار أقساط التأمني فور استالمها ،وهذا يعين أن أقساط التأمني تنعكس على جانباألصول يف شكل املزيد من االستثمارات.
 المبدأ الثاني :اعتبار رأس املال واالحتياطات كأدوات للحماية من أي خسائر قد تنجم عن اخنفاض تلكاالستثمارات ،فضال عن خماطر زيادة التعويضات عن قيمة األقساط احملصلة.
يف إدارة اخلصوم متثل املخصصات اجلانب األكرب من خصوم شركات التأمني بصفة عامة ،ذلك أن املبالغ
اليت يتوقع أن تدفعها الشركة للمستأمن خالل الفرتة اليت يغطيها التأمني اليت عادة ما تكون منه قيم يتم إضافتها
إىل حساب املخصصات ،وعندما تدفع الشركة بعض التعويضات ينخفض رصيد كل من املخصصات ورصيد
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النقدية وعندما تزيد املدفوعات عن قيمة املخصصات يعترب ذلك يف حكم اخلسائر ،ونشري إىل أن املخصصات يف
1
شركات التأمني على األشخاص أكرب منها يف شركات التأمني األخرى.
ثالثا :إدارة النشاط التسويقي:
التسويق الناجح للخدمة التأمينية يتضمن تقدمي تشكيالت متنوعة وجذابة لوثائق التأمني والوصول إىل
العمالء احملتملني بأقل تكلفة ممكنة ،تتوقف تكلفة تنفيذ هذه اخلدمة إىل حد كبري على اخلدمة التسويقية املقدمة
فمثال متثل عمولة الوكالء القائمني على تسويق اخلدمة حوايل  % 40من إمجايل تكلفة العمليات ،إضافة إىل
مصاريف اإلعالن وابتكار أنواع جديدة من وثائق التأمني ،وقد أصبح العمالء حساسني اجتاه سعر اخلدمة
التأمينية إىل احلد الذي حتولت فيه شركات التأمني من االهتمام بتنمية تشكيالت جذابة من وثائق التأمني إىل
2
تنمية طرق تسويق كفء من شأنا أن ختفض التكلفة.
باإلضافة إىل الوظائف السابقة تقوم شركات التأمني بالوظائف التالية:

3

 وظيفة التسعري.
 وظيفة االكتتاب.
 وظيفة اإلنتاج.

 وظيفة تسوية املطالبات.
 وظيفة إعادة التأمني.
 -4.4.1.1سياسات شركات التأمين:

على الرغم من القيود القانونية والتقنية املفروضة على شركات التأمني ،إال أنا تعمل على التوفيق بني الوفاء

بالتزاماهتا ،والسعي إىل حتديد أهدافها بدقة قصد حتقيقها ،وذلك من خالل وضع السياسات واالسرتاتيجيات
املناسبة .من بني أهم السياسات املعتمدة من طرف شركات التأمني نذكر ما يلي:
أوال :سياسات االستثمار:
شركات التأمني عموما وشركات التأمني على األشخاص خصوصا تتميز بامتالكها للقدر اهلائل من األموال
اليت ميكن توجيهها لالستثمار ،باعتبار أن االلتزامات املتعلقة هبذا النوع من التأمني التزامات طويلة األجل ،هذا
التباين له انعكاساته بالنسبة لإلدارة ،ففي تأمني األضرار يكون االهتمام األساسي حول ما إذا كان جمموع
األقساط يف سنة ما أكثر من التعويضات املدفوعة أم ال ،أما يف حالة التأمني على األشخاص فإن االهتمام يكون

 -1عمر السيد حسنني ،النظام المحاسبي في المنشآت المالية ،دار النهضة العربية ،بريوت ،1971 ،ص.431:
 -2منري إبراهيم هندي ،مرجع سابق ،ص.409 :
 -3أسامة عزمي سالم ،شقريي نوري موسى ،مرجع سابق ،ص.157:
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حول ما إذا كانت األموال املتاحة إضافة إىل عوائد استثماراهتا سوف تغطي االلتزامات املتوقعة مستقبال أم ال ،أي
متثل فوائد االستثمارات مصدر أساسي لتغطية التعويضات يف شركات التأمني على األشخاص.
ثانيا :سياسات التمويل:
ختتلف شركات التأمني عن املؤسسات املالية األخرى يف كون أنا تعتمد يف مصادر متويلها بالدرجة األوىل
على رأس املال املدفوع ،ويف أغلب األحيان تتدخل القوانني والتشريعات يف حتديد احلد األدىن لرأس املال .كما
تعتمد شركات التأمني على املؤونات اليت متثل جانب كبري من خصوم شركات التأمني ،وهو األمر الذي يستوجب
املوازنة بني هذه املؤونات واملدفوعات املتعلقة بالشركة.
ثالثا :السياسات التأمينية:

نظرا للطبيعة اخلاصة بنشاط شركات التأمني وظروف عدم التأكد احمليطة هبا ،تقوم بوضع العديد من

الرتتيبات والشروط املتعلقة بعمليات التأمني ابتداء من حلظة قبول اخلطر بناء على املعلومات املستمدة من املؤمن
هلم ،وكذلك تقدير قيمة األقساط إىل غاية دفع التعويضات عند حتقق اخلطر املؤمن منه .منيز هنا بني التأمني على
األشخاص والتأمينات األضرار ،كما يلي:
 التأمني على األشخاص يقوم على جداول احلياة اليت على ضوئها يتم وضع احتماالت للتاريخ املتوقع للوفاة
واليت على أساسها يتم تقدير قيمة األقساط الواجبة الدفع من قبل املؤمن هلم ،ومن غري املتوقع أن تفاجأ
الشركة بوفاة نسبة غري طبيعية من املستأمن يف سنة معينة بشكل يؤدي إىل زيادة ضخمة يف مبالغ التأمني
املست حقة عن قيمة األقساط احملصلة يف السنة املعينة ،يستثىن من ذلك بالطبع حاالت الكوارث الطبيعية اليت
قد يؤدي حدوثها إىل اهتزاز املركز املايل للشركة وبالتايل إفالسها ،لذا فإن إدارة املخاطر يف تلك الشركات
عادة ما تكون يف حدها األدىن.
 يف حالة التأمني على األضرار فإن الصورة ختتلف ،إذ يف أغلب احلاالت تزيد قيمة األقساط احملصلة عن قيمة
التأمني املطلوب؛ حيث توجد عدة طرق لتخفيض حجم املخاطر اليت تتحملها الشركة ،ومن بني هذه الطرق
إعادة التأمني لكل أو جزء من األخطار إىل شركات تأمني أخرى ،كما قد تضع شركة التأمني شروط أكثر
حذرا الستحقاق التعويضات .يف بعض احلاالت تقوم الشركة بفرض الشروط املتعلقة باحلماية أو الوقاية
لألموال املؤمن عليها ،أو قد تقرر العمل مع فئات معينة من املؤمن هلم دون فئات أخرى.
 -5.4.1.1آليات عمل شركات التأمين:

كما ذكرنا سابقا أن التأمني يقوم على عدة جوانب؛ فباإلضافة إىل اجلانب القانوين هناك اجلانب
االقتصادي واإلحصائي ،وبالتايل ت عرب األسس الفنية عن الطرق واألساليب اليت يتم من خالهلا وضع تنظيم معني
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يقوم على األساس التعاوين بني جمموع املؤمن هلم ،عن طريق إجراء املقاصة بني األخطار اليت يتعرضون هلا وفقا

آلليات ومبادئ اإلحصاء كالتايل:

1

أ -آلية توزيع الحوادث:

املقصود هبا الكيفية والوسائل الكفيلة حبسن تقسيم املرتتبات املالية لألخطار احملققة على بعض املشاركني
يف التعاونية ،ومبعىن آخر فإن تقدمي خدمات التأمني يقوم أساسا على توزيع تبعات -احلوادث(األحداث

األخطار،الكوارث) اليت حتل بالبعض منهم،على جممل املؤثر هلم ،وهو ما دفع الرياضيني يف نظريات مسيت بقوانني
األعداد الكبرية إىل وضع شروط هذا التعاون.



ب -النفور من الخطر وتجنب احتمال اإلفالس:

املقصود به هنا ليس الشعور النفساين أو التصرف التلقائي للعون االقتصادي ،بل يراد به السلوك العقالين
املرتجم بالطلب على التأمني ،وقياس هذا الطلب وإمكانية إشباعه.استوحت املالحظة واملتابعة الدقيقة لتقنيات

هذا النشاط االقتصادي التحليل املوضوعايت للعديد من الدروس لتكييف طرق احلساب ،وللتقدير االقتصادي
ألوضاع عدم اليقني وبوتقتها فيما يطلق عليه بنظرية اخلطر وعدم اليقني ،واليت تفيد بأن لألفراد نفورا طبيعيا من
اخلطر ،إال أن وجود بعض األشخاص ذوي امليول أكثر من غريهم لقبول اخلطر والغش واالحتيال جيعل فرضية
النفور العام من اخلطر غري صحيحة متاما أو مشكوك فيها.

 -1حميي الدين شبرية ،تأمين السيارات بين التسعيرة والتعويضات "حالة األضرار المادية"  -دراسة ميدانية بشركة ( ،- )SAAرسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة قسنطينة
اجلزائر ،2005 ،ص ص.71 ،66 :
 -تقوم هذه اآللية على عدة مبادئ وأسس أمهها :التعاون واملقاصة بني األخطار وقانون األعداد الكبرية؛ حيث يقوم التأمني أساسا على التعاون بني املؤمن هلم أين يتم جتميع عدد
من األشخاص الذين يتعرضون لنفس األخطار لكي يسامهوا يف تغطية ما يقع هلم من أخطار وحوادث ،بفضل هذا التعاون توزع آثار الكوارث على كل املشرتكني ويصبح العبء على
كل منهم سهال بالنظر إىل األضرار اليت ترتتب عن حتقق الكوارث ،كما يتم إجراء املقاصة بني هذه األخطار ،فكلما زاد عدد املؤمن هلم زاد عدد األخطار املؤمن منها حقق التعاون
أهدافه على حنو أفضل،أين تقوم شركة التأمني بإجراء مقاصة بني األخطار اليت يتعرض له املؤمن هلم ويدفع هلم التعويضات عند حتقق اخلطر من الرصيد املشرتك الذي يتكون من
حصيلة األقساط اليت دفعها املؤمن هلم.
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 -2.1واقع وتطور السوق األوربي للتأمين:
شهد السوق األوريب للتأمني العديد من التطورات إىل أن وصل إىل ما هو عليه اآلن ،وذلك ضمن مراحل
متعددة من تكوينه .يف هذا السياق سنتناول بالدراسة هذا احملور من خالل التطرق إىل نشأة وتنظيم السوق
األوريب للتأمني ،ث حتليل الوضعية االقتصادية لقطاع التأمني للفرتة ) ،)2011-2002شركات التأمني األوربية
وهيئات التصنيف االئتماين ،سوق األوراق املالية املرتبطة بالتأمني ( ،)ILSوأخريا أثر أزمة الديون السيادية على
قطاع التأمني يف أوربا.
 -1.2.1نشأة وتنظيم السوق األوربي للتأمين:
سيتم التطرق إىل نشأة وتنظيم السوق األوريب للتأمني ضمن مرحلتني من خالل التطرق إىل هيكل وتنظيم
السوق األوريب للتأمني ضمن اجملموعة األوربية ( ،)ECث هيكل وتنظيم السوق األوريب للتأمني ضمن االحتاد
األوريب(.)EU
-1.1.2.1هيكل وتنظيم السوق األوربي للتأمين ضمن المجموعة األوربية

(:)EC

على الرغم من عدم االستقرار يف اهليكل التنظيمي ألسواق التأمني األوروبية يف العقد املاضي ،وعلى عكس
القطاعات املالية األخرى ،ظلت أسواق التأمني األوروبية حممية ومل ختضع للتغيريات اليت فرضتها العوملة واليت مست

الكثري من القطاعات ،بالنظر خلصوصية أعمال التأمني ،وكذا األنظمة التقييدية والقانونية املفرطة على هذا القطاع
من جهة،واالختالف يف املمارسات من دولة إىل أخرى الذي قيد املنافسة احمللية واألجنبية من جهة أخرى .يف
ظل هذه الوضعية كانت هناك حماولة من قبل اجملموعة األوربية  )EC(لفتح أسواق التأمني يف السبعينيات ،إال أنا
كانت حمدودة.


- (ILS): Insurance-linked Securities.
- (EC): European Community.

- (EU): European Union.


 -كان يسمى من قبل باجملموعة االقتصادية األوروبية ( ،)EECوهي عبارة عن منظمة دولية أنشئت مبوجب معاهدة روما لعام 1957هبدف حتقيق التكامل االقتصادي مبا يف ذلك
سوق مشرتكة بني األعضاء الستة املؤسسني :بلجيكا ،فرنسا ،أملانيا ،إيطاليا  ،لوكسمبورغ وهولندا .كان يعرف أيضا باسم " السوق املشرتكة " يف الدول الناطقة باللغة اإلجنليزية ،واليت
يشار إليها أحيانا باسم اجملموعة األوروبية حىت قبل تسميته رمسيا على هذا النحو عام 1993؛ حيث اكتسبت جمموعة مشرتكة من املؤسسات جنبا إىل جنب مع االحتاد األورويب
للفحم والصلب ( )ECSCواجملموعة األوروبية للطاقة الذرية باعتبارها واحدة من اجملموعات األوروبية مبوجب معاهدة بروكسل .1965عند بدء نفاذ معاهدة ماسرتخيت عام  1993ت
تغيري اسم اجملموعة األوروبية إىل ( )ECلتعكس وتغطي جمموعة واسعة من السياسات ،كان هذا أيضا عندما قد مت بشكل مجاعي للجماعات األوروبية الثالث مبا يف ذلك االحتاد
األورويب لتشكل أول ركن من األركان الثالثة يف االحتاد األورويب ( .)EUوجدت اجملموعة األوروبية على هذا الشكل حىت ألغيت من قبل معاهدة لشبونة عام 2009أين اندجمت ركائز
االحتاد األورويب السابق على أن حيل االحتاد األورويب حمل اجملموعة األوروبية.
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حبلول ناية عام  ،1992بدأت اجلهود إلنشاء حركة تكامل واندماج يف سوق التأمني األوريب ضمن سياق
خطة اجملموعة األوروبية الستكمال السوق الداخلية ،وذلك لعدم وضوح الضوابط اليت حتكم جمال اخلدمات املالية
والروابط بني القطاعات املالية ،من خالل إنشاء منطقة مالية متكاملة ،مع التحرير الكامل حلركات رؤوس األموال
وتوفري اخلدمات املالية عرب احلدود يف جمال اخلدمات املصرفية واألوراق املالية والتأمني.
ظلت أسواق التأمني األوروبية معزولة وتقليدية حمليا بسبب القيود القانونية اليت منعت عبور هذه الصناعة
عرب احلدود (استثناء إعادة التأمني اليت تتسم بالطابع الدويل) ،وكذا األطر التنظيمية التقييدية وقنوات التوزيع
اخلاصة بكل بلد واالختالفات يف العادات واملمارسات اخلارجية والداخلية.
نتيجة لذلك سادت منتجات تأمني خمتلفة وبفروق أسعار واسعة بني الدول ،إىل جانب القوانني التنظيمية
اليت مل تكن متناسقة يف مجيع الدول األوروبية؛ حيث كانت أملانيا متبوعة بفرنسا الدول ذات الدرجة العالية من
التنظيم ،واليت تعتمد بشكل كبري على قوى السوق للحفاظ على احلد األدىن من التدخل التنظيمي وهو األمر
الذي يفسر عدد املوظفني يف العمليات التنظيمية يف الوكاالت سنة  1990بـ 320:وكالة يف أملانيا و 250وكالة يف
فرنسا 116 ،وكالة يف هولندا و 73وكالة فقط يف اململكة املتحدة.
منذ عام  1988بدأت الوضعية التنظيمية والتنافسية تتغري ضمن اجملموعة ،جتلى ذلك من خالل الرفع من
القيود التنظيمية وظهور منتجات وطرق توزيع جديدة ناجتة عن عمليات الدمج واالستحواذ بني شركات التأمني
وبينها وبني والبنوك (شهدت اجملموعة األوربية بني عامي 1985و 1990ما يقارب  40عملية استحواذ بني البنوك
وشركات التأمني ،عشرة عروض شراكة بني املؤسسات يف خمتلف البلدان) كان اهلدف الرئيس وراء مثل هذه
التغيريات هو زيادة املنافسة يف ضوء مشروع اجملموعة األوروبية إلنشاء السوق األوروبية املوحدة ناية عام .1992
أوال :التوجيهات األولى للمجموعة األوربية المتعلقة بتحرير شركات التأمين:

كانت احملاوالت األوىل يف اجملموعة األوروبية لفتح املنافسة يف أسواق التأمني املباشر لفرتة السبعينيات عن
طريق نوعني من التشريعات :التوجيهات األوىل متعلقة بشركات التأمني على األضرار ،اليت اعتمدت عام 1973
والتوجيهات الثانية املتعلقة بشركات التأمني على األشخاص ،اليت اعتمدت عام  ،1979أين ت وضع بعض
القواعد األساسية إلنشاء الفروع والوكاالت يف مجيع الدول .باإلضافة إىل ذلك اعتمدت التوجيهات املتعلقة
بشركات التأمني على األشخاص مبدأ التخصص ،واالختيار بني أحد الفرعني إما على التأمني األشخاص أو
التأمني على األضرار.
رغم هذه التوجيهات ،إال أن آثار التكامل واالندماج كانت ضئيلة ،فخالل الفرتة  1986-1975ظلت
حصة الشركات األجنبية دون تغيري تقريبا يف أكرب أربع دول يف اجملموعة األوربية ،أين تراوحت عام  1986بني3.7
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 %يف أملانيا و % 4.8يف اململكة املتحدة1،ويف كل من هذه الدول مل تتجاوز أسهم الشركات األجنبية  % 13وعدد
شركات التأمني األجنبية ارتفعت يف البداية ولكن اخنفضت بشكل كبري يف الثمانينات.
يعزى هذا األثر الضعيف لتحرير الشركات ونقص املنافسة ضمن التكامالت واالندماجات إىل وجود
اختالفات جوهرية يف األطر التنظيمية احمللية؛ باإلضافة إىل سلسلة من العقبات اليت حالت دونا الشركات
األجنبية من العمل حبرية ،واليت تتعلق بـ :قنوات التوزيع اخلاصة بكل بلد ،القواعد العامة املتعلقة باحملاسبة ،قانون
الشركات ،قانون العقود ،واحتكارا الدولة خلطوط معينة من األعمال.
أوال :مراحل التكامل المالي للمجموعة األوربية:

أعتمد القانون األورويب املوحدسنة  1987إلضفاء الطابع املؤسسي على الربنامج التابع للمفوضية األوروبية

(املعروفة باسم الكتاب األبيض) ،الستكمال السوق الداخلية حبلول  31ديسمرب  1992وخللق منطقة تبادل حر
للسلع واخلدمات ورأس املال واألشخاص ،ولتحقيق اهلدف األساسي من هذا املشروع أي التكامل يف اجملال املايل
ت االعتماد على حترير حركة رؤوس األموال ،وتوفري حرية اخلدمات املالية يف جمال اخلدمات املصرفية واألوراق املالية
والتأمني.
من خالل هذا التكامل االقتصادي واملايل تتحقق زيادة الكفاءة من خالل مزيد من املنافسة واستغل
الوفورات احلجم ،وضمان خيارات أوسع بأسعار أقل للمنتجات املالية ،مما يزيد بدوره القدرة التنافسية الدولية
للقطاع املايل يف اقتصاد اجملموعة (.(EC
تتمثل متطلبات التكامل املايل بشكل أساسي يف حرية شركات التأمني لتأسيس عملياهتا يف دولة عضو
أخرى عرب احلدود ،إال أن هذه احلريات ال تكون فعالة لتحقيق التكامل واملنافسة دون تنسيق يف األنظمة
التحوطية ،واليت ختتلف بني الدول األعضاء ،باعتبار أن عملية التنسيق مهمة صعبة خاصة يف جمال التأمني ألنه
يتميز خبصوصيات كثرية مقارنة بالقطاعات األخرى.

1-

Sotirios Kollias, The structure and regulation of insurance markets in Europe, Federal Reserve Bank of Boston, journal of
Conference Series, Vol. 1991, 1991, p: 171.

- (The Single European Act).

 -املتطلبات األساسية:
 حرية انتقال رؤوس األموال. -حرية إنشاء املؤسسات.

متطلبات أخرى:
 العالقات مع بلدان العامل الثالث. -استقرار أسعار الصرف.

 تقدمي خدمات جمانا عرب احلدود يف قطاع البنوك - .اجلوانب املالية. القضاء على املعاملة التفضيلية يف الضرائب لصاحل املؤسسات احمللية. أسواق األوراق املالية (خدمات االستثمار). قطاع التأمني. -مواءمة القواعد التحوطية.

 صناديق املعاشات التقاعدية :استعراض قواعد احليطة املالية وال سيما القيود املفروضة على استثمار األصول يف اخلارج. -منع استخدام النظام املايل لغسيل األموال.
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ثانيا :التوجيهات األولى للمجموعة األوربية المتعلقة بالمخاطر:

ت وضعها نتيجة حلكم صادر من حمكمة العدل األوروبية واملتعلق بقطاع التأمني ،واملتمثل يف التأكيد على
احلق يف توفري خدمات التأمني عرب احلدود ومحاية محلة الوثائق الصغار ( ،)mass risksوكذا العمالء يف اجملال

الصناعي والتجاري (.)large risks
ثالثا :مقترحات التحرير الكامل لسوق التأمين:

يف هذا السياق ت تقدمي مقرتحني خاصني بالتوجيهات املتعلقة بتأمينات األشخاص وعلى األضرار ،أي

تعترب هذه التوجيهات الثالثة من نوعها لتعميم حترير سوق التأمني؛ أين ت تطبيق قواعد التنسيق فيما يتعلق
بـ:االلتزامات التقنية،متثيل األصول ،قانون العقود ،وإلغاء احتكار الدولة .كما ت إناء التخصص بني فرعي
التأمينات علىاألشخاص واألضرار اليت ت فرضها من قبل التوجيهات األوىل عام  1979جلميع الشركات اليت ت
1

إنشاؤها.
من خالل هذه التوجيهات متكنت أسواق التأمني األوروبية من إجراء عمليات اندماج واستحواذ ومشاريع
مشرتكة عرب الشركات التابعة ،ومع القطاع املصريف ،وكذا شبكات التوزيع ،األمر الذي حفز املنافسة فيظل هذه
البيئة اجلديدة.
 -2.1.2.1هيكل وتنظيم السوق األوربي للتأمين ضمن االتحاد األوربي (:)EU
كان الفاتح من جويلية  1994اليوم الذي ت فيه استكمال اندماج السوق األوريب للتأمني؛ 2متت هذه
عملية خالل عشرين عاما منذ صدور املبادئ التوجيهية املتعلقة هبذا األمر (توجيهات  1973املتعلقة بتأمينات
األضرار ،وتوجيهات  1979املتعلقة بتأمينات األشخاص) ،وهو ما خلق فعال " سوق التأمني املوحدة." 

هذه التوجيهات متكن شركة التأمني من القيام بأعمال جتارية يف مجيع دول االحتاد األورويب شريطة أن يتم
الرتخيص من هذه البلدان ،وهو األمر الذي أدى إىل موجة حترير غري مسبوقة من عمليات االندماج واالستحواذ
فيما بني املؤسسات املالية األوروبية؛ حيث ت خالل السنوات  2002-1990ما يقارب  2595عملية اندماج
واستحواذ 3،وهو األمر الذي ميكن طالب التأمني من اللجوء إىل أي شركة تأمني مصرح هبا يف إحدى الدول
األعضاء.

1-

Ibid, p: 173.
Kristin Nemeth , European insurance law a single insurance market?, Working Paper, No. 2001/4, European University
Institute, Italy, May 2001, p: 07

- (Single Insurance Market).
3- Paul Fenn et al, Market structure and the efficiency of European insurance companies: A stochastic frontier analysis,
Centre for Risk and Insurance Studies, Nottingham University Business School, JEL Classification: G21, UK, p: 02.
2-

27

الفصل األول:

واقع وتطور السوق األوربي للتأمين واإلطار العام لتوجيهات المالءة 2

نتيجة لالنيار الذي شهدته األنظمة االشرتاكية لدول وسط وشرق أوربا ،فتح اجملال أمام إمكانية توسيع
نطاق االحتاد األورويب من خالل قيام هذه الدول باالنضمام إليه شريطة استيفاء الشروط املتعلقة باالحتاد ،وهو
األمر الذي أدى إىل انضمام أكثر من عشرة دول يف ماي  ،2004ويف جانفي 2007وصل عدد األعضاء إىل 27
عضو 1.خالل الفرتة املمتدة من  2004إىل  2007شوهد اخنفاض يف عدد شركات التأمني بـ 775:شركة لقيامها
بعمليات استحواذ واندماج مع شركات أخرى  2وهو األمر الذي كان له األثر اإلجيايب على قطاع التأمني.
كما ت خالل عام

2005

العمل على وضع جلنة ( )Lamfalussyيف صناعة التأمني وبدء العمل على

وضع " توجيهات املالءة  ،" 2وهذا لغرض حتقيق هدفني أساسيني مها 3:حتقيق مستوى عال من التنسيق
األورويب واإلشراف على شركات التأمني ،وتوفر معايري ائتمان فعالة ومتسقة مع مجيع املتعاملني يف السوق
األوروبية.
 -2.2.1تحليل الوضعية االقتصادية لقطاع التأمين األوربي للفترة ):)2011-2001
تشهد صناعة التأمني األوروبية مؤخرا العديد من التحديات ،بالنظر لعدة عوامل ترتبط باآلثار املتعلقة بأزمة
الديون السيادية وما تشهده املنطقة من تباطؤ اقتصادي ،والذي جنم عنه اخنفاض يف معدالت الفائدة ،واليت أثرت
بشكل كبري على شركات التأمني وعلى األخص شركات التأمني على األشخاص .يف هذا السياق سيتم حتليل
الوضعية االقتصادية لقطاع التأمني األوريب من خالل معرفة األمهية االقتصادية لقطاع التأمني يف االحتاد األورويب
ومدى مسامهته يف السوق العاملي للتأمني ،دراسة قطاع التأمني على األشخاص ،وعلى األضرار ،استثمارات
شركات التأمني األوربية ،وقنوات توزيع املنتجات التأمينية.
 -1.2.2.1األهمية االقتصادية لقطاع التأمين في االتحاد األوربي:
يلعب التأمني دورا مهما يف دعم التنمية االقتصادية يف االحتاد األورويب من خالل توفري احلماية ضد
اخلسائر املالية نتيجة لتعرض الوحدات االقتصادية لألخطار ،يف هذا اإلطار ميكن حصر الدور االقتصادي للتأمني
يف االحتاد األورويب ضمن ثالثة حماور رئيسية:
أ-تحسين إدارة المخاطر وتيسير المخاطرة:
SafetKozarevic et al, The European Union integration process and insurance market development: The case of the former
Yugoslav countries, Occasional paper, No. 07, International Insurance Foundation, Washington, DC, USA, 2008, p: 01.
2- OlhaKozmenko et al, The analysis of insurance market structure and dynamics in Ukraine, Russia and European Insurance
and Reinsurance Federation (CEA) member states, Problems and Perspectives in Management, Issue 1, Vol. 7, 2009, p: 30.
1-

 -تعترب توجيهات املالءة  2من أهم اإلفرازات الناجتة عن توحيد السوق األوريب للتأمني ،وسيتم التطرق هلذه التوجيهات ضمن احملور الثالث من هذا الفصل.
Gérard de La Martinière , Marché Européen de l’assurance :Les défis de l’après 2005, Revue d'économie financière, Vol. 80,
N° 80, 2005, p: 03.
3-
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ميكن من خالل التأمني تغطية املخاطر املرتتبة عن أي نشاط اقتصادي ،وبالتايل عدم احلاجة لالحتفاظ
باالحتياطيات املالية ملواجهة املخاطر احملتملة ،هبذه الطريقة ومن خالل التغطية التأمينية يتم تعزيز السالمة املالية
للنشاط االقتصادي وتوجيه رؤوس األموال الراكدة ألغراض أكثر إنتاجية ،كما يشجع النشاط االقتصادي من
خالل توفري البيئة املناسبة من خالل إدارة خماطر،عن طريق احلصول على التغطية التأمينية.
ب -استقرار االستهالك:

التأمني يساعد على استقرار االستهالك؛ حيث ميكن األسر من محاية أصوهلا يف حالة وقوع أحداث غري

متوقعة ،مما يضمن مستوى معني من املعيشة والثروة ،كما ميكن أيضا للتأمني أن يلعب دورا مكمال لدور الدولة يف
تقدمي احلماية االجتماعية ،ال سيما يف جمال توفري الرعاية الصحية والتقاعد.
ج -الوساطة المالية الضمنية ،وكفاءة تخصيص رؤوس األموال:
متثل شركات التأمني جزء مهم من القطاع املايل؛ يتجلى ذلك من خالل قيامها بدور ال يقل أمهية عن
املؤسسات املالية األخرى ،واملتمثل يف " الوساطة املالية الضمنية " ،من خالل خلق السيولة وتعبئة املدخرات،
زيادة املوارد املالية وتسهيل وصوهلا للشركات بغرض التمويل ،كما أن شركات التأمني عادة تقوم باالستثمار يف
األجل الطويل ،وبالتايل اإلسهام يف التنمية وحتديث أسواق رأس املال.
 -2.2.2.1مساهمة قطاع التأمين األوربي في السوق العالمي للتأمين:
متثل صناعة التأمني األوروبية ما نسبته  % 36من السوق العاملية الذي شهد منوا يف أقساط التأمني بنسبة
 % 6عام  2011لتصل إىل مستوى قياسي يقدر بـ 3302 :مليار أورو ( 4597مليار دوالر) 1.وهي بذلك متثل
أكرب حصة يف السوق العاملي للتأمني ،يليها سوق أمريكا الشمالية للتأمني بنسبة  ،% 29سوق آسيا للتأمني
بنسبة  ،% 28السوق اإلفريقي للتأمني بنسبة  ،% 4سوق أمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب للتأمني بنسبة ،% 3كما
هو موضح يف اجلدول رقم (.)01

-1راجع.Sigma N°3/2012: World insurancein 2011, SwissRe, June 2012 :
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الجدول رقم ( :)01مساهمة السوق األوربي في السوق العالمي للتأمين.
السوق

الحصة من السوق العالمي للتأمين ()%

أوربا

36

أمريكا الشمالية

29

آسيا

28

إفريقيا

4

أمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب للتأمني

3

Source: Insurance Europe, European insurance - key facts, Belgium, August 2012, p: 11.

ميكن توضيح مسامهة السوق األوريب يف السوق العاملي للتأمني بيانيا من خالل الشكل رقم (.)01
الشكل رقم ( :)01مساهمة السوق األوربي في السوق العالمي للتأمين.

المصدر :باالعتماد على معطيات اجلدول رقم ( )01باستخدام برنامج .Excel

أوال :رقم األعمال:
واجهت صناعة التأمني األوربية ظروف اقتصادية صعبة عام  ،2011فبعد منو بنسبة  % 2.4عام
اخنفض إمجايل أقساط التأمني املكتتبة عام  2011إىل  1072مليار أورو وبنسبة  ،% 3.2يرجع هذا االخنفاض إىل
2010

تراجع بنسبة  % 6.9يف أقساط التأمني على األشخاص ،واليت متثل حنو  % 60من جمموع أقساط التأمني .من
ناحية أخرى شهد قطاع التأمني على األضرار منوا يقدر بـ ،% 2.7 :يعترب هذا االخنفاض الثاين من نوعه خالل
الفرتة  ،2011-2002إال أنه أقل من االخنفاض الذي حدث عام  2008نتيجة األزمة املالية عندما اخنفض إمجايل
األقساط بنسبة تقارب  ،% 6كما هو موضح يف اجلدول رقم (.)02
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الجدول رقم ( :)02تطور األقساط في السوق األوربي للتأمين خالل الفترة (.)2011-2009
نسبة النمو ()%

تطور أقساط التأمين (مليار أورو)
2009

2010

2011

2010/2011

2009/2010

التأمني على األشخاص

648

677

633

2.6

6.9-

التأمني على األضرار

413

427

439

2.0

2.7

اإلمجايل

1061

1104

1072

2.4

3.2-

Source: Insurance Europe, European insurance in figures, Statistics N°46, Brussels, January 2013, p: 14.

ميكن توضيح تطور األقساط يف السوق األوريب للتأمني خالل الفرتة ( )2011-2002بيانيا من خالل
الشكل رقم (.)02
الشكل رقم ( :)02تطور األقساط في السوق األوربي للتأمين خالل الفترة (.)2011-2002
مليار أورو

التأمين على األشخاص

التأمين على األضرار

Source: Insurance Europe, European insurance in figures, Statistics N°46, Brussels, January 2013, p: 14.

ثانيا :معدل النفاذية:

اخنفض معدل النفاذية لقطاع التأمني يف أوروبا من

موضح من خالل الشكل رقم (.)03
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الشكل رقم ( :)03معدل نفاذية قطاع التأمين في أوروبا خالل الفترة (.)2011-2010

 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1المتوسط32 31 30 28 27 26 25

(.بتصرف) Source: Insurance Europe, European insurance in figures, Statistics N°46, Brussels, January 2013, p: 17

 -3.2.2.1قطاع التأمين على األشخاص:

تراجعت أقساط فرع التأمني على األشخاص عام  2011إىل  633مليار أورو ،بنسبة تقدر بـ ،% 7 :مقارنة

بارتفاع نسبته  % 2.7يف العام السابق .هذا املستوى من األقساط يعترب أقل من الذي ت تسجيله عام  2008نتيجة
لتأثر شركات التأمني على األشخاص بالتطورات يف األسواق املالية؛ حيث شهدت األقساط تراجع بنسبة % 11
تتمثل كل من :اململكة املتحدة ،فرنسا ،أملانيا ،وإيطاليا ،أكرب أربع أسواق يف هذا اجملال حبوايل  % 70من إمجايل
أقساط التأمني على األشخاص يف أوروبا.بصرف النظر عن اململكة املتحدة ،اخنفضت أقساط التأمني على
األشخاص يف فرنسا وأملانيا وإيطاليا بنسبة  % 4 ،% 13و % 18على التوايل (مقارنة بـ % 11+ ،% 6+ ،% 4+:عام
 ،)2010وذلك نتيجة لألزمة .كما هو موضح من خالل الشكل رقم (.)04

 -متثل األرقام من 1إىل  32الدول األوربية حسب الرتتيب كالتايل:
تركيا ،رومانيا ،التفيا ،استونيا ،بلغاريا ،اليونان ،أيسلندا ،كرواتيا ،اجملر ،سلوفاكيا ،بولندا ،التشيك ،النرويج ،لوكسمبورج ،مالطا ،قربص ،النمسا ،اسبانيا ،سلوفينيا ،الربتغال ،أملانيا
إيطاليا ،ايرلندا ،السويد ،بلجيكا ،الدمنارك ،سويسرا ،فرنسا ،فنلندا ،اململكة املتحدة ،هولندا.
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الشكل رقم ( :)04تطور أقساط التأمين على األشخاص في أوربا خالل الفترة (.)2011-2010
مليار أورو

السنوات
Source:Insurance Europe, Europeaninsurance in figures, Statistics N°46, Brussels, January 2013, p: 18.

 كثافة التأمين:

بلغ متوسط إنفاق الفرد على التأمني على األشخاص يف أوروبا  1072أورو عام  ،2011أين شهد اخنفاضا
بأكثر من  %7مقارنة بسنة ،2010عندما بلغ متوسط إنفاق الفرد  1561أورو.

-4.2.2.1قطاع التأمين على األضرار:

شهد قطاع التأمني على األضرار منوا يف األقساط بنسبة  % 3عام  ،2011مما يؤكد االنتعاش الذي شهده

القطاع عام 2010؛ حيث كانت نسبة النمو  ،% 2كما بلغ حجم األقساط  439مليار أورو عام  ،2011مقارنة
بـ 427 :مليار أوروعام ،2010يرجع السبب هلذه الزيادة الرتفاع حجم األقساط يف كل من فرعي السيارات وفرع
التأمني الصحي ،واليت متثل ما بني  % 25و % 30من القطاع ،وكذا فرع التأمينات على امللكية الذي ميثل بدوره
نسبة  % 20من أقساط التأمني على األضرار ،كما هو موضح من خالل الشكل رقم (.)05
الشكل رقم ( :)05تطور أقساط التأمين على األضرار في أوربا خالل الفترة (.)2011-2002
مليار أورو

السنوات

Source: Insurance Europe, European insurance in figures, Statistics N°46, Brussels, January 2013, P: 22.
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أوال :التأمين الصحي:

بعد نسبة منو قدرها  % 6عام  ،2010شهد عام  2011زيادة أخرى يف أقساط التأمني الصحي بنسبة
تفوق ،% 3ليصل بذلك احلجم اإلمجايل لألقساط إىل مستوى قياسي يقدر بـ 112 :مليار أورو ،حبصة سوقية
بلغت  % 25من حيث حجم أقساط التأمني عام  .2011ال يزال هذا النوع من التأمني ميثل ثاين أكرب فرع يف
التأمني على األضرار بعد فرع التأمني على السيارات ،كما أنه ميثل الفرع الوحيد الذي شهد هذا النمو املستمر
على مدى العقد املاضي ،ويفسر ذلك الستمرار ارتفاع الطلب على هذا النوع من التأمني بسبب ارتفاع نسبة
الشيخوخة وزيادة التكاليف الطبية.
متتلك كل من هولندا وأملانيا أكرب حصة من حيث أقساط التأمني الصحي يف أوربا ،واليت متثل على التوايل
 % 36و % 31من السوق ،كما شهد كل من السوقني تباطؤ يف النمو عام  2011مقارنة بعام  ،2010من  % 8إىل
 % 3عام  ،2011ومن  % 6إىل  % 4عام  .2010أما فيما خيص السوق الفرنسي للتأمني؛ فقد ظلت أقساط
التأمني الصحي مستقرة عام  2011نتيجة لتغيري شهده النظام الضرييب يف  1جانفي  ،2011مقارنة بزيادة بنسبة
 %عام  .2010أما رابع أكرب سوق للتأمني الصحي ،فهو يف سويسرا ( % 7من احلصة السوقية)؛ حيث منت
أقساط التأمني الصحي بنسبة  % 4بعد زيادة تقدر بـ % 3 :عام  ،2010كما هو موضح من خالل الشكل رقم
6

(.)06
الشكل رقم ( :)06تطور أقساط التأمين الصحي في أوربا خالل الفترة (.)2011-2002
مليار أورو

السنوات

Source: Insurance Europe, European insurance in figures, Statistics N°46, Brussels, January 2013, p: 24.

أ -كثافة التأمين:
يبلغ متوسط إنفاق الفرد على التأمني الصحي اخلاص يف أوروبا  190أورو عام 2011مقارنة بـ 185 :أورو
عام .2010
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ب -معدل النفاذية:

ظلمعدل نفاذية التأمني الصحي مستقر يف أوروبا بنسبة  % 0.8عام2011؛ أين ميثل يف هولندا أعلى نسبة
تقدر بـ % 6.7 :عام  ،2011ويف املرتبة الثانية تأيت سويسرا بنسبة تقدر بـ % 6.1:من الناتج احمللي اإلمجايل على
الرغم من أنا تعترب ثاين أكرب سوق من حيث األقساط ،ث يأيت السوق األملاين للتأمني يف املرتبة الثالثة مبعدل
نفاذية يقدر بـ % 1.3 :فقط وراء سويسرا.
ثانيا :التأمين على الممتلكات والمسؤوليات،

والحوادث:

بلغ حجم األقساط لفرع التأمني على املمتلكات واملسؤوليات ،واحلوادث 327مليار أورو عام  2011بزيادة
قدرها  % 2.5مقابل  % 0.7عام  .2010أما فيما خيص قدرة شركات التأمني على دفع التعويضات لعمالئها
اخنفضت بنسبة أقل من  % 2عام  ،2011بعد أن كانت نسبة النمو  % 4.3عام  2010بقيمة تقدر بـ 223 :مليار
أورو.
أ -التأمين على السيارات:

ميثل فرع التأمني على السيارات أكرب حصة يف قطاع التأمني على األضرار بنسبة تقدر بـ % 29 :من أقساط
التأمني عام  ،2011بإمجايل أقساط يقدر بـ 129 :مليار أورو ،مقارنة بـ 124 :مليار أورو عام  ،2010أي بنسبة منو

تقدر بـ ،% 4 :مقارنة بـ % 1.2 :عن العام السابق ،كما هو موضح من خالل الشكل رقم (.)07
الشكل رقم ( :)07تطور أقساط التأمين على السيارات في أوربا خالل الفترة (.)2011-2002
مليار أورو

السنوات

Source: Insurance Europe, European insurance in figures, Statistics N°46, Brussels, January 2013, p: 27.

ب -التأمين على الممتلكات:

يوفر فرع التأمني على املمتلكات احلماية ضد خماطر مثل :السرقة واحلريق ،وبعض األضرار اليت قد يسببها
الطقس ،ميثل هذا الفرع نسبة  % 20من رقم األعمال لقطاع التأمني على األضرار ،كما منت أقساط التأمني
اإلمجالية هلذا الفرع بأكثر من  ،% 2بقيمة تقدر بـ 86 :مليار أورو عام  ،2011هذه الزيادة مماثلة لليت شهدها عام
35

الفصل األول:

واقع وتطور السوق األوربي للتأمين واإلطار العام لتوجيهات المالءة 2

 ،2010ويف هذا الصدد تعترب كل من أسواق أملانيا واململكة املتحدة وفرنسا أكرب ثالثة أسواق يف هذا اجملال
بنصيب  % 18لكل سوق،كما هو موضح من خالل الشكل رقم (.)08
الشكل رقم ( :)08تطور أقساط التأمين على الممتلكات في أوربا خالل الفترة (.)2011-2002
مليار أورو

السنوات
Source: Insurance Europe, European insurance in figures, Statistics N°46, Brussels, January 2013, p: 28.

 معدل النفاذية:

اخنفض معدل النفاذية لفرع التأمني على املمتلكات من  % 2.4عام  2010إىل  % 2.3عام  ،2011باستثناء
ليختنشتاين ،بينما كانت أعلى نسبة يف اململكة املتحدة ( ،)% 3.3تليها سلوفينيا ( ،)% 2.9أين كان هناك حتسنا

طفيفا عام  ،2011كما ال تزال يف أدىن مستوى هلا يف تركيا بنسبة

.% 1

 كثافة التأمين:

بلغ متوسط إنفاق الفرد على املنتجات املتعلقة بالتأمني على املمتلكات واملسؤوليات واحلوادث عام
 554أورو ،بنسبة منو تقدر بـ % 2 :عن عام .2010

2011

 -5.2.2.1استثمارات شركات التأمين األوربية:
اخنفض عدد الشركات اليت تقوم بأنشطة التأمني بشكل معترب خالل العشر سنوات األخرية ،بعد موجة من
عمليات االندماج واالستحواذ ناية عام  1990نتيجة لتحرير السوق ورفع القيود يف االحتاد األورويب؛ حيث بلغ
كة عام  2009أي بزيادة قدرها 1.% 8
عدد شركات التأمني  3505شركة عام  ،2010مقارنة بـ 3505 :شر
تعترب شركات التأمني من بني أكثر الشركات املستثمرة ،والغرض من سياستها االستثمارية احلاجة لضمان
وجود تدفقات نقدية كافية ومستقرة مع مرور الزمن ،ونتيجة لذلك متيل شركات التأمني الستثمار طويل األجل.
CEA Insurers of Europe, European insurance in figures, CEA Statistics N°44, Brussels, Belgium, December 2011, p: 31.
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كما شهد قطاع التأمني يف أوروبا العديد من اإلصالحات التنظيمية نتيجة ألزمة املالية اليت كان هلا تأثري
على األنشطة االستثمارية لشركات التأمني ،مما جيعل األمر أكثر صعوبة للمستثمرين على املدى الطويل خاصة يف
1
ظل توجيهات املالءة  ،2نتيجة لزيادة تركيزها على القضايا التنظيمية املتعلقة باالستثمار ضمن هذه التوجيهات.
أوال :محفظة استثمارات شركات التأمين األوروبية:

بلغت قيمة حمفظة استثمارات شركات التأمني األوروبية  7440مليار أورو عام  ،2011بزيادة قدرها
عن سنة  ،2010كما اختلفت معدالت النمو االقتصادي يف مجيع أحناء االحتاد األورويب عام  2011نتيجة
% 2.6

الستمرار عدم استقرار السوق بسبب أزمة الديون السيادية يف منطقة اليورو اليت أثرت بشكل كبري على السوق
وكذا تراجع أسعار الفائدة يف بعض البلدان يف منطقة اليورو واالقتصاديات املتقدمة األخرى ،األمر الذي أثر
بشكل سليب على عائدات االستثمار.
واصلت حمفظة استثمارات شركات التأمني األوروبية االرتفاع لتتجاوز اخلسائر اليت تكبدهتا خالل عام2008
نتيجة لألزمة املالية .كما شهد عام  2011قيمة إمجالية للمحفظة االستثمارية لشركات التأمني زيادة بنسبة
 %قبل وقوع األزمة العاملية عام  2007بقيمة تقدر بـ 7320 :مليار أورو ،وزيادة بنسبة تقدر بـ % 18 :مقارنة مع
القيمة املسجلة خالل األزمة املالية عام ،2008كما هو موضح من خالل الشكل رقم (.)09
10.5

الشكل رقم ( :)09تطور محفظة استثمارات شركات التأمين األوروبية خالل الفترة (.)2011-2002
مليار أورو

Source: Insurance Europe, European Insurance in Figures, Statistics N°46, Brussels, January 2013, p: 34.

ثانيا :مكونات محفظة استثمارات شركات التأمين األوروبية:
تتكون حمفظة استثمارات شركات التأمني األوروبية من أدوات الدين وغريها من األصول ذات الدخل
الثابت ومن األسهم وغريها من األوراق املالية ذات العائد املتغري ،شكلت هذه الفئات معا حوايل  % 73من

إمجايل احملفظة عام  ،2010أما االستثمارات األخرى واليت تشمل القروض والعقارات والودائع لدى مؤسسات
Insurance Europe, Insurance Europe’s annual report 2011-2012, Brussels, June 2011, p: 15.
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االئتمان وغريها من االستثمارات؛ فظلت مسامهتها مستقرة نسبيا مقارنة بالسنوات السابقة ،كما هو موضح من
خالل الشكل رقم (.)10
الشكل رقم ( :)10مكونات محفظة استثمارات شركات التأمين األوروبية خالل الفترة (.)2010-2001

Source: Insurance Europe, European insurance in figures, Statistics N°46, Brussels, January 2013, p: 35.

تتأثر احملفظة االستثمارية من سندات وأسهم بالظروف االقتصادية للسوق ،فخالل فرتات عدم التأكد يف
السوق تكوين احملفظة مييل بنسبة أكرب ألدوات الدين ،ويف املقابل ،وخالل فرتات النمو تكون األسهم وغريها من
األوراق املالية ذات العائد املتغري يف زيادة .منذ عام  2001كانت هناك زيادة قدرها  % 50يف القيمة اإلمجالية
لسندات الدين ،ويف املقابل زيادة يف إمجايل قيمة األسهم خالل الفرتة نفسها بنسبة  ،% 30كما هو موضح من
خالل الشكل رقم (.)11
الشكل رقم ( :)11تطور السندات واألسهم لشركات التأمين األوروبية خالل الفترة (.)2010-2001
مليار أورو

Source: Insurance Europe, European insurance in figures, Statistics N°46, Brussels, January 2013, p: 35.
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ثالثا :مساهمة المحفظة االستثمارية لشركات التأمين إلى الناتج المحلي اإلجمالي:

تعتمد مسامهة استثمارات شركات التأمني يف االقتصاد الكلي إىل حد كبري على مدى تطور السوق احمللي
للتأمني داخل االحتاد األورويب ،كما تتمثل أسواق البلدان األكثر تطورا يف جمال التأمني على األشخاص يف
اململكة املتحدة وفرنسا ،أين متيل هذه األسواق إىل االحتفاظ بأصول كبرية نسبة إىل الناتج احمللي اإلمجايل ،وعلى
العكس بالنسبة لألسواق الناشئة مثل :بولندا ومجهورية التشيك ،ال تزال لديها نسب نفاذية منخفضة نسبيا فيما
خيص التأمني على األشخاص.
منذ عام  2011منا الناتج احمللي اإلمجايل مبعدل أسرع من القيمة اإلمجالية للمحفظة االستثمارية لشركات
التأمني األوروبية ،كما اخنفض متوسط نسبة حمفظة االستثمار إىل الناتج احمللي اإلمجايل من  % 56عام  2010إىل

 ،% 55أما على املستوى القطري فقد شهدت العديد من األسواق اخنفاضا طفيفا يف النسبة ،ويرجع ذلك إىل أن
منو الناتج احمللي اإلمجايل كان أعلى بقليل من الزيادة يف قيمة حمفظة شركات التأمني .ومع ذلك ،كان هناك تباين
1
بني األسواق احمللية؛ أين شهدت الدمنارك زيادة ملحوظة والرتاجع يف كل من السويد وفنلندا.
 -6.2.2.1قنوات توزيع المنتجات التأمينية:

اخنفض عدد شركات التأمني يف أوروبا عام  2011إىل أقل من  5500شركة ،بنسبة تقدر بـ % 3 :عن عام
 ،2010ويرجع السبب الرئيس هلذا االخنفاض إىل اخنفاض عدد شركات التأمني يف اململكة املتحدة ،والذي ميثل
بدوره  % 22من حصة السوق لعام  ،2011مبعدل  % 8أي بنحو  1200شركة.كما سجل أكرب اخنفاض ()% 14-
يف هولندا من  263شركة عام  2010إىل 227شركة عام  .2011أما ثاين وثالث أكرب سوقي تأمني من حيث عدد

الشركات فيعود لكل من أملانيا وفرنسا على التوايل؛ بالنسبة ألملانيا ،يبلغ عدد شركات التأمني  580شركة

(% 11

من حصة السوق) ،أما فرنسا فيزيد عدد الشركات عن  430شركة ( % 8من حصة السوق) ،ويف املقابل ،ارتفع
2
عدد الشركات بنسبة  % 14يف بلغاريا إىل حوايل  420شركة ،األمر الذي جعلها رابع أكرب سوق عام .2011
أوال :فرع التأمين على األشخاص:
تعترب صريفة التأمني قناة التوزيع الرئيسية ملنتجات التأمني على األشخاص يف العديد من البلدان األوروبية؛
حيث بلغت حصتها مستويات قياسية بلغت يف مالطا نسبة تقدر بـ:

.% 92

كما متثل حسابات صريفة التأمني أكثر من  % 50من قيمة املبيعات يف بلدان جنوب أوروبا ،وذلك يف
فرنسا ( )% 61والنمسا ()% 63؛ حيث بني عامي  2009و 2010منا توزيع منتجات التأمني على األشخاص عن
طريق صريفة التأمني يف معظم الدول األوربية ،حتققت أعلى زيادة يف تركيا (من

56

 %إىل

70

 %من حصة

Insurance Europe, European insurance in figures, Statistics N°46, Brussels, January 2013, p36:.
Ibid, p: 40.
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السوق) .متثل صريفة التأمني قناة التوزيع الرئيسية ملنتجات التأمني على األشخاص ،وهو السبب الرئيس يف منو
أكثر من  % 20من أقساط التأمني على األشخاص عام .2010
من بني األسواق اليت شهدت اخنفاضا يف استخدام صريفة التأمني عام  2010جند النمسا ورومانيا ،أين
سجال أكرب اخنفاض من نسبة  % 30عام  2009إىل نسبة  % 14عام  ،2010معظمها لصاحل الوسطاء،أما اململكة
املتحدة ،واليت تعد أكرب سوق تأمني على األشخاص يف أوربا ،متثل هذه القناة نسبة  % 20من جمموع شبكة
التوزيع هبا .أما يف أوروبا الشرقية مل تلقى صريفة التأمني رواجا كبريا على الرغم من قيام بولندا بالتوزيع بالتساوي
تقريبا ملنتجات التأمني على األشخاص بني البيع املباشر والوكالء وصريفة التأمني.
أما بالنسبة لوسطاء التأمني فنجد أنم يهيمنون على قطاع التأمني يف كل من أملانيا ،هولندا ومعظم دول
وسط وشرق أوربا ،يتمثل هؤالء الوسطاء بصفة خاصة يف كل من الوكالء والسماسرة الذين يقومون بتوزيع
منتجات التأمني على األشخاص يف معظم البلدان ال سيما يف سلوفاكيا ،وسلوفينيا وبلغاريا ورومانيا ،حبصص
سوقية ترتاوح ما بني  % 55إىل

.% 60

كان هناك بعض االخنفاض يف احلصة السوقية لوكالء التأمني ،خاصة يف اململكة املتحدة بني عامي
و 2010من  % 55إىل % 47؛ حيث فقد وكالء التأمني جزء من حصتهم يف السوق ،واخنفضت إىل  % 14لصاحل
2009

الوسطاء ،ويف عام  2010شهدت كل من رومانيا ولوكسمبورج ارتفاعا كبري الوكالء التأمني ومعظمها على حساب
صريفة التأمني.
أما بالنسبة للسماسرة؛ ال تزال هذه القناة هتيمن على توزيع منتجات التأمني على األشخاص يف اململكة
املتحدة ( )% 78وايرلندا ( )% 48وهولندا ،وكذلك أيضا يف بلجيكا حبصة % 33من السوق عام .2010
أما بالنسبة لقنوات االكتتاب املباشرة فتوجد فقط يف كرواتيا؛ حيث متثل نسبة  % 39من أقساط التأمني
على األشخاص عام  ،2010وكذلك يف ايرلندا ( )% 42وسلوفاكيا ( )% 36وهولندا ( .)% 29ويف السنوات من
 2009إىل  2010شهدت تركيا ازدهارا لصريفة التأمني ،يف حني أن يف بلغاريا كان أكثر على حساب الوكالء.
ميكن توضيح قنوات توزيع منتجات التأمني على األشخاص لشركات التأمني األوروبية من خالل الشكل رقم
(.)12
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الشكل رقم ( :)12قنوات توزيع منتجات التأمين على األشخاص لشركات التأمين األوروبية.

Source: Insurance Europe, European insurance in figures, Statistics N°46, Brussels, January 2013, p: 42.

ثانيا :فرع التأمين على األضرار:

على عكس منتجات التأمني على األشخاص ،مل يشهد توزيع منتجات التأمني على األضرار تغيريا كبريا
خالل عام  2010مقارنة بعام  ،2009فيما عدا لوكسمبورج وسلوفاكيا ،كما ال يزال وكالء التأمني والسماسرة أكرب
املوردين ملنتجات التأمني على األضرار.
بالنسبة لقنوات االكتتاب املباشرة ،حتسنت حصتها يف السوق من  % 69عام  2008إىل  % 72عام
و % 74عام  2010على حساب وكالء التأمني.على غرار ما لوحظ يف قطاع التأمني على األشخاص ،يلعب
وكالء التأمني دورا أكرب من السماسرة يف توزيع املنتجات على األضرار.
2009

(68

بشكل عام ميثل وكالء التأمني حصص معتربة يف كل من ايطاليا ( ،)% 82سلوفاكيا ( ،)% 70تركيا
 ،)%وسلوفينيا ( ،)% 65ومع ذلك ما زال هناك عدد قليل من األسواق اليت ينتشر فيها السماسرة ،كبلجيكا
ايرلندا واململكة املتحدة ،حبصص سوق ترتاوح بني  % 59 ،% 61و % 58على التوايل عام  .2010كما شهدت
سلوفاكيا ازدهارا كبريا لوكالء التأمني؛ حيث منت حصتها يف السوق من  % 62إىل  ،% 70معظمها على حساب
السماسرة .على العكس يف التأمني على األشخاص ،تشكل قنوات االكتتاب املباشرة أكرب قناة لتوزيع منتجات

التأمني على األضرار بعد الوسطاء يف معظم األسواق ،مثل :هولندا وكرواتيا وايرلندا ( ،)% 41وكذلك يف النمسا

وفرنسا ،أين متثل هذه القناة  % 35من احلصة السوقية عام  ،2010بصرف النظر عن لوكسمبورغ اليت شهدت
ارتفاع حصتها يف السوق إىل أكثر من  % 47على حساب الوسطاء ،كان هناك تغري طفيف بني عامي 2009
و 2010يف بيع منتجات التأمني على األضرار من خالل هذه القنوات ،كما خيتلف هذا عن فرع التأمني على
األشخاص يف كون أن صريفة التأمني تلعب دورا صغريا جدا يف وسط وشرق أوربا ،أما يف الربتغال فهو ميثل قناة
41
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التوزيع الرئيسية ملنتجات التأمني على األضرار ،ث تليها كل من تركيا وفرنسا حبصة سوقية تقدر بـ:
على التوايل ،كما هو موضح من خالل الشكل رقم (.)13

 % 13و% 11

الشكل رقم ( :)13قنوات توزيع منتجات التأمين على األضرار لشركات التأمين األوروبية.

Source: Insurance Europe, European insurance in figures, Statistics N°46, Brussels, January 2013, p: 43.

 -3.2.1شركات التأمين األوربية وهيئات التصنيف االئتماني:
شهد التصنيف االئتماين لشركات التأمني األوروبية اخنفاضا شديدا يف أعقاب األزمة املالية عام  ،2008بعد
التطورات األخرية اليت شهدهتا منطقة االحتاد األوريب ،ت تصنيف عدد كبري من جمموعات التأمني األوروبية الرائدة
بـ )+BBB( :وهي أقل مما كانت عليه ناية عام  ،2010كما هو موضح من خالل الشكل رقم (.)14
الشكل رقم ( :)14تطور التصنيف االئتماني لمجموعات التأمين الرائدة في أوربا.

Source: European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), Financial stability report 2012second half year report-, Frankfurt, Germany, December 2012, p: 10
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 -4.2.1سوق األوراق المالية المرتبطة بالتأمين (:)ILS

منذ سنوات وجد تناقض يف عامل التأمني؛ فمن جهة حتوز شركات التأمني على أموال كبرية نتيجة للمنافسة
الكبرية اليت ختيم على مستوى بعض فروع التأمني وصعوبة خلق املؤمنني ألرباح من تلك األموال ،ومن جهة أخرى
تفتقر شركات التأمني ألموال خاصة من أجل تغطية بعض األخطار الكبرية املتقلبة كالكوارث الطبيعية ،ألن
القدرات املالية لكل من املؤمنني ومعيدي التأمني جمتمعة قد ال تكفي لتغطية تراكم اخلسائر النامجة عن كوارث
كبرية ،ومنه ميكن أن تكون األوراق املالية املرتبطة بالتأمني ( )ILSهي احلل هلذا األمر ،ألن الكوارث الطبيعية متثل
بالنسبة للشركة هتديدا لعدم االستقرار على مجيع املستويات1.منذ عام  2001ازدهر سوق األوراق املالية املرتبطة
2
بالتأمني بشكل كبري ،وصلت قيمة التداوالت ألكثر من  15مليار دوالر بني املستثمرين.
قام احتاد خماطر التأمني وسوق املال بإنشاء طريقة جديدة لشركات التأمني لتوزيع املخاطر وزيادة رأس مال
الشركات؛ حيث تسمح هذه السوق بتوفري الطرق اليت من خالهلا تقوم شركات التأمني بنقل أو توزيع املخاطر.
شهدت هذه السوق منوا كبريا إىل غاية انيار سوق ( )CDOالذي أثر على سوق األوراق املالية املرتبطة
بالتأمني()ILS؛ حيث كان النيار سندات الرهن العقاري الصادرة عن دين مضمون ( )CDOSPتأثري كارثي على
األسواق املالية املهيكلة ،مبا يف ذلك خماطر التأمني على احلياة.
خالل عام  2011شهد سوق ( )ILSزيادة يف حجم إصدار األوراق املالية املرتبطة بالتأمني ،يتعلق األمر هنا
بشكل خاص بسندات الكوارث الطبيعية ،وكذا سندات توريق خطر احلياة؛ حيث بلغ  4.3مليار دوالر خالل
األشهر التسعة األوىل من عام  ،2012أي أكثر من جمموع سنة كاملة لعام  3،2011وبالتايل أثبت سوق ((ILS
مرونته الكبرية ،كما بلغ إمجايل السندات على املخاطر يف  30جوان  2012قيمة  14.9مليار دوالر مقارنة بـ:
11.5مليار دوالر منتصف عام  4،2011يف هذا السياق شكلت خماطر الزالزل يف الواليات املتحدة وخماطر
العواصف يف أوروبا حوايل  % 20من اإلصدار لكل منهما ،أما خماطر احلياة والصحة فمثلت نسبة تقدر بـ% 5 :
فقط من كل نشاط.

 -1عبد القادر عصماين ،مرجع سابق ،ص.143 :

(17/02/2013).http://en.wikipedia.org/wiki/Insurance-Linked_Securities_%28ILS%29:Encyclopedia of wikipedia From Web site- 2

 :)Collateralised Debt Obligations )CDO(( -هي عبارة عن سندات يتم إصدارها لضمان دين ،تصدر من طرف شركة ناقلة حلماية لالستثمار املضمون بسندات أو
جمموعة من األصول.



- (CDOSP): Collateralized Debt Obligations Sub-Prime

 -3راجع Standard & Poor´s: breaking out of the holding pattern: which way now for global reinsurance :على

املوقعtInfohttp://www.standardandpoors.com/ratings/articles/en/us/?articleType=HTML&assetID=1245340108431#Contac:

4-European

Insurance and Occupational Pensions Authority(EIOPA),Financial stability report 2012-second half year report-,
Frankfurt, Germany, December 2012, p: 31.
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 -5.2.1أثر أزمة الديون السيادية على قطاع التأمين في أوربا:
مل يكن تأثري أزمة الديون السيادية مقتصر على اخلدمات املالية واملصرفية فقط 1،بل امتدت عواقبها على
صناعة التأمني أيضا على غرار املؤسسات املالية األخرى ،وذلك نظرا حلساسية شركات التأمني وإعادة التأمني
حلالة عدم التأكد املستمرة يف منطقة اليورو وتأثريها على االقتصاد العاملي وعلى نطاق واسع ،وذلك من أجل
اختاذ التدابري الالزمة للحد من اخلسائر والتعرض للمخاطر هبدف محاية مالءة شركات التأمني وأثره على التوازن
املايل لشركات التأمني وإعادة التأمني الذي ميس كل من جانب األصول وجانب اخلصوم.
يف سبتمرب  ،2011قامت العديد من وكاالت التنقيط ،وعلى رأسها وكالة التنقيط ( )AMBestباختبارات
التحمل على امليزانية العامة لشركات التأمني األوربية ،ملعرفة مدى إمكانية التعرض للمخاطر احملتملة مبنطقة اليورو
املثقلة بالديون ،كما أقرت باحتمال انتقال العدوى عن طريق األسهم والعقارات وسندات الشركات اليت حتتفظ هبا
شركات التأمني .حسب وكالة ( )Standard and Poor’sحول شركات التأمني األوروبية ،أقرت بأن هناك تأثري
حمدود على االئتمان ،إال أن أكثر شركات التأمني األوروبية كان تقييمها جيد ،ومع ذلك ،فإن شركات تأمني
أوروبية عديدة مازالت عرضة لضغط شديد ويف حالة تدهور ائتماين كبري يف إسبانيا وايطاليا ،كما أن عواقبه
2
ختتلف من شركة تأمني إىل أخرى ،مع مستويات خمتلفة من التعرض هلذه التأثريات.
بالنظر للطبيعة اخلصوصية لشركات التأمني على األشخاص فأنا عرضة بشكل كبري آلثار هذه األزمة
باعتبار أن طبيعة العقود طويلة األجل .تتمثل اآلثار املرتتبة عن أزمة الديون السيادية على شركات التأمني على
3
األشخاص يف:
 حالة اخلوف وعدم اليقني املتعلقة بأصول شركات ،كما يتعلق األمر باإلصالحات اليت مست سوق التأمني(توجيهات املالءة  ،2حماسبة التأمني).
 اخنفاض الطلب نتيجة الخنفاض النمو ،ارتفاع معدالت البطالة ،وكذلك تباطؤ أسواق العقار. أسعار فائدة منخفضة خاصة شركات التأمني على األشخاص. مشكلة عدم املالءمة بني األصول واخلصوم من حيث املدد. -التحديات املتعلقة بأعمال التأمني.

1-

Julian Cusack, Eurozone exposure - the debt crisis impact on (re)insurers-, Aspen Group, Ed: Insurance day, February 2012.
Willis Market Security, Impact of the Euro zone debt crisis on insurer solvency, London, December 2011, p: 07.
3- Kulli Tamm et al, European debt crisis and the impact on the insurance sector, Society of Actuaries (SOA), Session 37 IF,
October 2012, p: 08.
2-
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 -3.1اإلطار العام لتوجيهات المالءة .2

تقوم توجيهات املالءة  2بتحديد متطلبات املالءة على أساس املخاطر يف شركات التأمني لدول االحتاد
األورويب ،هذه املتطلبات اجلديدة تكون أكثر حساسية للمخاطر وأكثر تطورا مما كانت عليه يف املاضي من خالل
توفري تغطية أفضل للمخاطر احلقيقية اليت تواجهها شركة التأمني 1،كما أن هذه التوجيهات اجلديدة ت وضعها من
قبل االحتاد األورويب يف إطار اجملهودات املبذولة من قبلها مبا يتماشى مع املبادئ التوجيهية الدولية القائمة يف هذا
اجملال كاهليئة الدولية ملراقيب التأمني ( )IAISاليت تعمل حاليا على وضع نظام دويل للمالءة املالية لشركات التأمني
وإعادة التأمني .سنحاول يف هذا احملور التطرق للعناصر التالية :تعريف وأهداف توجيهات املالءة  ،2وخمتلف
األسباب اليت أدت إىل وضعها ،وكذا الفوائد املرجوة من هذه توجيهات ،ويف األخري سنحاول بناء نظرة عامة عن
اهليكل العام هلذه التوجيهات من خالل إبراز مكوناته والركائز اليت يستند إليها.
 -1.3.1تعريف توجيهات المالءة  ،2أسباب وضع مشروعها ،وأهدافها:
تعرب املالءة  2عن جمموعة التوجيهات اليت ت إصدارها من قبل االحتاد األورويب؛ واملتعلقة جبميع شركات
التأمني وإعادة التأمني األوروبية .تقوم هذه التوجيهات على حتديد متطلبات جديدة لرأس املال لتغطية مجيع
2
املخاطر اليت قد تواجهها ،وبالتايل تشجع على إتباع نج شامل إلدارة املخاطر.
 -1.1.3.1تعريف توجيهات المالءة :2
ق ادم إطار املالءة يف وقت سابق (توجيهات املالءة  )1متطلبات رأس املال عن طريق حتديد تعريف بسيط
هلوامش املالءة؛ حيث كانت هتدف إىل وضع حاجز المتصاص املخاطر احملتملة ،لتكون مبثابة تدابري حلماية
3
شركات التأمني ،إال أنا كانت بسيطة وال تعكس املخاطر املوجودة يف حمفظة شركات التأمني.
قدمت هيئة اخلدمات املالية الربيطانية تعريفا لتوجيهات ملالءة  2على أنا " :حتديد لكفاية رأس املال
لصناعة التأمني األوروبية ،يهدف إىل تأسيس جمموعة من متطلبات رأس املال على نطاق االحتاد األورويب ،وكذلك
جمموعة من املعايري املتعلقة بإدارة املخاطر لتحل حمل متطلبات املالءة احلالية ".
1-

European Commission, Financial Institutions -Insurance and pensions-, Solvency II: Frequently Asked Questions (FAQs), p:
01.
- (IAIS) :International Association of Insurance Supervisors.
2- Carine Sauser, Analyse et contrôle des scénarios financiers dans le cadre d’un modèle interne application au stress pour
l’étude des facteurs de risques, Mémoire présenté devant l’Institut de Science Financière et d’Assurances pour l’obtention du
diplôme d’Actuaire, Université Claude Bernard, Lyon 1, 2010, p: 06.
3- Insurers of Europe (CEA), Solvency II understanding the process, Brussels, February, 2007, p: 3
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ميكن تعريف توجيهات املالءة  2على أنا " :عبارة عن جمموعة من التوجيهات الصادرة عن االحتاد
األورويب هتدف إىل ضمان متك ن شركات التأمني من فهم وضعية مالءهتا املالية ،ومدى كفاية رأس املال للحفاظ
على أعماهلا بالشكل الذي ميكنها من القيام هبا بالشكل املناسب ".
ال تقتصر توجيهات املالءة  2على متطلبات رأس املال فقط بل هي برنامج شامل للمتطلبات التنظيمية
لشركات التأمني اليت تغطي حوكمة الشركات ،تقدمي التقارير الرقابية ،اإلفصاح العام ،تقييم املخاطر وإدارهتا
وكذلك املالءة.
كما أن متطلبات املالءة ستكون أكثر مشوال مما كانت عليه يف املاضي؛ حيث ركزت أساسا على جانب
اخلصوم فقط ،فتوجيهات املالءة  2تأخذ يف االعتبار خماطر األصول من جانب آخر1،ويف هذا اإلطار تقوم
توجيهات املالءة  2على تغطية جمموعة من املخاطر اليت مل يتم أخذها بعني االعتبار من قبل ،تتمثل أهم هذه
املخاطر يف :خماطر السوق (اخنفاض يف قيمة االستثمارات لشركات التأمني) ،خماطر االئتمان (كعدم قدرة أطراف
ثالثة من سداد ديونا) ،واملخاطر التشغيلية (كانيار األنظمة اإلدارية أو سوء التسيري وغريها) ،وقد أثبتت التجربة
أن كل هذه األنواع من املخاطر ميكن أن تشكل خطر التهديد للمركز املايل وملالءة شركات التأمني.
باإلضافة إىل ذلك ،تستند متطلبات املالءة احلالية على البيانات التارخيية إىل حد كبري ،بينما توجيهات
املالءة  2واليت تركز على املخاطر اليت تواجه شركات التأمني وكيفية إدارهتا ،فهي تلزم شركات التأمني أيضا
بالتفكري يف أي تطورات قد حتدث يف املستقبل من خالل وضع خطط عمل جديدة تواجه األحداث الكارثية
احملتملة واليت قد تؤثر على وضعهم املايل من خالل آلية جديدة يف هذا اجملال تعرف بـ " :التقييم الداخلي
للمخاطر واملالءة (." (ORSA
 -2.1.3.1أسباب وضع مشروع المالءة :2
متت مصادقة الربملان األورويب على مشروع املالءة
التوجيهات متطلبات جديدة هتتم خاصة بـما يلي:

2

يف أفريل2009؛ وقد أفرز التقدم يف إجناز هذه

2

Ibid, p: 03.

1-

 :)Own Risk And Solvency Assessment (ORSA)) - هي عبارة عن جمموعة من العمليات اليت تشكل أداة لتحليل السياسات اإلسرتاتيجية ،تقوم على تقييم
االحتياجات املستمرة واملتوقعة ل لمالءة املالية بشكل عام ،تتعلق باملخاطر احملددة لشركة التأمني .من الناحية العملية ( )ORSAهي جزء من عملية أوسع نطاقا من إدارة خماطر
الشركات ( )ERMوجزء من خمطط دوري ومتكرر يشمل جملس اإلدارة ،اإلدارة العليا ،التدقيق الداخلي والرقابة الداخلية وكذلك مجيع العاملني يف الشركة ،هتدف إىل توفري ضمانات
معقولة لالمتثال إلسرتاتيجية الشركة فيما يتعلق باخلطر ،وبالتايل يف إطار املالءة  2على مجيع شركات التأمني وإعادة التأمني االلتزام هبذه اآللية لتقييم احتياجات املالءة الشاملة للشركة
مع األخذ بعني االعتبار خماطرها احملددة ،فاهلدف الرئيس من ( )ORSAهو حتديد ما إذا كانت خماطر معينة قد تنحرف عن االفرتاضات اليت تقوم عليها حسابات رأس املال.
 - يف استبيان قامت به جلنة اخلدمات التابعة للمفوضية األوربية حول دور تطبيق توجيهات املالءة ( 2جمموع عدد املشاركني يف االستطالع  70 ،147ممثل عن صناعة التأمني،
استشاريني أو حمللني ماليني 19 ،فردا من اهليئات العامة و 17فردا ،وكالة تصنيف واحدة ،و 14آخرين).

26

 - 2سهيلة شبشوب ،المالءة المالية لمؤسسات التأمين وإعادة التأمين العربية في ظل المتغيرات العالمية ،ورقة مقدمة ضمن لقاء قرطاج العاشر للتأمني وإعادة التأمني
نوفمرب ،2009ص ص . 14-12 :
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 الرفع من متطلبات املالءة. متطلبات أوسع من البيانات واملعطيات متكن شركة التأمني من تقييم املخاطر وحتديد املالءة املستوجبة بشكلأفضل.
 تعزيز دور هيئات الرقابة للتأكد من تقييم املخاطر ،األصول واخلصوم بشكل أفضل ،وكذا حتديد املالءةاملستوجبة ومراقبة التزام مؤسسة التأمني بقواعد احلوكمة واستغالهلا لكفاءات متخصصة خاصة يف اجملال
االكتواري.
وباعتبار أن هذه التوجيهات ت وضعها لألخذ بعني االعتبار املخاطر اليت تواجه شركات التأمني من خالل
إدخال شروط جديدة إلدارة السيولة واملخاطر لتحقيق استقرار النظام املايل هلا .إال أن جمموعة من الدوافع الكامنة
كانت وراء وضع هذه التوجيهات واملتمثلة فيما يلي:
 التطور والنمو االقتصادي لقطاع التأمني نفسه؛ حبيث منا قطاع التأمني بشكل ملحوظ يف العقود ألخرية ،مماجيعلها ثاين أكرب قطاع يف صناعة اخلدمات املالية األوروبية ،وأي تأثريات سلبية يف هذه الصناعة سوف تؤثر على
النظام املايل بأكمله.
 ازدياد وتعقد األسواق وشركات التأمني وبروز أنواع جديدة من املخاطر كاملخاطر التشغيلية وبالتايل شركاتالتأمني قد ال تكون قادرة على إدارهتا  ،على غرار قدرهتا على إدارة املخاطر التقنية الكامنة يف أعمال التأمني
وبالتايل تعمل هذه التوجيهات على ا حلفاظ على االستقرار الشامل ،من خالل معاجلة جمموعة واسعة من املخاطر
من خالل وضع آليات متقدمة إلدارهتا باالعتماد على التطورات التكنولوجية ،وبالتايل متكني شركات التأمني من
استخدام هذه األدوات والتكنولوجيا إلدارهتا بشكل صحيح.
 -3.1.3.1أهداف توجيهات المالءة :2

يكمن اهلدف الرئيس من توجيهات املالءة

2

يف تعزيز وضمان محاية حاملي وثائق التأمني يف االحتاد

األورويب 1،وكذا العمل على التقليل من احتمال اخلسارة اليت قد يتعرضون هلا يف حالة إعسار شركات التأمني
ومواجهتها لصعوبات الوفاء بالتزاماهتا اجتاههم؛ حيث تعمل توجيهات املالءة  2على إعطاء محلة وثائق التأمني
ثقة أكرب يف منتجات شركات التأمني ،وعملها على زيادة املنافسة خاصة فيما يتعلق مبنتجات التأمني األساسية
(التأمني على السيارات ،تأمني املنازل ،)...وكذا ابتكار منتجات تأمني جديدة وتطويرها للحصول على املزيد من
اخليارات للعمالء.
كما هتدف توجيهات املالءة  2إىل حتديد معامل الوضع املايل العام لشركات التأمني ،ويف هذا الصدد على
شركات التأمني األوروبية أن تقوم مبراجعة شاملة لإلطار الرقايب لصناعة التأمني .يبقى التحدي املتضمن يف

Sia-Conseil SAS, Solvency II-Contexte et enjeux de la réforme-, Paris, Juin 2006, p: 03.
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توجيهات املالءة  2هو بناء إطار سليم وشامل ملواجهة املخاطر فيما يتعلق بـكل من :املخصصات التقنية ،هامش
املالءة ،إعادة التأمني ،ومجيع املتطلبات االحرتازية األخرى يف جمال اإلشراف على شركات التأمني.
هذا وهتدف توجيهات املالءة

2

إىل حتديث كافة القواعد التنظيمية والتحوطية من خالل وضع هيكل
2

مكون من ثالث ركائز خمتلفة 1،وذلك من أجل حتقيق األهداف التالية:
 وضع أنظمة اإلنذار املبكر إلجراء التدخل الفعال لتعزيز الثقة واستقرار صناعة التأمني. حتقيق ختصيص أمثل لرأس املال من خالل املواءمة بني متطلبات رأس املال واملخاطر الكامنة يف شركة التأمني. وضع نج لإلشراف على شركات التأمني قائم على أساس املخاطر يأخذ بعني االعتبار حجم الشركة سواءكانت صغرية أو كبرية.
 تقدمي اآلليات املناسبة لشركات التأمني لرصد املخاطر وأدوات إدارهتا بصورة أفضل ،وهذا يشمل تطويرالنماذج الداخلية لرأس املال وزيادة استخدام األدوات املناسبة للتخفيف أو نقل املخاطر.
 تعزيز التكامل يف سوق التأمني األوروبية (تعميق أواصل السوق املوحدة) ،من خالل حتقيق نج متناسقوموحد لإلشراف على شركات التأمني يف مجيع أسواق االحتاد األورويب ،األمر الذي من شأنه أن يساعد على
ضمان وجود فرص متكافئة جلميع شركات التأمني ،وبالتايل توفري معيارا مشرتكا للحماية جلميع العمالء بغض
النظر عن الشكل القانوين لشركات التأمني أو حجمها أو موقعها.
 زيادة املنافسة يف أسواق التأمني وترقية القدرة التنافسية لشركات التأمني داخل االحتاد األورويب ،وإزالة القيودالتنظيمية غري الضرورية ،باإلضافة إىل توفري املزيد من اخليارات للعمالء يف االحتاد األورويب ،وأيضا متكني شركات
التأمني يف االحتاد األورويب على املنافسة بفعالية أكرب يف أسواق التأمني العاملية.
باإلضافة إىل األهداف السابقة تتمثل األهداف التشغيلية لتوجيهات املالءة  2فيما يلي:
 تقنني وإعادة صياغة املبادئ التوجيهية القائمة للتأمني. توحيد طرق حساب املخصصات التقنية. إدخال معايري مالءة منسقة تأخذ بعني االعتبار مجيع املخاطر املركبة اليت تواجه شركات التأمني. إدخال شروط متناسبة للشركات الصغرية. تنسيق األساليب واألدوات للجهات الرقابية. توحيد طرق وضع التقارير الرقابية. تعزيز التوافق يف اإلشراف والرقابة بني شركات التأمني واخلدمات املصرفية.1-

Frédéric Chandelle, Comptes annuels des entreprises d’assurances- Partie « IFRS » / « Solvabilité II»-, UCL, 2008, p :25.
Evelyne MASSÉ, Solvabilité II: Quel impact pour le marché français Vie-Prévoyance-Santé ?, Congrès Réavie, Cannes,
Brussels, octobre 2007, p:05.
- Prof. Karel VAN HULLE, Solvency II: Anew and modern solvency regime for the insurance industry, Royal Institute of
Technology, Stockholm, June 2009, pp: 05, 06.
- Insurers of Europe (CEA), OP. cit; p: 11.
2-
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 تعزيز التوافق بني قواعد التقييم وإعداد التقارير مع املعايري احملاسبية الدولية اليت وضعها جملس معايري احملاسبةالدولية (.)IASB
 -تعزيز التوافق بني القواعد االحرتازية لشركات التأمني الحتاد األورويب مع عمل املنظمات الدولية لشركات التأمني

).)IAA ،IAIS


 ضمان اإلدارة الكفء جملمعات التأمني والتكتالت املالية. -التأمني بشكل ملحوظ يف العقود ألخرية ،مما جيعلها ثاين أكرب قطاع يف صناعة اخلدمات املالية األوروبية ،وأي

تأثريات سلبية يف هذه الصناعة سوف تؤثر على النظام املايل بأكمله.
 -2.3.1االنتقـال من توجيهات المالءة  1إلى توجيهات المالءة :2
نتيجة للتطورات اليت شهدها قطاع التأمني يف دول االحتاد األوريب ،أصبح اإلطار الساري لتوجيهات املالءة
 1ال يستجيب للتغريات اليت شهدها قطاع التأمني  ،فبدأت اجلهود تتجه حنو وضع إطار تنظيمي جديد يأخذ
بعني االعتبار كل هذه التطورات ،ما جتسد يف تبين مشروع املالءة  2من طرف الربملان األوريب ،الذي كان يف 22
أفريل  .2009نتطرق يف هذا احملور إىل العناصر التالية :حدود ونقائص توجيهات املالءة  ،1خطوات وضع
توجيهات املالءة  ،2ومقارنة بني توجيهات املالءة  1وتوجيهات املالءة .2
 -1.2.3.1حدود ونقائص توجيهات المالءة :1

ت وضع توجيهات املالءة  1خالل السبعينيات 1،هذه القواعد مستمدة من توجيهات االحتاد األورويب لعام
 )EEC/239/73( 1973املتعلقة بفرع التأمني على املمتلكات ،والتوجيهات األوربية لعام )EEC/267/79( 1979
لفرع التأمني على األشخاص .ث بعد ذلك ت إصدار توجيهات التأمني اليت أنشأت السوق املوحدة للتأمني ويتعلق

األمر هنا بالتوجيهات املتعلقة بفرع التأمني على األشخاص ( ،)EEC/96/92وتوجيهات أخرى متعلقة بفرع التأمني
على املمتلكات ( )EEC/49/92يف منتصف التسعينات ،وهو األمر الذي أعطى االحتاد األورويب واحدة من
2
أسواق التأمني األكثر تنافسية يف العامل ،وت وضعها حيز التنفيذ يف  5مارس .2002
على الرغم من أن توجيهات املالءة  1قامت بتحديث نظام املالءة لشركات التأمني الحتاد األورويب عام
 ،2002إال أن هذه األخرية تضمنت عددا من نقاط الضعف اهليكلية ،خاصة فيما يتعلق باملخاطر اليت تواجهها


- (IASB): International Accounting Standards Board.
- (IAA): International Actuarial Association.
1- Marie-Gabrielle du Boublanc, Enjeux et modernisation de la réglementation prudentielle applicable aux sociétés
d’assurance: Vers Solvabilité II, Thèse de magistère en juriste d’affaires-DJCE, Université Paris II Panthéon Assas, France,
2010, p:23.
2- Lilia ALLAG, Modélisation et allocation stratégique d’actifs dans le cadre du référentiel de solvabilité 2, Mémoire ISFA,
2008, p:56.
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الشركات ،بل مل يعمل على إزالة مجيع القيود املتعلقة بالسري احلسن للعمل يف السوق املوحدة ،كما أنه ال يتعامل
بشكل صحيح مع أنظمة اإلشراف والرقابة على شركات التأمني ،باإلضافة إىل عدم مواكبته للمتطلبات احلديثة
والتطورات الدولية فيما يتعلق بسري شركات التأمني.
أوال :عدم األخذ بعين االعتبار كافة المخاطر التي تواجه شركات التأمين:

من أكرب النقائص املتضمنة يف توجيهات املالءة  1هو عدم األخذ بعني االعتبار كافة املخاطر اليت تواجه
شركات التأمني خاصة املخاطر الرئيسية ،مبا يف ذلك خماطر السوق واالئتمان واملخاطر التشغيلية اليت مل يتم

أخذها بعني االعتبار يف هامش املالءة املطلوب ،كما أن حساب هامش املالءة املطلوب يستند على البيانات
1
السابقة يف حني تستند الدول األعضاء على التكلفة التارخيية الحتساب قيمة األصول.
توجيهات املالءة  1تفتقر ألدوات مواجهة املخاطر املتعلقة بإعادة التأمني ،التوريق واملشتقات املالية ،عالوة
على ذلك فإن النظام احلايل لالحتاد األورويب حيتوي على العديد من املتطلبات الكمية ،وبالتايل على شركات
التأمني العمل على الرتكيز أكثر على تنظيم إدارة املخاطر ونوعية نظام احلوكمة ،وإجراء دراسات منتظمة هلذه
اجلوانب النوعية من قبل املشرفني على شركات التأمني.
فعدم األخذ بعني االعتبار لكافة املخاطر اليت تواجه شركات التأمني يؤدي إىل التبعات التالية:

2

 عدم قيام شركات التأمني بإدارة املخاطر على حنو كاف. عدم ضمان تدخل دقيق ويف الوقت املناسب من قبل املشرفني على سري الشركات. عدم التخصيص األمثل لرأس املال.نتيجة لذلك ،فإن النظام احلايل لالحتاد األورويب ال يقدم املستوى األمثل من احلماية حلاملي وثائق التأمني
نتيجة الفتقاره احلساسية املطلوبة ضد املخاطر.
كما تبني بني عامي  1996و 2001أنه من األسباب الرئيسية يف فشل اإلدارة يف اختاذ قرارات مناسبة فيما
يتعلق باخلطر هو عدم كفاية رأس املال يف حد ذاته ،وعالوة على ذلك فإن هامش املالءة املطلوب احلايل مل
يلعب دوره بأن يكون مبثابة مؤشرا لإلنذار املبكر ،وهو األمر الذي أدخل املؤمنني يف صعوبات مالية.
ويف استبيان قامت به جلنة اخلدمات للدول األعضاء لالحتاد األوريب عام  ،2003تشري إىل أن اخلسائر
السنوية يف مجيع أحناء االحتاد األورويب ما بني  1999و 2003هي ناشئة عن حاالت اإلعسار وعدم املالءة ،ففي
قطاع التأمني على األضرار وحده وصلت اخلسائر إىل  500مليون أورو.

1-

Commission of The European Communities, Solvency II-impact assessment report-, commission staff working document,
COM(2007) 361 final, SEC(2007) 871, Brussels, 2007, p:09.
2- Ibid, p: 10.
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وقد أكد مسح على شركات التأمني أجرته ( (CEIOPSعام  2005أن أنظمة املالءة احلالية ال توفر أنظمة
اإلنذار املبكر للتدخل ،وأن قرارات إدارية سيئة كانت وراء الكثري من املشاكل يف أكثر من  % 75من احلاالت اليت
ت فحصها.
ثانيا :القيود المفروضة وسوء سير العمل ضمن السوق الموحدة:

عدم مواكبة القواعد املفروضة على قطاع التأمني للتطورات اليت يشهدها االحتاد األورويب ،األمر الذي من
شأنه أن يعيق املنافسة داخل االحتاد األورويب ويقلص القدرة على املنافسة الدولية لشركات التأمني وإعادة
التأمني،ما أدى إىل غياب التنسيق يف مجيع أحناء االحتاد األورويب خالل السنوات األخرية .لذا يتعني على الدول
األعضاء حتديث أنظمتها جلعلها تتماشى مع التطورات اليت تشهدها األسواق املالية ،يف جمال االكتواريا ،العلوم
اإلدارية،املخاطر والتكنولوجيا ،باعتبار أن النظام احلايل لالحتاد األورويب أظهر فجوة بني املتطلبات التنظيمية
وأفضل املمارسات يف صناعة التأمني.
ثالثا:ضبابية اإلشراف والرقابة على مجموعات التأمين:

عدم وجود تقارب حقيقي لإلشراف والتنسيق على جمموعات التأمني ،فضال عن القواعد املتباينة اليت
تطبقها الدول األعضاء ،وهو األمر الذي يشكل عبئا ال مربر له على األنظمة اإلدارية الناشئة من ازدواجية العمل

والذي من شأنه أن يعيق تطوير تنافسية وعمل السوق الواحدة للتأمني ويزيد من حجم التكاليف ،كما ميكن من
خالله التغاضي عن بعض املخاطر الرئيسية على نطاق جمموعة التأمني.
رابعا :االفتقار إلى التقارب الدولي والمشاركة بين القطاعات:
هناك عدد متزايد من شركات التأمني وصريفة التأمني العاملة دوليا ،وشركات التأمني مؤخرا غالبا ما جتد
نفسها يف منافسة مع البنوك اليت تقدم منتجات مماثلة يف نفس السوق ،إال أن عدم وجود التقارب الدويل عرب
القطاعات يقلص القدرة التنافسية الدولية لشركات التأمني وهذه البنوك يف تلك األسواق بسبب عدم االتساق بني
القطاعات ووجود االختالفات التنظيمية.
على الرغم من أن توجيهات املالءة  1تضمن إىل حد ما محاية حاملي وثائق التأمني ،إال أنا ال تأخذ بعني
االعتبار كل املخاطر اليت تواجه شركات التأمني وال تواكب التطورات اليت تشهدها طرق التسيري احلديثة ،كما أن
هناك طرق عديدة ضمن توجيهات املالءة  1يتم من خالهلا فرض أعباء مفرطة على الشركات.
اإلطار احلايل لالحتاد األورويب واملتعلق برأس املال التنظيمي لشركات التأمني بعيد متاما عن متطلبات رأس
1
املال االقتصادي للشركة ،ما يربره ما يلي:

1-

HM Treasury, Solvency II: A new framework for prudential regulation of insurance in the EU, A discussion paper, London,
February 2006, p: 11.
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 يستند هامش املالءة يف التأمني على األضرار على حجم عقود التأمني املكتتبة لدى الشركة وليس على املخاطرالكامنة يف العقود.
 مستوى غري معروف وغري حمدد الستخدام املخصصات التقنية ،مما يؤدي إىل طرق تعسفية يف استخدامها. تتحقق فوائد جتميع وتنويع املخاطر بشكل حمدود جدا ،كما أن متطلبات رأس املال تعكس جزئيا فقط خماطرإعادة التأمني وغريها من أشكال مواجهة املخاطر.
 عدم استفادة جممعات التأمني من التنويع القائم بني املخاطر يف الشركات التابعة هلا. العالقة بني هامش املالءة واملخصصات التقنية من شأنه أن يؤدي إىل تأثريات غري مرغوب فيها ،باعتبار أنمتطلبات رأس املال تعترب نسبة من املخصصات التقنية ،فكلما ارتفعت هذه األخرية زاد هامش املالءة والعكس
صحيح.
 عدم األخذ بعني االعتبار املخاطر من جانب األصول يف متطلبات رأس املال ،بدال من ذلك يتم فرض القيودالكمية اليت ميكن أن تشوه خيارات احملفظة.
 توجيهات املالءة  1ال تقوم بتقدير هامش املالءة على أساس املخاطر ،بل تقيام كنسبة من األقساط يف تأمينات1
املمتلكات ،وكنسبة من املخصصات التقنية يف تأمينات األشخاص.
2

وبالتايل تنطوي توجيهات املالءة  1على جمموعة من العيوب ،وأبرزها:
 فيما خيص تأمينات األشخاص فإنه كلما ارتفعت املخصصات التقنية ارتفعت متطلبات رأس املال ،باعتبارهنسبة من املخصصات التقنية ،والعكس صحيح.
 فيما خيص تأمينات املمتلكات فإنه ويف حالة ارتفاع التسعري سيؤدي إىل زيادة متطلبات رأس املال دون زيادةاخلطر.
 ال تأخذ بعني االعتبار مجيع املخاطر (كمخاطر القرض أو الطرف املقابل). طريقة التقييم تتم عن طريق القيمة التارخيية بصفة أساسية.كذلك من العيوب اليت تنطوي عليها توجيهات املالءة  1هو عدم التمييز بني شركات التأمني ومعيدي
3
التأمني.
4

باإلضافة إىل ما سبق ت توجيه جمموعة من االنتقادات النوعية واملتمثلة فيما يلي:
 طرق حساب االلتزامات التقنية ختتلف جوهريا من دولة أوروبية إىل أخرى ،ما يؤدي إىل مستويات خمتلفة مناحلذر وعدم املساواة بالنسبة لشركات التأمني يف خمتلف البلدان.
1-

Anthony DERIEN, Solvabilité 2: Une réelle avancée?, Thèse de doctorat en sciences de gestion, Université Claude Bernard,
Lyon 1, France, 2010, p:21.
2- Ibid, p: 22.
3- Lilia ALLAG, OP. cit; p: 58.
4- Idem.
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 غياب وجود رقابة على الرقابة الداخلية (التدقيق ،طرق اإلدارة .)...يف األخري ميكن تلخيص حدود ونقائص توجيهات املالءة 1كما هو موضح يف الشكل رقم (.)15
الشكل رقم (:)15حدود ونقائص توجيهات المالءة .1
عدم االتساق مع مبادئ
املالءة على أساس املخاطر

عدم وجود تنسيق يف
اإلشراف داخل القطاعات
املالية

فرص للتحكيم القانوين

آثار املنافسة على

اآلثار على القدرة التنافسية الدولية

القطاعات املالية املعنية

لشركات التأمني يف االحتاد األورويب

حمدودية اإلطار العام للمالءة 1

عدم األخذ بعني االعتبار مجيع أنواع
املخاطر

ال حتفز شركات التأمني إلدارة
املخاطر

عدم الرتكيز على عوامل عدم املالءة
احلالية

تدخالت متأخرة لوضع حلول
للمشاكل املطروحة

عدم وجود نظرة استشرافية مستقبلية

الفجوة بني رأس املال االقتصادي
ومبادئ رأس املال التنظيمي

حمدودية املمارسات فيما يتعلق بـ:

مستوى العقالنية يف حساب
املخصصات التقنية
قواعد استحقاق األصول

التقصري يف محاية حاملي وثائق
التأمني
زيادة تكاليف االمتثال لصناعة
التأمني

متطلبات رأس مال املالءة املالية ال
تعكس خماطر التأمني

عدم التخصيص األمثل لرأس املال
داخل الصناعة

آث ـ ـ ــار متكـ ــافئ ــة

عائقا أمام تكامل سوق التأمني
وتطوره

متطلبات رأس مال املالءة
املمارسات الرقابية

Source: Commission of The European Communities, Solvency II- impact assessment report-, commission staff
working document, COM(2007) 361 final, SEC(2007) 871, Brussels, 2007, p: 61.

 -2.2.3.1خطوات وضع توجيهات المالءة

:2

مرت توجيهات املالءة  2مبجموعة من املراحل إىل أن أصبحت على احلال اليت هي عليها اليوم ،ونظرا
ألمهية مشروع املالءة  2تقرر العمل عليها وفق عدة مراحل كالتايل:
أوال :المرحلة

األولى:

متثل املرحلة األوىل من مشروع املالءة  2مرحلة تعليمية؛ حيث متثل األعمال املنوط هبا القاعدة األساسية

ملشروع املالءة .2

1
2

تتمثل األعمال اليت اضطلع هبا يف املرحلة األوىل فيما يلي:
 حتليل النظام احلايل ملالءة شركات التأمني يف االحتاد األورويب والقواعد التكميلية للدول األعضاء.Arne Sandström, Solvency: Models, assessment and regulation, Ed: Chapman & Hall/CRC, United Kingdom, p: 283.
Commission of The European Communities, OP. cit; p: 05.
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 حتليل مقارن ألنظمة املالءة للتأمني. حتليل التطورات الدولية يف جمال احملاسبة ،العلوم االكتوارية ،اإلشراف وكذلك القواعد االحرتازية املطبقة يفالقطاع املصريف.
 القيام بعمليات حتليل استخدامات النماذج الداخلية يف التأمني وإعادة التأمني يف إدارة أعماهلم. القيام بعمليات حتليل لعدد من املسائل احملددة مبا يف ذلك املخصصات الفنية ،إدارة األصول واخلصوم وإعادةالتأمني وجممعات التأمني.
استخدم هذا التحليل لتحديد ما إذا كان العمل على مستوى االحتاد األورويب ضروريا على مستويات
معينة ،وما الذي جيب أن يتبع اإلجراءات التشريعية .م اكن هذا العمل التحليلي من معرفة مزايا وعيوب خمتلف
اخليارات املتعلقة بالتصميم الشامل لنظام املالءة اجلديدة.
ثانيا :المرحلة الثانية:
بعد االنتهاء من املرحلة األوىل واملقارنة بني اخليارات املختلفة للتصميم العام لنظام املالءة اجلديدة ،ت
االتفاق على املبادئ الرئيسية املتعلقة بالسياسات اليت يقوم عليها نظام املالءة اجلديدة عن طريق التشاور مع
أصحاب املصاحل.
خالل العامني األولني من املرحلة الثانية قامت جلنة اخلدمات بتصميم الوثائق الالزمة لذلك ،واليت كانت
1
مدعومة هي األخرى باستبيانات مصممة هلذا الغرض.
قام االحتاد األورويب بإتباع النهج املعتمد لتصميم األنظمة يف اجملاالت املصرفية ،واملوسومة بعملية
( 2،)Lamfalussyوهي عبارة عن طريقة ت اقرتاحها من طرف البارون " " Alexandre Lamfalussy
عام ، 2000أين ترأس جلنة استشارية أوروبية يقرتح من خالهلا نجا جديدا لتطوير اللوائح املطبقة على القطاع
املايل؛ اهلدف من هذا النهج هو اقرتاح نص أكثر مالءمة لطبيعة العمل على أساس التشاور مع أصحاب املصاحل
ال سيما املنظمني ،أي إشراك أصحاب املصاحل يف إعداد التعليمة ،والتعاون البناء من قبل املنظمني والتنظيم يف
مراقبة العملية.

3

اهلدف الرئيس من هذه العملية هو ضمان وجود حوار شفاف بني املشرعني والعاملني يف السوق يف كل
4
مرحلة من العملية.
5
تكمن األهداف الرئيسية وراء استخدام عملية ( )Lamfalussyلوضع توجيهات املالءة  2فيما يلي:
1-

Arne Sandström, OP. cit; p: 283.
Sophie Decupère, Agrégation des risques et allocation de capital sous solvabilité II, Mémoire d’actuariat, Ecole Nationale de
la Statistique et de l’Administration Economique, France, 2011, p:18.
3- Olivier de LAGARDE, L’invention du contrôle des risques dans les organismes d’assurance, Thèse de doctorat en sciences
de gestion, Université Paris Dauphine, France, 2006, pp: 236-237.
4- Marie-Gabrielle du Boublanc, OP. cit; p: 20.
5- Commission of The European Communities, OP. cit; p: 63.
2-
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 تسهيل اعتماد تشريعات مصممة بشكل أفضل يف جمال اخلدمات املالية. متكني اإلطار القانوين ملواكبة تطورات السوق من خالل خضوعها للجنة التابعة لالحتاد األوريب (ختضع للتدقيقمن قبل اللجنة).
 تشجيع التقارب بني املمارسات الرقابية. ضمان التنفيذ املتسق للتشريعات عرب الدول األعضاء.تتضمن عملية ( )Lamfalussyأربعة مستويات أساسية:
أ -المستوى األول :تصميم مشروع المالءة

2

بعد اعتماد اللجنة مشروع القانون لتوجيهات املالءة  ،2ميثل املستوى األول اإلطار العام للتوجيهات1،وقد
2
ت نشر النص النهائي يف اجلريدة الرمسية يف  17ديسمرب .2009
بعد التوصل إىل اتفاق على املبادئ ونطاق وتعريف التدابري املنفذة من قبل الربملان األوريب ،ت الرتكيز على
تدابري التنفيذ وعلى التفاصيل التقنية الالزمة لتفعيل اإلطار اجلديد ضمن املستوى الثاين.
ب -المستوى الثاني :تنفيذ التوجيهات

يشار يف هذا املستوى إىل كل من " تدابري التنفيذ " و" األعمال املفوضة " ،كما أنه سيتخذ شكال للوائح

التنظيمية ،األمر الذي سيكون له تأثري مباشر على الدول األعضاء.
ج -المستوى الثالث :المعايير واإلشراف

ضمن هذا املستوى ت وضع توجيهات من قبل ( )EIOPAلضمان أن القواعد تنفذ باستمرار عرب الدول

األعضاء وعلى شركات التأمني االمتثال للتوجيهات اليت ت وضعها.
د -المستوى الرابع

هذا املستوى متعلق بالتنفيذ واالمتثال لتوجيهات املالءة .2

ميكن تلخيص مسار العمل وفق ( )Lamfalussyكما هو موضح يف الشكل رقم

(.)16

1-

Olivier de LAGARDE, OP. cit; p: 238.
Alex Erasmus et al, Solvency II update, Clifford Chance, January 2012, London, p: 02.

- (EIOPA): European Insurance and Occupational Pensions Authority.
2-
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الشكل رقم ( :)16مسار العمل وفق (.)Lamfalussy
المستوى األول

الشكل رقم (:)16مسار العمل وفق(.)Lamfalussy
تصميم مشروع املالءة 2
المستوى الثاني

تنفيذ التوجيهات
المستوى الثالث

املعايري واإلشراف

التنفيذ واالمتثال لتوجيهات املالءة 2

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على:
Olivier de LAGARDE, L’invention du contrôle des risques dans les organismes d’assurance,
Thèse de doctorat, Université Paris Dauphine.

نشرت هذه املبادئ من قبل جلنة اخلدمات بعد مشاورات واجتماعات مع اللجنة األوروبية للتأمني
واملعاشات املهنية ( )EIOPCيف جويلية  .2004باإلضافة إىل ذلك قامت اللجنة بالعمل على إجراء دراسات
تتعلق باجلوانب املختلفة لنظام املالءة اجلديدة ،هذه الدراسات تسمى بـ " :دراسة األثر الكمي (" )QIS؛ حيث
أجريت أول دراسة لألثر الكمي ( )QIS 1عام  2005ودراسة األثر الكمي الثانية ( )QIS 2عام  ،2006األساليب
اليت ت اختبارها تتعلق باحتساب املخصصات الفنية ومتطلبات رأس املال ،أما دراسة األثر الكمي الثالثة ()QIS 3
فتم بدأ العمل فيها يف  2أفريل  1.2007ت إجراء حلد اآلن سبعة دراسات لألثر الكمي ،وآخر دراسة ت إجراؤها
كانت سنة  ،2013على أن يتم العمل هبا ابتداء من عام  ،2016كما هو موضح يف الشكل رقم (.)17



- (EIOPC): European Insurance and Occupational Pensions Committee.
Henny Verheugen et al, Implications for insurers for solvency II, Milliman, 2007, p: 02.
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الشكل رقم ) :(17مسار العمل على توجيهات المالءة .2

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على:
Henny Verheugen et al, Implications for insurers for solvency II, Milliman, 2007.
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 -3.2.3.1مقارنة بين توجيهات المالءة  1وتوجيهات المالءة :2

إن تعقد املخاطر اليت تواجه شركات التأمني وعدم مواكبة توجيهات املالءة  1للتطورات احلديثة لطرق
تسيريها كان من األسباب الرئيسية وراء وضع التوجيهات اجلديدة ،باإلضافة إىل ضرورة التكيف مع القواعد

احملاسبية واالحرتازية ( )IFRSوبازل  IIواستخدام أساليب تقليدية يف إدارة املخاطر ،وكذا طرق حساب متطلبات
رأس املال ،كلها أمور أدت إىل تبين مشروع املالءة  2من قبل الربملان األوريب عام .2009
الوضع املايل العام لشركة التأمني يعتمد على جانبني رئيسيني هي :القواعد األوىل واملتعلقة حبساب
االلتزامات التقنية ،والثانية املتعلقة بتقييم األصول .ميكن توضيح الفروقات بني التعليمتني فيما يتعلق بطرق التقييم
من خالل امليزانية احملاسبية العامة يف اجلدول رقم (.)03
جدول رقم( :)03مقارنة بين ميزانية عامة لشركة تأمين ضمن توجيهات المالءة 2وتوجيهات المالءة .1
المالءة 1

المالءة 2

تقييم األصول

القيمة احملاسبية

القيمة السوقية

تقييم الخصوم

القيمة احملاسبية

التقدير األمثل  +هامش اخلطر

هامش المالءة

متطلبات هامش املالءة

رأس املال املالءة األدىن
رأس املال املالءة املطلوب

Source: Dourneau, J, Solvency II: Du risque de marché au modèle interne de risque: jusqu’où l’assurance
peut-elle se couvrir contre les risques relatifs à sa propre activité, Mémoire de l’Enass, L’Ecole National de
l’Assurance, 2006, p:11.

من خالل اجلدول رقم ( )03يتبني لنا أن كل من توجيهات املالءة  1وتوجيهات املالءة  2هتدف إىل حتقيق

أفضل تناسق بني األصول واخلصوم ولكن الطرق واألساليب للوصول إىل هذا اهلدف ختتلف؛ 1حيث نرى أن
توجيهات املالءة  2يتم فيها تقدير األصول بالقيمة السوقية فقط ،ويتم قياس املخصصات الفنية من خالل
2

عنصرين مها:
 التقدير األمثل (.(Best Estimate هامش اخلطر(.)Margin Riskوإذا ما دققنا يف امليزانية احملاسبة ميكن أن نلحظ بعض الفروقات األخرى ،كما يوضحه الشكل رقم (.)18

1-

Judith DOURNEAU, Solvency II: Du risque de marché au modèle interne de risque jusqu’où l’assurance peut-elle se
couvrir contre les risques relatifs à sa propre activité ?, Mémoire soutenu pour l’obtention du Diplôme de l’Enass, Ecole
Nationale d’Assurances, France, 2008, pp: 11-12.
2 - Guillaume GERBER, Allocation d’actifs sous solvabilité 2: Cas de l’assurance vie épargne, Mémoire soutenu pour
l’obtention du Diplôme de master en Actuariat, Université Paris Dauphine, France, 2010, p:10.
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الشكل رقم ( :)18مقارنة بين ميزانية ضمن توجيهات المالءة  1وتوجيهات المالءة .2

ميزانية شركة تأمين حسب المالءة 1

ميزانية شركة تأمين حسب المالءة 2

خصوم

أصول

خصوم

رأس املال املتوفر

رأس املال املتوفر
رأس املال املالءة
املطلوب
)(MCR

رأس املال املالءة
األدىن
)(SCR

التقدير
األمثل

تقيم اخلصوم بالقيمة السوقية

هامش
اخلطر

أصول

هامش املالءة
املفروض يف
املالءة 1

تقيم األصول بالقيمة
السوقية.
كما جيب أن تغطي مجيع
التزامات املؤمن
(احتياجات اخلصوم)
مثل:
املخصصات التقنية أو
األموال اخلاصة.

اخلصوم
( التزامات تقنية
مسجلة بالقيمة
احملاسبية)

األصول مقيمة بالقيمة
احملاسبية.
جيب أن تغطي
التزامات املؤمن

Source: Dourneau, J, Solvency II: Du risque de marché au modèle interne de risque: jusqu’où l’assurance peutelle se couvrir contre les risques relatifs à sa propre activité, Mémoire de l’Enass, L’Ecole National de
l’Assurance, 2006, p:12.

من خالل الشكل رقم ( ،)18يتضح لنا وخبصوص مستوى احلد األدىن من رأس املال ،وجوب حيازة شركة
التأمني ملخصصات تقنية كافية لتغطية املخاطر (يف حال وقوع أحداث استثنائية) ،وهو نج خمتلف متاما عن
توجيهات املالءة .1
فيما خيص متطلبات هامش املالءة أيضا هناك اختالف ،فبالنسبة لتوجيهات املالءة  1يتم حساهبا بطرق
بسيطة وسطحية ،على سبيل املثال يف حالة التأمني على األشخاص ،متثل هذه املتطلبات  % 4فقط من
املخصصات التقنية ،و % 16من األقساط يف تأمينات املمتلكات بغض النظر عن الضمانات املمنوحة حلاملي
وثائق التأمني وأنواع االستثمارات واملخاطر املتعلقة هبا .أما توجيهات املالءة  2ويف هذا اخلصوص ،تقدم نج
خمتلف عن طريق رأمسال املالءة املطلوب ( )SCRالذي يهدف إىل التكيف مع املخاطر احملددة لكل شركة تأمني
أين يتم حساب ( )SCRعلى أساس كل من املخاطر اليت تواجه الشركة فعليا.
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 -3.3.1ركائز توجيهات المالءة :2

كما سبق ذكره ،مير جتسيد مشروع املالءة  2عرب خطوتني :األوىل تتضمن دراسة مجيع اجلوانب املتعلقة
بنظام املالءة ،أما اخلطوة الثانية فلها جانب تقين أكرب ،واليت تعىن بالتفاصيل املتعلقة باملخاطر.
يف هذا السياق ت االعتماد على هيكل مكون من ثالث ركائز كالتايل:
 الركيزة األوىل :املتطلبات الكمية. الركيزة الثانية :املتطلبات النوعية. الركيزة الثالثة :متطلبات نشر املعلومات. -1.3.3.1الركيزة األولى :المتطلبات الكمية

حتدد الركيزة األوىل املتطلبني املتعلقني برأس املال 1،ويتعلق األمر هنا بقواعد حساب املخصصات التقنية
وكذلك حتقيق هامش املالءة املطلوب من خالل توفري رأس املال املالءة األدىن ورأس املال املالءة املطلوب ،وهذا
2
هبدف مواجهة أي اهتزاز يف املركز املايل للشركة وختفيض خطر اإلفالس.

أوال :هامش المالءة المطلوب:

يتم حتقيقه من خالل حتديد نوعني من رأس املال؛ رأس املال املالءة املطلوب ( ،)SCRورأس املال املالءة

األدىن ) ،(MCRيعادل ( )SCRقيمة ( % 99.5 :)VARمع احتمال حدوث إفالس يقدر بـ % 0.5:خالل السنة
أي مرة كل  200سنة .يف حني أن رأس املال املالءة األدىن والذي يقدر كنسبة أصغر من ( ،)SCRيعادل ()MCR

قيمة ( )VARما بني  % 80و 3،% 90مع احتمال حدوث إفالس يقدر بـ ،% 15 :وهو املبلغ األدىن الذي على

شركة التأمني االحتفاظ به وإال تعرضت إلجراءات فورية من قبل اجلهات الرقابية اليت قد تقوم بسحب الرتخيص.
من الناحية الرقابية ،الفرق بني ( )MCRو( )SCRيكمن يف اعتبار ( )MCRنافذة التدخل للحد من املخاطر يف
حالة اخرتاقه ،ميكن توضيح أكثر تراجع املخاطر وفق ( )MCRو( )SCRمن خالل الشكل رقم (.)19

1-

Géraldine KRAUTH, Provisionnement et corrélation entre branches, Mémoire soutenu pour l’obtention du diplôme
d’économiste du C.N.A.M, Conservatoire National des Arts et Métiers, France, 2007, p: 113.
2- Erwan Musy, Le contrôle interne dans les organismes d'assurance, rôle, enjeux et perspectives d'évolution, Mémoire
soutenu pour l’obtention du MBA manager d'entreprise en assurance, Ecole Nationale d'Assurance, France, 2007, p:76.

- (SCR): Solvency Capital Requirement.

- (MCR): Minimum Capital Requirement.
3- ERNST and Young, Solvency II: interpreting the key principles, 2008, p: 39.
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الشكل رقم (:)19تراجع المخاطر وفق ( )MCRو(.)SCR

Source: Deloitte Development LLC, Intro to solvency II, Discussion of requirements, February
2011, p: 06.

أ -رأس مال المالءة المطلوب

(:)SCR

رأس املال املالءة املطلوب ( )SCRهو ":احلد األدىن من املوارد اليت جيب أن حيتفظ هبا املؤمن ليكون ذا
مالءة جيدة ،وهذا بالنظر إىل مستوى وطبيعة االستثمارات وااللتزامات (قيمتها السوقية) واخلصائص اخلاصة بكل

منهما ،وهو يعرب عن أعظم خسارة احتمالية ميكن أن تسجل يف حالة وقوع حدث غري متوقع يؤثر على امليزانية
كما جيب أن يضمن هذا املبلغ أكرب قدر من احلماية حلاملي وثائق التأمني"1.يعادل ( )SCRنسبة  % 99.5من
قيمة ( )VARمع احتمال حدوث إفالس يقدر بـ % 0.5 :خالل السنة.
 حساب رأس المال المالءة المطلوب ( :)SCRيتم حساب ( )SCRوفقا للطرق التالية:
 -النموذج العام ):)Standard Formula

يتم وضعه كصيغة موحدة من قبل اهليئات التنظيمية األوروبية؛ حيث يعترب كطريقة موحدة

حلساب) 2.(SCRحيدد النموذج العام مجيع املخاطر ويصنفها يف وحدات خمتلفة :خماطر االكتتاب يف تأمينات
املمتلكات ،خماطر السوق ،خماطر االكتتاب يف التأمينات الصحية ،خماطر الطرف املقابل ،خماطر االكتتاب يف
تأمينات األشخاص .يتم تقسيم كل وحدة أساسية إىل وحدات فرعية ،ويتضح اهليكل الدقيق للنموذج العام يف
الشكل رقم (.)20

1-

Elodie Laugel, Gilles Dauphine, Solvabilité II vu à travers le prime du risque de marché: Quelles solutions
d’investissement ?, Revue de recherche, AXA Investment Managers, France., 2010, p:06.


- (VAR): value at risk.
VirakNou, Actuariat:Les modèles sont partout, l'Argus de l'Assurance, N° 7271 Diffusion: 19090, 15 juin 2012, Paris, p: 02.

2-
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.) حسب النموذج العامSCR(  رأس المال المالءة المطلوب:)20( الشكل رقم

SCR

Adj
SCR NL

BSCR

SCR OP

SCR MKT

SCR HEALTH

NLPR

MKTfx

Health LT

SCR lapse

SCR mort

NLCAT

MKTprop

Accident
 Health st

SCR exp

SCR long

M KTint

Health wc

MKTCONC

SCR DEF

SCR LIFE

SCR cat

SCR dis

SCR rev

MKTeq
MKTsp

= معدل المخاطر المستقبلية المتعلقة بتوزيع األرباح في المستقبل والضرائب المؤجلة

Source: Jim Rasqué, Mesure et gestion du risque de marché dans l’environnement solvabilité 2, Mémoire
présenté devant l’Institut de Science Financière et d’Assurances pour l’obtention du diplôme d’Actuaire,
Université Claude Bernard, Lyon 1, 2010, p: 14.

 ورأس املال املالءة املطلوب،)BSCR( ) جمموع رأس املال املالءة املطلوب القاعديSCR( حيث ميثل
( واملتعلق مبخاطر توزيع األرباح يف املستقبل والضرائبAdj)  ) مطروح منه معدل مكيفSCR ( للمخاطر التشغيلية
2
:) وفق املعادلة التاليةSCR(  أي حيسب1،املؤجلة
OP

)Adj)-) SCR OP ( + )BSCR(= )SCR(

1-

Jim Rasqué, Mesure et gestion du risque de marche dans l’environnement solvabilité 2, Mémoire présenté devant l’Institut
de Science Financière et d’Assurances pour l’obtention du diplôme d’Actuaire, Université Claude Bernard, Lyon 1, 2010, p: 14.
2- Ibid, p: 15.
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ينقسم ( )BSCRحسب املخاطر املختلفة كالتايل:
 رأس المال المالءة المطلوب الموافق لمخاطر االكتتاب في تأمينات الممتلكات

( :) SCR NL

حتليل خماطر االكتتاب على األضرار يتطلب جتزئة األعمال املتضمنة يف خمتلف فروع.
 رأس المال المالءة المطلوب الموافق لمخاطر السوق

( :) SCR MKT

ينتج عن تقلب القيمة السوقية لألدوات املالية ،ويقاس مبدى التعرض ملخاطر السوق بسبب تأثري املتغريات
املالية مثل :أسعار األسهم (  ،( MKTeqأسعار الفائدة (  ،) MKTintأسعار العقارات ( ،) MKTpropخطر االنتشار
(  ،) MKTspأسعار الصرف وغريها.
 رأس المال المالءة المطلوب الموافق لمخاطر االكتتاب في التأمينات الصحية

( :) SCR HEALTH

هذه الوحدة تغطي خماطر االكتتاب جلميع الضمانات الصحية واحلوادث ،وهي مقسمة إىل ثالث وحدات
فرعية هي :املمارسات الصحية طويلة األجل على أساس تقنية مماثلة للتأمني على احلياة ،واملمارسات الصحية
على املدى القصري واحلوادث.
 رأس المال المالءة المطلوب الموافق لمخاطر الطرف المقابل ( :) SCR DEF

خماطر الطرف املقابل هي خماطر اخلسائر الناجتة عن فشل غري متوقع أو تدهور يف التصنيف االئتماين
لألطراف املقابلة أو عقود املدينني للحد من املخاطر ،مثل :ترتيبات إعادة التأمني ،التوريق وغريها...

احتمال خماطر الطرف املقابل ختتلف حسب القوة املالية للطرف املقابل ،والذي يكون له تصنيف مرتفع
قل احتمال ختلفه عن السداد ،أما األطراف املقابلة الغري خاضعة للتصنيف ضمن توجيهات املالءة 2
كلما ا
فتوضع ضمن التصنيف CCCكما يوضحه اجلدول رقم (.)04

جدول رقم( :)04احتمال مخاطر الطرف المقابل حسب تصنيف .QIS4

التصنيف

احتمال مخاطر الطرف المقابل

AAA
AA
A
BBB
BB
B

%0.0002
%0.01
%0.05
%0.24
%1.2
%6.04
% 30.41

CCCغري مصنفة

Source:Anthony DERIEN, Solvabilité 2: Une réelle avancée?, Thèse de doctorat, Université Claude Bernard,
Lyon 1, France, 2010, p: 42.
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 رأس المال المالءة المطلوب الموافق لمخاطر االكتتاب في تأمينات األشخاص ( :) SCR
LIFE

تتكون خماطر االكتتاب يف تأمينات األشخاص من جمموعة من املخاطر ،كمخاطر الوفيات ( ) SCR
خماطر التعمري (  ،) SCRخماطر الكوارث (  ،) SCRخماطر العجز (  ،) SCRاملخاطر املتعلقة باحلساب (
mort

cat

long

rev

dis

 ) SCRوغريها من املخاطر.

ويف األخري يتم حساب ( )SCRحسب النموذج العام باستخدام الصيغة التالية:

1

) SCRi2 ( )  2i j pij SCRi ( )SCR j (



n

i 1

SCR  

حيث يتم حساب معامالت االرتباط( ) p ijحسب مصفوفة االرتباط كما هو موضح يف اجلدول رقم (:)05
جدول رقم ( :)05مصفوفة االرتباط لـ ( .( p ij
SCR NL

1

SCR HEALTH

SCR DEF

SCR LIFE

SCR MKT

1

SCR MKT

1

0.5

SCR DEF

1

0.25

0.25

SCR LIFE

1

0.75

0.25

0.25

SCR HEALTH

0.25

0

0.5

0.25

SCR NL

Source: Anthony DERIEN, Solvabilité 2: Une réelle avancée?, Thèse de doctorat, Université Claude Bernard,
Lyon 1, France, 2010, p: 42.

حيث يتم حساب تكاليف رأس املال لكل املخاطر ،وجتميع وحدات فرعية لكل فئة من فئات املخاطر
ويتم حتديد مصفوفة االرتباط لكل وحدة.
 -النموذج الداخلي

(:)Internal Model

على الرغم من وضوح استخدام النموذج العام واالستفادة من صيغته كوسيلة سريعة ومتجانسة على
2
املستوى األورويب حلساب متطلبات رأس املال .إال أن له عدة سلبيات هي:
 عدم األخذ بعني االعتبار هيكل املخاطر لكل شركة وخصوصيتها. املعايري والثوابت اليت ختضع هلا تكون بشكل معمم ويف بعض األحيان غري كافية.حلل هذه املشاكل ويف سياق اإلصالح ،لشركات التأمني االختيار يف استخدام مناذج داخلية لتقييم
احتياجات رأس املال؛ حبيث يتم تطوير كل منوذج داخلي مبا يتماشى مع خصائص ونشاط الشركة .كما وضعت
Ibid, p: 15.
Anthony DERIEN, OP. cit; pp: 38-39.
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( )CEIOPSجمموعة من الشروط اليت من خالهلا تكون اهليئات الرقابية قادرة على املوافقة على هذه النماذج
الداخلية املستخدمة.
النموذج الداخلي ال ميكن استخدامه على نطاق واسع وعلى مجيع املستويات إال بعد استيفائه جلميع
املعايري (اإلسرتاتيجية ،التجارية  ،)...،وخمتلف معايري اجلودة ،وخضوعه جملموعة من االختبارات املتمثلة فيما
1
يلي:
 اختبارات االستعمال(:)Use Testهذا االختبار حيدد نطاق استخدام النموذج الداخلي بشكل يومي يف الشركة ،كما ينبغي للنموذج الداخلي
أن يستخدم ويلعب دورا هاما يف نظام احلوكمة ،إدارة املخاطر واختاذ القرارات ،حتديد وختصيص رأس املال.
 -االختبارات اإلحصائية

(:)Statistical Test

حيدد هذا االختبار املتطلبات اليت جيب توافرها يف البيانات املستخدمة والفرضيات ،باعتبار أنا تؤثر على
نتائج النموذج الداخلي.
 -اختبارات المعايرة

(:)Calibration Test

هذا االختبار يسمح لشركات التأمني باستخدام مدد زمنية خمتلفة عن ما تفرضه توجيهات املالءة

واستخدام مقياس آخر للخطر ،إذ أن مستوى األمان مع حساب القيمة املعرضة للخطر موافق
خالل سنة واحدة.
ب -رأس المال المالءة األدنى

2

لـ(% 99.5 :)VAR

(:)MCR

يعرب ( )MCRعن املستوى األدىن من رأس املال الذي ال جيوز النزول عنه ،ويف حالة حدوث ذلك يستلزم
2
تدخل اهليئات الرقابية لذلك.
ميثل رأس املال املالءة األدىن نوع من " شبكة أمان " تكون قابلة للتحقق 3،ويف أي وقت من قبل اجلهات
الرقابية ،يف حالة عدم التزام الشركة بذلك قد يؤدي هبا إىل حد سحب االعتماد منها .ينبغي أن حيسب كل ثالثة
أشهر ،مع االلتزام بإبالغ النتائج إىل اجلهات الرقابية 4.أي هو رأس املال املالءة امللزم وفق توجيهات املالءة .2

- Ibid, p: 39.
René Doff, Risk management for insurers: Risk control, economic capital and solvency II, Ed: Incive media, London, 2007,
p: 130.
3- Olga Gornouchkina, Application des normes solvency II en assurance-vie, Mémoire présenté pour l’obtention du diplôme
d’Actuaire en Technique et Produit, Université Louis Pasteur, Strasbourg, 2007, p: 73.
4- Jaffal Moussa Hanan, Impact du risque de mortalité dans solvabilité2, Mémoire de master en actuariat, Université Libanaise,
2008, p: 39.
1

2-
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:)MCR(

:الفصل األول

 حساب رأس المال المالءة األدنى

 أحد هذه الطرق يتم بطريقة مباشرة عن طريق اعتباره كنسبة من،) MCR( هناك عدة طرق حلساب
1
. وهي من أبسط الطرق،(SCR)
2

:يتم حساب رأس املال املالءة األدىن عن طريق العالقة التالية

MCR=Max {MCRcombined, AMCR}

.) بشكل جزايف2  رأس املال املالءة األدىن القاعدي (يتم وضعه ضمن توجيهات املالءة:AMCR
. رأس املال املالءة األدىن املركب:MCRcombined
3

MCRcombined

:التايل

 على النحوMCRcombined يتم حساب

= {Min[Max(MCRlinear; 0.25xSCR); 0.45xSCR}

.( اخلطية لكل نوع من أعمال التأمنيMCRs)  هو جمموع:MCRlinear
.(SCR)

 من% 25 و% 45  حمصور بنيMCRcombined يكون
: المخصصات التقنية:ثانيا
: حساب المخصصات التقنية-أ

Margin (

 وهامش اخلطر،)Best Estimate(  التقدير األمثل:يتم تقييم املخصصات التقنية عن طريق
4

.)Risque

:)Best Estimate(  التقدير األمثل

 يأخذ بعني االعتبار القيمة الزمنية للنقود،هو " املتوسط املرجح االحتمايل لتدفقات اخلزينة املستقبلية
 مع5."  تق ادر على أساس منحىن العائد اخلايل من املخاطر،)(القيمة احلالية املتوقعة للتدفقات النقدية املستقبلية
.األخذ بعني االعتبار التفاعل بني عناصر األصول واخلصوم
6

:يتم حساب خمصص التقدير األمثل عن طريق العالقة التالية

1-

René Doff, OP, cit; p: 134.
Ahmed Al-Darwish et al, Possible unintended consequences of basel III and solvency II, International Monetary Fund, A
discussion paper, London, August 2011, p: 62.
3 - Idem.
4- Ilan HABIB, Stéphane RIBAN, Quelle méthode de provisionnement pour des engagements non-vie dans solvabilité 2 ?,
Mémoire d’actuariat, Ecole Nationale de la Statistique et de l’Administration Economique (ENSAE), France, 2012, p: 46.
5- Fabienne LEROY, La chasse aux passifs est-elle ouverte ? Le run-off à l’aube de solvabilité II, Thèse pour l’obtention du
MBA Manager d’entreprise d’assurances, L’Ecole Nationale d’Assurances, France, 2011, p: 45.
6- Cédric AKAKPO-MAXWELL, Etude de la rentabilité en assurance des emprunteurs– Analyse de l’impact des nouvelles
règles solvency 2 et IFRS -, Mémoire présenté devant l’Institut de Science Financière et d’Assurances pour l’obtention du
diplôme d’actuariat, Université Claude Bernard, Lyon 1, 2010, p: 71.
2-
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vkk 1 2 k p x .qx  k  Pv kk k p x









n t 1

K

 CRD

vkk 1 2 E 1k Tx  k 1  Pv kk E 1Tx  k 

k t

BE t 

n  t 1

k

 CRD

BE t 

 :BEtالتقدير األمثل.

 : CRDمتثل رأس مال املتبقي ( )Le capital restant duخالل الفرتة
 : v kهو معامل خصم املعدل اخلايل من املخاطر لفرتة .k
 : Tهو مدة البقاء على قيد احلياة للفرد بعمر . x
 :nهي مدة عقد التأمني.
k

.k

x

 هامش الخطر (:)Margin Risk

هامش اخلطر عبارة عن مكمل للتقدير األمثل يتم تقديره عند تقييم املخصصات التقنية ،يقاس وفقا
1
لطريقة تكلفة رأس املال ،تقدر هذه التكلفة من خالل إبراز هذه االلتزامات طوال مدة العقود ،وعن كل سنة.

الصيغة املستخدمة حلسابه تتم وفقا للخطوات اليت يبينها الشكل رقم ( ،)22وذلك وفقا لـ( ،)QIS4واليت
أخذت بعني االعتبار خماطر االكتتاب ،املخاطر التشغيلية وخماطر الطرف املقابل املتعلقة بتنازالت إعادة التأمني
2
حيث ميثل:
 :RMهامش اخلطر.

 :CoCfactorمعامل تكلفة رأس املال (يعادل  % 6جلميع شركات

التأمني).

 :SCRiرأس املال املالءة املطلوب املتوقع للسنوات القادمة.
: viاملعدل اخلايل من املخاطر.

1-

Quentin GUIBERT, Analyse de la solvabilité d’un régime de retraite supplémentaire, Mémoire présenté devant l’Institut de
Science Financière et d’Assurances pour l’obtention du diplôme d’Actuaire, Université Claude Bernard, Lyon 1, 2010, p: 32.
2- Idem.
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الشكل رقم ( :)21خطوات حساب هامش الخطر وفقا لطريقة تكلفة رأس المال.
 -1دراسة( )SCRالمتوقع للسنوات القادمة

5

3

4

2

 -2تحديد تكلفة  SCR Sمن خالل قسمة ()SCRالمتوقع على معامل

4

5

3

2

1
CoC

1

 -3خصم تكلفة  SCR Sالمتوقع إلى المعدل الخالي من المخاطر للحصول على هامش الخطر حسب تكلفة
رأس المال

n
RM   CoCfactor  SCR  vi
i
i1

Source: Quentin GUIBERT, Analyse de la solvabilité d’un régime de retraite supplémentaire, Mémoire présenté
devant l’Institut de Science Financière et d’Assurances pour l’obtention du diplôme d’actuaire, Université Claude
Bernard, Lyon 1, 2010, p: 32.

أما حسب ) (QIS5يتم احتسابه على أساس تكلفة رأس مال الشركة ،اليت تأخذ بالضبط نفس املخاطر
مع استثناء خماطر السوق.
يتم حتديد هامش املخاطرة باستخدام العالقة التالية:

1
tf
0
COCM ≈ COC× Durmod × SCR lob

 :COCهامش املخاطر (حمسوب وفقا لطريقة التكلفة الرأمسالية .)Cost of Capital
 :COCمعامل تكلفة رأس املال (يعادل .)% 6
 : SCR 0يعرب عن ( )SCRالقطاع ،ميثل رأس املال املالءة املطلوب املوافق ملخاطر االكتتاب يف تأمينات
األشخاص ( .) SCR LIFE
 : Durmodمدة التقدير األمثل للمخصص التقين للقطاع.

M

tf
lob

1-

Anne MAZZANTI, La formule standard (version QIS5), leviers et/ou incertitudes pour des garanties épargne et retraite,
Thèse pour l’obtention du MBA Manager d’entreprise d’assurances, L’Ecole nationale d’assurances, France, 2012, p: 28.
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ثالثا:تقييم المخاطر التي تتعرض لها شركة التأمين:

يتم تقييم املخاطر اليت تتعرض هلا شركة التأمني بعدة طرق من بينها :القيمة املعرضة للخطر ()VAR

واختبار التحمل (.)Stress Test

أ -القيمة المعرضة للخطر (:)VAR
تنطوي الركيزة األوىل واملتعلقة باملتطلبات الكمية على جمموعة من األدوات املستخدمة لقياس اخلطر ،من
1
بني هذه الطرق القيمة املعرضة للخطر (.)VAR
ب -اختبار التحمل (:)Stress Test
أظهرت األزمة املالية األخرية مدى جناعة استخدام أسلوب اختبار التحمل ملعرفة وتقييم مدى تكيف
شركات التأمني مع األحداث املمكنة احلدوث يف املستقبل نتيجة للتغريات اليت حتدث يف البيئة االقتصادية.
تتعلق هذه االختبارات باملالءة لشركة التأمني وباخلصوص متطلبات رأس املال ،تتم هذه العملية مبشاركة
جملس اإلدارة ،مبا يف ذلك تفسري النتائج وإجراءات املتابعة.
يتم إجراء اختبار التحمل وفق ثالث مراحل كالتايل:
 المرحلة األولى :وضع السيناريوهات:
هنا ميكن التمييز بني نوعني من السيناريوهات ،السيناريو املركزي والسيناريوهات املعاكسة ،خيضع وضع
هذه السيناريوهات لفرضيات متناسقة ومتوافقة.
السيناريو املركزي يعرب عن الوضعية العادية أو املستقرة ،تتمثل أمهيته باعتباره هو املرجع كعدم تغري
مستويات التضخم أو ارتفاع يف مؤشرات البورصة وغريها.
أما السيناريوهات املعاكسة ،فهي ممارسة تغيريات حادة على معطيات امليزانية ث مراقبة النتائج ومقارنتها
بالسيناريو املركزي.
 المرحلة الثانية :وضع الفرضيات:
جيب على الفرضيات أن تكون متوافقة مع سياسة التوظيف ،تصرفات املؤمن هلم وغريها.
 المرحلة الثالثة :استعمال السيناريوهات:
يسمح لنا اختيار التحمل بتحديد السياسة املالية املالئمة لتوظيف األصول وكذلك السياسة احملاسبية للشركة.

1-

Pierre-E.Thérond, Frédéric Planchet, Provisions techniques et capital de solvabilité d'une compagnie d'assurance:
Méthodologie d'utilisation de Value at Risk, Revue Assurances et Gestion des Risques, Version 01, janvier 2010, p: 03.
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 -2.3.3.1الركيزة الثانية :المتطلبات النوعية

تعترب متطلبات املستوى الثاين جوهر توجيهات املالءة  2بالنسبة لشركات التأمني؛ حيث يتم إدارة أعمال
شركات التأمني عن طريق فهم املخاطر وإدارة املخاطر بالشكل املناسب ،وضمان الرقابة املالئمة عليها لضمان

كفاية رأس املال ،وكذا إدارة الشركات وفقا ملبادئ وقواعد حوكمة الشركات وما تعنيه من ممارسة رشيدة وكفء
للشركات.
أوال :إدارة المخاطر:
وفق توجيهات املالءة 2على كل شركة تأمني أو إعادة التأمني وضع وظيفة " إدارة املخاطر " بغرض حتقيق
اإلدارة الفعالة للمخاطر ،واليت تشتمل على اسرتاتيجيات وعمليات وإجراءات تقدمي التقارير الالزمة وبشكل دائم
ملواكبة أية تطورات قد حتدث يف الشركة.
من خالل التقييم الداخلي للمخاطر واملالءة ) ،)ORSAفإن تقييم املالءة الشاملة حيتاج إىل مراعاة
املخاطر احملددة ومدى حتملها من جهة وتأثري ذلك على إسرتاتيجية أعمال الشركة1.من خالل ) )ORSAيتعني
على كل شركة حتديد املخاطر ،وضمان أن يتم إدارهتا بشكل جيد ،فمن خالل توجيهات املالءة  2سيكون على
شركات التأمني وضع سياسة إدارة خماطر واضحة خاضعة ملوافقة مسبقة من اجلهات اإلدارية كما يوضحه الشكل
رقم(.))22

2

1-

Ibid, p: 14.
Xavier AGENOS, Appétit pour le risque et gestion stratégique d’une société d’assurance non-vie– application aux
stratégies d’investissements et de réassurance –, Mémoire soutenu pour obtenir du diplôme d’Actuaire, Centre d’Etudes
Actuarielles (CEA), Paris , 2009, p: 16.
2-
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الشكل رقم ( :)22نظام إدارة المخاطر ضمن توجيهات المالءة .2

اإلستراتيجية
• األهداف اإلسرتاتيجية
• إسرتاتيجية املخاطر
• تقييم السيناريوهات اإلسرتاتيجية
• استخدام رأس املال واملوارد
• إعادة التأمني وغريها من
التغطيات
• قرارات اإلدارة
•اآلفاق والتوقعات املستقبلية

عملية صنع القرار
•التحكم يف املخاطر
•مراقبة وإدارة املالءة
•الرغبة يف املخاطرة
•دعم القرارات اإلسرتاتيجية
•احلوكمة
•نشر املعلومات (العمود )3

إدارة ومراقبة المالءة
•امليزانية االقتصادية
•التقدير األمثل
•املعلمات واالفرتاضات املتعلقة
باخلطر
•ختصيص األموال اخلاصة
•اختبارات التحمل والسيناريوهات
احملتملة
•إمكانياترأس املال
•تقييمرأس املال
•التوافق بينهذه التقييمات.

تحليل وتقييم المخاطر
•حتديد املخاطر
•التحليل الكمي
•تقييم فعالية الرقابة
•حمفظة املخاطر
•سياسة إدارة املخاطر

بيئة االقتصاد الكلي
•البيئة اقتصادية املالية
•بيئة األعمال
•املخاطر الناشئة
•املخاطر على املدى الطويل
•التغيريات يف البيئة القانونية
•االجتاهات االجتماعية...

Source: Eric Dupont, Jimmy Zou, solvabilité 2 :Le pilier 2, enjeux opérationnels de la gestion des risques, Ed:
Price water house Coopers, 2011, p : 13.
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ثانيا :عملية اإلشراف والرقابة ،الحوكمة ،وقواعد الحيطة والحذر:
تتضمن جمموعة من املتطلبات تتجلى فيما يلي:
أ -المتطلبات المتعلقة بالحوكمة:
وفق توجيهات املالءة  2يستوجب على شركات التأمني العمل وفق مبادئ حوكمة الشركات ،فهي تعترب
بذلك املعيار ملدى جناعة إدارة شركة التأمني ومدى فعالية نظام الرقابة.
ب -المتطلبات المتعلقة بالرقابة الداخلية:
وفق توجيهات املالءة 2يتعني على كل شركة تأمني توفري نظام للرقابة الداخلية ،وأن يشتمل هذا النظام
على جمموعة من اإلجراءات اإلدارية واحملاسبة املناسبة حول خمتلف املعلومات ويف مجيع مستويات الشركة.
ج -متطلبات االمتثال:
تشتمل وظيفة االمتثال على تقييم اآلثار احملتملة ألي تغيري يف القوانني املتعلقة بطبيعة أعمال الشركة.
د -المتطلبات المتعلقة بالمراجعة:

وفق توجيهات املالءة  2يتعني على شركات التأمني إنشاء وظيفة املراجعة الداخلية ،تعمل هذه الوظيفة

على اختبار ومعرفة مدى االمتثال لالسرتاتيجيات واإلجراءات التحوطية الداخلية ،وتقييم نظام الرقابة الداخلية
للشركة إذا كان مناسبا ألعماهلا ،كما جيب أن يعمل املراجع الداخلي بشكل مستقل عن اإلدارة.
-3.3.3.1الركيزة الثالثة :متطلبات اإلفصاح العام ونشر المعلومة
تتعلق هذه املتطلبات بنشر املعلومات املتضمنة يف الركيزة األوىل والثانية من توجيهات املالءة  ،2حيث
ينبغي على شركة التأمني وضع تقارير عن املالءة والوضع املايل ككل ،كما ينبغي أن حتتوي هذه التقارير على ما
1
يلي:
وصف لنظام احلوكمة وتقييم مدى مالءمته للشركة.تناول بشكل مفصل كل فئة من فئات املخاطر ،مستوياهتا وكيفية إدارهتا.هتدف الركيزة الثالثة جلعل املزيد من التنسيق والشفافة على املستوى األورويب عن طريق إنشاء املتطلبات
املتعلقة باملعلومات العامة واملعلومات املوجهة حلاملي وثائق التأمني ،واملعلومات االحرتازية.
بعد تناول الركائز املكونة لتوجيهات املالءة  2وما تتضمنه من متطلبات كمية ونوعية ميكن تبيان اهليكل
العام لتوجيهات املالءة  2حسب الشكل رقم (.)23

Erwan Musy, Op. cit; p :77.
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الشكل رقم ( :)23هيكل توجيهات المالءة .2
المالءة 2

الركيزة األولى

الركيزة الثانية

الركيزة الثالثة

المتطلبات الكمية

المتطلبات النوعية

المتطلبات المتعلقة بالسوق ونشر

القواعد اخلاصة برأس املال اخلاص - :املبادئ املتعلقة بإدارة املخاطر. احل ــد األدىن م ــن رأس امل ــال املطل ــوب  -إدارة األصول واخلصوم.
 الرقابة الداخلية.).(MCR
 سياسة االستثمار. رأس مال املالءة املطلوب )(SCR
 إعادة التأمني. املخصصات التقنية. املخــاطر املتعلقــة باألنشــطة املختلفــة  -عملي ـ ــة اإلشـ ـ ـراف وقواع ـ ــد احليط ـ ــةواحلذر.
للشركة.

المعلومة

 نشر املعلومة. مبدأ الشفافية. املتطلب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات املتعلق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاإلعالمواإلبالغ.
 -التواصل املايل.

Source: Erwan Musy, Le contrôle interne dans les organismes d'assurance, rôle, enjeux et perspectives
d'évolution, Mémoire soutenu pour l’obtention du MBA manager d'entreprise en assurance, Ecole Nationale
d'Assurance, France, 2007, p: 73.
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خالصة الفصل األول:
يلعب التأمني دورا مهما يف دعم النمو االقتصادي يف االحتاد األورويب ،من خالل توفري احلماية ضد
اخلسائر املالية النامجة عن تعرض الوحدات االقتصادية لألخطار بالنظر للتطور الذي يعرفه قطاع التأمني يف العقود
األخرية ،كما حتتل شركات التأمني أمهية كبرية بالنظر لدورها الفعال يف تكوين الدخل القومي وخلق فرص عمل
واسعة وجذب املدخرات واعتبارها ثاين أكرب قطاع يف صناعة اخلدمات املالية األوروبية.
هبدف تعزيز وضمان محاية حاملي وثائق التأمني عرب االحتاد األورويب ،وكذا تعميق أواصل السوق املوحدة
ت العمل على وضع توجيهات املالءة  2اليت تقوم بتحديد الوضع املايل العام لشركات التأمني األوروبية عن طريق
مراجعة شاملة لإلطار الرقايب بأكمله لصناعة التأمني ،وبناء إطار سليم وشامل ملواجهة املخاطر.
يتناول اإلطار العام لتوجيهات املالءة  2والذي تطرقنا من خالله إىل هيكل املالءة  2الذي يتكون بشكل
أساسي من ثالثة ركائز أساسية :األوىل متعلقة باملتطلبات الكمية ،الثانية واملتعلقة باملتطلبات النوعية ،وركيزة ثالثة
متعلقة مبتطلبات نشر املعلومة ،فمقارنة بتوجيهات املالءة 1تعترب هذه الصيغة اجلديدة أكثر متاشيا مع املخاطر
الفعلية اليت تواجه شركات التأمني وتوفر مستويات خمتلفة للتكيف مع خمتلف األوضاع؛ وهذا باستخدام مناذج
داخلية تتطلب جهازا حقيقيا لقياس ومراقبة املخاطر .إذ يهدف مشروع املالءة  2إىل حتديد وضبط مجيع القواعد
املتعلقة بتقييم الوضع املايل العام لشركات التأمني ،وهذا استكماال ملا جاء يف توجيهات املالءة  ،1وإعادة النظر
يف القواعد املتعلقة حبساب هامش املالءة لشركات التأمني على األشخاص واألضرار.
إن توجيهات املالءة  2ال تقتصر فقط على متطلبات رأس املال ،بل هو نظام شامل للمتطلبات التنظيمية
لشركات التأمني اليت تغطي؛ حوكمة الشركات ،التقارير الرقابية ،اإلفصاح العام ،تقييم املخاطر وإدارهتا.
إن هذه التوجيهات اجلديدة ت وضعها من قبل االحتاد األورويب يف إطار اجملهودات املبذولة من قبل مبا
يتماشى مع املبادئ التوجيهية الدولية القائمة يف هذا اجملال كاهليئة الدولية ملراقيب التأمني ( ،)IAISواليت تعمل حاليا
على وضع نظام دويل للمالءة املالية لشركات التأمني وإعادة التأمني.
إن توجيهات املالءة  2يف هذا اإلطار تقوم على تغطية جمموعة من املخاطر اليت مل يتم أخذها بعني االعتبار
من قبل ،تتمثل أهم هذه املخاطر يف :خماطر السوق ،خماطر االئتمان ،واملخاطر التشغيلية ،وقد أثبتت التجربة أن
كل هذه األنواع من املخاطر ميكن أن تشكل خطر التهديد للمركز املايل وملالءة شركات التأمني ،فهو يلزم بذلك
شركات التأمني التفكري يف أي تطورات قد حتدث يف املستقبل من خالل وضع خطط عمل جديدة ألحداث
كارثية قد تؤثر على وضعهم املايل ،وهذا لغرض محاية حاملي وثائق التأمني والتكفل بكافة التزاماهتم ،وهي من
أبرز اآلثار النامجة عن تطبيق هذه التوجيهات ،باإلضافة إىل جمموعة من اآلثار اليت سيتم التطرق إليها يف الفصل
الثاين من الدراسة.
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تمهيد:
تقوم املالءة  2على جمموعة من التوجيهات واملبادئ اليت من شأهنا أن تشجع على التقارب بني الدول
األعضاء لدول االحتاد األوريب بغرض حتسني املالءة لقطاع التأمني ،وبالتايل تعزيز استقرار النظام املايل على نطاق
واسع .ويف هذا السياق وجب علينا حتديد خمتلف اآلثار املنتظرة واملرتتبة عن تطبيق توجيهات املالءة  2على
شركات التأمني يف االحتاد األوريب ،وكذا ربطها باالقتصاد الكلي والقطاع املايل ليكون تقييم هذه اآلثار أكثر
مشوال.
يتناول هذا الفصل احملاور التالية:
 أثر ركائز املالءة  2على شركات التأمني لدول االحتاد األوريب. اآلثار االقتصادية واملالية لتوجيهات املالءة  2على شركات التأمني لدول االحتاد األوريب. -حتديات وآفاق ،جمال االبتكار ضمن توجيهات املالءة .2
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 -1.2أثر ركائز المالءة  2على شركات التأمين لدول االتحاد األوربي:
تناولنا يف هذا احملور أثر تطبيق توجيهات املالءة  2على شركات التأمني لدول االحتاد األوريب من خالل
الركائز الثالث اليت تستند إليها (دراسة أثر املتطلبات الكمية ،أثر املتطلبات النوعية ،وأخريا أثر متطلبات الركيزة
الثالثة واملتعلقة بالشفافية ونشر املعلومة).
 -1.1.2أثر الركيزة األولى على شركات التأمين:
سيتم التطرق يف هذا العنصر إىل النقاط التالية :هيكل امليزانية العامة لشركات التأمني ،مرونة متطلبات رأس
املال وفوائضه ،النموذج العام ،والنماذج الداخلية.
 -1.1.1.2هيكل الميزانية العامة لشركات التأمين:
تقدم توجيهات املالءة  2رؤية جديدة للميزانية العامة لشركة التأمني ،يتعلق األمر هنا بتقييم األصول
واخلصوم وكذلك حساب هامش املالءة املطلوب الذي يتم عن طريق استخدام صيغ ومناذج رياضية.
1

تطبيق توجيهات املالءة  2يؤدي إىل إحداث تغريات أساسية تتمثل يف:
 تقييم األصول واخلصوم عن طريق القيمة السوقية وليس بالقيمة الدفرتية ،وبالتايل مقدار رأس املال املتاح لتغطية( )MCRسيختلف بالضرورة وفقا للمعايري اجلديدة.
 حتديد احلد األدىن ملتطلبات رأس املال على أساس املخاطر ،وبالتايل حتقيق مستوى رأس املال الذي يعطيمستوى األمان للمؤمن يف كونه ذا مالءة مالية جيدة.
تستند توجيهات املالءة

2

يف احتساب املخصصات الفنية على املعلومات املتاحة يف السوق لتقييم

التزامات شركة التأمني عن طريق استخدام معدل الفائدة اخلايل من املخاطر خلصم املخصصات الفنية ،األمر الذي
مل يكن كذلك يف توجيهات املالءة  ،1وعلى غرار ما كانت تعمل به العديد من الدول األعضاء (مثل :فرنسا،
إيطاليا أملانيا) .أي سيكون خصم املخصصات الفنية باستخدام معدل الفائدة السائد يف السوق بدال من احلد
األقصى للمعدل املضمون ،والذي يعين اخنفاضا كبريا يف التقييم ،أي أن تعكس هذه التوجيهات على حنو أفضل
املخاطر احلقيقية لشركة التأمني من خالل األخذ بعني االعتبار املزيد من املخاطر ،مثل :خماطر الوفيات ،خماطر
التعمري خماطر الكوارث ،خماطر االئتمان ،خماطر السوق ،واملخاطر التشغيلية ملتطلبات املالءة ،ما يؤدي إىل
- Olga Gornouchkina, OP. cit; pp: 18-19
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متطلبات رأس مال إضافية ،إىل جانب استخدام أدوات ختفيف املخاطر مثل :التنويع وإعادة التأمني خلفض
املخاطر املختلفة.
بالنسبة لشركات التأمني ،فإن التغيري يف متطلبات رأس املال املرتبطة بتوجيهات املالءة  2كثريا ما يعتمد
على البيئة الرقابية والتحوطية وكذا املخاطر احملددة للشركة ،اإلطار احلايل للمالءة يؤدي إىل زيادة يف متطلبات
رأس املال لبعض الشركات واخنفاضه لآلخرين حسب وضعية كل منها ،فقد تتعرض الشركة ملخاطر االستثمار
املختلفة ،ففي حالة إسرتاتيجية تنويع غري كافية للمحفظة قد حتتاج ملتطلبات رأس مال أعلى ،يف حني أن شركات
التأمني مع إسرتاتيجية استثمارية متحفظة ،قد تلجأ إىل إعادة التأمني وقد حتتاج لرأس مال أقل .كذلك قد ختتلف
متطلبات رأس املال حسب حجم الشركة والتنوع اجلغرايف؛ فالشركات الصغرية أحادية اخلط قد تتعرض لنوع واحد
من املخاطر ما جيعل إمكانية التنبؤ به سهلة وبسيطة ،يف حني أن التأثري على متطلبات رأس املال بالنسبة
للشركات الصغرية واملتوسطة احلجم يكون أكثر صعوبة من حيث إمكانية التنبؤ به.
إن اختيار منوذج تقييم املخاطر له انعكاسات هامة على متطلبات رأس املال لشركات التأمني ،وعليها أن
ختتار بني النموذج العام والنماذج الداخلية ،وهي الصيغ القياسية اليت من احملتمل أن تقلل املخاطر ،كما ميكن أن
تكون هناك حاجة لبناء منوذج داخلي يؤدي إىل متطلبات ( )SCRأدىن من الصيغة القياسية للنماذج الداخلية،
1
وسوف يكون هناك حوافز قوية الستخدامها.
بالنسبة لشركات التأمني اليت تستخدم النماذج الداخلية ،فعملية املراجعة الرقابية حتتاج إىل أن تأخذ بعني
االعتبار منوذج املخاطر ،وعليها أن تعمل على تبيان مدى جدوى النموذج الداخلي ،حبيث تكون حباجة إىل
تقييم وبشكل كاف مدى تعرضها للمخاطر ،من خالل وضع نظام للرقابة الداخلية وإدارة املخاطر وحوكمة
الشركة (الركيزة الثانية) لتقرر فيما إذا كان هذا النموذج الداخلي مالئم أم ال ،باعتبار أن تصميم صيغة موحدة
تأخذ بعني االعتبار املخاطر والرتابط ،فأي تصميم سيء من شأنه أن يؤثر على االستقرار املايل من خالل زيادة
خطر التخلف عن السداد لشركة التأمني ،وخطر انتقال العدوى إىل شركات التأمني األخرى .األمر الذي من
شأنه أن جيعل حوافز تنفيذ النموذج الداخلي ضعيفة وليست قوية مبا فيه الكفاية ،ما يضع شركات التأمني يف
األخري أمام خيار استخدام النموذج العام حلساب (.)SCR
 -2.1.1.2تعزيز قوة الميزانية العامة:

يعمل نظام رأس املال اجلديد على أساس املخاطر على ختفيف املخاطر واخلسائر املرتبطة بالصدمات

الكبرية ،وكذا تعزيز قوة امليزانيات العامة لشركات التأمني بعدة طرق.
- Commission of The European Communities, op, cit; p: 19.
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أوال :تخفيف المخاطر التي تواجه شركات التأمين:
من خالل النظام اجلديد لتوجيهات املالءة  2سيكون لدى شركات التأمني احلافز القوي لالستفادة من كل
التقنيات املتاحة لتخفيف املخاطر مثل :إعادة التأمني ،التوريق واملشتقات املالية؛ حيث ستعمل هذه التوجيهات
على تعزيز استخدام إعادة التأمني ،وبالتايل من املتوقع أن تنقل جزءا متزايدا من املخاطر وعرضها على معيدي
التأمني ،والذي بدوره قد يشجع على التوريق نظرا حملدودية قدرة شركات إعادة التأمني واليت ستعتمد بشكل متزايد
على التوريق يف إصدار سندات الكوارث من أجل استيعاب ارتفاع املخاطر النامجة عن شركات التأمني األولية،
وهو احلافز األساسي لشركات التأمني من أجل اللجوء إىل قيمة ) (VIFيف التوريق الذي يسمح لشركات التأمني
على األشخاص بتسييل األرباح املستقبلية ،ما يساهم يف تعزيز ميزانياهتا من حيث حتسني السيولة وإدارة املخاطر
واملرونة املالية.
لمؤمن لهم:
ثانيا :زيادة الحوافز لنقل مخاطر االستثمار ل ّ

يف النظام اجلديد القائم على رأس مال املخاطر يتم تضمني خماطر السوق يف حساب رأس املال التنظيمي

وبالتايل الشركات اليت لديها نسبة عالية من منتجات التأمني املرتبطة باملنتجات املصرفية

(Unit Linked

 )productsيف ميزانياهتا سوف يؤدي اخنفاض رأس املال التنظيمي فيها إىل التقليل من تكاليف رأس املال
وزيادة رحبيتها ،باعتبار أن متطلبات املالءة املتعلقة هبذه املنتجات ستكون ضئيلة باملقارنة مع املنتجات التقليدية.
بالنسبة لشركات التأمني على األشخاص الكبرية احلجم ستستفيد بشكل كبري من توجيهات املالءة 2؛
حيث أن نصيبها من املنتجات املرتبطة باملنتجات املصرفية يف احملفظة االستثمارية اإلمجالية أعلى بكثري من
الشركات الصغرية للتأمني على األشخاص  ،كما ميكن لبعض شركات التأمني على األشخاص اليت حتتاج
ملتطلبات أكر لرأس املال أن تقوم بتحويل املخاطر املالية حلاملي وثائق التأمني من خالل تقدمي املزيد من
املنتجات املرتبطة باملنتجات املصرفية اليت حتمل محلة وثائق التأمني على األقل اجلزء األكر من هذه املخاطر
االستثمارية ،أو قد تسعى إىل حتويل عقود التأمني على األشخاص التقليدية ذات العائد املضمون إىل منتجات
مرتبطة باملنتجات املصرفية.

 -يف التأمني على األشخاص ،متثل القيمة احلالية لألرباح املستقبلية الناجتة عن عقود التأمني على األشخاص.
 -هو منتج تقدمه شركات التأمني وخالفا لبوليصة التأمني التقليدية يعطي منافع متعددة ،فهي عبارة عن أداة للتأمني واالستثمار يف إطار خطة واحدة متكاملة ،ففي األساس هي
مزيج من التأمني وكذلك االستثمار ،يستخدم جزء من القسط املدفوع لتوفري غطاء التأمني حلامل الوثيقة يف حني يتم استثمار اجلزء املتبقي يف األسهم وأدوات الدين املختلفة
وتستخدم األموال اليت ت مجعها من قبل شركة التأم ني لتشكيل جمموعة من الصناديق اليت يتم استخدامها لالستثمار يف خمتلف صكوك (الدين وامللكية) ،يتم ذلك عن طريق صناديق
االستثمار املشرتك ،وحلاملي وثائق التأمني اخليار يف نوع األدوات املالية؛ الديون ،حقوق امللكية أو املزيج من االثنني معا على أساس احلاجة الستثماراهتم ،كما هو احلال بالنسبة
لصناديق االستثمار املشرتكة .صايف قيمة األصول هو القيمة اليت على أساسها يتم حتديد معدل صايف العائد عليها ،كما أن صايف قيمة األصول ختتلف من وحدة إىل أخرى على
أساس ظروف السوق وأداء الصندوق.

79

الفصل الثاني :أثر تطبيق توجيهات المالءة  2على شركات التأمين لدول االتحاد األوربي

إن مثل هذه االصالحات تعود باإلجياب على االستقرار املايل خاصة يف املدى القصري ،ألهنا تؤدي إىل
توزيع أوسع للمخاطر من ميزانيات شركات التأمني وتعزيز قدرة قطاع التأمني ،كما تقوم هذه العملية بتعزيز دور
1
الوساطة املالية الضمنية لشركات التأمني على األشخاص .
 -3.1.1.2مرونة متطلبات رأس المال وفوائضه:

القواعد اجلديدة حلساب متطلبات رأس املال ضمن توجيهات املالءة  2متتاز باملرونة على عكس القواعد
القائمة واليت من خالاهلا يتم حساب هامش املالءة املطلوب على أساس األقساط اليت ت مجعها واملخصصات
الفنية ،وبالتايل التغيريات اليت حتصل يف متطلبات رأس املال تعكس أساسا التغريات يف حجم أعمال الشركة وكذا
املخاطر اليت تواجه شركة التأمني ،وبالتايل فإن مبلغ رأس املال املطلوب قد يتغري بشكل كبري من سنة إىل أخرى
حسب التغريات والتطورات يف خماطر الشركة واألسواق املالية عن طريق استخدام النماذج الداخلية اليت تعكس
بدقة أكثر هذه املخاطر .كما أن املصدر الرئيس لتقلبات متطلبات رأس املال هو التعرض ملخاطر االستثمار

(مثل :األسهم مقابل السندات) ،واملخاطر التشغيلية (مثل :االحتيال وقضايا متعلقة بـ ،)IT :وخماطر االكتتاب
اليت سيتم تقييمها مرة واحدة على األقل يف السنة ،وبالتايل فإن املخاطر الشاملة تأخذ بعني االعتبار الرتابط بني
هذه األنواع املختلفة من املخاطر اليت قد تتغري أيضا يف األجلني املتوسط والطويل.
إن التقلبات يف متطلبات رأس املال تكون نتيجة لبعض األعباء الناجتة عن هذه املخاطر اليت ميكن أن
تؤدي إىل متطلبات مرتفعة لرأس املال لبعض املنتجات اليت تكون فيها املطالبات بالتعويض كبرية (كبعض
التغطيات ملمتلكات معينة) ،وكذا املنتجات طويلة األجل وغريها.
 -4.1.1.2النماذج الداخلية (:)Internal Models

على الرغم من أن استخدام النموذج العام واالستفادة من صيغته يعتر وسيلة سريعة ومتجانسة حلساب
متطلبات رأس املال يف االحتاد األورويب .إال أن له عدة سلبيات ،حلل هذه املشاكل لشركات التأمني االختيار يف
استخدام مناذج داخلية لتقييم احتياجات رأس املال؛ حبيث يتم تطويره مبا يتماشى مع خصائص ونشاط كل
شركة.
النموذج الداخلي هو أداة تستخدمها شركة التأمني لتحليل الوضع العام للمخاطر ،من خالل قياسها
ضمن نظام إدارة املخاطر وحتديد رأس املال الالزم ملواجهة تلك املخاطر ،وعلى شركة التأمني احلصول على موافقة

اجلهات الرقابية يف حال ما إذا كانت ترغب يف استخدام النموذج الداخلي اخلاص هبا حلساب ( )SCRبدال من
النموذج العام ،ألنه ت تصميم النماذج الداخلية لتعكس املخاطر الفعلية لشركة التأمني.
- European Central Bank, Potential impact of solvency II on financial stability, Educational and non-commercial purposes,
Ed: ECB publications, Frankfurt, Germany, 2007, pp: 20-21.
1
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النموذج الداخلي عبارة عن جمموعة من النظم والعمليات احلسابية تستخدمها شركات التأمني لتقدير
1
املخاطر اليت تواجهها .إالا أن استخدامها يشتمل على جمموعة من األنشطة اليت حتتاج إىل ما يلي:

 تطوير النظم االكتوارية حلساب التقدير األمثل ،هوامش املخاطر واختبارات التحمل.

 تطوير واختبار خمتلف عناصر النموذج الداخلي والسيناريوهات املختلفة اليت حتاكي النموذج ،تقدمي التقارير
حول املخاطر التشغيلية ،الضرائب ،رأس املال وحسابات احملاكاة املتعلقة برأس املال االقتصادي.
النموذج الداخلي العام يسمح لكل شركة تأمني بدمج املخاطر اخلاصة هبا وخصوصياهتا يف حساب
متطلبات املالءة ( ،)SCRأما النموذج الداخلي اجلزئي يغطي فقط جزء من املخاطر ،كما أن املؤمن لديه بعض
احلرية القرتاح طريقة النمذجة املناسبة ملخاطر األصول واخلصوم.
يتم التحقق من صحة النموذج الداخلي من قبل املنظمني ،ومع ذلك ختضع هذه النماذج الختبارات
التحمل ،كما جتد النماذج الداخلية اجلزئية صعوبة يف احلصول على املوافقة من طرف اجلهات الرقابية.
من أجل أداء الوظيفة الرقابية واإلشراقية بشكل فعال تستخدم هذه النماذج ألغراض تنظيمية ،يف هذا
الصدد يعتر جملس اإلدارة واإلدارة العليا مها املسؤوالن عن استخدام هذه النماذج؛ حيث تعمل هذه النماذج على
2
عرض شامل للمخاطر اليت تتعرض اهلا ،يف هذا السياق تعمل الشركة على اتباع االجراءات التالية:
 تصميم وتنفيذ النموذج الداخلي. اختبار وتأكيد صحة النموذج الداخلي. توثيق النموذج الداخلي أو أية تغيريات قد حتدث. إعالم جملس اإلدارة واإلدارة العليا عن أداء النموذج الداخلي. حتليل أداء النموذج الداخلي وإعداد تقارير موجزة عنه. التواصل املستمر مع ااهليئة الرقابية يف الشركة.تعتر هذه النماذج أداة من أدوات إدارة املخاطر يف الشركة ،بل وتعتر كجزء من النظام الشامل إلدارة
املخاطر يف الشركة ككل ،ووسيلة من الوسائل ااهلامة اليت تستخدمها الشركة حلساب متطلبات رأس املال للشركة
مبا يف ذلك تكوين املخصصات التقنية الالزمة إلدارة هذه املخاطر.
تعتر يف هذا السياق التقارير اليت يتم وضعها عن أداء النموذج الداخلي من أهم األدوات اليت يستعملها
جملس اإلدارة وأعضائه لفهم كل احلقائق ذات الصلة واآلثار املرتتبة عليها ،وواحد من أهم مصادر املعلومات
الختاذ القرارات يف الشركة.
- WNS (Holdings), Solvency II implementation: Solvency ii's impact will affect process efficiency in insurance will your
operational viability and reputation survive in a solvency II world?, 2012, pp: 2-3
2 - International association of Insurance supervisors, Organization for Economic co-operation and Development, Issues paper
on corporate governance, 2009 (17/03/2010) Available at: http://www. oecd.org, p: 33.
1
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أ -كيفية وضع نموذج داخلي:
عند وضع النموذج الداخلي جيب األخذ بعني االعتبار العناصر التالية:
 سياسة االستثمار. التقييم االكتواري. التسعري وعملية اختاذ القرار. إعادة التأمني. أهداف الشركة. االحتماالت املرتبطة بتجديد أعمال الشركة.يتمثل اإلطار العام لوضع النموذج الداخلي وفقا للشكل رقم (.)24
الشكل رقم ( :)24اإلطار العام لكيفية وضع النموذج الداخلي.
حتليل اخلطر ومنذجته

حتديد املخاطر

بناء النموذج

حتديد املدخالت
واملتغريات

احملاكاة العشوائية
(الستوكاستيكية)

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على:
Julie-Linda Laforce, fica, fcas, La modélisation stochastique, Ed: Dion, Durrell, Associés Inc, juin
2009.

نوعية النموذج ت عتمد على نوعية البيانات املتعلقة باملدخالت ،تتمثل الصفات الرئيسية للنمذجة العشوائية
من خالل طرح التساؤالت التالية:
 هل تتوفر كل املتغريات يف التحليل؟ مثال :املردودية ،حجم املطالبات ،متوسط معدل التعويضات... هل املتغريات مرتابطة بطريقة عقالنية؟ مثال :اخنفاض سعر الفائدة يؤثر على عائد االستثمار اخلاص بالشركة،سعر الصرف للعملة املتعامل هبا...
 ما هو تباين النتائج؟ مثال :االحنراف املعياري جلميع املتغريات جمتمعة يوضح لنا مدى تباين النتائج. -ما هي قيم االحتماالت املقابلة اهلذه النتائج؟ مثال :سيناريو ( ،)DCATأو ( ،)Xوعلى أي مستوى؟
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تتعلق املخاطر اليت تدخل يف تصميم النموذج من جانبني؛ جانب األصول ،وجانب اخلصوم .تتعلق املخاطر من
جانب األصول بشكل رئيس باالستثمارات وخطر الطرف املقابل املتعلق بإعادة التأمني:

1

 املخاطر املتعلقة باالستثمارات:

 تقلبات السوق حسب السياسة االستثمارية. النظر يف فوائد تنويع احملفظة االستثمارية. تقييم األصول على أساس القيمة السوقية يؤدي إىل املزيد من التقلبات يف البيانات املالية. خطر الطرف املقابل املتعلق بإعادة التأمني يؤث ر على األرصدة التقنية للتغطيات املسندة إىل شركة إعادة
التأمني.
تتعلق املخاطر من جانب اخلصوم بشكل رئيس بكل من:
 املخصصات املتعلقة باملطالبات. -التقلبات املتعلقة خبطوط (فروع) وحجم األعمال.

2

 التقلبات املتعلقة مبخاطر الكوارث. عوامل متعلقة بتقلب وترية الدفع. النموذج جيب أن يأخذ بعني االعتبار مستوى استجابة البيئة اجلديدة من قبل اخلبري االكتواري املعني لتحقيقالتوازن املتعلق باألرصدة التقنية وتسعري األقساط املستقبلية.
من خالل النموذج الداخلي تتم عملية الربط بني املتغريات؛ حيث ميكن األخذ بعني االعتبار تنوع خطوط
أعمال الشركة ،التفاعل بني أسعار الصرف ،ومنحىن معدل الفائدة ،توزيع األرباح ،االستثمارات ،االئتمان ،إعادة
التأمني ،خطر اإلرهاب ،وباء ...وغريها؛ ما يوضحه الشكل رقم (.)25
الشكل رقم ( :)25الترابط بين متغيرات النموذج الداخلي.
االستثمار
الوضعية االقتصادية
المخاطرة

االكتتاب
مخصصات المطالبات

الميزانية
العامة

Source: Julie-Linda Laforce, fica, fcas, La modélisation stochastique, Ed: Dion, Durrell, Associés Inc,
juin 2009, p: 22.

- Julie-Linda Laforce, fica, fcas, La modélisation stochastique, Ed: Dion, Durrell, Associés Inc, juin 2009, p: 19
- Ibid, p: 20.
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مثال :البيئة االقتصادية يف  31ديسمر :2008

1

 اخنفاض القيمة السوقية لألصول. اخنفاض معامل اخلصم املختار من قبل اخلبري االكتواري املعني. زيادة هامش االحنراف بشكل سليب على معامل اخلصم.الفائض.
خصوم
 األثر على فائض التأمني :أصولجيب على ال نموذج حماكاة البيئة االقتصادية ،ومن مث تأثري هذا األخري على جانيب امليزانية العامة من أجل احلصول


على النتائج املتعلقة بالفائض التأميين.

ب -اآلثار المتعلقة بالنموذج الداخلي:

تتعلق اآلثار املتعلقة بالنموذج الداخلي بـما يلي:

 حتقيق احلد األقصى من احلماية من إعادة التأمني. سياسة االستثمار. تسعري املنتج. رأس املال. الرحبية (الدخول يف مشاريع جديدة ،خطوط جتارية جديدة ،التنويع واحلد من اخلطر). ختطيط امليزانية. التواصل مع اجلهات اإلدارية :اختاذ القرار ميكن أن يستند على امليزانية العامة ،باإلضافة إىل إمكانية اإلحاطةمبستوى املخاطر الكامنة يف بعض القرارات.
 -2.1.2أثر الركيزة الثانية على شركات التأمين:
تعمل الركيزة الثانية على هيكلة ودراسة األثر احملتمل للمخاطر على هامش مالءة شركات التأمني ،حيث
تعتر هذه التدابري مكملة ملتطلبات الركيزة األوىل مبتطلبات نوعية متمثلة باخلصوص يف :احلوكمة ،إدارة املخاطر
والرقابة الداخلية ،فيتعني على الشركات إنشاء نظام إلدارة املخاطر والرقابة ،مبا يف ذلك املهام الرئيسية التالية :إدارة
املخاطر ،الرقابة الداخلية ،التدقيق الداخلي ،واالكتواريا.

- Ibid, p: 21.

 -أنظر امللحق رقم (.)1
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 -1.2.1.2أثر الركيزة الثانية على إدارة المخاطر:
يتعني على كل شركة تأمني وإعادة تأمني وضع نظام إلدارة فعالة للمخاطر والذي يضم االسرتاتيجيات
والعمليات واإلجراءات ،واملعلومات الالزمة لتحديد ،قياس ،مراقبة وإدارة املخاطر ووضع التقارير اخلاصة هبا ملعرفة
مدى التعرض للمخاطر ،والرتابط فيما بينها ،كما جيب أن يكون هذا النظام مندجما بشكل فعال يف ااهليكل
التنظيمي ،وعلى عالقة متواصلة مع صناع القرار يف شركة التأمني أو إعادة التأمني.
أوال :نظام إدارة المخاطر:

يقوم نظام إدارة املخاطر بشكل أساسي على تغطية املخاطر اليت تدخل يف حساب متطلبات املالءة

باإلضافة إىل املخاطر اليت مل تدرج بشكل كامل يف التقييم.
حسب توجيهات املالءة  2جيب أن يغطي نظام إدارة املخاطر اجملاالت التالية:
 وظيفة االكتتاب والعمليات املتعلقة حبساب األرصدة التقنية. إدارة األصول واخلصوم. استثمارات الشركة ،خاصة املشتقات وغريها. إدارة خماطر السيولة وتركزها. إدارة املخاطر التشغيلية. إعادة التأمني وتقنيات ختفيف املخاطر األخرى.الشكل رقم ( )26يبني كيفية بناء نظام إدارة املخاطر ضمن توجيهات املالءة .2
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الشكل رقم ( :)26كيفية بناء نظام إدارة المخاطر ضمن توجيهات المالءة .2
حتديد األهداف

خريطة املخاطر

المراجعة

متابعة التطبيق:
 خمطط عمل تصحيحي -خمطط رقابة داخلية......

المتابعة

رقابة داخلية

تقدير اخلطر:
 التحديد التقييم التحكيممعاجلة اخلطر
املتابعة /التوجيه

Source: LERDA Aurélien, L’impact du pilier 2 de solvabilité 2 «Gouvernance des risques» sur les
fonctions audit interne, contrôle interne et risk management, Mémoire soutenu pour obtenir du
diplôme du master en audit et gouvernance des organisations, Institut d'Administration des
Entreprises d'Aix-en-Provence, France, 2011, p: 184

1

تتجسد األهداف الرئيسية اهلذا النظام فيما يلي:
 حتديد نطاق املخاطر وتقدمي املشورة حول كيفية إدارهتا. التأكد من أن نظام إدارة ومراقبة املخاطر متماسك وفعال. ضمان وصول التقارير حول املالءة واملخاطر وتفعيل أنظمة تنبيه على التقارير التنظيمية.لتجسيد هذه األهداف على شركة التأمني أن تقوم بإتباع اخلطوات التالية:
 إضفاء الطابع الرمسي على سياسة إدارة املخاطر. حتديد املخاطر (مستوى التعرض للمخاطر) ومدى حتمل املخاطرة. تعيني حدود اخلطر متاشيا مع مدى تقبل املخاطرة. وضع امليزانية على أساس مدى تقبل املخاطرة (عتبات املخاطر). حتليل مدى القدرة على متابعة التطور املايل على املدى املتوسط وطويل األجل ،وتقدير متطلبات إدارة املخاطرواملوارد املالية املرتبطة هبا ،ميكن أن نوضح مهام وظيفة إدارة املخاطر من خالل الشكل رقم (.)27
- LERDA Aurélien, L’impact du pilier 2 de Solvabilité 2 « gouvernance des risques» sur les fonctions audit interne, contrôle
interne et risk management, Mémoire soutenu pour obtenir du diplôme du master en audit et gouvernance des organisations,
Institut d'Administration des Entreprises d'Aix-en-Provence, France, 2011, p: 28
1
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الشكل رقم ( :)27مهام وظيفة إدارة المخاطر ضمن توجيهات المالءة .2
ضمان سريورة العمل الكلي إلدارة املخاطر من قبل املديرية اخلاصة هبا (توجيه عملية إدارة املخاطر)
ضمان وجود
مالءمة وموثوقية
يف النموذج
الداخلي

الوظيفة
االكتوارية

ضمان
وجود إدارة
للمخاطر
التشغيلية

نظام رقابة
داخلية

ضمان وجود
إدارة
للمخاطر
املالية

ضمان
وجود إدارة
للمخاطر
التقنية

املديرية
املالية

املديرية
التقنية

ضمان
وجود إدارة
للمخاطر
االسرتاتيجية

املديرية
العامة

السياسة
العامة إلدارة
املخاطر

عملية إدارة
املخاطر

Source: LERDA Aurélien, L’impact du pilier 2 de Solvabilité 2 «gouvernance des risques» sur les
fonctions audit interne, contrôle interne et risk management, Mémoire soutenu pour obtenir du
diplôme du master en audit et gouvernance des organisations, Institut d'Administration des
Entreprises d'Aix-en-Provence, France, 2011, p: 185

تتطلب عملية إدارة املخاطر حتديد مجيع املخاطر اليت تواجه الشركة ،هذه العملية تنطوي على بناء خريطة
للمخاطر كما هو موضح يف الشكل رقم (.)28
الشكل رقم ( :)28النهجين المستخدمين لوضع خريطة المخاطر.
املهنة

من األسفل إىل األعلى

اإلجراءات
العمليات

من األعلى إىل األسفل

اجملال

املهام األساسية
Source: Jean-Yves PELISSON, Le contrôle interne dans les organismes d’assurance, rôle, enjeux et
perspectives d’évolution, Thèse pour l’obtention du MBA Manager d’entreprise d’assurances, L’Ecole
Nationale d’Assurances, France, 2007, p: 88
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غالبا ما تكون خريطة املخاطر مصممة وفق هنج جيمع بني الطريقتني التاليتني:
 من األسفل إلى األعلى (:)Bottom-Up

هنج يقوم على استعراض مجيع املهام األساسية داخل الشركة لتحديد املخاطر احملتملة.

 من األعلى إلى األسفل (:)Top-Down
يتم تعريف املخاطر بطريقة كلية عن طريق اإلدارة العليا.
يركز هذا التقييم على املخاطر األكثر حدة من حيث الشدة والرتدد لتحديد مدى القدرة على حتمل
املخاطر ،ما يضع شركة التأمني أمام أربع خيارات:
 قبول اخلطر. حتويل اخلطر :إىل معيدي التأمني أو التوريق. ختفيض اخلطر :استعراض العمليات الداخلية. جتنب اخلطر :اخلروج من سوق معني على سبيل املثال.ثانيا:التقييم الذاتي للمخاطر والمالءة (:)ORSA

تعتر عملية التقييم الذايت للمخاطر واملالءة ( )ORSAأداة مهمة إلدارة العالقة بني اإلدارة ،صناع القرار
وإدارة املخاطر 1،وهي عبارة عن جمموعة من العمليات اليت تشكل أداة لتحليل السياسات االسرتاتيجية ،تقوم

على تقييم االحتياجات املستمرة واملتوقعة للمالءة املالية بشكل عام واليت تتعلق باملخاطر .من الناحية العملية
( )ORSAهي جزء من عملية أوسع نطاقا من إدارة خماطر الشركات ( ،)ERMفهي جزء من خمطط دوري ومتكرر
يشمل جملس اإلدارة ،اإلدارة العليا ،التدقيق الداخلي والرقابة الداخلية ،ومجيع العاملني يف الشركة هبدف توفري
ضمانات معقولة لالمتثال السرتاتيجية الشركة فيما يتعلق باخلطر.
يف إطار توجيهات املالءة  2على مجيع شركات التأمني وإعادة التأمني االلتزام هبذه اآللية لتقييم احتياجات
املالءة الشاملة للشركة مع األخذ بعني االعتبار خماطرها احملددة ،فااهلدف الرئيس من ( )ORSAهو حتديد ما إذا
كانت خماطر معينة قد تنحرف عن االفرتاضات اليت تقوم عليها حسابات رأس املال.
2

ينبغي أن تستند )  (ORSAعلى هنج حمدد كما يلي:
 وجود إطار متكامل لتنفيذ إدارة املخاطر. عملية االنتشار جيب أن تكون على مراحل ويف مجيع مستويات الشركة. جيب أن تكون عملية إدارة املخاطر متماشية مع ااهليكل الكلي للشركة. جيب أن يكون هيكل إدارة املخاطر مستندا على مهارات قوية لتحديد وتقييم وإدارة املخاطر.- Dominique Pire et Patrick Hennion, Solvabilité II : Ce qui le pilier 2 et l’ORSA vont changer dans le pilotage d’un
assureur, Bruxelles, décembre 2011, p: 11.
2 - Jean-Francois DECROOCQ, Solvabilité 2 commentaires sur l’ORSA, Ed: VaRM, janvier 2012, p: 05
1
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 جيب أن تكون إدارة املخاطر متماشية مع اسرتاتيجية األعمال للشركة.تتم خطوات عمل ( (ORSAوفق ما هو موضح يف الشكل رقم (.)29
الشكل رقم ( :)29خطوات عمل ).(ORSA
حتديد املخاطر
تقييم املخاطر
إدارة املخاطر
مراقبة املخاطر
إعطاء المؤشرات التي

تقييم بعدي

تسمح باتخاذ القرار

للقرارات المتخذة

التقرير الداخلي ل
()ORSA

الوضعية مقارنة مع
الحدود والضوابط

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على:
Dominique Pire et Patrick Hennion, Solvabilité II : ce qui le pilier 2 et l’ORSA vont changer dans le pilotage d’un assureur,
Bruxelles, décembre 2011.

يتخذ منوذج ( )ORSAوضعيته ضمن الركيزة الثانية كما هو موضح يف الشكل رقم (.)30
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الشكل رقم ( :)30وضعية نموذج ) (ORSAضمن الركيزة الثانية.

استراتيجية وإدارة الشركة
اإلدارة التشغيلية

االستراتيجية

والقدرة على
المخاطرة

اختبارات االستخدام
إطار الحوكمة

النموذج الداخلي

وإدارة المخاطر

( )SCRالنموذج العام

بيانات األعمال
البيانات المالية

التقارير
()ORSA

Source: Jean-Francois DECROOCQ, Solvabilité 2 commentaires sur l’ORSA, Ed: VaRM, janvier 2012,
p: 05.

يتبني من خالل الشكل أن ( )ORSAمرافقة جلميع مراحل إدارة املخاطر وبالتوازي مع تطبيقاهتا العملية،
ولكي تكون أكثر فعالية ،جيب أن يتم إجراء ( )ORSAباالنسجام مع عملية إدارة املخاطر وكجزء منها  ،كما
تعتر عملية التبليغ والتقارير الداخلية واخلارجية كجزء من ( )ORSAبل تتم هذه العملية لضمان اتساق مجيع
عناصر إدارة املخاطر.
ثالثا :تقييم آثار توجيهات المالءة  2على إدارة المخاطر:
سيتم تقييم آثار توجيهات املالءة  2على إدارة املخاطر من اجلانبني السليب واإلجيايب كما يلي:

1

أ -اآلثار اإليجابية لتوجيهات المالءة  2على إدارة المخاطر:

تتمثل اآلثار اإلجيابية لتوجيهات املالءة  2على إدارة املخاطر فيما يلي:

- Jean-Yves PELISSON, le contrôle interne dans les organismes d’assurance, rôle, enjeux et perspectives d’évolution, Thèse
pour l’obtention du MBA Manager d’entreprise d’assurances, L’Ecole Nationale d’Assurances, France, 2007, pp: 47-52.
1
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 تعزيز وتحسين إدارة المخاطر:
من خالل توجيهات املالءة  2جيب على شركة التأمني إنشاء جهاز حقيقي إلدارة املخاطر ،ويتجسد
اجلانب اإلجيايب هنا يف تعزيز وحتسني إدارة املخاطر؛ حبيث يكون قسم إدارة املخاطر هو املسؤول عن حتديد
وتقييم وإدارة املخاطر:
 من الناحية الكمية :تقييم رؤوس األموال يكون على أساس املخاطر (النموذج العام) باإلضافة إىل توزيعاألصول ،إعادة التأمني وغريها.

 من الناحية النوعية :تتم إجراءات حتديد املخاطر والتخفيف منها من خالل خطط عمل مقرتحة.يقوم نظام إدارة املخاطر على األقل بتغطية كل من :االكتتاب وعملية وضع األرصدة التقنية ،إدارة األصول
واخلصوم واالستثمار ،إدارة املخاطر التشغيلية ،إعادة التأمني وتقنيات ختفيف املخاطر األخرى .الواضح أن إدارة
املخاطر أصبحت ذات أمهية متزايدة يف الشركات من خالل عملها على حتليل مواطن الضعف ووضع اآلليات
واملؤشرات للوفاء االلتزامات ومنع حدوث أي تأثري سليب على األهداف.
 تعزيز وتحسين متابعة المخاطر من قبل مجلس اإلدارة:

من حيث حوكمة شركة التأمني ،تضع توجيهات املالءة  2جملس اإلدارة يف قلب نظام إدارة املخاطر وعلى
درجة عالية من املشاركة ،يتجسد ذلك من خالل العديد من التقارير املقدمة جمللس اإلدارة ،تتمثل فيما يلي:

 تقرير عن املالءة (سياسية إدارة املخاطر). تقرير عن (.)ORSA تقرير عن املتعاقدين املناولني. تقرير عن املراجعة الداخلية يقدم إىل جلنة التدقيق ،إدارة املخاطر وجملس اإلدارة. تقارير عن الرقابة الداخلية يقدم إىل جملس اإلدارة.األمر الذي يعطي جملس اإلدارة مزيدا من الصالحيات للتحقق من صحة هذه الوثائق ،فعملية اإلبالغ
تؤدي إىل تعزيز إدارة ومراقبة املخاطر من قبل اإلدارة ،وبالتايل احلد من هذه املخاطر وهو أمر اجيايب للشركة.
 زيادة مسؤوليات ومهام إدارة المخاطر:

سيكون لقسم إدارة املخاطر دور أكر يف الشركة من خالل مسامهتها بشكل أكر يف عملية اختاذ القرار ال
سيما من خالل دورها يف اللجان التابعة لإلدارة ،هذه األخرية تعمل على اختاذ القرارات بشأن اسرتاتيجية

األعمال للشركة وتأخذ بعني االعتبار تقارير ( )ORSAوخمرجاته ،كما أن إدارة املخاطر قد حتتاج أيضا إىل التفاعل
مع العديد من الفاعلني يف الشركة كاملديرية التقنية ،اإلدارة املالية ،نظم املعلومات اإلدارية ،إدارة الرقابة الداخلية...
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 الفصل بين مختلف الوظائف:
جيب الفصل بني إدارة املخاطر ،الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي لتمكني وظيفة التدقيق الداخلي من
العمل بكل استقاللية؛ حيث سيعود هذا الفصل بني الوظائف بفائدة أكر إلدارة املخاطر ،كما يسمح لكل من
هذه الوظائف العمل بأكثر فعالية ويكون اهلا حميطا ودورا حمددا اهلا ومستقلة عن بعضها البعض مع استمرار هذه
الوظائف بالعمل من خالل ااهليئات التنسيقية ،هذا الفصل لألدوار يسمح لكل وظيفة أن يكون اهلا دورا حمددا يف
نظام إدارة املخاطر للشركة.
ب -اآلثار السلبية لتوجيهات المالءة  2على إدارة المخاطر:
تتمثل اآلثار السلبية لتوجيهات املالءة  2على إدارة املخاطر فيما يلي:
 زيادة التكاليف:

ينتج األثر املايل السليب اخلاص بزيادة التكاليف عن إضافة خدمات جديدة إىل إدارة املخاطر ،ما يعتر
عبئا ماليا إضافيا على الشركة ،تؤثر هذه املشكلة بصفة أكر على جممعات التأمني الصغرية اليت تستوجب إنشاء

هذه الوظيفة من خالل تعيني املوظفني ،ما سينجر عنه إعادة تنظيمها من حيث ااهليكل وهو األمر الذي سيرتتب
عنه تكلفة مالية كبرية.
 نقص التكوين والتأهيل:
كما رأينا سابقا ،فإن العديد من األمور املتعلقة بتوجيهات املالءة  2يتم عرضها على جملس اإلدارة ،إال أنه
ويف بعض األحيان ال تكون هناك دراية كافية من قبل اإلدارة ببعض هذه األمور واملواضيع لنقص املتخصصني
فيها ،وهنا تطرح مشكلة التكوين وهو األمر الذي يدفع املسؤولني إىل ضرورة التكوين ألخذ مفاهيم جديدة حول
إدارة املخاطر وغريها الختاذ القرارات السليمة يف وقتها ،وليكونوا على درجة عالية من التمكن فيما خيص األمور
التقنية وعلى معرفة مبحيط األعمال وحتدياته.
 حوكمة شركات التأمين الخاصة بالحماية االجتماعية:

يف توجيهات املالءة  2يكون املسؤولني عن الشركة يف مركز نظام مراقبة املخاطر ،كما تقدم التقارير جمللس

اإلدارة حول سياسة إدارة املخاطر ،وبالتايل يكون جمللس اإلدارة مسؤوليات جديدة ،إال أن املشكل املطروح هنا
يتعلق هبيئات احلماية االجتماعية اليت غالبا ما تتكون إدارهتا من  % 50من النقابيني (املمثلني) وهؤالء املسؤولني
ليست لديهم املهارات الالزمة ( اخلرة والدراية الكافية ) إلصدار حكم سليم حول بعض املواضيع كإدارة املخاطر
وبعض األمور التقنية العالية مثل ،)ORSA( :االكتواريا وغريها.
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 إشكالية استقاللية وظيفة إدارة المخاطر:
حسب توجيهات املالءة  2فإن إدارة املخاطر تكون على تواصل مباشر مع املديرية العامة ،وبصفة أساسية
مع اإلدارات املالية ،وبالتايل ينظر للمخاطر بصفة أكر من اجلانب املايل وهو أمر غري منطقي ألنه على وظيفة
إدارة املخاطر أن تكون نظرهتا أوسع للمخاطر ،وأن تسمح مبزيد من التقارير املباشرة.
 تقلص وفورات الحجم:

عملية الفصل الضروري بني خدمات كل من إدارة املخاطر ،الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي ميكن أن
تؤدي إىل فقدان االنسجام والتقارب بينها ،هذا وقد تؤدي إىل تقلص " وفورات احلجم " اليت قد تنشأ يف ظل

التعاون القائم بني هذه اخلدمات ،باعتبار أن الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر على سبيل املثال لديهما بعض األمور
املشرتكة (حتديد املخاطر ،حتديد اإلجراءات للحد من هذه املخاطر...اخل) .بالتايل من املهم أن يتم ضبط احلدود
الفاصلة بني الوظائف بوضوح وبالشكل الذي يبقي على التنسيق فيما بينها قائما حفاظا على وفورات احلجم.
 -2.2.1.2أثر الركيزة الثانية على حوكمة الشركات:

إدارة شركة التأمني مرهونة باإلدارة السليمة والرشيدة ،يف هذا اإلطار حتدد توجيهات املالءة  2املتطلبات التالية:
 -حتديد وتوزيع املسؤوليات مبا يف ذلك دور جملس اإلدارة حسب املهام املفوضة.

1

 تعتر وظائف االكتواريا واملراجعة الداخلية للحسابات مهمة وضرورية بالنسبة للشركة؛ حيث جيب أن تؤديأعمااهلا بطريقة فعالة ،باخلصوص فيما يتعلق بشروط املالءة  2مبا يف ذلك الشروط املتعلقة باالكتتاب وسياسة
إعادة التأمني.
 ضرورة وجود أنظمة للرقابة ونظم إدارة املخاطر املناسبة لضمان سري الشركة على النحو املناسب.إن التزام شركات التأمني مبتطلبات املستوى الثاين من توجيهات املالءة  2تواجهه جمموعة من التحديات
2
نذكر أمهها فيما يلي:
 ضرورة وجود هياكل ووظائف قوية اهلا مهارات تقنية تدعم اإلدارة باملعلومات ويف الوقت املناسب. ضرورة إعادة النظر يف مسؤوليات اجلهات املسؤولة عن وضع التقارير حىت يكون منوذج احلوكمة فعال ومالئم. ضرورة وجود إدارة خماطر جيدة وفعالة ابتداء من صياغة االسرتاتيجية بشكل فعال إىل غاية تطبيقها والنتائجاحملققة منها.
 إحداث إدارة للمعلومات تسمح بتوفري املعلومات الالزمة ومتكن من استخدام مؤشرات القياس ،وكذا التقييمواإلبالغ.
- Global Insurance Centre, Putting risk and governance at the heart of business, p: 02, 2009, (02/04/2010), Available at: www.
Eye.com / Solvency II.
2 - Ibid, p: 03.
1
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 التوافق بني مصاحل الشركة ومصاحل األطراف العاملة بالشركة.جيب على شركات التأمني إقامة نظام للحوكمة فعال إلدارة رشيدة للشركة ،جيب أن يكون هذا النظام
متناسبا مع طبيعة وتعقد عمليات شركة التأمني ،وأن خيضع ملراجعة داخلية منتظمة ،كما هو موضح يف الشكل
رقم (.)31
الشكل رقم ( :)31نظام الحوكمة في شركات التأمين حسب توجيهات المالءة .2

نظام الرقابة الداخلية

الوظيفة االكتوارية

نظام إدارة املخاطر

وظيفة إدارة املخاطر

وظيفة االمتثال

وظيفة املراجعة
الداخلية

المصدر :من إعداد الباحثة حسب املادة  41من توجيهات املالءة  2واملتعلق مبتطلبات حوكمة شركات التأمني.

تتمثل أهم آثار توجيهات املالءة  2على حوكمة شركات التأمني فيما يلي:

1

 تعزيز إطار عمل إدارة املخاطر لتصبح أكثر مركزية ومبا يتسق مع املهام واملسؤوليات. إنشاء إطار متكامل للوظائف الثالث :املراجعة الداخلية ،إدارة املخاطر ووظيفة االكتواريا. مساءلة أعضاء جملس اإلدارة. األخذ بعني االعتبار املخاطر عند ختصيص رأس املال يف إعداد اسرتاتيجية الشركة وعملية صنع القرار ،لتتمإعادة تصميم أنشطة الشركة مبا يتوافق وهذه املخاطر.
 احلاجة لوجود أنظمة تقنية قوية ومتطورة ،وقاعدة بيانات لدعم منوذج يقوم على إدارة املخاطر.- Deloitte Development LLC, OP, cit; p: 12
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 احلاجة ملزيد من العمل وتكثيف اجلهود واملعارف واملعلومات الالزمة حول توجيهات املالءة .2 تكوين اخلراء والتقنيني هبدف ترقية كفاءاهتم حول معاجلة املعلومات األكثر تعقيدا ،وكذلك هبدف ترقية اإلدارةواالتصال.
ميكن أن نوضح خمتلف مستويات آثار توجيهات املالءة  2على حوكمة شركات التأمني من خالل الشكل
رقم (.)32

الشكل رقم ( :)32مستويات آثار توجيهات المالءة  2على حوكمة شركات التأمين.
المستوى الثالث

المستوى الثاني
جلان إدارة املخاطر ()RMC

جلنة املراجعة
التدقيق الداخلي

وظائف إدارة املخاطر
الوظائف االكتوارية
وظائف االمتثال

المستوى األول
جملس اإلدارة
وحدات األعمال
وظائف الدعم التقين
التمويل
االكتتاب
إعادة التأمني
الضرائب

وظائف الدعم العام
تكنلوجيا اإلعالم ()IT
التسويق

تصميم الشركة والعالقات
احلوافز ،املكافآت واألداء
طبيعة املخاطر
االستعانة مبصادر خارجية
أثر كبير

أثر متوسط

أثر ضئيل

Source: Deloitte Development LLC, Intro to solvency II, Discussion of requirements, February 2011,
p: 12.
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 -3.2.1.2أثر الركيزة الثانية على الرقابة الداخلية:
حسب توجيهات املالءة  2على شركات التأمني وضع نظام دائم للرقابة الداخلية.

1

أوال :نظام الرقابة الداخلية:

يشمل هذا النظام جمموعة من اإلجراءات اإلدارية واحملاسبية ،وهو إطار متكامل للمعلومات االحرتازية على

مجيع مستويات الشركة؛ كما جيب على شركة التأمني أن تقوم مبا يلي:
 وضع إطار للرقابة الداخلية. -إنشاء ومراقبة اإلجراءات اإلدارية واحملاسبية.

2

 إنشاء ووضع تقارير عن الرقابة الداخلية. وضع وظيفة االمتثال.ميكن أن نوضح نظام الرقابة الداخلية حسب توجيهات املالءة  2من خالل الشكل رقم (.)33
الشكل رقم ( :)33نظام الرقابة الداخلية حسب توجيهات المالءة .2

الجهات الرقابية

العمليات

األدوات

اجلهات الفاعلة

المعلومة  /التنسيق  /التوجيه

نظام الرقابة
الداخلية

جلنة التدقيق

املراجعة الداخلية
مسؤول العملية التشغيلية

Source: Marion LELOUVIER, Préparer la mise en œuvre du « pilier 2 » de solvabilité 2, 12èmes
Rencontres MutRé, FNMF-DRM-DEF/SFG, 22 novembre 2011, p: 20

- Marion LELOUVIER, Préparer la mise en œuvre du « Pilier 2 » de Solvabilité 2, 12èmes Rencontres MutRé, Ed: FNMFDRM-DEF/SFG, 22 novembre 2011, p: 19.
2 - Grant Thornton, Financial Services, Solvabilité II, Conférence, Ed: Grant Thornton International, Paris, 3 juin 2010, p: 28
1
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تتمثل أهم آثار توجيهات املالءة  2على وظيفة الرقابة الداخلية فيما يلي:
أ -إلزامية وجود وظيفة الرقابة الداخلية:

الغرض من هذه الوظيفة هو مسامهتها يف حتقيق األهداف اليت وضعتها الشركة حسب االسرتاتيجية
املوضوعة من طرفها والتقليل من املخاطر ،باإلضافة إىل األهداف اليت نصت عليها ( )CEIOPSوجلنة )(COSO

فيما يتعلق على سبيل املثال بـ :حتقيق كفاءة العمليات ،موثوقية املعلومات ،واالمتثال إىل القوانني التنظيمية وما إىل
ذلك.
جيب على وظيفة الرقابة الداخلية أن تكون مستقلة عن الوظائف األخرى (مبا يف ذلك إدارة املخاطر
1
والتدقيق الداخلي) ،تتجسد التزامات نظام الرقابة الداخلية فيما يلي:
 االمتثال للمعايري الدولية (مثل :معايري جلنة ) (COSOأو صندوق النقد الدويل). االلتزام بوضع اإلجراءات والقواعد اخلاصة باسرتاتيجية الرقابة الداخلية. االلتزام بالقيام بعمليات التفتيش من خالل مستويني؛ املستوى األول يتم من طرف املسؤولني التنفيذينيبالتعاون مع دائرة الرقابة الداخلية ،يف حني أن املستوى الثاين يتم تنفيذه من طرف دائرة الرقابة الداخلية لوحدها،
من أجل ضمان أن اإلجراءات املتخذة يف املستوى األول متت بشكل صحيح.
 وضع خطط املتابعة وحتسني وظائف الدعم للرقابة الداخلية. وضع لوحات القيادة (.)Dashboard تنفيذ مبدأ الفصل بني املهام. إحالة تقارير منتظمة عن نتائج الرقابة الداخلية إلدارة الشركة. عرض تقرير الرقابة الداخلية على جمالس اإلدارة على االقل مرة كل سنة ،والذي بدوره يتم إحالته على اجلهاتالرقابية ،وينبغي أن حيدد هذا التقرير املبادئ التوجيهية املتعلقة بسياسة االستثمار ،مبا يف ذلك إجراءات اختيار
الوسطاء ،ووصف تنظيم ونظام الرقابة الداخلية ،وأخريا تنفيذ الرقابة الداخلية (مراقبة وإدارة املخاطر ،املتابعة
املستمرة ،النظام املايل ،والقوانني التنظيمية).
 على املديرية العامة املوافقة على اسرتاتيجية الرقابة الداخلية ،ووضع وتنفيذ وصيانة نظم الرقابة الداخلية مبايتماشى مع هذه االسرتاتيجية وضمان ف اعاليتها.
ب -استحداث وظيفة االمتثال للقوانين:

يهدف إنشاء هذه الوظيفة إىل التأكد من امتثال الشركة للقوانني واللوائح والسياسات الداخلية واخلارجية،

واهلذه الوظيفة أمهية بالغة أيضا يف نظام حوكمة الشركة.

 -1املادة  46من توجيهات املالءة  2واملتعلقة بالرقابة الداخلية .
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ج -تعزيز الرقابة على الجهات المتعاقدة ومندوبي الشركة:
تنص توجيهات املالءة  2على ضرورة فرض الرقابة على مجيع املندوبني والشركاء ،لتعزيز هذه الضوابط يقع
1
على عاتق الشركة جمموعة من االلتزامات واحملظورات:
 تعاقد الشركة مع الشركات املسندة ال ينبغي أن يؤدي إىل املساس بنوعية نظام احلوكمة وزيادة املخاطر التشغيليةأو املساس مبست وى اخلدمة املقدمة للعمالء (يف حالة عدم االلتزام بالقوانني تفرض عقوبات عن طريق مبلغ من
رأس املال يضاف إىل حساب (.))SCR
 تعاقد الشركة مع الشركات املسندة جيب أن يوثق ،باإلضافة إىل القيام بعملية التحقق من قدراهتا ومواردها املاليةومدى فعالية نظم إدارة املخاطر والرقابة الداخلية فيها ،وعدم وجود تضارب يف املصاحل وغريها.
 جيب أن حتتوي العقود اخلاصة بالشركات املسندة على الضوابط الكافية لضمان رصد املخاطر ،مراجعةاحلسابات واملراقبة املستمرة واستعراض خطط استمرارية العمل وغريها.
 جيب على الشركات إبالغ ااهليئات الرقابية بأي تطورات مستقبلية حول الشركات املسندة.د -فرض الرقابة على مسؤولي إدارة الشركة:

جيب على األشخاص القائمني على إدارة شركات التأمني وإعادة التأمني تلبية املتطلبات التالية:
 -امتالكهم للمؤهالت واملعرفة واخلرة الكافية إلدارة الشركة.

2

 االلتزام بالنزاهة والصدق عند إدارة الشركة. جيب إخطار السلطة الرقابية بأي تغيري يف هوية األشخاص الذين يديرون الشركة بغرض ضمان التسيري الكفؤ،ومتكن هؤالء املسريين من السيطرة الفعالة والتحليل احلقيقي واختاذ القرارات الصائبة عن إدارهتا.
ثانيا :تقييم آثار توجيهات المالءة  2على الرقابة الداخلية لشركات التأمين:
سيتم تقييم آثار توجيهات املالءة  2على الرقابة الداخلية لشركات التأمني من اجلانبني السليب واإلجيايب كالتايل:

3

أ -اآلثار اإليجابية لتوجيهات المالءة  2على الرقابة الداخلية لشركات التأمين:

تتمثل اآلثار اإلجيابية لتوجيهات املالءة  2على الرقابة الداخلية لشركات التأمني فيما يلي:

 تعميم الرقابة الداخلية:

لتلبية متطلبات توجيهات املالءة  2جيب على مجيع شركات التأمني إنشاء نظام دائم للرقابة الداخلية
وإعداد تقرير يصف أنشطة ومهام الرقابة الداخلية ،كما جيب أن يصف هذا التقرير أيضا األهداف واملنهجية اليت

 -1املادة  49من توجيهات املالءة  2واملتعلقة بالشروط الواجب توفرها يف الشركات املتعاقدة مع شركات التأمني.
 -2املادة  42من توجيهات املالءة  2واملتعلقة بالشروط الواجب توفرها يف املسريين لشركات التأمني.
- LERDA Aurélien, op, cit; pp: 76-82.
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تقوم عليها إدارة الشركة ،ااهليكل التنظيمي اهلا ،وكذا خرات املوظفني والتدابري املتخذة لضمان االستقالل ،ولذا
فمن الضروري أن يكون هناك إطار حمدد اهلذا النشاط.
 تعزيز الممارسات الجيدة في الشركة:
تتمثل هذه املمارسات اجليدة فيما يلي:

 تكوين نظام رقابة داخلية فعال. توفري إطار منهج للرقابة الداخلية. وضع اخلطط الرقابية واإلجراءات اإلدارية واحملاسبية. استخدام تكنلوجيا االعالم واالتصال. الفصل بني املهام املختلفة. تنفيذ عملية الرقابة على مستويني وحتليل نتائج هذه الرقابة (التقارير) يف مجيع أنشطة الشركة. تنفيذ اإلجراءات التصحيحية وفقا للنتائج الصادرة عن عملية الرقابة. تعزيز إدارة المخاطر:

تعميم الرقابة الداخلية وتعزيز املمارسات اجليدة يؤدي بالضرورة إىل تعزيز إدارة املخاطر ،وهو األمر الذي
يعود باإلجياب على الشركة ،لذلك فإن هذا التغيري يؤد ي إىل تعزيز نشاط إدارة املخاطر من خالل إعطاء إطار
واضح ودعم إمكانية التعاون بني الوظائف املتشاهبة.

 إلزامية وظيفة الرقابة الداخلية:

تفرض توجيهات املالءة  2إلزامية وظيفة الرقابة الداخلية حىت على الشركات الصغرية ،وهو أمر اجيايب من
وجهة نظر إدارة املخاطر ،فعلى غرار جلنة ) (COSOيتم تعزيز هذه الوظيفة لكن ليس بشكل إلزامي بينما يف

توجيهات املالءة  2فهو أمر إلزامي.
 بساطة اإلجراءات التنفيذية:

تنص توجيهات املالءة  2على ضرورة قيام الشركة بوضع خرائط املخاطر وإدارهتا عن طريق تنفيذ الضوابط

واإلجراءات وإعداد تقارير عن الرقابة الداخلية دون أن يتطلب األمر عددا أكر من اإلجراءات ،فتنفيذ هذه
التوجيهات ال يغري يف أساليب العمل بشكل كبري بل يؤدي إىل إجراءات إضافية من خالل توسيع نطاق تدخل
هذه الوظيفة.
ب -اآلثار السلبية لتوجيهات المالءة  2على الرقابة الداخلية لشركات التأمين:

تتمثل اآلثار السلبية لتوجيهات املالءة  2على الرقابة الداخلية لشركات التأمني فيما يلي:
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 تقلص وفورات الحجم:
نتيجة للفصل بني إدارات املراجعة الداخلية والرقابة الداخلية وإدارة املخاطر قد يؤدي إىل تقلص " وفورات
احلجم " وفقدان التقارب بني هذه اخلدمات داخل الشركة.
 تحديد الضوابط القانونية:
إنشاء وظيفة االمتثال للقوانني واللوائح يهدف إىل تعريف احلدود والضوابط بدقة لكل وظيفة ألهنا قد
تتداخل مع عمل الوظائف األخرى ،مبا يف ذلك إدارة الشؤون القانونية؛ األمر الذي من شأنه أن يؤدي إىل
صعوبة سريورة بعض املهام.
 زيادة التكاليف:

تنص توجيهات املالءة  2على وضع خرائط للمخاطر واإلجراءات والضوابط املتعلقة باملستويني األول
والثاين ،اإلبالغ عن هذه الضوابط وتقدمي تقرير عن الرقابة الداخلية واملنهجية املستخدمة ،وهو األمر الذي
يستوجب تكاليف أكر على عاتق شركة التأمني.

 -3.1.2أثر الركيزة الثالثة على شركات التأمين:
تتناول الركيزة الثالثة إجراءات تبليغ املعلومات إىل اجلهات الرقابية وإىل مجهور املؤمن اهلم ،وحسب أحكام
املادة  35من توجيهات املالءة  ،2جيوز للجهات القائمة على الشركة احلصول على أي معلومات بشأن العقود
اليت ترم مع الوسطاء أو مع أطراف أخرى ،فقد تظهر احلاجة اهلذه املعلومات عند عملية املراجعة الدورية ،أو عند
معاجلة املعلومات املفصلة حول املعامالت املالية مثل :تسهيالت القروض املمنوحة ،حتصيل الديون وعقود
االستعانة مبصادر خارجية وغريها ،كما جيب على شركة التأمني وإعادة التأمني االحتفاظ بنسخ عن العقود
1
واحلصول عليها فور طلبها.
 -1.3.1.2أهداف الركيزة الثالثة:
2

هتدف الركيزة الثالثة إىل ما يلي:
 التحقق من صحة البيانات من خالل إطالع اجلهات القائمة على الشركة على املعلومات. معرفة املؤمن اهلم للمالءة املالية للشركة ومدى قدرهتا على الوفاء بالتزاماهتم. إمكانية املقارنة بني شركات التأمني عن طريق معلومات السوق املنشورة.- Jean-François DECROOCQ, OP, cit; p: 03.
- Romain Durand, Les enjeux des nouvelles normes de solvabilité des assureurs, conférence Actuaris, 16 décembre 2011, p:
13.
1
2
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تتضمن الركيزة الثالثة جمموعة من املتطلبات على عاتق شركات التأمني تتمثل فيما يلي:

1

 متطلبات نشر املعلومات من قبل شركات التأمني (حتسني شفافية املعلومات ،وتعزيز االنضباط يف السوق .)... متطلبات اإلبالغ للجهات الرقابية (التقرير السنوي ،واملعلومات املتعلقة بالركيزتني األوىل والثانية).تتمثل املبادئ الرئيسية املقرتحة من قبل ( )CEIOPSواليت جيب أن تأخذها شركة التأمني بعني االعتبار عند
2

نشر املعلومة فيما يلي:
 حتقيق أقصى تناسق بني:• املتطلبات احملاسبية املتعلقة بنشر املعلومات يف املالحق ذات العالقة باحلسابات.
• متطلبات اإلفصاح الصادرة عن الركيزة الثالثة.
• التقارير املوجهة للجهات الرقابية.
 مواءمة البيانات للقوائم املوجهة للجهات الرقابية. قواعد نشر املعلومات للمستأمنني.ميكن أن نوضح وضعية الركيزة الثالثة ضمن توجيهات املالءة  2من خالل الشكل رقم (.)34
الشكل رقم ( :)34وضعية الركيزة الثالثة ضمن توجيهات المالءة .2

الركيزة الثالثة :تقديم التقارير
 +نشر المعلومة

الركيزة األولى:

المتطلبات الكمية
الركيزة الثانية:
المتطلبات النوعية

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على:
Romain Durand, Les enjeux des nouvelles normes de solvabilité des assureurs, conférence Actuaris, 16 décembre 2011.

- Pierre THEROND, Solvabilité 2: Présentation générale ,Ed: ISFA 3- Winter-Associes, 6 octobre 2008, p: 47.
- Ibid, p: 48.
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 -2.3.1.2متطلبات اإلبالغ ونشر المعلومة حسب الركيزة الثالثة:
حتدد الركيزة الثالثة من توجيهات املالءة  2االلتزامات املتعلقة بتقدمي التقارير املالية واليت اهلا طابعني كمي
ونوعي ،من خالل تقريرين رئيسيني :تقرير املالءة والوضع املايل ( ،)SFCRوهو عبارة عن تقرير عام يوجه مباشرة
إىل ااهليئات الرقابية (املادة  51من توجيهات املالءة )2؛ والتقرير التنظيمي للمشرفني ( ،)RSRمث يتم إسناد
البيانات الكمية الواردة يف التقريرين على شكل تقارير ذات طابع كمي ( ،)QRTيتم نشرها من طرف ااهليأة
األوربية لشركات التأمني وهيئة املعاشات املهنية ( .)EIOPAواجلدول رقم ( )06يبني خمتلف الفروقات بني التقارير
الصادرة حسب توجيهات املالءة .2



- (SFCR(: Solvency and Financial Condition Report.
- (RSR): Regular Supervisory Return.

- (QRT): Quantitative Reporting Templates.

- (EIOPA): European Insurance and Occupational Pensions Authority.
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الجدول رقم ( :)06مقارنة بين التقارير الصادرة عن شركة التأمين حسب توجيهات المالءة .2
تقرير المالءة والوضع

التقرير التنظيمي

للمشرفين ()RSR

()QRT

الجهة المرسل إليها

اجلمهور

اجلهات الرقابية فقط

اجلهات الرقابية مع وجود بعض البنود
ذات الطابع العمومي

نوعية البيانات

كمية ونوعية

كمية ونوعية

كمية

المالي ()SFCR

المحتوى

التقرير الكمي

• البيئة اخلارجية واألداء

• البيئة اخلارجية واألداء

• رأس املال املالءة املطلوب ()SCR

• نظام احلوكمة

• نظام احلوكمة

• رأس املال املالءة األدىن ()MCR

• موجز بيانات املخاطر

• موجز بيانات املخاطر

• املخصصات التقنية

• التقييم

• التقييم

• األصول

• تسيري رؤوس األموال

• تسيري رؤوس األموال

• رؤوس األموال اخلاصة

الصيغة

إلكرتونية

إلكرتونية

إلكرتونية

اإلصدار

سنوي

التقرير الكامل كل ثالث
سنوات أو بناءا على طلب
من اجلهات الرقابية

فصلي (للجهات الرقابية فقط)
وسنوي

يف غضون  14أسبوع بعد
انتهاء السنة املالية للشركة
مع متديد املوعد النهائي
حىت  4أسابيع فيما خيص
جممعات التأمني

يف غضون  14أسبوع بعد
انتهاء السنة املالية للشركة
مع متديد املوعد النهائي
حىت  4أسابيع فيما خيص
جممعات التأمني

فصلي :بعد  5أسابيع
سنوي :بعد  14أسبوع من هناية السنة
املالية

استالم التقرير

Source: Christophe Burckbuchler et Mark Irwin, Vers un plus grand niveau de détail, un
renforcement de la transparence et une périodicité plus rapprochée de L’information financièremise en œuvre des exigences en matière d’informations prudentielles et de publication imposées
par le pilier 3 de solvabilité II, Ed: Moody’s Analytics, Paris, 2011, p: 03.

ال ينحصر ااهلدف من الركيزة الثالثة يف ضمان إمكانية املقارنة بني شركات التأمني على مستوى االحتاد
األورويب لتعزيز محاية املؤمن اهلم وثقة املستثمرين ،بل وكذا حتسني القدرة التنافسية لشركات التأمني وإعادة التأمني
يف االحتاد األورويب وإظهار مدى االلتزام بتوجيهات املالءة  2عن طريق نشر التقارير حول الوضعية احلقيقية للشركة
( RTSو.)SFCR

1

- Damien Leurent et al, Solvabilité II: L’échéance se rapproche !, Lettre des services financiers N°20, Ed: Financial Services,
2011, p: 13.
1
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تؤثر الركيزة الثالثة لتوجيهات املالءة

2

على شركات التأمني كذلك من خالل رفع مستويات اجلودة يف

نوعية تنفيذ وتقدمي التقارير اجلديدة ،باإلضافة إىل إنتاج أكر كمية من البيانات والتخطيط املنظم اجتاه اجلمهور
العام.
يتم استخدام املعيار ( - )XBRLلغة تقارير األعمال املوسعة  -لتقدمي التقارير ()QRT؛ حيث يستخدم
هذا املعيار من قبل البنوك يف التقارير التنظيمية املقدمة ،ولفهم هذا الشكل اجلديد جيب على شركات التأمني
1
حتديد ااهليكل األمثل ملعيار (.)XBRL
2

إن املتطلبات اجلديدة اليت تفرضها توجيهات املالءة  2واملتعلقة بالتقرير تتسم بـما بلي:
 ضرورة توفر مجيع البيانات واملعلومات ،وأن تكون متاحة للجهات املعنية ).(Availability توفر مستوى عايل من الدقة عند نشر املعلومة ).(Granularity االمتثال للقواعد واألساليب املستخدمة لتحديد وحساب املتطلبات التقنية؛ على سبيل املثال "التوافق").(Compliance
 االلتزام باملدد واآلجال واجلداول الزمنية املفروضة من قبل اجلهات الرقابية فيما خيص تقدميالتقارير ).(Calendar
 تكييف صيغ وأشكال التقارير حسب معايري متطلبات اإلبالغ التنظيمية (.)Flexibilityيف األخري ميكن أن نوضح آثار الركائز الثالثة لتوجيهات املالءة  2على شركات التأمني من خالل الشكل
رقم (.)35

- Thomas VERDIN et Lionel SLUSNY, Le pilier 3 de Solvency II maitriser le reporting réglementaire, dossier spécial
reporting solva2, Ed: Business & Regulatory Financial Information Expertise, France, p: 01.
2 - Bearing Point Holding, Solvency II: Solution de reporting réglementaire pour l’assurance, dossier special reporting solva2,
Ed: Business & Regulatory Financial Information Expertise, EU, 2011, p: 03.
1
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الشكل رقم ( :)35آثار الركائز الثالثة لتوجيهات المالءة  2على شركات التأمين.

الركيزة الثانية:

الركيزة األولى:

المتطلبات النوعية

المتطلبات الكمية

الركيزة الثالثة:

متطلبات نشر المعلومة

اآلثار المشتركة بين الركائز الثالثة للمالءة 2

تقليص الفجوة بين ممارسات إدارة

المخاطر وطرق تخصيص رأس المال ومتطلبات المالءة 2

تنفيذ توجيهات المالءة  2بطريقة منسقة ومقيّدة بضوابط تنظيمية في إطار بيئة غير مستقرة
استحداث إطار متماسك إلدارة المخاطر متناسب وحجم الشركة (مبدأ التناسب)
ضمان التناسق بين مدخالت ومخرجات الشركة

آثار الركيزة األولى
 تطوير واستحداث مناذج
وأدوات تقييم املتطلبات التقنية.
 وضع أدوات وطرق ختصيص
رؤوس األموال مبا يتماشى مع
متطلبات إدارة املخاطر.
 استخدام األدوات األكثر قدرة
على فهم نتائج تقييم (.)SCR
 املسامهة يف احلسابات املتعلقة
بـ.)ORSA( :

آثار الركيزة الثانية
 إعادة النظر يف املهام األساسية
إلدارة املخاطر ،االكتواريا ،املالية
االمتثال ،ومراجعة احلسابات.
 االستناد على نظام حوكمة قوي.
 وضع منوذج (.)ORSA
 التمكن من معرفة آثار تنوع
املخاطر.
 توسيع عملية الرقابة واإلشراف.
 وضع اسرتاتيجية إدارة املخاطر
(إدخال مفهوم الرغبة يف املخاطرة).

آثار الركيزة الثالثة
 ترمجة خمتلف املتطلبات يف شكل
تقارير.
 تطوير العمليات والنظم الالزمة
إلنتاج التقارير داخليا وخارجيا.
 حتديث وأمتتة طرق وضع التقارير.
 تطوير وصيانة نظام إدارة البيانات
إلنتاج التقارير وفقا لآلجال اليت
تفرضها اجلهات الرقابية.

Source: Muriel Attia, Une offre pour répondre aux exigences de solvabilité II, article publiée, Ed:
The Asset Servicing Journal, n°25, EU, mars 2011, p: 04.
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 -2.2اآلثار االقتصادية والمالية لتوجيهات المالءة  2على شركات التأمين التحاد األوربي.
سنتناول يف هذا احملور أثر توجيهات املالءة  2على منتجات التأمني ،وعلى اسرتاتيجيات االستثمار لشركات
التأمني ،ونتطرق كذلك إىل أثر توجيهات املالءة  2على فعالية وتنافسية شركات التأمني الحتاد األوريب ،باإلضافة
إىل بعض اآلثار األخرى اهلذه التوجيهات على شركات التأمني.
 -1.2.2أثر توجيهات المالءة  2على منتجات التأمين:
تؤثر توجيهات املالءة  2على منتجات التأمني من عدة نواحي :التصميم ،التسعري ،الرحبية ،والعرض.
 -1.1.2.2تصميم منتجات التأمين وأثره على الربحية:
عملية مراجعة تصميم املنتجات يف بعض قطاعات التأمني من النتائج املتوقعة لتوجيهات املالءة  ،2فهي
تنطوي ضمنيا على تغيريات يف نطاق وأسعار املنتجات املعروضة ،كما أن شركات التأمني قد تعيد النظر يف
ترتيبات توزيع األرباح واحلاجة إىل خيارات وضمانات طويلة األجل ،باإلضافة إىل إدخال بعض الشروط
واألحكام اليت تسمح مبواكبة األوضاع االقتصادية ،كتكييف األقساط مع معدل التضخم أو املراجعة الدورية
ملعدل التحويل إىل التقاعد وغريها.
يشمل تصميم املنتج كذلك تقدمي منتجات تأمني متنوعة ،توسيع قاعدة اخلطر واالستفادة بشكل أفضل
من التنويع والتغطية من املخاطر.
خيتلف نوع ونطاق التعديالت اليت يتم إدخااهلا يف تصميم املنتجات من شركة تأمني إىل أخرى
فشركات التأمني على األشخاص يكون تركيزها أكثر على املنتجات التقليدية ،بدال من تقدمي منتجات التأمني
املرتبطة باملنتجات املصرفية ،والذي يتم من خالله نقل خماطر االستثمار وخماطر التعمري للمستأمنني.
أما يف قطاع التأمني على غري األشخاص  ،فيمكن مالحظة تغيريات ماثلة يف تصميم املنتجات ،خصوصا
يف فروع التأمني عالية املخاطر وذات الرتدد املنخفض كالتأمني على املسؤولية جتاه الغري والكوارث الطبيعية ،كما
ميكن لشركات التأمني أن حتول املزيد من املخاطر ملؤمن اهلم للحد من نطاق أو مدى التغطية اليت توفرها.
إن احلاجة إىل إحداث تغيري يف تصميم املنتجات حسب توجيهات املالءة  2خيتلف من دولة إىل أخرى،
باختالف تطور السوق وخصائصه ،فالدول اليت تكون أسواقها غري متطورة نسبيا أين تسيطر منتجات التأمني
على غري األشخاص على اجلزء األكر من املبيعات كالتأمني على السيارات (وهي منتجات عالية الرتدد
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ومنخفضة الشدة) تكون احلاجة أكر إىل إعادة تصميم املنتج ،ويف املقابل تتطلب كميات أقل من متويل رأس
املال ،أما الدول اليت تعرف أسواق التأمني فيها نضجا نسبيا و وتكون حصة التأمني على األشخاص فيها
مرتفعة ،ميكن أن تكون احلاجة فيها إلعادة تصميم املنتج أكر.
 -2.1.2.2تسعير منتجات التأمين وأثره على الربحية:

أدخلت توجيهات املالءة  2جمموعة من املؤشرات اجلديدة لطرق التسعري ،وذلك ملواكبة املعايري احملاسبية
اجلديدة ،والستخدام النمذجة الستوكاستيكية ،هذا من جهة ،ومن جهة أخرى فإن شركات التأمني مطالبة
بإعادة النظر يف النماذج االقتصادية اخلاصة هبا ،من أجل تكييف املنتجات املقدمة مع التوجيهات اجلديدة.

يتوجب على شركات التأمني مراجعة سياسة املنافسة اخلاصة هبا والتوجه حنو ترشيد الضمانات (التسعري
ومستويات الرحبية املتوقعة) .إن مستويات الرحبية يف توجيهات املالءة  2ال ميكن تفسريها بنفس الطريقة اليت تفسر
هبا اليوم ،ألن تسعري العقد سوف يكون عامال تنافسيا كبريا ،من خالل تطوير األدوات والعمليات االزمة ملتابعة
الرحبية واألخطار حمل التأمني.
على شركات التأمني إدخال مفهوم جديد للرحبية يتوافق مع أهداف الشركة والتسعري الذي يتالءم مع
مركزها التنافسي ومستوى املخاطر؛ خاصة بالنسبة لتأمينات األشخاص ،وعليها جتديد طرق وأساليب عرضها
ملنتجات التأمني.
مبوجب توجيهات املالءة  2على شركات التأمني العمل على تسعري منتجاهتا وفقا ملستويني؛ بالنسبة
للمستوى األول يكون تسعري املنتجات وفقا للقيمة االقتصادية باستخدام التقنيات االكتوارية ،أما املستوى الثاين
فيكون فيه تسعري املنتجات وفقا ملوقع الشركة يف السوق وباملقارنة مع أسعار املنافسني ،أي التسعري " على أساس
املخاطر ".
ميكن أن تكون الزيادات يف األسعار من النتائج املتوقعة عند تطبيق توجيهات املالءة  ،2خاصة بالنسبة
لألخطار ذات الرتدد املنخفض والشدة املرتفعة (فرع التأمني على غري األشخاص ) ،كما يتوقع أن تزول بعض
1
املنتجات من السوق نظرا لعدم قدرة العمالء على دفع الثمن املطلوب.
على العكس بالنسبة ملنتجات التأمني عالية الرتدد ومنخفضة الشدة فستكون متطلبات رأس املال اخلاصة
هبا منخفضة ،كما أن الضغوط التنافسية قد تؤدي إىل اخنفاض األسعار اخلاصة هبا .إن الدقة يف تسعري املنتج
يعطي حوافز أكر ويشجع على املزيد من التمايز للمنتج.

- Commission of The European Communities, op, cit; p: 25.
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من الصعب التنبؤ بالتأثري الكلي لتوجيهات املالءة  2على أسعار املنتجات ،كما أن طرق التسعري احلالية ال
تأخذ بعني االعتبار خماطر االكتتاب املختلفة ،أما حسب توجيهات املالءة  2فيتطلب األمر مزيدا من متطلبات
رأس املال عند تسعري املنتج وذلك عن طريق الفهم اجليد ملخاطرها وحتديث النماذج اليت تعكس آثارها.
تتمثل ميزات املنتجات اليت تنطبق عليها شروط إضافية ملتطلبات رأس املال فيما يلي:

1

 املنتجات اليت تعرف تذبذبا يف املطالبات. املنتجات الطويلة األجل. املنتجات مع اخليارات والضمانات ،واليت تكون مكشوفة على خماطر االكتتاب أو املخاطر املالية.من الصعب توحيد تسعري منتجات التأمني عر حدود االحتاد األوريب بسبب غياب تعريفات موحدة،
باعتبار أن منتجات التأمني ختتلف من حيث األخطار املغطاة ،اخليارات ،املعايري واحلوافز الضريبية املرتبطة هبا
وغريها ،كما أنه ليس من املنتظر أن تقوم توجيهات املالءة  2خبلق منتجات " موحدة " ،وهو األمر الذي يعتر
من سلبيات هذه التوجيهات.
من املتوقع إستحدات منتجات تأمني جديدة بشكل تدرجيي؛ فبالنسبة ملنتجات التأمني على غري
األشخاص فستكون الفرتة االنتقالية قصرية نسبيا باعتبار أن مدة العقد قصرية ،أما منتجات التأمني على
األشخاص فستكون الفرتة االنتقالية أطول بكثري ،ألن الرتتيبات التعاقدية فيها تكون على املدى الطويل.
 -3.1.2.2عرض منتجات التأمين:

توفري بعض املنتجات التأمينية اليت تضم خصائص معينة ميكن أن تكون من األمور احلامسة يف أنشطة
اقتصادية حمددة ،فمصطلح " توفري " يتضمن مالءمة عقود التأمني للمستأمن (املخاطر املغطاة أم ال) وما مدى

هذه التغطية ،وما القدرة على حتمل تكاليف خدمات التأمني املقدمة .على شركات التأمني أن حتول السياسات
القائمة عليها عقود التأمني على حنو يعكس بيئة املخاطر اجلديدة لتوجيهات املالءة .2
طرح منتجات جديدة من النتائج املنتظرة واملتوقعة لتوجيهات املالءة  ،2ورمبا بأسعار أفضل و مبرونة أكر،
فظهور منتجات جديدة يساعد األفراد والشركات على حتسني إدارة مستوى األخطار اليت تنطوي عليها بعض
القرارات االقتصادية وتعطي مزيدا من اخليارات للعمالء ،فتوفري مثل هذه املنتجات ميكن أن يؤدي إىل حتفيز
االستهالك واالستثمار والنمو االقتصادي.

- KPMG LLP, Solvency II: A closer look at the evolving process transforming the global insurance industry, U.S.A, 2011, p:
15.
1
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إن إدخال بعض التعديالت يف تصميم املنتجات يؤدي بالضرورة إىل متطلبات جديدة يف رأس املال ،ما
جيعل توفري بعض املنتجات عملية غري مرحبة لشركات التأمني ،وهو األمر الذي ميكن أن يؤثر على أنشطة
اقتصادية معينة.
من اآلثار املرتتبة لنظام رأس املال التنظيمي اجلديد ارتفاع أسعار منتجات التأمني ،والذي يؤثر بدوره على
كل من العمالء والشركات من خالل ختصيص جزء من إنفاقها لتغطية التأمني ،وزيادة اإلنفاق على التأمني ميكن
أن يزامحه اإلنفاق يف جماالت أخرى .كما ميكن أن تؤدي مثل هذه الزيادات يف األسعار باملشرتين للمنتج التأميين
إىل اقتنائه واحليلولة دون اخلوض يف األنشطة االقتصادية اليت تتطلب تغطية تأمينية أكر.
جانب آخر ينبغي أن يؤخذ بعني االعتبار وهو تأثري املنافسة على أسعار املنتجات التأمينية ،ففي مثل
هذه الظروف ميكن أن تنخفض األسعار بشكل عام ،خاصة بالنسبة للقطاعات األكثر قدرة على املنافسة يف
سوق التأمني ،ويتعلق األمر باملنتجات اليت حتتوي على تقلبات أقل يف شدة اخلطر واليت تتطلب كميات أقل من
متطلبات رأس املال (مثل :التأمني على السيارات ،التأمني املنزيل) ،واليت ويف بيئة تنافسية عالية تكون إمكانية
عرضها على العمالء كبرية ،ما يعين وجود وفورات يف التكاليف ،ويف هذه احلالة ستكون اآلثار على العمالء
عكس اليت ذكرت يف حال ارتفاع األسعار ،ما يؤثر بدوره على قرارات اإلنفاق؛ ففي حالة ما إذا ت شراء منتجات
تأمني إضافية (األمر الذي يعتر حافزا لقطاع التأمني) ،سريتفع حجم االستثمار عر أسواق رأس املال ،وبالتايل
زيادة النمو االقتصادي.
على الرغم من بعض األثار السلبية احملتملة لتوجيهات املالءة  2على عرض منتجات التأمني ،إال أنه ميكن
1
حصر بعض اآلثار اإلجيابية فيما يلي:
 تعزيز محاية املؤمن اهلم ،ويكون ذلك من خالل:
 ربط هامش املالءة املطلوب مباشرة باملخاطر املختلفة. رؤية أفضل لألخطار من قبل شركات التأمني وتوقع مسبق للصدمات اليت قد حتدث. تغطية أمثل لألخطار. أسعار أكثر إنصافا للمستأمنني :تسعري منتج التأمني حسب توجيهات املالءة  2يشتمل على تعبئة رأس املال
لتغطية متطلبات هامش املالءة وختصيص أفضل لرأس املال ،ما يعين أن تسعري هذه املنتجات سيكون أكثر
عدالة بالنسبة للمستأمنني مقارنة باملخاطر الكامنة.

 تنويع أدوات التغطية التأمينية.

 إطالق املزيد من املنتجات املبتكرة ،ويكون ذلك من خالل:
- Andrew Wallace-Barnett, Solvabilité II: Conséquences sur la gestion des risques des assureurs et sur les produits
d’assurance, Ed: AXA, France, pp: 12-13.
1
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 التكنولوجيا املتقدمة لفهم األخطار حمل التأمني. األخذ بعني االعتبار متطلبات رأس املال يف مجيع أشكال حتويل املخاطر وجتنب ختصيص مبلغ إضايف لرأساملال املالءة املطلوب ،وبذلك تصبح املنتجات املبتكرة أكثر رحبية لشركات التأمني وأرخص بالنسبة للمستهلكني
مع تقليل أكر للمخاطر.
حسب توجيهات املالءة  2وفيما يتعلق مبنتجات التأمني ،على شركات التأمني القيام مبا يلي:

1

 ضبط تسعرية املنتج والضمانات املتعلقة به للحفاظ على نفس مستوى الرحبية على األقل.
 زيادة عرض منتجات التأمني ،ويكون ذلك من خالل:
 جتديد طرق عرض املنتج وتوجيه املؤمن اهلم حنو منتجات أكثر مالءمة للطبيعة االحرتازية لتوجيهات املالءة.2
 -ترشيد السوق حنو ضمانات وتسعريات ذات مستويات من الرحبية اجليدة.

 التخصيص االسرتاتيجي ،ويكون ذلك من خالل:

 إعادة توجيه املخصصات حنو األصول األقل خماطرة. استهداف التغطيات التأمينية األكثر أمهية. -2.2.2أثر توجيهات المالءة  2على استراتيجيات االستثمار لشركات التأمين:
سيتم تناول أثر توجيهات املالءة  2على اسرتاتيجيات االستثمار لشركات التأمني من ناحية تقييم األصول
واخلصوم واحملفظة االستثمارية ،ومن ناحية مدى االنكشاف على املخاطر واآلثار املتعلقة بالعدوى ،وأخريا
الشفافية واإلفصاح يف إطار سوق األوراق املالية يف االحتاد األوريب.
 -1.2.2.2تقييم األصول والخصوم والمحفظة االستثمارية:

تقوم توجيهات املالءة  2على مبدأ رأس املال املبين على املخاطر ،أين يتم تقييم األصول واخلصوم بالقيمة
االقتصادية ،والذي يعتر أساس تطوير نظام رقايب قائم على رأس املال يأخذ بعني االعتبار خمتلف املخاطر،
لتحقيق هذه الغاية ينبغي توفر معايري التقييم االحرتازي لألصول واخلصوم حبيث تكون هذه املعايري متوافقة مع
القواعد احملاسبية اليت وضعتها جملس املعايري احملاسبة الدولية (.)IASB
تتأثر قيمة األصول اليت حتتفظ هبا شركات التأمني من خالل التقييم على أساس القيمة السوقية ،كما أن
أثر إعادة تقييم األصول وإعادة توزيع احملفظة سوف خيتلف من دولة إىل أخرى تبعا لنمط االستثمار الكلي لقطاع
- Gildas Robert, Solvabilité II: Les impacts sur la tarification et l’offre produit, Colloque du CNAM, Ed: Optimind, 6 octobre
2011, p: 28.

- (IASB): International Accounting Standards Board.
1
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التأمني الذي تنتمي إليه الشركة ،وقد خيتلف كذلك بسبب وضع تفاصيل دقيقة يف القوانني على الرغم من أن
التشريعات احلالية لالحتاد األورويب حتدد مجيع فئات األصول اليت هي مؤهلة لتغطية املخصصات التقنية.
إن إعادة التوازن للمحفظة االستثمارية يعتمد أيضا على مدى تطور وتكامل األسواق املالية ،ففي البلدان
اليت فيها بعض املنتجات غري متاحة بعد ،ستكون إمكانية تغطية املخاطر فيها حمدودة ،أما األسواق األكثر منوا
فإمكانية التكامل فيها ستكون كبرية.
من حيث خماطر العملة جيب الفصل بني الدول األعضاء يف منطقة اليورو والدول خارج منطقة اليورو
حيث أن شركات التأمني يف منطقة اليورو تتمتع بإمكانية الوصول وحلد كبري إىل األسواق املالية املتقدمة ذات
السيولة العالية ،ما ميكن وبسهولة أكر من مطابقة التزاماهتا املالية دون األخذ بعني االعتبار خماطر العمالت ولن
تكون هناك احلاجة للتحوط من خماطر العملة اليت تتم يف العادة بتكلفة إضافية .فإعادة توزيع االستثمارات بني
شركات التأمني حسب توجيهات املالءة  2ميكن أن يؤثر على األسواق املالية من حيث األسعار وحجم هذه
االستثمارات وكذا التقلبات السوقية والسيولة.
أوال :األثر على قيمة األصول:

إن إعادة توزيع احملفظة االستثمارية بني شركات التأمني ينطوي على جمموعة من املخاطر اليت ميكن أن تؤثر
ال حمالة على أسعار األصول ،وذلك من خالل زيادة أعباء رأس املال املتعلقة مبخاطر االستثمار ،واليت من شأهنا
أن تدفع شركات التأمني للتحول من أسواق األسهم حنو استثمارات أخرى أقل تكلفة كاالستثمار يف األوراق
املالية ذات الدخل الثابت.
سيكون على كل شركة تأمني املفاضلة بني العائد املتوقع على حمفظة استثماراهتا وتكلفة رأس املال املطلوبة
لتغطية خماطر االستثمار؛ فإذا جتاوزت التكلفة العائد املتوقع فإن شركة التأمني ستحاول احلد من مستوى خماطر
االستثمار من خالل التحول حنو االستثمارات األقل تكلفة ،إال أن هذا التحول املفاجئ من قبل مجيع شركات
التأمني سوف يسبب حتما زيادة حادة يف أسعار األوراق املالية ذات الدخل الثابت ،خاصة يف قطاعات السوق
ذات السيولة املنخفضة نسبيا ،وارتفاع أسعار األوراق املالية ذات الدخل الثابت مع ثبات العوامل األخرى من
شأنه أن ينطوي على اخنفاض تكلفة رأس املال ،مع األخذ بعني االعتبار زيادة االرتباط بني األصول واخلصوم،
وكذا طول مدة حمفظة التأمني يف شركات التأمني على األشخاص أين سيكون األثر أكثر وضوحا.
األثر على أسعار األوراق املالية ذات الدخل الثابت ميكن أن خيتلف من دولة إىل أخرى يف االحتاد األورويب
فالدول ذات األسواق املالية األقل منوا نسبيا مع قطاع تأمني كبري نسبيا ستكون األكثر تضررا ،أما يف حالة تكامل
سوق السندات يف منطقة اليورو نسبيا فإن التأثري هنا سيكون أقل .ومع ذلك ،فإن املعروض من السندات طويلة
األجل غري كافية لتلبية مجيع طلبات شركات التأمني ،وذلك نتيجة إلصدار اتفاقية االستقرار والنمو ()SGP
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لتشجيع دول االحتاد األورويب للحد من املديونية وبالتايل تقليل احتياجاهتا التمويلية وإصدار السندات ،عالوة
على ذلك ،فإن معظم احلكومات ترغب يف إصدار سندات طويلة األجل واحلد من املعروض من األوراق املالية
اخلالية من املخاطر على املدى الطويل.
االخنفاض احملتمل لألوراق املالية اخلالية من املخاطر على املدى الطويل ميكن أن جيعل أثر توجيهات املالءة
 2على أسعار السندات أكر ،كما أن الوضع يف سوق السندات السيادية ميكن أن يسهل على شركات التأمني
احلصول على رأس املال .ويف املقابل ،فإن إعادة توزيع احملفظة االستثمارية لشركات التأمني من احملتمل أن يقلل
من الطلب على األسهم ،وستتأثر األسهم األكثر سيولة على الفور ،ولكن التأثري الدائم سيكون دائما على
األسهم األقل سيولة واليت سيكون حجم التداول فيها منخفض نسبيا ما يزيد من احتمال تغيريات كبرية يف
األسعار.
هذه التقلبات يف أسعار األسهم ميكن أن ت نتقل إىل ميزانيات شركات التأمني عر التقلبات يف قيمة أصواهلا
(ورأس املال احملتفظ به ملواجهة خماطر االستثمار ذات الصلة)؛ يف املدى الطويل قد يسبب االخنفاض يف أسعار
األسهم تقويضا لالستثمارات اجلديدة يف االقتصاد خاصة يف القطاع العقاري ،وميكن أن يتسبب بتأثريات سلبية
على الثروة سواء بشكل مباشر أو غري مباشر عن طريق احليازات يف صناديق التقاعد ،كما أن تأثري ذلك على
أسعار األسهم خيتلف باختالف دول االحتاد األوريب.
كما ستكون هناك آثار على أسعار العقارات أين تكون خماطر االستثمار مرتبطة أساسا بقلة سيولتها
باإلضافة إىل إشكالية طرق التقييم املعتمدة ،فمن احملتمل أن يكون لتوجيهات املالءة  2آثارا سلبية على العقارات،
فتحول شركات التأمني من االستثمار العقاري حنو االستثمار يف األوراق املالية ،سيؤدي إىل االخنفاض يف أسعار
العقارات وأسعار األوراق املالية املرتبطة بامللكية (الصناديق العقارية).
بشكل عام ،ميكن لشركات التأمني العمل وفقا لتوجيهات املالءة  2وكذلك معايري ( )IFRSوتعديل حمافظها
االستثمارية مع األخذ بعني االعتبار مبادئ تقييم املخاطر اجلديدة ،وعلى هذا األساس جيب أن تتم التغريات يف
األسعار بشكل سلس وليس بشكل مفاجئ ،ميكن توضيح خمتلف اآلثار املتوقعة لتوجيهات املالءة  2على توزيع
األصول املختلفة لشركات التأمني من خالل الشكل رقم (.)36
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الشكل رقم ( :)36األثر المتوقع لتوجيهات المالءة  2على توزيع األصول المختلفة لشركات التأمين.

أثر سلبي

أثر إيجابي
%33

%67

األسهم

%67

العقارات
السندات

%100
%33

%67

المنتجات المهيكلة

والصناديق

أدوات السوق النقدي

%67

Source: Gildas Robert, Solvency II: Impact on asset management, Ed: association of the Luxembourg
Fund Industry, June 2012, p: 10.

من خالل الشكل يتضح لنا توقع وجود تأثري مباشر وإجيايب على كل من السندات وأدوات السوق
النقدي ،وتأثري سليب على العقارات ،أما املنتجات املهيكلة واألسهم فستتأثر إجيابيا وسلبيا بنسب متفاوتة.
 -2.2.2.2االنكشاف على المخاطر واآلثار المتعلقة بالعدوى:

إضافة إىل إعادة توزيع احملفظة تعمل شركات التأمني من خالل توجيهات املالءة

2

على نقل خماطر

االستثمار من ميزانياهتا العامة إىل أطراف أخرى ،تتمثل الوسائل اليت تتضمنها هذه اآللية فيما يلي:
أوال :منتجات التأمين المرتبطة بالمنتجات المصرفية (:)Unit Linked Products
تعمل هذه املنتجات املقدمة من طرف شركات التأمني على األشخاص على نقل خماطر االستثمار من
ميزانيتها العامة؛ فالتأمني على األشخاص هو أداة مالية هامة مقارنة بأنظمة التقاعد التقليدية يف كثري من الدول
األوروبية ،أين أصبح األفراد يلجؤون أكثر فأكثر إىل قطاع التأمني كبديل عنها ،ما ساهم يف تزايد الطلب على
مثل هذه املنتجات يف اآلونة األخرية يف مجيع أحناء أوروبا ،يف هذا الصدد ميكن أن تواجه شركات التأمني على
األشخاص تزايدا يف خماطر التعمري ،إال أن هذه العملية قد تتسبب يف زيادة التعرض ملخاطر االستثمار ،والذي
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ميكن أن يؤدي إىل تقلبات مؤقتة يف ثروات العمالء وبالتايل ميكن أن يكون له آثار على االقتصاد الكلي (آثار
على الثروة املالية) ،فعلى سبيل املثال التعرض للمخاطر مباشرة قد يؤثر على استهالك العمالء.
ثانيا :التوريق:

يعتر التوريق وسيلة لنقل املخاطر ويستخدم على نطاق واسع من طرف شركات التأمني على األشخاص

وعلى غري األشخاص ؛ حيث يتم إعادة جتميع املوارد املالية يف شكل أوراق مالية وبيعها يف أسواق رأس املال ،كما
يستخدم التوريق بشكل كبري يف إعادة التأمني كوسيلة لزيادة قدرهتا على استيعاب املخاطر من شركات التأمني
وتوفري السيولة ،فالتوريق يسمح اهلا باستيعاب جمموعة أوسع من املخاطر وإدارة رأس املال بشكل أكثر كفاءة،
وبالتايل ميكن لشركات التأمني أن تعمل على نقل املخاطر بعيدا عن ميزانياهتا العامة إىل أسواق رأس املال.
على هذا األساس ميكن القول أن توجيهات املالءة  2توفر احلافز لشركات التأمني لزيادة استخدام أسواق
رأس املال كمنافذ لنقل املخاطر ،والذي بدوره ميكن أن يساهم يف الرفع من كفاءة القطاع ومنوه ،فاألوراق املالية
املرتبطة بالتأمني اهلا القدرة على حتسني رأس املال وإدارة املخاطر بالنسبة لشركات التأمني ،وكذا ختفيض تكلفة
التأمني على العمالء ،ومع هذا فإن التوريق ينطوي على تكاليف عديدة ميكن تقسيمها إىل :تكاليف رأس املال
(على الشركة املصدرة اليت هي قادرة على رفع رأس املال) ،وتكاليف ااهليكلة (رسوم احملامني ،تكاليف اخلراء
االستشاريني ،االكتواريني ،)...استخدام التوريق من طرف جمموعات التأمني الكبرية يكون بشكل أكر وعلى
نطاق واسع.
هذا االمتداد املتزايد من قبل شركات التأمني ميكن أن يقابله زيادة يف الطلب على الوسطاء املاليني
(صناديق التحوط وصناديق االستثمار  ،)...فاألوراق املالية املرتبطة بالتأمني ( )ILSهي أداة جذابة لتحقيق فوائد
تنويع احملافظ املالية ذات الدخل الثابت ،فمقارنة بالسندات العادية اليت حتمل خماطر االئتمان ،فسندات الكوارث
حتمل خماطر الكوارث الطبيعية ،وبالتايل تعمل سندات الكوارث على حتسني أداء احملفظة وتقلل من خماطرها
بتحويل هذه املخاطر إىل السوق ذات الدخل الثابت ،واليت لديها قدرة هائلة باملقارنة مع إعادة التأمني ،ومع
ذلك ،تستخدم كأداة للتنويع كما متتاز هذه األدوات املالية بالتعقيد ،إال أن املخاطر النهائية حلاملها تكون غري
واضحة املعامل ،وعادة ما يكون العمالء (األسر) هم املالك النهائيني اهلذه األوراق املالية عن طريق صناديق
املعاشات وصناديق االستثمار واملنتجات املصرفية ،وهو األمر الذي ميكن أن يكون له آثارا على االستقرار املايل.
 -3.2.2.2الشفافية واإلفصاح في إطار سوق األوراق المالية لمنطقة األورو:
حتقق توجيهات املالءة  2املزيد من التقارب الرقايب والنظامي لقطاع التأمني يف أحناء االحتاد األورويب ما
يساعد على ضمان وجود فرص متكافئة جلميع شركات التأمني ،كما أهنا توفر معيارا مشرتكا للحماية جلميع
املؤمن اهلم بغض النظر عن الشكل القانوين لشركات التأمني.
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ينبغي أن يتضمن هذا التقارب يف املمارسات الرقابية تعزيز الشفافية واإلفصاح بني شركات التأمني يف مجيع
أحناء االحتاد األورويب ،ويف املقابل على شركات التأمني وإعادة التأمني تزويد اجلهات القائمة على القطاع
باملعلومات الالزمة عن كل من :نظام احلوكمة ،األرصدة التقنية ،مناذج املخاطر ،اختبارات التحمل واإلجراءات
الداخلية األخرى ،فضال عن املعلومات املالية واالستثمار ،وبالتايل متكني املشرفني على القطاع من أخد صورة
أكثر اكتماال حول وضعية مالءة شركات التأمني ،ما يعزز االجراءات املتخذة ملواجهة أي تدهور يف وضعية املالءة
والقيام باإلجراءات التصحيحية املناسبة ،فهذه املعلومات اإلضافية تعتر كوسيلة للتدخل يف الوقت املناسب من
قبل املشرفني ،خاصة فيما يتعلق بشركة التأمني اليت تعاين من تدهور يف املالءة.
تنطوي توجيهات املالءة  2على تدابري حمددة تتعلق بالتقارير العامة واإلفصاح ،واليت تعتر كوسيلة لتعزيز
االنضباط وجلعل املعلومات متاحة يف األسواق إلضفاء مزيدا من الشفافية ،وهو األمر الذي من شأنه أن يساعد
املسامهني احلاليني واحملتملني على فهم وبدقة الوضعية املالية للشركة من خالل تقليل التباين يف املعلومات ،وإعطاء
ثقة أكر للمستثمرين حول الوضعية احلقيقية اهلا ،وكذا حتقيق مستويات عالية من الشفافية املطلوبة يف السوق على
الرغم من وجود تكاليف إضافية لالمتثال ملتطلبات الركيزة الثالثة.
 -3.2.2أثر توجيهات المالءة  2على فعالية وتنافسية شركات التأمين لالتحاد األوربي:
من اآلثار اإلجيابية لتوجيهات املالءة  2تعزيز محاية املؤمن اهلم اليت يتم حتقيقها من خالل زيادة مرونة
صناعة التأمني وحتقيق مستويات أعلى من الشفافية ،وكذا توطيد التكامل يف سوق التأمني يف االحتاد األورويب ما
يساهم يف رفع كفاءهتا وحتسني القدرة التنافسية للقطاع ،ويكون ذلك من خالل االستفادة من فوائد التنويع
وأدوات ختفيف املخاطر من خالل متطلبات أكثر صرامة إلدارة املخاطر ،رأس املال ومتطلبات اإلفصاح املايل
العام.
 -1.3.2.2أثر توجيهات المالءة  2على فعالية شركات التأمين:
األنظمة احلالية لشركات التأمني يف دول االحتاد األورويب ال تقوم على حنو كاف بتنويع األخطار يف أعمال
التأمني ،وميكن أن تظهر متطلبات رأس مال عالية بشكل مصطنع يف بعض خطوط األعمال للشركات الكرى
عالوة على ذلك ،تعتر األنظمة اليت تقوم عليها قطاعات التأمني عر الدول يف أوروبا غري متناسقة ما قد يؤثر
على تنافسية شركات التأمني.
من خالل توجيهات املالءة  2يكمن ااهلدف األساسي من عمليات الدمج بني شركات التأمني يف االحتاد
األورويب يف حتسني مستوى الكفاءة يف صناعة التأمني وزيادة حصتها يف السوق ،باإلضافة إىل استغالل مزايا
التنويع وإمكانية احلصول على رؤوس األموال ما حيقق ميزة تنافسية نظرا الخنفاض تكلفة رأس املال.
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كما أن استخدام النماذج الداخلية إلدارة املخاطر يشجع الشركات الكبرية لتحقيق املزيد من النمو
واالستفادة من وفرات احلجم الذي ميمكنها من توزيع تكاليفها الثابتة على قاعدة أوسع ،وكذا حتسني الكفاءة
اإلدارية واحلد من التقلبات احملتملة يف اإليرادات عن طريق زيادة حجم الشركة ،والذي بدوره يؤدي إىل مكاسب
أكر ،وكذا دخول أسواق جديدة وتوزيع منتجاهتا على قاعدة أوسع من العمالء ،والذي يؤدي بدوره إىل زيادة
كفاءة شركات التأمني يف االحتاد األورويب
 -2.3.2.2أثر توجيهات المالءة  2على تنافسية شركات التأمين:
لتوجيهات املالءة

2

آثار مباشرة على تنافسية شركات التأمني من خالل تعزيز قدرهتا على استخدام

التكنولوجيا املتوفرة يف السوق ،والدراية الكافية حول تقنيات تنظيم وإدارة املخاطر واليت تكون أكثر تعقيدا من
النظام احلايل ،وبالتايل كل شركة تأمني تطبق توجيهات املالءة  2سوف تضطر إىل الدخول يف بعض االستثمارات
لتصبح أكثر توافقا مع النظام الرقايب اجلديد.
بالنسبة حلرية دخول السوق لشركات التأمني فستكون مرتفعة نتيجة لفرض احلد األدىن من املتطلبات
الكمية والنوعية ،أما بالنسبة لتكاليف اخلروج من السوق فحسب توجيهات املالءة  2فمن احملتمل أن تكون
مكلفة لشركات التأمني نتيجة للخضوع ملتطلبات االمتثال ،خاصة فيما يتعلق باملعايري احملاسبية.
إن تطبيق التوجيهات اجلديدة للمالءة  2قد يؤدي إىل حتقيق ميزة تنافسية يف تكاليف الشركات الكبرية
على وجه اخلصوص ،كما أن آثار التنويع ضمن حمفظة األصول واخلصوم قد ختلق اقتصاديات جديدة على نطاق
واسع داخل أسواق التأمني ،وأن تنظيم حقوق امللكية قد يعزز عمليات قطاع التأمني عر احلدود القطاعية وبالتايل
1
ضرورة تنظيم هذه العملية لضمان املنافسة املتكافئة والعادلة يف السوق.
بوجود املعايري الرقابية املشرتكة املتعلقة مبتطلبات رأس املال واملتمثلة يف الركيزة األوىل ،واملتطلبات النوعية
ضمن الركيزة الثانية ،ستكون هناك فرص متكافئة للشركات ،ما يعزز املنافسة عر احلدود يف مجيع أحناء االحتاد
األورويب؛ كما أن إنشاء سوق موحدة متكاملة يف خدمات التأمني ميكن العمالء من احلصول على جمموعة واسعة
من املنتجات بأسعار أكثر تنافسية بني شركات التأمني.

- Stefan Schuckmann, Solvency II : Impact on asset management, Working papers on risk management and insurance N° 44,
Ed: Hato Schmeiser, Switzerland., august 2007,pp: 18-19
1
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 -4.2.2آثار أخرى لتوجيهات المالءة  2على شركات التأمين التحاد األوربي:
باإلضافة إىل اآلثار اليت ت تناواهلا يف احملاور السابقة ،هناك آثار أخرى لتوجيهات املالءة  2على شركات
التأمني الحتاد األوريب ال تقل أمهية عنها ،ميكن حصر هذه اآلثار يف :اآلثار ااهليكلية والتنظيمية ،عالقة شركات
التأمني بأصحاب املصاحل ،األثر على إعادة التأمني ،وأخريا اآلثار االجتماعية اهلذه التوجيهات.
 -1.4.2.2اآلثار الهيكلية والتنظيمية:
إن الرتكيز بشكل أكر على قياس املخاطر وإدارهتا ضمن توجيهات املالءة  2ميكن أن يؤثر على هيكل
قطاع التأمني يف االحتاد األورويب ،وكذا على طرق إدارة شركات التأمني من خالل الربط بني قيمة رأس املال
املطلوب ومستوى املخاطر؛ ما يلزم الشركة العمل على ختصيص أكثر كفاءة لرأس املال عر فروعها املختلفة ،وكذا
العمل على تعزيز تنافسيتها باللجوء إىل تقدمي منتجات التأمني اليت حتقق أفضل توافق بني القسط واملخاطر من
جهة ،واللجوء إىل االستغالل األمثل لليد العاملة ،والذي من شأنه أن حيدث تغيريات هيكلية يف قطاع التأمني.
حتتاج الشركات أيضا إىل إجراء الدراسات التقنية والفنية ملنتجات التأمني حول كل من األخطار املغطاة،
الضمانات ،التسعري ،واخليارات ،وكذا تأثري ميزات املنتج على ( ،)SCRوبالتايل ضرورة مراجعة بعض مناذج
األعمال كتصميم املنتجات وتسويقها ،إدارة األصول واخلصوم وغريها ،يف حني أن هذه التغيريات سوف يرتتب
عليها تكاليف معينة ،فباإلضافة إىل الضغوطات اليت تتعرض اهلا شركات التأمني من وكاالت التصنيف واشتداد
املنافسة ،ستكون مطالبة مبواكبة التغريات اليت حتدث يف القطاع املايل الذي يشهد عملية تغيري مستمرة يف هذا
السياق لرفع مستواها.
باعتبار أن توجيهات املالءة  2تقوم على النهج القائم على إدارة املخاطر ،فاسرتاتيجيات تصميم املنتجات
املرتبطة باملخاطر ميكن أن يكون اهلا تأثري على هيكل سوق التأمني ،ويف هذا السياق وضعت توجيهات املالءة 2
نظاما متكامال يتعلق حبوكمة الشركات وعالقة هذ ا النظام مباشرة بعملية صنع القرار ،وبالتايل يستوجب هذا
اإلطار اجلديد إتباع هنج أكثر انتظاما لوظيفيت إدارة املخاطر واالكتواريا ،وسوف يتعني على الشركات النظر يف
كيفية تنسيق هذه الوظائف مع بعضها البعض على نطاق أوسع وبشكل وثيق وفق االسرتاتيجية املتبعة يف إدارة
الشركة؛ ما يستوجب األخذ بعني االعتبار البيانات وحتليالهتا املستخدمة يف حسابات املالءة ،وذلك للحفاظ
على مصداقية السوق وضمان متطلبات اإلفصاح املايل والتنظيمي ضمن إطار تنظيمي متناسب ،سليم ،ومتكامل
من جملس اإلدارة ومديري األعمال واملصاحل األخرى.
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 -2.4.2.2عالقة شركات التأمين بأصحاب المصالح:
أصحاب املصاحل هم كل من املسامهني ،محلة وثائق التأمني ،وكذا األطراف األخرى اليت تتعامل معها
شركات التأمني كاجلمهور العام.
أوال :أثر توجيهات المالءة  2على المساهمين:

1

يتمثل أثر توجيهات املالءة  2على شركات التأمني فيما يلي:
 بيع أوراق مالية كاألسهم مكلف للغاية من حيث متطلبات رأس املال ،ما قد يؤثر على نطاق احلماية املمنوحةللمستأمنني (كفرض بعض االستثناءات فيما يتعلق بالتأمني على املسؤولية).
 حتسني املعارف وطرق وأساليب إدارة املخاطر. ترشيد توزيع رأس املال. تعزيز أساليب نقل املخاطر وحتقيق األمان املايل. بالنسبة لشركات التأمني الصغرية يف االحتاد األوريب يكون األثر على املسامهني ضعيف.ثانيا :أثر توجيهات المالءة  2على حملة وثائق التأمين:

2

ميكن حصر أهم اآلثار السلبية لتوجيهات املالءة  2على محلة وثائق التأمني فيما يلي:
 ارتفاع أسعار منتجات التأمني ،خاصة بالنسبة على غري األشخاص اليت من املنتظر أن تزيد بنسبة تقدر ما بني % 5و.% 20
 احتمال اخنفاض عوائد تأمني املعاشات من  % 50إىل .% 30 ميل املؤمن اهلم القتناء املنتجات األقل تكلفة ،واليت تقدم محاية أقل ،أو التخلي عن بعض الضمانات يفالتأمني على األشخاص.
وجود بعض اآلثار السلبية لتوجيهات املالءة  2على محلة وثائق التأمني ال يغين عن وجود جانب إجيايب
3
اهلذه التوجيهات على محلة وثائق التأمني ،واليت تتعلق مبا يلي:
 ارتفاع ثقة العمالء بقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماهتا اجتاههم. املنافسة القائمة على أساس املخاطر. تسعري أكثر إنصافا ملنتجات التأمني. -االبتكار يف منتجات التأمني.

- Fédération Française des Sociétés d'Assurances, Solvency II : Impact on asset management, Ed: EMBARGO, France, mars
2010, p: 06, Andrew Wallace-Barnett, p: 16.
2 - Fédération Française des Sociétés d'Assurances, op, cit; p: 06.
3 - Andrew Wallace-Barnett, op, cit; p: 16.
1
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ميكن توضيح اآلثار اإلجيابية والسلبية املنتظرة لتوجيهات املالءة  2على أصحاب املصاحل بصورة أفضل من
خالل اجلدول رقم (.)07
الجدول رقم ( :)07اآلثار اإليجابية والسلبية المنتظرة لتوجيهات المالءة  2على أصحاب المصالح.
اآلثار السلبية

اآلثار اإليجابية
أصحاب األسهم

• أداء مايل أفضل
• مالءة شركة التأمني
• ميزة تنافسية
• احلد من املنافسني يف السوق

• تكاليف إضافية
• متطلبات رأس مال عالية
• شروط مقيدة لعمل شركات التأمني أحيانا

محلة وثائق التأمني

• محاية أفضل للمستأمنني
• شفافية عالية
• معلومات أفضل

• ارتفاع تسعرية التأمني
• اخنفاض العوائد

أصحاب مصاحل أخرى

• استقرار األسواق املالية
• االستقرار االقتصادي
• ضمان املنافسة

• استثمارات أقل
• ارتفاع التكاليف اخلارجية

Source: Jonas Lorson et al, Evaluation of benefits and costs of insurance regulation – a conceptual model for
solvency II, working papers on risk management and insurance N° 115, Ed: Hato Schmeiser, Gallen, July 2012, p:
05.

 -3.4.2.2أثر توجيهات المالءة  2على إعادة التأمين:

ميكن أن ختلق توجيهات املالءة  2املزيد من الفرص لشركات إعادة التأمني الستخدام هذه اآللية بكفاءة
أكثر إلدارة املخاطر ،فمن الناحية العملية ،شركات التأمني حتتاج إىل إعادة النظر يف مدى قدرة إعادة التأمني
على توفري رؤوس األموال الكافية ،ومدى توافقها وخطط واسرتاتيجيات الشركة ،وكم سيكلف ذلك .وكذلك
مدى اعتبارها كمصدر بديل لرأس املال مقارنة باملصادر التقليدية .

قد تكون طرق اللجوء إىل إعادة التأمني خمتلفة وأكثر تعقيدا يف املستقبل ،خصوصا أن التأثري االقتصادي
إلعادة التأمني على املخاطر سيكون أكثر وضوحا ،وستكون إعادة التأمني أداة مهمة لتعزيز قدرات االكتتاب
وسوف تصبح بشكل متزايد كأداة إلدارة رأس املال ،وتتنافس مع غريها من األدوات املالية كالصكوك ومنتجات
1
سوق رأس املال.

1 - Stefan Schuckmann, The impact of solvency II on insurance market competition-an economic assessment, working papers
on risk management and insurance N° 44, Ed: Hato Schmeiser, Switzerland, august 2007, p: 02.
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إىل جانب دور إعادة التأمني يف ختفيف املخاطر فهي تلعب دورا مهما يف تعزيز االستقرار املايل ،فهي
تساعد شركات التأمني على احلد من التقلبات السنوية للخسائر ،والشركات اليت لديها قدرات أقوى إلدارة
املخاطر (أي تلك اليت تستخدم أدوات إعادة التأمني املناسبة) هي األقل عرضة للمخاطر .ما ال شك فيه أن
توجيهات املالءة  2تساهم يف حتقيق هذا االستقرار عن طريق توفري األموال الالزمة الستخدامها يف حساب
( ،)SCRإال أن هناك خماوف حول االستقرار املايل ناجم عن تركز املخاطر يف قطاع إعادة التأمني على الرغم من
1
أن لديه أدوات ختفيف املخاطر اخلاصة به كإسناد إعادة التأمني والتوريق.
 -4.4.2.2اآلثار االجتماعية لتوجيهات المالءة :2
يلعب التأمني دورا اجتماعيا مهما كالتأمني الصحي والعجز وتعويض العمال ،ويف هذا الصدد تلعب
توجيهات املالءة  2دورا مهما يف ضمان إجراء تقييم مناسب للمتطلبات الكمية املطبقة على شركات التأمني،
مع األخذ بعني االعتبار خصوصيات خمتلف دول االحتاد األوريب ،وقد أدخلت حتسينات أخرى بعد نتائج
) (QIS2إىل النموذج العام فيما يتعلق حبساب املالءة ،عن طريق إدخال وحدة خاصة بـ"خماطر االكتتاب الصحية
اخلاصة " يف التأمني الصحي ،وحسب ( )QIS 3ت تقسيم فرع التأمني على احلوادث والتأمني الصحي إىل ثالث
جمموعات :تعويضات العمال ،التأمني الصحي (قصري األجل) ،وفروع أخرى.
مع دخول توجيهات املالءة  2حيز التطبيق ستحتسب مصاريف العالج على أساس التكلفة االقتصادية
احلقيقية ضمن األخطار الصحية ،وبالتايل تتغري سياسات التسعري احلايل اليت ال تستند التقييمات فيها على أسس
اقتصادية سليمة ،وهو ما قد يؤدي إىل احلد من التغطية لبعض أنواع التأمني أو زيادة يف التسعرية ملواءمتها مع
التكلفة االقتصادية احلقيقية للتأمني .وحسب دراسة األثر الكمي ( )QIS 2حول التكاليف اإلدارية املرتبطة
بإدخال التشريع اجلديد ،أكدت على وجود عبء إداري إضايف على عاتق شركات التأمني.

- Gildas Robert, Comment piloter une entreprise d’assurance IARD sous solvabilité II ?, Journées IARD de
l’Institut des Actuaires: Les nouveaux défis de l’assurance IARD liés à solvabilité II, Ed: Optimind, 11 avril 2012,
p: 13.
1

120

الفصل الثاني :أثر تطبيق توجيهات المالءة  2على شركات التأمين لدول االتحاد األوربي

 -3.2التحديات ومجال االبتكار ضمن توجيهات المالءة 2

على الرغم من انطواء توجيهات املالءة  2على إصالحات جذرية ويف كافة املستويات ،إال أن تطبيقها
يواجهه جمموعة من التحديات تناولناها يف هذا احملور ،وكذا جمال االبتكار الذي ميكن أن يطاله تطبيق هذه
التوجيهات على شركات التأمني.
 -1.3.2تحديات تطبيق توجيهات المالءة  2على شركات التأمين:
تتمثل حتديات وآفاق تطبيق توجيهات املالءة  2على شركات التأمني يف ما يلي:

1

أ -بالنسبة للركيزة األولى:
 فهم النتائج املتسقة يف السوق ،خاصة فيما يتعلق بتوزيع املنتجات. االلتزام بالتواريخ احملددة من أجل تلبية متطلبات االستخدام. تطوير مناذج ذات قدرات عالية لتحديد مدى القدرة على املخاطرة واحلدود املسموح هبا لذلك. وجود قاعدة بيانات جيدة تدعم مناذج رأس املال. ترشيد استخدام رأس املال حسب أولويات املنافسة.ب -بالنسبة للركيزة الثانية:
 وضع اإلجراءات املناسبة لوضع اإلطار العام ملدى حتمل املخاطرة. تنفيذ اإلجراءات املتعلقة باختبارات (.)ORSA تعزيز النهج القائم على تقييم إجيابيات تنويع املنتجات عر وحدات األعمال. تلبية احتياجات املنظمني املتعددة.ج -بالنسبة للركيزة الثالثة:
 تصميم تقارير اإلفصاح للمنظمني ،احملللني ووكاالت التصنيف واملسامهني. تقدمي التوضيحات الالزمة حول النتائج املتعلقة بالسوق ألصحاب املصلح ال سيما املتعلقة باملنتجات. توفري نظام إدارة بيانات فعاال خاص بالعمليات التقنية احلسابية واملتعلقة باملخاطر. -تقدمي طرق تكوين جديدة تتعلق بكل من :التمويل ،االكتواريا ،إدارة املخاطر والتواصل بني اإلدارات.

- Deloitte Development LLC, OP, cit; p: 18.
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 -2.3.2مجال االبتكار ضمن توجيهات المالءة :2
جماالت االبتكار ضمن توجيهات املالءة  2عديدة ،وختتلف ضمن كل ركيزة كما يلي:
أ  -مجال االبتكار ضمن الركيزة األولى:
يهدف جمال االبتكار ضمن الركيزة األوىل إىل حتسني ختصيص رأس املال وزيادة الرحبية ،ويتضمن ما يلي:
 تعزيز املعارف واخلرات للتحكم مبخاطر االكتتاب. إعادة النظر يف أمناط إعادة التأمني. استخدام طرق بديلة لنقل املخاطر. تقييم مدى جدوى النماذج الداخلية.ب -مجال االبتكار ضمن الركيزة الثانية:

يهدف جمال االبتكار ضمن الركيزة الثانية إىل حتسني بيئة الرقابة وإدارة املخاطر ،حتسني حوكمة الشركة يف املدى

القصري واملتوسط ،وكذا حتسني كفاءة العمليات اليت تقوم هبا الشركة ،وهذا من خالل:
 تعزيز أكر حلوكمة الشركات. متابعة تقييم املخاطر يف الشركة وتطوير األساليب املستخدمة لذلك. حتسني وتطوير أدوات اإلدارة والرقابة.ج -مجال االبتكار ضمن الركيزة الثالثة:

يهدف جمال االبتكار ضمن الركيزة الثالثة إىل حتسني ،تطوير ،ومنو الشركة ويتضمن ما يلي:
 توطيد العالقة مع العمالء واالحتفاظ هبم. اكتساب عمالء جدد. -جذب املستثمرين احملتملني.
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خالصة الفصل الثاني:
من خالل تطرقنا آلثار تطبيق توجيهات املالءة  2على شركات التأمني لدول االحتاد األورويب ،تبني أن األثر
الرئيس يتمثل يف حتسني إدارة املخاطر لتصبح أكثر مالءمة ،وذلك نتيجة للتنسيق األفضل بني املخاطر ومتطلبات
رأس املال ،ومتطلبات اإلفصاح املايل العام ،وصوال إىل ختصيص أكثر كفاءة لرأس املال ،ما حيقق استقرار أكر يف
األداء املايل لشركات التأمني ويعزز القوة املالية واملرونة لصناعة التأمني األوروبية ،وبالتايل تعزيز محاية املؤمن اهلم
واملنافسة يف السوق ،وحتقيق املزيد من الشفافية ،وكذا توحيد سوق التأمني يف االحتاد األورويب ليصبح أكثر
تكامال .وما ال شك فيه أن هذه التغيريات ااهليكلية اليت جاءت هبا توجيهات املالءة  2يف قطاع التأمني يف االحتاد
األورويب سيكون اهلا تأثري على بقية االقتصاد من خالل طرح جمموعة واسعة من املنتجات ورمبا بسعر أفضل.
من ناحية اآلثار املتعلقة باألسواق املالية فهي حمدودة ،إذ ميكن حتديد جمموعة من اآلثار اإلجيابية الرئيسية
اليت تتمثل يف اخنفاض تكلفة رأس املال وزيادة فرص احلصول على التمويل اخلارجي بسبب التغريات يف القطاع
املايل .أما على املدى املتوسط هناك آثارا سلبية تتعلق بالسوق املالية ،فتوجيهات املالءة  2قائمة على أساس
املخاطر ،ويف حالة اهتزاز املركز املايل وحدوث ردود فعل قوية قد تضطر العديد من شركات التأمني لبيع أصواهلا
من أجل تلبية متطلبات رأس املال التنظيمي ،ويف حالة اعتماد املؤسسات املالية على أطر منذجة خماطر ماثلة
ميكن أن يؤدي بالشركات حنو السلوكيات املشرتكة.
مع ذلك ،فإن حماوالت تعزيز كفاءة النظام املايل قد تشكل خماطر على االستقرار املايل يف املدى القصري
ويف هذا الصدد تتمثل التأثريات السلبية احملتملة لتوجيهات املالءة  2يف زيادة تقلب األرباح ورؤوس األموال يف
شركات التأمني لالحتاد األورويب ،خاصة الشركات غري الفعالة منها ،ما قد جيرها على اخلروج من السوق.
من اآلثار األخرى لتوجيهات املالءة  2إعادة توزيع خماطر االستثمار بني املتعاملني االقتصاديني ،ما قد
يؤدي إىل آثار على توازن االقتصاد الكلي ،خاصة مع تزايد الروابط بني النظام املصريف واألسواق املالية.
إن ارتفاع خماطر أقساط التأمني يف املدى املتوسط ،وكذا التقلبات النامجة عن تقييم املوجودات واملطلوبات
لشركات التأمني على أساس السوق مع التغريات احملتملة يف تشكيالت املخاطر الكلية يؤثر على متطلبات رأس
املال يف النظام اجلديد القائم على املخاطر ،إال أن التحدي الرئيس يف تطبيق توجيهات املالءة  2يكمن يف تقييم
ورصد االستقرار وتعزيز خصائص هذه التوجيهات اجلديدة املنظمة لشركات التأمني.
بغرض دراسة اآلثار احلقيقية لتوجيهات املالءة  2على شركات التأمني لدول االحتاد األوريب ،قمنا بدراسة
كمية تعتمد على جمموعة من املعايري املختلفة ،وهذا يف الفصل الثالث من الدراسة.
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تمهيد:
هتدف توجيهات املالءة  2إىل وضع إطار تنظيمي قائم على أبعاد اقتصادية تأخذ بعني االعتبار املخاطر
اليت تواجه شركات التأمني ،من خالل بناء إطار متكامل من ثالث ركائز تتضمن متطلبات كمية ،نوعية وتعزيز
الشفافية واإلفصاح من خالل نشر املعلومة.
هبدف معرفة مدى تأثري توجيهات املالءة  2على شركات التأمني لدول االحتاد األوريب تم إجراء جمموعة من
الدراسات هلذا الغرض تسمى بـ " :دراسات األثر الكمي " ،وهي عبارة عن دراسات ميدانية عملية هتدف إىل
إظهار اآلثار احملتملة هلذه التوجيهات؛ وحتليل النتائج املرتتبة عليها ،بغرض تصميم متطلبات مفصلة لشركات
التأمني ذات طابع كمي ونوعي ،وقد أجريت حلد اآلن سبعة دراسات لألثر الكمي حتت إشراف جلنة ()CEIOPS
بناءا على طلب من املفوضية األوروبية ،تشمل هذه الدراسات عينة كبرية من شركات التأمني ملختلف دول االحتاد
األوريب.
سنتطرق إىل آخر هذه الدراسات " الدراسة السابعة لألثر الكمي الصادرة عن جلنة ( " )CEIOPSوخمتلف
نتائجها يف هذا الفصل بالوصف والتحليل ،وهذا هبدف التعرف على اآلثار املنتظرة لتوجيهات املالءة  ،2من
خالل دراسة ما ت قياسه كآثار كمية لتطبيق هذه التوجيهات على شركات التأمني لدول االحتاد األوريب ككل مع
الرتكيز على دراسة حالة كل من الدول اآلتية :أملانيا ،إيطاليا ،وبولندا.
يتناول هذا الفصل احملاور التالية:
 دراسات األثر الكمي للمالءة .2 أثر تطبيق توجيهات املالءة  2على شركات التأمني لدول االحتاد األوريب ككل. -أثر تطبيق توجيهات املالءة  2على كل من :أملانيا ،إيطاليا ،وبولندا.
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 -1.3دراسات األثر الكمي للمالءة .2
نظام املالءة  2ختلله عدة دراسات مسيت بـ " :بدراسات األثر الكمي ( " )QISواليت تكفلت بإجنازها
اهليئة األوربية لإلشراف على قطاع التأمني بطلب من املفوضية األوربية.
أجريت حلد اآلن سبعة دراسات لألثر الكمي ،كان اهلدف من الدراسات الكمية املنجزة هو اختبار
قواعد احلسابات املقرتحة ضمن املالءة  2وكذا األمور األخرى املتعلقة هبذه التوجيهات قبل بداية تطبيقها؛ حبيث
يتم تقييم اآلثار املرتتبة عنها من حيث متطلبات رأس املال ،بعد استعراض دراسات األثر هذه يتم إعداد لوائح
جديدة مبا يتماشى مع نظام املالءة  2استنادا إىل املبادئ التوجيهية اليت وضعت خالل املرحلة السابقة.
أوال :دراسة األثر الكمي (:)QIS 1
أجريت أول دراسة لألثر الكمي ( )QIS 1عام  ،2005يكمن اهلدف من إجراء هذه الدراسة فيما يلي:
 املقارنة بني طرق احتساب املخصصات الفنية بني خمتلف شركات التأمني. مجع املعلومات املتعلقة بطرق احلساب املستخدمة الحتساب املخصصات الفنية.من خالل هذه العملية يتم تقييم التزامات شركات التأمني املتعلقة مبا يلي:

1

2

 التقدير األمثل وهامش اخلطر. معايرة الطرق املستخدمة للحصول على جمال ثقة يرتاوح بني (.)% 90 ،% 75 ،% 60أهم النتائج املتوصل إليها من خالل هذه الدراسة ما يلي:

3

 وجود استجابة نوعية من قبل شركات التأمني حول الطرق املستخدمة الحتساب متطلبات املالءة. يف شركات التأمني على األشخاص ،لعبت املسامهات يف األرباح دورا مهما يف حساب املخصصات الفنية. يف شركات التأمني على األضرار ،مأد ت طرق احلساب اجلديدة املستخدمة إىل وجود مستويات متدنية مناملخصصات الفنية مقارنة مع الطرق التقليدية.
ثانيا :دراسة األثر الكمي (:)QIS 2
أجريت دراسة لألثر الكمي ( )QIS 2عام  ،2005تتعلق هذه الدراسة مبا يلي:
 -مستوى املخصصات الفنية.

4

- Eva BENROS, Solvabilité II: Calibrage des MCR/SCR dans le contexte QIS4, Mémoire d’actuariat, Université Louis
Pasteur, Strasbourg, 2008, p: 21.
2 - Vincent MEISTER, Solvabilité II: contexte, valorisation et impacts sur l’exigence en capital, Mémoire d’actuariat,
Université Louis Pasteur, Strasbourg, 2008, p: 20.
3 - Eva BENROS, OP. cit; p: 22.
4 - Marc Azouz, Impacts opérationnels de Solvabilité 2 sur les organismes d'assurance, mutuelles et instituts de prévoyance,
Colloque de l’AMRAE: Impacts Solvency 2 sur vos contrats d'assurances, Ed: Optimind, 22 Septembre 2011, p: 08.
1
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 طرق حساب رأس مال املالءة املطلوب ( )SCRورأس املال املالءة األدىن (.)MCR1

أهم النتائج املتوصل إليها من خالل هذه الدراسة ما يلي:
 حسب املعايري املستخدمة يف الدراسة ،تبني أ من مجيع شركات التأمني ذات مالءة جيدة. أظهرت طريقة " تكلفة رأس املال " جناعتها يف احتساب هامش اخلطر. اخنفاض نوعا ما يف مستوى املخصصات الفنية. ضرورة تعديل بعض النماذج املستخدمة يف تقييم املخاطر مستقبال.فتحت هذه الدراسة الكمية اجملال لنقاشات تتعلق بطرق حساب متطلبات رأس املال ،وكان احلديث ألول
مرة حول استخدام النموذج العام.
ثالثا :دراسة األثر الكمي (:)QIS 3

اقتصرت دراسات األثر الكمي األوىل والثانية على طرق احتساب املخصصات الفنية فقط ،وكذا كيفية بناء
النموذج العام املتعلق برأس مال املالءة املطلوب ( .)SCRعلى هذا األساس تم إجراء دراسة األثر الكمي ()QIS 3
2

لتحقيق األهداف التالية:
 مجع املعلومات الالزمة الستكمال بناء النموذج العام. التزود باملعلومات الالزمة حول مدى جدوى احلسابات املتعلقة باحتساب متطلبات رأس املال. حتديد اآلثار الكمية على متطلبات رأس املال وميزانيات شركات التأمني. حتديد اآلثار على املمكنة على جمموعات التأمني.أهم النتائج املتوصل إليها من خالل هذه الدراسة ما يلي:
 -عدم احلاجة إلعادة حتويل رأس املال يف أوربا.

3

 حتسن نوعي يف التعامل مع العديد من األمور خاصة فيما يتعلق بطرق احتساب رأس املال املالءة األدىن(.)MCR
 تباين بعض النتائج النامجة عن عمليات النمذجة املتعلقة بالتقدير األمثل. األخذ بعني االعتبار لبعض العوامل اليت فُسرت بشكل خاطئ.رابعا :دراسة األثر الكمي (:)QIS 4

أجريت دراسة لألثر الكمي ( )QIS 4عام  ،2008تم خالل هذه الدراسة التفصيل أكثر حول طرق احلساب
4
املتعلقة باملستوى الثاين .على هذا األساس تم إجراء دراسة األثر الكمي ( )QIS 4لتحقيق األهداف التالية:
1

- Eva BENROS, OP. cit; p: 22.
- Ibid, p: 23.
3
- Idem.
4
- Ibid, pp: 23-24.
2
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 حتديد اآلثار املنتظرة لتوجيهات املالءة  2على ميزانيات شركات التأمني وإعادة التأمني ومقارنتها مع توجيهاتاملالءة
 مجع املعطيات الكمية والنوعية حول طرق احلساب املتعلقة مبتطلبات رأس املال.أكدت نتائج دراسة األثر الكمي ) (QIS 4الصادرة عن ) (CEIOPSيف  19نوفمرب  2008أنمه سوف يكون
.1

هناك آثارا متفاوتة لتوجيهات املالءة  2على شركات التأمني ،كما تبني أن  % 90منها قادرة على تلبية متطلبات
املالءة املالية اجلديد فيما يتعلق بـ ) ،(SCRكما اعتربت أن استخدام النماذج الداخلية فرصة لتحسني إدارة
املخاطر ورأس املال ممما ينعكس بصورة إجيابية على عملية اختاذ القرارات بشكل سليم على هذا األساس بدال من
استهداف متطلبات رأس ملال أقل.1
خامسا :دراسة األثر الكمي (:)QIS 5

أجريت دراسة لألثر الكمي ( )QIS 5عام  ،2010اهلدف من هذه الدراسة هو قياس اآلثار الكلية
2
لتوجيهات املالءة  2على مجيع شركات التأمني يف االحتاد األوريب من حيث:
 مدى مالءمة طرق حساب املخصصات الفنية ،احلد األدىن ملتطلبات رأس املال ،رأس املال املالءة املطلوبوتقييم األصول واخلصوم.
مدى التأثري على مستوى رأس املال الالزم من قبل شركات التأمني. متطلبات رأس املال الالزمة لشركات التأمني. مدى استعداد شركات التأمني اليت قد ترغب يف استخدام النموذج الداخلي يف املالءة  2والنتائج النامجة عناستخدام النماذج الداخلية.
3
أهم النتائج املتوصل إليها من خالل هذه الدراسة ما يلي:
 فيما خيص استخدام منوذج داخلي؛ انعكاس أفضل للمخاطر يف شركات التأمني. النموذج العام احلالية ال يأخذ بعني االعتبار كل التقلبات املستقبلية وبالتايل ضرورة إدخال تغيريات عليهمستقبال.
إمكانية استخدام أساليب التقييم األخرى على سبيل املثال ) (IFRSبدال من األساليب املنصوص عليها حاليا حتقيق مستويات متفاوتة من حيث متطلبات ) (SCRو(.)MCRفتم إجراؤها على التعاونيات واليت من خالهلا أخدت عدة اعتبارات
بالنسبة لدراسة األثر الكمي السادسة م
تتعلق خبصوصيات هذا النوع من التأمني ،مأما دراسة األثر الكمي السابعة فسيتم التطرق إليها بالتفصيل يف احملور
القادم من الدراسة ،تم إجراء كل من هاتني الدراستني سنة .2013

- Mark Batten et al, Solvency II: QIS4 – Results and messages, Ed: Price water house Coopers LLP, 2008, p: 01.
- The Financial Services Authority, The fifth Quantitative Impact Study (QIS5) for Solvency II, Ed: Financial Services
Authority, N° 1920623, London, March 2011, p: 03.
3
- Commissariat aux Assurances, Quantitative Impact Study 5 Results and conclusions, Ed: Financial Services Authority, N°
1920623, Luxembourg, Avril 2011, p: 58.
1
2
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 -2.3أثر تطبيق توجيهات المالءة  2على شركات التأمين لدول االتحاد األوربي ككل.
لقياس أثر تطبيق توجيهات املالءة  2على شركات التأمني لدول االحتاد األوريب تم االعتماد يف الدراسة على


ستة معايري خمتلفة الختبار السيناريوهات احملتملة ،كالتايل:

 أثر تطبيق توجيهات املالءة  2حسب املعيار األول (.)CCP أثر تطبيق توجيهات املالءة  2حسب املعيار الثاين (.)Extrapolation أثر تطبيق توجيهات املالءة  2حسب املعيار الثالث (.)CMA أثر تطبيق توجيهات املالءة  2حسب املعيار الرابع (.)EMA أثر تطبيق توجيهات املالءة  2حسب املعيار اخلامس (.)TM أثر تطبيق توجيهات املالءة  2حسب املعيار السادس (املعايري جمتمعة). -1.2.3نطاق دراسة األثر الكمي ( )QIS 7وحدودها (الطريقة واإلجراءات).
اعتمدنا يف هذه الدراسة على جمموعة من املعايري احملددة واختبارها يف تركيبات خمتلفة ،عن طريق استخدام
مكونة من  13من السيناريوهات احملتملة ذات الطابع الكمي والنوعي .على هذا األساس تناولنا بالدراسة
سلسلة م

هذا احملور من خالل التطرق إىل :معايري الدراسة ،السيناريوهات احملتملة حمل الدراسة ،أسس ومتطلبات الدراسة،
عينة الدراسة وأخريا الوضعية قبل استخدام معايري الدراسة.
أوال :معايير الدراسة:
تتمثل معايري الدراسة فيما يلي:
أ -المعيار األول (:)CCP

يعرف مبعدل الفائدة اخلايل من املخاطر ،يستخدم هذا املعيار من قبل اهليئات الرقابية يف حالة التقلبات
اليت ميكن أن تنشأ يف السوق املالية ،فعندما تنخفض قيمة األصول تقوم شركات التأمني بالتحول من األصول
ذات املخاطر العالية كاألسهم إىل األصول األقل خماطرة كالدين احلكومي ،وهذا قد يُسبب مزيدا من االخنفاض
 -ملزيد من املعلومات اطلع على الرابط:
- https://eiopa.europa.eu/publications/qis.

 ،)Counter Cyclical Premium )CCP( -يعرب عنه كذلك ب:

(.)risk-free interest rate
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يف قيم األصول ،وبالتايل حدوث نزول يف األسواق املالية ،لذلك يرافق هذا االخنفاض يف قيمة األصول اخنفاض يف
قيمة اخلصوم ،كما أ من هذا املعيار أثبت فعاليته من الناحية التقنية للحد من تأثري التقلبات قصرية األجل على
األموال اخلاصة لشركات التأمني.
خالل الدراسة سيتم اختبار ثالثة مستويات ثابتة من السيناريوهات املستخدمة هلذا املعيار(:

50

نقطة

أساس 100 ،نقطة أساس ،و 250نقطة أساس ) ،كما تم استحداث وحدة فرعية للخطر متعلقة بـ )CCP( :إىل
النموذج العام.

تم االستعانة مبعدل الفائدة اخلايل من املخاطر بغرض معرفة ّ
التغريات بني خمتلف العمالت ،وكذا تم
االعتماد على معدل العائد اآلجل (.)UFR
ب -المعيار الثاني (:)Extrapolation

يتم استخدامه من أجل استكمال املالحظات حول السوق عندما تكون املعلومات غري موثوقة أو غري
متوفرة ،وعندما متتاز أسواق السندات بعدم السيولة على املدى طويل األجل.
ج -المعيار الثالث (:)CMA

يعتمد هذا املعيار على األدوات اليت تعكس بشكل أفضل املخاطر اليت تواجه شركات التأمني ،ممما ميكنها
من جتنب التعرض ملخاطر الطرف املقابل وخماطر السوق من خالل تقييم حركة السوق اليت قد تؤثر على قيمة
األصول واخلصوم.
د -المعيار الرابع (:)EMA

يتعلق هذا املعيار بتقييم خمتلف املتطلبات التقنية على املدى طويل األجل.

ه -المعيار الخامس (:)TM

يتعلق هذا املعيار بالتدابري اليت يتم من خالهلا توفري االنتقال السلس من توجيهات املالءة  1حنو تطبيق
توجيهات املالءة .2

و -المعيار السادس (اختبار اإلجراءات والتدابير مجتمعة):
يقوم هذ املعيار على اختبار مجيع املعايري السابقة جمتمعة.
 -تسمى بـ ،))BPS( Basis Point(( :العالقة بني التغريات املئوية ونقطة أساس ميكن تلخيصها على النحو التايل:
التغري بـ 100 =% 1 :نقطة أساس ،و 1 =% 0.01نقطة أساس ،لذلك يقال مثال إ من السندات اليت يزيد العائد منها من  % 5إىل  % 5.5بزيادة مبقدار  50نقطة أساس ،أو أسعار
الفائدة اليت ارتفعت  ،% 1يقال قد زادت مبقدار  100نقطة أساس.

 ،)Ultimate Forward Rate )UFR(( -اكتسب هذا املعدل امهية كبرية يف اآلونة األخرية واعترب كجزء من تصميم املالءة  ،2يستخدم يف عملية االستشراف حىت ملا بعد
 50عاما .وقد اقرتح تطبيقه ملدة ترتاوح ملا بني ( 20إىل  30عاما).



- (CMA): Classic Matching Adjustment.
- (EMA): Extended Matching Adjustment

- (TM): Transitional Measures
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ثانيا :السيناريوهات المحتملة محل الدراسة:
بغرض تقييم أثر توجيهات املالءة  2على شركات التأمني لدول االحتاد األوريب ،تم استخدام جمموعة املعايري
السابقة الذكر هلذا الغرض واختبارها عن طريق  13سيناريو خمتلف ،تتلخص هذه السيناريوهات يف اجلدول رقم
(.)08
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الجدول رقم ( :)08السيناريوهات المختبرة ضمن الدراسة.
السيناريوهات المحتملة
السيناريوهات المحتملة عند التاريخ المرجعي ()2011

معايير الدراسة
0
1

 -المعيار األول ()CCP

أ

ال يوجد معيار ()CCP

ب

 100نقطة أساس

ج

 50نقطة أساس

د

 250نقطة أساس

عند التواريخ المرجعية

1

2

3

4

5

6

7

8

التاريخية

9

10

X

11
X

X

X

X

X

X

X

X

12
X

X

X
X

 - 2المعيار الثاني )Extrapolation
أ

) 30 = (LLPسنة ،فرتة  40سنة

ب

) 20 =(LLPسنة ،فرتة  40سنة

ج

) 20 = (LLPسنة ،فرتة  10سنة

3

 -المعيار الثالث ()CMA

أ

ال يوجد معيار ()CMA

ب

(1 )CMA

ج

( )CMAالبديلة

4

 -المعيار الرابع ()EMA

أ

ال يوجد معيار ()EMA

ب

(1 )EMA

ج

(2 )EMA

د

( )EMAالبديلة

5

 -المعيار الخامس ()TM

أ

ال يوجد معيار ()TM

ب

( )TMعلى مجيع أعمال التأمني

ج

( )TMعلى األعمال مدفوعة األقساط

6

 -التواريخ المرجعية
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ب

 31ديسمرب 2009

ج
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X
X
X

X
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Source: European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), Technical Findings on
the Long-Term Guarantees Assessment, Germany, 14 June 2013, p: 23.

- (LLP): last liquid point.
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ثالثا :أسس ومتطلبات الدراسة:
تتمثل األسس واملبادئ اليت تستند إليها الدراسة فيما يلي:
 التاريخ املرجعي للدراسة هو سنة .2011 -الصيغ املستخدمة حلساب ( )SCRتتمثل يف :النموذج العام (Formula

 ،)Standardوالنماذج الداخلية

(.)Internal Models
 تتعلق املعلومات حول عينة الدراسة من شركات التأمني مبا يلي: املخصصات التقنية. املعلومات املفصلة حول األصول. األموال اخلاصة. رأس مال املالءة املطلوب ).(SCR احلد األدىن من رأس املال ).(MCR التدفقات النقدية. املعلومات املتعلقة بتوجيهات املالءة  :1امليزانية العامة ومتطلبات رأس املال.رابعا :عينة الدراسة:
تتكون عينة الدراسة من  427شركة ،كما تشتمل كل عينة على املعايري التالية:
 عن كل دولة عضو يف االحتاد األوريب تكون العينة ممثلة بشركات من السوق احمللية ،وأن تكون العينة ممثلةبشركات التأمني اليت تتأثر بالتدابري طويلة األجل املقرتحة.
 فيما يتعلق بشركات التأمني على األشخاص ،تشتمل العينة على ما ال يقل عن  % 50من الشركات الناشطة يفالسوق لكل دولة من دول االحتاد األوريب.
 فيما يتعلق بشركات التأمني على األضرار ،تشتمل العينة على ما ال يقل عن  % 20من الشركات الناشطة يفالسوق لكل دولة من دول االحتاد األوريب ،كما هو موضح يف اجلدول رقم (.)09
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جدول رقم ( :)09عينة الدراسة حسب نوع شركة التأمين.
نوع شركة التأمين

العدد

شركة تأمني على األشخاص

211

شركة تأمني خمتلطة

65

شركة تأمني على األضرار

142

شركة إعادة تأمني

9

Source: European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), Technical Findings on
the Long-Term Guarantees Assessment, Germany, 14 June 2013, p: 29.
:

وميكن أن نوضح حجم العينة حسب نوع شركة التأمني بشكل أفضل من خالل الشكل رقم (.)37
الشكل رقم ( :)37عينة الدراسة حسب نوع شركة التأمين.

المصدر :حسب معطيات اجلدول رقم ( )10باستخدام برنامج (.)Excel

كما ميكن أن نوضح تقسيم العينة حسب حجم شركة التأمني من خالل اجلدول رقم (.)10
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جدول رقم ( :)10عينة الدراسة حسب حجم شركة التأمين.
حجم شركة التأمين

العدد

صغرية

146

متوسطة

166

كبرية

115

Source: European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), Technical Findings on
the Long-Term Guarantees Assessment, Germany, 14 June 2013, p: 29.

وميكن أن نوضح تقسيم العينة حسب حجم شركة التأمني بشكل أفضل من خالل الشكل رقم (.)38
الشكل رقم ( :)38عينة الدراسة حسب حجم شركة التأمين.

عينة الدراسة حسب حجم شركة التأمين

27%

34%

39%

المصدر :حسب معطيات اجلدول رقم ( )11باستخدام برنامج (.)Excel

مأما فيما خيص حجم العينة حسب السيناريوهات احملتملة املطبقة على شركات التأمني ،فيمكن توضيحه
حسب الشكل رقم (.)39
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الشكل رقم ( :)39حجم العينة حسب نوعية السيناريوهات المحتملة المطبقة على شركات التأمين.
0

100

300

200

500

400

السيناريو  ،2011 :0قبل تطبيق املعايري

427

السيناريو  ،2011 :1السيناريو القاعدي

416

السيناريو  )CCP( ،2011 :2منخفض

358

السيناريو  )CCP( ،2011 :3مرتفع

376

السيناريو (CMA) ،2011 :4

77

السيناريو  ،2011 :5تغطية 40Y

317

السيناريو )EMA( ،2011 :6

220

السيناريو  ،2011 :7ثاين ()EMA

89

السيناريو )TM( ،2011 :8
السيناريو )Paid in - TM( ،2011 :9

218
66

السيناريو  )CCP( =)CCP( ،2009 :10القاعدي

254

السيناريو )TM( ،2004 :11

155

السيناريو .2004 :12

227

Source: European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), Technical Findings on
the Long-Term Guarantees Assessment, Germany, 14 June 2013, p: 30.
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خامسا :الوضعية قبل استخدام معايير الدراسة:
قمنا يف هذا احملور بعرض وضعية شركات التأمني يف حالة عدم تطبيق مجلة املعايري املستخدمة يف الدراسة،
وبالتايل سنكون يف هذه احلالة ضمن (السناريو  )0من أجل توفري نقطة انطالق حمايدة لتقييم أثر هذه املعايري.
بالنسبة لشركات التأمني على األشخاص فيما يقارب  % 30من الدول األعضاء مل تتجاوز فيها نسب
احلد األدىن لرأس املال ( % 100 )MCRيف السيناريو  .0وبالنظر إىل نسب توزيع كل من ( )MCRو( )SCRجند


أ من أكثر من  % 40من العينة مل تتجاوز فيها نسب تغطية (.% 100 )SCR

عند السيناريو  0تبني أن هناك العديد من الشركات ال تستويف الشروط املتعلقة بوضعية املالءة ،وبالتايل
فهي حباجة إىل تدابري مناسبة لتحقيق الشروط املتعلقة بكل من ( )MCRو(.)SCR

 -2.2.3أثر تطبيق توجيهات المالءة  2حسب المعيار األول (:)CCP
ت استخدام هذا املعيار بغرض معرفة تأثري القيم الفعلية له ،فقد أثبت فعاليته من الناحية التقنية واعترب
كمؤشر أساسي يف توجيهات املالءة .2



 -1.2.2.3إجراءات العمل وفق المعيار األول:
ميثل ( )CCPالفارق بني العائد الذي ميكن احلصول عليه من األصول املدرجة يف حمفظة شركات التأمني
واملعدل اخلايل من املخاطر ،ومن خالل الدراسة تم إضافة معيار( )CCPإىل هيكل العائد اخلايل من املخاطر،
يستخدم هذا املعيار من قبل اهليئات الرقابية يف حالة التقلبات الدورية االستثنائية للسوق املالية يف منطقة اليورو
مع األخذ بعني االعتبار الطبيعة اخلصوصية للمحفظة االستثمارية لكل دولة.
 -2.2.2.3وضعية مالءة شركات التأمين:

مجيع التحليالت املتعلقة هبذا احملور تستند على " السيناريو القاعدي " ،فرتة التغطية تقارب  10سنوات.

 -أنظر للملحق رقم (.)02
 -أنظر للملحق رقم (.)03
 -ملزيد من املعلومات اطلع على الرابطني:
- https://eiopa.europa.eu/Publications/QIS/EIOPA_LTGA_Appendix_2.__CCP_Activation_14_June_2013.pdf.
- https://eiopa.europa.eu/Publications/QIS/EIOPA_LTGA_Appendix_1_._CCP_Calibration_14_June_2013.pdf.
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أوال :التقدير األمثل:
الشكل رقم ( )40يظهر التغري يف التقدير األمثل ) (BEمقارنة باخلصوم والذي من خالله يتم حتليل األثر
الكلي املتعلق بالتقدير األمثل الناجم عن تطبيق معيار ( ،)CCPكما أ من التقدير األمثل املستخدم هلذا الغرض هو
املتعلقة بالسيناريو ( 1أين  100 = CCPنقطة أساس (.))BPS
الشكل رقم ( :)40تغير التقدير األمثل ) (BEلـ ( )CCPمساوي لـ 100 :نقطة أساس ولـ ( )CCPمساوي لـ50 :

نقطة أساس.

Source: European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), Technical Findings on
the Long-Term Guarantees Assessment, Germany, 14 June 2013, p: 44.

الشكل رقم ( )41يظهر التغري يف التقدير األمثل ) (BEنسبة إىل اخلصوم ،والذي من خالله يتم حتليل األثر
الكلي املتعلق بالتقدير األمثل الناجم عن تطبيق معيار ( ،)CCPكما أ من التقدير األمثل املستخدم هلذا الغرض هو

املتعلقة بالسيناريو ( 1أين  250 = CCPنقطة أساس (.))BPS

الشكل رقم ( :)41تغير التقدير األمثل ) (BEلـ ( )CCPمساوي لـ 250 :نقطة أساس ولـ ( )CCPمساوي لـ50 :

نقطة أساس.

Source: European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), Technical Findings on
the Long-Term Guarantees Assessment, Germany, 14 June 2013, p: 44.
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يتبني من خالل الشكلني ( )40،41أنمه عند معدل أعلى لـ ( )CCPيقابله قيمة أقل للتقدير األمثل (،)BE

وأ من األثر على ( )BEيرتبط ارتباطا إجيابيا مع املدة ،أي ميكن مالحظة أ من أكرب اخنفاض يف التقدير األمثل ()BE
للخصوم يكون عند فرتات أطول.
ثانيا :نسب المالءة:
معظم الدول األعضاء حققت مستويات إجيابية من ( ،)SCRومع ذلك نالح أنمه تم حتقيق مستويات
سلبية عند معدالت أعلى لـ ( ،)CCPكما حدث يف أملانيا ،كما هو موضح يف الشكلني (.)43 ،42
الشكل رقم ( :)42نسب ( )SCRلكل دولة عضو بالمقارنة مع المستويات االفتراضية لـ ( )CCPمساوي لـ 100 :نقطة
أساس ولـ ( )CCPمساوي لـ 50 :نقطة أساس.

Source: European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), Technical Findings on
the Long-Term Guarantees Assessment, Germany, 14 June 2013, p: 45.

الشكل رقم ( )43يبني نسب ( )SCRلكل دولة عضو باملقارنة مع املستويات االفرتاضية لـ ( )CCPمساوي
لـ 100 :نقطة أساس ولـ ( )CCPمساوي لـ 250 :نقطة أساس.
الشكل رقم ( :)43نسب ( )SCRلكل دولة عضو بالمقارنة مع المستويات االفتراضية لـ ( )CCPمساوي لـ 100 :نقطة
أساس ولـ ( )CCPمساوي لـ 250 :نقطة أساس.

Source: European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), Technical Findings on
the Long-Term Guarantees Assessment, Germany, 14 June 2013, p: 45.
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المؤمن لهم:
 -3.2.2.3حماية ّ

من خالل تطبيق املعيار األول ( ،)CCPتبني أ من ميزانية شركات التأمني حسب توجيهات املالءة  2كانت
املؤمن هلم من خالل ضمان قدرة شركات التأمني على
أقل تقلبا وأكثر توازنا ،وهو األمر الذي يعود بالفائدة على م
الوفاء بالتزاماهتا اجتاههم .إالم أنمه قد ظهرت هناك خماوف تتعلق بوجود آثار سلبية ناجتة عن حتقيق مستويات

لمؤمن هلم.
منخفضة من املخصصات التقنية ،وهو األمر الذي سيؤثر بدوره على درجة ونوعية التغطية املقدمة ل م
حسب ( )EIOPAهذا األمر يتوقف على نوعية التدابري املتخذة وكذا الفرتات املتعلقة باألزمات ويف حالة إعسار
حمتمل قد تواجهه شركات التأمني.
مأما فيما خيص متطلبات اإلفصاح والشفافية فيجب أن يكون تأثري هذه التوجيهات على مالءة شركات
التأمني مف صحا عنه من أجل توفري قدر من الشفافية حول الصعوبات اهليكلية احملتملة املرافقة لتطبيق توجيهات
املالءة  ،2وهو األمر الذي من املتوقع أن خيلق ضغوطات كبرية يف السوق.
 -4.2.2.3فعالية وكفاءة الرقابة في شركة التأمين:

من خالل تطبيق التدابري املتعلقة باملعيار األول تبني أ من تطبيق هذه التوجيهات يعود باإلجياب على شركات
التأمني يف حالة األزمات القصرية املدى باعتبار أهنا تنطوي على اآلليات الالزمة واليت ميكن تطبيقها على منطقة

االحتاد األوريب بالكامل ،وبالتايل هذه الطبيعة الشمولية هلذه التدابري داخل منطقة اليورو تسمح بإمكانية املقارنة
بشكل كامل بني وضعيات املالءة عرب السوق بأكمله.
فعالية وكفاءة الرقابة باعتبارها قد ال تعكس بالشكل الكايف
ميكن أن تؤثر هذه التوجيهات على م
خصوصيات الشركة ،فالشركات األكثر تأثرا باألزمات قد ال تليب متطلبات رأس املال وبالتايل حتتاج إىل إجراءات
رقابية مكثفة.
فعالة لإلشراف والرقابة على شركات
ميكن أن تكون التدابري املتضمنة ضمن توجيهات املالءة  2كأدوات م
التأمني ،إالم أ من فعاليتها تعتمد على املشرفني على هذه العملية وكيفية استخدامها من طرفهم يف األوقات اليت

تواجه فيها السوق املالية أوضاعا غري جيدة ،من خالل التدخل السريع واملراقبة املستمرة للحالة حمل املتابعة،
باإلضافة إىل عنصر االستقرار السياسي واملايل.
عندما تتعلق األزمة بالسندات احلكومية العالية التداول يف السوق ،على سبيل املثال ونتيجة لتفاقم أزمة
الديون السيادية سنة  ،2011وجب ضرورة تقييم فيما إذا كان يف مثل هذه احلالة إمكانية لتفعيل هذه التوجيهات
يف الوقت املناسب ،وكذلك ضرورة إعادة النظر يف نطاق وتصميم جمموعة من املؤشرات يف األسواق املالية اليت
ميكن استخدامها لدعم القرارات املتخذة.
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فعالية اإلشراف على
من خالل تطبيق هذا املعيار كذلك تبني أ من يف بعض احلاالت ميكن أن تنخفض فيها م

شركات التأمني يف حالة خرق شروط املتطلبات املتعلقة بالـ ( )MCRو( )SCRيف اجملمعات الكبرية للتأمني نتيجة
املقومة بعمالت
لتعقد إطار تقييم اجملموعة ككل؛ حيث أ من مستويات خمتلفة من معيار ( )CCPعلى االلتزامات م
خمتلفة عرب األسواق املختلفة ميكن أن يكون له تأثري على فعالية وكفاءة اإلشراف على اجملموعة ككل.
 -5.2.2.3إدارة المخاطر:

من خالل تطبيق املعيار األول من الدراسة تبني أ من بعض التوجيهات لن يكون هلا تأثري على إدارة املخاطر

نتيجة للتحفيز على زيادة حيازة األصول مثل السندات احلكومية للدول األعضاء بنسب أعلى أكثر من غريها من
االستثمارات مثل العقارات واألسهم وهو األمر الذي يؤدي إىل تنويع أقل يف احملاف االستثمارية لشركات التأمني.
 -6.2.2.3االستقرار المالي والوقاية من المخاطر النظامية:

من خالل االعتماد على النهج القائم على املعدل اخلايل من املخاطر تبني أ من شركات التأمني تكون أقل

ميال لبيع األصول وبالتايل منع آثار العدوى يف السوق ،أي حتقيق االستقرار املايل وكذلك احلد من" التقلبات
املصطنعة " .وهو من األهداف الرئيسية لتوجيهات املالءة .2
من ناحية أخرى ،ميكن أن يؤدي تطبيق مثل هذه التوجيهات إىل خلق نوع من " االستقرار االصطناعي "
وبالتايل خلق شعور زائف باألمان ملديري الشركات (واملنظمني) ممما يؤدي إىل اختاذ إجراءات خمففة غري مناسبة
للوضعية احلقيقية ،وبالتايل املخاطرة وزعزعة االستقرار يف قطاع التأمني ،وللحد من هذا التأثري احملتمل جيب االلتزام
بشروط اإلفصاح والشفافية يف السوق املالية.
هناك آثارا تتعلق بتبادل البلدان لنفس العملة دون األخذ عني االعتبار مستوى تطور أسواق التأمني من
دولة إىل أخرى ممما قد يتسبب يف مشاكل عديدة؛ حيث يصبح الوضع أكثر تعقيدا يف منطقة اليورو ،كما جتدر
اإلشارة إىل ما يُنظر إليها على أ مهنا تقلبات قصرية األجل يف األسواق املالية قد تنبئ بوجود تغيريات هيكلية يف
عوائد االستثمار أو خماطر االئتمان.
مأم ا فيما خيص املخاطر النظامية أو ما تعرف مبخاطر عدم التماثل فقد تكون هذه التوجيهات كأداة
الستقرار املايل ،من خالل التأثري على الرغبة يف املخاطرة ،وهو األمر الذي ُميكن شركات التأمني من حتقيق
فوائض على نطاق واسع.
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 -7.2.2.3منتجات التأمين وأصحاب المصالح:
فيما يتعلق بأثر تطبيق توجيهات املالءة  2على أصحاب املصاحل ،من خالل املعيار األول للدراسة ميكن
حصر هذا األثر على اجلهات املشرفة على قطاع التأم ني يف االحتاد األوريب ،خاصة خالل األزمات احلادة إذا ما
تعلق األمر بتداول السندات احلكومية .أما فيما يتعلق بأثر تطبيق توجيهات املالءة  2على منتجات التأمني تبني
أ من عدم وجود تدابري كافية ملعاجلة فرتات التقلبات قصرية األجل سيكون له تأثري سليب على عرض منتجات
التأمني على املدى الطويل.
 -3.2.3أثر تطبيق توجيهات المالءة  2حسب المعيار الثاني (:)Extrapolation
سيتم من خالل هذا املعيار استخدام طريقة استقراء مسيث ويلسون وهي مقاربة جديدة يف االقتصاد
الكلي.
 -1.3.2.3إجراءات العمل وفق المعيار الثاني:

من أجل معرفة أثر تطبيق توجيهات املالءة

2

حسب املعيار الثاين سيتم استخدام مقاربة جديدة يف

االقتصاد الكلي ،خاصة فيما يتعلق باألثر على قيمة املخصصات التقنية .باعتبار أنمه يف بعض احلاالت تكون
ملؤمن هلم طويلة األجل كحالة املعاشات ،ودفع االستحقاقات قد ميتد على مدى العمر
التزامات شركات التأمني م
املتبقي ،وبالتايل تشكل خطرا على امليزانية العمومية للشركة التأمني على املدى البعيد .وبالتايل على شركات
التأمني معرفة القيمة احلالية للتدفقات اليت حتدث يف املستقبل .لدراسة األثر الكمي عند حساب التقدير األمثل
يتم دراسة منحىن العائد على أساس طريقة مسيث ويلسون.
تستند طريقة االستقراء لسميث إىل معلمات رئيسية يتم ربطها باملتغريات االقتصادية الستقراء معدل
العائد ،وهي :معدل التضخم املتوقع ،سعر الفائدة احلقيقي املتوقع ) (LLPخالل  20سنة ،معدل (%4.2 :(UFR
من خالل الدراسة اليت طبقت على عملتني (أ) و(ب) تبني أنمه إذا كان سعر الصرف عند ( )LLPأقل من
( )UFRكما هو احلال بالنسبة للعملة (أ) ،فإ من ارتفاع معدل اخلصم يؤدي اخنفاض قيمة املخصصات الفنية .أما
يف حالة ما إذا كان سعر الصرف عند ( )LLPأعلى من ( )UFRكما هو احلال بالنسبة للعملة (ب) فإ من اخنفاض
معدل اخلصم يؤدي ارتفاع قيمة املخصصات الفنية ،كما يوضحه الشكل رقم (.)44

 -معدل ( ،% 4.2 :(UFRتم وضعه بشكل جزايف على أساس أنه جمموع معدل تضخم متوقع مساو لـ % 2 :وسعر الفائدة احلقيقي املتوقع يساوي ،% 2.2 :هذا املعدل
بالنسبة لعملة اليورو.
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الشكل رقم ( :)44منحنى معدل الخصم عند فترات مختلفة.

Source: European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), Technical Findings on
the Long-Term Guarantees Assessment, Germany, 14 June 2013, p: 59.

 -2.3.2.3وضعية مالءة شركات التأمين:

هناك تأثري كبري وملحوظ على نسب كل من ( )SCRو( )MCRلشركات التأمني يف االحتاد األوريب ،خاصة

شركات التأمني على األشخاص بالنظر لطبيعة اخلصوم هلذه الشركات ذات األجل الطويل .ميكن توضيح ذلك من
خالل الشكلني رقم ( )45ورقم (.)46
الشكل رقم ( :)45نسب ( )SCRلشركات التأمين لدول االتحاد األوربي.

Source: European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), Technical Findings on
the Long-Term Guarantees Assessment, Germany, 14 June 2013, p: 64.
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الشكل رقم ( :)46نسب ( )MCRلشركات التأمين لدول االتحاد األوربي.

Source: European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), Technical Findings on
the Long-Term Guarantees Assessment, Germany, 14 June 2013, p: 64.

من خالل الشكلني ( )45و( )46يتبني األثر الواضح على نسب كل من ( )SCRو( )MCRلشركات
التأمني للدول األعضاء لالحتاد األوريب ،وذلك من خالل االنتقال من فرتة  40سنة إىل فرتة  10سنوات.
يف حالة فرتة أطول تنتج عنها زيادة يف نسب املالءة كما هو األمر بالنسبة إىل أملانيا ،إسبانيا إيطاليا،
وأعلى نسبة حمققة كانت يف السويد بنسبة تفوق  ،% 40مأما بالنسبة للبعض اآلخر فتشهد اخنفاضا كما هو األمر

بالنسبة إىل اجملر اليت حققت أقل نسبة ( ،)% 50 -وكذلك بولونيا ( )% 25 -ورومانيا ( .)% 10 -وهو األمر
الذي يعكس الوضع النسيب ملعدل ( )LLPو( ،)UFRفبالنسبة للجنيه االسرتليين ( )GBPمثال تأثري املدة ال يكاد
يذكر لسببني مها:
 أ من هذه العملة لديها معدل ( )LLPيقدر بـ 50 :سنة نظرا لطبيعة األصول اليت تعترب طويلة األجل يف هذهللسوق.
 -وزن التدفقات النقدية بعد  50عاما صغري جدا ووزن التدفقات النقدية خالل  10ال يزال يف ارتفاع مستمر.

من أجل اإلحاطة أكرب مبوضوع تأثري التوجيهات على وضعية املالءة لشركات التأمني لدول االحتاد األوريب
سيتم االعتماد على طريقة " احملاف االفرتاضية " اليت قامت بإجرائها جلنة ( ،)EIOPAمن خالل االستناد على
عمليات النمذجة أو احملاكاة ( )simulationلتحديد أثر بعض اخليارات على عدد من أمناط التدفق النقدي
االفرتاضي ،األمر الذي يتيح إجراء حتليل حلساسية هذه االفرتاضات (اجلدول رقم (.))11
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الجدول رقم ( :)11اختبار المحافظ االفتراضية.
املدى القصري

املدى املتوسط

املدى الطويل

تناقص التدفق النقدي

أ( 8( )1سنوات)

أ( 11( )2سنة)

أ( 16( )3سنة)

تزايد مث تناقص التدفق النقدي

ب( 8( )1سنوات)

ب( 13( )2سنة)

ب( 20( )3سنة)

Source: European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), Technical Findings on
the Long-Term Guarantees Assessment, Germany, 14 June 2013, p: 65.

صممت لتمثيل التدفقات النقدية لشركات التأمني األوروبية يف املدى القصري،
تم وضع ستة حماف افرتاضية ُ
املتوسط ،والطويل ،وذلك من خالل شكلني أو منطني من التدفقات النقدية :التناقص ،االرتفاع ومن مثم

االخنفاض .تم اختبار تأثري ثالثة حاالت تُطبق من خالهلا نوعني من معدالت الفائدة املختلفة على كل حمفظة
كما يوضحه اجلدول رقم (.)12
الجدول رقم ( :)12المحافظ الخاضعة لالختبار حسب معيار الدراسة.
احلالة ( 1الفرتة من  10سنوات
إىل  40سنة)
احلالة ( 2الفرتة من  10سنوات
إىل  40سنة)
احلالة ( 3الفرتة من  10سنوات
إىل  40سنة)

عائد منخفض

(0 = )CCP

( 20 =)LLPسنة

الفرتة =  10سنوات

عائد منخفض

(0 = )CCP

( 20 =)LLPسنة

الفرتة =  40سنة

عائد منخفض

(100 = )CCP

( 20 =)LLPسنة

الفرتة =  10سنوات

عائد منخفض

(100 = )CCP

( 20 =)LLPسنة

الفرتة =  40سنة

عائد مرتفع

(0 = )CCP

( 15 =)LLPسنة

الفرتة =  10سنوات

عائد مرتفع

(0 = )CCP

( 15 =)LLPسنة

الفرتة =  40سنة

Source: European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), Technical Findings on
the Long-Term Guarantees Assessment, Germany, 14 June 2013, p: 65.

أوال :أنماط التدفق النقدي حسب منحنيات الدراسة:
ميكن قياس تأثري هذه احملاف االفرتاضية على التقدير األمثل ( )BEللخصوم وتقييم آثارها على األموال
اخلاصة ونسبة املالءة ،وهلذا الغرض أنشئت ميزانية افرتاضية ومتطلبات مالءة مالية افرتاضية.
ثانيا :األثر على المخصصات التقنية:
أثر كل حمفظة افرتاضية على املخصصات الفنية من االفرتاض األول إىل االفرتاض الثاين يف كل من
السيناريوهات حمل الدراسة ،ميكن توضيحها حسب اجلدول رقم (.)13
يتبني أ من األثر حمدود على املخصصات التقنية بالنسبة للشركات أ( ،)1أ( )2وأ( )3من خالل تناقص
التدفقات النقدية .كما أ من األثر حمدود جدا على املخصصات الفنية للشركات ب( )1ب( )2وب( )3من خالل
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تزايد التدفقات النقدية مثم تناقصها بشكل تدرجيي ،وبالتايل األثر األكثر وضوحا يتمثل يف تغري نسبة املخصصات

الفنية بشكل حمدودا جدا.

الجدول رقم ( :)13األثر على المخصصات التقنية.
األثر على املخصصات التقنية

()%

احلالة

احلالة

1

2

احلالة

3

أ( :)1فرتة  8سنوات

%0

%0

%0

أ( :)2فرتة  11سنة

%0

%0

%0

أ( :)3فرتة  16سنة

%1

%0

%1-

ب( :)1فرتة  8سنوات

%1

%0

%1-

ب( :)2فرتة  13سنة

%2

%1

%2-

ب( :)3فرتة  20سنة

%3

%1

%3-

Source: European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), Technical Findings on
the Long-Term Guarantees Assessment, Germany, 14 June 2013, p: 68.

 -الحالة :01

يف احلالة األوىل من الدراسة تتمثل السيناريوهات حمل الدراسة يف :عائد منخفض معدل )LLP( ،هو

20

عاما ،الفرتة ما بني  40-10عاما.
العائد اخلايل من املخاطر بعد ( )LLPينتقل إىل األسفل ممما يؤدي إىل زيادة يف املخصصات الفنية ،وأ من
التأثري األكرب كان على الشركة ب( ،)3مأما بالنسبة للتدفقات النقدية فشهدت يف البداية تزايدا مثم بدأت يف
التناقص.

 -الحالة :02

يف احلالة الثانية من الدراسة تتمثل السيناريوهات حمل الدراسة يف :عائد منخفض ،معدل ( )LLPهو
عاما ،والفرتة ما بني  40-10عاما.

20

العائد اخلايل من املخاطر كان أعلى ممما كان عليه يف احلالة األوىل ،ولكن ال يزال بعد ( )LLPتنتقل إىل
األسفل ،إالم أنمه ال يزال أقل من نسبة  ،% 4.2ممما يؤدي إىل زيادة يف املخصصات الفنية ،كما أ من تأثري الفرتة يف
هذه احلالة كان أقل.

 -أنظر امللحق رقم (.)02
 -أنظر امللحق رقم (.)03
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 الحالة :03يف احلالة الثالثة من الدراسة تتمثل السيناريوهات حمل الدراسة يف :عائد مرتفع ،معدل ( )LLPهو  15عاما،
الفرتة ما بني  40-10عاما.
العائد اخلايل من املخاطر أعلى من نسبة  ،% 4.2ممما يعين أن أسعار الفائدة تنخفض ببطء أكرب بعد
منحىن ( )LLPوهذا يؤدي إىل اخنفاض يف املخصصات التقنية ،ومرة أخرى كان التأثري األكرب على الشركة ب(،)3
مأما بالنسبة للتدفقات النقدية فكانت يف البداية تتزايد مثم بدأت يف التناقص.
التأثري على نسبة املالءة من خالل امليزانية العامة بسيط ،فأي تغيري ولو بنسبة صغرية نسبيا يف املخصصات
التقنية يؤدي إىل تأثري كبري على األموال اخلاصة ونسبة املالءة.
إ من اخنفاض التدفق النقدي وفقا لـ أ( ،)1أ( )2و أ( ))3يعين أ من تأثري اختيار البارامرتات ال تزال صغرية حىت
من حيث نسبة املالءة ،كما أ من التأثري يظهر بشكل أكرب ملا يبدأ التدفق النقدي بالزيادة ومن مثم االخنفاض
(حسب ب( ،)1ب( ،)2و ب( ،))3ويف كلتا احلالتني يكون التأثري أكرب على احملاف ذات االستحقاق طويل
األجل .كما هو موضح من خالل اجلدول رقم (.)14
الجدول رقم ( :)14األثر على وضعية المالءة

األثر على نسبة املالءة (

)

)%( SCR

احلالة

احلالة

1

2

(.)SCR

احلالة

3

تناقص التدفق النقدي
أ( )1فرتة  8سنوات

%0

%0

%1

أ( )2فرتة  11سنة

%0

%0

%1

أ( )3فرتة  16سنة

%3-

%1-

%4

تزايد مثم تناقص التدفق النقدي

ب( )1فرتة  8سنوات

%3-

%1-

%5

ب( )2فرتة  13سنة

%10 -

%4-

% 10

ب( )3فرتة  20سنة

%14 -

%6-

% 16

Source: European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), Technical Findings on
the Long-Term Guarantees Assessment, Germany, 14 June 2013, p: 69.

 -أنظر امللحق رقم (.)04
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المؤمن لهم:
 -3.3.2.3حماية ّ

من خالل تطبيق املعيار الثاين من الدراسة تبني أ من االخنفاض أو الزيادة يف املخصصات التقنية يؤثر على
املؤمن هلم ،وهذا ينطبق عندما يكون سعر الصرف عند ( )LLPأقل من ( )UFRوليس العكس ،هذا من
محاية م
جهة ،ومن جهة أخرى تبني أنمه يف حالة الفرتات القصرية تكون هناك القابلية أفضل للتنبؤ بتقييم املخصصات
املؤمن هلم .ويف حالة فرتات أطول ميكن إعطاء نظرة أفضل على
التقنية ،وهو األمر الذي ميكن أن يكون يف صاحل م
املدى الطويل فيما يتعلق باالستثمار من خالل االبتعاد عن االستثمارات ذات العوائد املنخفضة.

 -4.3.2.3فعالية وكفاءة الرقابة في شركة التأمين:
عند تطبيق املعيار الثاين من الدراسة ،ظهرت هناك خماوف ناجتة عن جتاهل بعض املعلومات املتعلقة
بالسوق ،أي عدم االستخدام األمثل ملعلومات السوق ،واليت قد تؤدي إىل تعقيدات يف العملية الرقابية خاصة
بالنسبة للشركات اليت تستخدم هذه املعلومات يف إدارة املخاطر ،ألن وضع نظام ( )ORSAمن منطلق اقتصادي
يعتمد بشكل أساسي على دمج معلومات السوق ،وقد تنشأ بعض املشاكل املتعلقة مبحتوى النماذج الداخلية
وعدم اتساق مدخالت السوق مع الشروط التنظيمية ،وهو األمر الذي من شأنه أن يؤثر على التوازن الكلي
للسوق األورويب ،هذا التأثري خيتلف من دولة إىل أخرى حسب خصائص عقود التأمني املتاحة يف تلك األسواق
وكذا مدد التدفقات النقدية لشركات التأمني.
 -5.3.2.3إدارة المخاطر:

باالستناد إىل املعيار الثاين من الدراسة الذي يأخذ بعني االعتبار معدل ( 20 :)LLPسنة هناك عدم تطابق
بني األصول واخلصوم ،كذلك األصول املناسبة غري كافية يف اآلجال اليت تزيد عن  20عاما ممما سيؤدي إىل تقلبات

أعلى يف نسبة املالءة .كما أثريت خماوف تتعلق خبطر سوء التقدير ألخطار التأمني والضمانات املتعلقة هبا،
وكذلك االختالل احملتمل بني االفرتاضات يف بناء ( )ORSAوالشروط التنظيمية للركيزة األوىل املتعلقة باملتطلبات
الكمية وكذلك يف بناء النماذج الداخلية واستخدامها.
 -6.3.2.3االستقرار المالي والوقاية من المخاطر النظامية:
من خالل تطبيق املعيار الثاين من الدراسة ،ظهرت هناك آثارا متعلقة بالوضع املايل لشركات التأمني من
خالل احتمال عرض أوضاع جيدة ومتفائلة للوضع املايل قد يؤخر التدخل الرقايب من قبل اجلهات املعنية ،وهو
األمر الذي يُؤثر بدوره على االستقرار املايل ،وبالتايل تواجه شركات التأمني خطر " التقلبات املصطنعة " ،فعلى

سبيل املثال إذا استمر العائد املنخفض لفرتة طويلة واالفرتاضات اليت يقوم عليها النظام الرقايب قد أثبتت مأهنا كانت
مفرطة يف التفاؤل قد يؤدي إىل املخاطر النظامية.
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إ من استقرارا معدل الفائدة قد يقلل من الطلب على السندات ذات فرتة استحقاق طويلة األجل ،أي هناك

حاجة أقل للتحوط من التقلبات عند الفرتات الطويلة ،وهو األمر الذي يكون له تأثري على األسواق املالية نظرا
للدور القوي لشركات التأمني وبالتايل التأثري على االستقرار املايل.
 -7.3.2.3استثمار شركات التأمين:

من خالل تطبيق املعيار الثاين من الدراسة تبني أنم معدل الفائدة األكثر استقرارا على املدى الطويل قد

يقلل من الطلب على السندات طويلة األجل ،أي ليس هناك حاجة للتحوط من التقلبات يف هناية الفرتة طويلة
املدى ،ويف حالة اختاذ شركة التأمني السرتاتيجية اليت تعتمد على األصول طويلة األجل قد يؤدي إىل ارتفاع
التقلبات يف األموال اخلاصة ،وهو األمر الذي قد يؤثر على إدارة األصول وعلى االستثمار ككل.
 -4.2.3أثر تطبيق توجيهات المالءة  2حسب المعيار الثالث (:)CMA
سيتم من خالل هذا املعيار إجراء تعديل على معدل اخلصم املستخدم لتقييم اخلصوم اليت ميكن التنبؤ هبا
مع األخذ بعني االعتبار عدة اعتبارات سنتناوهلا بالتفصيل من خالل احملاور القادمة.
 -1.4.2.3إجراءات العمل وفق المعيار الثالث:

من خالل هذا املعيار سيتم إجراء تعديل على معدل اخلصم املستخدم لتقييم اخلصوم اليت ميكن التنبؤ هبا
والذي يعكس القيمة السوقية للخصوم ،وهذا يتم إىل جانب املعدل اخلايل من املخاطر.
يستند هذا املعيار على مدى القدرة على ربط العالقة بني التدفقات النقدية املستقبلية حملفظة اخلصوم مع
التدفقات النقدية املستقبلية للمحفظة األصول.
 -2.4.2.3وضعية مالءة شركات التأمين:
بعد تطبيق التدابري املتعلقة باملعيار الثالث من الدراسة ،تبني عدم وجود تأثري كبري على شركات التأمني على
األضرار؛ حيث من املتوقع أن ينمو فائض ( )SCRبنسبة تقدر بـ ،% 6 :كما جيب األخذ بعني االعتبار احتمال
التخلف عن السداد لضمان أ من أي آثار على املخصصات التقنية يتم تداركها من خالل أخذها بعني االعتبار يف
احلسابات املتعلقة هبا .ميكن توضيح ذلك من خالل الشكل رقم (.)47
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الشكل رقم ( :)47فائض ( )SCRفي شركات التأمين لدول االتحاد األوربي.

Source: European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), Technical Findings on
the Long-Term Guarantees Assessment, Germany, 14 June 2013, p: 85.

المؤمن لهم:
 -3.4.2.3حماية ّ

من خالل تطبيق املعيار الثالث من الدراسة تبني أ من االخنفاض يف املخصصات التقنية يؤثر بشكل سليب
املؤمن هلم.
على محاية م

 -4.4.2.3فعالية وكفاءة الرقابة في شركة التأمين:

باالستناد إىل هذا املعيار ظهرت هناك خماوف حول وجود تعقيدات يف العملية الرقابية ناجتة عن صعوبة
تقدير تعهدات التأمني ،إالم أ من هذا األمر ميكن تداركه من قبل الدول اليت متلك خربة أكرب يف هذا اجملال ،كما
ميكن أن يكون هلذا األمر تأثري كبري على وضعية املالءة لشركات التأمني ،ورمبا يؤدي إىل اإلخالل بالشروط
املتعلقة بـ ( )SCRو(.)MCR
 -5.4.2.3إدارة المخاطر:
اختاذ شركات التأمني لبعض اإلجراءات للحد من التقلبات يف ميزانياهتا وكذلك رأس املال املوجه للحد من
" التقلبات االصطناعية " من شأنه أن يفقد منتجات التأمني قدرهتا على املنافسة ،مع حتقيق مزايا ضئيلة للعمالء،
كما أ من منتجات التأمني طويلة األجل ستصبح أكثر تكلفة بالنسبة للعمالء ،ممما قد يؤدي ببعض شركات التأمني

إىل التقليل من تقدمي منتجات طويلة املدى ،وإذا ما حدث هذا األمر يف عدد من األسواق يف نفس الوقت ميكن
أن يؤدي إىل آثارا ثانوية على االقتصاد األورويب بشكل أوسع نظرا الخنفاض يف التمويل طويل األجل.
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 -6.4.2.3االستقرار المالي والوقاية من المخاطر النظامية:
تقييد شركات التأمني باالستثمار يف فئات معية من األصول قد يؤدي إىل ارتفاع خماطر الرتكيز ،كما تبني
فعال جدا للتخفيف من انتشار خماطر أسعار الفائدة ،ممما
أ من املواءمة بني التدفقات النقدية ألصول واخلصوم م
ينعكس بدوره يف زيادة استقرار وضعية املالءة لشركات التأمني واالستقرار املايل لسوق التأمني ككل.
 -7.4.2.3استثمار شركات التأمين:

من خالل تطبيق املعيار الثالث من الدراسة يتوقع أن تتجه شركات التأمني إىل االستثمار يف األصول ذات

العائد الثابت مقارنة مع االستثمارات ذات العائد املتغري كالرهون العقارية ،األسهم وغريها .كما أ من عددا كبريا من
فعالة إلدارة املخاطر غري مناسبة،
األصول اليت يتم استخدامها حاليا واليت تشكل جزءا ال يتجزأ من عمليات م
فاهلدف األساسي ال يكمن يف ثبات التدفقات النقدية ألصول بقدر الدرجة اليت ميكن للتدفقات النقدية ألصول
أن تولد التدفقات النقدية للخصوم.
من اآلثار املرتتبة كذلك أن تزيد رغبة شركات التأمني يف املخاطرة واالستثمار لتحقيق أقصى قدر من
املنفعة خاصة يف السندات ذات اهلوامش األعلى .كما أ من مطابقة التدفقات النقدية ألصول واخلصوم من حيث
املدة يعود باإلجياب على إدارة املخاطر؛ حيث أنمه خيفف من خماطر الفائدة ويقلل من املخاطر املرتبطة بإعادة

االستثمار ألصول بأسعار غري معروفة.
التقدير غري اجليد لسيولة اخلصوم قد يؤثر على االستثمار على املدى الطويل وخيلق فجوة يف السوق فيما
يتعلق بالتمويل على املدى الطويل ،ممما يشجع على االستثمارات قصرية األجل بسبب التقلبات الدورية على
املدى القصري مليزانيات شركات التأمني.
 -5.2.3أثر تطبيق توجيهات المالءة  2حسب المعيار الرابع (:)EMA
يتعلق هذا املعيار حبالة عدم اليقني وعدم القدرة على التنبؤ بالتزامات التأمني يف املستقبل.
 -1.5.2.3إجراءات العمل وفق المعيار الرابع:
خيتلف املعيار الرابع من الدراسة ( )EMAعن املعيار الثالث ( ،)CMAيف كون أ من هذا املعيار يعمل على
فهم حالة عدم القدرة على التنبؤ بالتزامات شركات التأمني يف املستقبل ،ممما قد يؤدي إىل البيع االضطراري لبعض
األصول للوفاء بالتزاماهتا اليت ال ميكن التنبؤ هبا ،وذلك عن طريق صيغة حمددة تقوم على تقدير التكاليف يف ظل
اختبارات التحمل للسيناريوهات احملتملة (.)Scenarios Stress
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لضمان أ من شركات التأمني لن تتكبد أي خسائر نتيجة للبيع االضطراري لبعض األصول باحتمال يقدر بـ:

 ،% 99.5تم وضع الصيغة التالية لتقييم هذا األثر:

1

العجز يف التدفقات النقدية املخصومة
نسبة ( )EMAاملطبقة = - - 0.1 max

التقدير األمثل ()BE

يتم احتساب هذه النسبة على أساس نسبة األصول املعرضة لتحمل خسائر نتيجة لتعرضها للبيع
االضطراري.
هذا العجز يف التدفقات النقدية ناجم عن حدوث خماطر الوفيات ،خماطر االكتتاب ،خماطر اإلصابة
باألمراض ،العجز أو خماطر احلياة للكوارث ،عندما ال توجد هناك أصول معرضة لتحمل خسائر نتيجة لتعرضها
للبيع االضطراري فإ من النسبة ستكون .% 100
 -2.5.2.3وضعية مالءة شركات التأمين:

حسب هذا املعيار فقد حققت بولونيا أعلى نسبة ( ،)SCRواليت جتاوزت  ،% 350فيما حققت أملانيا
مستويات متدنية جدا وصلت إىل  ،% 20 -كما يوضحه الشكل رقم (.)48
الشكل رقم ( :)48توزيع نسب ( )SCRلمختلف دول االتحاد األوربي.

Source: European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), Technical Findings on
the Long-Term Guarantees Assessment, Germany, 14 June 2013, p: 98.

- European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), Technical Findings on the Long-Term Guarantees
Assessment, Germany, 14 June 2013, p: 93.
1

152

الفصل الثالث :دراسة كمية ألثر تطبيق توجيهات المالءة  2على شركات التأمين لدول االتحاد األوربي

وبالنسبة للحد األدىن لرأس املال فقد حققت بولونيا أعلى نسبة ( )MCRجتاوزت  ،% 1200فيما حققت
أملانيا مستويات متدنية جدا وصلت إىل  ،% 10 -كما يوضحه الشكل رقم (.)49
الشكل رقم ( :)49توزيع نسب ( )MCRلمختلف دول االتحاد األوربي.

Source: European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), Technical Findings on
the Long-Term Guarantees Assessment, Germany, 14 June 2013, p: 98.

أما فيما خيص نسبة ( )EMAاملطبقة ،يتبني أ من الدامنارك حققت أقل نسبة واليت مل تتجاوز  ،%10أي أ من
شركات التأمني معرضة لتكبد خسائر جسيمة نتيجة للبيع االضطراري ألصوهلا ،فيما حققت السويد أعلى نسبة
( ،)% 90ممما يعين أ من شركات التأمني غري معرضة لتحمل خسائر نتيجة للبيع االضطراري ألصوهلا بنسبة تقارب
 ،% 90فيما حققت كل من إسبانيا ،اململكة املتحدة وهولندا نسبة متقاربة تراوحت ما بني  % 80و ،% 90كما
يوضحه الشكل رقم (.)50
الشكل رقم ( :)50نسبة ( )EMAالمطبقة على شركات التأمين لدول االتحاد األوربي.

Source: European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), Technical Findings on
the Long-Term Guarantees Assessment, Germany, 14 June 2013, p: 99.
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فيما خيص نسب املخاطر املكونة للعجز يف التدفقات النقدية الناجم عن حدوث خماطر الوفيات ،خماطر
االكتتاب ،خماطر اإلصابة باألمراض العجز أو خماطر احلياة للكوارث؛ فتبني أ من يف شركات التأمني على األشخاص
باإلضافة إىل خماطر عدم التطابق ،أكرب تأثري يكون من خماطر االكتتاب بنسبة كبرية تقدر بـ ،% 30 :مأما يف
شركات التأمني على األضرار فباإلضافة إىل خماطر عدم التطابق ،فأكرب تأثري يكون من خماطر اإلصابة باألمراض
والعجز بنسبة كبرية تقدر بـ ،% 30 :كما يوضحه الشكل رقم (.)51
الشكل رقم ( :)51المخاطر المكونة للعجز في التدفقات النقدية.

Source: European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), Technical Findings on
the Long-Term Guarantees Assessment, Germany, 14 June 2013, p: 102.

المؤمن لهم:
 -3.5.2.3حماية ّ

املؤمن هلم يف حالة عدم القدرة
من خالل تطبيق املعيار الرابع من الدراسة تبني أ من هناك آثار سلبية على م
املؤمن هلم ،دون القيام بعملية البيع االضطراري لألصول.
على توفري اخلصوم الالزمة ملواجهة التزامات م

 -4.5.2.3فعالية وكفاءة الرقابة في شركة التأمين:
باالستناد إىل املعيار الرابع من الدراسة تبني أ من كفاءة وفعالية الرقابة واإلشراف يف شركة التأمني ال تستند
فقط على حماف األصول ،ولكن من خالل تطبيق النسب والصيغ القياسية عليها ،فال ميكن تفسري أو شرح
الفروق يف هياكل املخاطر بني شركتني بالشكل الصحيح إالم عن طريق األخذ بعني االعتبار التفاعل بني التدفقات
النقدية ألصول والتدفقات النقدية للخصوم عن طريق اختبارات التحمل.
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 -5.5.2.3إدارة المخاطر:
باالستناد إىل املعيار الرابع من الدراسة تبني أ من إدارة املخاطر قد تتأثر يف حالة تقدمي معطيات كاذبة حول
جودة االئتمان وسيولة األصول ،فقد يتم تطبيق تدابري قد تؤدي إىل زيادة يف الرغبة يف املخاطرة يف بعض املشاريع
اليت تسعى من خالهلا إىل حتقيق أقصى قدر من املنفعة كاالستثمار يف الصكوك ذات اهلوامش املرتفعة .كما أنمه ال

توجد هناك شروط تتعلق بنوعية االئتمان لألصول املؤهلة ،باإلضافة إىل أ من هناك خماوف من املخاطر املتعلقة
بسيولة شركات التأمني.
 -6.5.2.3االستقرار المالي والوقاية من المخاطر النظامية:
باالستناد إىل املعيار الثالث من الدراسة يتبني أ من هناك تأثري حمدود على االستقرار املايل بالنظر للمعايري
املفروضة على األصول.
 -6.2.3أثر تطبيق توجيهات المالءة  2حسب المعيار الخامس (:)TM
يشتمل هذا املعيار على التدابري اليت يتم من خالهلا توفري االنتقال السلس من توجيهات املالءة  1حنو
تطبيق توجيهات املالءة  ،2ملعرفة مدى جاهزية شركات التأمني لتطبيقها.
 -1.6.2.3إجراءات العمل وفق المعيار الخامس:
تتمثل يف جمموع التدابري اليت يتم من خالهلا معرفة مدى جاهزية شركات التأمني لتطبيق توجيهات املالءة
واالنتقال من توجيهات املالءة  1حنو تطبيق توجيهات املالءة  ،2يكمن اهلدف منها لتقييم مرحلة االنتقال
التدرجيي على مدى فرتة زمنية تقدر بـ 7 :سنوات.
2

 -2.6.2.3وضعية مالءة شركات التأمين:
تبني أ من هلذه التوجيهات آثارا على ( ،)SCRوأ من هناك حتسن يف وضعية املالءة خالل عام  2011يف
املتوسط لعدد من دول االحتاد األوريب كإسبانيا ،قربص ،بلغاريا ،وفنلندا ،كما أ من التأثري االجيايب أعلى بالنسبة
لشركات التأمني على األشخاص ،كما هو موضح يف الشكل رقم (.)52
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الشكل رقم ( :)52نسب ( )SCRعبر مجموعة من دول االتحاد األوربي.

Source: European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), Technical Findings on
the Long-Term Guarantees Assessment, Germany, 14 June 2013, p: 85.

المؤمن لهم:
 -3.6.2.3حماية ّ

املؤمن هلم ،تتيح لشركات التأمني اآلليات الالزمة لسد الفجوة
إ من هلذه التوجيهات آثار إجيابية على محاية م
لمؤمن هلم ،ففي معظم احلاالت سد هذه فجوة يف تقييم
يف تقييم اخلصوم دون التأثري على بعض املزايا املمنوحة ل م
املؤمن هلم ،ممما يستلزم عملية املراجعة والرقابية السليمة على الشركات اليت تلتزم
اخلصوم يكون على حساب م
بتوجيهات املالءة .2

 -4.6.2.3فعالية وكفاءة الرقابة في شركة التأمين:

إ من هلذه التوجيهات أثارا إجيابية على فعالية وكفاءة الرقابة يف شركة التأمني من خالل اإلجراءات التوجيهية

ضمن الركيزة األوىل ،وهناك اختالف ملحوظ بني اإلجراءات املطبقة ضمن توجيهات املالءة  1و توجيهات املالءة
فعالة بسبب تصميمها الغري مناسب ،بينما تنطوي
2؛ حيث تعد اآلليات املتضمنة يف توجيهات املالءة  1غري م
توجيهات املالءة  2على األليات واألدوات املناسبة واملباشرة للتغطية ،وتطبق بشكل أوسع يف أسواق االحتاد
األورويب.
قد تواجه شركات التأمني جمموعة من التحديات تتعلق بعملية املراجعة الرقابية عند تطبيق توجيهات املالءة
 ،2تتعلق هذه التحديات مبا يلي:
 الفصل بني األنشطة احلالية واألنشطة اجلديدة املتعلقة بتوجيهات املالءة .2 وضع حساب منفصل للفوائض بني األنشطة احلالية واألنشطة اجلديدة املتعلقة بتوجيهات املالءة .2 تقييم األنشطة اجلديدة لتوجيهات املالءة  2بشكل منفصل.156

الفصل الثالث :دراسة كمية ألثر تطبيق توجيهات المالءة  2على شركات التأمين لدول االتحاد األوربي

 تقييم اخليارات والضمانات لألعمال اليت يتم تطبيقها خالل املرحلة االنتقالية.جيب أن تتبع العملية الرقابية األسلوب املناسب للتعامل مع الصعوبات التقنية واليت تؤدي إىل تعقد عملية
الرقابة.
إ من هذه املرحلة االنتقالية ميكن أن تؤثر على تقييم املخصصات الفنية لنفس املنتجات يف نفس الشركة
فيما إذا كان املنتج ينتمي إىل قائمة األعمال القدمية أو األعمال اجلديدة ،فقد لوح عدم تطابق يف التقييم أدى
إىل تقلبات يف امليزانية العامة لشركات التأمني وهو خطر غري مرغوب فيه ويؤثر على املالءة على املدى الطويل ،ممما
صعب من عملية التوقع ،اإلدارة والتخطيط.
يُ م
 -5.6.2.3إدارة المخاطر:

قد ال تكون هناك الدوافع الكافية لإلدارة اجليدة للمخاطر خصوصا يف السنوات األوىل ،أل من بعض التدابري
تعقد من اسرتاتيجيات التحوط لدى شركات التأمني ،وقد يؤدي هذا إىل وضع غري مستقر للمالءة املالية

ولصعوبات يف إدارة خماطر.
 -6.6.2.3االستقرار المالي والوقاية من المخاطر النظامية:
فيما يتعلق بتأثري التوجيهات على االستقرار املايل ،تبني أ من أسواق التأمني األوربية ستتأثر بشدة جراء تطبيق
توجيهات املالءة  ،2أين ستشهد بعض الدول تدنيا بسيطا يف أسواقها ،إالم أ من هلذه التوجيهات تأثريا إجيابيا على
استقرار قطاع التأمني يف االحتاد األورويب ككل ،هذا من ناحية ،من ناحية أخرى تعترب هذه التوجيهات ذات طابع
هيكلي ،ممما يتطلب إعادة هيكلة قطاعات السوق ،كي ال يكون هناك تأثري على استقرار قطاع التأمني يف االحتاد
األورويب ،وبالتايل فمن املهم البحث على التوازن الصحيح من حيث املدة وشروط تطبيق هذه التوجيهات.
 -7.6.2.3استثمار شركات التأمين:
من خالل تطبيق املعيار اخلامس من الدراسة يتبني أنمه ال توجد حوافز خاصة أو مثبطات لالستثمار يف
األصول طويلة األجل من أي نوع ،ومع ذلك ،يبقى هناك مشكل يتعلق بعدم التطابق بني األصول واخلصوم،
وبالتايل ضرورة إعطاء املزيد من الوقت للتنفيذ الكامل هلذه التوجيهات لسد هذه الفجوة.
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 -7.2.3أثر تطبيق توجيهات المالءة  2حسب المعيار السادس (المعايير مجتمعة):
سيتم العمل من خالل هذا املعيار على فهم مدى تأثري تطبيق توجيهات املالءة  2على شركات التأمني يف
االحتاد األوريب باستخدام املعايري حمل الدراسة جمتمعة ككل.
 -1.7.2.3إجراءات العمل وفق المعيار السادس:

يقوم هذا املعيار على اختبار اإلجراءات والتدابري جمتمعة ،ملعرفة اآلثار املرتتبة عن تطبيق توجيهات املالءة
على شركات التأمني يف االحتاد األوريب ،واليت تضم العناصر املختلفة عن املدى القصري واملتوسط ،والطويل ،تتعلق

2

هذه األثار بالعناصر التالية :املخصصات التقنية ،األموال اخلاصة ومتطلبات رأس املال ،واملخاطر املختلفة .فرتة
التغطية لذا املعيار  12سنة.
 -2.7.2.3وضعية مالءة شركات تأمين:

تم دراسة وضعية مالءة شركات التأمني باستخدام مجيع املعايري ضمن مجيع السيناريوهات احملتملة حمل
الدراسة يف دول االحتاد األوريب .كانت النتائج املتوصل إليها كما يلي:
 بالنسبة للسيناريوهات اليت تنطوي على مستويات لـ 100 )CCP( :نقطة أساس و 250نقطة ،املعيار (،)MA


الفرتة من  10إىل  20سنة كانت وضعية املالءة لشركات التأمني جيدة ،كما هو موضح يف امللحق رقم (.)07

 يف بعض دول االحتاد األوريب أظهر تطبيق املعيار ( )EMAيف السيناريو  6أ من لديها أعلى نسبة ( ،)SCRويتعلق
هنا األمر بكل من :بلجيكا ،اسبانيا ،فنلندا ،فرنسا ،إيطاليا ،لتوانيا ،بولونيا ،سلوفينيا ،ويف حاالت أخرى كان
السيناريو  8أكثر تأثريا كما هو احلال بالنسبة لكل من قربص ،الدامنارك ،استونيا ،وايرلندا ،كما هو موضح يف


امللحق رقم (.)08

 معظم دول االحتاد األوريب يف السيناريوهات من  1إىل  7حققت نسب ( )MCRأقل من  ،% 100مأما بالنسبة
للسيناريوهات  8و 9فكان األثر سليب على بعض الدول األعضاء ،كما هو موضح يف امللحق رقم (.)09



 من خالل املقارنة بني السيناريو القاعدي عرب التواريخ املرجعية يتبني أ من الركيزة األوىل من توجيهات املالءة

أكثر حساسية لتقلبات السوق املالية ،كما هو موضح يف امللحق رقم (.)10

 -أنظر امللحق رقم (.)07
 -أنظر امللحق رقم (.)08
 -أنظر امللحق رقم (.)09
 -أنظر امللحق رقم (.)10

158

2

الفصل الثالث :دراسة كمية ألثر تطبيق توجيهات المالءة  2على شركات التأمين لدول االتحاد األوربي

 تعترب شركات التأمني على األشخاص األكثر تأثُرا مقارنة بشركات التأمني على األضرار حيث تصل نسبة
( )SCRإىل

100

 ،%فيما بلغت النسبة

% 30

األوريب ،كما هو موضح يف امللحق رقم (.)11



يف املتوسط يف السيناريو القاعدي عرب مجيع دول االحتاد

 حققت شركات التأمني يف عدد من دول االحتاد األوريب نسب ( )SCRو( )MCRمل تصل إىل  ،% 100يف


السيناريوهات من  1إىل  ،9كما هو موضح يف امللحقني رقم (12و.)13
المؤمن لهم:
 -3.7.2.3حماية ّ

املؤمن هلم؛
من خالل تطبيق املعيار السادس من الدراسة تبني أمن هلذه التوجيهات أثار جد إجيابية حلماية م

من خالل حتقيق التوازن املايل وتوفري املزيد من االستقرار يف امليزانية العامة االقتصادية لشركات التأمني ولسوق
التأمني األورويب ككل ،وذلك من خالل توفري التدابري التنظيمية املناسبة للتعامل مع األوضاع املستقبلية ،وتوفري
ضمانات إضافية ،ويتعزز ذلك من خالل متطلبات اإلفصاح والشفافية حول الوضع املايل والتدابري األخرى
املتعقلة بإدارة املخاطر وعملية املراجعة الرقابية (متطلبات الركيزة الثانية).
 -4.7.2.3فعالية وكفاءة الرقابة في شركة التأمين:
من خالل تطبيق املعيار السادس من الدراسة ظهرت هناك خماوف تتعلق بعملية الرقابة ،بالنظر إىل
التعقيدات يف بعض األحيان املصاحبة هلذه العملية ،خاصة يف حالة املقارنة من قبل املشرفني لوضعية املالءة
لشركات التأمني عرب سوق معينة ،واليت ميكن جتاوزها من خالل ضمان الشفافية الكاملة حول األمور اليت قد تؤثر
على امليزانية العامة االقتصادية ووضعية املالءة لشركة التأمني.
عملية الرقابة تتطلب إمكانيات كبرية من قبل شركات التأمني خاصة عند البدايات األوىل لتطبيق هذه
التوجيهات.
 -5.7.2.3إدارة المخاطر:

من خالل تطبيق املعيار السادس من الدراسة ،ظهرت هناك خماوف تتعلق بإمكانية حدوث احنرافات قد
تنشأ بني الركيزة األوىل وإدارة املخاطر لشركات التأمني ،ويتعلق األمر هنا بعملية تغطية املخاطر)ORSA( ،

والنماذج الداخلية.

 -أنظر امللحق رقم (.)11
 -أنظر امللحق رقم (.)12،13
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 -6.7.2.3االستقرار المالي والوقاية من المخاطر النظامية:
من خالل تطبيق املعيار السادس من الدراسة أثريت العديد من املخاوف املتعلقة باالستقرار املايل وأبرزها
سوء التقدير للمخصصات التقنية ،وهو األمر الذي قد يؤثر على استقرار شركات التأمني يف االحتاد األوريب.
 -7.7.2.3استثمار شركات التأمين:

من خالل تطبيق املعيار السادس من الدراسة تبني أ من هذه التوجيهات تشجع على االستثمارات طويلة
األجل (من خالل تطبيق معيار ( ،)CCPومعيار (.))MA
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 -3.3أثر تطبيق توجيهات المالءة  2على شركات التأمين في كل من :ألمانيا ،إيطاليا ،وبولندا.

تناولنا يف هذا احملور أثر تطبيق توجيهات املالءة  2على شركات التأمني يف كل من :أملانيا ،إيطاليا ،وبولندا.
اعتمدنا يف هذه الدراسة على جمموعة من املعايري احملددة واملختربة يف تركيبات خمتلفة ،عن طريق استخدام سلسلة
مكونة من  13من السيناريوه ات احملتملة ذات الطابع الكمي والنوعي ،تتعلق جمموع هذه اآلثار مبا يلي :وضعية
م
املؤمن هلم ،فعالية وكفاءة الرقابة يف شركة التأمني ،إدارة املخاطر ،االستقرار املايل
مالءة شركات التأمني ،محاية م
والوقاية من املخاطر النظامية ،واستثمار شركات التأمني.
 -1.3.3دراسة حالة ألمانيا:

سيتم تقييم اآلثار املنتظرة من تطبيق توجيهات املالءة  2على سوق التأمني األملانية ،وعلى هذا النحو
يعكس خصوصيات السوق األملانية؛ حيث مشلت الدراسة أكثر من  % 90من شركات التأمني على األشخاص
و % 45من شركات التأمني على األضرار.
تستند دراستنا هذه على خمرجات دراسة األثر الكمي السابعة حتت إشراف جلنة ( )CEIOPSبناءا على
طلب من املفوضية األوروبية ،واليت مشلت عينة كبرية من شركات التأمني ملختلف دول االحتاد األوريب.
 -1.1.3.3وضعية مالءة شركات التأمين:
حققت أملانيا مستويات إجيابية من ( )SCRعند السيناريو  ،8فيما خيص شركات التأمني على األشخاص
واألضرار والتأمني الصحي ،وكذلك عند السيناريو  3ماعدا شركات التأمني الصحي أين تم حتقيق مستويات
متدنية جدا وصلت إىل  ،% 18 -مأما يف باقي السيناريوهات فتم كذلك حتقيق مستويات متدنية جدا تصل إىل -

% 25

يف كافة أنواع شركات التأمني ،كما هو موضح يف الشكلني (.)54 ،53

161

 على شركات التأمين لدول االتحاد األوربي2  دراسة كمية ألثر تطبيق توجيهات المالءة:الفصل الثالث

,) لشركات التأمين األلمانيةSCR(  نسب:)53( الشكل رقم

Source: Bunde sanstalt für Finanz dienstlei stung saufsicht (BaFin), Technical LTGA Report:
Germany, Germany, 10June 2013, p: 58.

.) لشركات التأمين األلمانيةMCR(  نسب:)54( الشكل رقم

Source: Bunde sanstalt für Finanz dienstlei stung saufsicht (BaFin), Technical LTGA Report:
Germany, Germany, 10June 2013, p: 59.
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المؤمن لهم:
 -2.1.3.3حماية ّ

املؤمن هلم هو جوهر توجيهات املالءة .2
ضمان القدرة على الوفاء بالتزامات شركات التأمني اجتاه م
باالستناد على القيمة العادلة للسوق لتقييم األصول واخلصوم لتفادي أية تقلبات قد حتدث يف املستقبل ،كما هو
املؤمن هلم.
هدف على املدى الطويل من خالل وضع التدابري املناسبة لتحقيق االستقرار يف التقييم لضمان محاية م

ومع ذلك ،فإن إدخال منهجية التقييم اجلديدة ألغراض رقابية قد تقدم حوافز جديدة واليت قد تؤثر محلة وثائق
التأمني خاصة فيما يتعلق لالستثمار ،أو تصميم املنتجات للسوق األملانية ،وآلية املشاركة يف الربح يف قطاع
التأمني على األشخاص ألن أي تغيري يف توقعات الربح ستؤدي إىل آثار مباشرة على األرباح املتعلقة بوثيقة
التأمني.
 -3.1.3.3فعالية وكفاءة الرقابة في شركة التأمين:

املؤمن هلم ،من خالل توفري اآلليات
من حيث املبدأ ،سوف تكون توجيهات املالءة  2أداة مفيدة حلماية م

املؤمن هلم ،ومع
املناسبة للجهات الرقابية لقياس واقعي ملدى قدرة شركات التأمني على الوفاء بالتزاماهتا اجتاه م
ذلك ،ال ميكن أن تكون العملية الرقابية السبيل الوحيد لتحقيق هذا اهلدف دون توفُر املعايري املناسبة ملراقبة شفافة
ودقيقة ،كما طرح مشكل يتعلق بتعقيد عملية اإلشراف والرقابة على جمموعات التأمني وبالتايل التأكيد على
ضرورة توفُر املعلومات الكافية عن املالءة (امليزانية العامة ،املخصصات الفنية ،متطلبات رأس املال) لكي يتمكن
املشرفني من تقييم الوضع إلدارة املخاطر يف الشركة.
 -4.1.3.3إدارة المخاطر:
باالستناد إىل املعيار الرابع من الدراسة ،ظهرت هناك حوافز لالستثمار يف أصول ذات جودة االئتمان
منخفضة ،على الرغم من أ من احلد األدىن من جودة األصول شرط ضروري لضمان إدارة جيدة للمخاطر.
 -5.4.3.3االستقرار المالي والوقاية من المخاطر النظامية:
عملت توجيهات املالءة  2على توفري األدوات املناسبة لتجنب اآلثار املؤدية للتقلبات الدورية يف امليزانية
العامة لشركات التأمني ،ممما قد يؤدي هبا لبيع أصول مقومة بأقل من قيمتها من أجل تلبية املتطلبات الالزمة

للمالءة ،مع األخذ يف االعتبار طبيعة التأمني على األشخاص مع الضمانات طويلة األجل.
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 -6.4.3.3استثمار شركات التأمين:
تشجع توجيهات املالءة  2على االستثمارات طويلة األجل ،ومع ذلك ،يبقى هناك مشكل يتعلق بعدم
التطابق بني األصول واخلصوم ،وبالتايل ضرورة إعطاء املزيد من الوقت لشركات التأمني األملانية للتنفيذ الكامل
هلذه التوجيهات لسد هذه الفجوة.
كما أ من مطابقة التدفقات النقدية ألصول واخلصوم من حيث املدة يعود باإلجياب على إدارة املخاطر؛
حيث أنمه خيفف من خماطر الفائدة ويقلل من املخاطر املرتبطة بإعادة االستثمار ألصول بأسعار غري معروفة.
 -2.3.3دراسة حالة إيطاليا:

سيتم تقييم اآلثار املنتظرة من تطبيق توجيهات املالءة  2على سوق التأمني اإليطالية ،وعلى هذا النحو
يعكس خصوصيات السوق اإليطالية؛ حيث مشلت الدراسة أكثر من  % 60من شركات التأمني على األشخاص،
و % 54,7من شركات التأمني على األضرار.
تستند دراستنا هذه على خمرجات دراسة األثر الكمي السابعة حتت إشراف جلنة ( )CEIOPSبناءا على
طلب من املفوضية األوروبية ،واليت مشلت عينة كبرية من شركات التأمني ملختلف دول االحتاد األوريب.
 -1.2.3.3وضعية مالءة شركات التأمين:
الشكل رقم ( )55يظهر التغري يف التقدير األمثل ) (BEمقارنة باخلصوم والذي من خالله يتم حتليل األثر
الكلي املتعلق بالتقدير األمثل الناجم عن تطبيق معيار ( ،)CCPكما أ من التقدير األمثل املستخدم هلذا الغرض هو
املتعلقة بالسيناريو ( 1أين  100 = CCPنقطة أساس (.))BPS
الشكل رقم ( :)55تغير التقدير األمثل ) (BEلـ ( )CCPمساوي لـ 100 :نقطة أساس ولـ ( )CCPمساوي لـ 50 :نقطة
أساس

Source: ISTITUTO PERLA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI (BAFIN), LTGA Italian Report,
Italy, 10 June 2013, p: 12.
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الشكل رقم ( )56يظهر التغري يف التقدير األمثل ) (BEنسبة إىل اخلصوم ،والذي من خالله يتم حتليل األثر
الكلي املتعلق بالتقدير األمثل الناجم عن تطبيق معيار ( ،)CCPكما أ من التقدير األمثل املستخدم هلذا الغرض هو
املتعلقة بالسيناريو ( 1أين  250 = CCPنقطة أساس (.))BPS
الشكل رقم ( :)56تغير التقدير األمثل ) (BEلـ ( )CCPمساوي لـ 250 :نقطة أساس ولـ ( )CCPمساوي لـ50 :

نقطة أساس.

Source: ISTITUTO PERLA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI (BAFIN), LTGA Italian Report,
Italy, 10 June 2013, p: 12.

من خالل الشكلني رقم ( )55و( )56يتبني وجود صلة بني مستوى ( )CCPومدة املخصصات التقنية
لشركات التأمني اإليطالية ،فعند معدل أعلى لـ ( )CCPيقابله قيمة أقل للتقدير األمثل ( )BEأي ميكن مالحظة
أ من أكرب اخنفاض يف التقدير األمثل ( )BEللخصوم يكون عند فرتات أطول .وبالتايل النتائج املتوصل إليها يف
السوق اإليطايل تتماشى مع تلك اليت يف االحتاد األورويب.
المؤمن لهم:
 -2.2.3.3حماية ّ

املؤمن هلم واملتعلقة بالتخلف عن السداد والوفاء بااللتزامات
بشكل عام،مل تظهر هناك أثارا على محاية م
اجتاههم ،من خالل توفري التدابري الالزمة وتطبيق اإلجراءات املناسبة لضمان عدم وجود خطر التخلف عن

السداد أو عدم كفاية املخصصات الفنية يف املستقبل .كما ظهرت هناك آثار سلبية حمتملة تتعلق بتوافر منتجات
التأمني املتنوعة يف السوق ،ممما قد يدفع ببعض شركات التأمني لتطوير وبيع أنواع جديدة من املنتجات وعرضها يف
املؤمن هلم.
السوق اإليطايل للتأمني لتلبية احتياجات م
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 -3.2.3.3فعالية وكفاءة الرقابة في شركة التأمين:
من أجل متكن املشرفني على شركات التأمني من القيام مبهامهم بالشكل الصحيح ،سيكون من الضروري
توفُر متطلبات جديدة تتعلق بقاعدة بيانات منظمة ُمتكن من املقارنة بني التواريخ املرجعية املختلفة ،وحتديد
مؤشرات جديدة إلعداد التقارير  ،األمر الذي سيمكنهم من أخذ الصورة الكاملة حول املخاطر احلقيقة اليت
تتعرض هلا شركات التأمني
 -4.2.3.3إدارة المخاطر:
تنطوي بعض التوجيهات على إجراءات عالية التعقيد ميكن أن تؤثر على إدارة املخاطر ،ومع ذلك ،فإن
فعالة للمخاطر،
معظم الشركات اإليطالية تعترب أ من توفر بعض املتطلبات من شأنه أن يقدم الدعم الكايف إلدارة م
وال سيما فيما يتعلق مبنتجات التأمني طويلة األجل.
 -5.2.3.3االستقرار المالي والوقاية من المخاطر النظامية:

يتوقف مدى تأثُر السلوك االستثماري لشركات التأمني اإليطالية على جمموعة من العناصر اليت من احملتمل
أن تلعب دورا أساسيا يف ذلك ،واليت ميكن إجيازها فيما يلي:

 املعايري املتعلقة باألصول املؤهلة. الشروط املتعلقة ببعض املعايري اليت ميكن أن تؤثر على توزيع األصول يف املستقبل ،والذي ميكن أن يقلل منتنويع احملفظة على مستوى الشركة.
 استخدام بعض الطرق واحلسابات واملؤشرات اليت ميكن أن تعطي دوافع خاطئة لالستثمار يف أصول حمددة. -3.3.3دراسة حالة بولندا:

سيتم تقييم اآلثار املنتظرة من تطبيق توجيهات املالءة  2على سوق التأمني البولندية ،وعلى هذا النحو
يعكس خصوصيات السوق البولندية؛ حيث مشلت الدراسة أكثر من  % 70من السوق.
تستند دراستنا هذه على خمرجات دراسة األثر الكمي السابعة حتت إشراف جلنة ( )CEIOPSبناءا على
طلب من املفوضية األوروبية ،واليت مشلت عينة كبرية من شركات التأمني ملختلف دول االحتاد األوريب.
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 -1.3.3.3وضعية مالءة شركات التأمين:
هناك تأثري كبري وملحوظ على نسب كل من ( )SCRو( )MCRلشركات التأمني يف بولندا ،خاصة شركات
التأمني على األشخاص بالنظر لطبيعة اخلصوم هلذه الشركات ذات األجل الطويل .مأما التأثري على شركات التأمني
على األضرار فإنه منخفض نسبيا .ميكن توضيح ذلك من خالل الشكل رقم (.)57
الشكل رقم ( :)57نسب ( )SCRو(  )MCRلشركات التأمين البولندية خالل فترات مختلفة.

 Source: Komisja Nadzoru Finansowego, Long Term Guarantees Assessment– Polish sample results, Poland, June 2013, p: 42.

مأما مقارنة بدول االحتاد األوريب فقد حققت بولوندا أعلى نسبة ( ،)SCRواليت جتاوزت
حققت أملانيا مستويات متدنية جدا وصلت إىل .% 20 -
المؤمن لهم:
 -2.3.3.3حماية ّ

350

 ،%فيما

أظهرت النتائج أ من األثر الكمي على املالءة لشركات التأمني البولندية جتلى من خالل االخنفاض يف
املخصصات الفنية وعدم كفايتها يف األوقات اليت قد تشهد فيها شركات التأمني عسر مايل ،وعدم القدرة على
الوفاء بااللتزامات املتعلقة باملنتجات طويلة األجل.
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كما تتوقع اهليئات القائمة على السوق البولندي للتأمني أن تتحول شركات التأمني من منتجات التأمني
التقليدية حنو املنتجات االستثمارية مع محاية حمدودة ضد املخاطر حلاملي وثائق التأمني ،وهو األمر الذي تراه يف
املؤمن هلم.
غري صاحل م
 -3.3.3.3فعالية وكفاءة الرقابة في شركة التأمين:

تتطلب عملية اإلشراف والرقابة على شركات التأمني البولندية متطلبات إضافية تتعلق جبميع البيانات
الالزمة حول املالءة املستخدمة يف عملية إعداد التقارير الرقابية ،خاصة فيما يتعلق بالتدفقات النقدية ،والتزامات
التأمني ،واحلسابات املتعلقة باملخصصات الفنية ،واليت تعترب جزء ال يتجزأ من توجيهات املالءة .2

 -4.3.3.3إدارة المخاطر:

ضرورة عدم السماح لشركات التأمني بالتصرف يف األصول يف حالة عدم التزامها مبتطلبات رأس املال

واملخصصات التقنية كما تنص عليه توجيهات املالءة  2من خالل املواد  .141 -137كما أظهرت شركات التأمني
البولندية أهنا ليست حساسة جدا حلركات قيمة السوق على املدى القصري وهي قادرة على االستمرار حىت تشهد
األسواق استقرارا .كما يتوقع زيادة يف ختصيص أدوات الدخل الثابت لكي تتمكن شركات التأمني من التنبؤ
بالتدفقات النقدية اليت ميكن أن تتطابق مع اخلصوم.
 -5.3.3.3االستقرار المالي والوقاية من المخاطر النظامية:

فيما يتعلق باالستقرار املايل فلوح عدم وجود أي تأثري يف األسواق املالية البولندية ،أو سلوكات استثنائية
لشركات التأمني ،إالم أنه قد شوهد اخنفاض يف عائدات كل من احلكومة والشركات.
من وجهة نظر هيئة الرقابة املالية البولندية ،فإن هذه التوجيهات ميكن أن تسهم يف املخاطر النظامية يف
حالة خفض املخصصات الفنية يف األوقات اليت تشهد فيها السوق عسر مايل من أجل متكني شركات التأمني من
القيام بأعماهلا دون اإلخالل مبتطلبات رأس املال ،والذي من جهة أخرى ،قد يؤدي إىل تفاقم املشكلة بدال من
إجياد احلل املناسب ،فهذا األمر من شأنه أن يؤدي إىل إخفاء بعض املخاطر يف العديد من األعمال اليت تقوم هبا
شركات التأمني يف السوق يف نفس الوقت.
كما لوح أ من هلذه التوجيهات تأثريا إجيابيا على استقرار قطاع التأمني البولندي ،من خالل احلد من
التقلبات الدورية ،كما يوفر للجهات املشرفة على شركات التأمني اآلليات الكافية للتدخل ممما يعود بالفائدة على
الوضع املايل ككل ليكون أكثر استقرارا.
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 -6.3.3.3استثمار شركات التأمين:
من املتوقع أن تعمل توجيهات املالءة  2على تعزيز وجهات النظر على املدى القصري فيما يتعلق بضبط
مستوى املخصصات الفنية ومتطلبات رأس املال للمخاطر املتعلقة باألعمال التجارية على املدى الطويل
واالستثمار على املدى الطويل لشركات التأمني البولندية.
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خالصة الفصل الثالث:
قمنا يف هذا الفصل بالتطرق إىل الدراسة السابعة لألثر الكمي الصادرة عن جلنة ( ،)CEIOPSواليت ومن
أجل حتقيق أهدافها تم استخدام جمموعة من املعايري احملددة واختبارها يف تركيبات خمتلفة؛ بشكل عام من خالل
هذه الدراسة تبني أ من هيكل املالءة  2تم تصميمه بالشكل الذي يأخذ بعني االعتبار املخاطر اليت تواجه شركات
التأمني ،ويظهر ذلك من خالل االختالف يف وضعية املالءة يف التواريخ املختلفة خالل اختبار السيناريوهات حمل
الدراسة ،وباالستناد إىل التحليل الكمي للميزانيات العامة لشركات التأمني ،كما تعمل توجيهات املالءة  2على
تقدمي صورة أكثر دقة حول التزامات شركات التأمني احلالية واملستقبلية من باالعتماد على التقييم على أساس
السوق ألصول واخلصوم على حد سواء ،وتسعري الضمانات املتضمنة يف عقود التأمني على حنو كاف.
تعمل توجيهات املالءة  2على توفري املدخالت الرئيسية واملناسبة إلدارة املخاطر لشركات التأمني ،ممما حيقق
استقرارا أكرب يف األداء املايل لشركات التأمني ويعزز القوة املالية واملرونة لصناعة التأمني األوروبية ،وهو األمر الذي
املؤمن هلم ويعزز املنافسة يف السوق.
يسهم بدوره يف محاية م
فيما يتعلق بالسوق األملانية ،ميكننا القول بأن لتوجيهات املالءة  2أثارا ملحوظة على شركات التأمني،
خاصة فيما يتعلق بإدخال القيمة العادلة لتقييم األصول واخلصوم ،فإن إدخال منهجية التقييم اجلديدة ألغراض
املؤمن هلم خاصة فيما يتعلق لالستثمار ،أو تصميم املنتجات.
رقابية قد تقدم حوافز جديدة اليت قد تؤثر على م

للسوق األملانية ،وآلية املشاركة يف الربح يف قطاع التأمني على األشخاص ألن أي تغيري يف توقعات الربح ستؤدي
إىل آثار مباشرة على األرباح املتعلقة بوثيقة التأمني.

مأما فيما خيص شركات التأمني اإليطالية فقد أظهرت حتسنا ملحوظا يف وضعية املالءة لشركات التأمني،
املؤمن هلم واملتعلقة بالتخلف عن
والذي بدوره حيد من التقلبات االصطناعية .كما مل تظهر هناك أثارا على محاية م

السداد والوفاء بااللتزامات اجتاههم ،من خالل توفري التدابري الالزمة وتطبيق اإلجراءات املناسبة لضمان عدم
وجود خطر التخلف عن السداد أو عدم كفاية املخصصات الفنية يف املستقبل.
من خالل الدراسة تبني أ من لتوجيهات املالءة  2أثر كبري على املالءة املالية لشركات التأمني البولندية ،كما

لوح بشكل عام أ من هلذه التوجيهات تأثريا إجيابيا على استقرار قطاع التأمني البولندي ،من خالل احلد من
التقلبات الدورية ،كما يوفر للجهات املشرفة على شركات التأمني اآلليات الكافية للتدخل ممما يعود بالفائدة على
الوضع املايل ككل ليكون أكثر استقرارا.
باعتبار أ من هذه التوجيهات تم وضعها بغرض الرفع من املالءة لشركات التأمني وحتصينها ملواجهة املخاطر

املختلفة اليت قد تواجها ،أصبح من الضروري على شركات التأمني اجلزائرية مواكبة هذه التطورات وأخذها بعني
االعتبار خاصة يف ظل انفتاح القطاع ودخول شركات أجنبية ،والسؤال املطروح هنا هو :ما مدى إمكانية تطبيق
توجيهات املالءة  2على قطاع التأمني يف اجلزائر؟
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تمهيد:
لقد تزايد االهتمام بالدور الذي تلعبه شركات التأمني كمصدر للنمو داخل الدولة ،ما جعل الكثري من
الباحثني وأصحاب القرار خيوضون يف معرفة املشاكل والتحديات اليت تواجه استمرارية ومنو هذه الشركات.
يف ظل انفتاح قطاع التأمني اجلزائري على العامل اخلارجي وكنتيجة حتمية ملواكبة التطور احلاصل على
الصعيد العاملي يف جمال مالءة شركات التأمني ،أصبح من الضروري التكيف مع هذه املعايري الدولية هبدف حتسني
وتطوير أداء شركات التأمني يف اجلزائر ،األمر الذي سينعكس بصورة اجيابية على بناء سوق تأمني موثوق به يتسم
بالثبات واالستقرار املايل.
يف إطار ما سبق ،سندرس من خالل هذا الفصل خمتلف القواعد اليت يستند إليها نظام املالءة لقطاع
التأمني يف اجلزائر ،وكذا مدى قدرته على مواكبة التطورات الدولية يف هذا اجملال على غرار توجيهات املالءة ،2
وهذا من أجل معرفة مدى إمكانية تطبيق هذه التوجيهات على قطاع التأمني يف اجلزائر.
يف األخري وكمحاولة منا سنقرتح إطار لنظام املالءة لقطاع التأمني يف اجلزائر ،والذي نرى فيه القدرة على
زيادة كفاءة وحتسني أداء هذا النظام ،من خالل األخذ بعني االعتبار خصوصيات شركات التأمني اجلزائرية.
يتناول هذا الفصل احملاور التالية:
 واقع قطاع التأمني يف اجلزائر. اإلطار العام لنظام املالءة لقطاع التأمني يف اجلزائر. مدى إمكانية تطبيق توجيهات املالءة  2على قطاع التأمني يف اجلزائر. -اإلطار املقرتح لنظام املالءة لقطاع التأمني يف اجلزائر.
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 -1.4واقع قطاع التأمين في الجزائر.
لقد أولت اجلزائر كغريها من البلدان اهتماما كبريا بقطاع التأمني ملا له من دور فعال ،فمنذ الفرتة
االستعمارية توالت عدة سياسات إصالحية لتنمية القطاع ،إالّ أن قطاع التأمني يف اجلزائر ومن خالل مسامهته

الضعيفة يف االقتصاد يعترب من القطاعات الناشئة ،نظرا إىل خصائصه وتركيبته وكذا انعكاساته التمويلية على
االقتصاد الوطين ،وهذا ما سيتم معاجلته من خالل دراسة مراحل تطور قطاع التأمني يف اجلزائر ،مكوناته وهيئات
مراقبة نشاط شركات التأمني ،باإلضافة إىل حتليل الوضعية احلالية لقطاع التأمني يف اجلزائر.
 -1.1.4مراحل تطور قطاع التأمين في الجزائر:

حاولت اجلزائر أن تطور وتنظم قطاع التأمني من خالل إصدار العديد من األطر التشريعية ،واليت شهدت
مر هبا االقتصاد اجلزائري ،وباعتبار أن جذور قطاع التأمني يف اجلزائر متتد إىل احلقبة
تطورا عرب خمتلف املراحل اليت ّ
االستعمارية ،سندرس املنظومة التشريعية املطبقة حاليا بالعودة المتداداهتا التارخيية ملا قبل االستقالل ،ثّ التدرج
التارخيي للتشريع اجلزائري بتعاقب كربيات احملطات اليت رمستها قوانينه األساسية.

 -1.1.1.4الفترة االستعمارية:

سري هذا النشاط؛ حيث ظهر على شكل
يرتبط وجود التأمني باجلزائر بوجود االستعمار ومؤسساته اليت ت ِ
تعاوين إثر إنشاء الشركة التعاونية للتأمني ضد احلريق سنة  1961وتبعها إنشاء التعاونية املركزية الفالحية من طرف
الفالحني الفرنسيني ،إالّ أ ّن ظهور هذه الشركات كان امتدادا لتجسيد التشريعات الفرنسية اليت أمالها قانون 13
جويلية  1930والذي تواصل تطبيقه إىل غاية  1.1947لكي يعزز املستعمر رقابته على هذا القطاع يف اجلزائر
2

أصدر العديد من القرارات واملراسيم منها:
 مرسوم  6مارس  1947املتعلق بتنظيم وإدارة ورقابة شركات التأمني العاملة يف اجلزائر.املكون للّجنة االستشارية للتأمينات يف اجلزائر واليت تكمن مهمتها يف تنظيم سوق التأمني.
 قرار  5ماي ّ 1947 -قرار  28أوت  1947احملدد لقيمة الكفالة واملخصصات التقنية لشركات التأمني العاملة يف اجلزائر.

 -1بوعالم طفياين ،التأمين في الجزائر ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،1987 ،ص.24 :
- Boualem Tafiani, Les assurances en Algérie: étude pour une meilleure contribution à la stratégie de développement, Ed:
OPU et ENAP, Alger, 1988, p: 25.
2
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املعمرين؛ حيث مل يستفد اجلزائريون منه كثريا
أهم ما ميكن ذكره يف هذه الفرتة عن التأمني أنّه اقتصر على ّ
خاصة وأ ّن التأمينات االجتماعية ظهرت متأخرة يف اجلزائر مقارنة بفرنسا والدول األخرى ،وكانت تسعى السياسة
االستعمارية من وراء ذلك إىل ترك الشعب اجلزائري يتخبط يف مشاكله االجتماعية واالقتصادية ،يظهر ذلك جليا
من خالل اهليمنة الفرنسية على ما نسبته  % 59من جمموع مؤسسات التأمني ،أي ما يعادل  127من أصل
مؤسسة ،كما اقتصر الدور االجتماعي للتأمني يف هذه الفرتة على تلبية حاجات املعمرين ّأما اقتصاديا فلم يكن له
1
املؤمنة يف اجلزائر.
فعال نظرا لقلة املؤسسات الصناعية ّ
دور ّ
218

 -2.1.1.4فترة ما بعد االستقالل (:)1965 -1962
مسريا من طرف املؤسسات األجنبية ،ونتيجة للسياسة
كان نشاط التأمني إثر خروج املستعمر الفرنسي ّ
االستعمارية الراسخة يف عمل هذه املؤسسات اغتنمت الفرصة اليت جتين منها أرباحا طائلة من خالل إعادة
التأمني بفروعها بفرنسا من أجل هتريب األموال ،وهو ما أدى بالسلطات اجلزائرية للتدخل سنة  1963فور إدراكها
للخطر الذي تشكله هذه املمارسات على االقتصاد الوطين.

2
3

يتمثل هذا التدخل يف سن قانونني أساسيني يف  8جوان  1963ينصان على ما يلي:
 -إنشاء عملية إعادة تأمني قانونية وإجبارية جلميع عمليات التأمني احملققة باجلزائر من خالل تأسيس الصندوق

اجلزائري للتأمني وإعادة التأمني ( )CAARكمؤسسة وطنية.

 يوجه القانون الثاين من هذا التدخل ملؤسسات التأمني بتقدمي ضمانات مسبقة وطلب االعتماد لدى وزارةاملالية لتمكينها من مزاولة نشاطها باجلزائر.
ميكن تلخيص أهم األهداف اليت كان يرمي إليها هذا القانون يف ما يلي:

4

 -مراقبة استعمال األموال اجملمعة من األقساط احملصلة.

 جتنب حتويل األموال العمومية إىل اخلارج عن طريق عمليات إعادة التأمني.فضلت هذه األخرية توقيف
نظرا لكون األحكام السابقة الذكر ال تتفق ومصاحل شركات التأمني األجنبيةّ ،

نشاطها واالنسحاب من الساحة االقتصادية ومل يبقى سوى  17شركة كانت يف مقدمتها:

 -الشركة الوطنية للتأمني.

 الصندوق املركزي إلعادة التأمني للتعاونية الزراعية (.)CCRMA التعاونية اجلزائرية لتأمني عمال الرتبية والثقافة (.)MAATEC -1نادي الدراسات االقتصادية ،على املوقعwww.clubnada.jeeran.com :
 -2بوعالم طفياين ،مرجع سابق ،ص.28 :
 -3نادي الدراسات االقتصادية ،مرجع سابق ،ص.05 :
 -4املرجع نفسه.
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من اجلدير بالذكر أ ّن قوانني  1963مثّلت بداية النشاط الفعلي والنزيه للتأمني اجلزائري ،وذلك من خالل
حتويل التأمني من وسيلة لتحقيق األهداف الشخصية إىل خدمة الصاحل العام.
 -3.1.1.4مرحلة احتكار الدولة (:)1972 -1966
كانت هتدف الدولة من خالل هذا االحتكار إىل السيطرة على القطاع وتدعيم السوق الوطين للتأمينات
والتخلص من هيمنة الشركات األجنبية على هذا لقطاع ،ما جسده آنذاك مرسوم  1966الذي تقرر فيه استغالل
كل عمليات التأمني املربمة يف املرسوم  66-05من طرف شركات التأمني التجارية الوطنية باستثناء الشركات
التعاونيةّ ،أما باقي الشركات األخرى فيجب تصفيتها ،هذه التصفية ليست بسبب العجز عن الدفع وإّمنا بسبب
املؤمن هلم أوكلت عملية التصفية للرقابة املباشرة لوزير املالية؛ حيث متت
سحب االعتماد ،من أجل محاية مصاحل ّ
بطريقتني على النحو اآليت:
تؤمن شركة ) (CAARاألخطار الكبرية اليت تتطلب تقنيات معمقة مثل :احلريق واالنفجار ،األخطار الصناعية
 ّوالفالحية ،النقل ،الربد ،وهالك املواشي...
تؤمن شركة ) (SAAاألخطار الصغرية اليت تولّد ادخارا معتربا مثل :تأمني السيارات ،السرقة ،انكسار الزجاج
ّ -

أضرار املياه ،احلريق واالنفجار (أخطار بسيطة) ،تأمني األشخاص...
قامت الدولة بتعزيز احتكارها جبعل الشركتني التعاونيتني ) (MAATECو) (CCRMAتعمالن حلساب
شركيت ) (CAARو) (SAAمع ممارستها ألعماهلا السابقة.
 -4.1.1.4مرحلة التخصص (:)1979 -1973

بعد احتكار قطاع التأمني من طرف الدولة ،عرف احتكارا مضاعفا من خالل إقرار ختصص الشركات
القائمة يف فروع معينة دون أن يعين ذلك الصفة احلصرية هلذا الفرع أو ذاك ،لكنّه ترجم التوجه اجلديد من خالل
إعادة تنظيم القطاع على غرار بقية القطاعات مع بداية السبعينيات نتيجة النمو املضطرد لرقعة اخلريات القابلة
للتأمني والذي جنم عنه مشاكل عديدة ،متنوعة ومتفاقمة ،وهو ما أدى بالسلطات العمومية إىل البحث عن
األدوات اليت تراها كفيلة بتعزيز السوق الوطنية للتأمينات ،وكذا حتسني تسيري هذا القطاع وضمان أحسن توزيع
وأجنع طريقة لتحقيق الغاية من هذا النشاط وقيامه بدوريه االقتصادي واالجتماعي .مالمح هذا التحول بدأت مع
صدور األمر  154 -73بإنشاء الشركة املركزية إلعادة التأمني ،ثّ قرار  5ديسمرب  1973احملدد لكيفيات حتويل

حمافظ إعادة التأمني إىل هذه الشركة من قبل كل من الشركة اجلزائرية للتأمني وإعادة التأمني ،والشركة اجلزائرية
للتأمني ضمن رؤيا إعادة تنظيم سوق إعادة التأمني واملرتبط مباشرة مببادالت اجلزائر الدولية ،وبعدها صدور األمر

 -1األمر رقم  ،54-73اجلريدة الرمسية ،العدد  ،83املؤرخ يف  1أكتوبر .1973
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 1،64-73الذي مينح للشركة اجلزائرية للتأمني وإعادة التأمني احلق يف ممارسة كل أنواع عمليات التأمني ،ماعدا
تلك املخصصة قانونيا ملؤسسات متخصصة يف جماالت معينة من التأمني كالضمان االجتماعي.
 -5.1.1.4مرحلة تحرير سوق التأمين (من  1995إلى غاية يومنا هذا):

عرف قطاع التأمني يف اجلزائر حتوالت جذرية منذ سنة  1995بغرض تطويره وحتديثه ،جتسد ذلك من
خالل إصدار األمر  95-07املتعلق بالتأمينات بتاريخ  25جانفي  1995الذي يلغي احتكار الدولة لعمليات

التأمني ،ممّا مسح للشركات اخلواص الوطنيني واألجانب من الناحية القانونية من االستثمار يف قطاع التأمني أو
إعادة التأمني بإنشاء شركات خاصة إلنتاج وتوزيع املنتجات التأمينية .حدد القانون نوعني من الوسطاء يتم
اعتمادهم من طرف وزارة املالية (الوكالء العاميني املعتمدين من طرف شركات التأمني والسماسرة) ،وهذا بغية
حتقيق االنفتاح على االستثمار الوطين واألجنيب هلذا القطاع.
يف جمال إلزامية التأمني ،تّ تقليص قائمة التأمينات اليت فرض القانون إجباريتها فلم تعد القائمة تتضمن
سوى تأمينات املسؤولية املدنية ،وكذلك إجبارية التأمني ضد احلريق للمؤسسات التابعة للدولة.
ّأما فيما يتعلق مبجال إعادة التأمني ،فقد تّ إنشاء التنازل اإلجباري واملتعلق فقط بالقضايا ذات الصلة
بربامج إعادة التأمني ،حددت نسبة هذا التنازل بـ % 10 :بالنسبة لألعمال ذات املخاطر الصناعية واهلياكل
البحرية واجلوية ،و % 5بالنسبة لبقية األعمال املعاد تأمينها ،من جهة أخرى ولتجنب أي احتكار مهما كانت
2
طبيعته فإ ّن التنازل اإلجباري أسند إىل الشركة الوطنية للتأمني.
تّ مبوجب هذا القانون إنشاء جهاز استشاري يدعى" :اجمللس الوطين للتأمينات" بغرض فرض رقابة الدولة

املؤمن هلم من خالل استيفائها لشروط املالءة.
على قطاع التأمني ،ومدى التزام شركات التأمني حبماية ّ

متيزت هذه املرحلة كذلك بصدور األمر الرئاسي رقم  12-03يوم  26أوت  ،2003إالّ أ ّن بدء العمل به
كان يف  01سبتمرب  2004والذي نص على إجبارية التأمني على املساكن واملمتلكات العقارية ،مبا فيها حمتوياهتا
باستثناء التابعة للدولة ضد الكوارث الطبيعية ،يتعلق األمر هنا بـ :الزالزل ،الفيضانات ،العواصف وانزالق الرتبة،
ويف حالة عدم االلتزام هبذا األمر لن يستفيد املتضررون من مساعدات الدولة يف حال وقوع كارثة طبيعية.
أهم ما ميّز هذه املرحلة كذلك هو صدور القانون  04-06يف  20فيفري  2006املعدل واملتمم للقانون
 ،07-95والذي اشتمل على خمتلف اجلوانب التنظيمية ،سواء املتعلقة بإجراءات الرقابة أو املنتجات التأمينية
وغريها ،ممّا فتح أفاقا جديدة لقطاع التأمني يف اجلزائر.
 -1املادتان  25و 26من األمر املتعلق بقانون املالية لسنة .1974
 -2املادة  278من قانوين  ،01-63و.07-80
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جاء هذا القانون من أجل إصالح االختالالت اهليكلية املوجودة يف القطاع ،واحنصار املنافسة فقط على
ختفيض تسعريات التأمني ،وعدم االهتمام بتحسني النشاطات األخرى من حيث آجال تسوية احلوادث ،من بني
هذه االختالالت نذكر ما يلي:
 نشاط منحصر لشركات التأمني أساسا على تأمينات األضرار على حساب التأمينات على األشخاص. وضعية مالية هشة وغري كافية (اخنفاض املردودية) ،وهشاشة مالية مرتبطة أساسا هبامش مالءة ضعيف وازديادأمهية األخطار يف احملافظ املالية.
 نظام رقابة على التأمني غري واضح املعامل سواء من الناحية التنظيمية أو من ناحية التكوين البشري.من أجل إزالة هذه االختالالت والسماح بنمو وتطور النشاط التأميين جبذب استثمارات مباشرة .حدد
هذا القانون اجلديد عدة أهداف:
 بعث روح جديدة يف النشاط التأميين وحتسني نوعية اخلدمات. احلث على سالمة الوضعية املالية لشركة التأمني. التشديد على املراقبة الدائمة على النشاط التأميين. فتح السوق التأميين على االستثمارات األجنبية.أوال :بعث روح جديدة في النشاط التأميني وتحسين نوعية الخدمات:
يتم ذلك من خالل:
 تطوير نشاط التأمني على األشخاص بإنشاء فروع متخصصة.املؤمن هلم على االكتتاب بعقود التأمني على األشخاص ،بفضل إعداد عقود تأمني ادخارية
 -تشجيع وحث ّ

حمفزة ومتكني املؤمن له على تعيني املستفيد من العقد التأميين يف حالة الوفاة.
املؤمن له املكتتب بعقد
املؤمن على تقدمي توضيحات كاملة وبصفة دورية إىل ّ
املؤمن له وإجبارية ّ
 حق إعالم ّللمؤمن هلم.
التأمني على األشخاص ،أي محاية أكثر ّ
 الفصل القانوين بني التأمينات على األشخاص والتأمينات على األضرار.للمؤمن هلم يف التأمني على السيارات ،وبالتايل التقليل من آجال التعويض.
 نظام تعويض مباشر ّاملؤمن هلم مبطالبة شركات التأمني باألضرار والفوائد يف حالة عدم تسوية احلوادث يف اآلجال احملددة
 حق ّتعاقديا.
 تنويع وتطوير أشكال جديدة يف جمال توزيع التأمني باالستعانة بالبنوك واملؤسسات املالية.املؤمن هلم عن طريق متثيلهم يف اجمللس الوطين للتأمينات (.)CNA
 -تنظيم كيفية الدفاع عن مصاحل ّ
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ثانيا :الحث على سالمة الوضعية المالية لشركة التأمين:
يتم ذلك من خالل:
 -حترير كلي لرؤوس أموال شركات التأمني حلظة إنشائها.

 التدقيق يف مصادر األموال املستثمرة. مراقبة التغيريات يف املسامهني. تقييم األصول واخلصوم لشركات التأمني أو إعادة التأمني والفروع األجنبية.املؤمن هلم ممّا يقلل من خطر عدم التسديد.
 إنشاء صندوق ضمان التعويضات من أجل ّ مسامهة البنوك واملؤسسات املالية يف رؤوس أموال شركات التأمني. التشديد على املراقبة الدائمة وتدعيم األمان املايل من خالل وجوب توفر الصالبة املالية.ثالثا :التشديد على الرقابة الدائمة على النشاط التأميني:
نص القانون اجلديد على إنشاء " جلنة املراقبة على التأمني " على مستوى وزارة املالية هبدف:
ّ
 احرتام شركات التأمني وإعادة التأمني للقوانني والنظم املعمول هبا. سالمة العمليات التأمينية وقانونيتها وهامش مالءهتا. التدقيق يف مصادر األموال املوجهة إلنشاء أو الرفع من رؤوس أموال شركات التأمني وإعادة التأمني لتكون هلاثقة يف السوق مع املتعاملني.
 إنشاء " هيئة مركزية للمخاطر " تقوم جبمع املعطيات واملعلومات اليت هتم السوق التأميين. الرفع من األداء التسيريي من خالل املوافقة القبلية هليئة جلنة املراقبة على التأمني على تعيني جمالس اإلدارةواملسريين لشركات التأمني وإعادة التأمني.
 وضع اتفاقيات حمددة مع املسريين. إنشاء هيئة تدقيق يف شركة التأمني هتتم مبدى مطابقة أعمال شركات التأمني مع التشريع والنظم واللوائحالتشريعية.
 تثمني املوارد البشرية لشركة التأمني بتكوين وحتفيز الكفاءات.رابعا :فتح السوق التأميني لالستثمارات األجنبية:
يتم فتح السوق التأميين لالستثمارات األجنبية من خالل:
 فتج مكاتب متثيلية لشركات التأمني وإعادة التأمني باعتماد مسبق من وزارة املالية. -فتح مديريات تأمينية خارجية مع مراعاة اعتمادها مسبقا من طرف وزارة املالية.
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 -2.1.4مكونات سوق التأمين في الجزائر وهيئات مراقبة نشاط شركات التأمين:

إ ّن تزايد االهتمام بشركات التأمني يف اجلزائر فرض حتمية إنشاء هيئات عديدة هبدف متكني هذه
املؤسسات من بلوغ األهداف املنوطة هبا ،فمجهودات كبرية تبذل من قبل جمموعة مشرتكة ومتكاملة من اهليئات
احلكومية واملؤسسات املتخصصة.
تقوم شركات التأمني بأدوارها املختلفة حتت تنظيم وتدخل الدولة من خالل الرقابة الشديدة من أجل محاية
املؤمن هلم من جهة ،وزيادة كفاءة الشركة من جهة أخرى للوفاء بالتزاماهتا ،متارس الدولة هذه الرقابة من
حقوق ّ
خالل وزارة املالية؛ بواسطة اجلهاز املكلف بالتأمينات مبوجب املادة  209من األمر  " 07-95مديرية التأمينات "
التابعة للمديرية العامة للخزينة ،واليت تّ إنشاؤها عند إعادة تنظيم وزارة املالية يف فيفري  ،1995وبامتالكها السلطة
القانونية ،التقنية ،االقتصادية واملالية ،فهي تساهم يف إعداد القوانني والتنظيمات املتعلقة بصناعة التأمني والسهر
املؤمن هلم من خالل التأكد من القدرة على الوفاء
على تطبيقها واحرتامها ،كما حترص على محاية مصاحل ّ
بالتزاماهتا اجتاههم؛ هذا وتساعد وزارة املالية يف أداء مهمة الرقابة هيئات أخرى سنتناوهلا بالتفصيل.

 -1.2.1.4المجلس الوطني للتأمينات:

تّ تأسيس هذا اجمللس مبوجب األمر  07-95يف  10جويلية  ،1997وقد حددت بنية ومهام هذه اهليئة
بشكل واضح من خالل املرسوم التنفيذي  339-95الصادر يف  30أكتوبر 1995؛ حيث يتكون من ممثلني من
املؤمن هلم ،شركات التأمني ،وسطاء التأمني ،عمال قطاع التأمني ،وزارة املالية ،)...كما أنّه
هيئات خمتلفة (الدولةّ ،
منظم من عدة جلان تقنية متخصصة .تتجسد مهامه يف ما يلي:
االعتمادات.

 عقلنة سوق التأمينات من خالل منح أو سحب تقدمي أراء حول تسعري التغطيات التأمينية. تقدمي اقرتاحات وآراء حول النصوص التشريعية والتنظيمية القادرة على حتسني سري سوق التأمينات. تقدمي االستشارة يف املسائل املتعلقة بوضعية نشاط التأمني وتنظيمه. حتسني ظروف السري الداخلي لشركات التأمني ،وكذا سياسات التوظيف لضمان السيولة توجيه وتطوير سوق التأمني اجلزائري ملواكبة التطورات على الساحة الدولية. تطوير سياسات احلماية والرقابة للتقليل من فرص حدوث املخاطر.الوطنية.

الالزمة.

 حتديد أقساط التأمني وفقا لإلحصائياتفعالة لتطوير قطاع التأمني وإدخال التقنيات احلديثة يف إدارة وتسيري شركات التأمني.
 إقامة مراكز حبوث ّ -السهر على مردودية األموال اجملمعة.
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 -2.2.1.4االتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين ):(UAR

سري وفقا
املؤمنني اجلزائرية ،تّ تأسيسه يف  22فيفري  1994واعتمد يف  24أفريل  ،1994ي ّ
ميثل مجعية ّ
ألحكام القانون  31-90املتعلقة باجلمعيات أل ّن له صفة اجلمعية املهنية؛ حيث يش ّكل ما يشبه جتمع للمهنيني

تشرتك فيه كافة شركات التأمني وإعادة التأمني اليت تنشط يف سوق التأمني اجلزائري ،خيتلف عن اجمللس الوطين
املؤمنني فقط وتنحصر مهامه فيما يلي:
للتأمينات ( )CNAيف كون أ ّن هذا األخري يهتم مبشاكل واهتمامات ّ
 متثيل املصاحل املهنية.التأمني.

 ترقية وتطوير نشاط قطاع العمل على حتسني نوعية اخلدمات املقدمة من طرف شركات التأمني. املساعدة على ترسيخ واحلفاظ على أخالقيات املهنة يف ممارسة خمتلف النشاطات. املسامهة يف حتسني مستوى تأهيل وتكوين عمال قطاع التأمني. -3.2.1.4لجنة اإلشراف على التأمينات:

تّ إنشاء هذه اللجنة وفقا للقانون  04-06املتعلق بالتأمينات من أجل تقوية وسائل العمل الرقايب ،ختصص

هلا وسائل التدخل الضرورية مثل :إمكانية التقليص من نشاط شركات التأمني ،وضع غرامة مالية يف حالة عدم
أي من قواعد
احرتام تسعريات التأمني اإلجباري وعدم مسك الدفاتر والسجالت اإلجبارية ،ويف حالة عدم احرتام ٌ
متثيل االلتزامات التقنية ،تسعريات التأمني اإلجباري وإعادة تنظيم إجراءات التصفية القضائية ،وبالتايل للّجنة

سلطة عامة على شركات التأمني من خالل:
 مراقبة حركة األموال.املؤمن هلم.
 محاية حقوق شركات التأمني و ّ مراقبة استثمارات شركات التأمني. مراقبة حجم التعويضات. -4.2.1.4الهيئة المركزية لألخطار:

هي األخرى تّ تأسيسها من خالل القانون  04-06لتحسني تأطري سوق التأمني ولضمان الرقابة املستمرة
لألخطار حمل التأمني ،كما تساعد يف حتديد التسعريات وخلق منتجات تأمني جديدة.
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 -3.1.4تحليل الوضعية الحالية لقطاع التأمين في الجزائر:

احتل قطاع التأمني اجلزائري املرتبة  64عامليا سنة  ،2012حبصة سوق تقدر بـ .% 0.03 :واملرتبة اخلامسة إفريقيا،
بعد كل من إفريقيا اجلنوبية (املرتبة  17عامليا) ،املغرب (املرتبة  52عامليا) ،مصر (املرتبة  58عامليا) ،ونيجرييا (املرتبة
 59عامليا) ،مبسامهة تقدر بـ %1.93 :يف السوق األفريقي للتأمني

(حسب دراسة أجرهتا شركة ) .))Swiss RE

سنحاول حتليل الوضعية احلالية لقطاع التأمني يف اجلزائر من خالل التطرق إىل كل من إنتاج قطاع التأمني
وتطور حجم التعويضات لفرعي التأمني على األضرار والتأمني على األشخاص ،ومعدل النفاذية وكثافة التأمني.
 -1.3.1.4تحليل إنتاج قطاع التأمين:

رقم أعمال قطاع التأمني ومنذ سنة  2006تزايد باستمرار سنة تلوى األخرى بنسب متفاوتة ،إىل أن بلغ هناية

سنة  2013ما قيمته  113.9مليار دج (إمجايل التأمني املباشر) ،ومقارنة برقم أعمال ق ّدر بـ 99.3 :مليار دج خالل

مر السنني مل تتعدى
نفس الفرتة لسنة  ،2012فقد حقق زيادة تقدر بـ% 14.66 :؛ وعن تركيبة رقم األعمال ،فعلى ّ

مسامهة فرع التأمني على األشخاص ما نسبته  % 9من رقم األعمال  ،عكس فرع التأمني على األضرار الذي حقق
مسامهات دائما ما تعدت نسبة  % 91من إمجايل التأمني املباشر ،ويفسر ذلك بالزيادة اليت عرفتها األسعار اجلارية
املؤمن هلم ،نظرا لظهور أنواع جديدة من األخطار املغطاة من
ملنتجات التأمني ،وكذا ارتفاع الطلب عليها من قبل ّ
قبل الشركات وكذا إجبارية بعض أنواع التأمني املفروضة من قبل الدولة ،كما هو موضح يف اجلدول رقم (.)15
الجدول رقم ( :)15تطور إنتاج قطاع التأمين في الجزائر خالل الفترة (( )2013-2006الوحدة :مليون دج)
السنة

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

تأمينات األضرار

42 830

49 337

62 574

70 955

73 902

79 830

92 802

105 927

تأمينات األشخاص

2988

3395

5281

5553

7179

6670

6 586

8 034

رقم األعمال اإلمجايل

45818

52732

67855

76508

81 082

86500

99 389

113 961

نسبة الزيادة

% 12.8

%15.09

%28.67

%12.75

%5.95

%6.68

%14.90

%14.66

حصة السوق
تأمينات األضرار

%93.47

%93.56

%92.22

%92.74

%91.14

%92.29

%93.37

%92.95

تأمينات األشخاص

%6.53

%6.44

%7.78

%7.26

%8.86

%7.71

%6.63

%7.05

المصدر :باالعتماد على معطيات اجمللس الوطين للتأمينات على املوقع
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ومن أجل التحليل الوايف إلنتاج قطاع التأمني وجب علينا الفصل بني فرعي التأمني على األضرار والتأمني
على األشخاص.
أوال :تأمينات األضرار:
منذ سنة  2006تزايد رقم أعمال فرع التأمني على األضرار باستمرار سنة تلوى األخرى إىل أن بلغ هناية سنة
 2013ما قيمته  150.9مليار دج مقارنة برقم أعمال ق ّدر بـ 92.8 :مليار دج يف نفس الفرتة لسنة  ،2012أي حتقيق
زيادة تقدر بـ % 14 :وحصة سوقية تقدر بـ% 93 :؛ وعن توزيع تطور إنتاج التأمني على األضرار يف اجلزائر حسب
فروعه خالل الفرتة ( )2013-2006فيمكن توضيحه من خالل اجلدول رقم (.)16
الجدول رقم ( :)16توزيع تطور إنتاج التأمين على األضرار في الجزائر حسب فروعه خالل الفترة ()2013-2006
(الوحدة :مليون دج)
السنة

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

تأمني السيارات

20 907

23 960

29 642

35 085

39 644

43 399

52 580

61 310

IRD

16 954

19 097

25 660

28 211

26 505

28 682

32 022

35 424

تأمينات النقل

4 116

5 028

5 737

6 200

6 093

5 646

5 333

5 475

التأمني الزراعي

605

544

738

785

1 237

1 626

2 244

2 792

تأمني القرض

245

706

794

673

422

476

621

924

اجملموع

43 459

50 314

62 579

71 918

73 902

80 285

92 057

105 927

المصدر :باالعتماد على معطيات اجمللس الوطين للتأمينات على املوقع

االلكرتوينwww.cna.dz :

شهدت مجيع فروع التأمني على األضرار ارتفاعا ملحوظا يف رقم األعمال ماعدا فرع التأمني على النقل؛
حيث بلغ رقم أعمال فرع التأمني على السيارات هناية سنة  2013ما قيمته  61.3مليار دج حيث ساهم بنسبة
تقدر بـ % 58 :من إمجايل رقم أعمال التأمني على األضرار ،ومقارنة بنفسة الفرتة لسنة  2012فقد حقق زيادة
تقدر بـ ،% 16.60 :نستطيع القول أن رقم أعمال فرع تأمني السيارات بشقيه اإلجباري واالختياري يبقى النشاط
احليوي الذي حيتل املرتبة األوىل مقارنة ببقية الفروع ،وعلى العموم ميكن تفسري تزايد إنتاج فرع تأمني السيارات
بتزايد طلب العمالء على عقود تأمني السيارات والذي تزامن مع ارتفاع حضرية السيارات من جهة ،ومن جهة
أخرى الرتفاع التسعرية بنسبة  % 50خالل آخر سنتني ،خاصة يف ظل االرتفاع املتواصل حلوادث املرور اليت
أصبحت تكلف شركات التأمني أمواال طائلة.
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كما شهد فرع التأمني على احلريق واألخطار املتعددة ( )IRDتزايد مستمر سنة تلوى األخرى إىل أن بلغ
نسبة  % 10.6سنة  2013مقارنة بنفس الفرتة لسنة  ،2012حيث حقق رقم أعمال ق ّدر بـ 35.42 :مليار دج ،ما
نسبته  % 33من إمجايل رقم أعمال التأمني على األضرار ،يرجع هذا إىل ارتفاع رقم أعمال التأمني على الكوارث
الطبيعية وعلى احلرائق والتأمني على املسؤولية املدنية وتزايد األخطار املتعلقة باملؤسسات.
شهد فرع التأمني على النقل ارتفاعا طفيفا بنسبة  ،% 2.7مقارنة بنفس الفرتة لسنة  ،2012حيث حقق رقم
أعمال ق ّدر بـ 5.4 :مليار دج ،ما نسبته  % 5من إمجايل رقم أعمال التأمني على األضرار ،نظرا الخنفاض التأمني
على النقل اجلوي.

ّأما فرع التأمني الزراعي فشهد زيادة معتربة تقدر بـ % 24.4 :مقارنة بنفس الفرتة لعام  ،2012واستحوذ
على ما نسبته  % 3من إمجايل رقم أعمال التأمني على األضرار ،نظرا لتزايد األقساط املكتتبة من قبل املؤمن هلم
يف التأمينات احليوانية واليت تشغل  % 58من رقم أعمال الفرع ،ث تليها تأمينات األضرار على ممتلكات القطاع
الفالحي خاصة املواد واملعدات الفالحية حبصة  ،% 28والتأمينات الزراعية حبصة .% 14

ّأما فيما خيص فرع التأمني على القرض ،فشهد منوا معتربا نسبيا يقدر بـ % 48.8 :مقارنة بنفس الفرتة لعام
 ،2012واستحوذ على ما نسبته  % 1من إمجايل رقم أعمال التأمني على األضرار ،نظرا لتزايد األقساط املكتتبة من
قبل املؤمن هلم يف تأمينات القروض العقارية واليت حققت زيادة تقدر بـ ،% 89 :وقروض الصادرات اليت حققت
زيادة تقدر بـ.% 14 :
ثانيا :تأمينات األشخاص:

بلغ رقم أعمال فرع التأمني على األشخاص هناية سنة  2013ما قيمته  8مليار دج مقارنة برقم أعمال ق ّدر

بـ 6.5 :مليار دج خالل نفس الفرتة لسنة  ،2012أي حتقيق زيادة تقدر بـ ،% 22 :واستحوذ على ما نسبته
من إمجايل رقم أعمال التأمني ،وجتدر اإلشارة هنا إىل أن الفصل بني فرعي التأمني على األشخاص واألضرار قد ت
سنة  ، 2011ما ساهم بدوره يف دخول شركات خاصة بالتأمني على األشخاص للسوق اجلزائرية؛ وعن توزيع
%7

تطور إنتاج التأمني على األشخاص يف اجلزائر حسب فروعه خالل الفرتة ( )2013-2006فيمكن توضيحه من
خالل اجلدول رقم (.)17
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الجدول رقم ( :)17توزيع تطور إنتاج التأمين على األشخاص في الجزائر حسب فروعه خالل الفترة ()2013-2006
(الوحدة :مليون دج)

السنة

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

/

/

/

/

2 264

1 406

1 176

1 604

تأمني السفر

/

/

/

/

792

861

1 397

1 512

التأمني على احلياة والوفاة

/

/

/

/

1 809

1 943

1 863

2 251

التأمني اجلماعي

/

/

/

/

2 312

2 458

2 149

2 665

2988

3395

5281

5553

7 179

6 670

6 586

8 034

تأمني احلوادث

واملرض

إمجايل التأمني على األشخاص



Source: Conseil National des Assurance, Note de conjoncture du marché des assurances (2013,2011),
Algérie, p: 05.

شهدت مجيع فروع التأمني على األشخاص منوا ملحوظا يف رقم األعمال ،فكانت أكرب زيادة شهدها لفرع
التأمني على احلوادث بنسبة تقدر بـ ،% 41.1 :حيث حقق رقم أعمال ق ّدر بـ 1.3 :مليار دج مقارنة بسنة ،2012
ثّ يليه فرع التأمني على التقاعد اجلماعي ،برقم أعمال يقدر بـ 2.6 :مليار دج بنسبة زيادة تقدر بـ % 24 :مقارنة
بسنة ّ ،2012أما فيما خيص فرعي التأمني على املرض والسفر ،فعرفا منوا يقدر بـ % 19.2 :و % 8.2على التوايل
مقارنة بنفس الفرتة.
 -2.3.1.4حجم تعويضات قطاع التأمين:

بلغ حجم تعويضات فرع التأمني على األضرار  37.1مليار دج هناية سنة ّ ،2013أما فرع التأمني على
األشخاص فبلغ حجم التعويضات  1.6مليار دج.
أوال :تأمينات األضرار:

بلغ حجم تعويضات فرع التأمينات على األضرار  37.1مليار دج ،نسبة  % 80من هذه التعويضات تتعلق
بفرع التأمني على السيارات بقيمة تقدر بـ 29.8 :مليار دج ،ثّ يليها فرع التأمني على احلريق واألخطار املتعددة

( )IRDبقيمة تقدر بـ 5.3 :مليار دج ،وبنسبة تقدر بـ ،% 14 :كما هو موضح يف اجلدول رقم (.)18

 -باعتبار أن هذا الفرع ت فصله حديثا عن فرع التأمني على األضرار فالبيانات املفصلة متوفرة بداية من سنة .2010
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الجدول رقم ( :)18حجم تعويضات فرع التأمين على األضرار في الجزائر )( )2013الوحدة :مليون دج).
الفروع

قيمة التعويضات

النسبة

تأمني السيارات

29 858

%80

IRD

5 352

%14

تأمينات النقل

821

%2

التأمني الزراعي

720

%2

تأمني القرض

237

%1

اجملموع

37 129

%100

Source: Conseil National des Assurance, Note de conjoncture du marché des assurances (2013),
Algérie, 2013, p: 11.

ميكن أن نوضح حجم تعويضات فرع التأمني على األضرار حسب فروعه بصورة أفضل من خالل الشكل
رقم (.)58
الشكل رقم ( :)58حجم تعويضات فرع التأمين على األضرار في الجزائر (( )3013الوحدة :مليون دج).
2% 2% 1%

14%
IRD

81%

المصدر :باالعتماد على معطيات اجلدول رقم ( )20باستخدام .Excel

ثانيا :تأمينات األشخاص:
بلغ حجم تعويضات فرع التأمني على األشخاص  1.6مليار دج ،نسبة  % 68من هذه التعويضات تتعلق
بفرع التأمني على التقاعد اجلماعي بقيمة تقدر بـ 1 :مليار دج ،كما هو موضح يف اجلدول رقم (.)19
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الجدول رقم ( :)19حجم تعويضات فرع التأمين على األشخاص في الجزائر (( )2013الوحدة :مليون دج).
الفروع

قيمة التعويضات

النسبة

تأمني احلوادث

69

%4

املرض

/

%0

السفر

52

%3

التأمني على احلياة والوفاة

412

%25

التقاعد اجلماعي

1 095

%67

اجملموع

1 630

%100

Source: Conseil National des Assurance, Note de conjoncture du marché des assurances (2013),
Algérie, 2013, p: 13.

ميكن أن نوضح حجم تعويضات فرع التأمني على األشخاص حسب فروعه بصورة أفضل من خالل
الشكل رقم (.)59
الشكل رقم (:)59حجم تعويضات فرع التأمين على األشخاص في الجزائر (( )2013الوحدة :مليون دج).
0% 3%
4%
25%

68%

المصدر :باالعتماد على معطيات اجلدول رقم ( )21باستخدام برنامج .Excel

فيما خيص شبكة توزيع منتجات التأمني على األشخاص خالل سنة  ،2013فـنسبة

% 68

من هذه

املنتجات ت توزيعها عن طريق وكاالت شركات التأمني على األشخاص واملمتلكات؛ وما نسبته  % 17.31منها ت
توزيعه عن طريق فروع صريفة التأمنيّ ،أما بالنسبة للوكالء العامون فقاموا بتوزيع ما نسبته  ،% 14.61يف حني
ساهم السماسرة بتوزيع ما نسبته  % 0.06من هذه املنتجات.
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 -3.3.1.4معدل النفاذية وكثافة التأمين:

رغم أمهية قطاع التأمني يف النشاط االقتصادي ،إالّ أ ّن مسامهته يف االقتصاد الوطين تبقى ضعيفة ،وهذا ما
سيتم تناوله من خالل دراسة تطور معدل النفاذية وكثافة التأمني.

أوال :معدل نفاذية التأمين:

حقق معدل نفاذية التأمني يف اجلزائر معدالت منخفضة تفاوتت سنويا خالل الفرتة
تتعدى  %0,77والذي ت تسجيله سنة  ،2009كما هو موضح من خالل اجلدول رقم (.)20

()2012-2006

ومل

الجدول رقم ( :)20تطور معدل نفاذية التأمين في الجزائر خالل الفترة (.)2012-2006

السنة

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

الناتج احمللي اإلمجايل ()PIB

8460

9 306

11 043

10 034

12 049

14 481

15 843

معدل النفاذية

%0,55

%0,58

%0,62

%0,77

%0,67

%0,60

%0,81

Source: Conseil National des Assurance, Note statistiques du marché algérien des assurances (2012),
Algérie, 2012, p: 03.

يبقى معدل نفاذية التأمني يف اجلزائر منخفض مقارنة بذلك املسجل يف دول منظمة التعاون االقتصادي
ومنطقة املغرب العريب (تونس ( ،)% 1.82املغرب (.))% 2.95
يعكس معدل نفاذية التأمني املنخفض ضعف قطاع التأمني يف اجلزائر ،وذلك بالنظر لعدة أسباب تتعلق
بالدرجة األوىل بنقص ثقافة التأمني لدى الفرد اجلزائري ،ونوعية اخلدمات اليت ال ترقى إىل تطلعات املكتتبني،
وكذلك عدم التزام شركات التأمني بتواريخ دفع التعويضات يف حالة حدوث الكارثة.
ثانيا :تطور كثافة التأمين:

شهد معدل إنفاق الفرد اجلزائري على التأمني تزايدا مستمرا خالل السنوات 2012-2006؛ حيث بلغ

 2672دج خالل سنة  2012مقارنة بـ 1389 :دج خالل عام  ،2006إالّ أ ّن هذا املعدل يبقى منخفضا بالنظر إىل
عدة أسباب أمهها يتعلق بنقص ثقافة التأمني لدى الفرد اجلزائري ،وكذلك ضعف دخله .كما هو موضح يف
اجلدول رقم (.)21
الجدول رقم ( :)21تطور كثافة التأمين في الجزائر خالل الفترة (.)2012-2006

السنة

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

عدد السكان (مليون)

33 481

34 096

34 745

35 268

35 978

36 717

37 495

كثافة التأمني (دج/الفرد)

1 389

1 580

1 957

2 203

2 253

2 373

2 670

Source: Conseil National des Assurance, Note statistiques du marché algérien des assurances (2012),
Algérie, 2012, p: 04.
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 -2.4اإلطار العام لنظام المالءة لقطاع التأمين في الجزائر.
املؤمن هلم واملستفيدين والغري يف أوقاهتا
تتمثل مالءة شركات التأمني يف قدرهتا على الوفاء بالتزاماهتا اجتاه ّ
املشرع اجلزائري عليها جمموعة من االلتزامات التنظيمية
احملددة ،ومن أجل ضمان مالءة شركات التأمني فرض ّ

كاحلد األدى من رأس املال االجتماعي وهامش املالءة ،وكذا االلتزام بتكوين املخصصات التقنية والديون التقنية،
باإلضافة إىل متثيل االلتزامات التنظيمية باألصول املناسبة وبالنسب املوافقة هلا .يف هذا السياق سنتطرق يف هذا
احملور إىل اجلوانب املتعلقة بالرقابة على املالءة لقطاع التأمني يف اجلزائر ،قواعد املالءة لقطاع التأمني قبل صدور
قانون  ،2013وأخريا تقييم هامش املالءة لشركات التأمني اجلزائرية واملؤشرات اإلحصائية املتعلقة هبا.
 -1.2.4الرق ابة على المالءة لقطاع التأمين في الجزائر:
وفقا للنظام القانوين والتشريعي الذي حيكم نشاط التأمني يف اجلزائر ،كل شركة تأمني أو إعادة تأمني
1
مطالبة باالمتثال إىل ما يلي:
 آجال تقدمي الوثائق احملاسبية والتقنية. املالءة. -1.1.2.4آجال تقديم الوثائق المحاسبية والتقنية:

تلتزم شركات التأمني أو إعادة التأمني اجلزائرية سنويا بتقدمي الوثائق املبينة يف األمر املؤرخ يف  22جويلية

( 1996اجلريدة الرمسية رقم  56الصادرة يف  24أوت  )1997إىل هيئة الرقابة (جلنة اإلشراف على التأمني) ،وذلك
2
قبل  30جوان من كل سنة ،وفقا ألحكام املادة  226من القانون رقم  07-95املعدل مبوجب القانون .04-06
3

تتمثل الوثائق املعنية فيما يلي:
 امليزانية ،حسابات النتائج واجلداول امللحقة. تقرير مدققي احلسابات. احلاالت التقنية. جدول التوظيفات املالية (الفصلي) وجدول هامش املالءة (الفصلي). -1حبّار عبد الرزاق ،عناصر التنظيم االحترازي لنشاط التأمين -مع إشارة خاصة لحالة الجزائر  ،-ورقة مقدمة ضمن امللتقى الدويل السابع حول :الصناعة التأمينية ،الواقع

العملي وآفاق التطوير  -جتارب الدول  ،-جامعة حسيبة بن بوعلي ،الشلف ،ما بني  04 -03ديسمرب  ،2012ص.12 :

- KPMG, guide investir en Algérie, ELIPSE, 2012, p: 53

 -3حبّار عبد الرزاق ،مرجع سابق ،ص.13 :
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 خمطط إعادة التأمني. املعلومات ذات الطابع العام. -2.1.2.4المالءة:

تّ وضع نظام املالءة لشركات التأمني يف اجلزائر سنة  ،1995ثّ بعد ذلك ت إدخال بعض التعديالت
سنة  2006بعد صدور القانون  04-06يف  20فيفري  2006املعدل واملتمم للقانون  ،07-95والذي اشتمل على

خمتلف اجلوانب التنظيمية ،سواء املتعلقة بإجراءات الرقابة أو املنتجات التأمينية وغريها ،ممّا فتح آفاقا جديدة
لقطاع التأمني يف اجلزائر من خالل إعادة النظر يف بعض التشريعات .بعد ذلك قامت اهليئات املسؤولة على قطاع
التأمني بإدخال إصالحات جذرية متس هذا اجلانب ،جتسد ذلك من خالل إصدار مرسومني تنفيذيني سنة 2013
ليبني شروط وكيفيات تكوين وحتديد االلتزامات التقنية ،وكذا متثيل هذه االلتزامات يف أصول ميزانية شركات
التأمني وإعادة التأمني وفروع شركات التأمني األجنبية املعتمدة 1.من اجلانب القانوين ميكننا ذكر أهم عناصر
القواعد القانونية ذات الصلة:
املتمم بالقانون رقم  04-06املؤرخ يف 20
 األمر رقم  07-95املؤرخ يف  25جانفي  1995املتعلق بالتأمني ،املع ّدل و ّفيفري .2006
 املرسوم التنفيذي رقم  343-95املؤرخ يف  30أكتوبر  1995املتعلق باملالءة لشركات التأمني. املرسوم التنفيذي رقم  344-95املؤرخ يف  30أكتوبر  1995املتعلق باحلد األدى لرأس مال شركات التأمني. املرسوم املؤرخ يف  1996.02.10احملدد للنسب الدنيا املخصصة لكل أنواع التوظيفات اليت تقوم هبا شركاتالتأمني وإعادة التأمني ،املعدل واملتمم سنة .2001
 املرسوم التنفيذي رقم  114-13املؤرخ يف  28مارسالتأمني.

 2013املتعلق بااللتزامات التقنية لشركات التأمني وإعادة

 املرسوم التنفيذي رقم  115-13املؤرخ يف  28مارس  ،2013يع ّدل املرسوم التنفيذي رقم  343-95املؤرخأكتوبر  ،1995واملتعلق حبدود قدرة شركات التأمني على الوفاء بالتزاماهتا.

 -1حبّار عبد الرزاق ،مرجع سابق ،ص.13 :
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 -2.2.4قواعد المالءة لقطاع التأمين قبل صدور ق انون :2013
تتعلق قواعد املالءة لقطاع التأمني قبل صدور قانون  2013بتكوين خمتلف االلتزامات التنظيمية وهامش
املالءة ،ويف كيفية متثيل هذه االلتزامات التنظيمية باألصول املناسبة هلا.
 -1.2.2.4الحد األدنى لرأس المال االجتماعي:
أعطى نظام رقابة املالءة لشركات التأمني يف اجلزائر أمهية بالغة ملستوى احلد األدى لرأس املال االجتماعي،
هذا املستوى من رأس املال االجتماعي يعترب عال جدا ويتجاوز يف بعض األحيان مستويات متطلبات رأس املال
اليت حتددها توجيهات املالءة  2الذي يتم على أساس املخاطر أو نظام ( ،)RBCيف هذا السياق أعلنت احلكومة
عزمها على إنشاء نظاما للمالءة املالية وفقا ملعايري املالءة الدولية كما هو احلال يف أوروبا حاليا ،وهو أمر ضروري
للوصول إىل نظام يأخذ بعني االعتبار التطورات االقتصادية احلاصلة على الساحة الدولية.

1

 -2.2.2.4االلتزامات التنظيمية:
حدد املشرع اجلزائري خمتلف االلتزامات التنظيمية اليت تلتزم شركات التأمني بتكوينها واليت تسجل يف
املؤمن هلم .تتمثل هذه االلتزامات
جانب اخلصوم من امليزانية ،وكذا كيفية حساهبا ،وذلك ضمانا حلماية مصاحل ّ
التنظيمية فيما يلي:
 االحتياطات التقنية. املخصصات التقنية. الديون التقنية.باإلضافة إىل العناصر السابقة للمالءة املالية لشركات التأمني اجلزائرية ميكن االستناد إىل عناصر أخرى
تتمثل فيما يلي:
 حجم التعويضات املدفوعة من قبل شركات التأمني. -التوظيفات املالية.



- RBC: Risk Based Capital.
Benarbia Mohamed, Les perspectives de développement de l’industrie des assurances en Algérie et les reformes nécessaire
pour promouvoir ses capacités concurrentielles, Colloque international sur: les sociétés d’assurances Takaful et les sociétés
d’assurances traditionnelles entre la théorie et l’expérience pratique, Université de SETIF, 25-26 Avril 2011, p: 17
1-
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تتمثل أهم هذه االلتزامات التنظيمية فيما يلي:

1

أوال :االحتياطيات:

تتضمن االحتياطيات حسب التنظيم املعمول به ما يلي:

أ -االحتياطيات املبينة يف املخطط احملاسيب اجلزائري لقطاع التأمني كاالحتياطيات القانونية.
ب -كل احتياطي اختياري آخر يكون مببادرة األجهزة املختصة يف شركات التأمني وإعادة التأمني.
ثانيا :المخصصات التقنية:
منيز فيها نوعني:
أ -المخصصات التقنية المقتطعة:

هي املخصصات التقنية القابلة لالقتطاع من األقساط أو االشرتاكات الصادرة؛ حيث تعترب االقتطاعات

املكونة هلذه املخصصات كتكلفة للسنة املالية اجلارية ،وهي األخرى على نوعني:
ّ
 مخصص الضمان:

خيصص هذا الرصيد لتعزيز قدرة شركة التأمني على الوفاء بالتزاماهتا ،مي ّول هذا املخصص باقتطاع حسب

نسبة األقساط أو االشرتاكات الصادرة اليت جتمع خالل السنة املالية من دون إلغاء الرسوم وخصم تنازالت إعادة
التأمني ،تساوي نسبة االقتطاع  % 9جلميع عمليات التأمني اليت تقوم هبا الشركة.
املكون ورأس املال االجتماعي للشركة أو
يتوقف متويل خمصص الضمان عندما تفوق نسبة جمموع مبلغه ّ
أموال التأسيس إحدى النسب التالية:
  % 5من جمموع الديون التقنية.  % 7.5من جمموع األقساط أو االشرتاكات الصادرة أو املقبولة خالل السنة املالية األخرية الصافية من أي إلغاءأو رسم.
  % 10من املعدل السنوي لنفقات الكوارث اليت وقعت يف الثالث سنوات املالية األخرية. المخصص التكميلي اإللزامي للديون التقنية:

كون هذا الرصيد لتعويض أي عجز حمتمل يف الديون التقنية الناجتة عن سوء تقييمها وعن تصرحيات
ي ّ
الكوارث بعد إقفال السنة املالية ،وكذا عن نفقات التسيري املرتبطة بذلك.

مي ّول هذا املخصص باقتطاع نسبة  % 5من مبلغ الكوارث والتكاليف اليت تدفع لقاء عمليات التأمني اليت
تقوم هبا شركة التأمني ،يعاد ضبط هذا املخصص سنويا مبا يتناسب مع مبلغ الكوارث والتكاليف املطلوب دفعها.

 -1املرسوم التنفيذي رقم  342 -95املؤرخ يف  30أكتوبر  ،1995واملرسوم التنفيذي رقم  272-04املؤرخ يف  29أوت .2004
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ب -المخصصات التقنية غير المقتطعة:

تلتزم شركات التأمني بتكوين وتسجيل يف خصوم ميزانيتها أي خمصص آخر يستحدث مببادرة من األجهزة
املختصة فيها دون أن يكون ناتج عن اقتطاعات من األقساط أو االشرتاكات الصادرة ،أي أ ّن هذه املخصصات

التقنية ال تعترب كتكلفة للسنة املالية.
ثالثا :الديون التقنية:

املؤمن هلم ومستفيدي عقود التأمني
متثل الديون التقنية التزامات شركات التأمني أو إعادة التأمني اجتاه ّ
واملؤسسات املتنازلة؛ حيث تسجل هذه الديون التقنية يف جانب خصوم ميزانية شركات التأمني.
تتمثل هذه االلتزامات فيما يلي:
أ -في مجال تأمين األضرار:
تتمثل االلتزامات التقنية يف جمال تأمني األضرار فيما يلي:
 مخصص الخسائر والتكاليف قيد التسديد:

فرق التنظيم اجلزائري بني اخلسائر والتكاليف اليت تدفع لتأمني السيارات وبني باقي األضرار الناجتة عن
يّ
األخطار األخرى.

يعترب هذا املخصص بالنسبة للخسائر والتكاليف اليت تدفع يف التأمني على األضرار غري أضرار السيارات
كمبلغ املصاريف التقديرية املرتتبة على اخلسائر اليت مل يتم تسويتها عند تاريخ إعداد اجلرد ،منها رؤوس األموال
املكونة للريوع اليت مل تتحملها بعد شركة التأمني.
حيسب هذا املخصص سنويا وفقا لطريقة التقييم ملف مبلف ،يف حالة ما إذا حدد تعويض إثر وقوع كارثة
بقرار هنائي من العدالة أو غري هنائي ،وجب أن يساوي هذا املخصص على األقل قيمة هذا التعويض مع طرح
التسبيقات املدفوعة عند االقتضاء.
جيب أن حتسب اخلسائر واملصاريف املطلوب دفعها على أساس مبلغها اخلام دون اعتبار الطعون اليت تقدم
أو اخلسائر اليت تتحمل تكاليفها إعادة التأمني ،ويتّبع معيد التأمني اإلجراء نفسهّ ،أما بالنسبة لتأمينات السيارات
فيحسب هذا املخصص بإجراء تقييمات خمتلفة حسب اخلسائر املادية واخلسائر اجلسدية.
 األقساط أو االشتراكات الصادرة أو المقبولة المؤجلة ):(PPNA
ختصص لتغطية األخطار واملصاريف العامة ألي عقد ذي قسط أو اشرتاك مدفوع مسبقا يف الفرتة الواقعة
بني تاريخ اجلرد وأجل االستحقاق املقبل احملدد يف العقد.
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ب -في مجال تأمين األشخاص والتأمين من الحوادث الجسمانية:

الديون التقنية يف تأمينات األشخاص ويف مجيع التعويضات اليت تتم يف شكل ريوع تسمى باملخصصات
الرياضية ،وحتدد هذه األخرية كما يلي:

 المخصصات الرياضية في تأمينات األشخاص:

املؤمن له (األقساط
املؤمن (الريوع أو املدفوعات املستقبلية) وديون ّ
متثل الفرق بني القيم احلالية لديون ّ
املستقبلية) خالل فرتة حمددة.

 المخصصات الرياضية المرتبطة بالحوادث الجسمانية:
املؤمن للريوع اليت يتحملها يف تأمني احلوادث اجلسمانية.
متثل هذه املخصصات قيمة التزامات ّ
رابعا :تغطية االلتزامات التنظيمية:
جيب أن متثل االلتزامات التنظيمية يف شكل أصول يف ميزانية شركات التأمني وإعادة التأمني ،هذا التمثيل
1
لاللتزامات حدده التنظيم اجلزائري كما يلي:
أ -قيم الدولة:
تشتمل هذه القيم على ما يلي:
 سندات اخلزينة. ودائع لدى اخلزينة. االلتزامات اليت تصدرها الدولة أو تتمتع بضماهنا.حدد املشرع اجلزائري نسبة  %50على األقل من قيمة االلتزامات التنظيمية لتمثيلها بقيم الدولة؛ حيث
ينبغي أن خيصص نصفها على األقل للقيم متوسطة وطويلة املدىّ ،أما اجلزء املتبقي من االلتزامات التنظيمية
فيقسم على عناصر األصول األخرى وفقا للفرص املتاحة يف السوق.
ب -القيم المنقولة األخرى والسندات المماثلة:
تشتمل هذه القيم على ما يلي:
 أسهم املؤسسات اجلزائرية للتأمني أو إعادة التأمني واملؤسسات املالية األخرى. أسهم املؤسسات األجنبية للتأمني أو إعادة التأمني بعد موافقة الوزير املكلف باملالية. أسهم املؤسسات اجلزائرية الصناعية والتجارية.أوجب املشرع اجلزائري ّأال تتجاوز حصة القيم املنقولة أو األوراق املالية املماثلة الصادرة عن شركات جزائرية
غري مسجلة على مستوى البورصة ما نسبته  % 20من االلتزامات التنظيمية.
 -1املادة  11من املرسوم التنفيذي رقم  342 -95املؤرخ يف  30أكتوبر .1995
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ج -األصول العقارية:

تعترب األصول العقارية املقبولة يف متثيل االلتزامات التنظيمية كل األصول العقارية التابعة لشركات التأمني أو
إعادة التأمني الواقعة على الرتاب الوطين واليت حتقق مداخيل مالية ،حددها املشرع اجلزائري كما يلي:
 العقارات املبنية الواقعة على الرتاب الوطين. احلقوق العقارية العينية.د -التوظيفات األخرى:
هي خمتلف التوظيفات اليت ال تندرج ضمن العناصر السابقة ،فممكن أن تكون على شكل:
 توظيفات يف السوق النقدي. أي نوع آخر من التوظيفات حتددها القوانني والتنظيمات املعمول هبا يف اجلزائر كالودائع لدى البنوك وغريها،باإلضافة إىل املبالغ املالية املوجودة يف خزائنها.
 -4.2.4المؤشرات اإلحصائية المتعلقة بالمالءة لشركات التأمين الجزائرية:
حيسب هامش املالءة لشركات التأمني أو إعادة التأمني على أساس:

1

أ -الديون التقنية:
جيب أن يساوي هامش مالءة شركات التأمني على األقل

15

 %من الديون التقنية كما هي حمددة يف

خصوم ميزانية شركة التأمني أو إعادة التأمني.
ب -األقساط:

ال جيب أن يكون هامش مالءة شركات التأمني أو إعادة التأمني املنصوص عليه سابقا يف أية فرتة من
فرتات السنة املالية أقل من  % 20من جمموع املبيعات املتضمنة للضرائب ،الصافية من تنازالت إعادة التأمني أو أية
إلغاءات.
سيتم التطرق إىل املؤشرات اإلحصائية املتعلقة باملالءة لشركات التأمني اجلزائرية من خالل هامش املالءة
ومدى التزام الشركات اجلزائرية هبامش املالءة اإللزامي ،باإلضافة إىل تغطية االلتزامات التنظيمية.

 -1هدى بن حممد ،تحليل مالءة ومردودية شركات التأمين دراسة حالة الشركة الجزائرية للتأمينات" ،"CAATرسالة ماجستري غرب منشورة ،جامعة قسنطينة ،اجلزائر،
ص.157 :
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 -1.4.2.4هامش المالءة:

حقق مستوى هامش املالءة ارتفاعا مستمرا منذ سنة  2009إىل غاية 2012؛ حيث تطور من
مليار دج إىل  120.511مليار دج عام  ،2012حمققا بذلك نسبة زيادة تقدر بـ ،% 40 :كما هو موضح يف
86.152

اجلدول رقم (.)22
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الجدول رقم ( :)22تطور مستوى هامش المالءة لشركات التأمين الجزائرية خالل الفترة (( )2012-2009الوحدة :مليون
دج).

هامش المالءة

شركات التأمين على األضرار

الشركات

2009

2011

القيمة

النسبة

القيمة

النسبة

القيمة

النسبة

القيمة

النسبة

SAA

20 597

%24

22 056

%21

24 195

%22

26 346

%22

CAAR

15480

%18

16 463

%18

17 364

%15

18 044

%15

CAAT

14 833

%17

16 099

%17

16 759

%15

17 981

%15

TRUST

2 142

%2

2 187

%3

2 177

%2

2 243

%2

CIAR

4 539

%5

4 592

%5

4 679

%4

4 747

%4

A2

1 251

%1

2 314

%2

2 348

%2

2 426

%2

CASH

4 103

%5

4 427

%5

9 495

%8

9 565

%8

SalamaAss

728

%1

2 208

%2

2 230

%2

2 244

%2

Alliance Ass

896

%1

2 413

3%

2 504

%2

2 483

%2

GAM

2 057

%2

2 057

3%

2 612

%2

2 655

%2

MAATEC

278

%0

275

0%

276

%0

288

%0

CNMA

3 844

%4

4 123

%4

4 184

%4

4 383

%4



/

/

/

2 000

%2

2 004

%2

CARDIFAL
DJAZAIR

455

%1

1 098

1%

1 169

%1

1 180

%1

SAPS

/

/

/

/

1 000

%1

1 052

%1

TALA

/

/

/

/

1 006

%1

1 039

%1

CAARAMA

/

/

/

/

1 000

%1

1 018

%1

AXA VIE

/

/

/

/

1 000

%1

1 006

%1

MACIR VIE

/

/

/

/

1 000

%1

1 010

%1

Mutualiste

/

/

/

/

0

%1

685

%1

اجملموع

71 203

%83

77 475

%83

96 998

%85

102
397

%85

CCR

14 949

%17

15 494

17%

16 919

15%

18 114

%15

اجملموع الكلي

86 152

%100

92 969

%100

113 917

%100

120 511

%100

AXA

Dommage

شركات التأمين على األشخاص

2010

2012

/
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ارتفع رأس املال االجتماعي (خارج إعادة التأمني) سنة  2012بقيمة  21.763مليار دج مقارنة بسنة
 ،2009وكانت هذه الزيادة يف رأس املال االجتماعي نتيجة لقيام بعض الشركات باالمتثال ألحكام املرسوم
التنفيذي رقم  375-09املؤرخ يف  16نوفمرب  2009املعدل واملتمم للمرسوم التنفيذي رقم  344-95املؤرخ يف 30
أكتوبر  ،1995واملتعلق باحلد األدى لرأس املال االجتماعي لشركات التأمني املشار إليه سابقا ،باإلضافة إىل دخول
شركات جديدة لسوق التأمني اجلزائرية عامي  2011و 6( 2012شركات تأمني وتعاونية) ،ممّا أدى إىل زيادة معتربة
يف رأس املال بقيمة تقدر بـ 7.6 :مليار دج ،كما هو موضح يف اجلدول رقم (.)23
الجدول رقم ( :)23تطور رأس المال االجتماعي لشركات التأمين الجزائرية خالل الفترة (( )2012-2009الوحدة :مليون
دج).

الشركات

2009

2010

2011

2012

SAA

16 000

16 000

16 000

20 000

CAAR

12 000

12 000

12 000

12 000

CAAT

11 490

11 490

11 490

11 490

CASH

2 800

2 800

7 800

7 800

TRUST

2 050

2 050

2 050

2 050

A2

1 015

2 000

2 000

2000

CIAR

4 167

4 167

4 167

4 167

GAM

1 876

2 400

2 400

2 400

SalamaAss

550

2 000

2 000

2 000

Alliance Ass

800

2 206

2 206

2 206

CARDIF AL DJAZAIR

450

450

1 000

1 000

CNMA

759

1000

1 028

1 000

MAATEC

140

140

141

153

AXA Dommage

/

/

2 000

2 000

SAPS

/

/

1 000

1 000

TALA

/

/

1 000

1 000

CAARAMA

/

/

1 000

1 000

AXA VIE

/

/

1 000

1 000

MACIR VIE

/

/

1 000

1 000

Mutualiste

/

/

600

اجملموع

54103

59254

71 282

75 865

CCR

13000

13000

13 000

16 000

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على معطيات:
Ministère des finances (direction des assurances), Activité des assurances en Algérie, 2012.
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 هامش المالءة اإللزامي:

جيب أن يساوي هامش مالءة شركات التأمني على األقل  % 15من الديون التقنية ،كما ال جيب أن يكون
هذا اهلامش يف أية فرتة من فرتات السنة املالية أقل من  % 20من جمموع املبيعات املتضمنة للضرائب ،حسب املادة

 4من القرار الوزاري رقم  04الصادر يف  22جويلية  1996ينبغي على كل شركة تأمني أن تقدم يف كل ثالثي
إلدارة الرقابة وثيقة مرمزة بالرقم  9تبني فيها هامش مالءهتا .إذا كان هامش املالءة أقل من  % 20من جمموع رقم
األعمال وجب على الشركة أن حترر رأمساهلا أو أمواهلا التأسيسية أو ترفع رأمساهلا أو تدفع كفالة للخزينة العمومية
يف حدود نسبة العجز ،على أن يتم ذلك يف أجل أقصاه ستة أشهر ابتداء من تاريخ توقيع حمضر معاينة العجز.
تكون املعاينة نتيجة عملية رقابة فجائية يف أية فرتة من السنة املالية يقوم هبا احملافظون املراقبون ،أو تقوم هبا
كل املؤسسات الرقابية األخرى املؤهلة طبقا للتنظيم املعمول به.
شركات التأمني اجلزائرية حترتم احلد األدى هلامش املالءة على أساس املخصصات التقنية ،فقد جتاوز هذا
احلد بعدة مرات ،إذ تراوح ما بني الضعفني ( )% 15 / % 29و 202مرة ( )% 15 / % 3033خالل الفرتة
 ،)2012كما هو موضح يف اجلدول رقم (.)24
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(-2009

 على قطاع التأمين في الجزائر2  مدى إمكانية تطبيق توجيهات المالءة:الفصل الرابع

 مستوى هامش المالءة على أساس الديون التقنية لشركات التأمين الجزائرية خالل الفترة:)24( الجدول رقم
.)2012-2009(

2012

2011

2010

2009

الشركات

%94

%90

%85

%81

SAA

%112

%114

%94

%96

CAAR

%111

%101

%106

%107

CAAT

%66

%72

%35

%29

CASH

%94

%116

%113

%144

TRUST

%124

%153

%162

%89

A2

%103

%110

%113

%126

CIAR

%93

%110

%107

%98

GAM

%124

%140

%138

%47

SalamaAss

%101

%92

%140

%83

Alliance Ass

%72

%885

1133%

%3033

CARDIF AL DJAZAIR

%145

%117

%133

%1301

CNMA

%126

%489

AXA Dommage

%680

/
%1189

%381
/

MAATEC

%856

%591
/
/

/

SAPS

%252

%266

/

/

TALA

%179

/

/

/

CAARAMA

%679

/

/

/

AXA VIE

%863

/

/

/

MACIR VIE

%418

/

/

/

Mutualiste

%105

%107

%92

%87

اجملموع

%105

%110

%145

%133

CCR

: من إعداد الباحثة باالعتماد على معطيات:المصدر
Ministère des finances (direction des assurances), Activité des assurances en Algérie, 2012.
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شركات التأمني اجلزائرية حترتم احلد األدى هلامش املالءة سواء على أساس املخصصات التقنية أو على
أساس األقساط؛ فبالنسبة هلامش املالءة على أساس املخصصات التقنية فقد جتاوز هذا احلد بعدة مرات ترتاوح ما
بني  4مرة ( )% 15/% 66و 58مرة ( )% 15/% 863هناية سنة .2012
ّأما بالنسبة هلامش املالءة على أساس األقساط فقد جتاوز هذا احلد بعدة مرات هو اآلخر ،ترتاوح ما بني
مرة ( )% 15/% 55و 72مرة ( )% 15/% 1439هناية سنة  ،2012كما هو موضح يف اجلدول رقم (.)25
الجدول رقم ( :)25مستوى هامش المالءة على أساس األقساط لشركات التأمين الجزائرية خالل الفترة (-2009

.)2012

الشركات

2009

2010

2011

2012

SAA

%122

%120

%129

%124

CAAR

%196

%269

%203

%218

CAAT

%188

%223

%196

%192

CASH

%658

%573

%1012

%767

TRUST

%385

%266

%203

%176

A2

%101

%147

%127

%114

CIAR

%92

%93

%96

%83

GAM

%110

%96

%101

%87

SalamaAss

%33

%99

%88

%77

Alliance Ass

%41

%90

%78

%78

CARDIF AL DJAZAIR

%86

%158

%137

%119

CNMA

%80

%64

%342

%55

MAATEC
AXA Dommage

%695
/

%458
/

%342

%183

SAPS

/

/

/
%731

%1439
%119

TALA

/

/

%230

%117

CAARAMA

/

/

/

%145

AXA VIE

/

/

/

%488

MACIR VIE

/

/

/

%294

Mutualiste

/

/

/

%119

اجملموع

%139

%139

%159

%143

CCR

%286

%286

%225

%200

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على معطيات:
Ministère des finances (direction des assurances), Activité des assurances en Algérie, 2012.
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 -2.4.2.4تغطية االلتزامات التنظيمية:

تغطية االلتزامات التنظيمية تكون عن طريق األصول املؤهلة ،واليت جيب أن تساوي على األقل

% 100

وكذا عن طريق قيم الدولة ،وتشري االحصائيات إىل أ ّن بعض شركات التأمني ال تلتزم بالنسب التنظيمية املتعلقة
بتغطية االلتزامات التنظيمية اليت تكون عن طريق األصول املقبولة ،وذلك خالل السنوات  2012-2009مثل:

(.)CAARAMA( ،)MAATEC( ،)GAM( ،)CASH

أما بالنسبة لتغطية االلتزامات التنظيمية عن طريق قيم الدولة ،ومن خالل االحصائيات للسنوات

-2009

 2012تبني لنا أن معظم شركات التأمني ال تلتزم بالنسب التنظيمية مثل)CASH( ،)A2( )CIAR( ،)TRUST( :
( ،)SAPS( ،)GAMو(.)CAARAMA

 -أنظر امللحق رقم (.)14
 -أنظر امللحق رقم (.)15
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 -3.4مدى إمكانية تطبيق توجيهات المالءة  2على قطاع التأمين في الجزائر.
من الواضح أن اجلزائر أكدت نيتها يف التحول حنو السياق املندرج ضمن مواكبة التطورات الدولية يف هذا
اجملال على غرار ما قام به االحتاد األوريب بإصداره لتوجيهات املالءة  ،2وهذا من خالل إصدار مجلة من القوانني
قامت اهليئات الرقابية لقطاع التأمني من خالهلا باستحداث نظام مالءة مالية جديد ،جتسد ذلك من خالل
إصدار مرسومني تنفيذيني سنة .2013
 -1.3.4االلتزامات التنظيمية لشركات التأمين بعد صدور ق انون :2013
وفقا للمرسومني الصادرين يف هذا الشأن سيكون لكل فرع تأمني هامش املالءة اخلاصة به.
 -1.1.3.4المخصصات التقنية:

املؤمن
يكمن اهلدف من تكوين املخصصات التقنية يف تعزيز قدرة شركة التأمني على الوفاء بالتزاماهتا اجتاه ّ

هلم وفقا للقوانني املنصوص عليها.

أوال :المخصصات التقنية المقتطعة:

جيب على شركات التأمني أن تكِون وتسجل يف خصوم ميزانيتها املخصصات التقنية املقتطعة ،واملذكورة فيما يلي:
أ -مخصص الضمان:

املؤمن هلم أو املستفيدين من
يكون خمصص الضمان لتعزيز قدرة شركة التأمني على تغطية التزاماهتا اجتاه ّ
ّ
عقود التأمني ،مي ّول هذا املخصص باقتطاع  % 1من مبلغ األقساط أو االشرتاكات الصادرة أو املقبولة خالل السنة

املالية صافية من اإللغاءات والرسوم ،يتوقف متويل هذا املخصص عندما يساوي املبلغ اإلمجايل املتكون من هذا
1
املخصص ومن رأمسال الشركة أو أموال تأسيسها املبلغ األكثر ارتفاعا والناتج عن إحدى النسب اآلتية:
  % 5من مبلغ املخصصات التقنية.  % 7,5من مبلغ األقساط أو االشرتاكات الصادرة أو املقبولة خالل السنة املالية األخرية صافية من اإللغاءاتوالرسوم.
 % 10 -من املعدل السنوي ملبلغ اخلسائر املدفوعة خالل الثالث سنوات املالية األخرية.

 -1املادة  5من املرسوم التنفيذي رقم  115 -13املؤرخ يف  28مارس  ،2013املعدل للمرسوم التنفيذي رقم  343-95املؤرخ يف  30أكتوبر  1995واملتعلق حبدود قدرة شركات التأمني
على الوفاء.
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ب -المخصص التكميلي اإللزامي لمخصص الخسائر المطلوب دفعها:

يكون املخصص التكميلي اإللزامي ملخصص اخلسائر املطلوب دفعها لتعويض عجز حمتمل يف خمصص
ّ
اخلسائر املطلوب دفعها ،الناتج خصوصا عن نقص يف تقييمها ،وعن تصرحيات اخلسائر بعد إقفال السنة املالية

وكذا النفقات املرتبطة هبا.
ميّول هذا املخصص باقتطاع  % 5من مبلغ خمصص اخلسائر املطلوب دفعها ،يعاد ضبط هذا الرصيد كل
1
سنة تناسبا مع مبلغ خمصص اخلسائر املطلوب دفعها.
ج -مخصص أخطار الكوارث الطبيعية:
ختضع شروط وكيفيات تكوين وحتديد خمصص أخطار الكوارث الطبيعية إىل أحكام املادة  2من املرسوم
2
التنفيذي رقم  272-04املؤرخ يف  29أوت .2004
د -مخصص مجابهة استحقاق االلتزامات التنظيمية:

يك ّون خمصص جماهبة استحقاق االلتزامات التنظيمية جملاهبة االلتزامات يف حالة نقص قيمة جمموع األصول
املمثلة لاللتزامات التنظيمية ،يوافق هذا الرصيد بالنسبة للتوظيفات املمثلة لاللتزامات التنظيمية الفارق احملتسب
بني املبلغ اإلمجايل لقيمة السوق واملبلغ اإلمجايل للقيمة احملاسبية الصافية للتوظيفات املعنية ،هذا يف حالة ما إذا

كان هذا الفارق سالبا.

3

ثانيا :الديون التقنية:

تعد الديون التقنية رؤوس أموال خمصصة للتسديد الكلي لاللتزامات املتخذة ،وذلك حسب احلالة اجتاه

املؤمن هلم واملستفيدين من عقود التأمني وشركات التأمني اليت تنازلت عن حصص يف إعادة التأمني " الشركات
ّ
4
املتنازلة ".
أ -تكوين وتحديد الديون التقنية في مجال التأمين على األشخاص:
حسب املرسومني التنفيذيني الصادرين يف هذا السياق على شركات التأمني على األشخاص االلتزام بتكوين
املخصصات التالية:

 -1املادة  6من املرسوم التنفيذي رقم  115 -13املؤرخ يف  28مارس  ،2013مرجع سابق.
 -2املادة  7من نفس املرسوم السابق ،املرجع السابق.
 -3املادة  8من نفس املرسوم السابق ،املرجع السابق.
 -4املادة  10من نفس املرسوم السابق ،املرجع السابق.
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 مخصص التعديل:

مي ّول هذا املخصص عن طريق ختصيص سنوي ال يتعدى  % 72من الربح التقين الناتج عن العقد أو عن
مجيع العقود املعنية ،يتوقف متويل هذا املخصص عندما يصل مبلغه  % 15من املعدل السنوي لعبء خسائر

الثالث سنوات املالية األخرية.

1

 مخصص الخسائر المطلوب دفعها:

خيصص خمصص اخلسائر املطلوب دفعها لتسوية مبالغ اخلسائر املتبقي دفعها عند تاريخ اجلرد ،ميثل هذا

املخصص القيمة التقديرية للمصاريف الرئيسية والتكاليف املرتبطة هبا الالزمة لتسوية مجيع اخلسائر املصرح هبا واليت
املكونة للريوع اليت مل تتحملها بعد شركة التأمني.
مل يتم تسويتها عند تاريخ اجلرد ،مبا فيها املبالغ ِ
 مخصصات خاصة بعمليات تأمين :حياة ،وفاة وزواج ،والدة والرسملة:
يف السياق املندرج من عملية الفصل بني التأمني على األضرار والتأمني على األشخاص ،على هذه األخرية
االلتزام بتكوين خمصصات خاصة بعمليات تأمني :حياة ،وفاة وزواج ،والدة والرمسلة ،واملتمثلة فيما يلي:
 المخصصات الحسابية:تدعى املخصصات التقنية يف تأمينات حياة ،وفاة وزواج ،والدة ورمسلة بـ " :املخصصات احلسابية " ،متثل
2
املؤمن هلم.
املؤمن و ّ
الفارق عند تاريخ اجلرد بني القيم احلالية لاللتزامات املتخذة على التوايل من قبل ّ
 -مخصص المساهمة في األرباح التقنية والمالية:

ميثل خمصص املسامهة يف األرباح التقنية واملالية مبلغ املسامهات يف األرباح املخصصة للمستفيدين من عقود

التأمني ،يف حالة عدم تسديد هذه األرباح مباشرة بعد إقفال سنة حتقيقها ،حيدد هذا خمصص حسب الشروط
3
التعاقدية لشركة التأمني.
 مخصصات خاصة بعمليات التأمين على األشخاص غير عمليات تأمين على :حياة ،وفاة وزواج والدة
ورسملة:

يف السياق املندرج ضمن عملية الفصل بني التأمني على األضرار والتأمني على األشخاص ،على هذه
األخرية االلتزام بتكوين خمصصات خاصة بعمليات التأمني على األشخاص غري عمليات تأمني على :حياة ،وفاة

وزواج ،والدة والرمسلة ،واملتمثلة فيما يلي:

 -1املادة  11من املرسوم التنفيذي رقم  115 -13املؤرخ يف  28مارس  ،2013مرجع سابق.
 -2املادة  13من نفس املرسوم السابق ،املرجع السابق.
 -3املادة  14من نفس املرسوم السابق ،املرجع السابق.
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 -المخصصات الحسابية:

متثل هذه املخصصات قيمة التزامات املؤّمن املرتبطة بالريوع اليت تقع على عاتقه السيما يف التأمني على
1
احلوادث اجلسمانية ،حتدد املخصصات احلسابية بالطريقة اإلكتوارية.
 -مخصص األقساط غير المكتسبة:

ميثل خمصص األقساط غري املكتسبة جلميع العقود السارية املفعول حصة األقساط الصادرة واملتبقي
إصدارها املتعلقة باملادة احملددة بني تاريخ اجلرد وتاريخ حلول األجل املقبل للقسط ،إن تعذر حيسب يف تاريخ
هناية العقد وفقا للتوزيع عقدا بعقد على أساس القسط الصادر صاف من اإللغاءات والرسوم.
2

ميكن حساب هذا املخصص وفقا للطريقة اآلتية:

)األقساط الصادرة – األعباء ( ( Xاألقساط أو اشرتاكات السنة املالية غري امللغاة عند تاريخ اجلرد)
2

حتدد األقساط كما يلي:
 األقساط الصادرة خالل السنة املالية بالنسبة للعقود السنوية. األقساط الصادرة خالل السداسي الثاين بالنسبة للعقود السداسية. األقساط الصادرة خالل الفصل الرابع بالنسبة للعقود الفصلية. األقساط الصادرة يف شهر ديسمرب بالنسبة للعقود الشهرية.ب -تكوين وتحديد الديون التقنية في التأمين على األضرار:

3

حسب املرسومني التنفيذيني الصادرين يف هذا السياق على شركات التأمني على األضرار االلتزام بتكوين
املخصصات التالية:
 مخصص التوازن:
خيص خمصص التوازن شركة التأمني املمارسة لتأمني "القروض" أو تأمني "الكفالة" ،يكون هذا الرصيد
لتغطية اخلسارة التقنية احملتمل وقوعها عند انتهاء السنة املالية .يف هذين النوعني من التأمني مي ّون هذا املخصص
لكل سنة مالية متتالية باقتطاع ال يتعدى  % 72من الربح التقين الناتج لفرع التأمني املعين ،إىل أن يساوي هذا
الرصيد أو يفوق  % 150من املبلغ السنوي األكثر ارتفاعا لألقساط أو االشرتاكات صافية من اإللغاءات ومن
الرسوم خالل اخلمس سنوات مالية السابقة للفرع املعين.

 -1املادة  15من املرسوم التنفيذي رقم  115 -13املؤرخ يف  28مارس  ،2013مرجع سابق.
 -2املادة  16من نفس املرسوم السابق ،املرجع السابق.
 -3املواد  22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،17من نفس املرسوم السابق ،املرجع السابق.

205

الفصل الرابع :مدى إمكانية تطبيق توجيهات المالءة  2على قطاع التأمين في الجزائر

عندما يكون الناتج التقين سالبا جيب إعادة إدراج خمصص التوازن يف نتيجة السنة املالية بقيمة تعادل املبلغ
السليب الناتج.
 مخصص التعديل:
خيص خمصص التعديل شركة التأمني املمارسة للتأمني ضد " البـرد " من أجل تعديل تقلبات نسب اخلسائر
للسنوات املقبلة ،مي ّول هذا املخصص لكل سنة مالية متتالية باقتطاع ال يتعدى  % 72من الربح التقين الناتج لفرع
التأمني املعين ،إىل غاية أن يساوي هذا املخصص أو يفوق  % 200من أقساط أو اشرتاكات السنة املالية صافية
من اإللغاءات والرسوم للفرع املعين ،عندما يكون الناتج التقين سالبا جيب إعادة إدراج خمصص التعديل يف نتيجة
السنة املالية بقيمة تعادل املبلغ السليب الناتج.
 مخصص األقساط غير المكتسبة:
كون وحيسب خمصص األقساط غري املكتسبة وفق الكيفيات املنصوص عليها يف املادة  16من نفس املرسوم.
ي ّ
 مخصص الخسائر المطلوب دفعها في التأمين عن األضرار غير تأمين السيارات:

ميثل خمصص اخلسائر املطلوب دفعها يف التأمني عن األضرار غري تأمني السيارات القيمة التقديرية
للمصاريف الرئيسية والتكاليف املرتبطة هبا الالزمة لتسوية مجيع اخلسائر املصرح هبا ،واليت مل يتم تسويتها عند

تاريخ اجلرد ،مبا فيها املبالغ املكونة للريوع اليت مل تتحملها بعد شركة التأمني.
 مخصص الخسائر المطلوب دفعها في تأمين السيارات:

حيسب هذا املخصص ملفا مبلف وسنة بسنة من خالل إجراء تقييمات متباينة لكل من اخلسائر املادية

واخلسائر اجلسمانية ،وإن تعذر ذلك ميكن للشركة بعد موافقة إدارة الرقابة تطبيق الطرق الثالث أدناه واالحتفاظ
بالتقييم األكثر ارتفاعا:
سوهتا شركة التأمني خالل الثالث سنوات األخرية.
 -الطريقة األوىل :التقييم استنادا إىل معدل مبلغ اخلسائر اليت ّ

 الطريقة الثانية :التقييم على أساس وترية التسوية املالحظة على مستوى شركة التأمني خالل اخلمس سنواتاألخرية.
 الطريقة الثالثة :التقييم على أساس حساب التناسب بني اخلسائر واألقساط املكتسبة ،تدعى هذه الطريقة بـ"الطريقة اجلزافية" أو طريقة "توقيف األقساط".
 مخصص المساهمة في األرباح واإلرجاعات:

للمؤمن هلم أو للمستفيدين من عقود
ميثل خمصص املسامهة يف األرباح واإلرجاعات املبالغ المخصصة ّ
التأمني يف شكل مسامهة يف األرباح التقنية واإلرجاعات ،إذا مل يتم دفع هذه املبالغ حيدد هذا املخصص حسب

الشروط التعاقدية لشركة التأمني.
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 -2.1.3.4تمثيل االلتزامات التنظيمية:

ميكن أن متثل املخصصات التقنية يف التأمني على األشخاص منقوصة من جزء من مبلغ املخصصات التقنية
املسجلة على عاتق معيد التأمني املستفيد من التنازل اإللزامي ،كما ميكن أن متثّل املخصصات التقنية يف التأمني
على األشخاص منقوصة من التسبيقات.

1

أوال :األصول المقبولة في تمثيل االلتزامات التنظيمية:

تقبل األصول اآلتية ذكرها لتمثيل االلتزامات التنظيمية:

2

أ -قيم الدولة :تتمثل فيما يلي:
 سندات اخلزينة. ودائع لدى اخلزينة. السندات اليت تصدرها الدولة أو تتمتع بضماهنا.ب -القيم المنقولة األخرى والسندات المماثلة الصادرة عن الهيئات المستوفية شروط القدرة على الوفاء:
تتمثل القيم املنقولة األخرى والسندات املماثلة الصادرة عن اهليئات املستوفية لشروط القدرة على الوفاء فيما يلي:

 السندات وااللتزامات الصادرة عن شركات التأمني أو إعادة التأمني واملؤسسات املالية األخرى املعتمدة يفاجلزائر.
 السندات وااللتزامات الصادرة يف إطار االتفاقات احلكومية عن شركات التأمني أو إعادة التأمني غري املقيمةباجلزائر.
 السندات وااللتزامات الصادرة عن املؤسسات االقتصادية اجلزائرية.ج -األصول العقارية :تتمثل فيما يلي:

 العقارات املبنية واألراضي اململوكة يف اجلزائر غري املقيدة حبقوق عينية. -احلقوق العقارية العينية األخرى باجلزائر.

د -توظيفات أخرى :تتمثل فيما يلي:
 السوق النقدية. ودائع لدى املتنازل. ودائع إىل أجل لدى البنوك. أي نوع آخر من التوظيفات حيدده التشريع والتنظيم املعمول هبما. -1املادة  23من املرسوم التنفيذي رقم  115 -13املؤرخ يف  28مارس  ،2013مرجع سابق.
 -2املادة  24من نفس املرسوم السابق ،املرجع السابق.
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 -2.3.4مكونات هامش المالءة وحدود قدرة شركات التأمين على الوف اء بالتزاماتها بعد صدور
ق انون :2013
تتجسد مكونات هامش املالءة لشركات التأمني اجلزائرية من خالل:
 رأس املال احملرر أو أموال التأسيس احملررة. -االحتياطات التنظيمية أو غري التنظيمية.

1

 املخصصات التنظيمية. التأجيل من جديد دائن أو مدين.جيب أن يكون احلد األدى اإللزامي هلامش املالءة واملنصوص عليه يف املادة

2

من املرسوم اجلديد كما

2

يلي:
 بالنسبة لشركات التأمني على األضرار أو إعادة التأمني يساوي على األقل  % 15من املخصصات التقنية وجيبأالّ يكون هذا احلد لشركات التأمني أو إعادة التأمني يف أي فرتة من فرتات السنة أقل من  % 20من األقساط
الصادرة أو املقبولة صافية من الرسوم واإللغاءات.
 -بالنسبة لشركات التأمني على األشخاص يساوي على األقل:

 فيما خيص فروع التأمني على احلياة ،الوفاة والزواج ،والدة والرمسلة ميثل جمموع

%4

من املخصصات

السالبة ويقصد بـ " :رؤوس األموال حتت اخلطر "
احلسابية و % 0.3من رؤوس األموال حتت اخلطر غري ّ
الفرق بني مبلغ رؤوس األموال امل ّؤمنة ومبلغ املخصصات احلسابية.
 فيما خيص الفروع األخرى ميثل  % 15من املخصصات التقنية ،جيب أالّ يكون هذا احلد لشركات التأمني

أو إعادة التأمني يف أي فرتة من فرتات السنة أقل من  % 20من األقساط الصادرة أو املقبولة صافية من
الرسوم واإللغاءات.

إذا كان هامش املالءة أقل من احلد األدى املطلوب كما هو منصوص عليه يف املادة  3أعاله ،وجب على
وإما
شركة التأمني أو إعادة التأمني ويف أجل أقصاه ستة أشهر تسوية وضعيتها ّإما برفع رأمساهلا أو أموال تأسيسها ّ
بإيداع كفالة لدى اخلزينة العمومية ،يسري أجل الستة أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ إدارة الرقابة شركة التأمني أو
إعادة التأمني املعنية بالعجز يف القدرة على الوفاء ،يف حالة إيداع كفالة حترر هذه األخرية بعد تسوية الوضعية
3
مبقرر من جلنة اإلشراف على التأمينات.

 -1املادة  2من املرسوم التنفيذي رقم  115 -13املؤرخ يف  28مارس  ،2013تعدل أحكام املادة  2من املرسوم التنفيذي رقم  95 -343املؤرخ يف  30أكتوبر .1995
 -2املادة  3من املرسوم التنفيذي رقم  115 -13املؤرخ يف  28مارس  ،2013تعدل أحكام املادة  3من املرسوم التنفيذي رقم  95 -343املؤرخ يف  30أكتوبر .1995
 -3املادة  4من املرسوم التنفيذي رقم  115 -13املؤرخ يف  28مارس  ،2013تعدل أحكام املادة  4من املرسوم التنفيذي رقم  343-95املؤرخ يف  30أكتوبر .1995
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 -3.3.4تحليل التنظيم الجديد لنظام المالءة لقطاع التأمين في الجزائر بعد صدور ق انون :2013
من خالل عرضنا لعناصر نظام املالءة لقطاع التأمني يف اجلزائر يتبني لنا أ ّن اهليئات الوصية بالقطاع تسعى

إىل فرض التزامات املالءة على شركات التأمني؛ حيث يعتمد نظام املالءة اجلزائري بشكل أساسي على احلد
األدى لرأس املال االجتماعي وااللتزامات التقنية املتمثلة يف االحتياطات التقنية ،املخصصات التقنية والديون
التقنية ،ويف كيفية متثيلها وفقا للقوانني املنصوص عليها واملشار إليها سابقا ،يف هذا السياق ميكن اخلروج مبجموعة
من النتائج كالتايل:
 -1.3.3.4من حيث مكونات نظام المالءة وكيفيات حسابها:

سيتم التطرق إىل مكونات نظام املالءة من حيث االلتزامات التقنية وهامش املالءة.

أوال :االلتزامات التقنية:

من خالل املرسوم التنفيذي السابق رقم  342-95املتعلق بااللتزامات التنظيمية ال يتم االعتماد يف حساب
االلتزامات التقنية على مبادئ علمية ،ريا ضية أو اكتوارية ،وال يتم فيها كذلك االعتماد على قواعد بيانية خاصة

بالبيئة اجلزائرية (غياب تقدير جداول الوفيات يف اجلزائر عند حساب املخصصات الرياضية) رغم أمهيتها الكبرية
يف تقدير التزامات شركات التأمني.
يف هذا السياق قام املشرع اجلزائري من خالل إصدار القانون اجلديد بإدخال جمموعة من التعديالت حبيث
يكون لكل فرع تأمني هامش املالءة اخلاصة به ،كما يتعلق هذا التنظيم اجلديد بتكوين وحتديد االلتزامات التقنية
وكذا متثيل هذه االلتزامات يف أصول مناسبة لشركات التأمني فقط.
قام املشرع اجلزائري باستحداث جمموعة من املخصصات التقنية ،فبالنسبة لتأمينات األشخاص جند
ميول عن طريق ختصيص سنوي ال يتعدى  % 72من الربح التقين الناتج للعقد أو جلميع
خمصص التعديل الذي ّ
العقود املعنية ،ويتوقف متويل هذا املخصص عندما يصل مبلغه  % 15من املعدل السنوي لعبء خسائر الثالث
سنوات املالية األخرية.
ّأما بالنسبة لتأمينات األضرار فنجد خمصص التعديل من أجل تعديل تقلبات نسب اخلسائر للسنوات
املقبلة ،مي ّول هذا املخصص لكل سنة مالية متتالية باقتطاع ال يتعدى  % 72من الربح التقين الناتج لفرع التأمني
املعين إىل غاية أن يساوي هذا املخصص أو يفوق  % 200من أقساط أو اشرتاكات السنة املالية صافية من
اإللغاءات والرسوم للفرع املعين.
كذلك خمصص التوازن الذي خيص شركة التأمني املمارسة لتأمني "القروض" أو تأمني " الكفالة " ،الذي
كون لتغطية اخلسارة التقنية احملتمل وقوعها عند انتهاء السنة املالية يف هذين الفرعني ،مي ّول هذا املخصص لكل
ي ّ
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سنة مالية متتالية باقتطاع ال يتعدى  % 72من الربح التقين الناتج لفرع التأمني املعين إىل غاية أن يساوي هذا
املخصص أو يفوق  % 150من املبلغ السنوي األكثر ارتفاعا لألقساط أو االشرتاكات صافية من اإللغاءات
والرسوم خالل اخلمس سنوات املالية السابقة للفرع املعين .كذلك خمصص املسامهة يف األرباح واإلرجاعات ،والذي
للمؤمن هلم أو للمستفيدين من عقود التأمني يف شكل مسامهة يف األرباح التقنية ويف
ميثل املبالغ المخصصة ّ
اإلرجاعات إذا مل يتم دفع هذه املبالغ.
ثانيا :هامش المالءة:

1

بالنظر إىل مكونات وطرق حساب هامش املالءة جند أنّه حسب التشريع املنصوص عليه يف هذا الشأن،
ال يأخذ يف االعتبار عدة عناصر ،واملتمثلة باألساس يف :رأس املال االجتماعي الغري حمرر والذي يظهر من جانب
املرحلة.
الذمم كدين كونه من األموال اخلاصة ،وكذلك مسامهات العالوات والنتائج رهن التخصيص والنتائج ّ
أ ّما فيما خيص هامش املالءة اإللزامي وكما أشرنا سابقا أ ّن هذا األخري حيسب طبقا للتشريع املنصوص
عليه وفق طربقتني:
أ -الطريقة األولى :هامش املالءة ≤  %15من الديون التقنية اإلمجالية:

كان من املفروض عدم حتميل شركة التأمني التزامات أخرى تتعلق بالكوارث اليت هي على عاتق معيد

التأمني ،وأن يكون احلساب على أساس الديون التقنية الصافية من الكوارث اليت هي على عاتق معيد التأمني.
ب -الطريقة الثانية :هامش املالءة >  % 20من رقم األعمال املتضمن للضرائب:

كان من املفروض حساب هامش املالءة من رقم األعمال اخلايل من الضرائب باعتبار أ ّن شركة التأمني
تقوم بدفع الضرائب اليت تعترب كدين على عاتقها واملتمثلة باألساس يف :ضريبة ( ،)TVAنسبة االشرتاك يف
الصندوق اخلاص بتأمينات السيارات ( )FSIواملقدرة بـ %3 :من األقساط املصدرة ،وكذا نسبة االشرتاك يف
الصندوق اخلاص بتأمينات الكوارث الطبيعية ( )FCNاليت تقدر بـ % 1 :من األقساط املصدرة.
كما ذكرنا سابقا أنّه يف حالة عدم التزام شركة التأمني باحلد القانوين هلامش مالءهتا واملتمثل يف  %20من

جمموع رقم األعمال ،وجب عليها الرفع من رأس ماهلا أو دفع كفالة للخزينة العمومية يف حدود نسبة العجز؛ ّإال
أ ّن هذه العملية جيب أن تكون وفق اسرتاتيجية مدروسة للشركة تأخذ فيها عدة اعتبارات داخل الشركة (سياستها
املالية )...وخارجها (إعادة التأمني.)...
يف هذا السياق قام املشرع اجلزائري من خالل إصدار هذا القانون اجلديد بإدخال جمموعة من التعديالت
واليت ت ذكرها سابقا ،حيث أضيف عنصر جديد إىل عناصر هامش املالءة وهو " التأجيل من جديد دائن أو
 -1املرسوم التنفيذي رقم  343-95املؤرخ يف  30أكتوبر  1995واملتعلق حبدود قدرة شركات التأمني على الوفاء.
- (FSI): Fond de Solidarité Et d’Indemnisation.
- (FCN): Fond de Calamité Naturelle.
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مدين "؛ هذا وقد ت التفريق يف حتديد احلد األدى اإللزامي هلامش املالءة بني شركات التأمني على األضرار
وشركات التأمني على األشخاص.
كما ت استحداث خمصص جماهبة استحقاق االلتزامات التنظيمية ملقابلة االلتزامات يف حالة نقص قيمة
جمموع األصول املمثلة لاللتزامات التنظيمية ،يوافق هذا املخصص بالنسبة للتوظيفات املمثلة لاللتزامات التنظيمية
الفارق احملتسب بني املبلغ اإلمجايل لقيمة السوق واملبلغ اإلمجايل للقيمة احملاسبية الصافية للتوظيفات املعنية ،وهذا
يف حالة ما إذ كان هذا الفارق سالبا.
 -2.3.3.4إشكالية توظيف االلتزامات التنظيمية:

من خالل عرضنا السابق لنسب التوظيف للشركات اجلزائرية اللتزاماهتا حسب املرسوم التنفيذي رقم
 ،342نرى أ ّن املشرع اجلزائري قد قيد شركات التأمني وحد من توسع نشاطها ،فهو يعتمد بصفة أساسية على

-95

املستوى األدى لرأس املال االجتماعي الذي يعترب مرتفع جدا؛ باإلضافة إىل ضرورة متثيل االلتزامات التنظيمية
بنسبة ال تقل عن  % 50يف قيم الدولة وهي نسبة مبالغ فيها ،فرغم أ ّن قيم الدولة تتميز بالضمان وحتد من خماطر
األصول اليت قد تؤثر على مالءة الشركة إالّ أ ّهنا ذات عائد منخفض ،وبالتايل ضرورة إعطاء شركات التأمني احلرية

يف استثمار أمواهلا مبا يتناسب واسرتاتيجياهتا املسطرة لتحقيق أهدافها من جهة ،ووفقا للتغريات والتقلبات اليت
متليها السياسة النقدية من جهة أخرى.
قام املشرع اجلزائري من خالل إصدار هذا القانون اجلديد بإدخال جمموعة من التعديالت ،حيث ميكن أن
متثل املخصصات التقنية يف التأمني على األشخاص منقوصة من جزء من مبلغ املخصصات التقنية املسجلة على
عاتق معيد التأمني املستفيد من التنازل اإللزامي ،كما ميكن أن متثل املخصصات التقنية يف التأمني على األشخاص
منقوصة من التسبيقات ،وباإلضافة إىل العناصر السابقة اليت جاء هبا املرسوم التنفيذي رقم  342-95املؤرخ يف 30
أكتوبر  1995تّ إدخال كل من :ودائع لدى املتنازل ،وودائع إىل أجل لدى البنوك.
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 -4.3.4مق ارنة بين نظام المالءة لشركات التأمين الجزائرية (قبل وبعد صدور ق انون :)2013
ميكن تبيان أوجه املقارنة بني نظام املالءة لشركات التأمني اجلزائرية قبل وبعد صدور قانون  2013من خالل
اجلدول رقم (.)26
جدول رقم ( :)26مقارنة بين نظام المالءة لشركات التأمين الجزائرية (قبل وبعد صدور قانون .)2013
نظام المالءة بعد صدور قانون 2013

نظام المالءة قبل صدور قانون 2013

من حيث مكونات االلتزامات التنظيمية
 -1االحتياطات التنظيمية:

/

االحتياطات القانونية ،االحتياطات النظامية ،االحتياطات
التعاقدية ،االحتياطات االختيارية...
 -2المخصصات التقنية:

 -1المخصصات التقنية:

أ -المخصصات التقنية المقتطعة:

أ -المخصصات التقنية المقتطعة:

 خمصص الضمان. خمصص املتمم اإلجباري للديون التقنية. -خمصص األخطار االستثنائية.

 خمصص الضمان. املخصص التكميلي اإللزامي ملخصص اخلسائر املطلوبدفعها.
 خمصص أخطار الكوارث الطبيعية. -خمصص جماهبة استحقاق االلتزامات التنظيمية.

ب -المخصصات التقنية غير المقتطعة:
 خمصص األقساط املؤجلة. خمصص الكوارث قيد التسديد يف تأمينات األضرار دونالسيارات.
 خمصص الكوارث قيد التسديد يف تأمينات السيارات. املخصصات التقنية يف تأمينات األشخاص. -3الديون التقنية:

ب -المخصصات التقنية غير المقتطعة
/
 -3الديون التقنية:

أ -تأمينات األشخاص:

أ -تأمينات األشخاص:

 املخصص الرياضي. خمصص الكوارث قيد التسديد. خمصص املشاركة يف األرباح. خمصص التسوية. خمصص التسيري. خمصص مصاريف التحصيل املؤجلة. خمصص احلوادث املالية املفاجئة. -خمصص خماطر االستحقاق بالنسبة لاللتزامات التقنية.

 خمصص التعديل. -خمصص اخلسائر املطلوب دفعها.

ب -تأمينات األضرار:

 أرصدة خاصة بعمليات تأمني الفروع :حياة ،وفاة وزواج
والدة ورمسلة:
 املخصصات احلسابية. خمصص املسامهة يف األرباح التقنية واملالية: خمصصات خاصة بعمليات التأمني على األشخاص غري
عمليات تأمني الفروع :حياة ،وفاة وزواج ،والدة ورمسلة:
 املخصصات احلسابية.212
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 خمصص األقساط غري املكتسبة. خمصص األخطار السارية. خمصص األخطار املتزايدة. خمصص الكوارث قيد التسديد. املخصص الرياضي للريوع. خمصص التسوية. -خمصص خماطر االستحقاق بالنسبة لاللتزامات التقنية.

 -خمصص األقساط غري املكتسبة.

ب -تأمينات األضرار:

 خمصص التعديل. خمصص التوازن. خمصص األقساط غري املكتسبة. خمصص اخلسائر املطلوب دفعها يف التأمني عن األضرار غريتأمني السيارات.
 خمصص اخلسائر املطلوب دفعها يف تأمني السيارات. -خمصص املسامهة يف األرباح واإلرجاعات.

من حيث تغطية االلتزامات التنظيمية
متثل االلتزامات التنظيمية يف شكل أصول يف ميزانية شركات
التأمني وإعادة التأمني ،هذا التمثيل اللتزامات حدده التنظيم
اجلزائري مبا يلي:
 قيم الدولة. القيم املنقولة األخرى والسندات املشاهبة. توظيفات األخرى: توظيفات يف السوق النقدي. كل أنواع التوظيفات األخرى املثبتة يف القوانني واللوائحالتنظيمية.

متثل االلتزامات التنظيمية يف شكل أصول يف ميزانية شركات
التأمني وإعادة التأمني ،هذا التمثيل اللتزامات حدده التنظيم
اجلزائري مبا يلي:
 قيم الدولة. القيم املنقولة األخرى والسندات املشاهبة. توظيفات أخرى: توظيفات يف السوق النقدي. ودائع لدى املتنازل. ودائع إىل أجل لدى البنوك. أي نوع آخر من التوظيفات حيدده التشريع والتنظيم املعمولهبما.

من حيث الحد األدنى اإللزامي لهامش المالءة

213

الفصل الرابع :مدى إمكانية تطبيق توجيهات المالءة  2على قطاع التأمين في الجزائر

 -1على أساس المخصصات التقنية:
هامش املالءة ≤  % 15من الديون التقنية اخلامة

 -2على أساس رقم األعمال:

 -1على أساس المخصصات التقنية:

 بالنسبة لشركات التأمني على األضرار أو إعادة التأمني
يساوي على األقل  % 15من األرصدة التقنية.

هامش املالءة >  % 20من رقم األعمال املتضمنة للضرائب  بالنسبة لشركات التأمني على األشخاص يساوي على
األقل:
مطروح منه اإللغاءات والتنازالت.
 فيما خيص فروع التأمني على احلياة ،الوفاة ،زواج ،والدةوالرمسلة ميثل جمموع  % 4من األرصدة احلسابية و % 0.3من
رؤوس األموال حتت اخلطر.
 فيما خيص الفروع األخرى ميثل  % 15من األرصدة التقنية -2على أساس رقم األعمال:

هامش املالءة >
واإللغاءات.

% 20

من رقم األعمال صايف من الرسوم

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على املراسيم التنفيذية املتعلقة باملالءة.

 -5.3.4مق ارنة بين نظام المالءة لشركات التأمين الجزائرية وتوجيهات المالءة  2لالتحاد األوربي:
بعد عرض مكونات أنظمة املالءة يف االحتاد األورويب واجلزائر ،سنقوم بإجراء مقارنة بني هذه املكونات
لتحديد أوجه التشابه واالختالف بينها وتبيان مدى توافق توجيهات املالءة  2لالحتاد األوريب مع قواعد املالءة يف
التعرف على مدى إمكانية تطبيقها على قطاع التأمني يف اجلزائر وتطوير هذه القواعد مبا
اجلزائر ،وذلك يف سبيل ّ
ينسجم والتطورات الدولية يف هذا اجملال ومبا خيدم قطاع التأمني اجلزائري.
 -1.5.3.4العناصر الرئيسية المكونة لنظام المالءة والقواعد المستخدمة:

يعتمد اإلطار العام للمالءة  2على ثالثة ركائز أساسية :األوىل تتعلق باملتطلبات الكمية (كفاية رأس املال،
مبا فيها متطلبات رأس املال املالءة األدى ومتطلبات رأس املال املالءة املطلوب) .والثانية تتعلق باملتطلبات النوعية

(جمموع اإلجراءات املتعلقة بعملية املراجعة والرقابة ،إدارة املخاطر والرقابة الداخلية ،احلوكمة ،عملية اإلشراف
والصالحيات املتعلقة هبا) ،والركيزة الثالثة املتعلقة مبتطلبات اإلفصاح العام ونشر املعلومة.
تبني أ ّن اهليئات الوصية على القطاع تسعى
من خالل عرضنا لعناصر نظام املالءة لقطاع التأمني يف اجلزائر ّ

إىل فرض التزامات املالءة على شركات التأمني؛ واليت تعتمد بشكل أساسي على احلد األدى لرأس املال
وااللتزامات التقنية املمثلة يف االحتياطات التقنية ،املخصصات التقنية والديون التقنية ويف كيفية متثيلها وفقا
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للقوانني املنصوص عليها ،واليت ّت اإلشارة إليها سابقا ،هذا وقد أمهل بشكل كبري متطلبات املالءة النوعية ذات
األمهية البالغة.
 -2.5.3.4متطلبات اإلفصاح العام ونشر المعلومة:

يف ظل توجيهات املالءة  2تعترب متطلبات اإلفصاح العام ونشر املعلومة ذات أمهية كبرية؛ حيث حتدد
الركيزة الثالثة من توجيهات املالءة  2االلتزامات املتعلقة بتقدمي التقارير املالية واليت هلا بعدين (كمي ونوعي)،
وذلك من خالل تقريرين رئيسني :تقرير املالءة والوضع املايل ()SFCR؛ وهو عبارة عن تقرير عام يوجه مباشرة إىل
اهليئات الرقابية (املادة  51من توجيهات املالءة  )2والتقرير التنظيمي للمشرفني ( ،)RSRثّ يتم إسناد البيانات
الواردة يف التقريرين على شكل تقارير ذات طابع كمي ( ،)QRTيتم نشرها من طرف اهليأة األوروبية لشركات
التأمني وهيئة املعاشات املهنية (.)EIOPA

يف حني تلتزم شركات التأمني أو إعادة التأمني اجلزائرية سنويا بتقدمي الوثائق املبينة يف األمر املؤرخ يف
جويلية  1996إىل جلنة اإلشراف على التأمني ،وذلك قبل  30جوان من كل سنة ،وفقا ألحكام املادة  226من
القانون رقم  07-95املع ّدل مبوجب القانون  ،04-06وتتمثل الوثائق املعنية بإلزامية التقدمي يف :امليزانية ،حسابات
22

النتائج واجلداول امللحقة ،تقرير مدققي احلسابات ،احلاالت التقنية ،جدول التوظيفات املالية (فصلي) ،جدول
هامش املالءة (فصلي) واملعلومات ذات الطابع العام .باإلضافة إىل إلزام شركات التأمني بنشر ميزانياهتا وحسابات
النتائج يف يوميتني إحدامها باللغة العربيةّ ،إال أنّه ال ميكن اعتبارها معلومات موجهة للجمهور العام بل هي عبارة
عن معلومات موجهة للجهات الرقابية فقط  ،وكان من األجدر وضع تقارير مفصلة عن املالءة والوضعية احلقيقية
لشركة التأمني ،ت نشر بشكل دوري ضمن املواقع الرمسية سواء اخلاصة بالشركة أو باجلهات الرقابية لضمان احلد
املؤمن هلم اجلزائريني.
األدى من الشفافية وبعث الثقة لدى مجهور ّ
 -3.5.3.4متطلبات رأس المال:

سيتم التطرق إىل هذا العنصر من خالل ما يلي:

أ -مبدأ رأس المال المبني على المخاطر:
اهليئات الوصية بقطاع التأمني يف اجلزائر تسعى إىل فرض التزامات املالءة على شركات التأمنيّ ،إال أ ّن هذه
االلتزامات غري مواكبة للمعايري الدولية على غرار توجيهات املالءة  ،2اليت يتم فيها االعتماد على مبدأ املخاطر يف
تقييم التزاماهتا التقنية املتعلقة باملالءة بالشكل الذي يضمن هلا السيولة واحلماية ،على الرغم من قيامها بإدخال
إصالحات على نظام املالءة من خالل إصدار قانون املالءة اجلديد؛ حيث يعتمد نظام املالءة اجلزائري بشكل
أساسي على االلتزامات التنظيمية ويف كيفية متثيلها وفقا للقوانني املنصوص عليها واليت ّت اإلشارة إليها سابقا.
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يتم االعتماد على أسس مبسطة وتقليدية ملراقبة القوة املالية لشركات التأمني والذي ال يتوافق مع مستوى
القوة املالية ،ويرتجم ذلك عاد ًة من خالل احتساب متطلبات
املخاطر احلقيقية اليت تواجهها شركة التأمني ملراقبة ّ
املالءة عن طريق تطبيق معدالت على األقساط (ثابتة أو ختتلف حبسب نوع التأمني) من جهة واملوجودات من
جهة أخرىّ .أما بالنسبة لتوجيهات املالءة  2فيعتمد فيها إىل حد كبري على النماذج الرياضية الحتساب رأس املال
االقتصادي عن طريق نظريّة االحتماالت والنمذجة لتغطية كل األخطار اليت تواجهها؛ حيث يسمح هذا التقييم
لرأس املال الشركة بأن تستخدم رأمساهلا بفعالية ضمن منهجيّة إدارة املخاطر الكلية للشركة.
ب -طريقة العمل وفق الميزانية العامة (القيمة السوقية والتكلفة التاريخية):
يعتمد إطار توجيهات املالءة  2على امليزانية العامة اليت تعد وفق القيم السوقية؛ و هذا هبدف حتقيق أفضل
تناسق بني األصول واخلصوم ،كما يتم تقييم املخصصات التقنية من خالل عنصرين مها :التقدير األمثل
) ،(Best Estimateوهامش اخلطر (.)marge de risque
فيما يتعلق مبستوى احلد األدى من رأس املال ،جيب أن يكون يف حوزة شركة التأمني املخصصات التقنية
الكافية لتغطية املخاطر (يف حال وقوع أحداث استثنائية) ،ولتقدمي صورة أكثر واقعية وموضوعية عن الوضع
احلقيقي للمالءة يف شركة التأمني يف أي وقت من األوقات .كما ّأهنا تتيح هليئات الرقابة باحلصول على معلومات

عن االجتاهات الفعلية ملخاطر عدم التوازن املايل لشركة التأمني اخلاضعة لإلشراف .يف حني أ ّن أنظمة اإلشراف
على قطاع التأمني يف اجلزائر تعتمد على امليزانية العامة اليت ترتكز على مبدأ التكلفة التارخيية ،واليت هي غري
حساسة للخطر وأكثر ذاتية وتزيد من احتمال ظهور أخطاء يف تقييم شركات التأمني املتعثرة مالياً.
ج -األخذ بعين االعتبار مختلف المخاطر:

توجيهات املالءة  2تأخذ بعني االعتبار خمتلف املخاطر يف حساب متطلبات املالءة خاصة املخاطر
التشغيلية ،سواء تعلق األمر بتأمينات األضرار أو تأمينات األشخاص بوضعها يف وحدات خمتلفة .يف حني أ ّن
نظام املالءة يف اجلزائر ال يأخذ باالعتبار كافة املخاطر عند قياس املالءة ويركز أكثر على املخاطر من جانب
اخلصوم وأمهلت املخاطر من جانب األصول ،باعتبار أ ّن توظيفات شركات التأمني مقيّدة بشكل كبري من طرف
القانون ومعظمها تكون عبارة عن توظيفات يف قيم الدولة ،وبالتايل عدم تقدمي الصورة الكاملة عن املوقف
احلقيقي للمالءة يف شركة التأمني يف أي وقت من األوقات.
د -استخدام النماذج الداخلية:

تعتمد توجيهات املالءة  2على النماذج الداخلية لتقييم احتياجات رأس املال؛ حبيث يتم تطويرها مبا
يتماشى مع خصائص ونشاط كل شركة ،كما وضعت منظمة ( )CEIOPSجمموعة من الشروط اليت من خالهلا
تكون اهليئات الرقابية قادرة على املوافقة على النماذج املستخدمة؛ فالنموذج الداخلي العام يسمح لكل شركة
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تأمني بدمج املخاطر اخلاصة هبا وخصوصياهتا يف حساب متطلبات املالءة (ّ ،)SCRأما النموذج الداخلي اجلزئي
فيغطي فقط جزء من املخاطر.
فعال تستخدم هذه النماذج ألغراض تنظيمية،
من أجل أداء الوظيفة الرقابية يف شركات التأمني بشكل ّ
تعترب جزء من النظام الشامل إلدارة املخاطر يف الشركة ككل ،ووسيلة من الوسائل اهلامة اليت تستخدمها الشركة
حلساب متطلبات رأس املال ،مبا يف ذلك تكوين املخصصات التقنية الالزمة إلدارة هذه املخاطر.
تعترب يف هذا السياق التقارير اليت يتم وضعها عن أداء النموذج الداخلي من أهم األدوات اليت يستعملها

جملس اإلدارة وأعضائه لفهم كل احلقائق ذات الصلة واآلثار املرتتبة عليها ،وواحد من أهم املصادر للمعلومات
الختاذ القرارات يف الشركة .إالّ أ ّن نظام املالءة يف اجلزائر ال يستفيد من هذه التقنية احلديثة وال توجد أي إشارة
واضحة إىل إمكانية استخدام النماذج الداخلية يف حساب هامش املالءة يف شركات التأمني اجلزائرية.
ه -تصنيف رأس المال المتوافر:
هناك ثالثة مستويات لرأس املال وفق توجيهات املالءة  2مع حتديد واضح ملستوى تغطية رأس املال؛ حيث
جيب تغطية ( )SCRباألموال اخلاصة حسب املستويات الثالثة مع وجود  % 50على األقل من املستوى األول
و % 15على األكثر من املستوى الثالث ،وتغطية ( )MCRباألموال اخلاصة من املستوى األول والثاين مع ضمان
نسبة تغطية  % 80من املستوى األول.
ّأم ا بالنسبة لنظام املالءة يف اجلزائر فحدد بشكل قانوين صيغ االستثمار املتاحة لشركات التأمني والنسب
املوافقة هلا ،معظمها تكون عبارة عن توظيفات يف قيم الدولة دون مراعاة احلاجة يف تعديل قيمة األصول عند
حساب هامش املالءة.
و -اإلشراف والرقابة ،ومستويات التدخل:

ضمن توجيهات املالءة  2هناك مستويني لتدخل هيئة اإلشراف والرقابة ،أين يتم حتديد نوعني من رأس

املال :رأس املال املالءة املطلوب ورأس املال املالءة األدى ،يعادل ( )SCRقيمة ( )VARبنسبة

% 99.5

مع

احتمال حدوث إفالس يقدر بـ % 0.5 :خالل السنة مبعدل مرة كل  200سنة ،يف حني أ ّن رأس املال املالءة
األدى ،والذي يقدر كنسبة أصغر من ( )SCRيعادل قيمة ( )VARما بني نسبيت  % 80و % 90مع احتمال

حدوث إفالس يقدر بـ ،% 15 :وهو املبلغ األدى الذي على شركة التأمني االحتفاظ به.
ميثل رأس املال املالءة األدى نوع من " شبكة أمان " تكون قابلة للتحقق يف أي وقت من قبل اجلهات
الرقابية ،ويف حالة عدم التزام الشركة بذلك قد تصل إىل حد سحب االعتماد من الشركة ،كما ينبغي أن حيسب
كل ثالثة أشهر مع إلزامية إبالغ النتائج إىل اهليئة الرقابية.
ّأم ا بالنسبة لنظام املالءة يف اجلزائر فتمارس الرقابة على مدى االلتزام مبتطلبات املالءة من طرف "جلنة
اإلشراف على التأمينات " التابعة لوزارة املالية ،وختصص هلا وسائل التدخل الضرورية (الصالحيات) مثل :إمكانية
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التقليص من نشاط شركات التأمني ،وضع غرامة مالية يف حالة عدم احرتام تسعريات التأمني اإلجباري وعدم
مسك الدفاتر والسجالت اإلجبارية ،وكذا يف حالة عدم احرتام قواعد متثيل االلتزامات التقنية وإعادة تنظيم
إجراءات التصفية القضائية.
حدد القانون كذلك نسب هامش مالءة شركات التأمني بأن متثل على األقل  % 15من الديون التقنية كما
هي حمددة يف خصوم ميزانية شركة التأمني أو إعادة التأمني ،وال جيب أن يكون يف أية فرتة من فرتات السنة املالية
أقل من  % 20من جمموع رقم األعمال املتضمنة للضرائب والصافية من تنازالت إعادة التأمني وأية إلغاءات.
حسب املادة  4من القرار الوزاري رقم  004الصادر يف  22جويلية  1996ينبغي على كل شركة تأمني أو
إعادة التأمني أن تقدم يف كل ثالثي إلدارة الرقابة وثيقة مرمزة ) (un étatبالرقم  9تبني فيها هامش مالءهتا ،وإذا
كان هامش املالءة أقل من  % 20من جمموع رقم األعمال كما هو منصوص عليه سابقا وجب على شركة التأمني
أو إعادة التأمني أن حترر رأمساهلا (أو أمواهلا التأسيسية) أو ترفع رأمساهلا أو تدفع كفالة للخزينة العمومية يف حدود
نسبة العجز ،على أن يتم ذلك يف أجل أقصاه ستة أشهر ابتداء من تاريخ توقيع حمضر معاينة العجز ،وتكون
املعاينة نتيجة عملية رقابة فجائية يف أية فرتة من السنة املالية يقوم هبا احملافظون املراقبون أو تقوم هبا كل مؤسسات
الرقابة األخرى املؤهلة طبقا للتنظيم املعمول به.
ميكن توضيح أكثر أوجه املقارنة بني نظام املالءة لقطاع التأمني يف اجلزائر ونظام املالءة حسب توجيهات
املالءة  2من خالل اجلدول رقم (.)27
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جدول رقم ( :) 27مقارنة بين نظام المالءة لقطاع التأمين في الجزائر ونظام المالءة حسب توجيهات المالءة .2
نظام المالءة حسب

نظام المالءة

توجيهات المالءة .2

 -1العناصر المكونة لنظام المالءة

ثالثة ركائز أساسية:
 املتطلبات الكمية. املتطلبات النوعية. متطلبات اإلفصاح العامونشر املعلومة

 -2متطلبات اإلفصاح العام ونشر المعلومة

نعم

نظام المالءة لقطاع التأمين في
الجزائر

احلد األدى لرأس املال ،وااللتزامات
التقنية ،وكيفية متثيلها وفقا للقوانني
املنصوص عليها

ال

 -3متطلبات رأس المال
مبدأ رأس المال المبني على المخاطر

نعم

ال

القيمة السوقية

التكلفة التارخيية

األخذ بعين االعتبار مختلف المخاطر

نعم

ال

استخدام النماذج الداخلية

نعم

ال

تصنيف رأس المال المتوافر

ثالث مستويات

ال

مستويان

مستوى واحد

القيمة السوقية  /التكلفة التاريخية

 -4اإلشراف والرقابة ومستويات التدخل

المصدر :من إعداد الباحثة.
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 -4.4النموذج المقترح لنظام المالءة لقطاع التأمين في الجزائر.
من خالل عرضنا لإلطار العام للمالءة املالية يف االحتاد األوريب ،وكذلك نظام املالءة لشركات التأمني
اجلزائرية سنقوم باقرتاح منوذج لنظام املالءة خاص بقطاع التأمني اجلزائري ،يف خطوة هتدف اىل تنظيم وتطوير سوق
التأمني اجلزائرية ملواكبة التطورات اليت تشهدها صناعة التأمني.
إ ّن معامل االرتباط بني بناء مراكز مالية قوية لشركات التأمني اجلزائرية وحتسني قدرهتا على مواجهة املخاطر
اليت تتعرض هلا أعمال التأمني جيب أن يعتمد على " رأس املال املبين على املخاطر " ،يف ظل تعدد وتنوع املخاطر
التجارية وغري التجارية اليت تواجه األنشطة اليت تغطيها شركات التأمني ،من خالل إجياد وتكريس أسس عادلة
لدى املقارنة والتحليل من قبل مجيع مستخدمي البيانات املالية للشركات ،والوصول إىل بيانات مالية أكثر عدالة
ومصداقية لالرتقاء بشركات التأمني اجلزائرية ،باعتبار أ ّن اخلدمات املالية والتأمينية تأيت يف مقدمة العناصر
األساسية لزيادة جاذبية مناخ االستثمار يف اجلزائر وزيادة التنافسية لوحداتنا االقتصادية.
إ ّن اإلطار املقرتح لنظام املالءة لقطاع التأمني يف اجلزائر يعتمد على جمموعة من املتطلبات ذات الطابعني
الكمي والنوعي ،وقبل التطرق إىل هذه املتطلبات سيتم اقرتاح جمموعة من الشروط املسبقة إلطار عمل وتطبيق
النموذج املقرتح.
 -1.4.4الشروط المسبقة المطلوبة إلطار عمل وتطبيق النموذج المقترح:
هناك العديد من املتطلبات الالزمة إلطار عمل وتطبيق النموذج املقرتح لنظام املالءة لقطاع التأمني يف
اجلزائر كاإلطار القانوين ،اإلطار احملاسيب ،وبيئة األعمال املناسبة ،باإلضافة إىل:
أوال :قاعدة البيانات:
من أجل التطبيق السليم للنموذج املقرتح ،جيب االستناد إىل بيانات شاملة تغطي صناعة التأمني يف اجلزائر،
جانب من هذه البيانات يتم مجعها من قبل املشرفني على القطاع واجلانب اآلخر يتم مجعها عن طريق إجراء
بعض الدراسات املنتظمة من طرف اخلرباء االكتواريون يف ظل سياسات التأمني القائمة ،كذلك من الضروري
إجراء عمليات مجع البيانات ألغراض خاصة ملعايرة متطلبات رأس املال ،وهو األمر الذي يتطلب ختطيطا مسبقا
ومنظما.
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ثانيا :توفر المهنيين ذوي الخبرة والمهارة:

تنطوي عملية حتديد متطلبات رأس املال على أساس املخاطر وكذلك تقييم النتائج على جانب معقد من
الناحية التقنية ،والذي يتطلب جهازا يتوفر على مهنيني ذوي مهارات وخربة تقنية مبا يف ذلك اخلرباء االكتواريني.

هذا اجلهاز جيب أن يكون ذا خربة وقدرة على االستقصاء حىت يتمكن من مراقبة وتتبع أداء مجيع العاملني
يف الشركة ،ألن املستثمرين والدائنني والعاملني وحاملي وثائق التأمني حيتاجون إىل املعلومات لتجميع وحتليل
املعلومات املطلوبة الختاذ القرارات السليمة .على الشركة العمل بشكل مستمر على الرفع من مستوى موظفيها
ودعم برامج تدريب دورية بكل أشكاله ،كما أ ّن تنفيذ سياسة التكوين هذه جيب أن يأخذ بعني االعتبار حتديث
املناهج واستخدام األدوات التعليمية احلديثة.
ثالثا :توفر رؤوس األموال الالزمة:
تتطلب عملية االستجابة ملتطلبات رأس املال على أساس املخاطر توفر شركات التأمني اجلزائرية على رؤوس
األموال الكافية لذلك ،فباإلضافة إىل احلد القانوين املطلوب من شركة التأمني جيب أن تستجيب ملتطلبات احلد
األدى من رأس املال ،وبالتايل على جلنة اإلشراف على التأمينات أن تقوم بتطوير إرشادات بشأن رأس املال املتاح
تستخدم فيها بنية مستويات مماثلة لتلك اليت توجد يف توجيهات املالءة  ،2وهو األمر الذي قد حيتاج إىل دراسة
متأنية تغطي اجلوانب املتعددة ألعمال التأمني واليت قد تتطلب بعض التعديل يف القطاع املصريف.
رابعا :جودة وثيقة التأمين:

تعتمد عملية تسعري املنتجات التأمينية يف األساس على املخاطر املتوقعة باعتبار أ ّهنا عبارة عن التزام مايل

على عاتق الشركة ،ويف حالة عدم التناسب بني سعر البوليصة واملخاطر اليت تفوق قدرة الشركة فإنّه يعرض الشركة
خلسائر مالية تؤثر على مالءهتا املالية وقدرهتا على الوفاء بالتزاماهتا ،وقد تؤدي إىل اهتزاز مركزها املايل يف السوق
وبالتايل ال ميكن فصل جودة البوليصة عن املالءة لشركات التأمني وقدرهتا على الوفاء بالتزاماهتا املالية من خالل
حتقيق التوازن األمثل بني السعر واجلودة واحملافظة على كيان الشركة.
ما يعاب على شركات التأمني اجلزائرية أ ّن املنافسة القائمة بينهم هي منافسة سعرية غري صحية وال تأخذ
بعني االعتبار املخاطر احلقيقة اليت تواجه الشركة ،يرجع ذلك إىل ضعف إدارة شركات التأمني بشكل عام،
وضعف البنية القانونية ،التنظيمية والثقافة التأمينية وعدم وجود عقود التأمني املعيارية.
هناك العديد من املتطلبات الالزمة إلطار عمل وتطبيق النموذج املقرتح لنظام املالءة لقطاع التأمني يف
اجلزائر وذلك حسب بيئة األعمال اليت تعمل فيها .ميكن التوضيح أكثر من خالل الشكل رقم (.)60
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الشكل رقم ( :)60الشروط المسبقة المطلوبة إلطار عمل وتطبيق النموذج المقترح لنظام المالءة لقطاع التأمين
في الجزائر.

تطوير وتنظيم أنظمة الرقابة

اإلطار القانوين والرقايب

بيئة األعمال
املخاطر

أصول/خصوم
البيانات

التصميم والتسعري
رأس المال

جودة وثيقة التأمني

املالءة

رشادة وكفاية

الكفاءة املهنية

المصدر:من إعداد الباحثة.

من خالل الشكل رقم ( )60يتضح أن هناك العديد من املتطلبات الالزمة لعمل وتطبيق النموذج املقرتح
لنظام املالءة لقطاع التأمني يف اجلزائر كاإلطار القانوين ،اإلطار احملاسيب ،وبيئة األعمال املناسبة ،باإلضافة إىل
ضرورة توفر قاعدة بيانات شاملة يستند عليها للتطبيق السليم للنموذج .كما ينطوي النموذج على ضرورة توفر
رؤوس األموال الالزمة لالستجابة ملتطلبات رأس املال على أساس املخاطر ،وتوفر جهاز يكون ذا خربة تقنية عالية
(كفاءة ومهارة وقدرة على االستقصاء) .ال ميكن فصل جودة البوليصة عن املالءة لشركات التأمني وقدرهتا على
الوفاء بالتزاماهتا املالية من خالل حتقيق التوازن األمثل بني السعر واجلودة واحملافظة على كيان الشركة.
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 -2.4.4المتطلبات المالية:
تنطوي اجملموعة األوىل على جمموعة من املتطلبات املالية تتعلق هبامش املالءة ،رأس املال املطلوب ،هامش
املالءة اإللزامي ،وكذا اإلجراءات التصحيحية للوضعية املالية للشركة.
 -1.2.4.4هامش المالءة:
ينطوي هامش املالءة على املتطلبات املتعلقة برأس املال املطلوب ،هامش املالءة اإللزامي.
أوال :رأس المال المطلوب:
حيسب رأس املال املطلوب على أساس املخاطر وفق نسب مرجحة بالنسبة لكل فرع من أنواع التأمني سواء
بالنسبة للتأمني على األشخاص أو التأمني على األضرار ،يكون هلا ثقل معني حسب درجة خطورته ويشكل
جمموعها رأس املال املطلوب ،وهي كالتايل:
 خماطر األصول. خماطر االكتتاب. خماطر االستثمار. خماطر إعادة التأمني. خماطر التسعري. املخاطر التشغيلية.لكل جمموعة من املخاطر عدد كبري من املكونات والبنود اليت يكون لكل منها وزن مرجح حسب درجة خطورته.
ثانيا :هامش المالءة اإللزامي:
حيسب احلد األدى هلامش املالءة املطلوب وفقاً للنسبة التالية:
رأس املال املتاح

احلد األدى هلامش املالءة املطلوب =

رأس املال املطلوب
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رأس املال املتاح هو جمموع:
 رأس املال احملرر وغري احملرر. االحتياطات. املخصصات التنظيمية. الرتحيل من جديد. األرباح احملققة. العالوات املرتبطة برأس مال الشركة. -2.2.4.4اإلجراءات التصحيحية للوضعية المالية للشركة:
بناء على العالقة بني هامش املالءة الفعلي وهامش املالءة املطلوب ،فإنّه فسيكون هناك ثالثة مستويات
مقرتحة من التدخل:
أ -المستوى األول :الوضعية المثالية
إذا كان:
هامش املالءة املتاح > هامش املالءة املطلوب
ميثل املستوى األول الوضعية املالية املثالية للشركة ،فعندما يكون هامش املالءة املتاح أعلى من هامش
املالءة املطلوب فال داعي لتدخل من طرف جلنة اإلشراف على التأمينات.
ب -المستوى الثاني :العمل على مستوى الشركة
إذا كان:
هامش املالءة املتاح <  % 75من هامش املالءة املطلوب
يف هذه احلالة نرى بأنه جيب على الشركة أن تقوم فوراً بإعالم جلنة اإلشراف على التأمينات ،وعليها أن
تقوم كذلك بإعداد خطة مالية مبدئية خالل  60يوما ،تسلم للّجنة مربزة فيها األسباب احلقيقية هلذا االخنفاض
وإعالمها باإلجراءات التصحيحية اليت ستتخذها لرفع هامش مالءهتا إىل احلد املطلوب ،مع وضع توقعاهتا حول
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الوضعية املالية للشركة .تلتزم يف هذه احلالة الشركة حبساب هامش املالءة لديها كل ثالثة أشهر ،يف حالة عدم قيام
الشركة باخلطوات السابقة ختضع ملستوى التدخل الثالث.
ج -المستوى الثالث :مخطط العمل التنظيمي
إذا كان:
 ≤ % 50هامش املالءة املتاح ≤

% 75

يف هذه احلالة تلزم جلنة اإلشراف على التأمينات الشركة باختاذ إجراءات تتمثل فيما يلي:
 زيادة رأس مال الشركة. وضع خطة لتخفيض التكاليف. التوقف عن قبول أي اكتتابات جديدة قد تؤثّر على املالءة للشركة. بيع بعض األصول (أراضي ،عقارات.)...يتعني على جلنة اإلشراف على التأمينات تعيني خبري ذا تكوين مايل واكتواري يقوم بتحليل وضعية الشركة
والقطاع ،ويقوم باقرتاح اإلجراءات اليت يراها ضرورية لتصحيح الوضع املايل للشركة ،مع التزام الشركة بتنفيذ هذه
اإلجراءات وهي املسؤولة عن تطبيقها.
د -المستوى الرابع :الرقابة اإلجبارية
إذا كان:
هامش املالءة املتاح <

% 50

عند هذا املستوى تتدخل جلنة اإلشراف على التأمينات بكل وسائلها املتاحة لفرض الرقابة اإلجبارية على
مفوض من طرفها الستعادة الوضعية
الشركة باختاذ اإلجراءات الالزمة؛ حيث حيق هلا تويل إدارة الشركة عن طريق ّ
املالية للشركة وتصحيحها ،يف حالة الفشل يف هذه املهمة يتم طلب إلغاء الرتخيص املمنوح هلا وتصفية الشركة.

ميكن توضي ح مستويات التدخل من طرف الشركة وجلنة اإلشراف على التأمينات حسب النموذج املقرتح
من خالل اجلدول رقم (.)28
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الجدول رقم ( :)28مستويات التدخل من طرف الشركة ولجنة اإلشراف على التأمينات حسب النموذج المقترح لنظام
المالءة لقطاع التأمين في الجزائر.
مستويات التدخل
المستوى األول:
الوضعية المثالية

حدود هامش
المالءة

هامش املالءة
املتاح > هامش
املالءة املطلوب

هامش املالءة
المستوى الثاني:
العمل على مستوى املتاح < % 75
من هامش املالءة
الشركة

المستوى الثالث:
مخطط العمل
التنظيمي

المستوى الرابع:
الرقابة اإلجبارية

 ≤ % 50هامش
املالءة املتاح ≤
% 75

هامش املالءة
املتاح < % 50

مستوى التدخل للجنة اإلشراف على

مستوى التدخل للشركة

التأمينات

/

ليس هناك تدخل من طرف جلنة
اإلشراف على التأمينات.

إعداد خطة مالية مبدئية خالل
يوما ،وحساب هامش املالءة لديها
كل ثالثة أشهر.

ليس هناك تدخل من طرف جلنة
اإلشراف على التأمينات.

60

 زيادة رأس مال الشركة.تعني جلنة اإلشراف على التأمينات خبري
 وضع خطة لتخفيض التكاليف .ذا تكوين مايل واكتواري يقوم بتحليل التوقف عن قبول أي اكتتابات وضعية الشركة وعلى القطاع ويعمل علىاقرتاح اإلجراءات اليت يراها ضرورية
جديدة قد تؤثر على املالءة للشركة.
لتصحيح الوضع املايل للشركة ،مع التزام
 بيع بعض األصول (أراضي،الشركة بتنفيذ هذه اإلجراءات وهي
عقارات.)...
املسؤولة عن تطبيقها.

/

المصدر :من إعداد الباحثة.
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تتدخل جلنة اإلشراف على التأمينات
بكل وسائلها املتاحة لفرض الرقابة
اإلجبارية على الشركة باختاذ اإلجراءات
الالزمة؛ حيث حيق هلا تويل إدارة الشركة
مفوض من طرفها الستعادة
عن طريق ّ
الوضعية املالية للشركة وتصحيحها ،ويف
حالة الفشل يف هذه املهمة يتم طلب
إلغاء الرتخيص املمنوح هلا وتصفية
الشركة.
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 -3.2.4.4االستفادة من طرق ووسائل اختبار المالءة وفق االتجاهات الحديثة:

نظرا للتطور الكبري الذي شهده جمال املالءة يف شركات التأمني ،ظهرت هناك العديد من من طرق ووسائل
ا ختبار املالءة وفق االجتاهات احلديثة اليت تعتمد بشكل أساسي على املخاطر اليت تواجه شركات التأمني ،وبالتايل
بإمكان شركات التأمني اجلزائرية االستفادة منها وتكييفها حسب طبيعة املخاطر اليت تواجهها.

أوال :نظام ( )IRISلمراقبة الوضعية المالية لشركات التأمين:

قام احتاد مراقيب التأمني بالواليات املتحدة االمريكية ( )NAICبوضع وتطبيق ما يطلق عليه نظام ))IRIS

والذي يعمل به يف بعض بلدان العامل ،يقوم هذا النظام على أساس تصنيف النسب املالية يف ثالثة جمموعات
وهي :النشاط ،الرحبية ،السيولة وتقدير االحتياطيات ،كل منها تقيس خاصية معينة من اخلصائص املالية لشركات
التأمني ،يقوم نظام ( )IRISبتحليل بيانات القوائم املالية عن طريق احلاسب اآليل ،والذي يقارن  11نسبة تتعلق
بتأمينات املمتلكات واملسؤولية املدنية و 12نسبة تتعلق بتأمينات احلياة والتأمني الصحي مبعدالت منطية لكل
ن ذلك يعد مبثابة " عالمة إنذار مبكر " الحتمال العسر املايل.
نسبة ،إن مل تكن النسبة مقبولة فإ ّ
يف فرع التأمينات على األضرار تنقسم النسب املالية إىل ثالثة جمموعات كما يلي:

1

أ -مجموعة أخطار المحفظة التأمينية:
تشمل النسب اليت تقيس حجم األخطار اليت تتعرض هلا شركة التأمني ،وترتبط أساسا بكل من حجم
أقساط االكتتاب والتقلبات فيها وترتيبات اعادة التأمني ،وذلك على النحو التايل:
 حجم األخطار:
 النسبة األوىل :هي نسبة إمجايل االقساط اىل الفائض ،املدى املقبول هلا أقل من .% 900 النسبة الثانية :هي عبارة عن نسبة صاىف األقساط املكتتبة اىل الفائض ،املدى املقبول هلا من.%300

%220

إىل

حجم أقساط االكتتاب يع ّرب عن األخطار األصلية املقبولة باحملفظة ،وذلك بافرتاض تناسب القسط مع
درجة اخلطر (بعد طرح ما تّ نقله من أخطار إىل معيدي التأمني) .يعرب صاىف االقساط عن االخطار اليت تتعرض
هلا شركة التأمني واملتمثلة يف التقلبات غري املواتية يف نتائج احملفظة ،وحيسب نسبة إىل صايف اقساط االكتتاب على
الفائض ،حيث تعكس هذه النسبة قدرة الشركة على مواجهة تلك التقلبات املتوقعة يف نتائج االخطار األصلية
املغطاة باحملفظة .اهلدف منها هو تبيان حجم االقساط الصافية املكتتب هبا كالتزام وما يقابلها من رأمسال

- (NAIC): National Association of Insurance Commissioners.
- (IRIS): Insurance Regulatory Information System.




 -1ابراهيم أمحد عبد النىب محودة ،األسس العلمية والعملية لتقييم األداء في شركات التأمين ،قسم الرياضيات والتأمني واإلحصاء ،جامعة اإلسكندرية ،نوفمرب  ،1998ص ص:

.5-11
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واحتياطيات رأمسالية (الفائض أو إمجايل حقوق املسامهني) ،كلّما زادت هذه النسبة زادت اخلطورة على رأس
املال.
 التغير في االكتتاب:
(صاىف أقساط االكتتاب للعام احلايل  -صاىف أقساط االكتتاب للعام السابق)  /صاىف أقساط االكتتاب للعام
السابق.
املدى املقبول هلذه النسبة يرتاوح بني

% 33

و ،% 33زيادة حجم االكتتاب عن املدى املقبول من سنة

ألخرى قد يعرض شركة التأمني للخطر ،بنفس املنطق فإ ّن نقص حجم االكتتاب عن املدى املقبول يعىن انكماش
النشاط بنسبة كبرية قد يؤدى اىل مشاكل مالية وادارية تتعرض هلا شركة التأمني .هذا املقياس يظهر التغري يف حجم
األقساط الصافية لسنة ما مقارنة بالسنة اليت قبلها؛ حيث أ ّن الزيادة يف حجم األقساط الصافية املكتتب هبا
يتطلب زيادة يف رأس املال واالحتياطيات.
 أخطار اعادة التأمين:

لتحديد حجم األخطار املنقولة ملعيدى التأمني حتسب النسبة املالية التالية:
مساعد الفائض  /الفائض
حيث :مساعد الفائض= عمولة إعادة التأمني الصادر  األقساط غري املكتسبة لعمليات إعادة التأمني الصادر
املدى املقبول هلا أقل من  ،% 25زيادة هذه النسبة تعكس اخنفاض احتفاظ شركة التأمني وتعرض الشركة
ملزيد من األخطار املرتبطة مبالءة معيدي التأمني واخنفاض صاىف أقساط االكتتاب.
ب -مجموعة أخطار االكتتاب:

متثل النتائج الفنية يف صناعة التأمني إحدى النسب اهلامة ،وتشمل النسب اليت تقيس كال من :رحبية

االكتتاب وعائد االستثمار والتغري يف الفائض على النحو التايل:
 ربحية االكتتاب:
متثل هذه النسبة ناتج عمليات التأمني االمجالية عن سنتني كالتايل:
النسبة = معدل اخلسارة  +معدل املصروفات  -معدل االستثمار
حيث:
معدل اخلسارة = التعويضات التحميلية ومصروفاهتا عن سنتني  /صاىف األقساط املكتسبة عن سنتني
معدل املصروفات = املصروفات االدارية والعمومية عن سنتني  /صاىف األقساط املكتسبة عن سنتني
معدل االستثمار = الدخل من االستثمار عن سنتني
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تقيس هذه النسبة رحبية الشركة وتعطي مؤشرا عن متانة املركز املايل أيضا ،املدى املقبول هلا هو أقل من
نسبة

.%100

 عائد االستثمار:
صاىف الدخل من االستثمار /متوسط قيمة األصول املستثمرة للعام احلايل والسابق
تعد هذه النسبة من النسب اهلامة اليت تظهر رحبية شركة التأمني؛ حيث تعطي مؤشرا جيدا جلودة حمفظة
استثمارات الشركة ،املدى املقبول هلا أن تكون أكرب من ( % 6وفقا للتطبيق على السوق األمريكي) ،وىف مراجع
أخرى من  % 4,5اىل

.% 10

 التغير في الفائض :وحيسب كالتايل:

الفائض املعدل للعام احلايل  -الفائض املعدل للعام السابق

الفائض املعدل للعام السابق
الفائض املعدل= الفائض املذكور يف امليزانية (حقوق املسامهني)  +مصاريف احلصول على عمليات التأمني
املؤجلة.
حيث أ ّن :مصاريف احلصول على عمليات التأمني املؤجلة =

1
2

( املصروفات االدارية والعمومية  +العموالت

وتكاليف االنتاج) ( خمصص االخطار السارية  /صاىف األقساط املكتتبة).
تعطي هذه النسبة مؤشرا عن التحسن أو اخللل الذي حدث على املوقف املايل للشركة خالل العام،
واملدى املقبول من  % 10اىل .% 50
ج -مجموعة األخطار المالية:
وتشمل النسب اليت تقيس كال من :السيولة والتحصيل واالحتياطي كالتايل:
 السيولة :وحتسب كالتايل:
اخلصوم  /قيمة األصول السائلة
تعطي هذه النسبة مؤشرا ملدى استجابة شركة التأمني ألي مطالبات مالية ،كما أ ّهنا تعطي مؤشرا عاما عن
املؤمن هلم يف حالة التصفية ،املدى املقبول هلذه النسبة هو أقل من .% 105
إمكانية تسوية التزامات ّ
 التحصيل :وحتسب كالتايل:

األقساط حتت التحصيل وأرصدة الوكالء /الفائض

229

الفصل الرابع :مدى إمكانية تطبيق توجيهات المالءة  2على قطاع التأمين في الجزائر

تعطى هذه النسبة مؤشرا اىل أي حد تعتمد املالءة لشركة التأمني على أصل ميكن أن ال يتحقق يف حالة
التصفية ،كما أ ّن هذه النسبة ختتلف بني الشركات اليت تواجه صعوبات مالية من تلك اليت ال تواجه مشاكل
مالية ،املدى املقبول هلذه النسبة هو أقل من .% 40
 تطور االحتياطي :وحيسب كالتايل:

التطور يف االحتياطي عن سنة اىل الفائض = التغري يف االحتياطي عن سنة واحدة  /الفائض للعام السابق

حيث :التغري يف االحتياطي عن سنة واحدة = التعويضات التحميلية جلميع السنوات فيما عدا حوادث هذا العام
 التعويضات التحميلية جلميع السنوات كما أبلغت يف العام املاضي.من

اهلدف من هذه النسبة أ ّهنا تعطي مؤشرا لدقة االحتياطيات املتكونة يف العام السابق ،النسبة املقبولة هلا أقل
.% 25

 تغير االحتياطي عن سنتين إلى الفائض :وحيسب كالتايل:
التغري يف االحتياطي عن سنتني /الفائض للعام قبل السابق
حيث :التغري يف االحتياطي عن سنتني = التعويضات التحميلية جلميع السنوات فيما عدا حوادث هذا العام
والعام السابق  -التعويضات التحميلية جلميع السنوات كما ابلغت يف العام قبل السابق.
اهلدف من هذه النسبة أ ّهنا تعطى مؤشرا لدقة االحتياطيات املتكونة يف العام قبل السابق ،النسبة املقبولة هلا
أقل من .% 25
 عجز االحتياطيات المقدرة الحالية إلى الفائض :وحيسب كالتايل:
العجز أو الزيادة يف االحتياطيات املقدرة  /الفائض
حيث :العجز أو الزيادة يف االحتياطيات املقدرة = االحتياطيات املقدرة املطلوبة  -احتياطيات هذا العام
اهلدف من هذه النسبة أ ّهنا تعطى مؤشرا للتنبؤ بدقة احتياطيات هذا العام والنسبة املقبولة هلا أقل من

.% 25

ثانيا :نظام معدل رأس مال المخاطر (:Risk-based Capital (RBC

إ ّن اهلدف من متطلبات رأس مال املخاطر ( )RBCهو ضمان وجود مستوى رأس مال كاف عن طريق
للمؤمن ،وتقوم من خالله
ربطها باملخاطر األساسية اليت تتعرض هلا شركات التأمني ،كما يهدف لزيادة األمان ّ
اهليئات الرقابية باختاذ اإلجراءات الالزمة عندما يقل مستوى رأس املال عن مستوى معني.
تشمل معادلة رأس مال املخاطر ( )RBCأربعة تصنيفات خمتلفة للمخاطر هي :خماطر األصول ،خماطر
االئتمان ،خماطر االكتتاب وخماطر امليزانية ،كما يتم حتديد نقاط معينة لكل نوع من املخاطر ،فإذا كان رأس املال
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اإلمجايل للشركة أقل من مستوى رأس مال املخاطر ( ،)RBCفيتم اختاذ إجراءات رقابية من خالل أربعة مستويات
لرأس املال املطلوب (. )RBC
ثالثا :نظام مراقبة التحليل المالي ):Financial Analysis Tracking System (FAST
يتكون نظام ( )FASTمن جمموعة كبرية من املع ّدالت املالية ،وهو يعترب مبثابة امتداد لنظام املالءة السابق
( ،)IRISكما أنّه يشتمل على عدد من معدالت نظام (ّ ،)IRISإال ّأهنما خيتلفان يف قيمة النقاط اليت تعطى لكل
معدل وكذلك خيتلف املدى املقبول لكل معدل يف النظامني.
يسمح هذا النظام بنشر املعدالت النامجة عن نظام النقاط الناتج عن خربة الرقابة احملكم وأسلوب التحليل
اإلحصائي املستعملّ ،إال أنّه ال يسمح بنشر قيمة النقاط احملددة لكل معدل .يتم حتديد جمموع تراكمي للنقاط
لكل شركة ثّ يستخدم هذا اجملموع يف ترتيب الشركات والرقابة عليها ،تصنف الشركات على إثرها إىل شركات
جيب فحصها فورا وأخرى هلا أولوية يف الفحص ،وثالثة هلا فحص روتيين فقط.
رابعا :اختبار "

:" U.K's Summary Ratio

هذا االختبار هو عبارة عن نسبة الفائض اىل إمجايل اخلسائر احملتملة ،إذا كانت شركة التأمني تعاى من أي
تقلبات عكسية يف عدة اجتاهات يف آن واحد ،البنود األساسية للخسائر احملتملة لشركة التأمني موضحة يف
1

املعادلة التالية:
إمجايل اخلسائر احملتملة = اخلسائر احملتملة من االكتتاب عن العام املقبل
 +اخلسائر احملتملة من سوء تقدير املخصصات الفنية
 +اخلسائر احملتملة من استهالك األصول
 +اخلسائر احملتملة من عمليات اعادة التأمني غري املغطاة
 +اخلسائر احملتملة من زيادة املصروفات
وبناءا عليه فإ ّن :النسبة = الفائض  /إمجايل اخلسائر احملتملة
إذا كانت هذه النسبة تتعدى  % 100فإ ّن شركة التأمني تستطيع أن تتغلب على أي تقلبات وتصنف على
أ ّهنا ما زلت مليئة ماليا.

 -1ابراهيم أمحد عبد النىب محودة ،مرجع سابق ،ص.27 :
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 -3.4.4متطلبات المراجعة الرق ابية وحوكمة الشركات:
تعترب متطلبات املستوى الثاين جوهر النموذج املقرتح بالنسبة لقطاع التأمني يف اجلزائر؛ حيث حتدد جمموع
اإلجراءات املتعلقة بعملية املراجعة والرقابة مع تعزيز إدارة املخاطر ،الرقابة الداخلية ،احلوكمة ،وعملية اإلشراف
والصالحيات املتعلقة هبا.
باإلضافة إىل املتطلبات املالية ال ميكن تقييم كل أنواع املخاطر بشكل كاف من خالل املتطلبات الكمية
فقط ،فعملية مراقبة املالءة تتطلب مراجعة مستقلة من قبل هيئات اإلشراف والرقابة ،ليس فقط لضمان أ ّن

شركات التأمني اجلزائرية متلك رأس املال الكايف ملواجهة مجيع املخاطر يف أعماهلا ،ولكن أيضا تشجيع شركات
التأمني على تطوير واستخدام تقنيات إدارة املخاطر بشكل أفضل.

 -1.3.4.4حوكمة الشركات:

يف إطار النموذج املقرتح نرى وجوب أن يتكون هيكل احلوكمة يف الشركة من مستويني مها:
 جملس اإلدارة. اهليئة الرقابية.يأيت اهلدف من هذا التصميم بغرض الفصل بني سلطات ومسؤوليات اإلدارة عن اإلشراف والرقابة ،أي
الفصل بني السلطات وا ملسؤوليات املتعلقة بإدارة العمليات عن تلك املتعلقة برصد ومراقبة تقارير اإلدارة التنفيذية
هليئة الرقابة.
أوال :مجلس اإلدارة:

جيب أن يتكون جملس إدارة الشركة من أعضاء مستقلني يتم تعيينهم من قبل مجعية املسامهني.
أ -مهام ووظائف مجلس اإلدارة:
يقوم جملس إدارة الشركة بتحديد االجتاهات العامة ألعمال الشركة وضمان تنفيذها من خالل:
 اختيار الطريقة اليت من خالهلا يتم ممارسة أعمال اإلدارة العامة (الفصل أو اجلمع بني مهام املدير العام ورئيسجملس اإلدارة) ،خالل تعيني أو إعادة تعيني رئيس جملس اإلدارة أو املدير العام.
 املوافقة على تقرير رئيس جملس اإلدارة عن تشكيل وشروط إعداد وتنظيم عمل اجمللس ،فضال عن إجراءاتالرقابة الداخلية وإدارة املخاطر اليت تنفذها الشركة.
 دراسة أداء كيانات الشركة ومدى التقدم احملرز يف املشاريع من قبل أعضاء اجمللس. تبادل األفكار واملعلومات املتعلقة بالتوجهات االسرتاتيجية للشركة.232
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كما أ ّن هناك بعض القضايا املهمة ،واليت ختضع ملوافقة جملس اإلدارة كمعامالت متويل عمليات كبرية
خارج االسرتاتيجية املتعلقة من قبل الشركة.
ثانيا :الهيئة الرقابية:
تعمل اهليئة الرقابية على السهر على األداء اجليد للشركة ،كما تعمل على تعيني أعضاء جملس اإلدارة
والقرارات اليت ختضع إىل املوافقة املسبقة من اهليئة ،من خالل مايلي:
 عمليات التمويل أو التغيري يف اهليكل املايل للشركة. تقدمي املقرتحات والتعديالت جلمعية املسامهني. اعتماد النتائج املالية وتوزيع األرباح. اقرتاح مواعيد دفع األرباح.أ -مهام الهيئة الرقابية:
تتمثل املهام اليت تقوم هبا اهليئة فيما يلي:
 عرض إسرتاتيجية الشركة. فحص احلسابات. عرض التقارير على جلان اهليئة. املصادقة على املشاريع الكربى للشركة. النظر يف تنظيم إدارة الشركة واقرتاح إنشاء اخلطوط التجارية للشركة. التنظيم الذايت للهيئة الرقابية.للحفاظ على بيئة رقابية داخلية فعالة يتم وضع جمموعة من اللجان حتت إشراف اهليئة الرقابية ،تقوم
مبساءلة خمتلف األطراف حول كافة القضايا املتعلقة باحلوكمة ،تتمثل هذه اللجان يف:
 جلنة التدقيق. اللجنة املالية. جلنة احلوكمة وأخالقيات العمل. جلنة املكافآت.من أجل حتقيق املمارسات اجليدة وفقا ملبادئ احلوكمة ،على جملس إدارة الشركة أن يلعب األعضاء
املستقلني فيه دورا حيويا ومركزيا ويف أعمال هذه اللجان من خالل ما يلي:
 كل جلنة من اللجان يرتأسها مدير مستقل. كل األعضاء املكونني للجنة التدقيق وجلنة األجور واملوارد البشرية جيب أن يكونوا أعضاء مستقلني متاما.233
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 لجنة التدقيق:

تعترب جلنة التدقيق من أهم هذه اللجان ،بالنظر لدورها املهم يف مناقشة املواضيع املتعلقة بالرقابة الداخلية
واملخاطر ذات الصلة ،تتمثل مهامها الرئيسية فيما يلي:
 اإلشراف على أنشطة ونظم الرقابة الداخلية وما يتعلق باملخاطر احمليطة بالشركة. الرقابة على عملية وضع البيانات املالية والرقابة على التقارير والبيانات املالية للشركة. تقدمي التوصيات واملقرتحات بشأن تعيني مراجعي احلسابات والرقابة على استقالليتهم. اإلشراف على أداء وظيفة املراجعة الداخلية للشركة. اإلشراف على أنشطة ونظم الرقابة الداخلية واألحداث اليت ميكن أن تعرض الشركة ملخاطر كبرية. اإلشراف على عملية تقدمي التقارير املالية. تقدمي التوصيات واملقرتحات حول تعيني مراجعي احلسابات ومراقبة مدى استقالليتهم. اإلشراف على نشاط وظيفة املراجعة الداخلية.فحص احلسابات من قبل اللجنة يتم مع مفوضني أو حمافظني للحسابات .يتم يف هذا السياق تسليط
الضوء على النقاط الرئيسية للنتائج احملاسبية ،وكذلك عرض الشؤون املالية للشركة ،كما يتم فيها وصف ملدى
التعرض للمخاطر ،وااللتزامات املتعددة للشركة.

 اللجنة المالية:

تتجسد مهام هذه اللجنة فيما يلي:

 دراسة كل املشاريع املالية املهمة للشركة واملقرتحة من قبل اإلدارة ،واملسائل اليت تؤثر على اإلدارة املالية للشركة. دراسة تأثري رأس املال واملالءة على مستوى الشركة ،وعلى القرارات االستثمارية وإدارة األصول واخلصوم وتأثريهاعلى الشركة.
 لجنة الحوكمة وأخالقيات العمل:
تتمثل مهام هذه اللجنة فيما يلي:
 تقدمي املقرتحات إىل هيئة اإلشراف والرقابة حول تعيني: أعضاء هيئة اإلشراف والرقابة. أعضاء جلان اهليئة. الدراسة التفصيلية للقضايا املتعلقة باحلوكمة (كتقييم اجمللس.).. إعادة النظر يف قانون آداب وأخالقيات املهنة يف الشركة. لجنة األجور والمكافآت والموارد البشرية:
تتمثل مهامها كالتايل:
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 تقدمي املقرتحات إىل هيئة الرقابة حول حتديد: أجر رئيس اهليئة الرقابية.
 أجر كل عضو من أعضاء جملس اإلدارة.
 صياغة وجهة نظر اللجنة حول املقرتحات املقدمة إىل جملس اإلدارة على ما يلي: اإلجراءات املتعلقة بتصميم مكافآت مديري الشركة.
 تعيني أعضاء جملس اإلدارة ورئيسه وكبار املسؤولني يف الشركة.
 الدراسة التفصيلية لبعض القضايا املتعلقة باملوارد البشرية (برامج التدريب.)...
 -2.3.4.4إدارة المخاطر:

يقتضي اإلطار اجليد لنظام املالءة لقطاع التأمني يف اجلزائر وجود نظام إلدارة املخاطر ،وذلك بالنظر لعدم

اهتمام معظم الشركات اجلزائرية هبذه الوظيفة بسبب قلة ثقافة العاملني هبا من جهة ،وعدم توفر االمكانيات
الالزمة هلا من جهة أخرى .نظام إدارة املخاطر يف شركة التأمني هو برنامج منظم يتم من خالله رصد مصادر
وحجم املخاطر اليت تواجه شركة التأمني ،واعتبارها خط الدفاع األول يف شركة ،يتم ذلك عن طريق وضع حدود
وفعال ينعكس باإلجياب يف
وسياسات إلدارة املخاطر من طرف جملس اإلدارة ،كما أ ّن نظام إدارة خماطر سليم ّ
حساب رأس املال املطلوب.
 -3.3.4.4السياسة االستثمارية وإدارة األصول والخصوم:
املؤمن هلم ّإال أ ّن التعويض يكون يف وقت
من املعروف عادة أ ّن شركات التأمني تقوم باستالم األقساط من ّ
الحق  ،يف هذا الوقت تقوم الشركة بتوجيه هذه املبالغ حنو قنوات االستثمار املختلفة ملواجهة خمتلف املطالبات،
فدخل االستثمارات الواردة من هذه األصول مهم ويؤخذ يف االعتبار عند حساب معدالت األقساط فإذا كان
دخل االستثمار غري كاف أو قيمة األصول املستثمرة تنخفض بشكل ملحوظ ميكن لشركة التأمني أن تواجه
صعوبة مالية كبرية.
يف هذا السياق ،تلعب السياسات االستثمارية السليمة وبرنامج إدارة أصول/خصوم دورا يف التخفيف
بشكل كبري من املخاطر املختلفة ،وسيكون من املناسب لتصميم متطلبات رأس املال أن تعكس وجود أو عدم
وجود هذه املخاطر وتأثريها على الشركة.
 -4.3.4.4الوظيفة االكتوارية:
تعترب عادة خمرجات الوظيفة االكتوارية املتعلقة باخلصوم من أهم بنود امليزانية العامة لشركة التأمني ،فالسالمة
املالية للشركة غالبا ما تعتمد على نوعية العمل الذي يقوم به االكتواري لتحديد هذه االلتزامات ،كما تعمل
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املؤمن
استقالليته دورا مهما يف تعزيز ثقة املشرفني يف النتائج املالية ،الرتباطها مبتطلبات رأس املال لتعزيز محاية ّ
هلم.
باإلسقاط على قطاع التأمني يف اجلزائر ،جيب االهتمام أكثر بوظيفة االكتواريا من خالل ختصيص قسم
خاص هبا وتكوين املوظفني يف هذا اجملال ،وكذا إجناز قاعدة بيانات خاصة مستمدة من واقع قطاع التأمني يف
اجلزائر ،باعتبار أ ّن اخلبري االكتواري من األطراف احملورية واحلساسة يف شركات التأمني ،وبالنظر إىل أمهية هذه
الوظيفة يف هذا القطاع بالذات وإىل العالقات املتشعبة اليت قد تنشأ بني هذا األخري واألطراف األخرى يف شركات
التأمني.
لقيام اخلبري االكتواري باملهام املوكلة إليه ،جيب أن يكون على تواصل مستمر ومنتظم سواء مع جملس إدارة
شركة التأمني ومع املستويات العليا لإلدارة والشركة ،خاصة فيما يتعلق مبا يلي:
 خلق منتجات التأمني وتسعريها.املؤمن هلم احلاليني واحملتملني وفقا للسياسة املتبعة يف إدارة الشركة ،وممارسة نوع من احلرية يف
 رصد رغبات ّالشروط واألحكام التعاقدية.
 وضع السياسات الكلية للشركة. حتديد مدى االمتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية املتعلقة برأس املال ،والتوصيات حول مستويات رأساملال املناسب.
 تقدمي التقارير املباشرة إىل جملس اإلدارة أو إىل املسؤولني ذوو الصلة. -5.3.4.4المراجعة الداخلية:

من أجل ضمان قدر من الشفافية والرشادة يف التسيري ،جيب أن تكون وظيفة املراجعة الداخلية عبارة عن
خلية مستقلة وقائمة بذاهتا وتابعة مباشرة للرئيس املدير العام ،وذلك من أجل القيام بدورها بكل حرية بعيدا عن

كل الضغوطات.
من بني أهم األدوار اليت جيب أن تلعبها هو ضمان ما يلي:
 أمهية نظام الرقابة الداخلية وتسري املخاطر. وجود آليات تسيري ومدى فعاليتها. تطبيق واحرتام آليات العمل والقوانني والقواعد املوضوعة من طرف املديرية العامة. االستغالل األمثل للموارد املادية والبشرية. الفعالية والشفافية يف استخدام املوارد املتاحة.جيب أن حتقق هذه الوظيفة جمموعة من األهداف ،تتمثل فيما يلي:
236

الفصل الرابع :مدى إمكانية تطبيق توجيهات المالءة  2على قطاع التأمين في الجزائر

 مجع املعلومات املتعلقة باجلانب اإلداري واحملاسيب وذات الطابع التقين. حتضري التدخالت امليدانية. متابعة تنفيذ التوصيات املقرتحة. استغالل التقارير وحتديد األخطار احملتملة النامجة عن تطبيق إجراءات التسيري اإلدارية واملالية. ضمان تطابق العمل اإلداري ،القانوين واملايل املعمول به مع اإلجراءات الضرورية يف هذا اجملال. التدقيق يف شفافية النظام احملاسيب. التدقيق يف فعالية إجراءات التسيري الداخلي يف اجملال اإلداري واملايل. ضمان تطابق اآلليات احملاسبية املستخدمة مع القواعد العامة واملوضوعة.فعالية آليات التسيري التقنية والبحث عن األخطار احملتملة.
 ضمان ّمن أجل ضمان أداء كفء وجيد ووفقا ملعايري تستند على أسس علمية ،جيب أن تتوفّر لدى املدققني
مؤهالت وشروط ملزاولة هذه املهنة.
 -6.3.4.4المراجعة الخارجية:
جيب على شركات التأمني اجلزائرية العمل على استخدام مراجع حسابات خارجي مرة كل سنة على األقل
والذي تكون له القدرة على إبالغ اجلهات املختصة عن أي حدث ميكن أن يؤثر على الوضع املايل للشركة
وإدارهتا أو سياستها احملاسبية ،وعن أي خمالفات تطال الشركة (قضايا الفساد) ،كما ينبغي على مراجع احلسابات
اخلارجي االستفادة من املهارات االكتوارية سواء داخليا أو خارجيا.
تعترب البيانات املالية املتعلقة بالوضعية املالية لشركة التأمني مبا يف ذلك تقارير اخلبري االكتواري من مسؤولية
جملس اإلدارةّ ،إال أ ّن الدور الذي ميكن أن يلعبه املراجع اخلارجي يتمثل يف إبداء الرأي حول ما إذا تّ إعداد هذه
البيانات وفقا للمعا يري السليمة واملتعارف عليها إلعداد هذه التقارير لتكون ذات مصداقية؛ حبيث ميكن االعتماد
عليها من قبل املشرفني وغريهم من أصحاب املصاحل كاملسامهني ،وكالء التأمني ،وكالء التصنيف وهيئات
الضرائب.
قد متتد وظيفة املراجع اخلارجي لتشمل توفري الضمانات بشأن هذه التقارير املقدمة للمشرفني على شركة
التأمني كالتقارير املالية التكميلية ،وكذا تقارير عن تنفيذ شركة التأمني إلدارة املخاطر ونظم الرقابة الداخلية.
كما أ ّن اخلبري االكتواري يلعب دورا مهما يف إعداد البيانات املالية لشركة التأمني ،يف هذا الصدد يقوم
جملس اإلدارة باالعتماد على املراجع اخلارجي إلبداء رأيه يف هذه البيانات ،وبوجه خاص مراجعة معاجلة اخلبري
االكتواري للمخصصات التقنية وااللتزامات التقنية األخرى للشركة والتأكد من ّأهنا تعتمد على بيانات موثوقة وأنّه
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تّ حساهبا وفقا ملناهج مقبولة ،أل ّن حساب هذه االلتزامات عموما يتطلب خربة خاصة وأساليب وتقنيات خاصة
ويف هذا اإلطار ميكن للخبري االعتماد على املراجع اخلارجي بأخذ رأيه االستشاري فيما يتعلق مبالءمتها للشركة.
 -4.4.4متطلبات تعزيز انضباط السوق ،اإلفصاح والشف افية ونق ل المعلومة:
هتدف هذه املتطلبات إىل حتقيق " أفضل املمارسات" وتعزيزها ،وتتعلق مبا يلي:
 التزامات الشركة اجتاه أصحاب املصاحل. اإلفصاح والشفافية. االستقاللية واملساءلة. -1.4.4.4التزامات الشركة اتجاه أصحاب المصالح:

املؤمن
قمنا بالرتكيز هنا على نوعني من أصحاب املصاحل للشركة باعتبارها األطراف املهمة يف الشركة ،ومهاّ :
هلم ،واملسامهني.
المؤمن لهم:
أوالّ :

املؤمن هلم اجلزائريني من األولويات الرئيسية للشركة باعتبارهم هم حمور العملية التأمينية ،تنعكس هذه
يعترب ّ
األولوية من خالل وضع إطار خاص هبذه الفئة من أصحاب املصاحل يف منظومة الشركة؛ حيث يستند هذا اإلطار

على أربعة متطلبات:
أ -توفير خدمات للعمالء ذات جودة وعن قرب:

يكون ذلك من خالل ما يلي:

 توفري شبكات للشركة قريبة من أكرب عدد ممكن من العمالء. الرد الفوري عن استفسارات الزبائن ،ومراقبة مدى متابعة العمالء مللفاهتم.يف هذا الصدد على الشركة توفري الوسائل الالزمة للعمالء للتعامل مع أي مشاكل مع الشركة ،خاصة فيما
يتعلق بالشكاوى املقدمة من قبل العمالء.
ّأما فيما يتعلق بإدارة املطالبات ،جيب توفري خدمة فورية يف حالة حدوث الكارثة لالستجابة الفورية
للعمالء تتضمن املعاجلة السريعة ،املالئمة واملنصفة من حلظة حدوث الكارثة إىل غاية استالم العميل ملبلغ التأمني.
على الشركة أن تقوم بتقييم مدى الرضا على شبكات التوزيع من قبل العمالء ومعرفة توقعاهتم عن طريق
استبيانات حول :إدارة وابتكار املنتجات ،جودة اخلدمة ،حتديد اجملاالت اليت حتتاج إىل حتسني وتطوير.
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ب -احترافية خبراء تأمين:

يكمن اهلدف من وجود خرباء تأمني على قدر كبري من االحرتافية وذلك لتحقيق األغراض التالية:
 ابتكار منتجات تأمني جديدة وتطويرها من خالل االستماع إىل احتياجات العمالء. وضع اآلليات الالزمة من موظفني واألدوات الالزمة لتقدمي املشورة لعمالء الشركة.يتوجب على الشركة انتهاج اسرتاتيجية جديدة تقوم على االستماع املستمر للزبون خاصة فيما يتعلق بتنفيذ
االلتزامات اخلاصة باخلدمة ،وهو األمر الذي يعطي ميزة تنافسية للشركة .تستند هذه الطريقة على ما يلي:
 وضع العميل يف قلب العملية التأمينية. حتسني األداء عن طريق مراجعة العمليات باستخدام األسلوب األمثل ،ومبشاركة مجيع كيانات الشركة وتطويرثقافة التحسني املستمر من خالل اشتمال العملية على مجيع العاملني يف الشركة.

ج -العمل وفقا ألخالقيات السلوك المهني:
على الشركة وضع مدونة لسلوك وأخالقيات العمل اليت ينبغي أن تتوفر لكل موظف عند ممارسة وظائفه اجتاه
ؤمن هلم ،جيب أن تستند هذه املدونة على مخسة مبادئ وهي:
امل ّ
 نوعية االستشارات املقدمة. الشفافية. السرية حول املعلومات املتعلقة بالعميل. اإلنصاف والعدالة يف املعاملة. مكافحة االحتيال وغسيل األموال.د -التزامات قابلة للقياس:

على شركة التأمني وضع مؤشر لقياس مدى رضا العميل على مدار السنة باستخدام االستبيانات أثناء مراحل
مهمة خالل عالقة العميل بالشركة ،يأيت الغرض من هذه الدراسات االستقصائية يف حتسني نوعية اخلدمات

للعمالء وزيادة رضا الزبون.
ثانيا :المساهمين:

تعترب ثقة ووالء املسامهني هو مفتاح االستقرار والنمو للشركة على املدى الطويل ،ويف املقابل تسعى الشركة

إىل حتقيق أكرب قدر ممكن من الشفافية عند التعامل مع هؤالء املسامهني ،وتقدمي املعلومات الكاملة اليت تساعدهم
على فهم املوضوعات االسرتاتيجية للشركة.
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لتحقيق ما سبق جيب على الشركة تشكيل حلقة خاصة باملسامهني ،يتم من خالهلا إبالغ األعضاء بطريقة
مباشرة باملعلومات الكاملة حول العمليات الرئيسية للشركة وعن االجتماعات اليت تّ عقدها .كما يتم إرسال
نشرات دورية للمسامهني خالل السنة ،تشتمل هذه النشرات على ما يلي:
 النتائج املالية للشركة. النتائج اخلاصة بكل سداسي (سداسية). النتائج السنوية للجمعية العامة.كما حيق للمسامهني متابعة كل جديد وأخبار اجملموعة وباستمرار عرب املوقع االلكرتوين للشركة ،من خالل
ختصيص فضاء خمصص للمسامهني هلذا الغرض ،ولتوطيد عالقات الثقة مع املسامهني يتم ختصيص خطوط حصرية
متاحة للمسامهني بغرض احلصول على مايلي:
 جديد الشركة. مذكرة حول األعمال املستقبلية. طلب املنشورات اخلاصة باملسامهني.على الشركة أن تقوم باالتصال وبصورة منتظمة مع هؤالء املسامهني عن طريق نظام معلومايت عرب الربيد
االلكرتوين وموقع الشركة وإبالغهم بكافة املستجدات املتعلقة باجتماعات محلة األسهم ،باإلضافة إىل ما سبق
القيام بتنظيم لقاءات متواصلة مع مسامهيها لتبادل النقاشات املختلفة حول الشركة.
 -2.2.4.4اإلفصاح والشفافية:
على شركة التأمني أن تعمل وبشكل متواصل على احلفاظ على عالقات مبنية على الثقة بينها وبني خمتلف
األطراف ذات الصلة بالشركة؛ من خالل عمل الشركة على توفري كافة املعلومات ذات النوعية والشاملة وبكل
املؤمن هلم ،كما تعمل الشركة على التواصل املستمر مع جلنة اإلشراف
شفافية سواء إىل املستثمرين أو املسامهني أو ّ

على التأمينات وتوفري ما حيتاجونه من معلومات وبشكل دوري عن كل األحداث اليت قد تؤثر على أداء الشركة،
وذلك عن طريق ما يلي:
أوال :اإلفصاح عن المعلومات الجوهرية :ويشمل ما يلي:
 النتائج املالية والتشغيلية للشركة:تتضمن هذه النتائج بالتفصيل نشاط الشركة لكل فرع من فروع الشركة على حدا ،وال يتوقف األمر عند
هذا احلد بل قيام الشركة بوضع تقارير خاصة حول:
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 إدارة األصول:يتضمن هذا التقرير النتائج التشغيلية واملالية إلدارة األصول ،تقييم النتائج ومدى تطورها باستعمال
املؤشرات االقتصادية الالزمة والنماذج اإلحصائية املتطورة.
 مالءة الشركة. االلتزامات التقنية للشركة. املصاريف أو التحميالت حول العمليات املتعلقة بالشركة. إدارة املخاطر والكشف عن مدى التعرض للمخاطر.يتم وضع الدراسات حول النتائج املتوقعة للسنوات املقبلة ،كما يتضمن التقرير السنوي للشركة والذي يتم
نشره يف املوقع االلكرتوين اخلاص هبا على ما يلي:
 ميزانية الشركة للسنوات الثالث األخرية. حسابات النتائج. النتائج املالية للشركة على مدى مخس سنوات األخرية. جدول خاص مبصادر التمويل للشركة.• هياكل حوكمة الشركة:
ختصيص فضاء خاص هبا يف موقع الشركة؛ حيث ميس هذا الفضاء اجملاالت التالية:
 جملس اإلدارة وجلانه. اإلدارة العامة. مدونة قواعد احلوكمة. املكافآت اخلاصة. القضايا املتعلقة باإلفصاح والشفافية. -3.4.4.4االستقاللية والمساءلة:
يلعب األعضاء املستقلون دورا مركزيا يف األعمال املختلفة ،سواء جمللس اإلدارة أو اللجان التابعة له أو اهليئة
الرقابية ،من خالل احتواء جملس اإلدارة على عدد من األعضاء املستقلني مبا فيهم نائب رئيس اجمللس وكذلك
فعالة جيب القيام بوضع جمموعة من اللجان تقوم مبساءلة هذه األطراف
اهليئة الرقابية ،للحفاظ على بيئة رقابية ّ
على أساس منتظم.
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كما ذكرنا سابقا من أجل محاية حقوق أصحاب املصاحل مبا فيهم املسامهني وحاملي وثائق التأمني ،جيب
مساءلة خمتلف األطراف عن تصرفاهتم وأدائهم يف الشركة من خالل التقييم الدوري خاصة جملس اإلدارة واهليئة
الرقابية ،كما يلي:
• مجلس اإلدارة:

من أجل املمارسة اجليدة جمللس اإلدارة يتم قياس ذلك مبدى قدرة جملس اإلدارة على تلبية توقعات املسامهني
اللذين وثقوا فيه ،من خالل املراجعة الدورية لتكوينه ،تنظيمه ،مهامه وجلانه.

 الهيئة الرقابية:
يتم سنويا تقييم اهليئة إلعادة النظر يف تكوينها وتنظيمها ،ونتائج هذا التقييم ختضع سنويا جلدول أعمال
اهليئة لتحديد مدى التقدم املنجز.
يف األخري وكخالصة ملا سبق يف هذا السياق ،ميكن توضيح النموذج املقرتح لنظام املالءة لقطاع التأمني يف
اجلزائر من خالل الشكل رقم (.)61
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الشكل رقم ( :)61النموذج المقترح لنظام المالءة لقطاع التأمين في الجزائر.
الجمهور العام

لجنة اإلشراف على التأمينات

متطلبات المراجعة الرقابية وحوكمة

المتطلبات المالية

الشركات

متطلبات تعزيز انضباط السوق،

اإلفصاح والشفافية ونقل المعلومة

الشروط المسبقة إلطار عمل وتطبيق متطلبات المالءة لقطاع التأمين في الجزائر
قاعدة البيانات.

الكفاءة المهنية ،الخبرة والمهارة.
رؤوس األموال الالزمة.

جودة بوليصة التأمين.

 هامش المالءة:
 رأس املال املطلوب. هامش املالءة اإللزامي. اإلجراءات التصحيحية للوضعية
المالية للشركة:
املستوى األول :الوضعية املثالية.
املستوى الثاين :العمل على مستوى
الشركة.
املستوى الثالث :خمطط العمل
التنظيمي.
املستوى الرابع :الرقابة اإلجبارية.

 حوكمة الشركات.
 إدارة املخاطر.
 السياسة االستثمارية وإدارة
األصول واخلصوم.
 الوظيفة االكتوارية.
 املراجعة الداخلية.
 املراجعة اخلارجية.

 :تدفق اإلحصائيات والتقارير عن جممل النشاطات املمارسة.
 :تدفق املعلومات عن جممل النشاطات املمارسة.
 :تدفق جمموع األوامر والوصايا والتوجيهات.
 :اإلشراف والرقابة املستمرة على نشاط التأمني.
 :نشر املعلومة العامة.

المصدر :من إعداد الباحثة.
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 التزامات الشركة اجتاه أصحاب
املصاحل.
 اإلفصاح والشفافية.
 االستقاللية واملساءلة.
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خالصة الفصل الرابع:
تناولنا يف هذا الفصل عناصر نظام املالءة لقطاع التأمني يف اجلزائر ،فتمت دراسته من حيث مكوناته
واألسس املعتمدة يف التقييم ومدى قدرته على مواكبة التطورات الدولية يف هذا اجملال .كما قمنا باقرتاح منوذج
خاص بشركات التأمني اجلزائرية هبدف زيادة كفاءته وحتسني أدائه من خالل األخذ بعني االعتبار اخلصوصية
املتعلقة بشركات التأمني اجلزائرية.
من خالل دراسة نظام املالءة لشركات التأمني لدول االحتاد األوريب ونظام املالءة لقطاع التأمني يف اجلزائر،
يتبني أ ّن قطاع التأمني بوجهه احلايل بعيد عن إمكانية تطبيق توجيهات املالءة  ،2وذلك بالنظر إىل خصوصية
وطبيعة قطاع التأمني يف اجلزائر بالرغم من إدخال اإلصالحات اجلديدة ،والذي يرتكز بشكل أساسي على
املتطلبات التقليدية للمالءةّ .إال أ ّن هذه االلتزامات غري مواكبة للمعايري الدولية على غرار توجيهات املالءة  2اليت
يتم فيها االعتماد على مبدأ املخاطر يف تقييم التزاماهتا التقنية املتعلقة باملالءة بالشكل الذي يضمن هلا السيولة
واحلماية.

يعتمد نظام املالءة اجلزائري بشكل أساسي على االلتزامات التقنية ويف كيفية متثيلها وفقا للقوانني
املنصوص عليها واليت متّت اإلشارة إليها سابقا .اعتمد املشرع اجلزائري على أسس مبسطة وتقليدية ملراقبة القوة

القوة املالية ،ويرتجم
املالية لشركات التأمني ال تتوافق مع مستوى املخاطر احلقيقية اليت تواجهها الشركة وملراقبة ّ
ذلك من خالل احتساب متطلبات املالءة عن طريق تطبيق مع ّدالت على األقساط (ثابتة أو ختتلف حبسب نوع
التأمني) من جهة واملوجودات من جهة أخرىّ ،أما توجيهات املالءة  2فيعتمد فيها إىل قدر كبري على النماذج

الرياضية الحتساب رأس املال االقتصادي عن طريق نظرية االحتماالت والنمذجة لتغطية كل األخطار اليت
تواجهها؛ حيث يسمح هذا التقييم لرأس مال الشركة بأن تستخدم رأمساهلا بفعالية وفق مفهوم إدارة املخاطر
ضمن منهجية إدارة املخاطر الكلية للشركة.
باإلضافة إىل ما سبق ،يعترب عدم ارتباط الشروط املتعلقة باملالءة باألخطار احلقيقية حيجب الرؤية عن
خاصةً تلك املرتبطة باألحداث الكارثية أو خماطر االستثمار من ناحية
مراعاة املخاطر اليت تواجه شركات التأمني ّ
األصول واخلصوم ،خماطر التسعري ،وخماطر الطرف املقابل ،األمر الذي يتطلب بشكل عام نفقات كبرية على عاتق
شركات التأمني.
على ضوء التجربة األوربية يف ميدان املالءة قمنا باقرتاح منوذج خاص بشركات التأمني اجلزائرية؛ حيث
يتضمن هذا النموذج جمموعة من املتطلبات ذات الطابع الكمي والنوعي ،واليت تتمثل يف:
املتطلبات املالية ،متطلبات املراجعة الرقابية وحوكمة الشركات ،ومتطلبات تعزيز انضباط السوق واإلفصاح
والشفافية ونقل املعلومة.

244

الخــاتـم ـ ــة

الخاتمة

الخ ـ ـ ـات ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة:
لمؤمن هلم واملستفيدين
تعترب املالءة اجليدة لشركات التأمني مبثابة رسالة أمان وثقة من شركات التأمني ل ّ
منها .بناء مثل هذه الثقة واحلرص على توطيدها يساهم يف تنمية الثقافة التأمينية باعتبار أ ّن التأمني خدمة ضرورية
يف االقتصاديات احمللية والدولية .بالنظر للدور االسرتاتيجي الذي تلعبه شركات التأمني قام االحتاد األورويب بوضع
توجيهات جديدة للمالءة املالية لشركات التأمني واملتمثلة يف املالءة 2؛ حيث تعترب هذه الصيغة اجلديدة أكثر
متاشيا مع املخاطر اليت تواجه شركات التأمني وتعطي مستويات خمتلفة للتيي مع خمتل األوضا  ،وحتدد
بوضوح مجيع القواعد املتعلقة بتقييم الوضع املايل العام لشركات التأمني ،ويعترب تبين توجيهات املالءة  2كخطوة
حنو التغيري اجلذري لإلطار الساري للمالءة  ،1األمر الذي سييون له تداعياته على صناعة التأمني يف دول االحتاد
االورويب ،والذي سينعيس بدوره على صناعة التأمني يف العامل كيل.
يف إطار ما سبق ،تناول حبثنا اإلطار العام لتوجيهات املالءة  ،2واآلثار املنتظرة اليت قد ترتتب عن تطبيقها
يف شركات التأمني داخل االحتاد األوريب ،وكذا دراسة إميانية تطبيقها يف قطا التأمني يف اجلزائر.
بعد حتليل املوضو من جوانبه املختلفة وفقا إلشيالية البحث املطروحة ،واإلجابة على السؤال الرئيس
لبحثنا وما انبثق عنه من أسئلة فرعية أثناء عرضنا ألهم معامل البحث ،توصلنا إال مجلة من النتائج قادتنا بدورها
إىل جمموعة من التوصيات ،كذلك إىل حتديد اآلفاق اليت ميين أن يطاهلا حبثنا .أمهها ما يلي:
 تّ وضع توجيهات املالءة  2من قبل االحتاد األورويب مبا يتماشى مع املبادئ التوجيهية الدولية القائمة يف هذااجملال ،اليت تعمل حاليا على وضع نظام دويل للمالءة املالية لشركات التأمني وشركات إعادة التأمني.
 يتيون هييل املالءة  2بشيل أساسي من ثالثة ركائز أساسية :الركيزة األوىل متعلقة باملتطلبات اليمية ،الركيزةالثانية متعلقة باملتطلبات النوعية ،الركيزة الثالثة متعلقة مبتطلبات اإلفصاح ونشر املعلومة.
 مقارنة باملالءة  1تعترب هذه الصيغة اجلديدة أكثر متاشيا مع املخاطر الفعلية اليت تيبدهتا شركات التأمني. تتضمن توجيهات املالءة  2حتديد مجيع القواعد املتعلقة بتقييم الوضع املايل العام لشركات التأمني ،من خاللإعادة النظر يف القواعد املتعلقة حبساب هامش املالءة لشركات التأمني على األشخاص واألضرار.
 ال تقتصر توجيهات املالءة  2على متطلبات رأس املال فقط ،بل هو برنامج شامل للمتطلبات التنظيميةلشركات التأمني اليت تغطي تقييم املخاطر وإدارهتا ،حوكمة الشركات ،واإلفصاح العام ...اخل.
 تقوم توجيهات املالءة  2على تغطية جمموعة من املخاطر اليت مل يتم أخذها بعني االعتبار من قبل ،تتمثل أهمهذه املخاطر يف :خماطر السوق ،خماطر االئتمان ،املخاطر التشغيلية ،أين أثبتت التجربة أ ّن كل هذه األنوا من
املخاطر ميين أن تشيل خطر التهديد للمركز املايل وملالءة شركات التأمني ،مع األخذ بعني االعتبار أي تطورات
مستقبلية من خالل وضع خطط عمل جديدة حلماية حاملي وثائق التأمني والتيفل بيافة التزاماهتم.
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 أهم ما خلص إليه حبثنا من خالل تطرقنا ملختليلي:

اآلثار املنتظرة لتوجيهات املالءة  2على شركات التأمني ما

 األثر الرئيس لتوجيهات املالءة  2على شركات التأمني يتمثل يف حتسني إدارة املخاطر لتصبح أكثر
مالءمة ،نتيجة التنسيق األفضل بني املخاطر ومتطلبات رأس املال ومتطلبات اإلفصاح املايل العام ،وصوال
إىل ختصيص أكثر كفاءة لرأس املال يف االقتصاد ،مبا قحقق استقرار أكرب يف األداء املايل لشركات التأمني
ويعزز القوة املالية واملرونة لصناعة التأمني األوروبية ،مّا يسهم بدوره يف محاية املستأمنني وتعزيز املنافسة يف
السوق ،مع حتقيق املزيد من الشفافية وتوحيد وتيامل سوق التأمني يف االحتاد األورويب.

 من ناحية اآلثار املتعلقة باألسواق املالية ،ميين حتديد جمموعة من اآلثار اإلجيابية أمهها :اخنفاض تيلفة
رأس املال وزيادة فرص احلصول على التمويل اخلارجي بسبب التغريات يف القطا املايل (الطلب اإلضايف
على املدى الطويل ألصول ذات الدخل الثابت)ّ ،أما على املدى املتوسط فهناك آثار سلبية؛ ففي حالة
االضطراب املايل وحدوث ردود فعل قوية قد يضطر عدد كبري من شركات التأمني لبيع األصول من أجل
تلبية متطلبات رأس املال التنظيمي ،ويف حالة اعتماد املؤسسات املالية على أطر منذجة خماطر ماثلة ميين
أن يؤدي بالشركات حنو السلوكيات املشرتكة.
 من اآلثار املرتتبة عن توجيهات املالءة  2إعادة توزيع خماطر االستثمار بني املتعاملني االقتصاديني ،مّا قد
يؤثر بدوره على توازن االقتصاد اليلي خاصة مع تزايد الروابط مع النظام املصريف واألسواق املالية لدول
االحتاد األوريب.

 سيعمل النظام الرقايب اجلديد ضمن توجيهات املالءة  2على تشجيع شركات التأمني يف االحتاد األورويب
بأن تستثمر املزيد من أصوهلا يف السندات طويلة األجل ،مبا يف ذلك سندات الدين للشركات ،مّا يوفر
سيولة أكرب يف أسواق سندات الشركات األوروبية.

 حماولة تعزيز كفاءة النظام املايل قد تشيل خماطر على االستقرار املايل يف املدى القصري ،يف حالة زيادة
تقلب األرباح ورؤوس األموال لشركات التأمني غري الفعالة نسبيا يف االحتاد األورويب ،مّا قد جيربهم على
اخلروج من السوق.
 وجود خماطر تتعلق بارتفا أقساط التأمني يف املدى املتوسط ،وحدوث تقلبات نامجة عن تقييم
املوجودات واملطلوبات لشركات التأمني على أساس السوق ،وكذا التغريات احملتملة يف تشييالت املخاطر
اليلية ،كلها أمور قد يؤثر على متطلبات رأس املال يف النظام اجلديد القائم على املخاطر.
 ميين تلخيص آثار توجيهات املالءة  2يف شركات التأمني يف االحتاد األوريب حسب الركائز الثالث كما يلي: بالنسبة للركيزة األوىل :تقييم متناسق حسب متطلبات رأس املال.

 بالنسبة للركيزة الثانية :تنسيق حوكمة الشركات والرقابة الداخلية حسب متطلبات إدارة املخاطر.
 بالنسبة للركيزة الثالثة :وضع التقارير الرقابية حسب متطلبات اإلفصاح العام.
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 من أجل حتقيق أهداف الدراسة ،قمنا بالتطرق إىل الدراسة السابعة لألثر اليمي الصادرة عن جلنة( ،)CEIOPSواليت ومن أجل حتقيق أهدافها تّ استخدام جمموعة من املعايري احملددة واختبارها يف تركيبات خمتلفة،
ميين تلخيص أهم النتائج املرتتبة عن الدراسة حسب املعايري املستخدمة فيما يلي:
 بالنسبة للمعيار األول (:)CCP

حسب هذا املعيار ،فقد ظهرت هناك حاجة أكرب ملتطلبات رأس املال لشركات التأمني يف عدد من
الدول األعضاء لالحتاد األوريب ،جتلى ذلك من خالل نسب املالءة املنخفضة يف بعض دول االحتاد األوريب.

 بالنسبة للمعيار الثاين (:)EXTRAPOLATION

تبني أنّه على املدى القصري يظهر هناك استقرار أكرب للمخصصات التقنية مقارنة
حسب هذا املعيارّ ،
باملدى الطويل ،وخصوصا يف فرتة التقلبات العالية للسوق الذي يؤثر على األموال اخلاصة ،ما يؤثر بدوره
على نسب املالءة لشركات التأمني.

 بالنسبة للمعيار الثالث (:)CMA
تبني أ ّن توجيهات املالءة  2تنطوي على أنشطة معقدة نسبيا ناجتة عن صعوبة تقدير
حسب هذا املعيارّ ،
تعهدات التأمني ،مّا يتطلب عملية رقابة ميثفة عليها.

 بالنسبة للمعيار الرابع (:)EMA

حسب هذا املعيار ،أثريت هناك خماوف تتعلق بتوفري آليات مبالغ فيها إلدارة املخاطر ،ال سيما من
حيث اجلودة االئتمانية للموجودات وإدارة خماطر السيولة ،إ ّن استخدام األساليب العالية التعقيد يتطلب
عملية مراجعة رقابية واسعة النطاق ،كما ّأنا غري قابلة للتنفيذ من قبل كل شركات التأمني ،كما ّأنا ختلق
ألنا قد ال تيون قادرة على تطبيق
وضع تنافسي غري موات لشركات التأمني الصغرية واملتوسطة احلجمّ ،
اإلصالحات املناسبة بسبب تعقدها.

 بالنسبة للمعيار اخلامس (:)TM

تبني أنّه من أجل توفري عملية االنتقال السلس حنو تطبيق توجيهات املالءة  2مبا
حسب هذا املعيارّ ،
لمؤمن هلم ،جيب حتقيق أقصى درجات الشفافية وتعزيز عملية الرقابة على طول فرتة التطبيق.
قحقق احلماية ل ّ

فالتحدي الرئيس من تطبيق توجيهات املالءة  2ييمن يف تقييم ورصد االستقرار املايل لصناعة التأمني يف
االحتاد األوريب من جهة ،مع تعزيز خصائص هذه التوجيهات اجلديدة املنظمة لشركات التأمني من جهة
أخرى.
 بالنسبة للمعيار السادس (املعايري جمتمعة):

املؤمن هلم؛ من خالل حتقيق
حسب هذا املعيارّ ،
تبني أنّه هلذه التوجيهات أثار جد إجيابية حلماية ّ
التوازن املايل وتوفري املزيد من االستقرار يف امليزانية العامة االقتصادية لشركات التأمني ولسوق التأمني
األورويب كيل ،وذلك من خالل توفري التدابري التنظيمية املناسبة للتعامل مع األوضا املستقبلية ،وتوفري
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ضمانات إضافية ،ويتعزز ذلك من خالل متطلبات اإلفصاح والشفافية حول الوضع املايل والتدابري األخرى
املتعقلة بإدارة املخاطر وعملية املراجعة الرقابية (متطلبات الركيزة الثانية) ،كما أن عملية الرقابة تتطلب
إميانيات كبرية من قبل شركات التأمني خاصة عند البدايات األوىل لتطبيق هذه التوجيهات ،وإميانية
حدوث احنرافات قد تنشأ بني الركيزة األوىل وإدارة املخاطر لشركات التأمني ،ويتعلق األمر هنا بعملية تغطية
املخاطر )ORSA( ،والنماذج الداخلية.
 فيما يتعلق بالسوق األملانية ،مييننا القول بأن لتوجيهات املالءة  2أثارا ملحوظة على شركات التأمني ،خاصةفيما يتعلق بإدخال القيمة العادلة لتقييم األصول واخلصوم ،فإن إدخال منهجية التقييم اجلديدة ألغراض رقابية قد
تقدم حوافز جديدة اليت قد تؤثر محلة وثائق التأمني خاصة فيما يتعلق لالستثمار ،أو تصميم املنتجات للسوق
األملانية ،وآلية املشاركة يف الربح يف قطا التأمني على احلياة ألن أي تغيري يف توقعات الربح ستؤدي إىل آثار
مباشرة على األرباح املتعلقة بوثيقة التأمني ،باإلضافة إىل أ ّنا مصممة بشيل جيد من املنظور الرقايب وإدارة
املخاطر ،على الرغم من ّأنا من الناحية الفنية تواجه العديد من التحديات عند تطبيقها.
 فيما خيص شركات التأمني اإليطالية فقد أظهرت حتسنا ملحوظا يف وضعية املالءة املالية لشركات التأمني،والذي بدوره قحد من التقلبات االصطناعية ،كما مل تظهر هناك أثارا على محاية محلة وثائق التأمني واملتعلقة
بالتخل عن السداد والوفاء بااللتزامات اجتاههم ،من خالل توفري التدابري الالزمة وتطبيق اإلجراءات املناسبة
لضمان عدم وجود خطر التخل عن السداد أو عدم كفاية املخصصات الفنية يف املستقبل ،كما ظهرت هناك
آثار سلبية حمتملة تتعلق بتوافر منتجات التأمني املتنوعة يف السوق ،مّا قد يدفع ببعض شركات التأمني لتطوير وبيع
أنوا جديدة من املنتجات وعرضها يف السوق لتلبية احتياجات محلة وثائق التأمني.

 لتوجيهات املالءة  2أثر كبري على املالءة املالية لشركات التأمني البولندية ،كما لوحظ بشيل عام أ ّن هلذهالتوجيهات تأثريا إجيابيا على استقرار قطا التأمني البولندي ،من خالل احلد من التقلبات الدورية ،كما يوفر
للجهات املشرفة على شركات التأمني اآلليات اليافية للتدخل مّا يعود بالفائدة على الوضع املايل كيل لييون
أكثر استقرارا.

قمنا من خالل هذه الدراسة بعرض عناصر نظام املالءة لقطا التأمني يف اجلزائر ،ميوناته واألسس
املعتمدة يف تقييمها ومدى قدرته على مواكبة التطورات الدولية يف هذا اجملال.
وصلنا إىل جمموعة من النتائج نبلورها فيما يلي:
من خالل إحاطتنا هبذا املوضو ت ّ

 من خالل عرض نظام املالءة لشركات التأمني لدول االحتاد األوريب ونظام املالءة لقطا التأمني يف اجلزائر يتبنيأ ّن قطا التأمني بوجهه احلايل بعيد عن إميانية تطبيق توجيهات املالءة  ،2وذلك بالنظر إىل خصوصية وطبيعة
قطا التأمني يف اجلزائر على الرغم من إدخال اإلصالحات اجلديدة بعد صدور قانون .2013
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 يعتمد نظام املالءة لقطا التأمني يف اجلزائر بشيل أساسي على املتطلبات التقليدية للمالءة ،فهذه املتطلباتغري مواكبة للمعايري الدولية على غرار توجيهات املالءة  2اليت يتم فيها االعتماد على مبدأ املخاطر يف تقييم
التزاماهتا التقنية املتعلقة باملالءة بالشيل الذي يضمن هلا السيولة واحلماية.
يتم االعتماد على أسس مبسطة وتقليدية ملراقبة القوة املالية لشركات التأمني والذي ال يتوافق مع مستوى
املخاطر احلقيقية اليت تواجهها شركة التأمني؛ حيث تستند النسب على تقييم واسع النطاق للمخاطر من ناحية
األصول واخلصوم ،خماطر التسعري ،املخاطر التشغيلية وخماطر الطرف املقابل وهو األمر الذي يتطلب بشيل عام
نفقات كبرية على عاتق شركات التأمني.
يرتجم ذلك عادة من خالل احتساب متطلبات املالءة عن طريق تطبيق مع ّدالت على األقساط (ثابتة أو
ختتل حبسب نو التأمني) من جهة واملوجودات من جهة أخرى .كما أ ّنا غري مواكبة للمعايري الدولية على غرار

توجيهات املالءة  2اليت يعتمد فيها إىل قدر كبري على النماذج الرياضية الحتساب رأس املال االقتصادي
كاستخدام نظرية االحتماالت لتغطية كل املخاطر اليت تواجهها ،أين يسمح هذا التقييم لرأس مال الشركة بأن
توظ رأمساهلا بفعالية وفق مفهوم إدارة املخاطر ضمن منهجيّة إدارة املخاطر اليلية للشركة.
عدم ارتباط الشروط املتعلقة باملالءة باملخاطر احلقيقية قحجب الرؤية عن املخاطر اليت تواجه شركات التأمني

خاصة تلك املرتبطة باألحداث اليارثية أو تلك املرتبطة باالستثمار أو األخطار التشغيليّة وغريها من املخاطر.
ّ
 عدم احرتام النظام املعمول به املتعلق بتغطية االلتزامات التنظيمية من طرف العديد من شركات التأمني اجلزائرية،سواء التغطية اليت تيون عن طريق األصول املقبولة أو عن طريق قيم الدولة .باإلضافة إىل االعتبارات التالية:
أ -عدم التكافؤ من حيث تطور أسواق رأس المال:

يعترب عدم التيافؤ من حيث تطور أسواق رأس املال يف اجلزائر من أكرب املعوقات لتطبيق توجيهات املالءة
 2يف اجلزائر ،وبالتايل عدم التعرض لنفس املستوى من املخاطر؛ حيث ييون التعرض أقل للمخاطر يف سوق املال
يف اجلزائر.
باإلضافة إىل عدم وجود استقرار واضح يف استخدام الصيغ احلسابية واليت تزال عرضة للتغيري بشيل كبري
خاصة بطبيعة قطا التأمني اجلزائري ملعرفة العواقب اليت قد تنجم عن
وبالتايل ضرورة إجراء دراسات لألثر اليمي ّ
تطبيق توجيهات املالءة  ، 2وانتظار حتقيق االستقرار يف النموذج األورويب النهائي للمالءة املالية وحتليل التعديالت
املطلوبة من قبل شركات التأمني األوروبية ملعرفة كي ميين تطبيقها يف اجلزائر.
ب -اعتماد معايير التقارير المالية الدولية ":" IFRS4 (Phase 2)

" IFRS 4 Phase 2

تستند عملية احلساب والتغطية املطلوبة هلامش املالءة على معايري التقارير املالية الدولية
" الذي يقوم على " القيمة العادلة " واليت يتم تطبيقها بالتوازي مع توجيهات املالءة ّ ،2إال أ ّن قطا التأمني يف
- (IFRS4 (Phase 2)): International Financial Reporting Standards 4 (Phase 2).
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اجلزائر وبالرغم من اعتماده على املخطط احملاسا  املايل ( )SCFاملستوحى من املعايري احملاسبية الدولية ( )IFRSيظل
بعيدا متاما عن مواكبة املستجدات يف هذا الصدد ،وبالتايل تطبيق توجيهات املالءة  2يف اجلزائر ينطوي على تغيري
يف النظام احملاسا  مع اعتماد بعض املعايري اليت تنطوي على جانب كبري من التعقيد الذي قحتاج إىل التعامل معه
حبذر على هذا األساس.
ج -آثار متعلقة بسياسة االكتتاب:

تقوم التوجيهات اجلديدة للمالءة

2

على عمليات املراجعة لعمليات التسيري اليت تعتمد بشيل أساسي

على توزيع األصول ،ختصيص رأس املال ،حتسني األداء والتواصل مع السوق ،سياسة التصني االئتماين واحلوكمة
وتوسيع الصيغ القائمة جلميع املخاطر كمخاطر الطرف املقابل واملخاطر التشغيلية ،أي ضرورة مراجعة سياسة
التسعري على أساس املخاطرة ،وبالتايل زيادة متطلبات رأس املال الذي قد ييون أكثر أمهية ملواجهة اليوارث
الطبيعية ،وإعادة النظر يف تيلفة بعض الفرو حسب املصلحة االقتصادية للشركة مع بعض التأثريات على حاملي
وثائق التأمني من حيث تيلفة املنتجات .فعلى سبيل املثال مع التوجه اجلديد لتطبيق توجيهات املالءة  2فإ ّن
شركة التأمني خت ّفض أسعارها الستجابة بشيل أفضل للمنافسة ،وقد تضطر إىل ختصيص املزيد من رأس املال
لتغطية اخلسائر مّا قد جيرب بعض الشركات إىل وق تسويق املنتجات ذات املتطلبات العالية لرأس املال.
كما أ ّن التحدي اليبري الذي يواجه شركات التأمني اجلزائرية يتمثل يف تطبيق نظام ( )ORSAالذي ينطوي
على إقامة نظام قادر على تتبّع وحتديد خمتل املخاطر القائمة وتقييمها ،ما يتطلب بدوره تيثي اجلهود يف هذا
اإلطار ،خاصة فيما يتعلق باملتطلبات اإلضافية لرأس املال.
د -دور الوظيفة االكتوارية:

تعتمد الركيزة األوىل من توجيهات املالءة  2بشيل أساسي على الوظيفة االكتوارية اليت تنطوي على
عمليات معقدة جدا ،وحتتاج لعديد املهارات واليفاءات لضمان االتساق والتقييم السليم للمتطلبات التقنية
وتقدمي املشورة اإلدارية بشأن هذه القضايا ،وهو ما تفتقده صناعة التأمني اجلزائرية لعدم توفر قاعدة البيانات
الالزمة للقيام باملهام املنوطة باخلبري االكتواري.
من خالل تناولنا لإلطار العام للمالءة املالية يف االحتاد األوريب " توجيهات املالءة  " 2وكذا دراسة إميانية
تطبيقها على شركات التأمني يف اجلزائر ،ومن خالل عرضنا لنظام املالءة لشركات التأمني اجلزائرية ،قمنا باقرتاح
منوذج خاص بقطا التأمني اجلزائري يف خطوة هتدف إىل تنظيم وتطوير سوق التأمني اجلزائرية ملواكبة التطورات
اليت تشهدها صناعة التأمني.
إ ّن هذا النموذج املقرتح يأيت انسجاما مع التوجهات العاملية اليت تركز على توفري ضمانات مالية كافية
ومالئمة تنسجم وطبيعة أعمال التأمني من جهة ،وإجياد معايري حمددة يتم من خالهلا قياس احلد األد ى لرأس املال
الواجب توفره ملواجهة املخاطر اليت تتعرض هلا شركات التأمني ،مع تعزيز قدرهتا وحتسني مستوى اخلدمات اليت
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تقدمها للمستثمرين واملستأمنني من جهة أخرى ،مّا ميين هذا القطا يف األخري من زيادة مسامهته يف التنمية
واالقتصاد اليلي.
يتضمن النموذج املقرتح جمموعة من املتطلبات ذات الطابع اليمي والنوعي ،كما تّ وضع جمموعة من
الشروط املسبقة املطلوبة والالزمة إلطار عمل وتطبيق النموذج املقرتح لنظام املالءة لقطا التأمني يف اجلزائر.
تتمثل املتطلبات ذات الطابع اليمي والنوعي يف :املتطلبات املالية ،متطلبات املراجعة الرقابية وحوكمة
الشركات وتدابري تعزيز انضباط السوق ،اإلفصاح والشفافية ونقل املعلومة.
أ -المتطلبات المالية:
تنطوي اجملموعة األوىل على جمموعة من املتطلبات املالية تتعلق هبامش املالءة ،رأس املال املطلوب ،هامش
املالءة اإللزامي ،واإلجراءات التصحيحية للوضعية املالية للشركة.
ب -متطلبات المراجعة الرقابية وحوكمة الشركات:

تعترب متطلبات املستوى الثاين جوهر النموذج املقرتح بالنسبة لقطا التأمني يف اجلزائر؛ وتتمثل يف جمموعة
اإلجراءات املتعلقة بعملية املراجعة مع تعزيز الرقابة على إدارة املخاطر ،الرقابة الداخلية ،حوكمة الشركات السياسة

االستثمارية وإدارة األصول واخلصوم ،وكذا الوظيفة االكتوارية.
ج -متطلبات تعزيز انضباط السوق ،اإلفصاح والشفافية ونقل المعلومة:
تتعلق هذه املتطلبات بتدابري انضباط السوق ،متطلبات اإلفصاح والشفافية ونقل املعلومة هبدف حتقيق
" أفضل املمارسات " وتعزيزها ،تتعلق هذه التدابري بـ :التزامات الشركة اجتاه أصحاب املصاحل ،اإلفصاح والشفافية
االستقاللية واملساءلة.
على ضوء النتائج املتوصل إليها من الدراسة ميين اختبار فرضيات الدراسة كما يلي:
 بالنسبة للفرضية األولى:
ميين القول أ ّن الفرضية األوىل صحيحة ومؤكدة ،باعتبار أ ّن توجيهات املالءة  2تستند على ثالث ركائز
أساسية تتضمن جمموعة من املتطلبات اليمية والنوعية لشركات التأمني.
 بالنسبة للفرضية الثانية:
ميين القول أ ّن الفرضية الثانية صحيحة ومؤكدة؛ حيث أ ّن األثر الرئيس لتوجيهات املالءة  2يف حتسني إدارة
املخاطر لتصبح أكثر مالءمة من خالل التنسيق األفضل بني املخاطر ومتطلبات رأس املال ومتطلبات اإلفصاح
املايل العام ،وصوال إىل ختصيص أكثر كفاءة لرأس املال وكذا حتقيق املزيد من الشفافية.
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 بالنسبة للفرضية الثالثة:

ميين القول أ ّن الفرضية الثالثة صحيحة ومؤكدة ،باعتبار أ ّن توجيهات املالءة  2تعمل على تقدمي صورة أكثر

دقة حول التزامات شركات التأمني مّا قحقق استقرارا أكرب يف األداء املايل هلا ويعزز القوة املالية واملرونة والتيامل
املؤمن هلم.
لصناعة التأمني األوروبية مّا يسهم بدوره يف محاية ّ
 بالنسبة للفرضية الرابعة:

ميين القول أ ّن الفرضية الرابعة صحيحة أيضا ومؤكدة ،باعتبار أ ّن قطا التأمني يف اجلزائر بوجهه احلايل بعيد
عن إميانية تطبيق توجيهات املالءة  ،2وذلك بالنظر إىل خصوصيته وطبيعته ومستوى األداء التنظيمي ،وكذا
طرق وأساليب إدارة شركات التأمني واعتمادها على املتطلبات التقليدية للمالءة الذي ال يأخذ بعني االعتبار
املخاطر.
اعتمادا على النتائج املتوصل إليها من خالل الدراسة التطبيقية اليت اعتمدنا فيها على دراسة مقارنة بني
توجيهات املالءة  2لقطا التأمني لدول االحتاد األوريب والقواعد املنظمة للمالءة املالية يف قطا التأمني يف اجلزائر
فإنّنا نتقدم مبجموعة من التوصيات اليت من شأنا أن تساهم مستقبال يف بناء نظام مالءة أكثر مشوال وتيامال
وذلك من خالل:
 األخذ باحلسبان خمتل املخاطر عند حساب هامش املالءة مع مراعاة متطلبات السوق ،وتبين مدخل تقييماملخاطر واالعتماد على نسب املالءة واملؤشرات الضرورية لذلك ،مع الرتكيز على التقييم املنسجم مع السوق عند
حساب عناصر أو مركبات هامش املالءة مبا يقدم فائدة أكرب ملستخدمي البيانات املالية مّا يسمح من ضمان
بقاء واستمرارية املؤسسة مستقبال.
 على جلنة اإلشراف على قطا التأمني يف اجلزائر القيام باستحداث أنظمة وسياسات رقابية متطورة حتقق التوازنبني إعطاء احلرية لشركات التأمني بإدارة أنشطتها ،واحلد من تعاظم املخاطر اليت قد تؤثر على املالءة لشركات
التأمني.
 قطا التأمني يف اجلزائر حاليا يتجه حنو حتقيق أداء مقبول ،لينه من ناحية أخرى يعاين من العديد من أوجهالقصور وبالتايل على اجلزائر االمتثال للمعايري الدولية واإلصالحات اليت متس قطا التأمني مبا يف ذلك املشرو
الطموح الذي أنشأه االحتاد األوريب " املالءة  " 2من خالل التيي مع هذه التغيريات ،وإشراك شركات التأمني
يف حتديد قواعد املالءة املناسبة وطبيعة وخصوصية العمليات التأمينية اليت متارسها.
لمؤمن هلم والتزام الشركات بالسداد والتعويض بالقيمة يف الوقت
 العمل على جودة اخلدمات التأمينية املقدمة ل ّاحملدد من أجل كسب رضا ووالء أكرب عدد من املؤمن هلم ،مع االبتيار والتجديد والتحسني املستمر للوثائق
التأمينية حىت تتناسب مع االحتياجات املتطورة لألشخاص.
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 إتبا األسس الفنية والعلمية الدقيقة يف تسعري املنتجات التأمينية ( التحيم يف التيالي وتقوية الصالبة املاليةللشركات) من خالل االعتماد على األساليب الرياضية واإلحصائية املتطورة يف جماالت التنبؤ املختلفة  ،والبعد
عن االستثمار يف القطاعات االقتصادية اهلشة وغري اآلمنة ،وكذلك استحداث مراكز للمعلومات هبدف إدارة
أحسن لألخطار من حيث تسعريها والتعويض عليها.
 وضع نظام لإلنذار امل بير ييش نقاط الضع يف األوضا املالية لشركات التأمني لزيادة الفرص أمامهاملعاجلة االختالالت املالية يف وقت مبير ،وتعزيز أنظمة الرقابة على الشركات لزيادة فرص استيعاب الصدمات
واألزمات مّا يساهم يف اجياد سوق تأمينية موثوق هبا ،مع ضرورة التزام شركات التأمني اجلزائرية باحلد األد ى
تضمنها النموذج املقرتح مع حتديد جدول زمين
هلامش املالءة ورأس املال املطلوب احملتسب وفقا للمخاطر اليت ّ
لاللتزام بنسب هامش املالءة مبقتضى قرار يصدر هلذه الغاية.
 إ ّن شركات التأمني اجلزائرية مطالبة بتزويد جلنة اإلشراف على التأمينات سنويا بشهادة من اخلبري االكتواريتتضمن مدى كفاية هذه املتطلبات املالية للشركة ،ومن موجباهتا اجياد مؤشر موضوعي خيدم صناعة التأمني
اجلزائرية وخيدم اهليئة وشركات التأمني يف معرفة األوضا املالية للشركات وقدرهتا على دفع التزاماهتا املالية املرتتبة
املؤمن هلم واملستفيدين منها.
عليها وبشيل خاص ّ
 ضرورة االستفادة بالدراسة والتحليل والتقييم ملا انتهت إليه التجارب العاملية الرائدة يف جمال املالءة يف شركاتالتأمني على غرار توجيهات املالءة  ،2متهيدا لبناء منوذج خاص بشركات التأمني اجلزائرية ،خاصة فيما يتعلق
باالعتماد على األساليب الرياضية واإلحصائية املتطورة يف جماالت التنبؤ املختلفة والسيما تلك املتعلقة باملخاطر
اليت تواجه شركات التأمني.
 ضرورة قيام اهليئات الرقابية بإجراء تقييم دوري ملدى االلتزام بالتنظيمات املعمول هبا يف جمال املالءة وتطبيقهافعالة وفقا إلرشادات مستمدة من وقائع التقييم الفعلي.
بصورة ّ
 مراجعة القوانني التشريعية والتنظيمية يف فرتات متقاربة حسب تغريات معطيات احمليط وضرورة تيييفها مبايتماشى والسياسة املالية والنقدية املنتهجة من طرف الدولة ،وإصدار قوانني تتعمق بنشاط التأمني تتيح خلق بيئة
تنافسية ذات سياسات أكثر دينامييية يف تقدمي اخلدمات وتوظي شركات التأمني ملواردها مبا ميينها من الوفاء
بالتزاماهتا .وحىت ميين ضمان أن يعمل اإلطار اجلديد على خلق البيئة املالئمة هلذا األمر ،قصد إدخال كافة
األحيام اليت تعزز من تطبيق املبادئ اجلديدة وإزالة كافة العوائق التشريعية اليت حتول دون ذلك.
 ضرورة االهتمام بالعنصر البشري من حيث النوعية واليفاءة وهتيئة اإلطارات العاملة يف جماالت االكتتابوتسوية اليوارث واالكتواريا ،وتدريبها للتعامل مع التينولوجيا املتقدمة لتلبية املتطلبات القصرية وطويلة األجل يف
القطا وملواكبة مستجدات املالءة ،يف هذا الصدد ميين لآلليات التالية أن تساعد على ذلك:
 تعيني وترقية املوظفني على أساس معايري مهنية قابلة لالختبار (بناء على اختبارات منطية موحدة).
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 تدريب وتيوين العاملني وفق أسس تتماشى وأخالقيات العمل ،ويف هذا الصدد البد من إحداث برامج
تدريب دورية ،وكذا االهتمام بالبحوث واالستشارات يف جمال االكتواريا.

 ضرورة إصالح اإلدارات من خالل التنسيق اجليد بني إجراءات العمل الداخلية يف هذه األجهزة وتقييم
أدائها بانتظام طبقا ملعايري واضحة وحمددة متاما ،وتنفيذ اإلجراءات الالزمة الفورية والشاملة لتحسني
األداء الضعي يف اجلهات املعنية.

 تشجيع تنفيذ برامج التدريب ،التعليم املستمر ،البحوث واالستشارات يف جمال االكتواريا.

املؤمن هلم ،من خالل إشراكهم يف جلسات
 ضرورة بناء عالقات سليمة مع أصحاب املصاحل مبا فيهم ّالتخطيط االسرتاتيجي للشركة ،وتبين اسرتاتيجيات تقوم على أهداف مزدوجة قائمة على أساس االهتمام
بأصحاب املصاحل وتعظيم األرباح.
 التشجيع على قيام جهاز إعالمي ذي خربة وقدرة على االستقصاء ،حىت يتم مراقبة وتتبع أداء مجيع العاملنييف الشركة ،أل ّن املستثمرين والدائنني والعاملني وحاملي وثائق التأمني قحتاجون إىل معلومات عن أداء الشركة
لتجميع وحتليل املعلومات املطلوبة الختاذ القرارات السليمة ،وذلك بنشرها عرب موقع الشركة وعن طريق اجلهات
الرمسية القائمة على القطا .
 إعادة النظر يف املمارسات احلالية لشركات التأمني ذات الصلة باإلفصاح والشفافية ،املساءلة والعدالة املسؤوليةواالنضباط كمدخل ضروري لتطوير نظم الرقابة بأبعادها احملاسبية واملالية ،عن طريق االسرتشاد باملبادي الدولية
على غرار توجيهات املالءة  2لتحقيق أفضل استخدام ملوارد الشركة ،والعمل أكثر على تطوير السوق املايل
جلزائري لتسهيل مواكبة نظم املالءة.
 -دعما لنزاهة اإلفصاح وشفافية البيانات املالية اليت تشيل حجر الزاوية يف جمال املالءة ،فإنّه من الضروري إعادة

النظر يف املمارسات املهنية املطبقة حاليا ضمن مهام وظيفة املراجعة من خالل مراعاة املعايري الدولية ،حبيث تصبح
هذه املهام:
 وظيفة ذات قيمة مضافة للشركة أكثر من كونا خلية إدارية ملدى مشروعية العمليات.

 خدمة متصلة توفر لإلدارة وأصحاب املصاحل وسائل التأكيد واالستشارة جلانب الفحص املايل واإلداري.
 االستفادة من النتائج لتساهم يف تنفيذ مهام إدارة املخاطر اليت تسعى لتيون وسيلة من وسائل احلماية
والدقة وااللتزام واليفاية.
 الدعوة إىل عقد ندوات ولقاءات بني خمتل اهليئات املهنية ومدراء الشركات ورجال األعمال يف قطا التأمني،والسعي لدعم وتعزيز التعاون مع خمتل الفعاليات االقتصادية واملنظمات الدولة ذات الصلة باملالءة لشركات
التأمني ،قصد زيادة املعرفة وتنمية الفير اإلداري حول آخر املستجدات املتعلقة باملالءة وما تستند إليه من معايري
ومبادئ لعصرنة وحتديث األداء التسيريي للشركات.
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إ ّن ما تشهده شركات التأمني اجلزائرية من ضع يف خمتل القدرات ،وما تواجهه من صعوبات يتطلب
إجياد احللول املناسبة والسريعة بالقدر الذي تتطلبه اجلدية يف تطبيق وتنفيذ هذه احللول ،فدوافع مواكبتها للتطورات
اجلديدة يف جمال املالءة هي قبل كل شيء دوافع داخلي ة يفرضها الواقع قبل أن تيون دوافع خارجية ،واهتمام
اهليئات اجلزائرية كان واضحا من خالل إصدار املرسومني التنفيذيني ،لقد كانت اإلجراءات املتخذة ،إجراءات
حسنة تؤدي نظريا إىل التحسني يف املالءة شركات التأمني ،ونتائجها هي أحسن نسبيا إالّ أن تعترب يف الواقع
ضئيلة نسبة إىل األهداف .تزامنا مع قرب انطالق العمل وفق اإلطار اجلديد لتوجيهات املالءة  2على مستوى
االحتاد األوريب ،فإ ّن اآلفاق اليت ميين أن يطاهلا حبثنا يف املستقبل هو حماولة القيام بدراسة كمية على قطا التأمني
يف اجلزائر حول خمتل الطرق احلديثة منها املعتمدة لتقييم املالءة ،منها طريقة رأس املال القائم على اخلطر
( )RBCوحماولة منذجتها لتيون أكثر فعالية وواقعية على القطا  ،من خالل اقرتاح وصياغة آليات ومييانيزمات
جديدة حول تقييم املالءة لشركات التأمني.
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ق ائم ة الم راج ع
 -Iالمراجع باللغة الوطنية:
أوال :الكتب:
 .1ابراهيم علي ابراهيم عبد ربه ،مبادئ التأمين التجاري واالجتماعي ،دار النهضة العربية ،بريوت،
.1988
 .2أمحد أبو السعود ،عقد التأمين بين النظرية والتطبيق -دراسة تحليلية شاملة  ،-ط ،1دار الفكر
اجلامعي االسكندرية.2009 ،
 .3أمحد حلمي مجعة ،محاسبة عقود التأمين -االعتراف ،القياس ،االفصاح  ،-ط ،1دار صفاء للنشر
والتوزيع ،عمان.2010 ،
 .4أمحد سامل ملحم ،إعادة التأمين وتطبيقاتها في شركات التأمين اإلسالمي ،ط ،1دار الثقافة للنشر
والتوزيع عمان.2005 ،
 .5أمحد حممد لطفي أمحد ،نظرية التأمين -المشكالت العملية والحلول االسالمية  ،-ط ،1دار الفكر
اجلامعي ،االسكندرية.2007 ،
 .6أسامة عزمي سالم ،شقريي نوري موسى ،إدارة الخطر والتأمين ،ط ،1دار احلامد للنشر والتوزيع،
.2006
 .7بوعالم طفياين ،التأمين في الجزائر ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر.1987 ،
 .8جديدي معراج ،مدخل لدراسة قانون التأمين الجزائري ،ط ،5ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر،
.2007
 .9جورج رجيدا ،ترمجة حممد توفيق البلقيين وإبراهيم حممد مهدي ،مبادئ إدارة الخطر والتأمين ،دار املريخ
للنشر ،الرياض.2006 ،
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 .10راشد راشد ،التأمينات البرية الخاصة في ضوء قانون التأمينات الجزائري المؤرخ في

9

أوت

 ،1980ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر.1992 ،
 .11سعيد مقدم ،التأمين والمسؤولية المدنية ،ط ،1دار كليك للنشر ،اجلزائر.2008 ،
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. مثال بياني لنموذج عشوائي داخلي:)01( الملحق رقم

:اختاذ قرارا االحتفاظ باخلطر أو حتويله

Source: Julie-Linda Laforce, fica, fcas , La modélisation stochastique, Ed: Dion, Durrell, , Associés Inc,
juin 2009,p :26-30.
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.) على شركات التأمين لدول االتحاد األوربيMCR( )SCR(  نسب توزيع:)02( الملحق رقم

Source: European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), Technical Findings on
the Long-Term Guarantees Assessment, Germany, 14 June 2013, p: 33.
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.) على عينة الدراسةMCR( )SCR(  نسب توزيع:)03( الملحق رقم

Source: European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), Technical Findings on
the Long-Term Guarantees Assessment, Germany, 14 June 2013, p: 33.
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. التدفق ات النقدية للمحافظ االفتراضية على المدى القصير:)04( الملحق رقم

Source: European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), Technical Findings on
the Long-Term Guarantees Assessment, Germany, 14 June 2013, p: 66.
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. التدفق ات النقدية للمحافظ االفتراضية على المدى المتوسط:)05( الملحق رقم

Source: European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), Technical Findings on
the Long-Term Guarantees Assessment, Germany, 14 June 2013, p: 67.
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. التدفق ات النقدية للمحافظ االفتراضية على المدى الطويل:)06( الملحق رقم

Source: European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), Technical Findings on
the Long-Term Guarantees Assessment, Germany, 14 June 2013, p: 67.
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Source: European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), Technical Findings on the Long-Term Guarantees Assessment,
Germany, 14 June 2013, p: 133.

. وضعية الميزانية العامة لشركات التأمين لدول االتحاد األوربي:)07( الملحق رقم
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Source: European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), Technical Findings on the Long-Term Guarantees Assessment,
Germany, 14 June 2013, p: 133.

.) لشركات التأمين لدول االتحاد األوربيSCR(  األثر على وضعية المالءة:)08( الملحق رقم
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Source: European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), Technical Findings on the Long-Term Guarantees Assessment,
Germany, 14 June 2013, p: 134.

.) لدول االتحاد األوربيMCR (  األثر على وضعية المالءة:)09( الملحق رقم

278

Source: European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), Technical Findings on the Long-Term Guarantees Assessment, Germany,
14 June 2013, p: 134.

. مقارنة بين الميزانيات العامة ونسب رؤوس األموال عبر التواريخ المرجعية لشركات التأمين لدول االتحاد األوربي:)10( الملحق رقم

279

Source: European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), Technical Findings on the Long-Term Guarantees Assessment,
Germany, 14 June 2013, p: 135.

. وضعية الميزانية العامة لشركات التأمين على األشخاص لدول االتحاد األوربي:)11( الملحق رقم
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Source: European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), Technical Findings on the Long-Term Guarantees Assessment,
Germany, 14 June 2013, p: 136.

.) لشركات التأمين على األشخاص لدول االتحاد األوربيSCR(  األثر على وضعية المالءة:)12( الملحق رقم
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Source: European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), Technical Findings on the Long-Term Guarantees Assessment,
Germany, 14 June 2013, p: 137.

. عبر دول االتحاد األوربي%100 ) أق ل منMCR () وSCR(  شركات التأمين التي حقق نسب:)13( الملحق رقم
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الملحق رقم ( :)14تغطية االلتزامات التنظيمية باألصول المؤهلة لشركات التأمين في الجزائر خالل
الفترة (.(2012-2009

الشركات

2010

2009

2012

2011
االلتزامات

األصول

التنظيمية

المؤهلة

28746

54321

189

29 819

53 990

181

16 415

21 298

130

17 407

21 825

125

21 405

116

18 391

22 408

122

191

2 474

3 954

160

5 054

8 178

162

2 554

111
83

االلتزامات

األصول

التنظيمية

المؤهلة

SAA

30 077

38 635

128

CAAR

19 527

17 585

90

CAAT

17 203

15 580

91

19 829

TRUST

1 583

2 600

164

2 070

3 531

CIAR

3 969

1 723

173

4 478

7 407

165

A2

1 640

1 072

65

1 738

2 505

144

1 823

CASH

15 436

6 095

39

14 297

6 519

46

1 3617

9 268

SalamaAss

1 709

1 306

76

1 808

2 845

157

1 809

3 106

172

Alliance
Ass

1 171

1 208

103

1 929

1 611

84

2 926

2 549

87

2 646

GAM

2 270

1 687

74

2 503

1 881

75

2 582

2 436

94

3 107

2 572

MAATEC

210

301

/

180

318

176

59

274

465

230

224

97

CNMA

6 041

2 118

28

6 234

3 306

53

3 926

4 747

121

3 586

5 419

151

AXA
Dommage
CARDIFAL
DJAZAIR

/

/

/

/

/

/

/

/

/

238

778

327

20

460

/

104

1 065

10 22

295

1 095

371

345

745

216

SAPS

/

/

/

/

/

/

84

450

535

419

775

185

TALA

/

/

/

/

/

/

384

967

252

596

1 379

231

CAARAMA

/

/

/

/

/

/

/

/

/

1724

1 400

81

AXA VIE

/

/

/

/

/

/

/

/

/

154

401

261

MACIR
VIE

/

/

/

/

/

/

/

/

/

127

283

223

Mutualiste
المجموع

/

/

/

/

/

/

/

/

249

740

297

10 0865

95 507

95

109 214

111 076

102

97 704

136 220

139

105 698

146 115

138

CCR

13 196

18 373

139

13 618

27 052

199

16 961

30 412

179

18 663

33 917

182

%

االلتزامات

األصول

التنظيمية

المؤهلة

32 133

39 488

123

21 910

20 796

95

19 802

100

18 443

171

1 943

3 703

4 653

8 167

176

2 434

134

2 306

68

14 770

12 233

2 057

3 361

163

2 896

109
83

%

االلتزامات

األصول

التنظيمية

المؤهلة

%

المصدر :من إعداد الباحثةباالعتماد على معطيات:
Ministère des finances (direction des assurances), Activité des assurancesen Algérie, 2012.
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%

الملحق رقم ( :)15تغطية االلتزامات التنظيميةبقيم الدولةلشركات التأمين في الجزائر
خالل الفترة (.(2012-2009

2009
الشركات

االلتزامات

قيم

التنظيمية

الدولة

2010
االلتزامات

2012

2011
االلتزامات

قيم

التنظيمية

الدولة

29 819

14 875

50

11 074

64
82

االلتزامات

قيم

التنظيمية

الدولة
13 326

46
63

17 407
18 391

15 081
1 052

43
40

%

%

قيم الدولة

%

SAA

30 077

13 154

44

32133

14 119

44

28 746

CAAR

19 527

9 091

47

21 910

113 666

52

16 415

10 381

CAAT

17 203

10 174

59

19 829

12 579

63

18 443

14 094

76

TRUST

1 583

483

31

2 070

453

22

1 943

950

49

2 474

CIAR

3 969

1 723

43

4 478

2 003

45

4 653

2 003

43

5 054

2 003

A2

1 640

543

33

1 738

741

43

1 823

751

41

2 306

871

38

CASH

15 436

4 300

28

1 4297

5 730

40

13 617

6 130

45

14 770

8 994

61

SalamaAss

1 709

445

26

1 808

942

52

1 809

1 140

63

2 057

1 040

51

Alliance
Ass

1 171

578

49

1 929

641

33

2 926

1 116

38

2 646

1 468

55

GAM

2 270

747

33

2 503

947

38

2 582

1 500

58

3 107

1 500

48

MAATEC

210

151

72

180

130

72

59

127

216

230

127

55

CNMA

6 041

1 710

28

6 234

2 125

34

3 926

2 715

69

3 586

3 520

98

AXA
Dommage

/

/

/

/

/

/

/

/

/

238

178

75

CARDIFAL
DJAZAIR

20

15

75

104

50

48

295

80

27

345

410

119

SAPS

/

/

/

/

/

/

84

50

59

419

175

42

TALA

/

/

/

/

/

/

384

307

80

596

462

78

CAARAMA

/

/

/

/

/

/

/

/

/

1 724

500

29

AXA VIE

/

/

/

/

/

/

/

/

/

154

101

66

MACIR VIE

/

/

/

/

/

/

/

/

/

127

200

158

Mutualiste

/

/

/

/

/

/

/

/

249

460

185

اجملموع

100 865

43 114

43

109 214

51 826

47

97 704

54670

56

105 698

64 091

61

CCR

13 196

7 313

55

13 618

79 48

85

16 961

9170

54

18 663

73 336

50

%

التنظيمية

المصدر :من إعداد الباحثةباالعتماد على معطيات:
Ministère des finances (direction des assurances), Activité des assurancesen Algérie, 2012.
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فهرس الجداول واألشكال البيانية والمالحق:
 -1فهرس الجداول:
عنوان الجدول

الرقم

الصفحة

01

مسامهة السوق األوريب يف السوق العاملي للتأمني

30

02

تطور األقساط يف السوق األوريب للتأمني خالل الفرتة ()2011-2009

31

03

مقارنة بني ميزانية عامة لشركة تأمني ضمن توجيهات املالءة  2وتوجيهات املالءة 1

58

04

احتمال خماطر الطرف املقابل حسب تصنيف
مصفوفة االرتباط ل ( ( pij

06

مقارنة بني التقارير الصادرة عن شركة التأمني حسب توجيهات املالءة

07

اآلثار اإلجيابية والسلبية املنتظرة لتوجيهات املالءة  2على أصحاب املصاحل

119

08

السيناريوهات املختربة ضمن الدراسة

132

09

عينة الدراسة حسب نوع شركة التأمني

134

10

عينة الدراسة حسب حجم شركة التأمني

135

11

اختبار احملافظ االفرتاضية

145

12

احملافظ اخلاضعة لالختبار حسب معيار الدراسة

145

13

األثر على املخصصات التقنية

146

14

األثر على وضعية املالءة ()SCR

147

15

تطور إنتاج قطاع التأمني يف اجلزائر خالل الفرتة ()2013-2006

181

16

توزيع تطور إنتاج التأمني على األضرار يف اجلزائر حسب فروعه خالل الفرتة ()2013-2006

182

17

توزيع تطور إنتاج التأمني على األشخاص يف اجلزائر حسب فروعه خالل الفرتة ()2013-2006

184

18

حجم تعويضات فرع التأمني على األضرار يف اجلزائر ()2013

185

19

حجم تعويضات فرع التأمني على األشخاص ()2013

186

20

تطور معدل نفاذية التأمني يف اجلزائر خالل الفرتة ()2012-2006

187

21

تطور كثافة التأمني يف اجلزائر خالل الفرتة (.)2012-2006

187

22

تطور مستوى هامش املالءة لشركات التأمني اجلزائرية خالل الفرتة ()2012-2009

196

23

تطور رأس املال االجتماعي لشركات التأمني اجلزائرية خالل الفرتة ()2012-2009

197

24

مستوى هامش املالءة على أساس الديون التقنية لشركات التأمني اجلزائرية خالل الفرتة ()2012-2009

199

25

مستوى هامش املالءة على أساس األقساط لشركات التأمني اجلزائرية خالل الفرتة (.)2012-2009

200

05

QIS4

63
64

286

2

103

26

مقارنة بني نظام املالءة لشركات التأمني اجلزائرية (قبل وبعد صدور قانون )2013

212

27

مقارنة بني نظام املالءة لقطاع التأمني يف اجلزائر ونظام املالءة حسب توجيهات املالءة 2

219

28

مستويات التدخل من طرف الشركة وجلنة اإلشراف على التأمينات حسب النموذج املقرتح لنظام املالءة
لقطاع التأمني يف اجلزائر

226

 -2فهرس األشكال البيانية:
عنوان الشكل البياني

الرقم

الصفحة

01

مسامهة السوق األوريب يف السوق العاملي للتأمني

30

02

تطور األقساط يف السوق األوريب للتأمني خالل الفرتة ()2011-2002

31

03

معدل نفاذية قطاع التأمني يف أوروبا خالل الفرتة ()2011-2010

32

04

تطور أقساط التأمني على األشخاص يف أوربا خالل الفرتة ()2011-2002

33

05

تطور أقساط التأمني على األضرار يف أوربا خالل الفرتة ()2011-2002

33

06

تطور أقساط التأمني الصحي يف أوربا خالل الفرتة ()2011-2002

34

07

تطور أقساط التأمني على السيارات يف أوربا خالل الفرتة ()2011-2002

35

08

تطور أقساط التأمني على املمتلكات يف أوربا خالل الفرتة ()2011-2002

36

09

تطور حمفظة استثمارات شركات التأمني األوروبية خالل الفرتة ()2011-2002

37

10

مكونات حمفظة استثمارات شركات التأمني األوروبية خالل الفرتة ()2010 -2002

38

11

تطور السندات واألسهم لشركات التأمني األوروبية خالل الفرتة ()2010-2001

38

12

قنوات توزيع منتجات التأمني على األشخاص لشركات التأمني األوروبية

41

13

قنوات توزيع منتجات التأمني على األضرار لشركات التأمني األوروبية

42

14

تطور التصنيف االئتماين جملموعات التأمني الرائدة يف أوربا

42

15

حدود ونقائص توجيهات املالءة 1

53

16

مسار العمل وفق ()Lamfalussy

56

17

مسار العمل على توجيهات املالءة 2

57

18

مقارنة بني ميزانية ضمن توجيهات املالءة  1وتوجيهات املالءة 2

59

19

تراجع املخاطر وفق ( )MCRو()SCR

61

20

رأس املال املالءة املطلوب ( )SCRحسب النموذج العام

62

21

خطوات حساب هامش اخلطر وفقا لطريقة تكلفة رأس املال

68

22

نظام إدارة املخاطر ضمن توجيهات املالءة 2

71
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23

هيكل توجيهات املالءة 2

73

24

اإلطار العام لكيفية وضع النموذج الداخلي

82

25

الرتابط بني متغريات النموذج الداخلي

83

26

كيفية بناء نظام إدارة املخاطر ضمن توجيهات املالءة 2

86

27

مهام وظيفة إدارة املخاطر ضمن توجيهات املالءة 2

87

28

النهجني املستخدمني لوضع خريطة املخاطر

87

29

خطوات عمل ()ORSA

89

30

وضعية منوذج ( )ORSAضمن الركيزة الثانية

90

31

نظام احلوكمة يف شركات التأمني حسب توجيهات املالءة 2

94

32

مستويات آثار توجيهات املالءة  2على حوكمة شركات التأمني

95

33

نظام الرقابة الداخلية حسب توجيهات املالءة 2

96

34

وضعية الركيزة الثالثة ضمن توجيهات املالءة 2

101

35

آثار الركائز الثالثة لتوجيهات املالءة  2على شركات التأمني

105

36

األثر املتوقع لتوجيهات املالءة  2على توزيع األصول املختلفة لشركات التأمني

113

37

عينة الدراسة حسب نوع شركة التأمني

134

38

عينة الدراسة حسب حجم شركة التأمني

135

39

حجم العينة حسب نوعية السيناريوهات احملتملة املطبقة على شركات التأمني

136

40

تغري التقدير األمثل ( )BEلـ ( )CCPمساوي ل 100 :نقطة أساس ولـ ( )CCPمساوي لـ 50 :نقطة أساس

138

41

تغري التقدير األمثل ( )BEلـ ( )CCPمساوي لـ 250 :نقطة أساس ولـ ( )CCPمساوي لـ 50:نقطة أساس

138

42
43

نسب ( )SCRلكل دولة عضو باملقارنة مع املستويات االفرتاضية لـ ( )CCPمساوي لـ 100:نقطة أساس ولـ
( )CCPمساوي لـ 50:نقطة أساس
نسب ( )SCRلكل دولة عضو باملقارنة مع املستويات االفرتاضية لـ ( )CCPمساوي  100لـ :نقطة أساس ولـ
( )CCPمساوي  250لـ :نقطة أساس

139

139

44

منحىن معدل اخلصم عند فرتات خمتلفة

143

45

نسب ( )SCRلشركات التأمني لدول االحتاد األوريب

143

46

نسب ( )MCRلشركات التأمني لدول االحتاد األوريب

144

47

فائض ( )SCRيف شركات التأمني لدول االحتاد األوريب

150

48

توزيع نسب ( )SCRملختلف دول االحتاد األوريب

152

49

توزيع نسب ( )MCRملختلف دول االحتاد األوريب

153

50

نسبة ( )EMAاملطبقة على شركات التأمني لدول االحتاد األوريب

153

51

املخاطر املكونة للعجز يف التدفقات النقدية

154

52

نسب ( )SCRعرب جمموعة من دول االحتاد األوريب
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الم ـ ـ ـ ـلخ ـ ـ ـص
 على شركات التأمني يف دول2 جاءت دراستنا ملاعاةج وحتديد خمتلف اآلثار احملتمل لتوجيهات املالءة
 من أهم ما خلصت إليه. والبحث يف إمكاني تطبيق هذه التوجيهات على قطاع التأمني يف اةجزائر،االحتاد األوريب
 لتصبح أكثر مالءم وذلك نتيج، يتمثل يف حتسني إدارة املخاطر2  هو أن األثر الرئيس لتوجيهات املالءة،دراستنا
 وصوال إىل ختصيص أكثر،للتنسيق األفضل بني املخاطر ومتطلبات رأس املال ومتطلبات اإلفصاح املايل الاعام
كفاءة لرأس املال ما حيقق استقرار أكرب يف األداء املايل لشركات التأمني ما يسهم بدوره يف محاي املؤمن هلم وتاعزيز
.املنافس يف السوق وكذا حتقيق املزيد من الشفافي وتوحيد وتكامل سوق التأمني يف االحتاد األورويب
 باعيد عن إمكاني تطبيق توجيهات،خلصت الدراس أيضا إىل أن قطاع التأمني يف اةجزائر بوجهه احلايل
 نظرا خلصوصي وطبياع قطاع التأمني يف اةجزائر ومستوى األداء التنظيمي لشركات التأمني وطرق وأساليب2 املالءة
 وكذا االعتماد على أسس مبسط وتقليدي،إدارهتا اليت تركز بشكل أساسي على املتطلبات التقليدي للمالءة
فهذه.ملراقب القوة املالي لشركات التأمني والذي ال يتوافق مع مستوى املخاطر احلقيقي اليت تواجهها شرك التأمني
.2

املتطلبات غري مواكب للماعايري الدولي على غرار توجيهات املالءة
:الكلمات المفتاحية

.؛ شركات التأمني؛ املالءة؛ منوذج؛ املؤمن هلم؛ رأس املال املبين على املخاطر؛ االحتاد األوريب؛ اةجزائر2 املالءة

Abstract
Our study has come to a conclusion which focuses on the probable effects of instructive
solvency 2 on the insurance companies in the European Union countries and the possibility of
applying these instructive on the Algerian insurance companies. Our study concluded that the
major effect of instructive solvency 2, is the improvement of the risk management to be more
suitable which is the result of the coordination between the risk, the need of the capital and
the financial disclosure and reaching more qualification of the capital which realises more
stability in the financial performance of the insurance companies which in its turn will help in
the protection of the insured and bring more competition to the market and thus realizing
more transparency and unification of the insurance market in the European Union.
Nowaday, the insurance sector in Algeria is unable to put into practice instructive
solvency 2and this is due to nature and specifity of the insurance sector in Algeria and the
level of the organizational performance of the insurance companies and the way of its
management which based on the traditional needs of solvency and simple basis to check the
financial strength of the insurance companies which do not comply with the real level of risks
in these companies because these needs don’t obey the international standards in comparison
with solvency 2.

Key words:
Solvency 2; Insurance Companies; Solvency; model; Policyholders; Risk Based Capital;
European Union; Algeria.

