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 ة:ـــــــدمــــالمق

ُدولةيُ  ُأي ُالقتصاد ُواملهمة ُالرئيسية ُاملكونات ُأحد ُالتأمني ُقطاع ُالنموُُ،عد ُعوامل ُمن ُعامال باعتباره
يفُظلُحتدياتُاملرحلةُاحلاليةُوماُيتبعهاُمنُُ.ومؤشراُملدىُتطورُاقتصاداتُالدولُاملعاصرةُوالتطورُاالقتصادي

رُطرقُوأساليبُاإلدارةُوكذلكُأنظمةُاإلشرافُعلىُشركاتُالتأمنيُأصبحُتطويُ،انفتاحُعلىُاقتصادياتُالعامل
ُ وتقويتهاُضرورةُحتميةُملسايرةُهذاُاملناخُاجلديد.ُ

شركاتُالتأمنيُيفُاألسواقُاملاليةُعلىُغرارُاملؤسساتُاملاليةُاألخرىُُنظراُللدورُاالسرتاتيجيُالذيُتلعبه
االحتادُاألوريبُوجملسُُدحدُ ُ،واملتمثلُيفُوضعُاتفاقيةُبازلُمتاشياُمعُاالصالحاتُاليتُشهدهاُالقطاعُاملصريفُو

ُإطاُرECOFIN) الشؤونُاملالية ُُتمثلتُ،لشركاتُالتأمنيُاجديدُاتنظيميُا( ُالصيغةُُ،2يفُتوجيهاتُاملالءة هذه
ُلشركاتُالتأمنيتسايرُمتطلباتُ ُاجلديدة ُُ،البيئة ُبأنُتتكيفإذ االستنادُعلىُبُمعُخمتلفُاألوضاعُتسمحُهلا

ُ.كميةُونوعيةُُالقواعدُاالحرتازيةُيفُشكلُتوجيهاتُمنُجمموعة

املتعلقةُبتقييمُاهيكُعنُتلكُمشلتُعدةُجوانب،ُن2ُاالحرتازيةُواملسماةُبتوجيهاتُاملالءةُُالقواعدهذهُ
بعد1970ُُعامُالساريُمنذ1ُُُملاُجاءُيفُمشروعُاملالءةاستكماالُباعتبارهاُ،ُالوضعُاملايلُالعامُلشركاتُالتأمني

ُاالستجابة ُعلى ُقدرته ُاحلاصلةُعدم ُالقطاعُللتغريات ُُ.يف ُُجاءلذا ُاملالءة ُمشروع ُالتغيريُك2ُتبين ُحنو خطوة
ُورويبدولُاالحتادُاأليفُاألمرُالذيُسيكونُلهُتداعياتهُعلىُصناعةُالتأمنيُُ،1ملالءةُاُيفُاجلذريُلإلطارُالساري

عنُطريقُالفهمُاجليدُواملناسبُجلميعُُلتتمُإدارةُأعمالُشركاتُالتأمنيُترتقيُأينُ،وعلىُاقتصاداهتاُبشكلُعام
ُات.املتغرُي

ُُتُ  ُاملالءة ُُ.اتيخاللُالسبعين1ُوضعُتعليمة ُالقواعدُمستمدة ُاألورويبُلعامُهذه منُتوجيهاتُاالحتاد
ُبفرع1973ُ ُُيواملتعلقة ُعلى ُُوُاألضرارالتأمني ُثُ األشخاصعلى ُتُ ُ. ُذلك ُاليتُُبعد ُالتأمني ُتوجيهات إصدار

ات،ُاألمرُالذيُأعطىُاالحتادُاألورويبُواحدةُمنُأسواقُالتأمنيُيمنتصفُالتسعينُتُالسوقُاملوحدةُللتأمنيأأنش
ُ.2002مارس5ُُوضعهاُحيزُالتنفيذُيفُُتُ ُوُ،األكثرُتنافسيةُيفُالعامل

هناكُعددُمنُنقاطُالضعفُُأنُ ُقامتُبتحديثُنظامُاالحتادُاألورويبُإالُ 1ُُاملالءةُعلىُالرغمُمنُأنُ 
ُيتعلقُباملخاطرُاليتُتواجهُشركاتُالتأمني،ُبلُملُتكفلُإزالةُمجيعُالقيودُُ،تزالُقائمةُمااهليكليةُ ُفيما خاصة

عدمُُواإلشرافُوالرقابةُعلىُشركاتُالتأمنيُُإىلُجانبُضعف،ُاملوحدةحلسنُللعملُيفُالسوقُاملتعلقةُبالسريُا
ُُ.مواكبتهاُللمتطلباتُاحلديثةُوالتطوراتُالدولية

                                                 
- (ECOFIN): Economic and Financial Affairs Council. 



 المقدمة
 

 ج

ُ ناسبةُاملالقراراتُيفُاختاذُمنُاألسبابُالرئيسيةُيفُفشلُاإلدارةُُهأنُ 2001ُو1996ُخاللُالفرتةُماُبنيُُتبني 
ُكفايةُرأسُاملالعهوُباملخاطرُفيماُيتعلقُ هامشُاملالءةُاملطلوبُاحلايلُملُيلعبُدورهُبأنُيكونُمبثابةُُنُ إُ.دم

ُدُمسحُعلىُشركاتُالتأمنيُأجرتهوأكُ ُ،ننيُيفُصعوباتُماليةمؤشرُإلنذارُاملبكر،ُوهوُاألمرُالذيُأدخلُاملؤمُ 
شاكلُاملإداريةُسيئةُوراءُالكثريُمنُقراراتُُ،ُأنُ 2005عامُُ)CEIOPS)ُاللجنةُاألوروبيةُللتأمنيُواملعاشاتُاملهنية

 ُُ.فحصهاُمنُاحلاالتُاليتُتُ ُ%75ُيفُأكثرُمنُ

ُُباعتبارُأنُ  لشركاتُُكافيةاآللياتُاليقدمُُفهوُالالُيأخذُبعنيُاالعتبارُاملخاطرُالكلية1ُُنظامُاملالءة
للتدخلُيفُالوقتُُكافيةُعلىُاآللياتُالُاحتوائهعدمُُ؟التأمنيُإلدارةُاملخاطرُبشكلُصحيحُأوُحتسنيُإدارهتا

ُُ.التخصيصُاألمثلُلرأسُاملالبُوالُيسمحُ،املسرييناملناسبُمنُقبلُ

ُاألسبابُأدُ  ُاحلايلُكلُهذه ُنقاطُالضعفُيفُالنظام ُمعاجلة ُاألورويبُإىلُضرورة منُخاللُتُباالحتاد
ُاإلضافية ُالقواعد ُالتنافسيةلُإدخال ُالقدرة ُوحتسني ُالتأمني ُوثائق ُحاملي ُمحاية ُوإعادةُُتعزيز ُالتأمني لشركات

ُ.2وضعُالقواعدُاجلديدةُواملتمثلةُيفُاملالءةُُعلىُهذاُاألساسُتُ ُ،التأمني

ُاخلدماتنُ  ُجلنة ُقبل ُمن ُاملبادئ ُهذه ُللتأمنيُُشرت ُاألوروبية ُاللجنة ُمع ُواجتماعات ُمشاورات بعد
إجراءُدراساتُتتعلقُباجلوانبُُ.ُباإلضافةُإىلُذلكُقامتُاللجنةُبالعملُعلى2004واملعاشاتُاملهنيةُيفُجويليةُ

ُلنظامُاملالءةُاجلديدة جريتُأولُأ ُُأينُ،"(QISُ) األثرُالكميُات"ُدراس:ُـهذهُالدراساتُتسمىُبُ.املختلفة
ألثرُالكميُااُدراسةُأمُ ُ،2006(ُعامQIS 2ُ،ُدراسةُاألثرُالكميُالثانيةُ)2005(ُعامQIS1ُدراسةُألثرُالكميُ)

آخرُدراسةُُ.دراساتُلألثرُالكميُةسبعإجراءُحلدُاآلنُُتُ  .2007أفريل2ُُعملُفيهاُيفُالُءبدُ(ُفتمُ QIS3الثالثةُ)

ُُ.2016منُعامُُابتداءُ،ُعلىُأنُيتمُالعملُهبذهُالتوجيهات2013 إجراؤهاُبدايةُسنةُتُ 

ُاخلارجي ُالعامل ُعلى ُاجلزائري ُالتأمني ُقطاع ُانفتاح ُظل ُعاملياُُيف ُاحلاصل ُالتطور ُملواكبة ُحتمية ُكنتيجة
ُكبريا.ُالتكيفُمعُهذهُاملعايريُالدوليةُلزاماالنموُاملتسارعُللقطاعُداخليا،ُأصبحُُمتاشياُمعُمتطلباتُو ُيبقىُالرهان

لذيُااخنفاضُمسامهتهُيفُاالقتصادُالوطينُخاصةُيفُظلُُ،تحسنيُوتطويرُأداءُشركاتُالتأمنيبُواجلزائرُمطالبة
ُكذلكُاعتمادُهذاُالقطاعُعلىُطرقُوأساليبُبسيطةُايلاحليعدُمنُبنيُانشغاالتُالبحثُالعلميُيفُالوقتُ ،

يتأتىُُالُ.وغريُمواكبةُللمعايريُالدوليةُفيماُيتعلقُبقواعدُاملالءةُوطرقُتقييمُخمتلفُااللتزاماتُالتقنيةُاخلاصةُهبا
ُإالُ  ُُذلك ُخالل ُالتأمنيمن ُأعمال ُهلا ُتتعرض ُاليت ُاملخاطر ُمواجهة ُعلى ُقدرهتا ُوتنُوُحتسني ُتعدد ُضوء عُيف

ُ ُتغطيها، ُاليت ُاألنشطة ُتواجه ُاليت ُالتجارية ُوغري ُالتجارية ُخاللاملخاطر ُُإجيادُمن ُعادلة ُأسس عندُوتكريس
                                                 

-  (CEIOPS): Committee of European Insurance and Occupational Pension Supervisors.  
- (QIS): Quantative Impact Study. 
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ُللشركاتُ ُمستخدميُالبياناتُاملالية ُوالتحليلُمنُقبلُمجيع ُُواملقارنة ُمصداقيةإالوصول ُأكثر ُبياناتُمالية ُىل
ُُ.اجلزائريةشركاتُالتأمنيُبأداءُلالرتقاءُ

ُإىلُُ ُاألمرُفإنُ ُذلكإضافة ُُُمرتبطُهذا ُوتنافسية ُالدولة ُيستدعيُإدخالُُُالقطاعكذلكُبدور ُما ككل،
ُيتمُ.ومتطلباتُاقتصادُالسوقُالشركاتتصحيحاتُوتعديالتُعليهُحىتُيكونُأكثرُمتاشياُمعُمتطلباتُهذهُ

وجودُُوُ،الُفعُ ،ُوجودُقطاعُمايلُومصريفالشركةذلكُمنُخاللُتوفريُاحمليطُاإلداريُواالستثماريُاملالئمُلنشاطُ
ُكبريةُيفُتكييفُالقواننيُلصاحلُهذهُُُيافُومرنُذجهازُقانوينُشفُ  اخلدماتُاملاليةُُنُ أباعتبارُُ.الشركاتكفاءة

ُمناخُاالستثمارُيفُ ُجاذبية ُلزيادة ُالعناصرُاألساسية ُتأيتُيفُمقدمة ُُاجلزائروالتأمينية ُالتنافسية ُللوحداتوزيادة
ُاالقتصادية ،ُ ُسيعملُعلالذيُاألمر ُمتانة ُلشركاتُالتأمنيُُاملراكزىُزيادة ُعلىُُاجلزائريةاملالية ويرفعُمنُقدرهتا

اُينعكسُبصورةُاجيابيةُعلىُبناءُسوقُتأمنيُموثوقُبهُيساعدُعلىُضُهلا،ُمُ مواجهةُاألزماتُاملاليةُاليتُقدُتتعرُ 
ُ ُأعلى، ُبوتائر ُلنموه ُاملناسبة ُالبيئة ُواجياد ُاملايل ُواالستقرار ُإالثبات ُالتأمنيُىلإضافة ُوثائق ُحلملة ُاحلماية ُتوفري

 اجلزائرية.ُواملستفيدينُمباُيعززُالثقةُبشركاتُوصناعةُالتأمنيُ

ُليتمُبعدُذلكبدايةُحتريرُسوقُالتأمني،ُمع1995ُُ ةسنُيةاجلزائُرُالتأمنيُتلشركاُاملالءةُنظامُوضعُتُ 
ُفيُالنظرُإعادةُخاللُمنُ 2006سنةُتعزيزه ُمتبه ُجذرية ُإصالحات ُاجلانبإدخال ُهذا ُاجلهودُتواصلتُ.س

منُخاللُإصدارُُعلىُنظامُاملالءةُلشركاتُالتأمنيُاجلزائريةُمباُيتماشىُوخصوصياهتاُالتعديالتإدخالُبعضُب
ُااللتزاماتُهذهُلوكذاُمتثيُالتقنية،ُوحتديدُااللتزاماتُتكوينُوكيفياتُشروطليبنيُُ،2013مرسومنيُتنفيذينيُسنةُ

،ُنتيجةُللفصلُبنيُفرعيُاملعتمدةُاألجنبيةُشركاتُالتأمنيُالتأمنيُوفروعُإعادةُوُتأمنيالُتميزانيةُشركاُيفُأصول
ُاألشخاصُواألضرار.ُالتأمنيُعلىُ

ُاحملوريُالتايل:ُُالسؤاليفُصياغتهاُاليتُميكنُُحبثناتربزُإشكاليةُُعلىُضوعُهذاُالطرح،

 وهل يمكنالتحاد األوربي، دول افي على شركات التأمين  2تطبيق توجيهات المالءة  رؤث  ي   كيف
 تطبيقها على قطاع التأمين في الجزائر؟

ُفرعية:ُُأسئلةُةأربعبدورهُقادناُإىلُطرحُُالسؤالهذاُ

 ؟2توجيهاتُاملالءةُُتستندُإليهاُاليتُالقواعدُوالتطبيقاتخمتلفُُهي ما -
 ُ؟شركاتُتأمنيُدولُاالحتادُاألورويبعلى2ُُتوجيهاتُاملالءةُُتطبيقآثارُُماُهي -
 ُ؟واقعياُشركاتُتأمنيُدولُاالحتادُاألورويبلُعلىُاألداءُاملايل2ُتوجيهاتُاملالءةُهيُآثارُتطبيقُُما -
 قطاعُالتأمنيُيفُاجلزائر؟ُيف2ُماُمدىُإمكانيةُتطبيقُتوجيهاتُاملالءةُُ-
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 ُُُاحه؟فأيُمنوذجُمالئمُميكنُاقرُتُعلىُقطاعُالتأمنيُيفُاجلزائر2ُتوجيهاتُاملالءةُيفُحالةُتعذرُتطبيقُُ -
ُ

  أوال: فرضيات البحث:

ُوضعُالفرضياتُالتالية:ُالسابقةُتُ ُاألسئلةلإلجابةُعلىُ

ُُهيكلُيستند .1 ُُعلى2ُاملالءة ُأساسية ُركائز ُوالنوعيةُتتضمنثالث ُالكمية ُاملتطلبات ُمن ُلشركاتُجمموعة
 .التأمني

ُيتمثلُُ .2 ُالرئيسُلتوجيهاتُاملالءة ُأكث2ُاألثر ُلتصبح ُاملخاطر ُإدارة ُيفُحتسني ُمالءمة لتنسيقُاخاللُُمنر
ُكفاءةُ األفضلُبنيُاملخاطرُومتطلباتُرأسُاملالُومتطلباتُاإلفصاحُاملايلُالعام،ُوصوالُإىلُختصيصُأكثر

 ُُ.لرأسُاملالُوكذاُحتقيقُاملزيدُمنُالشفافية
اُأكربُاُحيققُاستقراُرعلىُتقدميُصورةُأكثرُدقةُحولُالتزاماتُشركاتُالتأمنيُمُ 2ُتعملُتوجيهاتُاملالءةُ .3

محلةُاُيسهمُبدورهُيفُمحايةُلصناعةُالتأمنيُاألوروبيةُمُ ُوالتكاملُويعززُالقوةُاملاليةُواملرونةهلاُداءُاملايلُلأل
 وثائقُالتأمني.

 .2بوجههُاحلايلُبعيدُعنُإمكانيةُتطبيقُتوجيهاتُاملالءةُُاجلزائرُيفقطاعُالتأمنيُ .4
 

 ثانيا: دوافع اختيار الموضوع:
 ذاُاملوضوعُإىلُمجلةُمنُالدوافعُنوردهاُفيماُيلي:يعودُاختيارناُهل

العديدُمنُُحبثُتتناولهُوتناقشهعدُموضعُهُأصبحُيُ خاصةُوأنُ ُ،حاطةُمبوضوعُاملالءةُلشركاتُالتأمنياإلاولةُحم -
 .املعنيةُبالقطاعُونشاطاتهُوتشريعه،ُوكذاُحتسنيُأدائهاألطرافُ

اليتُةُيفُأعقابُاألزمةُاملاليةُوأزمةُالديونُالسياديةُخاصُ ُ،املأمهيةُاملوضوعُبالنظرُللتطوراتُاليتُيشهدهاُالع -
 .دولُاالحتادُاألوريبُشهدهتا

ُكيفيةُتنفيذُقواعدُاملالءةُعلىُأرضُالواقع -  .حماولةُفهم
ُكفيلةُبتطويرُوإجناحُشركاتُالتأمنيُاجلزائرية - نظامُاملالءةُالوصولُإىلُحلُعمليُلتطويرُ،ُُوحماولةُإجيادُسبل

 .ستفادةُمنُالتجربةُاألوربيةُيفُجمالُاملالءةمنُخاللُاال
ُ
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 ثالثا: أهداف البحث:
ُهندفُمنُخاللُهذاُالبحثُإىل:

 .2املالءةُتوجيهاتُحتديدُخمتلفُالتطبيقاتُوالقواعدُاليتُتستندُإليهاُ -
 .رويبشركاتُالتأمنيُلدولُاالحتادُاألُوُيف2ُتوجيهاتُاملالءةُُاليتُمتسهاامليادينُواملستوياتُإبرازُخمتلفُ -
- ُ ُهاته2ُُحماولةُحتديدُاآلثارُاملرتتبةُعنُتطبيقُتوجيهاتُاملالءة يفُشركاتُالتأمنيُوالتحدياتُاليتُتواجهها

 األخريةُيفُذاتُاإلطار.
 .2املالءةُبتطبيقُتوجيهاتُاللتزاميفُإطارُاإبرازُالتحدياتُاليتُتواجههاُشركاتُالتأمنيُلدولُاالحتادُاألورويبُ -
 .املنظمةُلنظامُاملالءةُلشركاتُالتأمنيُاجلزائريةُإبرازُوتقدميُالقواعد -
حثُمنظميُوأصحابُشركاتُالتأمنيُاجلزائريةُعلىُضرورةُتطويرُنظامُاملالءةُمنُخاللُاالستفادةُمنُجتربةُ -

 .2االحتادُاألوريبُبتوجيهاتُاملالءةُ
 اقرتاحُمنوذجُخاصُبنظامُاملالءةُلقطاعُالتأمنيُيفُاجلزائر. -
 

 ث:رابعا: أهمية البح

ُكبرياُيفُالوقتُاحلايلُُوهذاُنظراُعدُموضوعُاملالءةُلشركاتُالتأمنيُمنُأهمُاملوضوعاتُاليتُتشغلُحيُ يُ  زا
ُ ُاملتزايدة ُميكنُهلذهُإلللحاجة ُاملؤمُ اجيادُالطرقُواألساليبُاليتُمنُخالهلا ُاجتاه ُبالتزاماهتا نُهلمُلشركاتُالوفاء

جانبُوجودُحتدياتُفرضتهاُاملرحلةُاحلاليةُوتزايدُاملخاطرُاليتُحتيطُدونُالتأثريُعلىُالتوازنُاملايلُللشركة،ُإىلُ
ُُ.بشركاتُالتأمني

دتُاحلاجةُوانفتاحهاُعلىُالنظامُاملصريفُواألسواقُاملاليةُتولُ ُنظراُلتشعبُوتطورُأعمالُشركاتُالتأمني
ُعمليةُالتنميةُاالقتصاديةُلذاُقادرُعلىُاملنافسةُلكيُيتسىنُلهُأنُيلعبُدوراُريادياُيفُتأمنيُقويإىلُإجيادُقطاعُ

ُكلُمنُاحلكوماتُوكاالتُالتمويلُالدوليةُوالعديدُمنُ ُالقطاعُاحليويُحملُاهتمام أصبحتُعمليةُتطويرُهذا
بعدُالتعديالتُُخاصةُ 2ُُيبُإىلُوضعُُتوجيهاتُاملالءةُُواالقتصادينيُوالباحثنيُاألمرُالذيُدفعُباالحتادُاألوُر

ُاقت يفُأعقابُاألزمةُاملاليةُمنُجهةُوأزمةُالديونُالسياديةُمنُجهةُُدولالصادياتُواإلصالحاتُاليتُشهدهتا
ُخضوعُ ُوبالتايل ُاألخرىُ،التأمنيُشركاتأخرى، ُاملؤسساتُاملالية ُُ،علىُغرار ُهبدفُُاإلصالحاتهلذه وهذا

ُكفاءهتاُوحتسنيُأدائهاُ  .ُمباُيتماشىُوخصوصياهتازيادة
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هاُإشكاليةُمستقبلُقطاعُالتأمنيُاجلزائريُيفُانبُأخرىُأمهُ ميكنُإدراكُأمهيةُالبحثُمنُخاللُعدةُجُو

ُيُ  ُوالذي ُالوطين، ُاالقتصاد ُيف ُمسامهته ُاخنفاض ُاملعاصرُظل ُالوقت ُيف ُالعلمي ُالبحث ُانشغاالت ُبني ُمن عد
اعتمادُهذاُالقطاعُعلىُطرقُوأساليبُبسيطةُغريُمواكبةُللمعايريُالدوليةُفيماُيتعلقُبقواعدُاملالءةُُناهيكُعن

اُينعكسُبصورةُاجيابيةُعلىُبناءُسوقُمُ ،ُوبالتايلُضرورةُتطويرهُرقُتقييمُخمتلفُااللتزاماتُالتقنيةُاخلاصةُهباوط
ُهب ُموثوق ُباإلُا،تأمني ُاحلمايةإضافة ُتوفري ُبشركاتُُالالزمةُىل ُالثقة ُيعزز ُمبا ُواملستفيدين ُالتأمني ُوثائق حلملة
ُاجلزائرية.وصناعةُالتأمنيُ

ُ
 لسابقة:خامسا: الدراسات ا

ُاملوضوع،ُوأنُ ُميكنُالقولُأنُ  ُبأمهية ُمقارنة ُاملتعلقةُمبوضوعُالبحثُتعتربُقليلة هاُلُ جُ ُالدراساتُالسابقة
ُاملخاطرُ ُالتوجيهاتُعلىُمتطلباتُرأسُاملالُباألخذُبعنيُاالعتبار ركزتُأكثرُعلىُاجلانبُاملتعلقُبأثرُهذه

ومدىُتأثريهاُعلىُشركاتُالتأمني.ُمن2ُُنةُللمالءةُركائزُاملكوُ املختلفةُعندُتقييمه،ُوكذلكُالتفاعلُبنيُخمتلفُال
ُنوردُأمههاُيفُماُيلي:العناُعلىُهذهُالدراساتُخاللُاطُ 

دراسة حالة الشركة الجزائرية  -تحليل مالءة ومردودية شركات التأمينُ:بعنوان: هدى بن محمددراسة . 1
ُ.2005ُ-ُقسنطينةجامعةُُ-رسالةُماجستري، " CAAT للتأمينات"

ُأجل من بعةاملتُ  والسبل التأمني شركات يف واملردودية املالءة بني العالقة طبيعة إبرازبُقامتُهذهُالدراسة
 والتعرف مالءهتا،ُجوانب خمتلف وحتليلُبالتزاماهتا الوفاء على التأمني شركات قدرة أمهية وكذاُ،منها كل حتسني

ُُ.اجلزائر يفُبه املعمول التنظيم يف املفروضة املالءة تاللتزاما احرتامها مدى على

ُكيإىلُأنُ ُةالباحثُتصوقدُخلُ   فإنُ  الشركة ملالكي أكرب مردودية وحتقيق هلم نللمؤمُ ُأكرب محاية توفرييتمُُه

ُ.بينهما والتكامل التوفيق إطار يف يتم التأمني شركاتُيف واملردودية املالءة وحتسني ضمان

 على التعرفُوُالتأمني شركات يف واملردودية املالءة بني العالقة طبيعةلُاكتفتُالباحثةُيفُهذهُالدراسةُبتناُو

ُ مردودية واقع ُاملالءةُوُاجلزائر يف التأمني شركاتومالءة ُحلساب ُالتقليدية ُالطرق ُُ،حتليل ُتتناول ُمنُبومل شيء
ُ ُاملالءة ُالدولية ُاملعايري ُوفق ُاملالية ُللمالءة ُاجلديدة ُالتوجهات 2ُُالتفصيل ُمبدأاليت ُحسابُُتأخذ ُيف املخاطر

 متطلباتُاملالءةُلشركاتُالتأمنيُوهوُماُتناولتهُدراستناُهذه.
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ُقياس هامش المالءة في صناعة التأمين السورية " دراسة مقارنة "ُ:بعنوان: عيسى هاشم حسندراسة .2ُ
ُ.2011ُ،العددُالرابع،27ُاجمللدُُ،والقانونيةُاالقتصاديةجملةُجامعةُدمشقُللعلومُ

ُإىلُتطر قُالبا ُالدراسة  على قياسه وطرائق التأمني لشركات وأمهيتها املالءة هامش مفهومحثُيفُهذه

 والقواعدُالطرائق هذه تطوير إمكانية دراسة سبيل يف بينهما، واالختالف التشابه وأوجه سورية ويفُالدويل املستوى

 نظام أنُ  خل صُالباحثُإىلُوقد .السوري التأمني قطاع خيدم ومبا اجملال هذا يف الدولية والتطورات ينسجم مبا

ُُوُاألمريكيُاملالءة نظام إىل مكوناته يف يكون ما أقرب سورية يف املالءة  أكثر مالءة نظام لبناء حاجة هناكأن 

ُُ.املستقبل يف وتكامالُ  مشوالُ 

ُ ُقام ُبتناول ُالدراسة ُهذه ُيف ُ واالختالف التشابه أوجهالباحث ُقياس ُيف ُاملالءة ُهامش  ايريعاملوفق

ُُواألوروبية املعايري ،األمريكية ُلشركاتُُالسورية املعايري، ُاملالية ُعلىُاجلانبُالكميُللمالءة ُالباحثُهنا أيُركز
وهوُماُتناولناهُيفُدراستناُالتأمنيُوفقُاملعايريُالدوليةُوأمهلُاجلانبُالنوعيُمنُاملالءةُوالذيُيعتربُجوهرُاملالءةُ

ُهذه.

 لحالة خاصة إشارة مع " التأمين لنشاط االحترازي التنظيم عناصرُ:بعنوان: الرزاق عبد ارحب  دراسة . 3
الصناعةُالتأمينية،ُالواقعُُ:ورقةُمقدمةُضمنُامللتقىُالدويلُالسابعُحول،2012ُُُ–ُالشلفجامعةُُ- " الجزائر

ُ.2012ُديسمرب04ُُ-03ماُبنيُُ،جامعةُحسيبةُبنُبوعلي،ُالشلف،ُ"-جتاربُالدولُ –العمليُوآفاقُالتطوير

ُيف مطبق هو ما وبني بينه والفصل لقطاعُالتأمني االحرتازي التنظيم مكوناتبتناولُُقامتُهذهُالدراسة
ُبه املعمول االحرتازيُالتنظيم ومستوى ومضمون اجلزائر يف التأمني قطاع حالة دراسة لذلك إضافةنشاطُالبنوك،ُ

 نظريه مع املصريف النشاط يف يطبق ما بني الكبري شابهالتُذلك ؛أبرزها النتائج من جمموعةصُالباحثُإىلُوقدُخلُ 

ُيتعلقُبوجود التأمني نشاط يف  الثاين االتفاق يف ركائز ثالثة كذلك ووجود ،للمالءةُوثاين أول اتفاقنيُفيما

ُكذلكُإىلُخلُ  كما املالءة، معدل علىُرئيس بشكل واالعتماد  الرقايب اإلطار حتديث جمال يف امللحوظ رالتأخُ ص

 قطاع حساب على املصريف للقطاع املمنوحةُاألفضلية إىل والذيُأرجعه البنوك، بنشاط مقارنة التأمني اطلنش

ُ.املالية النظم الستقرار كبريا حتديا متثل والسيولة واملالءة القروض خماطر كون التأمني

ُبتناولُمضمونُ ُالدراسة ُوكذاُُومستوىُالتنظيمُاالحرتازيُاملعمولُبهاكتفىُالباحثُيفُهذه يفُاجلزائر
ُ ُاملالءة ُأنُ 2توجيهات ُإال  ُقطاعُ، ُعلى ُوتطبيقها ُالتوجيهات ُهذه ُمن ُاالستفادة ُإمكانية ُمدى ُإىل ُيتطرق ُمل ه

 التأمنيُيفُاجلزائرُوهوُماُتناولناهُيفُدراستناُهذه.ُ

ُ
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ُكراش حسامُ.4 ُبعنوان: على  نحو نموذج مقترح لمعايير المالءة المالية في شركات التأمين الجزائرية:
رسالةُ، -االتحاد األوربي، كندا، الواليات المتحدة األمريكية  –ضوء تجارب بعض األنظمة الدولية 

 .2014ُ-سطيفُجامعةُُ-ماجستري
باختيارُثالثةُمناذجُأساسيةُلتقييمُاملالءةُيفُشركاتُالتأمنيُتتمثلُيفُالنموذجُاألوريبُُقامتُهذهُالدراسة

ُ ُ)2)املالءة ،)RBCُ ُامل( ُالكنديللواليات ُاملالءة ُونظام ُاألمريكية ُمعايريُتحدة ُاقرتاح ُت ُضوئها ُعلى ُواليت ،
ُل ُنظامُللمالءة ُاملالءة، ُهامش ُحتديد ُاالستثمار، ُواخلصوم، ُاألصول ُبتقييم ُتتعلق ُاجلزائر ُيف ُالتأمني شركات

ُاحلوكمة،ُالتقييمُوالتدخلُمنُطرفُاهليئةُالرقابية،ُونقلُاملعلومة.ُُ

ُتزالُأبرزها النتائج من موعةجمصُالباحثُإىلُوقدُخلُ  ؛ُأنُمعايريُاملالءةُلشركاتُالتأمنيُيفُاجلزائرُما
أنُهذهُالشركاتُملزمةُبتكوينُحدُأدىنُتعتمدُعلىُمبدأُرأسُاملالُالثابتُاملستندُإىلُالقواعدُاحملاسبية؛ُحيثُ

ُمعاد ُحمددة ُبأصول ُوتغطيتها ُالتنظيمية ُالتزاماهتا ُتقييم ُاالجتماعي، ُاملال ُرأس ُتكوينُمن ُإىل ُباإلضافة ُهلا، لة
هامشُاملالءةُالذيُيتغريُحسبُنوعُالتأمنيُوحيسبُعلىُأساسُمبلغُاملخصصاتُالتقنيةُاخلامُوعلىُأساسُ

ُكماُأنُنظامُاملالءةُيفُاجلزائرُأقربُإىلُنظامُاملالءةُلشركاتُالتأمنيُيفُاألقساطُالصافيةُمنُالرسومُواإللغاءات ،
ُلوالياتُاملتحدةُاألمريكية.ا

ُُاكتفى ُالدراسة ُهذه ُيف ُاإلصالحاتُالباحث ُمن ُاجلزائر ُيف ُالتأمني ُقطاع ُاستفادة ُضرورة ُإىل باإلشارة
ُ ُاملالءة ُعلىُاملستوىُالدويلُخاصة ُإال ُأنُذلك2ُالقائمة ملُينعكسُيفُالنموذجُاملقرتحُمنُطرفُالباحثُ،
ُخاصةُفيماُيتعلقُباملتطلباتُالكميةُللمالءة.

.5  European Central Bank, Potential impact of solvency II on financial stability, 

Educational and non-commercial purposes, Ed:ُ ECB publications, Frankfurt,ُ Germany, 
2007. 

وخل صُ،ُلشركاتُالتأمنيُعلىُالتوازنُاملايل2ُملالءةُلتوجيهاتُاتناولتُهذهُالدراسةُخمتلفُاآلثارُاحملتملةُ
ُالباحثُ منُخاللُحتقيقُالتوازنُيعززُمحايةُمحلةُوثائقُالتأمنيُمنُشأنهُأن2ُُتطبيقُتوجيهاتُاملالءةُإىلُأن 

املايلُومرونةُصناعةُالتأمنيُاألوربية،ُيتمُذلكُمنُخاللُزيادةُالتنسيقُيفُاملمارساتُعربُدولُاالحتادُاألورويبُ
لكُالُمينعُمنُوجودُبعضُالضغوطاتُعلىُشركاتُذُأنُ ُلتحقيقُمستوىُأعلىُمنُالكفاءةُلشركاتُالتأمني،ُإالُ 

التأمنيُعلىُاملدىُالقصري،ُوقدُتضطرُبعضُالشركاتُالغريُفعالةُاخلروجُمنُالسوق،ُونتيجةُلذلكُميكنُأنُ
ترتفعُأقساطُاملخاطرُبسببُإدخالُقواعدُجديدةُللمالءةُقائمةُعلىُأساسُالسوقُإىلُجانبُمتطلباتُأكثرُ

ُيفُرأسُمالُاملخاطر.ُ
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ُلشركاتُُتُ  ُاألخرى ُاجلوانب ُوأمهلت ُاملايل ُباجلانب ُاملتعلق ُاألثر ُعلى ُالضوء ُتسليط ُالدراسة ُهذه يف
ُكأثرُهذهُالتوجيهاتُعلىُحوكمةُالشركاتُواملراجعةُالداخلية،ُوهوُاألمرُالذيُ التأمنيُواملتعلقُباجلانبُالنوعي،

ُت ُتناولهُبالتفصيلُيفُدراستناُهذه.ُُ

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

ُالباحثأكُ  ُهذهُد ُعلىُيف ُُالدراسة ُاملالءة ُتوجيهات ُأخذ2ُُأمهية ُطريق ُعن ُاملخاطر ُإدارة ُحتسني يف
ُ ُتواجهاملخاطر ُخمتلفةُاليت ُوحدات ُيف ُالتأمني ُاملستشركات ُالطرق ُوكذا ُاملالُُةخدم، ُرأس ُمتطلبات حلساب

باستخدامُالنموذجُالعامُوالنماذجُالداخلية،ُوخل صُالباحثُإىلُُ(SCRرأسُمالُاملالءةُاملطلوبُ)واملتمثلُيفُ
ُالباحثُملُيتعرضُإىلُخمتلفُ انطواءُهذهُالطرقُعلىُجمموعةُمنُالسلبياتُوالنقائصُاملتعلقةُبتطبيقها.ُإال ُأن 

وأثرهاُعلىُمالءةُشركاتُالتأمنيُوهوُاألمرُالذيُُ(MCR)أسُاملالُاملالءةُاألدىنُُرالطرقُاملستخدمةُحلسابُ
ُتطرقناُإليهُيفُدراستناُهذه.

.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.  

ُعلىُشركاتُالتأمنيُيفُدولُاالحتادُاألوريب2ُُتناولتُهذهُالدراسةُرهاناتُوآفاقُتطبيقُتوجيهاتُاملالءةُ
نظامُحوكمةُوقدُخل صتُالدراسةُإىلُجمموعةُمنُالنتائجُأمههاُأن ُتطبيقُهذهُالتوجيهاتُمنُشأنهُأنُيؤديُإىلُ

ُ أن  ُكفاءةُم اُيعززُبدورهُمنُشفافيةُالقطاعُعلىُمستوىُاالحتادُاألوريب،ُإالُ  ُتطبيقُهذهُالتوجيهاتشركاتُأكثر
سيرتتبُعليهُتكاليفُتتعلقُبرأسُاملالُوالذيُسينعكسُبدورهُعلىُالسياسةُاالستثماريةُللشركاتُم اُسيؤثرُعلىُ

ُككل.ُرك زتُهذهُالدراسةُعلىُا اُملُتعتمدُعلىُاملؤشراتُاالقتصاد آلثارُاملتعلقةُباجلانبُالكميُوالنوعي،ُإال ُأهن 
ُالكميُ ُدراساتُاألثر ُبالتفصيلُحسبُآخر ُتناوله ُالذيُت  ُاألمر ُوهو ُالكمي، ُيفُدراساتُاألثر املستخدمة

ُعلىُشركاتُالتأمنيُيفُدولُاالحتادُاألوريب.2ُُُُُُلتطبيقُتوجيهاتُاملالءةُ

.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. 

علىُشركاتُالتأمني2ُُاحثُبتناولُآثارُالركيزةُالثانيةُمنُتوجيهاتُاملالءةُهذهُالدراسةُقامُالبمنُخاللُ
ُالناحيتنيُ ُمن ُاملخاطر ُوإدارة ُالشركات ُحوكمة ُالداخلية، ُاملراجعة ُالداخلية، ُالرقابة ُبوظيفة ُهنا ُاألمر ويتعلق

ُلتوجيهاتُا اآلثارُجمموعةُمن2ُُُملالءةُاإلجيابيةُوالسلبية،ُوقدُخل صتُالدراسةُإىلُجمموعةُمنُالنتائجُأمهُّهاُأن 
ُلوظيفةُ ُبالنسبة ُحمدود ُأثر ُهناك ُوأن  ُاملخاطر، ُالشركاتُوإدارة ُحوكمة ُبوظيفة ُتتعلقُخاصة ُواملالية، التنظيمية

ُاملراجعةُالداخلية.ُ



 المقدمة
 

 ك

علىُشركاتُالتأمنيُدون2ُُآثارُالركيزةُالثانيةُمنُتوجيهاتُاملالءةُاكتفىُالباحثُيفُهذهُالدراسةُبتناولُ
ُالثالثةُعلىُشركاتُالتطرقُ ُالعالقةُبنيُاآلثارُاملرتتبةُعنُالركائز ُاألوىلُوالثالثة،ُوكذا ُبالركيزة إىلُاآلثارُاملتعلقة

 التأمني،ُ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 ُالدراسة ُهذه ُيف ُاجلزائرالباحث ُيف ُالتأمني ُلشركات ُاملالءة ُاملستخدمةُنظام ُوالطرق ُمكوناته ،
ُكيفيةُتغطيتهاُحسبُالتشريعاتُاملنصوصُُ،حلسابُخمتلفُااللتزاماتُالتنظيميةُواملؤشراتُاملتعلقةُباملالءة وكذا

ُكماُتُ  ُالباحثُملُيتطرقُُواألسس2ُالتطرقُباختصارُإىلُتوجيهاتُاملالءةُُعليها، أن  واملبادئُالقائمةُعليها،ُإالُ 
إدخاهلاُومدىُاالستفادةُمنُُواننيُوالتشريعاتُاجلديدةُاملتعلقةُباملالءةُواإلصالحاتُاليتُتُ إىلُماُسبقُوفقُالق

ُ،ُوهيُجوهرُوأساسُدراستنا.2التوجيهاتُاجلديدةُللمالءةُ

10. Jon Hocking et al, Solvency 2: Quantitative and strategic impact- the tide is going out - 
Morgan Stanley and Oliver Wyman Groupe Report, UK. 

ُعينةُمنتطبيقهُعلىُعنُطريق2ُُلمالءةُاملختلفةُلثارُاآلُعرفةمليفُهذهُالدراسةُاستخدامُمنوذجُخاصُُتُ 
 النسبةُلشركاتُالتأمنيُعلىبُرأسُاملالهوُالزيادةُيفُمتطلباتُُشركاتُتأمني،ُوكانتُأهمُالنتائجُاملتوصلُإليها

ُ،ُُاألشخاص ُأن  ُاملكما ُنسبة ُالءة ُاملالءة ُتوجيهات ُيف ُتقلبُ 2ُاملتضمنة ُأكثر ُضمنُستكون ُكانت ُاليت ُمن ا
ُتوجيهاتُ ُالتوجيهاتنةُداخلُ،ُوبالتايلُقدُتؤديُإىلُبعضُاإلجراءاتُاملتضمُ 1املالءة إىلُارتفاعُتكلفةُُهذه

ُرأسُاملالُاملوجهُللقطاعُيفُاملدىُالقصري.
بُاألخرىُوأمهلتُاجلوان2ُلآلثارُاملتعلقةُبتوجيهاتُاملالءةُت ُالرتكيزُيفُهذهُالدراسةُعلىُاجلانبُالكميُ

 ُللمالءةُاملاليةُلشركاتُالتأمني،ُوهوُاألمرُالذيُت ُأخذهُبعنيُاالعتبارُيفُدراستناُهذه.ُ
 

 سادسا: حدود البحث:

ُحصرهاُيفُكلُمنُدولُاالحتادُاألوريبُواجلزائر.ُبالنسبةُللحدودُاملكانيةُللبحثُفقدُتُ 
ُاُخيصُاحلدودُالزمنية:اُفيمأمُ 
قدُمشلتُفُاألوريبُاالحتادُلدولُالتأمنيُقطاعُعلى2ُُاملالءةُتوجيهاتُتطبيقُبالنسبةُلدراسةُاحلالةُاملتعلقةُبأثرُ-

ُ.2013و2011ُماُبنيُُاملمتدةُالفرتة
ُ.2013و2006ُُبنيُمااملمتدةُُالفرتةُفقدُمشلتحالةُقطاعُالتأمنيُيفُاجلزائرُفُلدراسةُبالنسبةُ-
ُ
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 سابعا: منهجية البحث:
ُالبياناتُواملعلوماتُمنُخمتلفُ ُالبحثُعلىُاملنهجُالوصفيُالذيُينطلقُمنُمجع تُاالعتمادُيفُهذا
ُعلىُدراسةُ ُتؤثر ُاليتُقد ُاملختلفة ُبنيُاجلوانب ُالقائم ُالتفاعل ُبعنيُاالعتبار ُاألخذ ُمع ُالدراسة، ُحمل املصادر

ُ،لتحليليُانطالقاُمنُاملعلومات،ُاملعطيات،ُواإلحصائياتُاحملص لُعليهااملنهجُاُاستخدمنااُيفُالنهاية،ُأمُ ُ،احلالة
ُتوجيهات ُبني ُللمقارنة ُاملقارن ُاملنهج ُاستخدام ُت األوريبُُاالحتادُلدولُالتأمنيُقطاعُعلى2ُُاملالءةُوكذلك

ُقطاعُالتأمنيُيفُاجلزائر.ُلُوالقواعدُاملنظمةُللمالءةُاملالية
ُ

 ثامنا: هيكل البحث:
ُسيمُالبحثُإىلُأربعةُفصول:ُُقمناُبتق

ُ  .2ملالءةُلتوجيهاتُاللتأمنيُواإلطارُالعامُُةواقعُوتطورُالسوقُاألوربيالفصل األول:  -
ُ ُثالثة ُإىل ُقسمناه ُالذي ُالفصل ُهذا ُضمنُُتطرقناُ،مباحثضمن ُالتأمني ُوشركات ُالتأمني ُمفهوم إىل

ُثُ ُ،اهوهيكلُاهتللتأمنيُمنُخاللُنشأُةاألوربيُالسوقُوتطورُالثاينُإىلُواقعُاملبحثالتطرقُيفُُاألول،ُثُ ُاملبحث
حتليلُالوضعيةُاالقتصاديةُلقطاعُالتأمنيُيفُأوروباُوإبرازُاألمهيةُاالقتصاديةُهلذاُالقطاعُومدىُمسامهتهُيفُاقتصادُ

ُاملبادئُسس،األُمكوناته،ُتناولُخاللُمن2ُُاملالءةُلتوجيهاتُالعامُبتحديدُاإلطارُقمناُوأخريااالحتادُاألورويب،ُ
ُمنها.ُُاملرجوةُاألهدافُوكذلكُاليها،ُتستندُاليتُوالركائز

ُ.األوريبُاالحتادُلدولُالتأمنيُشركاتُعلى2ُُاملالءةُتوجيهاتُتطبيقُأثرالفصل الثاني:  -
ُاالحتادُدوليفُُالتأمنيُشركاتُعلى2ُُاملالءةُتوجيهاتُتطبيقُحىتُنتمكنُمنُالتشخيصُاجليدُألثر

ُارتأين ُاألوريب ُإىلُثالثة ُالذيُقسمناه ُالفصل ُهذا ُبداية ُيف ُختصيصُمباحثا ُأثرُاملبحث، ُلتبيان ُركائزُاألول
ُثُ ُاالحتادُلدولُالتأمنيُشركاتُعلى2ُُاملالءة ُاالقتصاديةُالثاينُإىلُخمتلفُاآلثارُاملبحثالتطرقُيفُُاألوريب،
ُاألخريُوهبدفُرسمُصورةُحولُمستقبلُهذهُاألوريب،ُويفُالحتادُالتأمنيُشركاتُعلى2ُُاملالءةُلتوجيهاتُواملالية

ُ.2ُاملالءةُتوجيهاتُضمنُاالبتكارُوكذاُجمالُواآلفاقُقمناُبعرضُخمتلفُالتحدياتُ،التوجيهات
ُكميةُألالفصل الثالث:  - ُ .التأمنيُلدولُاالحتادُاألوريبُشركاتعلى2ُُثرُتطبيقُتوجيهاتُاملالءةُدراسة

ُالفصُاملبحثتطرقناُيفُ ُثُ نطاقُالدراسةُوحدودهالُإىلُاألولُمنُهذا ُيفُُ، ُبتناولُالثاينُاملبحثقمنا
ُاالحتادُلدولُالتأمنيُقطاعُعلى2ُُاملالءةُتوجيهاتُتطبيقُواإلجراءاتُاملتبعةُيفُدراسةُاحلالة،ُوإىلُأثرُالطريقة

ُاألخريُمنُخاللُاالعتمادُعلىُستةُمعايريُأساسيةُيفُالدراسة.ُاملبحثاألوريبُضمنُ
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ُ.اجلزائرُيفُالتأمنيُقطاعُعلى2ُُاملالءةُتوجيهاتُتطبيقُإمكانيةُمدىُابع:الفصل الر  -
يفُهذاُالفصلُدراسةُتطبيقيةُحولُمدىُإمكانيةُتطبيقُهذهُُتناولنابغرضُاإلملامُأكثرُمبوضوعُالبحث،ُ

ُيفُالتأمنيُقطاعُواقعاألولُمنُهذاُالفصلُإىلُُاملبحثالتوجيهاتُعلىُقطاعُالتأمنيُيفُاجلزائر؛ُحيثُتطرقناُيفُ
ُاملبحث،ُوخاللُيفُاجلزائرُلقطاعُالتأمنيملالءةُاُلنظامُاإلطارُالعامبالتطرقُإىلُُالثاينُاملبحثقمناُيفُُثُ اجلزائر،ُ
ُ،األخريُاملبحثاُخاللُ،ُأمُ اجلزائرُيفُالتأمنيُقطاعُعلى2ُُاملالءةُتوجيهاتُتطبيقُإمكانيةُمدىُتناولناالثالثُ
ُ.امُاملالءةُلقطاعُالتأمنيُيفُاجلزائراإلطارُاملقرتحُلنظُفتناولنا

ُ
 تاسعا: صعوبات الدراسة: 

وحننُنقومُباجنازُهذاُالبحث،ُواجهتناُالعديدُمنُالعراقيلُوالصعوبات،ُأردناُاإلشارةُإليهاُبغيةُلفتُانتباهُ
ُاملستقب ُيف ُالباحثني ُمهمة ُتسهيل ُأجل ُمن ُمعُلاملسؤولني ُالتعامل ُترشيد ُأجل ُمن ُالباحثني ُتبصري هاُوكذا

ُ،ُوميكنُإبرازُأهمُهذهُالصعوباتُيفُماُيلي:مستقبال
 .املادةُالعلميةُهلذاُاملوضوعُتبقىُتفتقرُلكثريُمنُالدراساتُوالبحوثُمنُقبلُالباحثنيُاالقتصاديني -

األحيان،ُهذاُمعُتسجيلُنقصُكبريُيفُالبياناتُاليتُحتتاجُإىلُالدراسةُيفُُبعضوتضارهباُيفُُاملعلوماتنقصُ -
 .هذاُاجملال

- ُ ُللدراسة ُالضرورية ُاالقتصادية ُاملعلومة ُعلى ُاحلصول ُالتأمنيُالتطبيقيةصعوبة ُبشركات ُهنا ُاألمر ُويتعلق ،
ُدراستناُالنعدامهاُيفُبعضُاحلاالت،ُولغيابُالشفافيةُيفُحاالتُأخرى.ُاجلزائرية  واليتُكانتُلب 
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 :تمهيد
شيا مع امت، و ىاملؤسسات املالية األخر كغريها من تلعب شركات التأمني دورا اسرتاتيجيا يف األسواق املالية  

قام االحتاد األورويب وجملس الشؤون  ،IIيف وضع اتفاقية بازل  ةاإلصالحات اليت شهدها القطاع املصريف واملتمثل
 (Solvency II) 2املالءة توجيهات بوضع إطار تنظيمي جديد لشركات التأمني واملتمثل يف  (ECOFIN)املالية 

عترب هذه الصيغة ، ت  1املالءة بتوجيهات مقارنة  .2016آنذاك بدءا من سنة وقد برمج تطبيقها  ،2007سنة 
للتكيف مع خمتلف  عديدةمستويات  توفرشركات التأمني و  تواجهاجلديدة أكثر متاشيا مع املخاطر الفعلية اليت 

 احقيقي اواليت تتطلب جهاز  ،2 مستوحاة من إصالحات بازل حمددة داخلية مناذج ، وهذا باستخداماألوضاع
مجيع القواعد املتعلقة بتقييم الوضع املايل  حتديد وضبط إىل 2 مشروع املالءة إذ يهدف ،لقياس ومراقبة املخاطر
 .1املالءة  توجيهاتستكماال ملا جاء يف وهذا االعام لشركات التأمني، 

 :احملاور التاليةهذا الفصل  يتناول

 .دخل حول التأمـني وشركات التأمنيم -

 .واقع وتطور السوق األوريب للتأمني -

 .2إلطار العام لتوجيهات املالءة ا -
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 :وشركات التأمين  مدخل حول التأمـين -1.1

 
التأمني قد ظهر منذ القدمي يف  ها تصب كلها يف أن  التأمني ولكن  ومفهوم  تعددت اآلراء حول نشأة

تطور مع الزمن بازدياد أمهيته واحلاجة إليه، إىل أن أصبح  شكل تعاون بسيط بني عدد قليل من األفراد، ث  
سنتناول بالدراسة هذا  يقوم على تقنية حمددة العناصر للتحكم أكثر فأكثر يف خملفات احلوادث والكوارث.

دور التأمني يف ، و تقسيمات التأمني، عقد التأمني، التأمني وعناصر تعريفو  نشأة :التطرق إىلمن خالل  احملور
 .االقتصاد الوطين

 
 التأمين:  مفهوم -1.1.1

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

 
 نشأة التأمين: - 1.1.1.1

ظهر التأمني البحري يف صورة نظام القرض البحري  فقد ،اجملال األول لظهور التأمنياجملال البحري يعترب 
يتعهد شخص ملالك السفينة بتحمل خماطر الرحلة البحرية مقابل مبلغ معني، فإذا  أين ،لدى اليونان والرومان

املقرض حيصل على فائدة  ا إذا وصلت بسالم فإن  هلكت السفينة يفقد املتعهد القرض الذي دفعه املالك، أم  
 أشكالمن  شكاله يعد  أن  قق األمان بالنسبة للمالك، إالا هذا النظام كان حي   رغم أن   .مرتفعة جبانب مبلغ القرض

 املقامرة. 

كان التجار عند نقل   فقدجتسدت كذلك فكرة التأمني وبالتحديد التأمني التعاوين يف احلضارة الصينية، 
أي بتوزيع املخاطر هبدف احلفاظ على سالمة بعضها يف  ،ون بتوزيعها على عدة سفنبضائعهم عرب البحر يقوم

بالتايل يكون هناك تقاسم يف األضرار و  ،التلف وأحالة تعرض البعض اآلخر خلطر أو حادث ما كالغرق، الفقدان 
 1.لت هذه احلالة النواة األوىل للتأمني البحري فيما بعدشك   ؛بني التجار

ازدهرت التجارة البحرية يف حوض البحر  ، أينظهور التأمني مبعناه احلقيقي كان يف القرن الرابع عشر  أن  إال  
حتويل  أدى قيام املشروعات الكبرية بالعملية إىل إعطائها الصبغة اجلماعية، وت   حيث ؛املتوسط على يد االيطاليني

 .مسبقا عويل االلتزام برد القرض إىل قسط يدفايل يتم دفعه عند وقوع الكارثة وحتتعويض ممبلغ القرض إىل 

                                                 
 .18ص: ،2005دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،، 1، طإعادة التأمين وتطبيقاتها في شركات التأمين اإلسالميأمحد سامل ملحم،  -1
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 من فيه تسبب وما ،1666 عام بلندن الكبري احلريق حدوث بعد حديثا ظهر فقد ا بالنسبة للتأمني الربي،أم  
 املخاطر. من النوع ذاهل التأمني شركات من كثري ظهرت أين ،كبرية خسائر

 اليت التطورات فبعد اإلنسان، حياة على املضاربة قبيل من اعتباره بسبب األشخاص على التأمني ظهور تأخر
 وقسط الوفاة احتمال درجة حتديد تتيح اتيبالوف خاصة وإحصاءات جداول وضع أمكن القطاع هذا شهدها
 التاسع القرن من الثاين النصف يف قانونية شرعية صورة اكتساب إىل بدوره أدى ما دقيق، وفين عملي حنو على التأمني
 عشر.

 خماطر من ذلك صحب وما واملواصالت اآلالت وانتشار ازدهار أدى ،والصناعية االقتصادية احلياة تطور مع
 العمل ببسب والغري العمال تصيب اليت احلوادث من املسؤولية على كالتأمني ؛املسؤولية على التأمني ظهور إىل

 املدنية. املسؤولية على التأمني من األخرى واألنواع

 تطور بسبب جماالته وتعددت عملياته حجم ازداد حيث ،هائال تطورا التأمني تطور العشرين القرن خالل
 من الكثري يغطي التأمني أصبح أين فيها، املخاطر وزيادة احلديثة احلياة وتعقد واالجتماعية االقتصادية األنظمة

 املهنة ومزاولة اجلوي والنقل كاحلروب اإلنساين النشاط عن النامجة املخاطر إىل باإلضافة واألمراض، كالوفاة حلوادثا
 .الفضاء. ورحالت الذرة واستخدام

 
 التأمين: فتعري -2.1.1.1

 أي اخلوف وزوال النفس :طمأنينةـب لغة فيعر   والذي ،(SECURES) اليوناين اللفظ إىل التأمني مصطلح يرجع
 وهو مشتق من األمن، وله معان منها إعطاء األمان. 1،األخطار درء على والقدرة الضمان

يف هذا الصدد وردت عدة تعاريف من أجل إعطاء مفهوم متكامل للتأمني، تعكس تباين وجهات النظر 
عرض  وجبالتأمني املختلفة للكتاب وفقهاء التأمني وعلماء الرياضيات واإلحصاء، وهبدف اإلحاطة مبفهوم 

 تعاريفه من مجيع اجلوانب التقنية والقانونية وحىت االقتصادية.

ركز هؤالء على إبراز اجلوانب الرياضية اليت يقوم عليها التأمني  بالنسبة لعلماء الرياضيات واإلحصاء، فقد
إضافة إىل الطرق والتقنيات اإلحصائية كقانون األعداد الكبرية وأثره على تفتيت املخاطر وتقليص حجم اخلسارة 

عمل  " ه:هذه اجلوانب من خالل تعريف التأمني بأن   (Frank KNIGHT)ودرجة عدم التأكد؛ حيث أبرز الباحث 
عدم التأكد  املتشاهبة لتقليل درجة ه يقوم بتجميع أعداد كافية من احلاالتمن أعمال التنظيم واإلدارة وذلك ألن  

تصوير ملبدأ استبعاد عدم التأكد، وذلك بالتعامل يف جمموعات من  إىل حد مرغوب فيه. فالتأمني ما هو إال  
حالة عدم التأكد  موضحا أن   (KNIGHT Frank)ويضيف  2،" فردةناحلاالت بدال من التعامل يف حاالت م

                                                 
 . 15، ص:1998 دار جمدالوي والعربية للطباعة والنشر، بريوت، ،إدارة أعمال التـأمين بين النظرية والتطبيق،حممد جودة ناصر -1
 . 63، ص: 1988دار النهضة العربية، بريوت،  ،مبادئ التأمين التجاري واالجتماعي،ابراهيم علي ابراهيم عبد ربه -2
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واليت تشكل محال ثقيال على مستوى األفراد، هي اليت دفعتهم إىل القيام بالتوقعات املختلفة من خالل تقدير 
 .االحتماالت

فقد  ا حسب التعريف القانوين للتأمني، فقد انصب اهتمام املشرعني على بيان أطراف التأمني والتزاماهتمأم  
عقد يتعهد مبقتضاه شخص بتعويض آخر عن اخلسارة أو تلف أو املسؤولية الناشئة  :"هبأن   فه املشرع األمريكيعر  

 ". عن عارض أو غري معروف مقدما

عقد مبقتضاه يأخذ الضامن على عاتقه املخاطر اليت يتوقعها الفريقان أثناء العقد  "ه:بأن   ()جوسران ر فهوع
 أن يتحمل وحده نتائجها النهائية لقاء ما يدفعه هذا األخري إليه من األقساط واالشرتاك اليت ال يرغب املضمون

".1 

 نعقد يلتزم مبوجبه املؤم   :"هبأن   من القانون املدين اجلزائري( 619)فه يف املادة ا املشرع اجلزائري فقد عر  أم  
أطراف )ن له أو الغريم  ما اكتتب عليه، لصاحل املؤ  بحس )شركة التأمني( بتقدمي إيراد أو أي تعويض مايل آخر

 2." مقابل أقساط أو دفعات مالية، وذلك يف حالة حتقق اخلطر املبني يف العقد (أخرى مستفيدة

فالتأمني هو عمل من أعمال التنظيم واإلدارة يقوم بتجميع عدد من احلاالت  ،يحسب التعريف االقتصاد
 االقتصاديني أغلبية بقبول األخري هذا حظياملتشاهبة لتقليل درجة عدم التأكد يف املستقبل إىل حد مرغوب فيه. 

 فقط. وينالقان اجلانب على يقتصر ومل اإلحصائيةو  الرياضية التقنية اجلوانب على وتركيزه لشموليته

 تفضيل مبدأ على قائم له واملؤم ن املؤم ن بني عقد هو التأمني أن القول ميكن السابقة التعاريف خالل من
 ثابتة( )تكلفة القسط وهي أال مؤكدة بسيطة خبسارة املستقبلي(، اخلطر عن املتولدة )اخلسارة حمتملة كبرية خسارة

 وبالتايل االستمرار، من املشروع كنمت   اليت الكافية التدفقات لضمان واالحتمال املعاوضة على يقوم التأمني أن   أي
 إبقاء هو منه الرئيس فاهلدف .اخلطر وقوع من تولدةامل احملتملة املادية اآلثار مع التعامل وسائل من وسيلة فالتأمني

 قبل عليها كان اليت االقتصادية احلالة نفس إىل إعادته أو يعسر، وال يفلس ال كي معني اقتصادي مستوى عند الفرد
 التالية: املعادلة وفق الكارثة حدوث
 
 

 حيث:
 
 

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

–الخسارة( + مبلغ التأمين –قسط التأمين= المتبقي بعد وقوع الخطر )الثروة  –الثروة قبل وقوع الخطر 
 الخلوص

 

 الخلوص –الخسارة + مبلغ التأمين  –الثروة  الثروة قبل وقوع الخطر =
 بعد وقوع الخطر                     عدم وقوع الخطر                            
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 التأمين: عناصر -3.1.1.1

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

 1.اخلاص القانون نظم من كثري وتطوير الدولية النظم بني

 .التأمني ومبلغ القسط ،اخلطر وهي: أساسية عناصر ثالثة باجتماع إال   التأمينية العملية تمت أن ميكن ال

 الخطر: -أ

 بعضهم فهعر   فقد اخلطر، تعريف حول واإلحصائيني والرياضيني واالقتصاديني التأمني كتاب آراء اختلفت
 قراراته اختاذ عند للفرد املعنوية احلالة على التعريف هذا اعتمد وقد "، معينة خسارة وقوع من التأكد عدم " :هبأن  

 على يتوقف بل موضوعية بطريقة -األحيان من كثري يف -للقياس خيضع ال الذي التأكد عدم على قام هأن   وذلك
 2.معني موقف عن الناشئة للنتائج الشخصي التقدير
 3." اخلسارة املادية احملتملة نتيجة وقوع حادث معني " ه:أن   على كذلك وع ر ف

 4." عدم املعرفة األكيدة بنتائج األحداث ":، بأنهاجلمعية األمريكية كما عر فته

 5عدة أنواع لكل منها خصائصها ومميزاهتا، وهي: ينقسم اخلطر إىل

 :الخطر الثابت والخطر المتغير 

اخلطر الثابت تكون درجة احتمال حتققه ثابتة ال تتغري طيلة مدة سريان العقد أو على األقل خالل سنة 
ا السرقة واحلريق، أم   فالثبات هو تكرار وقوع اخلطر لدرجة تكاد تكون ثابتة طيلة مدة سريان العقد، مثل: احتمال

التأمني على قد يكون بالزيادة مثل:  ،اخلطر املتغري فهو الذي تتغري درجة احتماله تغريا حمققا خالل مدة العقد
حلال البقاء وتبدو أمهية التمييز بني النوعني يف  األشخاصحلال الوفاة، أو بالنقصان مثل: التأمني على  األشخاص

 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 
ا اخلطر غري املعني فال يكون حمل التأمني فيه معينا أو معروفا للطرفني عند مثال أو احلريق أو السرقة، أم   األشخاص

بعد حتقق اخلطر كما يف التأمني من املسؤولية املدنية اجتاه الغري، فمحل اخلطر هو حمل ولكن يتم تعيينه  التعاقد
 حتقق احلادث سواء كان شخصا أو سيارة. 

                                                 
 .13دار اجلامعية اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، بدون سنة نشر، ص:   ،-مبادئ وأركان التأمين -،أحكام التأمينحممد حسني منصور -1
 .14ابراهيم علي ابراهيم عبد ربه، مرجع سابق، ص:  -2
 .15، ص: 2003، 1، طاإلسكندرية، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفين، التأمين التجاري واالجتماعيخمتار حممود اهلانسي، إبراهيم عبد النيب محودة،  -3
 .    375، ص: 1981، املركز العلمي لألحباث اإلسالمي، اإلسالمي االقتصادبحوث مختارة من مصطفى الزرقاء وآخرون،  -4
 .146-145:ص ، ص2005، اإلسكندرية، املكتب اجلامعي احلديث، التأمين التجاري والتأمين اإلسالمي بين النظرية والتطبيقنعمات حممد خمتار،  -5
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 يف كونه: اخلطر باملعىن التأميينكما تتمثل شروط 

 :احتمالي الوقوع 
التأمني ضد جفاف احمليطات أن يتم ميكن  مثال اليكون وقوع اخلطر مستحيال أو مؤكدا، ف ال  يقصد به أ 
احتمال وقوع هذا اخلطر مستحيال، كما ال ميكن التأمني ضد خطر عدم تعاقب الليل والنهار فوقوع هذا  هذا ألن  

التأمني ضد اخلطر  وهلذا جند أن   –أو مؤكد الوقوع  –األمر مؤكدا ونادرا ما يكون اخلطر مستحيل الوقوع
ن له مبلغا مقدر للخسارة ن له، فإذا كان اخلطر مؤكد البد أن يدفع املؤم  م  املستحيل املؤكد ال خيدم مصلحة املؤ 

اخلطر  كما أن    ،نتيجة حتقق هذا اخلطر، إضافة إىل ما يدفعه من رسوم إضافية مقابل خدمات هيئة التأمني
اىف يف كلتا ن له يدفع األقساط باستمرار دون أي فائدة من وراء ذلك، وهذا ما يتنمستحيل الوقوع جيعل املؤم  

 1.ن ضدهن له يف حالة حتقق اخلطر املؤم  احلالتني مع مبدأ ختفيف اخلسارة املالية على املؤم  

 :وقوع الخطر في المستقبل 
ن ضده جيب أن يكون ضد ما هو حمتمل الوقوع يف املستقبل أي اخلطر املؤم   يقوم هذا العنصر على أن   

 اخلطر قد وقع فعال عند إبرام العقد فال يصلح أن يكون حمال للعقديفرتض احتمال وقوعه مستقبال، وإذا كان 
دث أية خسارة فال يصلح حمال لعقد التأمني، وال يقوم العقد حىت وإذا كان اخلطر الذي وقع قد زال دون أن حي  

يقع مستقبال ما يتعاقدان على خطر رمبا ولو مل يكن الطرفان يعلمان بوقوعه، وال يكفي أن يعتقد املتعاقدان بأن  
احتمال  ه من حيث الواقع مل يقع من قبل، وأن  هذا اخلطر قد يقع مستقبال، وأن   بل جيب أن يكونا متأكدين أن  

  2.وقوعه ال زال قائما وهبذا يستبعد التأمني ضد اخلطر الظين واخلطر الومهي
 :أن يكون الحادث مستقال عن إرادة الطرفين 

يف التأمني، وبالتايل فإذا كان وقوع اخلطر يعتمد اعتمادا  كليا على إرادة االحتمال هو األساس  منا أن  قد  
ه قد حيدث أن تتدخل إرادة أن   أحد الطرفني انعدم االحتمال، ويصبح  عقد التأمني باطال بطالنا مطلقا، إال  

ا تدخل إرادة الواقع العملي، أم  ن نادرة الوقوع يف تدخل إرادة املؤم   ن له يف حتقيق اخلطر، علما بأن  ن أو املؤم  املؤم  
 3.ن له فهو الغالب، فإذا كان هذا التدخل هو السبب الوحيد أو الرئيس لتحقق اخلطر بطل التأمنياملؤم  

رق التعويض ال يتم إذا تدخل املستأمن أو املستفيد الفتعال احلادث، كأن حت   على هذا األساس فإن  
مؤسسات على أبواب اإلفالس بغرض احلصول على التعويض، أو اغتيال املستأمن لالستفادة من الريع احملصل. 

ملنع املستأمن من إحداث اخلطر، ودفعه لذلك تعمل هيئات التأمني عادة على إضافة شروط معينة يف العقد 
 4الختاذ التدابري الالزمة للوقاية من اخلطر.

                                                 
 .01:ص، 1980، والنشر، بريوت، دار النهضة العربية للطباعة مقدمة في التأمينعبد العزيز فهمي هيكل،  -1

 .   87-86: صص ، 2008، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، - عقود التأمين من الناحية القانونية -والمصرفية التجاريةالموسوعة حممود الكيالين،  -2
 . 79-78ص:  ، ص2007، اإلسكندريةدار الفكر اجلامعي، ، 1ط، - اإلسالميةالمشكالت العملية والحلول  -نظرية التأمينأمحد حممد لطفي أمحد،  -3
 . 148-147ص:  مرجع سابق، ص، مقدمة في التأمينعبد العزيز فهمي هيكل،  -4
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  مشروعا:أن يكون محل الخطر 
شرتط أن يكون اخلطر مشروعا، أي غري خمالف للقانون وللنظام العام واآلداب، وهو وضع طبيعي باعتبار ي  

هذا األخري  اخلطر ميثل ركن احملل يف عقد التأمني، وملا كان عقد التأمني خيضع ألحكام القانون املدين فإن   أن  
 1.يكون حمل العقد ممنوعا بنص يف القانون أو خمالفا للنظام العام أو اآلداب يتطلب أال  

 القسط: -ب

 أن جيب العملية من خيسر ال وحىت الوقوع، مؤكد غري خطر وقوع حالة يف النقود من مبلغ بدفع ناملؤم   يلتزم
 أقساط من لهص  حي   ما يكون أن حبيث أي ضده، التأمني املطلوب اخلطر لتغطية كاف قسط على له ناملؤم   من حيصل

 مثن وهو 2.اخلطر هذا يتحقق عندما هبم تلحق اليت اخلسائر عن لتعويضهم كافيا معني خطر من هلم ناملؤم   عيمج من
 تقديرا اخلطر تقدير أي ضده ناملؤم   اخلطر حدوث احتمال مقدار معرفة يتطلب ذلك أن   الواضح من 3التأمني،
 4كميا.

ن ضده، الدراسات اخلاصة بعدد التأمني على ضوء عوامل أمهها: درجة وقوع اخلطر املؤم  تتحدد قيمة قسط 
 5مرات تكرار اخلطر ومدى خربة شركات التأمني وما شابه ذلك.

 التأمين: مبلغ -ج
 وقوع عند التأمني مبلغ يعينه الذي لمستفيدل أو له نللمؤم   تدفع أنب التأمني عقد مبقتضى التأمني شركة تلتزم

هو ذلك املبلغ املايل الذي يلتزم  وبالتايل 6عليه. ناملؤم   يدفعها اليت األقساط مقابل منه ناملؤم   احلادث أو اخلطر
ن بدفعه عند حتقق اخلطر للمستأمن أو املستفيد أو الغري، وهو يف الواقع ميثل نتيجة التزام املستأمن بدفع املؤم  

ن بدفعه إذا ما حتقق كما ميثل احلد األقصى للمبلغ الذي يلتزم املؤم    األقساط املتناسبة طرديا مع مبلغ التأمني.
 7.ن ضدهالضرر عن اخلطر املؤم  

 
 
 
 
 

                                                 
 .  57: ، ص2006شر والتوزيع، عمان، ندار الثقافة لل، 1،ط-دراسة مقارنة –التأمين البري في التشريع د القادر العطري، بع -1
 .85: ، صمرجع سابق، مقدمة في التأمينعبد العزيز فهمي هيكل،  -2
 .14: ، ص1992، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 1980أوت 9التأمينات البرية الخاصة في ضوء قانون التأمينات الجزائري المؤرخ في راشد راشد،  -3
 .85: ص سابق،مرجع ، مقدمة في التأمينعبد العزيز فهمي هيكل،  -4
 .334: ، ص2004، اإلسكندرية، الدار اجلامعية للطبع والنشر والتوزيع، األسواق والمؤسسات الماليةعبد الغفار حنفي، رمسية زكي فرياص،  -5
 . 48: ، ص2008، دار أسامة، عمان، 1ط، -مبادئه، أنواعه -لتأميناعز الدين فالح،  -6
 .335: عبد الغفار حنفي، رمسية زكي فرياص، مرجع سابق، ص -7
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 عقد التأمين:  مفهوم -2.1.1

اكتسبت هذه األخرية الصبغة القانونية هبدف محاية  كانت البدايات األوىل للتأمني على شكل اتفاقات، ث  
ذا ظهر عقد التأمني الذي يتسم مبيزات خاصة به متيزه عن غريه من هل ،أطراف العقد، وإلزامهم بتنفيذ بنوده

 العقود.

 تعريف عقد التأمين: -1.2.1.1
 الثاين الطرف إىل يؤدي أن ن(م  )املؤ  األول الطرف مبقتضاه يلتزم طرفني اتفاق هبأن   التأمني عقد يعترب
 )مبلغ آخر مايل عوض أي أو إيراد أو املال من مبلغا لصاحله التأمني اشرتط الذي املستفيد إىل أو )املستأمن(

 مبلغ بدفع له ناملؤم   قيام مقابل للعقد القانونية املدة ضمن العقد، يف عليه املنصوص اخلطر حدوث حال يف التأمني(
 1.بدفعه األول الطرف تعهد الذي املبلغ من نسبيا أقل يكون والذي ،القسط( )

معنوي  أو ن( وشخص طبيعياتفاق بني شخص معنوي )املؤم   ه: "بأن   (CristianSAINRAPT)فه كما عر  
(، والذي يلتزم مبوجبه نظري دفع مبلغ من املال يسمى القسط أو االشرتاك مبنح تعويض للمستأمن يف املؤم ن له)

 ". أو حدث حمدد يف االتفاق وملدة معينةحالة حتقق اخلطر 

 ه عبارة عن:عقد التأمني بأن   ف جملس معايري احملاسبة الدويل يف املعيار الدويل إلعداد التقارير املاليةيعر  

العقد الذي يقبل مبوجبه أحد األطراف )شركة التأمني( خبطر تأميين هام من طرف آخر )حامل الوثيقة(  " 
ن منه( والذي يؤثر كد الوقوع )احلدث املؤم  حامل الوثيقة عند حتقق حدث مستقبلي غري مؤ  باالتفاق على تعويض 

 2." بشكل سليب على حامل الوثيقة

 3يتم إبرام عقد التأمني عرب عدة مراحل على النحو التايل:
 طلب التأمني. 

 مذكرة التغطية. 

 وثيقة التأمني. 

 .مالحق الوثيقة 

 .بوليصة التأمني 

 
 

                                                 
 .45، ص:1986، دار الراتب اجلامعية، بريوت، الكمبيوتر وأصول التأمينالعزيز فهمي هيكل،  عبد -1
 . 25، ص: 2010،  دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، 1، ط- اإلفصاحاالعتراف، القياس،  -محاسبة عقود التأمينأمحد حلمي مجعة،  -2
 .10، ص:2009، اإلسكندرية، دار الفكر اجلامعي، 1، ط- دراسة تحليلية شاملة -عقد التأمين بين النظرية والتطبيقأمحد أبو السعود،  -3
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 أطراف عقد التأمين والتزاماتهم: -2.2.1.1
 كما يلي:  يتعداه إىل أطراف أخرى وقدميكن أن يقتصر عقد التأمني على طرفني فقط، 

   سريها، وتقوم أيضا بإعدادها وتنظيمها، وبوضع الشروط املتعلقة هبا هو اجلهة اليت تصدر العقود وت   ن:المؤم
 ن ضده.اخلطر املؤم  وتلتزم هذه اجلهة بدفع التعويض يف حالة حدوث 

 للخطر سواء يف شخصه أو ممتلكاته، وهو الذي يدفع القسط  املعرضهو طالب التأمني أو  :المؤّمن له
 ن ضده. حالة حتقق اخلطر املؤم   ويقبض التعويض يف

  :هو الذي يتحصل على مبلغ التعويض عند حتقق اخلطر، قد يكون نفسه طالب التأمني أو طرف المستفيد
 املقابل يلتزم املستفيد بتقدمي كافة املعلومات والبيانات املطلوبة عند حتقق اخلطر. يف العقد، ويفآخر حيدد 

 وذلك من خالل توقيعه على عقد التأمني ودفع  ،الذي يتحمل مسؤولية تطبيق بنود العقد و: هالمكتتب
 األقساط املستحقة.

 

 التأمين: عقد عناصر -3.2.1.1

باجتماعها، وهي:  يف ثالثة؛ حيث ال ميكن أن تقوم العملية التأمينية إال   كن حتديد عناصر التأمنيمي  
 اخلطر، القسط ومبلغ التأمني.

  الخطر: -أ
 أن ميكن وال املستقبل يف احلادث يكون أن وجيب وقوعه، وقت معرفة دون احلادث وقوع احتمال هو اخلطر

 لسبب الصدفة تكف ومل ،االحتمالية ميزهتا تفقد له ناملؤم   بإرادة تتحقق اليت واألخطار للتأمني، خمال   يكون
 1.حدوثها

 2." األحداث بنتائج األكيدة املعرفة عدم " :هبأن   اخلطر األمريكية اجلمعية فتعر   كما

 التأمين: مبلغ -ب
 اخلطر وقوع عن الناجم الضرر حتقق ما إذا بدفعه ناملؤم   يلتزم الذي غللمبل األقصى احلد هو التأمني مبلغ

 أو زيادة دون الوثيقة يف احملدد املبلغ للمستفيد أو له نللمؤم   يدفع األشخاص على التأمني حالة يف ،ضده ناملؤم  
 بتلك حلقت اليت اخلسارة حجم على املدفوع التأمني مبلغ فيتوقف املمتلكات على التأمني يف اأم   نقصان.

3.التأمني وثيقة يف احملدد املبلغ عن ذلك يزيد ال أن وبشرط ،املمتلكات
 

                                                 
 .13، مرجع سابق، ص: راشدراشد -1
 .374الزرقاء وآخرون، مرجع سابق، ص:  مصطفى -2
 .404ص: ،2002، منشأة املعارف، اإلسكندرية، الماليةإدارة األسواق والمنشآت منري إبراهيم هندي،  -3
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 بقسط أي واحدة بدفعة أو دفعات على بدفعه له ناملؤم   يلتزم الذي النقدي املبلغ هو التأمني قسط القسط:-ج
 على اليت التارخيية والدراسات ضده، املؤمن اخلطر درجة ؛أمهها عوامل ضوء على التأمني ةقيم وتتحدد واحد،

 1.ذلك شابه وما التأمني شركة خربة ومدى اخلطر، تكرار مرات عدد يتحدد أساسها

 2طريف العقد فيمكن حصرها فيما يلي:التزامات ا عن أم  

 ما يليتتمثل فين: ومسؤوليات المؤمّ  التزامات: 

 .)التعويض( عند حصول اخلسارة، سواء كان نقديا أو عينياااللتزام بدفع مبلغ التأمني  -
ن تكون ضمانا حلقوقهم يف حالة عدم قدرة املؤم   ،وديعة لدى السلطات النقدية املؤمن هلمأن ينشأ لصاحل  -

 .على التعويض

 .القيام بالكشف املباشر حني وقوع اخلطر لتقدير األضرار واخلسائر -

 .حالة حصول اخلطر أو إناء العقدتطبيق نصوص عقد التأمني يف  -

 .ل طالب التأمنيضل  عدم تقدمي معلومات ت   -

 القيام ببحوث ختص احلد من احلوادث واخلسائر، وتشجيع املستأمن على احرتام اإلجراءات الوقائية.  -

 المؤّمن لهومسؤوليات  التزامات  : 

 .يف األقساط االلتزام بدفع املستحقات املالية املرتتبة عليه واملتمثلة -

 .ن عليه وعدم إمهال أي منهاتقدمي مجيع البيانات اليت تتعلق بالشيء املؤم   -

 .ن فورا عند حصول اخلطر وخالل املدة القانونية املسموح هباإشعار املؤم   -

 .ن عن أية تعديالت أو إضافات طرأت على موضوع التأمني أو مضمونهإبالغ املؤم   -

 .التقارير الطبية والفواتريكتقدمي الوثائق املتعلقة باخلطر عند وقوعه   -

 أي عدم التدخل بإحداث اخلطر.  ،أن يلتزم مببدأ حسن النية طول مدة سريان العقد -
 

 :التأمين لعقد القانونية المبادئ -4.2.1.1
تتمثل  ،العالقة بني األطراف املختلفة للعقدأهم القواعد املتعلقة بتنظيم التأمني لعقد القانونية املبادئ تعترب

 فيما يلي:
 
 
 

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

  فقط للتعويض وسيلة بل ،ربح مصدر التأمني عقد من جيعل أن له نللمؤم   جيوز ال هبأن   التعويض مبدأ يقضي
 عن قيمته تزيد أال   جيب له نللمؤم   بدفعه ناملؤم   يلتزم الذي التعويض فإن   منه ناملؤم   اخلطر حتقق ما إذا هأن   مبعىن

 1.كبريا التأمني مبلغ مقدار كان مهما فعال حدثت اليت اخلسارة

 :النية حسن منتهى مبدأ -ب
من املتعاقدين بيانات جوهرية بالنسبة للعقد خاصة منهما املستأمن ينص هذا املبدأ على عدم إخفاء كل 

على الثقة  بىنالعقد ي   يكون صادقا يف أجوبته، لذلك فإن  إذ جيب أن يفصح عن مجيع احلقائق للطرف اآلخر وأن 
ن عن دفع التعويض ونشوب املتبادلة بني الطرفني. قد يؤدي اإلخالل هبذا املبدأ إىل فسخ العقد وامتناع املؤم  

 2.املنازعات القانونية بني الطرفني، بينما االلتزام به يضمن عدم تعرض أي طرف لعملية الغش واخلداع والتضليل

 :التأمينية المصلحة مبدأ -ج

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

 :الحقوق في الحلول مبدأ -د

أن حيل حمله بكافة ما له من حقوق يف و ن مبا يدفعه من تعويض للمستأمن، هي حق شركة التأمني أي املؤم  
 4.اسرتداد ما ميكن اسرتدادهرفع الدعاوى ضد املتسببني بالضرر وحماولة 

 :التعويض في واالشتراك التأمين في المشاركة مبدأ -ه

 اخلطر نفس ومن الشيء نفس على تأمني شركة من أكثر لدى بالتأمني له ناملؤم   قام إذا هأن  ب املبدأ هذا يقضي
 قيمة دفع يف التأمني شركات مجيع وتشرتك واحدة مرة التعويض مبلغ على سيحصل له ناملؤم   فإن   املدة، نفس وخالل

 5.التأمني مبلغ يف حصتها حسب شركة كل ،منه ناملؤم   اخلطر حتقق عند له نللمؤم   التعويض

  :القريب السبب مبدأ -و

 حلدوث املباشر السبب أو األصلي السبب أو القريب السبب هو منه ناملؤم   اخلطر يكون أن به يقصد
 اخلسارة وقوع إىل النهاية يف أدت اليت احلوادث من سلسلة إىل أدى الذي الفعلي السبب يكون أن مبعىن اخلسارة،

                                                 
 .     147، ص: 2009، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، - العامةتطبيقات على التأمينات  -التأمين وإدارة الخطرحممد رفيق املصري،  -1
 .88علي املشاقبة وآخرون، مرجع سابق، ص:  -2
 .  131، ص: 2009، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، إدارة الخطر والتأمينعيد أمحد أبو بكر، وليد امساعيل السيفو،  -3
 .42مرجع سابق، ص:  ،الكمبيوتر وأصول التأمينعبد العزيز فهمي هيكل، -4
 .149عيد أمحد أبو بكر، وليد امساعيل السيفو، مرجع سابق، ص:  -5
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 ومبلغ التعويض قيمة بدفع التأمني شركة تلتزم حىت وذلك ،األصلي السبب غري خارجي مؤثر أي تدخل دون
 1التأمني.

 
 التأمين: لعقود المميزة القانونية الخصائص -5.2.1.1

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

ن له ن يأخذ القسط، واملؤم  فاملؤم   ،" أن يأخذ كل من طرفيه مقابال ملا أعطاه ":به يقصد املعاوضة عقد
 2.مبلغ التأمني إذا حتقق اخلطريأخذ 

 إذعان: عقد -ب
ن يعد ويطبع ن له جيب عليه قبول العقد بالكامل، بكل بنوده وشروطه، فاملؤم  عقد اإلذعان يعين أن املؤم  

ن له جيب عليه بوجه عام قبول الوثيقة كاملة، وال يستطيع أن يصر على أن يضيف أو حيذف الوثيقة، واملؤم  
العقد ميكن تغيريه عن طريق إضافة  ن له. بالرغم من أن  يتم إعادة كتابة العقد ليناسب املؤم   شروط معينة، أو أن

ن إلصالح عدم التوازن املوجود يف مثل هذا املالحق واالستمارات تعد عن طريق املؤم   مالحق أو استمارات، فإن  
ن. فإذا كانت الوثيقة غري املؤم   أي عدم وضوح أو عدم تأكد يف العقد يفسر ضد عت احملاكم أن  الوضع، شرا 

اإلهبام يف عقود  القاعدة العامة اليت تقرر أن   .)يكون الشك يف صاحله( ن له جيين فائدة الشكاملؤم   واضحة، فإن  
ن له املؤم   ن تكون ملزمة عن طريق مبدأ التوقعات املعقولة، يقر مبدأ التوقعات املعقولة أن  التأمني يفسر ضد املؤم  

الة، جيب أن تكون االستثناءات توقع أن تقدمها الوثيقة بشكل معقول، واليت تكون فع  ييكون له حق التغطية اليت 
ن هلم يكون هلم احلق يف احلماية اليت املؤم   مفهومة وواضحة، وقد شراعت بعض احملاكم أن   ،والتعديالت بارزة

 3.إخفاء القيود الفنيةه جيب عدم توقعوا بشكل معقول احلصول عليها، وأن  

                                                 
 .139سابق، ص:  مرجع، عيد أمحد أبو بكر، وليد امساعيل السيفو -1
 .125سابق، ص: ال رجعامل -2

 .163-161:صص  ،2006، دار املريخ للنشر، الرياض، مبادئ إدارة الخطر والتأمينترمجة حممد توفيق البلقيين وإبراهيم حممد مهدي،  ،جورج رجيدا -3
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دور املستأمن يقتصر على قبول الشروط اليت تستقل شركة التأمني بإعدادها  يف عقد التأمني نالحظ أن  
مسبقا، يف شكل مناذج خمتلفة حسب نوع وطبيعة كل عملية، لذلك عمد املشرع إىل وضع قواعد خاصة وأخرى 

 1.ملستأمنعامة، لتوفري احلماية الضرورية للطرف الضعيف وهو ا

 :زمني عقد -ج
 العقد نفاذل الزمن من مدة يستغرق بل فوريا، األحيان من الكثري يف يكون ال بااللتزام فالوفاء مستمر، أي

 ملزما ناملؤم   ويكون ،التأمني مدة انتهاء غاية إىل العقد سريان بداية من يستمر قد األقساط دفع التزام فإن   وبذلك
 2.املفعول ساري العقد مادام املخاطر لتغطية ضامنا يبقى حبيث ؛مستمرة بصورة العقد بتنفيذ

  ملزم: عقد -د
 التأمني أقساط عبدف له ناملؤم   يلتزم حيث له(؛ نواملؤم   ن)املؤم   طرفيه لكال متقابلة التزامات نشئي   التأمني عقد

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

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

 4." عند اخلطر التعاقد؛ حيث ال ميكن حتديدها إال  

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

 فإن   ولذلك )املستفيد(، أثره يتعدى وبعضها األجل طويل معظمها أن   عقودال هذه طبيعة من ." وقبول إجياب فيه
 5.بتامث   يكون أن جيب التأمني عقد

 
 التأمين:تقسيمات   -3.1.1

 اهليأة حسب التأمينات أنواعسنتطرق إىل  هذا السياقيقسم التأمني إىل عدة أنواع تبعا لعدة اعتبارات، ويف 

التأمني يف النظام االقتصادي  وكذا ،اجلزائري املشرع حسب ،التأمني موضوع حسب،ناملؤم   دور تلعب اليت
 اإلسالمي.  

                                                 
 .37: ، ص2007ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ، 5ط ،مدخل لدراسة قانون التأمين الجزائريمعراج،  جديدي -1
 .37: صاملرجع السابق،  -2

 .124-123ص:ص مرجع سابق، عيد أمحد أبو بكر،وليد امساعيل السيفو،  -3

 .124سابق، ص:ال رجعامل -4

 .123سابق، ص:ال رجعامل -5
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 : نحسب الهيأة التي تلعب دور المؤمّ  -1.3.1.1
  إىل ثالثة أنواع رئيسية: نحسب اهليأة اليت تلعب دور املؤم  ينقسم التأمني 

 :التأمين التجاري-أ
من أنواع التأمني اليت تسعى للربح، وقد ظهرت أنواع عديدة من التأمني التجاري لتلبية  واسعا نطاقايشمل 

املعىن ينصرف إىل  ذكر عبارة التأمني فإن  احلاجات الفردية واألسرية، والتجارية وغري ذلك من املؤسسات، وعندما ت  
القوة الدافعة للتأمني التجاري هو  عاوين فإن  هذا النوع من التأمني وهو التأمني التجاري، وباملقارنة مع التأمني الت

 1.احلصول على الربح

 االجتماعي: التأمين-ب
هو تأمني األفراد الذين يعتمدون يف معاشهم على كسب عملهم من بعض األخطار اليت يتعرضون هلا.  

العمل، املرض، العجز، الشيخوخة، والبطالة، وهذا النوع من التأمني يتوخى ضمان دخل دائم للطبقة  تكإصابا
 2.العاملة يف حاالت العجز وعدم القدرة على العمل

كالعمال   ؛واسعة من املواطنني فئاتهذه األنواع غالبا ما يفرضها القانون ألغراض اجتماعية خلدمة 
ملستقبل عائالهتم. التأمني االجتماعي هو أحد أوجه الضمان االجتماعي الذي  وضمانة واملوظفني محاية هلم

تأمني  :تنظمه الدولة، ويشارك األفراد يف أقساط هذا التأمني كما يشارك أصحاب العمل إلزاما يف هذا التأمني مثل
 3.معاشات التقاعد، والتأمني الصحي، وتأمني العجز وإصابات العمل

 : يالتأمين التعاون -ج
تقوم عليه أو متارسه مجعيات تنشأ لغرض التعاون فقط وليس الربح، تدعى هبيئات التأمني التباديل أو 

. هو تأمني مجاعي يلتزم مبوجبه  4اجلمعيات التعاونية للتأمني، هدفها توفري تغطية تأمينية لألعضاء بأقل تكلفة ممكنة
ن ا منهم عند حتقق اخلطر املؤم  األضرار اليت تصيب أي  كل مشرتك بدفع مبلغ من املال على سبيل التربع لتعويض 

 5.منه
 
 
 
 

                                                 
 .  57عبد القادر العطري، مرجع سابق، ص:  -1
 .89-88 :ص ، ص2008، دار النفائس، عمان، 1، طدفع الدية من قبل شركات التأمين المعاصرةحممد خري، إبراهيم يوسف درادكه،  -2
 .  94، ص: 2006، دار  احلامد للنشر والتوزيع، 1، طإدارة الخطر والتأمينأسامة عزمي سالم، شقريي نوري موسى،  -3

 .56عبد ربه، مرجع سابق، ص: إبراهيمابراهيم علي  -4
 .90حممد خري، إبراهيم يوسف درادكه، مرجع سابق، ص:  -5
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 حسب موضوع التأمين: -2.3.1.1
 إىل ثالثة أنواع:  هحسب موضوع التأمني ينقسم

 :التأمين على األشخاص -أ
يغطي هذا النوع من  1.ن له ال مبالهن منه متعلقا بشخص املؤم  هو التأمني الذي يكون فيه اخلطر املؤم  

احلوادث اليت يتعرض هلا مرضه  ،موته ،متس هذه األخطار حياته ،ن له بذاتهالتأمني األخطار اليت يتعرض هلا املؤم  
 . وأهله املؤم ن لهوغريها من األخطار اليت يكون فيها موضوع التأمني متعلقا بذات  2،زواجهو ،عجزه

 :التأمين على الممتلكات -ب
هذا النوع من التأمني  ن له عن خسارة حلقت ذمته املالية، مبعىن أن  الذي يقصد به تعويض املؤم  هو التأمني 

 -نن نفسه من األضرار اليت تصيبه يف ماله، ويتقاضى من املؤم  ن له يؤم  ن له ال بشخصه، فاملؤم  يتعلق مبال املؤم  
  3.عليه يف عقد التأمنيما يعوضه عن هذا الضرر يف حدود املبلغ املتفق  -شركة التأمني

 : تأمينات المسؤولية المدنية -ج
ن له من األضرار اليت تلحق به جراء ن املؤم  ن املؤم  العقد الذي مبوجبه يؤم   "من املسؤولية:  يقصد بالتأمني

قانونا ، وذلك بسبب األضرار اليت يلحقها بدوره بالغري واليت يعترب مسؤوال عنها " رجوع الغري عليه باملسؤولية
كما يف التأمني على األشياء؛ بل هو ضرر ينجم عن   ةمباشر  ةن منه هنا ليس ضررا يصيب املال بطريقوالضرر املؤم  

 4.ن له بسبب حتقق مسؤوليته التقصرييةدين يف ذمة املؤم  
 
 الجزائري: المشرع حسب التأمينات أنواع -3.3.1.1

 كالتايل: اإللزامية غري والتأمينات اإللزامية التأمينات بني اجلزائري املشرع ميز

 :اإللزامية غير التأميناتأوال: 
  :يلي كما وجوية حبرية برية، أنواع: ثالثة إىل املشرع قسمها

 األضرار. على وتأمينات األشخاص تأمينات ؛نوعني إىل الربية التأمينات يمستق ت   البرية: التأمينات - أ

 واألضرار اخلسائر على كليا أو جزئيا التأمني يكون قد ثحي ؛وواضح حمدد عقد وفق يتم األضرار: على التأمين 
 العقد. يف حمددة حوادث عن النامجة

                                                 
 .65ص:  ،أمحد حممد لطفي أمحد، مرجع سابق -1
 .55حممود الكيالين، مرجع سابق، ص:  -2
 .71حممد لطفي أمحد، مرجع سابق، ص: أمحد -3
 .47، ص:2008، دار كليك للنشر، اجلزائر، 1، طالتأمين والمسؤولية المدنيةسعيد مقدم،  -4
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 أو بتللمكت يدفع بأن يلتزم له، نواملؤم   ناملؤم   بني احتياط اتفاقية :"هأن   على املشرع فهعر   األشخاص: تأمينات 
 العقد يف عليه املنصوص األجل حلول عند أو احلادث حتقق حال يف " ريعا أو رأمساال " حمددا مبلغا املعني للمستفيد

 1." عليه متفق استحقاق جدول حسب األقساط بدفع املكتتب ويلتزم

 يغطي حيث حبري؛ نقل عمليات بأية املتعلقة األخطار ضمان إىل البحري التأمني يهدف البحرية: التأمينات -ب
 .الطارئة احلوادث نتيجة السفينة وهيكل املشحونة، البضائع ،األموال تصيب اليت املادية راألضرا ناملؤم  

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

  اإللزامية: التأمينات ثانيا:
 ةحبري برية، تأمينات إىل كذلك اإللزامية التأمينات اجلزائري املشرع مقس   لزاميةاإل غري التأمينات غرار على

 يلي: كما ،وجوية

 جمال يف التأمني ،املدنية املسؤولية على التأمني ،احلريق على التالية:التأمني األقسام إىل تصنفالبرية: التأمينات - أ
 بالسيارات. املتعلقة املدنية املسؤولية تأمني ،الصيد عن املدنية املسؤولية تأمني ،البناء

 والجوية: البحرية التأمينات -ب
 باجلزائر معتمدة تأمني شركة لدى بالتأمني ملزمة باجلزائر مسجلة مركبة أو سفينة اجلزائري،كل املشرع حسب

 الغري. اجتاه املنقولة والبضائع األشخاص اجتاه املدنية املسؤولية على كذلك ،والتأمني

 
 : التأمين في االقتصاد الوطنيدور  -5.3.1.1

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

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

  إليها تتعرض اليت املخاطر بدراسة البشرية القوى على احملافظة خالل من اإلنتاج رفع. 

 األخطار لتغطية مقابلة كتكلفة  التأمني. 

 لرأمسال ضمانات توفري. 

 قيد أو خوف دون اإلنتاجية السياسة رسم. 

                                                 
 .12املتعلق بالتأمينات، ص: 07-95، األمر رقم 60 املادة -1
 ( شبكةCASNOS) لغير شبكة األجراء االجتماعية للتأمينات الوطني الصندوق حالة دراسة -الوطني االقتصاد حركية على االجتماعي الضمان نظام ثرأ، عياش درار -2

 . 21-20: ص ، ص2005اجلزائر،  ،جامعة اجلزائر، رسالة ماجستري غري منشورة، - بومرداس
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 اجملمعة لالستثمار االحتياطات خالل توجيه من االقتصادية لتنميةا خمطط ومتويل األموال رؤوس تكوين 

 االستثمارية املشاريع يف جديدة أموال رؤوس دخول. 

 إىل  باإلضافة االقرتاض،لعمليات  تتسهيال للمدين التأمني يقدم حيث؛ االئتمان لدعم وسيلة التأمني
 اخلارجية وبالتايل التجارة وانتعاش تنشيط يف فتساهم الصعبة، العملة جللب مصدرا تعترباليت لتأمني ا خدمات

 .البنوك نشاط زيادة

 

 شركات التأمين:  عمل  إطار  -4.1.1

وفقا لرغبات عمالئها تعترب شركات التأمني من الشركات اخلدمية اليت تعمل على تقدمي منتجاهتا التأمينية 
 هاوظائف ،هاوخصائص هاأهداف،يتم التطرق إىل تعريف شركات التأمني . يف هذا السياقاملتغرية واملتجددة

 .هاليات عملآ وأخريا ،اليت تقوم عليهاسياسات ال
 
 تعريف شركات التأمين: -1.4.1.1

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

هيئة مرخصة من طرف السلطات العمومية واليت  :"اشركة التأمني على أن   (Christian SAINRAPT) فيعر  
تتحصل على االعتماد اإلجباري من أجل ممارسة عمليات تأمينية حمددة تتضمنها القائمة امللحقة هبذا االعتماد؛ 

 ." معظم اهليئات التأمينية هي شركات جتارية، وأغلبيتها هي شركات مسامهة مغلقة حبيث أن  

 
 أهداف وخصائص شركات التأمين: -2.4.1.1

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

 واجلماعات.

 أهداف شركات التأمين: :أوال
ع ميادين نشاطها والفئات اليت تستهدفها؛ حيث ال هتتم يتتنوع أنواع شركات التأمني حسب أشكاهلا وتوز 

لذا  ،بشيء يضاهي اهتمامها بتعظيم الربح، والذي يعترب من أولوياهتا وأهدافها الرئيسية ةشركات التأمني اخلاص
التأمني  يف حني أن   ،جند تركيزها الشديد خيص بشكل عام على األخذ بكل وسيلة تعظم الربح وجتنب اخلسارة

ة على مواجهة األخطار االجتماعي ليس هدفه األساسي هو الربح، بل يتمثل يف مساعدة طبقات اجملتمع الضعيف
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أي يعمل على خلق نوع من العدالة بني  ،حالة التأمني ضد املرض والتأمني ضد البطالة :اليت تتعرض هلا، مثل
 طبقات اجملتمع.

 ثانيا: خصائص شركات التأمين: 
تتمثل هذه  ؛الشركاتمبجموعة من اخلصائص متيزها عن غريها من  ،جبميع أشكاهلاشركات التأمني  تتسم

 1اخلصائص فيما يلي:
 .شركات التأمني من بني املؤسسات املالية األكثر خضوعا للقوانني، خصوصا يف جماالت استثمار األموال -
واستثمار األموال املتحصل عليها قصد  ،تقدم خدمات تأمينية لزبائنها يف شكل عقود معاوضة من ناحية -

ف ضمن املؤسسات التعاقدية بتعهدات متبادلة بني اإليفاء بتعهداهتا وحتقيق ربح من ناحية أخرى، هلذا فهي تصنا 
 .نة للخطر واملستأمنالشركة املؤم  

ا ال ختضع كما أن  ا آجلة، وأسعارها حتدد وفقا لألسس الرياضية واالحتماالت،  تتميز خدماهتا املقدمة بأن   -
 .لقوانني العرض والطلب

أمواهلا احملددة قانونا، بالرتكيز على  رالتزاماهتا وأهدافها تدفعها للتكيف أكثر يف التعامل مع جماالت استثما -
 .االستثمار يف امليادين األقل خماطرة

هلا الزبائن أو املخاطر اليت  اليت يتعرض رسواء بالنسبة لتحمل بعض األخطا يتمحور وجودها على مفهوم اخلطر -
وحماولة  ،زيادة على ذلك مالزمتها للتطور االقتصادي وجماراة التحوالت اليت تطرأ عليه ،تتعرض هلا هي نفسها

 .النامجة عن تلك التحوالت رمسايرة احتياجات زبائنها بدراسة وخلق منتجات تأمينية ملواجهة األخطا
 ىهذه الشركات ال ختدم مصلحتها الذاتية فقط، ولكن تنعكس أيضا علالدراسات والبحوث اليت تقوم هبا  -

 .للبالد ياالقتصاد االستقرار والنمو
صعوبة حتديد نتيجة الدورة بالنسبة لشركات التأمني والذي يكون بشكل تقديري، بسبب ختطي مدة بعض  -

ا قد الية واملصاريف املرتتبة عن تلك العقود، مم  عقود التأمني للسنة املالية، وبالتايل عدم إمكانية حتديد االلتزامات امل
يؤثر على املركز املايل للشركة بسبب تأثري أقساط التأمني مثال سواء املوجودة حتت التحصيل أو املدفوعة مسبقا وال 

 .بعد انتهاء آجال العقود ميكن التحقق من تلك النتيجة إال  
خاصية طول  يف املستقبل، ألن   كة  التأمني معرفة مداخيلها إال  انعكاس دورة اإلنتاج فيها؛ حيث ال يتسىن لشر  -

 جتاه العمالء سار للسنوات القادمة من تاريخ االكتتاب.اأجل التزاماهتا 
 
 

                                                 
، رسالة ماجستري غري منشورة - (CAARدراسة حالة الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة الـتأمين ) - إدارة المخاطر في شركات التأمين استراتيجياتعبد القادر عصماين،  -1

 . 79 -77: ص ، ص2006جامعة سطيف، اجلزائر، 
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 وظائف شركات التأمين: -3.4.1.1
د العمليات اليت تقوم هبا شركات التأمني، ولتحقيق ختتلف وظائف شركات التأمني باختالف حجم وتعق  

اليت متكنها لسياسات واالسرتاتيجيات املالئمة رسم ووضع جمموعة من ا اعليه ،اهلدف من وجود هذه الشركات
 من الوفاء بالتزاماهتا.

إىل جانب وظيفة التأمني اليت هي النشاط البارز يف الشركة، هناك جمموعة من الوظائف األخرى اليت تقوم 
 وهو ،ة كبرية باستثمارات الشركة، كذلك إدارة النشاط التسويقيهبا كإدارة األصول واخلصوم الذي يهتم بدرج

 ند له عدد أقل من العاملني.  النشاط األقل وضوحا والذي جي  

 أوال: إدارة العمليات:
عترب شركات التأمني من املؤسسات املالية اليت تلعب دور الوسيط الذي يتلقى أقساط التأمني من قبل ت  

واليت ختصم منها التكاليف  ،من جهة، وتقوم باستثمارها من جهة أخرى للحصول على عوائد جمزية املؤ من هلم
على  .ك الشركةواملبلغ الذي تدفعه يف صورة تعويضات وعوائد للمستأمنني ليتبقى الربح الذي حيصل عليه مال  

أن تكون الشركة قادرة على التحديد  توقعه ي  التعويضات قد ال تكون معلومة يف الوقت احلاضر، فإن   الرغم من أن  
كنها من تغطية التكاليف والتعويضات وحتقيق العائد املطلوب، وهي املهمة الرئيسية الدقيق لقيمة القسط مبا مي  

إلدارة عمليات شركات التأمني، واليت يطلق عليها باالكتتاب،باإلضافة إىل هذه العملية تقوم شركة التأمني مبهام 
 وكذلك اإلسراع يف حتصيل األقساط. ،قدر املستطاع بتخفيض تكاليف هذه العمليات أخرى  فهي تقوم

 ثانيا: إدارة األصول والخصوم:
نة من أوراق مالية واستثمارات عقارية هيكل األصول يف ميزانية شركة التأمني هو حمفظة استثمارات مكو   إن  

 االستثمار على مبدأين أساسيني:وقروض وغريها من أنواع االستثمارات؛ حيث تقوم سياسات 

جانب  علىأقساط التأمني تنعكس  وهذا يعين أن   ،: استثمار أقساط التأمني فور استالمهاالمبدأ األول -
 زيد من االستثمارات.املاألصول يف شكل 

للحماية من أي خسائر قد تنجم عن اخنفاض تلك  كأدوات: اعتبار رأس املال واالحتياطات  المبدأ الثاني -
 االستثمارات، فضال عن خماطر زيادة التعويضات عن قيمة األقساط احملصلة.

املبالغ  إدارة اخلصوم متثل املخصصات اجلانب األكرب من خصوم شركات التأمني بصفة عامة، ذلك أن  يف 
إضافتها  يتم اليت يتوقع أن تدفعها الشركة للمستأمن خالل الفرتة اليت يغطيها التأمني اليت عادة ما تكون منه قيم

إىل حساب املخصصات، وعندما تدفع الشركة بعض التعويضات ينخفض رصيد كل من املخصصات ورصيد 
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املخصصات يف  ونشري إىل أن   ،يف حكم اخلسائر النقدية وعندما تزيد املدفوعات عن قيمة املخصصات يعترب ذلك
 1.أكرب منها يف شركات التأمني األخرى األشخاصشركات التأمني على 

 إدارة النشاط التسويقي:  ثالثا:
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 

إضافة إىل  ،من إمجايل تكلفة العمليات % 40فمثال متثل عمولة الوكالء القائمني على تسويق اخلدمة حوايل 
حساسني اجتاه سعر اخلدمة مصاريف اإلعالن وابتكار أنواع جديدة من وثائق التأمني، وقد أصبح العمالء 

لت فيه شركات التأمني من االهتمام بتنمية تشكيالت جذابة من وثائق التأمني إىل التأمينية إىل احلد الذي حتو  
 2.كفء من شأنا أن ختفض التكلفةتنمية طرق تسويق  

 3باإلضافة إىل الوظائف السابقة تقوم شركات التأمني بالوظائف التالية:
 وظيفة التسعري. 

 وظيفة االكتتاب. 

 وظيفة اإلنتاج. 

 وظيفة تسوية املطالبات. 

 وظيفة إعادة التأمني. 

 

 سياسات شركات التأمين:  -4.4.1.1
 الوفاء بنيا تعمل على التوفيق أن   والتقنية املفروضة على شركات التأمني، إال  على الرغم من القيود القانونية 

بالتزاماهتا، والسعي إىل حتديد أهدافها بدقة قصد حتقيقها، وذلك من خالل وضع السياسات واالسرتاتيجيات 
 :ما يلي من بني أهم السياسات املعتمدة من طرف شركات التأمني نذكر املناسبة.

 سياسات االستثمار:أوال: 
تميز بامتالكها للقدر اهلائل من األموال تخصوصا  األشخاصشركات التأمني عموما وشركات التأمني على 

هذا  ،هبذا النوع من التأمني التزامات طويلة األجل ةااللتزامات املتعلق اليت ميكن توجيهها لالستثمار، باعتبار أن  
يكون االهتمام األساسي حول ما إذا كان جمموع  األضرارالتباين له انعكاساته بالنسبة لإلدارة، ففي تأمني 

االهتمام يكون  فإن   األشخاصا يف حالة التأمني على األقساط يف سنة ما أكثر من التعويضات املدفوعة أم ال، أم  

                                                 
 .431:ص، 1971، بريوت، دار النهضة العربية، النظام المحاسبي في المنشآت المالية، عمر السيد حسنني -1
 .409منري إبراهيم هندي، مرجع سابق، ص:  -2

 .157:أسامة عزمي سالم، شقريي نوري موسى، مرجع سابق، ص -3
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استثماراهتا سوف تغطي االلتزامات املتوقعة مستقبال أم ال، أي حول ما إذا كانت األموال املتاحة إضافة إىل عوائد 
 . األشخاصمتثل فوائد االستثمارات مصدر أساسي لتغطية التعويضات يف شركات التأمني على 

 ثانيا: سياسات التمويل:
ا تعتمد يف مصادر متويلها بالدرجة األوىل عن املؤسسات املالية األخرى يف كون أن   شركات التأمني ختتلف

غلب األحيان تتدخل القوانني والتشريعات يف حتديد احلد األدىن لرأس املال. كما أ، ويف رأس املال املدفوععلى 
وهو األمر الذي يستوجب  ،اليت متثل جانب كبري من خصوم شركات التأمني املؤوناتعلى  شركات التأمنيتعتمد 

 ذه املؤونات واملدفوعات املتعلقة بالشركة. املوازنة بني ه

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

املؤم ن من الرتتيبات والشروط املتعلقة بعمليات التأمني ابتداء من حلظة قبول اخلطر بناء على املعلومات املستمدة 
هنا بني التأمني على منيز ن منه. ، وكذلك تقدير قيمة األقساط إىل غاية دفع التعويضات عند حتقق اخلطر املؤم  هلم

 : ، كما يلياألضراروالتأمينات  األشخاص
  اليت على ضوئها يتم وضع احتماالت للتاريخ املتوقع للوفاة  ةيقوم على جداول احليا األشخاصالتأمني على

، ومن غري املتوقع أن تفاجأ املؤم ن هلمواليت على أساسها يتم تقدير قيمة األقساط الواجبة الدفع من قبل 
الشركة بوفاة نسبة غري طبيعية من املستأمن يف سنة معينة بشكل يؤدي إىل زيادة ضخمة يف مبالغ التأمني 

حقة عن قيمة األقساط احملصلة يف السنة املعينة، يستثىن من ذلك بالطبع حاالت الكوارث الطبيعية اليت املست
 تإدارة املخاطر يف تلك الشركا ، لذا فإن  إفالسها وبالتايلقد يؤدي حدوثها إىل اهتزاز املركز املايل للشركة 

 .عادة ما تكون يف حدها األدىن
  الصورة ختتلف، إذ يف أغلب احلاالت تزيد قيمة األقساط احملصلة عن قيمة  إن  ف على األضراريف حالة التأمني

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 

يف بعض احلاالت تقوم الشركة بفرض الشروط املتعلقة باحلماية أو الوقاية  ذرا الستحقاق التعويضات.ح
 دون فئات أخرى. املؤم ن هلمن عليها، أو قد تقرر العمل مع فئات معينة من لألموال املؤم  

 

 :ليات عمل شركات التأمينآ -5.4.1.1
فباإلضافة إىل اجلانب القانوين هناك اجلانب  ؛التأمني يقوم على عدة جوانب كما ذكرنا سابقا أن  

عرب األسس الفنية عن الطرق واألساليب اليت يتم من خالهلا وضع تنظيم معني ، وبالتايل ت  واإلحصائياالقتصادي 
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عن طريق إجراء املقاصة بني األخطار اليت يتعرضون هلا وفقا  ،املؤم ن هلماألساس التعاوين بني جمموع يقوم على 
 1آلليات ومبادئ اإلحصاء كالتايل:

 :آلية توزيع الحوادث -أ
املشاركني  املقصود هبا الكيفية والوسائل الكفيلة حبسن تقسيم املرتتبات املالية لألخطار احملققة على بعض

احلوادث)األحداث  -التأمني يقوم أساسا على توزيع تبعاتتقدمي خدمات  ن  إيف التعاونية، ومبعىن آخر ف
نظريات مسيت بقوانني  ر هلم، وهو ما دفع الرياضيني يفالكوارث( اليت حتل بالبعض منهم،على جممل املؤث  ،راألخطا

 .األعداد الكبرية إىل وضع شروط هذا التعاون

 اإلفالس:النفور من الخطر وتجنب احتمال  -ب
بل يراد به السلوك العقالين  ،ليس الشعور النفساين أو التصرف التلقائي للعون االقتصاديود به هنا صاملق

استوحت املالحظة واملتابعة الدقيقة لتقنيات .هاملرتجم بالطلب على التأمني، وقياس هذا الطلب وإمكانية إشباع
وللتقدير االقتصادي  ،سابالدروس لتكييف طرق احل هذا النشاط االقتصادي التحليل املوضوعايت للعديد من

لألفراد نفورا طبيعيا من  واليت تفيد بأن   ،اخلطر وعدم اليقني ألوضاع عدم اليقني وبوتقتها فيما يطلق عليه بنظرية
أكثر من غريهم لقبول اخلطر والغش واالحتيال جيعل فرضية  لامليو  وجود بعض األشخاص ذوي أن   اخلطر، إال  

 .صحيحة متاما أو مشكوك فيها النفور العام من اخلطر غري
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
 قسنطينةجامعة  رسالة ماجستري غري منشورة،، -( SAA)دراسة ميدانية بشركة  -" حالة األضرار المادية" توالتعويضاأمين السيارات بين التسعيرة ت، حميي الدين شبرية -1

 .71، 66: ص ، ص2005اجلزائر، 
-  ع عدد يجتمأين يتم ن هلم ؛ حيث يقوم التأمني أساسا على التعاون بني املؤم  وقانون األعداد الكبرية التعاون واملقاصة بني األخطار :وأسس أمهها مبادئتقوم هذه اآللية على عدة

ع آثار الكوارث على كل املشرتكني ويصبح العبء على  وز  يف تغطية ما يقع هلم من أخطار وحوادث، بفضل هذا التعاون ت   اتعرضون لنفس األخطار لكي يسامهو يمن األشخاص الذين 
ن منها حقق التعاون األخطار املؤم   زاد عدد املؤم ن هلمما زاد عدد األخطار، فكل   هذه ملقاصة بنياكما يتم إجراء ،  الكوارثكل منهم سهال بالنظر إىل األضرار اليت ترتتب عن حتقق 

ويدفع هلم التعويضات عند حتقق اخلطر من الرصيد املشرتك الذي يتكون من  املؤم ن هلمتقوم شركة التأمني بإجراء مقاصة بني األخطار اليت يتعرض له  ،أينأهدافه على حنو أفضل
 .املؤم ن هلمحصيلة األقساط اليت دفعها 
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 :للتأمين  واقع وتطور السوق األوربي -2.1

 
 وصل إىل ما هو عليه اآلن، وذلك ضمن مراحل لتأمني العديد من التطورات إىل أن  لشهد السوق األوريب 

وتنظيم السوق  نشأةالتطرق إىل من خالل  احملورسنتناول بالدراسة هذا يف هذا السياق . متعددة من تكوينه
شركات التأمني األوربية ، (2011-2002(للفرتة  الوضعية االقتصادية لقطاع التأمني حتليل ث   ،األوريب للتأمني

أثر أزمة الديون السيادية على أخريا ، و (ILS) سوق األوراق املالية املرتبطة بالتأمني ،وهيئات التصنيف االئتماين
 .قطاع التأمني يف أوربا

 
 وتنظيم السوق األوربي للتأمين:  نشأة -1.2.1

تنظيم و  من خالل التطرق إىل هيكلضمن مرحلتني  وتنظيم السوق األوريب للتأمني نشأةسيتم التطرق إىل 
االحتاد تنظيم السوق األوريب للتأمني ضمن هيكل و  ث   ،(EC)السوق األوريب للتأمني ضمن اجملموعة األوربية 

 .(UE)األوريب
 

 :(ECالمجموعة األوربية )ضمن  وتنظيم السوق األوربي للتأمين هيكل-1.1.2.1
وعلى عكس سواق التأمني األوروبية يف العقد املاضي، أل التنظيمي اهليكليف  من عدم االستقرارعلى الرغم 

اليت مست و  العوملةختضع للتغيريات اليت فرضتها ومل حممية  أسواق التأمني األوروبيةت ظل   ،األخرى املالية القطاعات
 األنظمة التقييدية والقانونية املفرطة على هذا القطاع ا، وكذصوصية أعمال التأمنيخلبالنظر  الكثري من القطاعات،

 يف .من جهة أخرى د املنافسة احمللية واألجنبيةقي   الذي من دولة إىل أخرى املمارساتيف  االختالفمن جهة،و 
  اأن   إال   ،اتييف السبعين لفتح أسواق التأمني (EC)ة ياجملموعة األوربية كانت هناك حماولة من قبل الوضعه هذ ظل
 .ةحمدود تكان

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

-  من قبل باجملموعة يسمى كان ( االقتصادية األوروبيةEEC)، حتقيق التكامل االقتصادي مبا يف ذلك  هبدف1957نشئت مبوجب معاهدة روما لعام منظمة دولية أ   وهي عبارة عن
واليت  ،الناطقة باللغة اإلجنليزية الدوليف  " السوق املشرتكة "سوق مشرتكة بني األعضاء الستة املؤسسني: بلجيكا، فرنسا، أملانيا، إيطاليا ، لوكسمبورغ وهولندا. كان يعرف أيضا باسم 

جمموعة مشرتكة من املؤسسات جنبا إىل جنب مع االحتاد األورويب  تاكتسب؛ حيث 1993ل تسميته رمسيا على هذا النحو عام األوروبية حىت قب اجملموعةيشار إليها أحيانا باسم 
 ت   1993عند بدء نفاذ معاهدة ماسرتخيت عام  .1965بروكسلاألوروبية مبوجب معاهدة  اجملموعاتاألوروبية للطاقة الذرية باعتبارها واحدة من  واجملموعة (ECSC)للفحم والصلب 

مت بشكل مجاعي للجماعات األوروبية الثالث مبا يف ذلك االحتاد كان هذا أيضا عندما قد    ،غطي جمموعة واسعة من السياساتوت لتعكس (EC) إىلاألوروبية  اجملموعةتغيري اسم 
اندجمت ركائز  أين2009هذا الشكل حىت ألغيت من قبل معاهدة لشبونة عام على األوروبية  اجملموعةوجدت  .(EUرويب )من األركان الثالثة يف االحتاد األو ركن األورويب لتشكل أول 

 .األوروبية حمل اجملموعةاالحتاد األورويب حيل أن  علىاالحتاد األورويب السابق 
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األوريب ضمن سياق  سوق التأمنيواندماج يف  تكاملبدأت اجلهود إلنشاء حركة  ،1992حبلول ناية عام 
جمال اخلدمات املالية حتكم  الضوابط اليتعدم وضوح لوذلك  ،األوروبية الستكمال السوق الداخليةاجملموعة  خطة

رؤوس األموال  حلركاتمع التحرير الكامل  ،إنشاء منطقة مالية متكاملة من خالل ،املاليةوالروابط بني القطاعات 
 وتوفري اخلدمات املالية عرب احلدود يف جمال اخلدمات املصرفية واألوراق املالية والتأمني.

اليت منعت عبور هذه الصناعة  القانونية القيودبسبب  اوتقليدية حملي أسواق التأمني األوروبية معزولة تظل  
األطر التنظيمية التقييدية وقنوات التوزيع  وكذا (،دويلال بالطابع تتسماستثناء إعادة التأمني اليت ) عرب احلدود

 . والداخليةاخلاصة بكل بلد واالختالفات يف العادات واملمارسات اخلارجية 

التنظيمية لقوانني إىل جانب ا، الدولفروق أسعار واسعة بني بو خمتلفة  تأمنيمنتجات  تساد نتيجة لذلك
عالية من الدرجة ال ذاتدول ال فرنسامتبوعة ب أملانيا؛ حيث كانت يف مجيع الدول األوروبية متناسقةتكن  اليت مل
وهو األمر  التدخل التنظيمي منلحفاظ على احلد األدىن ل السوققوى  على بشكل كبريواليت تعتمد  ،التنظيم

يف وكالة  250و يف أملانياوكالة  320:ـب 1990يف الوكاالت سنة  عدد املوظفني يف العمليات التنظيميةالذي يفسر 
 فقط يف اململكة املتحدة. وكالة  73يف هولندا ووكالة  116 ،فرنسا

الرفع من  ، جتلى ذلك من خاللضمن اجملموعة تتغريالتنظيمية والتنافسية  الوضعيةبدأت  1988منذ عام 
 بني شركات التأمني عمليات الدمج واالستحواذ ناجتة عنجديدة توزيع منتجات وطرق القيود التنظيمية وظهور 

 كو بنبني الاستحواذ عملية  40ما يقارب  1990و 1985بني عاميشهدت اجملموعة األوربية ) وبني والبنوك وبينها
مثل هذه وراء الرئيس  كان اهلدف  (املؤسسات يف خمتلف البلدانبني  شراكةعشرة عروض  ،التأمني وشركات

 .1992ناية عام  املوحدةالسوق األوروبية  األوروبية إلنشاء اجملموعةالتغيريات هو زيادة املنافسة يف ضوء مشروع 

 أوال: التوجيهات األولى للمجموعة األوربية المتعلقة بتحرير شركات التأمين:
عن  اتيلفرتة السبعينيف أسواق التأمني املباشر  األوروبية لفتح املنافسةاجملموعة احملاوالت األوىل يف كانت 

 1973مدت عام ، اليت اعت  األضرارالتأمني على متعلقة بشركات األوىل التوجيهات : التشريعات طريق نوعني من
بعض  وضع ت   أين ،1979مدت عام ، اليت اعت  األشخاصتعلقة بشركات التأمني على املالثانية التوجيهات و 

التوجيهات املتعلقة  دتاعتم  باإلضافة إىل ذلك . الدولالقواعد األساسية إلنشاء الفروع والوكاالت يف مجيع 
أو  األشخاصعلى التأمني ا االختيار بني أحد الفرعني إم  و  مبدأ التخصص، األشخاصبشركات التأمني على 

 .األضرارالتأمني على 

ت ظل   1986-1975الفرتة خالل آثار التكامل واالندماج كانت ضئيلة، ف أن   رغم هذه التوجيهات، إال  
 3.7بني 1986عام تراوحت  ، أينأكرب أربع دول يف اجملموعة األوربيةيف  حصة الشركات األجنبية دون تغيري تقريبا
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عدد و  % 13أسهم الشركات األجنبية تتجاوز  ملهذه الدول من  ويف كل1،يف اململكة املتحدة % 4.8وأملانيا  يف %
 يف الثمانينات. شركات التأمني األجنبية ارتفعت يف البداية ولكن اخنفضت بشكل كبري

 إىل وجود واالندماجاتضمن التكامالت ونقص املنافسة هذا األثر الضعيف لتحرير الشركات  يعزى
 الشركات اسلسلة من العقبات اليت حالت دون؛ باإلضافة إىل اختالفات جوهرية يف األطر التنظيمية احمللية

قانون  ،احملاسبةبالقواعد العامة املتعلقة  ،: قنوات التوزيع اخلاصة بكل بلدتتعلق بـ، واليت األجنبية من العمل حبرية
 معينة من األعمال.احتكارا الدولة خلطوط و قانون العقود،  ،الشركات

 لمجموعة األوربية:ل تكامل الماليلا أوال: مراحل
 سي على الربنامج التابع للمفوضية األوروبيةضفاء الطابع املؤس  إل 1987سنة دحالقانون األورويب املو  دعت م  أ

 تبادل حر منطقةخللق و  1992ديسمرب  31ستكمال السوق الداخلية حبلول ال (،املعروفة باسم الكتاب األبيض)
 اجملال املايليف  التكامل أيمن هذا املشروع اهلدف األساسي  قلتحقيو  ،لسلع واخلدمات ورأس املال واألشخاصل

يف جمال اخلدمات املصرفية واألوراق املالية  وتوفري حرية اخلدمات املالية ،حترير حركة رؤوس األموال االعتماد على ت  
 .والتأمني

 كفاءة من خالل مزيد من املنافسة واستغلالتتحقق زيادة املايل و التكامل االقتصادي من خالل هذا 
القدرة التنافسية الدولية ا يزيد بدوره مم   ،لمنتجات املاليةلخيارات أوسع بأسعار أقل  انضمو  ،الوفورات احلجم

 .EC))موعة اجمل للقطاع املايل يف اقتصاد

يف حرية شركات التأمني لتأسيس عملياهتا يف دولة عضو  بشكل أساسي متطلبات التكامل املايل تتمثل
نظمة األيف الة لتحقيق التكامل واملنافسة دون تنسيق احلريات ال تكون فع  هذه  أن   ، إال  أخرى عرب احلدود

 هألن   التأمنيخاصة يف جمال  ة صعبةالتنسيق مهم   عملية أن   ، باعتبارواليت ختتلف بني الدول األعضاء ،التحوطية
 مقارنة بالقطاعات األخرى. صوصيات كثريةخبيتميز 

 

 
                                                 

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).   

- أخرى :                                  متطلباتملتطلبات األساسيةا                  : 
 .العالقات مع بلدان العامل الثالث -.                         حرية انتقال رؤوس األموال -
 .استقرار أسعار الصرف -.                             ؤسساتاملحرية إنشاء  -
 .املالية اجلوانب -.    قطاع البنوك عرب احلدود يفجمانا  تقدمي خدمات -
 .الضرائب لصاحل املؤسسات احمللية يفتفضيلية العاملة املالقضاء على  -        .ق املالية )خدمات االستثمار(أسواق األورا -
 .يف اخلارج ألصولا استثمار صناديق املعاشات التقاعدية: استعراض قواعد احليطة املالية وال سيما القيود املفروضة على  -.                                      قطاع التأمني -
 .ل األموالياستخدام النظام املايل لغس منع -.                          مواءمة القواعد التحوطية -
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 بالمخاطر:التوجيهات األولى للمجموعة األوربية المتعلقة  ثانيا:
 على ديأك، واملتمثل يف التقطاع التأمنياألوروبية واملتعلق بمن حمكمة العدل  صادركم حل نتيجةوضعها  ت  

العمالء يف اجملال  وكذا ،(mass risks)الصغار محاية محلة الوثائق و  احلق يف توفري خدمات التأمني عرب احلدود
 .(large risks)الصناعي والتجاري 

  التحرير الكامل لسوق التأمين:  مقترحاتثالثا: 
أي ، األضراروعلى  األشخاصتقدمي مقرتحني خاصني بالتوجيهات املتعلقة بتأمينات  ت   السياقيف هذا 

 تطبيق قواعد التنسيق فيما يتعلق ت   أينهذه التوجيهات الثالثة من نوعها لتعميم حترير سوق التأمني؛ تعترب 
فرعي إناء التخصص بني  كما ت    .إلغاء احتكار الدولةو  ،قانون العقود ،متثيل األصول،التقنية :االلتزاماتـب
 جلميع الشركات اليت ت   1979عام  األوىل اتفرضها من قبل التوجيه اليت ت   األضرارو  األشخاصعلى تأميناتال

 1.إنشاؤها
عمليات اندماج واستحواذ ومشاريع من إجراء  أسواق التأمني األوروبية نتك  مت هذه التوجيهاتمن خالل 

 هذهظل املنافسة في حف زاألمر الذي  ،توزيعال اتشبككذا املصريف، و  ومع القطاع، عرب الشركات التابعة مشرتكة
 .البيئة اجلديدة

 
 (:EU) االتحاد األوربيهيكل وتنظيم السوق األوربي للتأمين ضمن  -2.1.2.1

هذه ت مت   2؛فيه استكمال اندماج السوق األوريب للتأمني اليوم الذي ت   1994 جويليةمن كان الفاتح 
املتعلقة بتأمينات  1973توجيهات )املتعلقة هبذا األمر  توجيهيةالبادئ منذ صدور املعشرين عاما  عملية خالل

 ." املوحدة التأمني سوق خلق فعال "وهو ما  ،(األشخاصاملتعلقة بتأمينات  1979وتوجيهات  ر،اضر األ

القيام بأعمال جتارية يف مجيع دول االحتاد األورويب شريطة أن يتم من ن شركة التأمني ك  هذه التوجيهات مت  
موجة حترير غري مسبوقة من عمليات االندماج واالستحواذ ى إىل وهو األمر الذي أد   ،نبلداال هذه منرتخيص ال

عملية اندماج  2595ما يقارب  2002-1990 خالل السنوات ؛ حيث ت  ملؤسسات املالية األوروبيةفيما بني ا
أمني مصرح هبا يف إحدى الدول تي شركة ن طالب التأمني من اللجوء إىل أك  وهو األمر الذي مي   3،واستحواذ
 .األعضاء

                                                 
1- Ibid, p: 173. 
2- 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. 
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فتح اجملال أمام إمكانية توسيع  ،نتيجة لالنيار الذي شهدته األنظمة االشرتاكية لدول وسط وشرق أوربا
من خالل قيام هذه الدول باالنضمام إليه شريطة استيفاء الشروط املتعلقة باالحتاد، وهو  االحتاد األورويبنطاق 

 27وصل عدد األعضاء إىل  2007، ويف جانفي2004انضمام أكثر من عشرة دول يف ماي  ى إىلاألمر الذي أد  
 هاشركة لقيام 775:ـهد اخنفاض يف عدد شركات التأمني بو ش 2007إىل  2004خالل الفرتة املمتدة من  1.عضو

 .التأمني قطاعوهو األمر الذي كان له األثر اإلجيايب على  2مع شركات أخرى  بعمليات استحواذ واندماج

 العمل على  صناعة التأمني وبدء( يفLamfalussyالعمل على وضع جلنة ) 2005خالل عام  كما ت  
حتقيق مستوى عال من التنسيق  3، وهذا لغرض حتقيق هدفني أساسيني مها:" 2 املالءة توجيهات "وضع 

لسوق املتعاملني يف امجيع مع سقة الة ومت  ر معايري ائتمان فع  على شركات التأمني، وتوف   واإلشراف األورويب
 األوروبية.

 
 :(2011-2001(للفترة    األوربي  تحليل الوضعية االقتصادية لقطاع التأمين -2.2.1

نظر لعدة عوامل ترتبط باآلثار املتعلقة بأزمة بالمؤخرا العديد من التحديات،  صناعة التأمني األوروبيةتشهد 
رت واليت أث  الفائدة،  يف معدالتاخنفاض اقتصادي، والذي جنم عنه  تباطؤالديون السيادية وما تشهده املنطقة من 

حتليل يف هذا السياق سيتم  .األشخاصعلى شركات التأمني وعلى األخص شركات التأمني على  كبريبشكل  
 األمهية االقتصادية لقطاع التأمني يف االحتاد األورويبمن خالل معرفة  االقتصادية لقطاع التأمني األوريبالوضعية 

استثمارات ، األضرار، وعلى األشخاصقطاع التأمني على ، دراسة يف السوق العاملي للتأمنيمدى مسامهته و 
 .قنوات توزيع املنتجات التأمينية، و شركات التأمني األوربية

 

 

 :األهمية االقتصادية لقطاع التأمين في االتحاد األوربي -1.2.2.1
من خالل توفري احلماية ضد يف االحتاد األورويب يف دعم التنمية االقتصادية مهما يلعب التأمني دورا 

لتأمني لميكن حصر الدور االقتصادي  ، يف هذا اإلطارنتيجة لتعرض الوحدات االقتصادية لألخطار اخلسائر املالية
 يف االحتاد األورويب ضمن ثالثة حماور رئيسية:

 المخاطرة: تحسين إدارة المخاطر وتيسير -أ

                                                 
1- 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. 

- من أهم اإلفرازات الناجتة عن توحيد السوق األوريب للتأمني، وسيتم التطرق هلذه التوجيهات ضمن احملور الثالث من هذا الفصل. 2املالءة  توجيهات تعترب 
3- 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. 
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أي نشاط اقتصادي، وبالتايل عدم احلاجة لالحتفاظ  عنميكن من خالل التأمني تغطية املخاطر املرتتبة 
التغطية التأمينية يتم تعزيز السالمة املالية من خالل و باالحتياطيات املالية ملواجهة املخاطر احملتملة، هبذه الطريقة 

شجع النشاط االقتصادي من يكما ،  ألغراض أكثر إنتاجية ةللنشاط االقتصادي وتوجيه رؤوس األموال الراكد
 احلصول على التغطية التأمينية.  عن طريق،بيئة املناسبة من خالل إدارة خماطرالخالل توفري 

 :استقرار االستهالك -ب
غري محاية أصوهلا يف حالة وقوع أحداث من ألسر ان ك  يساعد على استقرار االستهالك؛ حيث مي  التأمني 

لدور الدولة يف  أن يلعب دورا مكماللتأمني لا يضمن مستوى معني من املعيشة والثروة، كما ميكن أيضا مم   ،متوقعة
 .ال سيما يف جمال توفري الرعاية الصحية والتقاعد ،تقدمي احلماية االجتماعية

  :الوساطة المالية الضمنية، وكفاءة تخصيص رؤوس األموال -ج
بدور ال يقل أمهية عن  من خالل قيامها يتجلى ذلكمتثل شركات التأمني جزء مهم من القطاع املايل؛ 

 ،من خالل خلق السيولة وتعبئة املدخرات ،" الضمنية" الوساطة املالية  يف واملتمثل، املؤسسات املالية األخرى
الستثمار يف با تقومشركات التأمني عادة  كما أن    ،زيادة املوارد املالية وتسهيل وصوهلا للشركات بغرض التمويل

 األجل الطويل، وبالتايل اإلسهام يف التنمية وحتديث أسواق رأس املال.
 
 األوربي في السوق العالمي للتأمين:  التأمينمساهمة قطاع  -2.2.2.1

 بنسبةالذي شهد منوا يف أقساط التأمني  من السوق العاملية % 36 تهنسبما  صناعة التأمني األوروبية متثل
 متثل هي بذلكو  1.مليار دوالر( 4597مليار أورو ) 3302 ـ:يقدر ب صل إىل مستوى قياسيتل 2011عام  % 6 

للتأمني  آسياسوق  ،% 29بنسبة للتأمني أمريكا الشمالية  سوق ليهاي، للتأمنيي العامل السوق يفحصة أكرب 
كما ،% 3 بنسبةللتأمني  أمريكا الالتينية ومنطقة الكارييبسوق  ،% 4بنسبة  اإلفريقي للتأمنيالسوق  ،% 28 بنسبة

 .(01رقم ) اجلدول هو موضح يف
 
 
 
 
 
 
 

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

 (%)الحصة من السوق العالمي للتأمين  السوق
 36 أوربا

 29 الشمالية أمريكا
 28 آسيا
 4 إفريقيا

 3 للتأمني أمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب
Source: Insurance Europe, European insurance - key facts, Belgium, August 2012, p: 11. 

 

 .(01الشكل رقم ) من خالل بيانيا مسامهة السوق األوريب يف السوق العاملي للتأمنيميكن توضيح 

 .مساهمة السوق األوربي في السوق العالمي للتأمين :(01)الشكل رقم 

 
 .Excelباستخدام برنامج  (01)على معطيات اجلدول رقم  دباالعتماالمصدر: 

 
 أوال: رقم األعمال:

 2010 عام  % 2.4 بعد منو بنسبةف، 2011 اقتصادية صعبة عام ظروف األوربية التأمنيصناعة واجهت 

 يرجع هذا االخنفاض إىل ،% 3.2بنسبة و  مليار أورو 1072 إىل 2011اخنفض إمجايل أقساط التأمني املكتتبة عام 
ن م .أقساط التأمنيمن جمموع  % 60، واليت متثل حنو األشخاص التأمني على قساطأيف  % 6.9بنسبة  تراجع

خالل الثاين من نوعه االخنفاض  ، يعترب هذا% 2.7: ـيقدر بمنوا  األضرار على التأمني ناحية أخرى شهد قطاع
ألزمة املالية عندما اخنفض إمجايل انتيجة  2008عام  الذي حدث من االخنفاض أقل أن ه إال  ، 2011-2002الفرتة 

 .(02رقم ) اجلدول يف كما هو موضح  ،% 6رب اقتاألقساط بنسبة 
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 .(2011-2009) خالل الفترة للتأمين السوق األوربيفي قساط األ تطور :(02)رقم  الجدول

 (%) نسبة النمو تطور أقساط التأمين )مليار أورو( 
 2009 2010 2011 2010/2011 2009/2010 
 6.9- 2.6 633 677 648 األشخاصالتأمني على  

 2.7 2.0 439 427 413 األضرارالتأمني على 
 3.2- 2.4 1072 1104 1061 اإلمجايل

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

 
 

 من خالل بيانيا (2011-2002)خالل الفرتة تطور األقساط يف السوق األوريب للتأمني ميكن توضيح 
 . (02)الشكل رقم 

 .(2011-2002) خالل الفترة األقساط في السوق األوربي للتأمين تطور :(02)الشكل رقم 
 أورومليار                                                                                                                                                                  

 
 األضرارلتأمين على ا األشخاصالتأمين على    

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

 
 :معدل النفاذية ثانيا:

هو كما ،  2011 عام % 7.6 إىل 2010عام  % 8.2اخنفض معدل النفاذية لقطاع التأمني يف أوروبا من 
 .(03رقم ) الشكل موضح من خالل
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 .(2011-2010) خالل الفترةقطاع التأمين في أوروبا : معدل نفاذية (03)رقم  الشكل
 

 
        32 31 30 28 27 26 25المتوسط 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 

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

 

 
 
 

 :األشخاصقطاع التأمين على  -3.2.2.1
، مقارنة % 7: ـتقدر ب بنسبة ،مليار أورو 633 إىل 2011عام  األشخاصعلى  فرع التأمني أقساط تتراجع

نتيجة  2008عام  لهيسجت الذي ت  أقل من  يعترب قساطاألالعام السابق. هذا املستوى من  يف % 2.7بارتفاع نسبته 
 % 11بنسبة  تراجعقساط األشهدت  املالية؛ حيثالتطورات يف األسواق ب األشخاصشركات التأمني على  رلتأث  

من إمجايل  % 70وايل حبيف هذا اجملال  أربع أسواقأكرب  ،إيطالياو  ،أملانيا ،فرنسا ،اململكة املتحدةتتمثل كل من: 
على  التأمني بصرف النظر عن اململكة املتحدة، اخنفضت أقساط.يف أوروبا األشخاصالتأمني على أقساط 

عام  % 11+ ،% 6+ ،% 4+:ـب على التوايل )مقارنة % 18و % 4، % 13يف فرنسا وأملانيا وإيطاليا بنسبة  األشخاص
   .(04رقم ) الشكل هو موضح من خالل كمالألزمة.  وذلك نتيجة  ،(2010

 
 
 
 
 

                                                 
- حسب الرتتيب كالتايل:  األوربية الدول 32إىل  1متثل األرقام من 

بولندا، التشيك، النرويج، لوكسمبورج، مالطا، قربص، النمسا، اسبانيا، سلوفينيا، الربتغال، أملانيا تركيا، رومانيا، التفيا، استونيا، بلغاريا، اليونان، أيسلندا، كرواتيا، اجملر، سلوفاكيا، 
 إيطاليا، ايرلندا، السويد، بلجيكا، الدمنارك، سويسرا، فرنسا، فنلندا، اململكة املتحدة، هولندا.
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 .(2011-2010) خالل الفترة أوربا في األشخاصعلى  تطور أقساط التأمين :(04)الشكل رقم 
 مليار أورو 

 السنوات
 

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

 

 التأمين: كثافة 
 اشهد اخنفاض أين، 2011أورو عام  1072 يف أوروبا األشخاصعلى الفرد على التأمني متوسط إنفاق بلغ 
 أورو. 1561، عندما بلغ متوسط إنفاق الفرد 2010بسنةمقارنة  %7بأكثر من 
 
 :األضرار التأمين على قطاع-4.2.2.1

 هشهد الذي نتعاشاالا يؤكد ، مم  2011عام  % 3بنسبة  األقساطيف منوا  األضرار التأمني على قطاع شهد
، مقارنة 2011عام  مليار أورو 439قساط حجم األ بلغ كما  ،% 2نمو حيث كانت نسبة ال ؛2010عام القطاع 

يرجع السبب هلذه الزيادة الرتفاع حجم األقساط يف كل من فرعي السيارات وفرع  ،2010مليار أوروعام 427: ـب
بدوره  ميثل الذي امللكية فرع التأمينات على وكذا من القطاع، % 30و % 25 بنيواليت متثل ما التأمني الصحي، 

 .(05رقم ) الشكل هو موضح من خاللكما ،  األضرارمن أقساط التأمني على  % 20 نسبة

 .(2011-2002) خالل الفترة في أوربا األضرار تطور أقساط التأمين على (:05)رقم الشكل 
 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:
الصحي بنسبة  التأمني زيادة أخرى يف أقساط 2011عام شهد ، 2010عام  % 6 اقدره منو نسبة بعد

 يةصة سوقحب أورو، مليار 112 :ـيقدر ب مستوى قياسي إىللألقساط  اإلمجايل احلجم بذلك ليصل ،% 3تفوق
يف  فرعثاين أكرب  هذا النوع من التأمني ميثل ال يزال .2011أقساط التأمني عام  حجم من حيث % 25 بلغت

شهد هذا النمو املستمر ميثل الفرع الوحيد الذي ه كما أن  ،  السياراتفرع التأمني على بعد  األضرارالتأمني على 
 على هذا النوع من التأمني بسبب ارتفاع نسبة ارتفاع الطلب الستمرار ذلكويفسر ، على مدى العقد املاضي

 .شيخوخة وزيادة التكاليف الطبيةال

واليت متثل على التوايل  الصحي يف أوربا، من حيث أقساط التأمنيأكرب حصة  وأملانياهولندا متتلك كل من 
إىل  % 8 من، 2010مقارنة بعام  2011تباطؤ يف النمو عام ، كما شهد كل من السوقني من السوق % 31و % 36

ت أقساط ظل  ا فيما خيص السوق الفرنسي للتأمني؛ فقد أم   .2010عام  % 4إىل  % 6ومن  ،2011عام  % 3
 6زيادة بنسبة ب، مقارنة 2011 جانفي 1يف النظام الضرييب  شهده رينتيجة لتغي 2011التأمني الصحي مستقرة عام 

حيث منت  ؛(يةصة السوقاحلمن  % 7سويسرا )فهو يف  ،لتأمني الصحيلرابع أكرب سوق  اأم   .2010عام  %
رقم  الشكل هو موضح من خاللكما ،  2010عام  % 3: ـتقدر ببعد زيادة  % 4بنسبة  الصحي أقساط التأمني

(06). 
 .(2011-2002) خالل الفترة في أورباالصحي تطور أقساط التأمين : (06)رقم  الشكل

 مليار أورو  

 السنوات
 

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

 
 

 كثافة التأمين:  -أ
أورو  185: ـب مقارنة 2011عام أورو 190 أوروبا يف اخلاص الصحي التأمني يبلغ متوسط إنفاق الفرد على 

 .2010عام 
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 معدل النفاذية: -ب
هولندا أعلى نسبة  ميثل يف أين؛ 2011عام % 0.8 بنسبة أوروبا يف مستقر الصحي معدل نفاذية التأمنيظل

من الناتج احمللي اإلمجايل على  % 6.1:ـتقدر بنسبة ب سويسراويف املرتبة الثانية تأيت  ،2011عام  % 6.7: ـتقدر ب
مبعدل يف املرتبة الثالثة  للتأمني ملاينالسوق األأيت ي ث   ثاين أكرب سوق من حيث األقساط، تعتربا الرغم من أن  
 . فقط وراء سويسرا % 1.3: ـب نفاذية يقدر

 :على الممتلكات والمسؤوليات، والحوادثثانيا: التأمين 

زيادة ب 2011عام مليار أورو  327التأمني على املمتلكات واملسؤوليات، واحلوادثلفرع  األقساطبلغ حجم 
لعمالئها  تعلى دفع التعويضا شركات التأمنيا فيما خيص قدرة أم   .2010 عام % 0.7مقابل  % 2.5قدرها 

مليار  223: ـبقيمة تقدر ب 2010عام  % 4.3نمو النسبة بعد أن كانت  ،2011عام  % 2اخنفضت بنسبة أقل من 
 أورو. 

 التأمين على السيارات: -أ
من أقساط  % 29 :ـبنسبة تقدر ب األضراريف قطاع التأمني على  حصةميثل فرع التأمني على السيارات أكرب 

 منوبنسبة  أي ،2010عام  مليار أورو 124: ـب، مقارنة مليار أورو 129 :ـقدر بيط اقسأمجايل بإ ،2011عام  التأمني
 .(07رقم ) الشكل هو موضح من خاللكما ،  عن العام السابق % 1.2: ـرنة بمقا ،% 4: ـتقدر ب

 

 .(2011-2002) خالل الفترة في أوربا السيارات على تطور أقساط التأمين: (07رقم ) الشكل
 مليار أورو                                                                                                                                                                  

 السنوات
 

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

 

 التأمين على الممتلكات: -ب
 اليت قد يسببها األضراروبعض  ،السرقة واحلريق :التأمني على املمتلكات احلماية ضد خماطر مثلفرع ر يوف
منت أقساط التأمني ، كما األضرارلقطاع التأمني على األعمال  رقممن  % 20 ميثل هذا الفرع نسبةالطقس، 
عام  لليت شهدهاهذه الزيادة مماثلة  ،2011عام  مليار أورو 86: ـ، بقيمة تقدر ب% 2أكثر من هلذا الفرع باإلمجالية 
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أكرب ثالثة أسواق يف هذا اجملال  أسواق أملانيا واململكة املتحدة وفرنساتعترب كل من  ، ويف هذا الصدد2010
 .(08رقم ) الشكل موضح من خاللهو كما ،لكل سوق % 18بنصيب 

 .(2011-2002) خالل الفترة في أورباعلى الممتلكات  تطور أقساط التأمين (:08رقم ) الشكل

 مليار أورو 

 السنوات
 

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

 
 

  النفاذيةمعدل: 
باستثناء ، 2011عام  % 2.3 إىل 2010عام  % 2.4من  التأمني على املمتلكاتاخنفض معدل النفاذية لفرع 

 احتسن أين كان هناك ،(% 2.9)، تليها سلوفينيا (% 3.3) أعلى نسبة يف اململكة املتحدة نتكابينما  ليختنشتاين، 
 .% 1نسبة ب تركيا يفهلا  أدىن مستوىيف ال تزال كما ،  2011عام ا طفيف
 :كثافة التأمين 

 2011  التأمني على املمتلكات واملسؤوليات واحلوادث عامبلغ متوسط إنفاق الفرد على املنتجات املتعلقة ب
 .2010عن عام  % 2 :ـأورو، بنسبة منو تقدر ب 554

 

 :استثمارات شركات التأمين األوربية -5.2.2.1
، بعد موجة من األخرية سنوات خالل العشر معترب التأمني بشكلأنشطة ب تقومعدد الشركات اليت  اخنفض

 ؛ حيث بلغتحرير السوق ورفع القيود يف االحتاد األورويبنتيجة ل 1990 عام عمليات االندماج واالستحواذ ناية
 1.% 8أي بزيادة قدرها  2009 شركة عام 3505 :ـمقارنة ب ،2010عام  شركة 3505عدد شركات التأمني 

سياستها االستثمارية احلاجة لضمان  والغرض من ،املستثمرة الشركات أكثرشركات التأمني من بني تعترب 
 .األجلونتيجة لذلك متيل شركات التأمني الستثمار طويل  ،الزمنمع مرور  ومستقرةكافية  تدفقات نقديةوجود 

                                                 
1- CEA Insurers of  Europe, European insurance in figures, CEA Statistics N°44, Brussels, Belgium, December 2011, p: 31.  
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ا تأثري اليت كان هل ألزمة املالية نتيجةالتنظيمية  اإلصالحاتمن  العديدأوروبا يف  التأمنيما شهد قطاع ك
خاصة يف لمستثمرين على املدى الطويل ل ا جيعل األمر أكثر صعوبةمم   ،شركات التأمنيلعلى األنشطة االستثمارية 

  1.ضمن هذه التوجيهات الستثماربا زيادة تركيزها على القضايا التنظيمية املتعلقةل نتيجة ،2املالءة توجيهات  ظل
 :استثمارات شركات التأمين األوروبيةمحفظة أوال: 

 % 2.6، بزيادة قدرها 2011عام مليار أورو  7440 شركات التأمني األوروبية اتبلغت قيمة حمفظة استثمار 

نتيجة  2011معدالت النمو االقتصادي يف مجيع أحناء االحتاد األورويب عام  اختلفت، كما 2010سنة  عن
 بشكل كبري على السوقاليت أثرت  أزمة الديون السيادية يف منطقة اليوروبسبب ستمرار عدم استقرار السوق ال

ر األمر الذي أث   ،املتقدمة األخرى تواالقتصادياأسعار الفائدة يف بعض البلدان يف منطقة اليورو  وكذا تراجع
 على عائدات االستثمار.بشكل سليب 

 2008عام خالل تكبدهتا اليت اخلسائر جاوزتلت االرتفاع األوروبية التأمني استثمارات شركات حمفظة واصلت

 10.5 بنسبة زيادة التأمني االستثمارية لشركات للمحفظة إمجالية قيمة 2011 عام شهد كما .املالية لألزمة نتيجة

مع مقارنة  % 18 :ـتقدر بوزيادة بنسبة مليار أورو،  7320 :ـبقيمة تقدر ب 2007عام  يةالعامل األزمة وقوع قبل %
 .(09رقم ) الشكل هو موضح من خاللكما ،2008املسجلة خالل األزمة املالية عام  ةلقيما

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

 مليار أورو                  

 
 

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

 

 :محفظة استثمارات شركات التأمين األوروبية ثانيا: مكونات
الدين وغريها من األصول ذات الدخل  من أدوات حمفظة استثمارات شركات التأمني األوروبيةتتكون 

من  % 73هذه الفئات معا حوايل  لتشك   ،العائد املتغري ذات األوراق املالية مناألسهم وغريها من الثابت و 
شمل القروض والعقارات والودائع لدى مؤسسات واليت ت االستثمارات األخرىا أم  ، 2010فظة عام احملإمجايل 

                                                 
1- Insurance Europe, Insurance Europe’s annual report 2011-2012, Brussels, June 2011, p: 15. 
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هو موضح من كما ،  السنوات السابقةبمستقرة نسبيا مقارنة  تهات مسامهظل  ف؛ االئتمان وغريها من االستثمارات
 .(10رقم ) الشكل خالل

 .(2010-2001) خالل الفترة مكونات محفظة استثمارات شركات التأمين األوروبية :(10)رقم  الشكل
  

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

يف  التأكدخالل فرتات عدم فاالستثمارية من سندات وأسهم بالظروف االقتصادية للسوق،  فظةاحمل رتتأث  
خالل فرتات النمو تكون األسهم وغريها من و يف املقابل، و  ،الدين ألدوات مييل بنسبة أكربفظة احملتكوين  السوق

يف القيمة اإلمجالية  % 50هناك زيادة قدرها  تكان 2001منذ عام  .العائد املتغري يف زيادة ذات األوراق املالية
هو موضح من كما   ،% 30 بنسبةإمجايل قيمة األسهم خالل الفرتة نفسها  زيادة يفويف املقابل  ،لسندات الدين

 .(11رقم ) الشكل خالل

 .(2010-2001) خالل الفترة شركات التأمين األوروبيةلواألسهم  السندات : تطور(11)الشكل رقم 
 مليار أورو        

 
 

Source  : Insurance Europe, European insurance in figures, Statistics N°46, Brussels, January 2013, p: 35. 
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 :شركات التأمين إلى الناتج المحلي اإلجماليلالمحفظة االستثمارية ثالثا: مساهمة 
 احملليسوق المدى تطور تعتمد مسامهة استثمارات شركات التأمني يف االقتصاد الكلي إىل حد كبري على 

يف  األشخاصالتأمني على يف جمال كثر تطورا األأسواق البلدان تمثل ت كمالتأمني داخل االحتاد األورويب،  ل
وعلى  ،كبرية نسبة إىل الناتج احمللي اإلمجايلإىل االحتفاظ بأصول  هذه األسواق  متيل أين ،اململكة املتحدة وفرنسا

فيما منخفضة نسبيا ها نسب نفاذية ديل ال تزال ،بولندا ومجهورية التشيك :الناشئة مثلالعكس بالنسبة لألسواق 
 .األشخاصالتأمني على خيص 

شركات لمنا الناتج احمللي اإلمجايل مبعدل أسرع من القيمة اإلمجالية للمحفظة االستثمارية  2011منذ عام 
 إىل 2010 عام % 56 من اإلمجايل احمللي الناتج إىل االستثمار حمفظة نسبةاخنفض متوسط  كما  التأمني األوروبية،

 يرجع ذلك إىل أن  و شهدت العديد من األسواق اخنفاضا طفيفا يف النسبة،  القطري فقدعلى املستوى ا أم  ، % 55
 من الزيادة يف قيمة حمفظة شركات التأمني. ومع ذلك، كان هناك تباين بقليلمنو الناتج احمللي اإلمجايل كان أعلى 

 1.وفنلندايف كل من السويد والرتاجع زيادة ملحوظة الدمنارك  أين شهدتاحمللية؛ بني األسواق 

 
 قنوات توزيع المنتجات التأمينية: -6.2.2.1

عن عام  % 3: ـبنسبة تقدر ب ،شركة 5500من  إىل أقل 2011يف أوروبا عام  التأمني اخنفض عدد شركات
يف اململكة املتحدة، والذي ميثل  شركات التأمنياالخنفاض إىل اخنفاض عدد الرئيس هلذا  ، ويرجع السبب2010
 (% 14-) جل أكرب اخنفاضس   كما.شركة 1200 نحوبأي  % 8مبعدل  ،2011 عاملمن حصة السوق  % 22بدوره 

من حيث عدد  تأمني سوقيثاين وثالث أكرب ا أم   .2011 شركة عام 227إىل 2010 شركة عام 263 يف هولندا من
 % 11) شركة 580 شركات التأمنيعدد  يبلغملانيا، فيعود لكل من أملانيا وفرنسا على التوايل؛ بالنسبة أل شركاتال

يف املقابل، ارتفع ، و حصة السوق(من  % 8شركة ) 430 عن عدد الشركاتيزيد ففرنسا ا أم  السوق(،  حصةمن 
 2011.2رابع أكرب سوق عام  ها، األمر الذي جعلشركة 420 حوايل إىل يف بلغاريا % 14عدد الشركات بنسبة 

 :األشخاصأوال: فرع التأمين على 
؛ يف العديد من البلدان األوروبية األشخاصقناة التوزيع الرئيسية ملنتجات التأمني على  التأمنيتعترب صريفة 

 .% 92: ـبلغت يف مالطا نسبة تقدر بحصتها مستويات قياسية  بلغتحيث 

يف  وذلكاملبيعات يف بلدان جنوب أوروبا، قيمة من  % 50أكثر من كما متثل حسابات صريفة التأمني 
عن  األشخاصتوزيع منتجات التأمني على  امن 2010و 2009بني عامي ؛ حيث (% 63( والنمسا )% 61فرنسا )

من حصة  % 70إىل  % 56من أعلى زيادة يف تركيا )ققت حت، األوربيةيف معظم الدول  صريفة التأمني طريق

                                                 
1- Insurance Europe, European insurance in figures, Statistics N°46, Brussels, January 2013, p36:. 
2- Ibid, p: 40. 
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منو يف  وهو السبب الرئيس ،األشخاصالتأمني قناة التوزيع الرئيسية ملنتجات التأمني على  متثل صريفة. السوق(
 .2010عام  األشخاصأقساط التأمني على  من % 20أكثر من 

 أين ،النمسا ورومانيا جند 2010من بني األسواق اليت شهدت اخنفاضا يف استخدام صريفة التأمني عام 
اململكة  ا،أم  وسطاءال، معظمها لصاحل 2010عام  % 14نسبة إىل  2009عام  % 30نسبة أكرب اخنفاض من  سجال

من جمموع شبكة  % 20 متثل هذه القناة نسبة، يف أوربا األشخاصتعد أكرب سوق تأمني على اليت و املتحدة، 
بالتساوي  بالتوزيعبولندا قيام  على الرغم من رواجا كبرياصريفة التأمني تلقى  الشرقية مليف أوروبا  اأم   .هبا التوزيع
 .صريفة التأمنيو البيع املباشر والوكالء بني  األشخاصنتجات التأمني على ملتقريبا 

 دول أملانيا، هولندا ومعظمم يهيمنون على قطاع التأمني يف كل من ا بالنسبة لوسطاء التأمني فنجد أن  أم  
توزيع الذين يقومون ب أوربا، يتمثل هؤالء الوسطاء بصفة خاصة يف كل من الوكالء والسماسرة وسط وشرق

صص حبال سيما يف سلوفاكيا، وسلوفينيا وبلغاريا ورومانيا،  يف معظم البلدان األشخاصمنتجات التأمني على 
 . % 60ىل إ % 55ترتاوح ما بني  يةسوق

 2009يف اململكة املتحدة بني عامي خاصة  ،التأمنيوكالء ل السوقيةاحلصة  كان هناك بعض االخنفاض يف

لصاحل  % 14إىل  تالسوق، واخنفض يفم حصته التأمني جزء من حيث فقد وكالء ؛% 47 إىل % 55من  2010و
 ومعظمها على حساب لوكالء التأمنيا كبري  ارتفاعاومانيا ولوكسمبورج شهدت كل من ر  2010يف عام ، و الوسطاء

 صريفة التأمني. 

يف اململكة  األشخاصهتيمن على توزيع منتجات التأمني على  هذه القناة ال تزال ؛لسماسرةا بالنسبة لأم  
 .2010السوق عام  من% 33 حبصةأيضا يف بلجيكا كذلك و  ،( وهولندا% 48ايرلندا )و  (% 78املتحدة )
من أقساط التأمني  % 39نسبة  حيث متثل ؛كرواتيا  يففقط ا بالنسبة لقنوات االكتتاب املباشرة فتوجد أم  

 من . ويف السنوات(% 29( وهولندا )% 36( وسلوفاكيا )% 42يف ايرلندا ) وكذلك ،2010عام  األشخاصعلى 
   .وكالءاليف بلغاريا كان أكثر على حساب  التأمني، يف حني أن  ازدهارا لصريفة ركيا شهدت ت 2010إىل  2009

رقم  الشكل من خالللشركات التأمني األوروبية  األشخاصقنوات توزيع منتجات التأمني على ميكن توضيح 
(12). 

 
 
 
 
 



 2  لمالءةلتوجيهات ا  واإلطار العام واقع وتطور السوق األوربي للتأمين: الفصل األول

41 

 

 .لشركات التأمين األوروبية األشخاصعلى  قنوات توزيع منتجات التأمين :(12)الشكل رقم 
 

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

 

 :األضرارفرع التأمين على ثانيا: 
كبريا   اتغيري  األضرارتوزيع منتجات التأمني على   يشهدمل، األشخاصمنتجات التأمني على  عكسعلى 

سماسرة أكرب الو  التأمني وكالء زاليال ، كما ، فيما عدا لوكسمبورج وسلوفاكيا2009مقارنة بعام  2010عام خالل 
 .األضراراملوردين ملنتجات التأمني على 

 2009عام  % 72إىل  2008عام  % 69حصتها يف السوق من  تنسحت ،بالنسبة لقنوات االكتتاب املباشرة
يلعب ، األشخاصالتأمني على .على غرار ما لوحظ يف قطاع التأمني على حساب وكالء 2010عام  % 74و

 .األضراردورا أكرب من السماسرة يف توزيع املنتجات على وكالء التأمني 

 68تركيا ) ،(% 70سلوفاكيا ) ،(% 82ايطاليا ) كل من  يفالتأمني حصص معتربة وكالء عام ميثل بشكل 

بلجيكا ك،  فيها السماسرةنتشر ي عدد قليل من األسواق اليت هناك ومع ذلك ما زال ،(% 65وسلوفينيا ) ،(%
كما شهدت .  2010على التوايل عام  % 58و % 59 ،% 61 بني ترتاوح صص سوقحبايرلندا واململكة املتحدة، 

 معظمها على حساب ،% 70إىل  % 62منت حصتها يف السوق من ازدهارا كبريا لوكالء التأمني؛ حيث  سلوفاكيا
 منتجات توزيعلأكرب قناة  االكتتاب املباشرةقنوات تشكل ، األشخاصالتأمني على يف العكس  على .السماسرة

وكذلك يف النمسا  ،(% 41)ايرلندا و كرواتيا و  هولندا :وسطاء يف معظم األسواق، مثلالبعد  األضرار علىالتأمني 
اليت شهدت  بصرف النظر عن لوكسمبورغ ،2010عام احلصة السوقية من  % 35متثل هذه القناة  أين ،وفرنسا

 2009طفيف بني عامي  كان هناك تغري  ،على حساب الوسطاء % 47 السوق إىل أكثر منارتفاع حصتها يف 

على  التأمني هذه القنوات، كما خيتلف هذا عن فرعمن خالل  األضراريف بيع منتجات التأمني على  2010و
قناة ا يف الربتغال فهو ميثل أم   ،أوربا وسط وشرق يف جدالعب دورا صغريا صريفة التأمني ت يف كون أن   األشخاص
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 % 11و % 13 : ـية تقدر بسوقحبصة تركيا وفرنسا  تليها كل من ، ث  األضرارالتأمني على التوزيع الرئيسية ملنتجات 

 (.13) لشكل رقمكما هو موضح من خالل ا  ،على التوايل
 .األوروبيةلشركات التأمين  األضرارقنوات توزيع منتجات التأمين على  (:13) الشكل رقم

 

 
 

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

 
 شركات التأمين األوربية وهيئات التصنيف االئتماني: -3.2.1

بعد ، 2008أعقاب األزمة املالية عام  اخنفاضا شديدا يفشهد التصنيف االئتماين لشركات التأمني األوروبية 
من جمموعات التأمني األوروبية الرائدة  كبريتصنيف عدد   ت  ، اليت شهدهتا منطقة االحتاد األوريب التطورات األخرية

 (.14) لشكل رقمكما هو موضح من خالل ا،  2010ا كانت عليه ناية عام أقل مم   وهي (+BBB) :ـب

 في أوربا. مجموعات التأمين الرائدةلتطور التصنيف االئتماني (: 14) رقمالشكل 
 

 
 

Source  : European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), Financial stability report 2012-

second half year report-, Frankfurt, Germany, December 2012, p: 10 
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 :(ILS)  المالية المرتبطة بالتأمين  سوق األوراق -4.2.1

أموال كبرية نتيجة للمنافسة  حتوز شركات التأمني علىمن جهة فد تناقض يف عامل التأمني؛ منذ سنوات و ج  
ومن جهة أخرى  ،نني ألرباح من تلك األموالالكبرية اليت ختيم على مستوى بعض فروع التأمني وصعوبة خلق املؤم  

 ألن   ،تفتقر شركات التأمني ألموال خاصة من أجل تغطية بعض األخطار الكبرية املتقلبة كالكوارث الطبيعية
ال تكفي لتغطية تراكم اخلسائر النامجة عن كوارث   قد معةتنني ومعيدي التأمني جماملؤم  من القدرات املالية لكل 

الكوارث الطبيعية متثل  ألن   ،هلذا األمر هي احلل (ILS)ة املرتبطة بالتأمني كبرية، ومنه ميكن أن تكون األوراق املالي
املرتبطة  األوراق املاليةسوق  ازدهر 2001منذ عام 1.بالنسبة للشركة هتديدا لعدم االستقرار على مجيع املستويات

 2.مليار دوالر بني املستثمرين 15كثر من وصلت قيمة التداوالت ألالتأمني بشكل كبري، ب

 إنشاء طريقة جديدة لشركات التأمني لتوزيع املخاطر وزيادة رأس مالبسوق املال و احتاد خماطر التأمني  قام
 .نقل أو توزيع املخاطربشركات التأمني بتوفري الطرق اليت من خالهلا تقوم  سوقالشركات؛ حيث تسمح هذه ال

األوراق املالية املرتبطة على سوق ر أث  الذي  (CDO)شهدت هذه السوق منوا كبريا إىل غاية انيار سوق 
كارثي على   تأثري (CDOSP) صادرة عن دين مضمونال نيار سندات الرهن العقاريالكان   ؛ حيث (ILSبالتأمني)

 األسواق املالية املهيكلة، مبا يف ذلك خماطر التأمني على احلياة.

هنا األوراق املالية املرتبطة بالتأمني، يتعلق األمر  زيادة يف حجم إصدار (ILS) شهد سوق 2011 عامخالل 
خالل  مليار دوالر 4.3بلغ  ؛ حيثتوريق خطر احلياةسندات  وكذا الطبيعية، سندات الكوارثبشكل خاص ب

 )ILS) أثبت سوق وبالتايل 2011،3لعام ، أي أكثر من جمموع سنة كاملة 2012األشهر التسعة األوىل من عام 
: ـمليار دوالر مقارنة ب 14.9قيمة  2012 جوان 30خاطر يف املإمجايل السندات على الكبرية، كما بلغ  مرونته
وخماطر الواليات املتحدة يف لت خماطر الزالزل شك  يف هذا السياق  2011،4عام صف تنممليار دوالر 11.5

 % 5: ـفمثلت نسبة تقدر باحلياة والصحة  ا خماطرمن اإلصدار لكل منهما، أم   % 20أوروبا حوايل العواصف يف 
 فقط من كل نشاط.

 
 

                                                 
 .143عبد القادر عصماين، مرجع سابق، ص:  -1
2 -Encyclopedia of  wikipedia From Web site:Linked_Securities_%28ILS%29-http://en.wikipedia.org/wiki/Insurance(17/02/2013). 

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

- (CDOSP): Collateralized Debt Obligations Sub-Prime 
على  the holding pattern: which way now for global reinsurancebreaking out of tandard & Poor´s: S  :راجع -3

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

4-European Insurance and Occupational Pensions Authority(EIOPA),Financial stability report 2012-second half year report-, 

Frankfurt,  Germany, December 2012, p: 31. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Insurance-Linked_Securities_%28ILS%29
http://www.standardandpoors.com/ratings/articles/en/us/?articleType=HTML&assetID=1245340108431#Contac
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 :أثر أزمة الديون السيادية على قطاع التأمين في أوربا -5.2.1

بل امتدت عواقبها على  1،فقط اخلدمات املالية واملصرفيةمقتصر على  أزمة الديون السياديةمل يكن تأثري 
على غرار املؤسسات املالية األخرى، وذلك نظرا حلساسية شركات التأمني وإعادة التأمني  صناعة التأمني أيضا
وتأثريها على االقتصاد العاملي وعلى نطاق واسع، وذلك من أجل  اليورويف منطقة  املستمرةحلالة عدم التأكد 

التوازن  ه علىأثر و كات التأمني محاية مالءة شر اختاذ التدابري الالزمة للحد من اخلسائر والتعرض للمخاطر هبدف 
 .اخلصوم كل من جانب األصول وجانب  الذي ميسالتأمني  إعادةو  التأمنياملايل لشركات 

( باختبارات AMBestوكالة التنقيط ) وعلى رأسها ،قامت العديد من وكاالت التنقيط، 2011يف سبتمرب 
مدى إمكانية التعرض للمخاطر احملتملة مبنطقة اليورو ملعرفة  ،األوربيةمة لشركات التأمني امليزانية الععلى االتحمل 

احتمال انتقال العدوى عن طريق األسهم والعقارات وسندات الشركات اليت حتتفظ هبا أقرت ب ، كمااملثقلة بالديون
هناك تأثري  بأن   ت، أقر  ( حول شركات التأمني األوروبيةStandard and Poor’s)شركات التأمني. حسب وكالة 

شركات تأمني  أكثر شركات التأمني األوروبية كان تقييمها جيد، ومع ذلك، فإن   أن   إال   ،حمدود على االئتمان
 هعواقبكما أن   ،سبانيا وايطاليايف إيف حالة تدهور ائتماين كبري و  عرضة لضغط شديد مازالت أوروبية عديدة

 2.التأثرياتمستويات خمتلفة من التعرض هلذه  مع، إىل أخرى تأمني ةشرك منختتلف 
ا عرضة بشكل كبري آلثار هذه األزمة ن  أف األشخاصللطبيعة اخلصوصية لشركات التأمني على  بالنظر

زمة الديون السيادية على شركات التأمني على أعن ثار املرتتبة طبيعة العقود طويلة األجل. تتمثل اآل باعتبار أن
 3يف: األشخاص

كما يتعلق األمر باإلصالحات اليت مست سوق التأمني   ،أصول شركاتب املتعلقةحالة اخلوف وعدم اليقني  -
 .(اسبة التأمني، حم2املالءة توجيهات )
 .العقارتباطؤ أسواق ، وكذلك ارتفاع معدالت البطالة، خنفاض النمواخنفاض الطلب نتيجة ال -
 .األشخاصشركات التأمني على خاصة فائدة منخفضة أسعار  -
 .دداملمن حيث األصول واخلصوم  عدم املالءمة بني مشكلة -
 .التأمني عمالبأ التحديات املتعلقة -
 
 
 
 

                                                 
1- Julian Cusack, Eurozone exposure - the debt crisis impact on (re)insurers-, Aspen Group, Ed: Insurance day, February 2012. 
2- 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. 
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 .2اإلطار العام لتوجيهات المالءة   -3.1

 
دول االحتاد ل شركات التأمنيمتطلبات املالءة على أساس املخاطر يف  بتحديد 2املالءة تقوم توجيهات 

 من خاللا كانت عليه يف املاضي هذه املتطلبات اجلديدة تكون أكثر حساسية للمخاطر وأكثر تطورا مم   ،األورويب
وضعها من  هذه التوجيهات اجلديدة ت   كما أن    1شركة التأمني، تواجههاتوفري تغطية أفضل للمخاطر احلقيقية اليت 

مبا يتماشى مع املبادئ التوجيهية الدولية القائمة يف هذا  هاقبل االحتاد األورويب يف إطار اجملهودات املبذولة من قبل
( اليت تعمل حاليا على وضع نظام دويل للمالءة املالية لشركات التأمني IAISاهليئة الدولية ملراقيب التأمني )كاجملال  

خمتلف و  ،2توجيهات املالءة  أهدافو  تعريف لعناصر التالية:لالتطرق  احملوريف هذا  سنحاول إعادة التأمني.و 
 نويف األخري سنحاول بناء نظرة عامة ع، توجيهات املرجوة من هذه الفوائدكذا و  ،األسباب اليت أدت إىل وضعها

 اته والركائز اليت يستند إليها.مكون من خالل إبرازالعام هلذه التوجيهات  اهليكل
  

 :وضع مشروعها، وأهدافها  أسباب  ،2توجيهات المالءة    تعريف -1.3.1

إصدارها من قبل االحتاد األورويب؛ واملتعلقة جبميع شركات  عن جمموعة التوجيهات اليت ت   2 املالءة عرب  ت  
التأمني وإعادة التأمني األوروبية. تقوم هذه التوجيهات على حتديد متطلبات جديدة لرأس املال لتغطية مجيع 

 2.تشجع على إتباع نج شامل إلدارة املخاطر وبالتايل، هااملخاطر اليت قد تواجه
 

 :2المالءة  توجيهات تعريف -1.1.3.1
متطلبات رأس املال عن طريق حتديد تعريف بسيط ( 1 املالءة)توجيهات م إطار املالءة يف وقت سابق قدا 

كون مبثابة تدابري حلماية تهلوامش املالءة؛ حيث كانت هتدف إىل وضع حاجز المتصاص املخاطر احملتملة، ل
 3.املوجودة يف حمفظة شركات التأمنيا كانت بسيطة وال تعكس املخاطر أن   شركات التأمني، إال  

لكفاية رأس املال  حتديد ا: "على أن   2ملالءة توجيهات مت هيئة اخلدمات املالية الربيطانية تعريفا لقد  
لصناعة التأمني األوروبية، يهدف إىل تأسيس جمموعة من متطلبات رأس املال على نطاق االحتاد األورويب، وكذلك 

 ." تحل حمل متطلبات املالءة احلاليةلجمموعة من املعايري املتعلقة بإدارة املخاطر 

                                                 
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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عبارة عن جمموعة من التوجيهات الصادرة عن االحتاد  ": اعلى أن   2املالءة توجيهات ميكن تعريف 
ن شركات التأمني من فهم وضعية مالءهتا املالية، ومدى كفاية رأس املال للحفاظ إىل ضمان متك   هتدفاألورويب 

 .  " ناسباملشكل النها من القيام هبا بك  بالشكل الذي مي   اعلى أعماهل

برنامج شامل للمتطلبات التنظيمية  يبل ه فقط أس املالر متطلبات على  2املالءة  توجيهاتال تقتصر 
اليت تغطي حوكمة الشركات، تقدمي التقارير الرقابية، اإلفصاح العام، تقييم املخاطر وإدارهتا  لشركات التأمني
 وكذلك املالءة.

على جانب  حيث ركزت أساساا كانت عليه يف املاضي؛ متطلبات املالءة ستكون أكثر مشوال مم   كما أن  
 يف هذا اإلطار تقومو 1،أخذ يف االعتبار خماطر األصول من جانب آخرت 2املالءة  توجيهاتف، فقط اخلصوم

تتمثل أهم هذه  ،على تغطية جمموعة من املخاطر اليت مل يتم أخذها بعني االعتبار من قبل 2املالءة  توجيهات
عدم قدرة أطراف ك) خماطر االئتمان ،لشركات التأمني()اخنفاض يف قيمة االستثمارات  املخاطر يف: خماطر السوق

أو سوء التسيري وغريها(، وقد أثبتت التجربة  اإلدارية األنظمةانيار ك) واملخاطر التشغيلية ،ثالثة من سداد ديونا(
 كل هذه األنواع من املخاطر ميكن أن تشكل خطر التهديد للمركز املايل وملالءة شركات التأمني.  أن  

 توجيهاتباإلضافة إىل ذلك، تستند متطلبات املالءة احلالية على البيانات التارخيية إىل حد كبري، بينما 
لزم شركات التأمني أيضا ت يعلى املخاطر اليت تواجه شركات التأمني وكيفية إدارهتا، فه واليت تركز 2املالءة 

 كارثيةالألحداث ا تواجهيف املستقبل من خالل وضع خطط عمل جديدة  قد حتدث لتفكري يف أي تطوراتبا
التقييم الداخلي "  :ـقد تؤثر على وضعهم املايل من خالل آلية جديدة يف هذا اجملال تعرف بواليت  احملتملة

 ." )ORSA)للمخاطر واملالءة 
 
 :2أسباب وضع مشروع المالءة  -2.1.3.1
2009أفريليف  2مشروع املالءة  على مصادقة الربملان األورويبت مت  

 يف إجناز هذه  مأفرز التقدوقد ؛
 2:ـما يليب خاصةتم متطلبات جديدة هت التوجيهات

                                                 
1- Ibid, p: 03. 

 - ))(ORSA Assessment Risk And Solvency Own):  قوم على تقييم ت ،اإلسرتاتيجيةهي عبارة عن جمموعة من العمليات اليت تشكل أداة لتحليل السياسات
جزء من عملية أوسع نطاقا من إدارة خماطر  ي( هORSAالعملية )لمالءة املالية بشكل عام، تتعلق باملخاطر احملددة لشركة التأمني. من الناحية لاالحتياجات املستمرة واملتوقعة 

دف إىل توفري ضمانات هت ،التدقيق الداخلي والرقابة الداخلية وكذلك مجيع العاملني يف الشركة ،اإلدارة العليا ،جزء من خمطط دوري ومتكرر يشمل جملس اإلدارةو ( ERM) الشركات
على مجيع شركات التأمني وإعادة التأمني االلتزام هبذه اآللية لتقييم احتياجات املالءة الشاملة للشركة  2 ا يتعلق باخلطر، وبالتايل يف إطار املالءةالشركة فيم سرتاتيجيةإلمعقولة لالمتثال 

 االفرتاضات اليت تقوم عليها حسابات رأس املال.( هو حتديد ما إذا كانت خماطر معينة قد تنحرف عن ORSAفاهلدف الرئيس من ) ،مع األخذ بعني االعتبار خماطرها احملددة
 - 26ممثل عن صناعة التأمني،  70، 147جمموع عدد املشاركني يف االستطالع ) 2املالءة  توجيهات تطبيق دورول جلنة اخلدمات التابعة للمفوضية األوربية ح قامت بهاستبيان  يف 

 (.آخرين 14فردا، وكالة تصنيف واحدة، و 17العامة وفردا من اهليئات  19استشاريني أو حمللني ماليني، 
التأمني  وإعادة للتأمني العاشر قرطاج ورقة مقدمة ضمن لقاء ،العالمية المتغيرات ظل العربية في التأمين وإعادة التأمين لمؤسسات المالية المالءة شبشوب، سهيلة - 2

 . 14-12:  ص ، ص2009نوفمرب
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 .متطلبات املالءة منالرفع  -
بشكل  تقييم املخاطر وحتديد املالءة املستوجبة التأمني من شركةمتطلبات أوسع من البيانات واملعطيات مت ك ن  -

 .أفضل

حتديد املالءة وكذا  ،بشكل أفضل واخلصوم األصول ،قييم املخاطرتمن  للتأكدالرقابة  هيئاتدور تعزيز  -
كفاءات متخصصة خاصة يف اجملال واستغالهلا ل بقواعد احلوكمة التأمني مؤسسة التزاماملستوجبة ومراقبة 

 .كتوارياال 
من خالل وضعها لألخذ بعني االعتبار املخاطر اليت تواجه شركات التأمني  ت  التوجيهات هذه  باعتبار أن  و 

  جمموعة من الدوافع الكامنة إال أن. هلا لتحقيق استقرار النظام املايل إدخال شروط جديدة إلدارة السيولة واملخاطر
 :ما يليواملتمثلة في وضع هذه التوجيهاتوراء  كانت

ا قطاع التأمني بشكل ملحوظ يف العقود ألخرية، مم   اتأمني نفسه؛ حبيث منالتطور والنمو االقتصادي لقطاع ال -
ؤثر على تسلبية يف هذه الصناعة سوف  وأي تأثريات ،جيعلها ثاين أكرب قطاع يف صناعة اخلدمات املالية األوروبية

 .النظام املايل بأكمله
املخاطر التشغيلية وبالتايل شركات كطر  ازدياد وتعقد األسواق وشركات التأمني وبروز أنواع جديدة من املخا -

، على غرار قدرهتا على إدارة املخاطر التقنية الكامنة يف أعمال التأمني هتاالتأمني قد ال تكون قادرة على إدار 
حلفاظ على االستقرار الشامل، من خالل معاجلة جمموعة واسعة من املخاطر ا التوجيهات علىوبالتايل تعمل هذه 

إلدارهتا باالعتماد على التطورات التكنولوجية، وبالتايل متكني شركات التأمني من  آليات متقدمةوضع من خالل 
 .بشكل صحيح إلدارهتااستخدام هذه األدوات والتكنولوجيا 

 
 :2المالءة  توجيهات أهداف -3.1.3.1

االحتاد  يفيف تعزيز وضمان محاية حاملي وثائق التأمني  2ملالءة ا توجيهاتيكمن اهلدف الرئيس من 
 قد يتعرضون هلا يف حالة إعسار شركات التأمنياليت  سارةاخلالعمل على التقليل من احتمال كذا و  1،األورويب

التأمني  على إعطاء محلة وثائق 2لوفاء بالتزاماهتا اجتاههم؛ حيث تعمل توجيهات املالءة اصعوبات لومواجهتها 
ثقة أكرب يف منتجات شركات التأمني، وعملها على زيادة املنافسة خاصة فيما يتعلق مبنتجات التأمني األساسية 

ابتكار منتجات تأمني جديدة وتطويرها للحصول على املزيد من  وكذاتأمني املنازل...(،  ،)التأمني على السيارات
 اخليارات للعمالء.

العام لشركات التأمني، ويف هذا الصدد على  لوضع املايلا حتديد معاملإىل  2املالءة  توجيهاتدف كما هت
 يبقى التحدي املتضمن يف .لصناعة التأمني الرقايبشركات التأمني األوروبية أن تقوم مبراجعة شاملة لإلطار 

                                                 
1- Sia-Conseil SAS, Solvency II-Contexte et enjeux de la réforme-, Paris, Juin 2006, p: 03. 
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هامش ، نيةاملخصصات التق :ـكل منب هو بناء إطار سليم وشامل ملواجهة املخاطر فيما يتعلق 2املالءة  توجيهات
 التأمني. شركات مجيع املتطلبات االحرتازية األخرى يف جمال اإلشراف على، و إعادة التأمني، املالءة

هيكل  من خالل وضعالتحوطية و إىل حتديث كافة القواعد التنظيمية  2املالءة  توجيهاتدف هتهذا و 
 2:وذلك من أجل حتقيق األهداف التالية 1،خمتلفة ركائزمن ثالث مكون 

 .لتعزيز الثقة واستقرار صناعة التأمني الاإلنذار املبكر إلجراء التدخل الفع   وضع أنظمة -
 .املواءمة بني متطلبات رأس املال واملخاطر الكامنة يف شركة التأمني حتقيق ختصيص أمثل لرأس املال من خالل -
سواء   االعتبار حجم الشركةيأخذ بعني على أساس املخاطر  شركات التأمني قائم علىإلشراف لوضع نج  -

 .صغرية أو كبريةكانت 
وهذا يشمل تطوير  ،بصورة أفضل ملخاطر وأدوات إدارهتاا رصدللشركات التأمني اآلليات املناسبة تقدمي  -

 .النماذج الداخلية لرأس املال وزيادة استخدام األدوات املناسبة للتخفيف أو نقل املخاطر
متناسق حتقيق نج من خالل (، تعميق أواصل السوق املوحدة)سوق التأمني األوروبية  يفتعزيز التكامل  -

األمر الذي من شأنه أن يساعد على  ،يف مجيع أسواق االحتاد األورويب على شركات التأمني لإلشراف وموحد
يع العمالء بغض وبالتايل توفري معيارا مشرتكا للحماية جلم ،ضمان وجود فرص متكافئة جلميع شركات التأمني

 .النظر عن الشكل القانوين لشركات التأمني أو حجمها أو موقعها
إزالة القيود و االحتاد األورويب،  داخلالقدرة التنافسية لشركات التأمني ترقية زيادة املنافسة يف أسواق التأمني و  -

باإلضافة إىل توفري املزيد من اخليارات للعمالء يف االحتاد األورويب، وأيضا متكني شركات  ،التنظيمية غري الضرورية
 التأمني يف االحتاد األورويب على املنافسة بفعالية أكرب يف أسواق التأمني العاملية.

 :فيما يلي 2 ملالءةلتوجيهات ا األهداف التشغيلية باإلضافة إىل األهداف السابقة تتمثل
 .وإعادة صياغة املبادئ التوجيهية القائمة للتأمني تقنني -
 .حساب املخصصات التقنيةطرق  توحيد -
 .معايري مالءة منسقة تأخذ بعني االعتبار مجيع املخاطر املركبة اليت تواجه شركات التأمني إدخال -
 .الصغرية للشركاتإدخال شروط متناسبة  -
 .تنسيق األساليب واألدوات للجهات الرقابية -
 الرقابية.التقارير  وضع توحيد طرق -
 .اإلشراف والرقابة بني شركات التأمني واخلدمات املصرفية يفتعزيز التوافق  -

                                                 
1- Frédéric Chandelle, Comptes annuels des entreprises d’assurances- Partie « IFRS » / « Solvabilité II»-, UCL, 2008, p :25. 
2- 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. 
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تعزيز التوافق بني قواعد التقييم وإعداد التقارير مع املعايري احملاسبية الدولية اليت وضعها جملس معايري احملاسبة  -
 .(IASB)الدولية 

تعزيز التوافق بني القواعد االحرتازية لشركات التأمني الحتاد األورويب مع عمل املنظمات الدولية لشركات التأمني  -
)IAIS،IAA). 
 معات التأمني والتكتالت املالية.اإلدارة الكفء جملضمان  -
وأي  ،اخلدمات املالية األوروبيةا جيعلها ثاين أكرب قطاع يف صناعة التأمني بشكل ملحوظ يف العقود ألخرية، مم   -

 .ؤثر على النظام املايل بأكملهتسلبية يف هذه الصناعة سوف  تأثريات
 

 : 2المالءة  توجيهات  إلى   1المالءة    توجيهات  االنتقـال من -2.3.1

الءة توجيهات املنتيجة للتطورات اليت شهدها قطاع التأمني يف دول االحتاد األوريب، أصبح اإلطار الساري ل
، فبدأت اجلهود تتجه حنو وضع إطار تنظيمي جديد يأخذ اليت شهدها قطاع التأمني لتغرياتلال يستجيب  1

 22  يف الذي كان ،من طرف الربملان األوريب 2تبين مشروع املالءة  ما جتسد يفبعني االعتبار كل هذه التطورات، 

 وضع خطوات ،1املالءة ونقائص توجيهات  حدود هذا احملور إىل العناصر التالية: يف نتطرق. 2009 أفريل
 .2املالءة  توجيهاتو  1املالءة  توجيهاتمقارنة بني و  ،2 املالءة توجيهات
 

 :1المالءة  ونقائص توجيهات حدود -1.2.3.1
هذه القواعد مستمدة من توجيهات االحتاد األورويب لعام  1،اتيخالل السبعين 1املالءة  توجيهاتوضع  ت  

1973 (73/239/EEC) 1979 املتعلقة بفرع التأمني على املمتلكات، والتوجيهات األوربية لعام (79/267/EEC) 
ت السوق املوحدة للتأمني ويتعلق أإصدار توجيهات التأمني اليت أنش بعد ذلك ت   . ث  األشخاصلفرع التأمني على 

متعلقة بفرع التأمني أخرى (، وتوجيهات EEC/92/96) األشخاصبالتوجيهات املتعلقة بفرع التأمني على  هنا األمر
( يف منتصف التسعينات، وهو األمر الذي أعطى االحتاد األورويب واحدة من EEC/92/49على املمتلكات )

 2002.2مارس  5وضعها حيز التنفيذ يف  أسواق التأمني األكثر تنافسية يف العامل، وت  

الحتاد األورويب عام املالءة لشركات التأمني قامت بتحديث نظام  1 املالءة توجيهات على الرغم من أن  
 هاخاصة فيما يتعلق باملخاطر اليت تواجه ،عددا من نقاط الضعف اهليكلية تتضمن ةاألخري  هأن هذ ، إال  2002

                                                 
- (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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ال يتعامل ه ، كما أن  املوحدةإزالة مجيع القيود املتعلقة بالسري احلسن للعمل يف السوق  عمل علىي، بل مل الشركات
اإلشراف والرقابة على شركات التأمني، باإلضافة إىل عدم مواكبته للمتطلبات احلديثة  أنظمة بشكل صحيح مع

 والتطورات الدولية فيما يتعلق بسري شركات التأمني.

 عدم األخذ بعين االعتبار كافة المخاطر التي تواجه شركات التأمين: :أوال
هو عدم األخذ بعني االعتبار كافة املخاطر اليت تواجه  1املالءة توجيهات  يف من أكرب النقائص املتضمنة

شركات التأمني خاصة املخاطر الرئيسية، مبا يف ذلك خماطر السوق واالئتمان واملخاطر التشغيلية اليت مل يتم 
على البيانات حساب هامش املالءة املطلوب يستند  أخذها بعني االعتبار يف هامش املالءة املطلوب، كما أن  

 1.ألصولالحتساب قيمة ا على التكلفة التارخيية يف حني تستند الدول األعضاءالسابقة 
عالوة  ،املاليةاملخاطر املتعلقة بإعادة التأمني، التوريق واملشتقات  مواجهةفتقر ألدوات ت 1املالءة  توجيهات
النظام احلايل لالحتاد األورويب حيتوي على العديد من املتطلبات الكمية، وبالتايل على شركات  على ذلك فإن  

منتظمة هلذه  دراساتالتأمني العمل على الرتكيز أكثر على تنظيم إدارة املخاطر ونوعية نظام احلوكمة، وإجراء 
 اجلوانب النوعية من قبل املشرفني على شركات التأمني.

 2كافة املخاطر اليت تواجه شركات التأمني يؤدي إىل التبعات التالية:ل االعتبار عدم األخذ بعنيف
 .عدم قيام شركات التأمني بإدارة املخاطر على حنو كاف -
 على سري الشركات. عدم ضمان تدخل دقيق ويف الوقت املناسب من قبل املشرفني -
 عدم التخصيص األمثل لرأس املال. -

 حلاملي وثائق التأمني النظام احلايل لالحتاد األورويب ال يقدم املستوى األمثل من احلماية نتيجة لذلك، فإن  
 خاطر.ملضد ااملطلوبة حلساسية انتيجة الفتقاره 

قرارات مناسبة فيما  يف اختاذ من األسباب الرئيسية يف فشل اإلدارة هأن   2001و 1996 بني عامي كما تبني  
هامش املالءة املطلوب احلايل مل  فإن   رأس املال يف حد ذاته، وعالوة على ذلكعدم كفاية هو يتعلق باخلطر 

 .نني يف صعوبات ماليةإلنذار املبكر، وهو األمر الذي أدخل املؤم  ليلعب دوره بأن يكون مبثابة مؤشرا 

سائر اخل ، تشري إىل أن  2003عام لالحتاد األوريب لدول األعضاء ل جلنة اخلدماتقامت به يف استبيان و 
ي فف ،ناشئة عن حاالت اإلعسار وعدم املالءة هي 2003و 1999ما بني سنوية يف مجيع أحناء االحتاد األورويب ال

 مليون أورو. 500 إىل ت اخلسائروحده وصل األضرارالتأمني على قطاع 

                                                 
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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أنظمة املالءة احلالية ال توفر  أنظمة أن   2005عام  CEIOPS)) د مسح على شركات التأمني أجرتهأك   وقد
من احلاالت اليت  % 75شاكل يف أكثر من املوراء الكثري من كانت قرارات إدارية سيئة   اإلنذار املبكر للتدخل، وأن  

 .فحصها ت  

 سير العمل ضمن السوق الموحدة: سوءالقيود المفروضة و : ثانيا
األمر الذي من  ،ت اليت يشهدها االحتاد األورويبللتطوراعدم مواكبة القواعد املفروضة على قطاع التأمني 

القدرة على املنافسة الدولية لشركات التأمني وإعادة  قلصاملنافسة داخل االحتاد األورويب وي يقعشأنه أن ي  
يتعني على الدول  لذاتنسيق يف مجيع أحناء االحتاد األورويب خالل السنوات األخرية. ال غياب ،ما أدى إىلالتأمني

العلوم ، االكتواريايف جمال األسواق املالية،  اليت تشهدهاجلعلها تتماشى مع التطورات  أنظمتهااألعضاء حتديث 
النظام احلايل لالحتاد األورويب أظهر فجوة بني املتطلبات التنظيمية  املخاطر والتكنولوجيا، باعتبار أن  ،اإلدارية

 تأمني.وأفضل املمارسات يف صناعة ال

 والرقابة على مجموعات التأمين: ضبابية اإلشراف:ثالثا
إلشراف والتنسيق على جمموعات التأمني، فضال عن القواعد املتباينة اليت لعدم وجود تقارب حقيقي 

اإلدارية الناشئة من ازدواجية العمل  األنظمةالذي يشكل عبئا ال مربر له على وهو األمر  ،تطبقها الدول األعضاء
كما ميكن من   ،التكاليف من حجم يزيدو تطوير تنافسية وعمل السوق الواحدة للتأمني  يعيقالذي من شأنه أن و 

 .التأمني خالله التغاضي عن بعض املخاطر الرئيسية على نطاق جمموعة

 االفتقار إلى التقارب الدولي والمشاركة بين القطاعات: :رابعا
وصريفة التأمني العاملة دوليا، وشركات التأمني مؤخرا غالبا ما جتد هناك عدد متزايد من شركات التأمني 

عدم وجود التقارب الدويل عرب  أن   إال   ،نفسها يف منافسة مع البنوك اليت تقدم منتجات مماثلة يف نفس السوق
التساق بني البنوك يف تلك األسواق بسبب عدم اهذه القدرة التنافسية الدولية لشركات التأمني و  قلصيالقطاعات 
 وجود االختالفات التنظيمية.و القطاعات 

أخذ بعني تال  ا أن  محاية حاملي وثائق التأمني، إال   إىل حد ماضمن ت 1املالءة  توجيهات على الرغم من أن  
 واكب التطورات اليت تشهدها طرق التسيري احلديثة، كما أن  تاالعتبار كل املخاطر اليت تواجه شركات التأمني وال 

 يتم من خالهلا فرض أعباء مفرطة على الشركات. 1املالءة  توجيهاتهناك طرق عديدة ضمن 

بعيد متاما عن متطلبات رأس لشركات التأمني اإلطار احلايل لالحتاد األورويب واملتعلق برأس املال التنظيمي 
 1:ما يربره ما يلياملال االقتصادي للشركة، 

                                                 
1- HM Treasury, Solvency II: A new framework for prudential regulation of insurance in the EU, A discussion paper, London, 
February 2006, p: 11.  



 2  لمالءةلتوجيهات ا  واإلطار العام واقع وتطور السوق األوربي للتأمين: الفصل األول

52 

 

املكتتبة لدى الشركة وليس على املخاطر  التأمني على حجم عقود األضرارالتأمني على  يفيستند هامش املالءة  -
 .الكامنة يف العقود

 .يف استخدامها ةتعسفي طرقا يؤدي إىل الستخدام املخصصات التقنية، مم   وغري حمدد مستوى غري معروف -
عكس جزئيا فقط خماطر تمتطلبات رأس املال  حمدود جدا، كما أن   بشكلتتحقق فوائد جتميع وتنويع املخاطر  -

 .املخاطر مواجهةإعادة التأمني وغريها من أشكال 
 .من التنويع القائم بني املخاطر يف الشركات التابعة هلا التأمني جممعاتعدم استفادة  -
 باعتبار أن   ،العالقة بني هامش املالءة واملخصصات التقنية من شأنه أن يؤدي إىل تأثريات غري مرغوب فيها -

كلما ارتفعت هذه األخرية زاد هامش املالءة والعكس فمتطلبات رأس املال تعترب نسبة من املخصصات التقنية، 
 .صحيح

بدال من ذلك يتم فرض القيود ، عدم األخذ بعني االعتبار  املخاطر من جانب األصول يف متطلبات رأس املال -
 احملفظة.الكمية اليت ميكن أن تشوه خيارات 

م كنسبة من األقساط يف تأمينات قيا ت  قوم بتقدير هامش املالءة على أساس املخاطر، بل تال  1املالءة  توجيهات -
 1.األشخاصاملمتلكات، وكنسبة من املخصصات التقنية يف تأمينات 

 2:على جمموعة من العيوب، وأبرزها 1املالءة  توجيهات بالتايل تنطويو 
ارتفعت متطلبات رأس املال، باعتباره  كلما ارتفعت املخصصات التقنية  فإنه األشخاصتأمينات ما خيص في -

 .نسبة من املخصصات التقنية، والعكس صحيح
يف حالة ارتفاع التسعري سيؤدي إىل زيادة متطلبات رأس املال دون زيادة و  فإنه تأمينات املمتلكات ما خيصفي -

 .اخلطر
 .مخاطر القرض أو الطرف املقابل(كاالعتبار مجيع املخاطر ) بعنيال تأخذ  -
 طريقة التقييم تتم عن طريق القيمة التارخيية بصفة أساسية. -

هو عدم التمييز بني شركات التأمني ومعيدي  1املالءة  توجيهاتكذلك من العيوب اليت تنطوي عليها 
 3.التأمني

 4:ما يليتوجيه جمموعة من االنتقادات النوعية واملتمثلة في باإلضافة إىل ما سبق ت  
ؤدي إىل مستويات خمتلفة من ي ام ،طرق حساب االلتزامات التقنية ختتلف جوهريا من دولة أوروبية إىل أخرى -

 .احلذر 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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 دارة ...(.اإلطرق  ،رقابة على الرقابة الداخلية )التدقيق غياب وجود -

 .(15رقم )الشكل  كما هو موضح يف1املالءة  توجيهاتحدود ونقائص ميكن تلخيص يف األخري 
 

 .1المالءة  توجيهات حدود ونقائص(:15) الشكل رقم              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 

 
 :2المالءة  توجيهاتخطوات وضع  -2.2.3.1

اليوم، ونظرا  ا هي عليهيتمبجموعة من املراحل إىل أن أصبحت على احلال ال 2املالءة توجيهات  مرت
 تقرر العمل عليها وفق عدة مراحل كالتايل: 2ألمهية مشروع املالءة 

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

 2.1ملشروع املالءة 

 2:ما يليلع هبا يف املرحلة األوىل فياألعمال اليت اضط   تتمثل
 .حتاد األورويب والقواعد التكميلية للدول األعضاءالايف  شركات التأمني ملالءة حتليل النظام احلايل -

                                                 
1- Arne Sandström, Solvency: Models, assessment and regulation, Ed: Chapman & Hall/CRC, United Kingdom, p: 283.    
2- Commission of The European Communities, OP. cit; p: 05. 
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 .املالءة للتأمنيحتليل مقارن ألنظمة  -
اإلشراف وكذلك القواعد االحرتازية املطبقة يف ، العلوم االكتوارية ،لتطورات الدولية يف جمال احملاسبةاحتليل  -

 .القطاع املصريف
 .إدارة أعماهلميف  القيام بعمليات حتليل استخدامات النماذج الداخلية يف التأمني وإعادة التأمني -
وإعادة  لعدد من املسائل احملددة مبا يف ذلك املخصصات الفنية، إدارة األصول واخلصومالقيام بعمليات حتليل  -

 التأمني وجممعات التأمني. 

استخدم هذا التحليل لتحديد ما إذا كان العمل على مستوى االحتاد األورويب ضروريا على مستويات 
العمل التحليلي من معرفة مزايا وعيوب خمتلف ن هذا معينة، وما الذي جيب أن يتبع اإلجراءات التشريعية. مكا 

 .اخليارات املتعلقة بالتصميم الشامل لنظام املالءة اجلديدة

 :المرحلة الثانية :ثانيا
 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 
 حل.اأصحاب املص

خالل العامني األولني من املرحلة الثانية قامت جلنة اخلدمات بتصميم الوثائق الالزمة لذلك، واليت كانت 
 1.الغرض مدعومة هي األخرى باستبيانات مصممة هلذا

 بعملية واملوسومةالنهج املعتمد لتصميم األنظمة يف اجملاالت املصرفية،  بإتباعقام االحتاد األورويب 
(Lamfalussy)،2   اقرتاحها من طرف البارون وهي عبارة عن طريقة ت " Lamfalussy Alexandre  "

جديدا لتطوير اللوائح املطبقة على القطاع ، أين ترأس جلنة استشارية أوروبية يقرتح من خالهلا نجا 2000عام
اهلدف من هذا النهج هو اقرتاح نص أكثر مالءمة لطبيعة العمل على أساس التشاور مع أصحاب املصاحل  ؛املايل

والتنظيم يف  منيحل يف إعداد التعليمة، والتعاون البن اء من قبل املنظاال سيما املنظمني، أي إشراك أصحاب املص
 3.مراقبة العملية

اهلدف الرئيس من هذه العملية هو ضمان وجود حوار شفاف بني املشرعني والعاملني يف السوق يف كل 
 4.مرحلة من العملية

 5:ما يليفي 2املالءة  توجيهات لوضع (Lamfalussy)تكمن األهداف الرئيسية وراء استخدام عملية 

                                                 
1- Arne Sandström, OP. cit; p: 283. 
2- 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. 
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 .بشكل أفضل يف جمال اخلدمات املاليةتسهيل اعتماد تشريعات مصممة  -
التابعة لالحتاد األوريب )ختضع للتدقيق  جنةلل  متكني اإلطار القانوين ملواكبة تطورات السوق من خالل خضوعها  -

 .من قبل اللجنة(
 .الرقابيةتشجيع التقارب بني املمارسات  -
 عرب الدول األعضاء. اتضمان التنفيذ املتسق للتشريع -

 :أربعة مستويات أساسية (Lamfalussy)تتضمن عملية 

 2المستوى األول: تصميم مشروع المالءة  -أ
وقد 1،، ميثل املستوى األول اإلطار العام للتوجيهات2بعد اعتماد اللجنة مشروع القانون لتوجيهات املالءة 

 2009.2ديسمرب  17نشر النص النهائي يف اجلريدة الرمسية يف  ت  

ز على يالرتك ، ت  األوريببعد التوصل إىل اتفاق على املبادئ ونطاق وتعريف التدابري املنفذة من قبل الربملان 
 تدابري التنفيذ وعلى التفاصيل التقنية الالزمة لتفعيل اإلطار اجلديد ضمن املستوى الثاين.

 المستوى الثاني: تنفيذ التوجيهات -ب
وائح لل   تخذ شكالي  سه "، كما أن   ضةاألعمال املفو   " و" تدابري التنفيذ يشار يف هذا املستوى إىل كل من "

 الدول األعضاء.  لىعالتنظيمية، األمر الذي سيكون له تأثري مباشر 

 المستوى الثالث: المعايير واإلشراف -ج
الدول ذ باستمرار عرب القواعد تنف   لضمان أن   (EIOPA) وضع توجيهات من قبل ضمن هذا املستوى ت  

 وضعها. األعضاء وعلى شركات التأمني االمتثال للتوجيهات اليت ت  

 المستوى الرابع  -د
 .2متعلق بالتنفيذ واالمتثال لتوجيهات املالءة هذا املستوى 

 .(16رقم )الشكل كما هو موضح يف   (Lamfalussy)مسار العمل وفق  ميكن تلخيص

 
 
 
 
 

                                                 
1- Olivier de LAGARDE, OP. cit; p: 238. 
2- Alex Erasmus et al, Solvency II update, Clifford Chance, January 2012, London, p: 02. 
- (EIOPA): European Insurance and Occupational Pensions Authority. 

http://www.cgstatic.info/code/r.php?r=yahoo%7CInsurance%2520and%2520Occupational&t=1&did=1&uid=0&type=bl&subid=1374_2109&rkw=Insurance+and+Occupational&rurl=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FEuropean_Insurance_and_Occupational_Pensions_Authority&domain=wikipedia.org&lnktype=10&v=0.116&browser=Firefox_35&country=DZ&_=1454052981088
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بعد مشاورات واجتماعات مع اللجنة األوروبية للتأمني  شرت هذه املبادئ من قبل جلنة اخلدماتن  

. باإلضافة إىل ذلك قامت اللجنة بالعمل على إجراء دراسات 2004 ( يف جويليةCEIOPواملعاشات املهنية )
حيث  ؛" (QIS" دراسة األثر الكمي )ـ: املالءة اجلديدة، هذه الدراسات تسمى بتتعلق باجلوانب املختلفة لنظام 

األساليب  ،2006( عام QIS 2ودراسة األثر الكمي الثانية ) 2005( عام QIS 1ألثر الكمي )لأجريت أول دراسة 
( QIS 3الكمي الثالثة )ألثر اا دراسة أم   ،اختبارها تتعلق باحتساب املخصصات الفنية ومتطلبات رأس املال اليت ت  

إجراؤها   إجراء حلد اآلن سبعة دراسات لألثر الكمي، وآخر دراسة ت   ت   2007.1 أفريل 2بدأ العمل فيها يف  فتم  
 .(17رقم ) الشكلهو موضح يف  اكم  ،2016من عام  ابتداء، على أن يتم العمل هبا 2013 سنة تكان

 

                                                 
- (EIOPC): European Insurance and Occupational Pensions Committee. 
1- Henny Verheugen et al, Implications for insurers for solvency II, Milliman, 2007, p: 02.  

  2تصميم مشروع املالءة 
 

التوجيهاتتنفيذ   
 

 املعايري واإلشراف
 

2التنفيذ واالمتثال لتوجيهات املالءة   
 

 .(Lamfalussyمسار العمل وفق ) (:16) الشكل رقم
 

 (.Lamfalussy)مسار العمل وفق(:16) رقم شكلال

 :باالعتماد على الباحثةمن إعداد المصدر: 
Olivier de LAGARDE, L’invention du contrôle des risques dans les organismes d’assurance, 

Thèse de doctorat, Université Paris Dauphine. 

 

 المستوى األول
 

يالمستوى الثان  

ثالثال المستوى  
 



 2  لمالءةلتوجيهات ا  واإلطار العام واقع وتطور السوق األوربي للتأمين: الفصل األول

57 

 

 .2المالءة  على توجيهات عملالمسار  :(17)الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 :باالعتماد على : من إعداد الباحثةالمصدر
Henny Verheugen et al, Implications for insurers for solvency II, Milliman, 2007. 
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 :2 المالءة توجيهاتو  1المالءة  توجيهات مقارنة بين -3.2.3.1
للتطورات احلديثة لطرق  1 املالءة توجيهاتتعقد املخاطر اليت تواجه شركات التأمني وعدم مواكبة  ن  إ
، باإلضافة إىل ضرورة التكيف مع القواعد التوجيهات اجلديدةوضع من األسباب الرئيسية وراء كان تسيريها  

حساب متطلبات طرق  كذاإدارة املخاطر، و استخدام أساليب تقليدية يف و  II ( وبازلIFRSاحملاسبية واالحرتازية )
 . 2009من قبل الربملان األوريب عام  2إىل تبين مشروع املالءة  تر أدو أمكلها   ،رأس املال

القواعد األوىل واملتعلقة حبساب  :الوضع املايل العام لشركة التأمني يعتمد على جانبني رئيسيني هي
الفروقات بني التعليمتني فيما يتعلق بطرق التقييم  ميكن توضيح االلتزامات التقنية، والثانية املتعلقة بتقييم األصول.

 .(03رقم )اجلدول يف  عامةالاسبية احمليزانية املمن خالل 

 . 1 المالءةتوجيهات و  2المالءةتوجيهات  مقارنة بين ميزانية عامة لشركة تأمين ضمن :(03)رقم جدول

 1المالءة  2المالءة 
 تقييم األصول القيمة احملاسبية القيمة السوقية

 تقييم الخصوم القيمة احملاسبية هامش اخلطر +التقدير األمثل 
 رأس املال املالءة األدىن

 هامش المالءة متطلبات هامش املالءة
 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. 

 
إىل حتقيق  هتدف 2املالءة  توجيهاتو  1املالءة  توجيهات كل من  يتبني لنا أن   (03) رقماجلدول من خالل 

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

 2عنصرين مها:
 .Best Estimate))التقدير األمثل  -
 .(Margin Riskهامش اخلطر) -

 .(18رقم ) الشكلقنا يف امليزانية احملاسبة ميكن أن نلحظ بعض الفروقات األخرى، كما يوضحه وإذا ما دق  
 
 

                                                 
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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 .2وتوجيهات المالءة  1مقارنة بين ميزانية ضمن توجيهات المالءة  (:18) الشكل رقم
 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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:12. 

 
شركة  حيازة وجوبمستوى احلد األدىن من رأس املال، يتضح لنا وخبصوص  ،(18)رقم  من خالل الشكل

 وهو نج خمتلف متاما عن ،)يف حال وقوع أحداث استثنائية( تقنية كافية لتغطية املخاطرخصصات ملالتأمني 
 .1املالءة  توجيهات

بطرق  يتم حساهبا 1الءة ملا لتوجيهات فيما خيص متطلبات هامش املالءة أيضا هناك اختالف، فبالنسبة
فقط من  % 4 هذه املتطلبات ، متثلاألشخاصعلى سبيل املثال يف حالة التأمني على  ،بسيطة وسطحية

غض النظر عن الضمانات املمنوحة حلاملي ب يف تأمينات املمتلكات األقساط من % 16واملخصصات التقنية، 
قدم نج ت   ويف هذا اخلصوص، 2ملالءة ا توجيهاتا م  أ .ستثمارات واملخاطر املتعلقة هباوثائق التأمني وأنواع اال

 ( الذي يهدف إىل التكيف مع املخاطر احملددة لكل شركة تأمنيSCRاملطلوب )خمتلف عن طريق رأمسال املالءة 
 .( على أساس كل من املخاطر اليت تواجه الشركة فعلياSCR) أين يتم حساب

 

املال املالءة رأس 
 األدىن
(SCR) 

2شركة تأمين حسب المالءة  ميزانية 1 ميزانية شركة تأمين حسب المالءة   

 خصوم
 

 أصول
 

 خصوم
 

 أصول
 

 رأس املال املتوفر
 

رأس املال املالءة 
 املطلوب

(MCR) 

 

هامش 
 اخلطر

 
التقدير 
 األمثل

 

ة ال
قيم

 بال
صوم

 اخل
قيم

ت
وقية

س
 

 
 

ة  تقيم األصول بالقيم
 السوقية.

ع كما جيب أن تغطي مجي
 التزامات املؤ من

)احتياجات اخلصوم( 
 مثل:

و املخصصات التقنية أ
 األموال اخلاصة.

 

مة األصول مقيمة بالقي
 احملاسبية.

جيب أن تغطي 
 التزامات املؤ من

 

 رأس املال املتوفر
 

هامش املالءة 
 يفاملفروض 
1املالءة   

 اخلصوم
 ) التزامات تقنية
مسجلة بالقيمة 

 احملاسبية(
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 :2المالءة  توجيهات    ركائز -3.3.1

دراسة مجيع اجلوانب املتعلقة  تتضمن األوىل: عرب خطوتني 2ملالءة مشروع ا كما سبق ذكره، مير جتسيد
 بالتفاصيل املتعلقة باملخاطر.   واليت تعىن ،لها جانب تقين أكربفالثانية  اخلطوةا ، أم  بنظام املالءة

 االعتماد على هيكل مكون من ثالث ركائز كالتايل:  يف هذا السياق ت  
 .الكمية الركيزة األوىل: املتطلبات -
 .النوعية الركيزة الثانية: املتطلبات -
 .متطلبات نشر املعلوماتالركيزة الثالثة:  -
 

 الركيزة األولى: المتطلبات الكمية -1.3.3.1
يتعلق األمر هنا بقواعد حساب املخصصات التقنية و  1،حتدد الركيزة األوىل املتطلبني املتعلقني برأس املال

وهذا  ،ورأس املال املالءة املطلوب املالءة األدىنتوفري رأس املال حتقيق هامش املالءة املطلوب من خالل وكذلك 
 2.هبدف مواجهة أي اهتزاز يف املركز املايل للشركة وختفيض خطر اإلفالس

 :هامش المالءة المطلوب :أوال
رأس املال املالءة و  ،(SCR) رأس املال املالءة املطلوبحتديد نوعني من رأس املال؛  يتم حتقيقه من خالل

 خالل السنة % 0.5ـ:مع احتمال حدوث إفالس يقدر ب % 99.5: (VAR)قيمة  (SCRيعادل )، )MCR( األدىن
 (MCRيعادل ) ،(SCR)والذي يقدر كنسبة أصغر من  رأس املال املالءة األدىن يف حني أن   .سنة 200 مرة كل يأ

األدىن الذي على وهو املبلغ ، % 15 ـ:مع احتمال حدوث إفالس يقدر ب 3،% 90و % 80ما بني  (VAR)قيمة 
 .سحب الرتخيصب تقوم قداليت الرقابية  تعرضت إلجراءات فورية من قبل اجلهات شركة التأمني االحتفاظ به وإال  

نافذة التدخل للحد من املخاطر يف  (MCR) اعتباريف  نميك (SCRو)( MCR)الفرق بني ، الرقابية من الناحية
 .(19)من خالل الشكل رقم  (SCR( و)MCRاملخاطر وفق )تراجع ، ميكن توضيح أكثر حالة اخرتاقه

 

 

 
                                                 

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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 .(SCR)و (MCR)تراجع المخاطر وفق :(19)رقم الشكل 
 

 
 

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

 
 :(SCRرأس مال المالءة المطلوب ) -أ

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

وقوع حدث غري متوقع يؤثر على امليزانية   منهما، وهو يعرب عن أعظم خسارة احتمالية ميكن أن تسجل يف حالة
من  % 99.5 نسبة (SCRيعادل )1."كما جيب أن يضمن هذا املبلغ أكرب قدر من احلماية حلاملي وثائق التأمني

 خالل السنة. % 0.5 :ـمع احتمال حدوث إفالس يقدر ب (VAR)قيمة 

 ( حساب رأس المال المالءة المطلوبSCR):  يتم حساب(SCR) لطرق التالية:ل اوفق 

 (:(Standard Formula النموذج العام -
موحدة طريقة كحيث يعترب   ؛ة األوروبيةييتم وضعه كصيغة موحدة من قبل اهليئات التنظيم

دد SCR(.2(سابحل وحدات خمتلفة: خماطر االكتتاب يف تأمينات ويصنفها يف املخاطر مجيع النموذج العام  حي 
خماطر االكتتاب يف  ،خماطر الطرف املقابل ،خماطر االكتتاب يف التأمينات الصحية ،خماطر السوق ،املمتلكات
إىل وحدات فرعية، ويتضح اهليكل الدقيق للنموذج العام يف  أساسية . يتم تقسيم كل وحدةاألشخاصتأمينات 

 .(20رقم ) الشكل
 
 

                                                 
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.  
2- VirakNou, Actuariat:Les modèles sont partout, l'Argus de l'Assurance, N° 7271 Diffusion: 19090, 15 juin 2012, Paris, p: 02. 
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 .حسب النموذج العام (SCR)رأس المال المالءة المطلوب  :(20)الشكل رقم 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

املطلوب  رأس املال املالءةو (، BSCR) القاعدي جمموع رأس املال املالءة املطلوب (SCR) ميثل حيث
 خاطر توزيع األرباح يف املستقبل والضرائبمب املتعلقو  )Adj( مطروح منه معدل مكيف () التشغيلية للمخاطر

سب  1،املؤجلة  2:وفق املعادلة التالية (SCR)أي حي 
 
 

 

 

                                                 
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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 والضرائب المؤجلةالمتعلقة بتوزيع األرباح في المستقبل  معدل المخاطر المستقبلية=                
 

 

 
 

 

SCR 

OPSCR  Adj 

HEALTHSCR  

expSCR  

revSCR  

mortSCR  

disSCR  

DEFSCR  

BSCR 

LIFESCR  

longSCR  

catSCR  

MKTSCR  
NLSCR  

lapseSCR  

 
CONCMKT

 

fxMKT  
LTHealth  

wcHealth  

st
Health

Accident



 
propMKT  

eqMKT  

spMKT  

intMKT  

CATNL

 

PRNL  

(SCR) =(BSCR ) +(
OPSCR)-)Adj) 
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 ختلفة كالتايل:امل( حسب املخاطر BSCR) ينقسم

  تأمينات الممتلكاترأس المال المالءة المطلوب الموافق لمخاطر االكتتاب في (): 
 يف خمتلف فروع. املتضمنةيتطلب جتزئة األعمال  األضرارحتليل خماطر االكتتاب على 

 رأس المال المالءة المطلوب الموافق لمخاطر السوق (): 
 املتغريات رييقاس مبدى التعرض ملخاطر السوق بسبب تأث، و ينتج عن تقلب القيمة السوقية لألدوات املالية

) مثل: أسعار األسهم املالية
eqMKT(،  أسعار الفائدة(

intMKT)، أسعار العقارات (
propMKT)،خطر االنتشار 

(
spMKT)، .أسعار الصرف وغريها 

  رأس المال المالءة المطلوب الموافق لمخاطر االكتتاب في التأمينات الصحية(HEALTHSCR) : 
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.

 المطلوب الموافق لمخاطر الطرف المقابل رأس المال المالءة (DEFSCR:) 
خماطر الطرف املقابل هي خماطر اخلسائر الناجتة عن فشل غري متوقع أو تدهور يف التصنيف االئتماين 

 ترتيبات إعادة التأمني، التوريق وغريها...  :لألطراف املقابلة أو عقود املدينني للحد من املخاطر، مثل

احتمال خماطر الطرف املقابل ختتلف حسب القوة املالية للطرف املقابل، والذي يكون له تصنيف مرتفع  
 2املالءة  توجيهات ا األطراف املقابلة الغري خاضعة للتصنيف ضمنأم   ،عن السداد هاحتمال ختلف قلا كلما 

 .(04) رقم دولاجلكما ي وضحه CCC التصنيففتوضع ضمن 

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

 احتمال مخاطر الطرف المقابل التصنيف
AAA 
AA 
A 

BBB 
BB 
B 

CCCغري مصنفة 

0.0002% 
0.01% 
0.05% 
0.24% 
1.2% 

6.04% 
30.41 % 

Source:Anthony DERIEN, Solvabilité 2: Une réelle avancée?, Thèse de doctorat, Université Claude Bernard, 

Lyon 1, France, 2010, p: 42. 

 

NLSCR

MKTSCR
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  األشخاصرأس المال المالءة المطلوب الموافق لمخاطر االكتتاب في تأمينات (
LIFESCR): 

) كمخاطر الوفيات  ،من جمموعة من املخاطر األشخاصخماطر االكتتاب يف تأمينات  تكونت
mortSCR) 

) التعمري خماطر
longSCR)،  خماطر الكوارث(

catSCR) ،العجز  خماطر(
disSCR)، املخاطر املتعلقة باحلساب (

revSCR) .وغريها من املخاطر 

 1باستخدام الصيغة التالية:حسب النموذج العام  (SCR)يتم حساب  ويف األخري

 

 :(05رقم )يف اجلدول  كما هو موضح  حسب مصفوفة االرتباط(ijp)معامالت االرتباطحيث يتم حساب 
 

 .)ijp) ـمصفوفة االرتباط ل :(05رقم ) جدول

 
HEALTHSCR  

LIFESCR  DEFSCR    
    1  
   1 0.5 

DEFSCR  
  1 0.25 0.25 

LIFESCR  
 1 75.0  0.25 0.25 

HEALTHSCR  
1 0.25 0 0.5 0.25  

Source: Anthony DERIEN, Solvabilité 2: Une réelle avancée?, Thèse de doctorat, Université  Claude Bernard, 

Lyon 1, France, 2010, p: 42. 

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

 :(Internal Model) النموذج الداخلي -
وسيلة سريعة ومتجانسة على كواالستفادة من صيغته   استخدام النموذج العاموضوح على الرغم من 

 2له عدة سلبيات هي:  أن  األورويب حلساب متطلبات رأس املال. إال   املستوى
 .عدم األخذ بعني االعتبار هيكل املخاطر لكل شركة وخصوصيتها -
 ويف بعض األحيان غري كافية.  معمماملعايري والثوابت اليت ختضع هلا تكون بشكل  -

يف استخدام مناذج داخلية لتقييم  االختيارويف سياق اإلصالح، لشركات التأمني  حلل هذه املشاكل
كما وضعت .  الشركةمبا يتماشى مع خصائص ونشاط  كل منوذج داخلي  احتياجات رأس املال؛ حبيث يتم تطوير

                                                 
1- Ibid, p: 15. 
2- Anthony DERIEN, OP. cit; pp: 38-39.  

    


n

i ji jiiji SCRSCRpSCRSCR
1

2 )()(2)( 

NLSCR
MKTSCR

MKTSCR

NLSCR
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(CEIOPS)  النماذج هذه قادرة على املوافقة على الرقابية اهليئاتجمموعة من الشروط اليت من خالهلا تكون 
 املستخدمة.الداخلية 

ه جلميع بعد استيفائ لي ال ميكن استخدامه على نطاق واسع وعلى مجيع املستويات إال  النموذج الداخ
ما وخمتلف معايري اجلودة، وخضوعه جملموعة من االختبارات املتمثلة في ،التجارية ،...( ،اإلسرتاتيجيةاملعايري )

 1:يلي
 :(Use Test)اختبارات االستعمال -

نموذج الداخلي بشكل يومي يف الشركة، كما ينبغي للنموذج الداخلي الحيدد نطاق استخدام  االختبارهذا 
 .حتديد وختصيص رأس املال ،ستخدم ويلعب دورا هاما يف نظام احلوكمة، إدارة املخاطر واختاذ القراراتأن ي  

 :(Statistical Test) االختبارات اإلحصائية -
ا تؤثر على باعتبار أن   ،البيانات املستخدمة والفرضياتحيدد هذا االختبار املتطلبات اليت جيب توافرها يف 

 نتائج النموذج الداخلي.

 (:Calibration Test)اختبارات المعايرة  -
 2هذا االختبار يسمح لشركات التأمني باستخدام مدد زمنية خمتلفة عن ما تفرضه توجيهات املالءة 

 % 99.5 :(VAR)ـل موافقن مع حساب القيمة املعرضة للخطر امستوى األم واستخدام مقياس آخر للخطر، إذ أن  

 سنة واحدة. خالل

 :(MCR)رأس المال المالءة األدنى  -ب
، ويف حالة حدوث ذلك يستلزم جيوز النزول عنه( عن املستوى األدىن من رأس املال الذي ال MCR )عرب  ي  
 2.الرقابية لذلك اهليئاتتدخل 

يف أي وقت من قبل اجلهات و  3،ق" تكون قابلة للتحق   شبكة أمان نوع من "ميثل رأس املال املالءة األدىن 
سب كل ثالثة . ينبغي أن حي  هاإىل حد سحب االعتماد من يؤدي هبايف حالة عدم التزام الشركة بذلك قد  الرقابية،

 .2امللزم وفق توجيهات املالءة  رأس املال املالءةأي هو  4.الرقابية اجلهاتأشهر، مع االلتزام بإبالغ النتائج إىل 

 

 
                                                 

1 - Ibid, p: 39. 
2- 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. 



 2  لمالءةلتوجيهات ا  واإلطار العام واقع وتطور السوق األوربي للتأمين: الفصل األول

66 

 

  حساب رأس المال المالءة األدنى(MCR): 
(، أحد هذه الطرق يتم بطريقة مباشرة عن طريق اعتباره كنسبة من MCRهناك عدة طرق حلساب )

)SCR(1.، وهي من أبسط الطرق 

 2التالية:عن طريق العالقة  يتم حساب رأس املال املالءة األدىن
MCR=Max {MCRcombined, AMCR}  

AMCR :بشكل جزايف(. 2توجيهات املالءة  ضمن)يتم وضعه  رأس املال املالءة األدىن القاعدي 
MCRcombined: .رأس املال املالءة األدىن املركب 

  3:على النحو التايل combinedMCR يتم حساب

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

MCRlinear :هو جمموع (MCRs) التأمني اخلطية لكل نوع من أعمال. 
 . (SCR)من % 25و % 45 حمصور بنيMCRcombined يكون 

 

 :المخصصات التقنية: ثانيا
 :التقنيةحساب المخصصات  -أ

 Margin) (، وهامش اخلطرBest Estimateالتقدير األمثل ) :يتم تقييم املخصصات التقنية عن طريق

isqueR).4 

 التقدير األمثل (Best Estimate): 
العتبار القيمة الزمنية للنقود ابعني يأخذ االحتمايل لتدفقات اخلزينة املستقبلية، املتوسط املرجح  هو "

مع  5." ر على أساس منحىن العائد اخلايل من املخاطرقدا )القيمة احلالية املتوقعة للتدفقات النقدية املستقبلية(، ت  
 األصول واخلصوم.عناصر األخذ بعني االعتبار التفاعل بني 

 6يتم حساب خمصص التقدير األمثل عن طريق العالقة التالية:
 

                                                 
1- René Doff, OP, cit; p: 134. 
2- 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. 
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BEt :التقدير األمثل. 

 .k خالل الفرتة( du restant capital eL) املتبقيمتثل رأس مال  :
 .kهو معامل خصم املعدل اخلايل من املخاطر لفرتة  :

 . هو مدة البقاء على قيد احلياة للفرد بعمر: 
n: هي مدة عقد التأمني. 
 
  هامش الخطر(Margin Risk): 

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

، واليت (QIS4)ـ، وذلك وفقا ل(22رقم )الشكل اليت يبينها وفقا للخطوات تتم الصيغة املستخدمة حلسابه 
 املخاطر التشغيلية وخماطر الطرف املقابل املتعلقة بتنازالت إعادة التأمني ،االكتتاب أخذت بعني االعتبار خماطر

 2حيث ميثل:
RM: هامش اخلطر. 

CoCfactor: (جلميع شركات التأمني % 6 يعادل)تكلفة رأس املال  معامل. 

SCRi: للسنوات القادمة املتوقع رأس املال املالءة املطلوب. 

iv: اخلايل من املخاطراملعدل. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
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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 .خطوات حساب هامش الخطر وفقا لطريقة تكلفة رأس المال :(21)رقم الشكل 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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. 

 

بالضبط نفس املخاطر تأخذ شركة، اليت اليتم احتسابه على أساس تكلفة رأس مال (QIS5)  حسب اأم  
 .مع استثناء خماطر السوق

 1:العالقة التالية باستخداميتم حتديد هامش املخاطرة 
COCM ≈ COC× modDur ×  0SCR tf

lob  

COCM : هامش املخاطر(وفقا لطريقة التكلفة الرأمسالية حمسوب Cost of Capital). 
COC : (%6 معامل تكلفة رأس املال )يعادل. 
 0SCR tf

lob
ملالءة املطلوب املوافق ملخاطر االكتتاب يف تأمينات ا رأس املال ميثل ،لقطاعا (SCR) يعرب عن: 

 .(LIFESCR) األشخاص
modDur : لتقدير األمثل للمخصص التقين للقطاعامدة. 

                                                 
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. 

 

 للسنوات القادمةالمتوقع ( SCRدراسة) -1

ةخصم تكلف -3
SSCR المتوقع إلى المعدل الخالي من المخاطر للحصول على هامش الخطر حسب تكلفة

 رأس المال

تحديد تكلفة -2
SSCR من خالل قسمة(SCR) المتوقع على معاملCoC 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

iv
i

SCRfactor
n

1i
CoCRM 
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 :ثالثا:تقييم المخاطر التي تتعرض لها شركة التأمين
 (VAR: القيمة املعرضة للخطر )امن بينه يتم تقييم املخاطر اليت تتعرض هلا شركة التأمني بعدة طرق

 .(Stress Testاختبار التحمل )و
 :(VAR)القيمة المعرضة للخطر  -أ

من  ،طرخلألدوات املستخدمة لقياس ااالركيزة األوىل واملتعلقة باملتطلبات الكمية على جمموعة من  تنطوي
 1.(VARبني هذه الطرق القيمة املعرضة للخطر )

 :(Stress Test)اختبار التحمل  -ب
أظهرت األزمة املالية األخرية مدى جناعة استخدام أسلوب اختبار التحمل ملعرفة وتقييم مدى تكيف 

 .االقتصادية يف البيئة اليت حتدث اتمني مع األحداث املمكنة احلدوث يف املستقبل نتيجة للتغري أشركات الت
 شاركةتتم هذه العملية مبمتطلبات رأس املال،  وباخلصوصارات باملالءة لشركة التأمني بتتعلق هذه االخت

 .مبا يف ذلك تفسري النتائج وإجراءات املتابعة ،جملس اإلدارة
 اختبار التحمل وفق ثالث مراحل كالتايل:إجراء تم ي

 األولى: وضع السيناريوهات: المرحلة 
هنا ميكن التمييز بني نوعني من السيناريوهات، السيناريو املركزي والسيناريوهات املعاكسة، خيضع وضع 

 هذه السيناريوهات لفرضيات متناسقة ومتوافقة.

عدم تغري ك  باعتباره هو املرجع تهتتمثل أمهيادية أو املستقرة، عالوضعية ال يعرب عنلسيناريو املركزي ا
 مستويات التضخم أو ارتفاع يف مؤشرات البورصة وغريها.

مراقبة النتائج ومقارنتها  ريات حادة على معطيات امليزانية ث  يفهي ممارسة تغ ،السيناريوهات املعاكسة اأم  
 بالسيناريو املركزي.

  :الفرضيات: وضعالمرحلة الثانية 
 وغريها. املؤم ن هلمسياسة التوظيف، تصرفات  معجيب على الفرضيات أن تكون متوافقة 

  :المرحلة الثالثة: استعمال السيناريوهات 
 لتوظيف األصول وكذلك السياسة احملاسبية للشركة. املالئمة يسمح لنا اختيار التحمل بتحديد السياسة املالية

 
 

                                                 
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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 الثانية: المتطلبات النوعيةالركيزة  -2.3.3.1
بالنسبة لشركات التأمني؛ حيث يتم إدارة أعمال  2املالءة  توجيهاتتعترب متطلبات املستوى الثاين جوهر 

 ضمان الرقابة املالئمة عليها لضمانو  ،بالشكل املناسب ملخاطرإدارة او  فهم املخاطر شركات التأمني عن طريق
الشركات وفقا ملبادئ وقواعد حوكمة الشركات وما تعنيه من ممارسة رشيدة وكفء وكذا إدارة  ،كفاية رأس املال

 للشركات.

 :أوال: إدارة المخاطر
حتقيق  " بغرض  إدارة املخاطر شركة تأمني أو إعادة التأمني وضع وظيفة " كلعلى  2املالءة وفق توجيهات 

واليت تشتمل على اسرتاتيجيات وعمليات وإجراءات تقدمي التقارير الالزمة وبشكل دائم  ،اإلدارة الفعالة للمخاطر
 لشركة.يف ادث حتقد  تطوراتملواكبة أية 

تقييم املالءة الشاملة حيتاج إىل مراعاة  (، فإن   (ORSAمن خالل التقييم الداخلي للمخاطر واملالءة 
( يتعني ORSA (من خالل1.أعمال الشركة إسرتاتيجيةمن جهة وتأثري ذلك على املخاطر احملددة ومدى حتملها 

سيكون على  2توجيهات املالءة  من خاللف ،جيد بشكل إدارهتاوضمان أن يتم  ،املخاطرحتديد  شركةكل   على
 الشكلكما يوضحه  شركات التأمني وضع سياسة إدارة خماطر واضحة خاضعة ملوافقة مسبقة من اجلهات اإلدارية

 2.((22)رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
1- Ibid, p: 14. 
2- 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. 
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 .2المالءة  توجيهات إدارة المخاطر ضمن نظام: (22)الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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. 

 

 

 ستراتيجيةإلا 
 اإلسرتاتيجيةاألهداف • 
 املخاطر إسرتاتيجية• 
 اإلسرتاتيجية السيناريوهات تقييم• 
 رأس املال واملوارد استخدام• 
 غريها منو  إعادة التأمني•  

 التغطيات
 اإلدارة قرارات• 
 املستقبلية التوقعاتو فاق اآل•

 

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

 
 

 إدارة ومراقبة المالءة
 االقتصادية امليزانية •
 األمثل التقدير •
االفرتاضات املتعلقة املعلمات و •

 طرباخل
 األموال اخلاصة ختصيص•
 توالسيناريوهااختبارات التحمل •

 احملتملة
 رأس املالاتإمكاني•
 املالتقييمرأس •
 .التوافق بينهذه التقييمات•

 

 صنع القرار عملية
 املخاطريف  التحكم•
 املالءة وإدارة مراقبة•
 الرغبة يف املخاطرة•
 سرتاتيجيةاإلالقرارات  دعم•
 وكمةاحل•
 (3عمود ال) نشر املعلومات•

 

 تقييم المخاطرو  تحليل
 حتديد املخاطر•
 التحليل الكمي•
 الرقابة فعالية تقييم•
 خاطرامل حمفظة•
 سياسة إدارة املخاطر•
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 :ثانيا: عملية اإلشراف والرقابة، الحوكمة، وقواعد الحيطة والحذر
 يلي: فيما تتجلىتتضمن جمموعة من املتطلبات 

 : بالحوكمةالمتطلبات المتعلقة  -أ
تعترب هي ، فحوكمة الشركات العمل وفق مبادئعلى شركات التأمني يستوجب  2وفق توجيهات املالءة 

 دى جناعة إدارة شركة التأمني ومدى فعالية نظام الرقابة.ملاملعيار بذلك 

 :المتطلبات المتعلقة بالرقابة الداخلية -ب
هذا النظام مل تيش أنو ، توفري نظام للرقابة الداخليةشركة تأمني  كلعلى  يتعني 2املالءة وفق توجيهات 

 لشركة.امجيع مستويات  ويفعلى جمموعة من اإلجراءات اإلدارية واحملاسبة املناسبة حول خمتلف املعلومات 

 :متطلبات االمتثال -ج
 .أعمال الشركة بطبيعة املتعلقة اننيو تقييم اآلثار احملتملة ألي تغيري يف القعلى تشتمل وظيفة االمتثال 

 :المتطلبات المتعلقة بالمراجعة -د
هذه الوظيفة تعمل  ،يتعني على شركات التأمني إنشاء وظيفة املراجعة الداخلية 2املالءة وفق توجيهات 

طية الداخلية، وتقييم نظام الرقابة الداخلية على اختبار ومعرفة مدى االمتثال لالسرتاتيجيات واإلجراءات التحو  
 جيب أن يعمل املراجع الداخلي بشكل مستقل عن اإلدارة.كما كان مناسبا ألعماهلا،    إذاللشركة 

 
 ةنشر المعلوماإلفصاح العام و  متطلباتالركيزة الثالثة: -3.3.3.1

حيث  ،2املالءة توجيهات ة من والثاني األوىل يف الركيزة املتضمنةبنشر املعلومات  هذه املتطلبات تعلقت
رير على ما االتق هتوي هذحتينبغي أن كما ،  ككل  رير عن املالءة والوضع املايلاينبغي على شركة التأمني وضع تق

 1يلي:
 .وصف لنظام احلوكمة وتقييم مدى مالءمته للشركة-
 وكيفية إدارهتا. اكل فئة من فئات املخاطر، مستوياهت  مفصلبشكل  تناول-

املزيد من التنسيق والشفافة على املستوى األورويب عن طريق إنشاء املتطلبات هتدف الركيزة الثالثة جلعل 
 املتعلقة باملعلومات العامة واملعلومات املوجهة حلاملي وثائق التأمني، واملعلومات االحرتازية.

يكل اهلن ا  بيتميكن  من متطلبات كمية ونوعيةتتضمنه  وما 2بعد تناول الركائز املكونة لتوجيهات املالءة 
 .(23رقم )الشكل حسب  2املالءة العام لتوجيهات 

 
                                                 

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

 
 2 المالءة

 الركيزة الثالثة الركيزة الثانية الركيزة األولى

ونشر  المتعلقة بالسوق المتطلبات المتطلبات النوعية الكمية المتطلبات
 المعلومة

 املال اخلاص:القواعد اخلاصة برأس  -
  احلــــد األدىن مــــن رأس املــــال املطلــــوب

(MCR). 
  رأس مال املالءة املطلوب(SCR) 
 .املخصصات التقنية -
املخــاطر املتعلقــة باألنشــطة املختلفــة  -

 .للشركة

 .املبادئ املتعلقة بإدارة املخاطر -
 .إدارة األصول واخلصوم -
 .الرقابة الداخلية -
 .سياسة االستثمار -
 .التأمنيإعادة  -
عمليــــــة اإلشــــــراف وقواعــــــد احليطــــــة  -

 .واحلذر

 ة.نشر املعلوم -
 .مبدأ الشفافية -
ــــــــــــــــات املتعلقــــــــــــــــة - ــــــــــــــــاإلعالم  املتطلب ب

 .واإلبالغ
 .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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:األولخالصة الفصل    
من خالل توفري احلماية ضد  ،يف االحتاد األورويبالنمو االقتصادي يلعب التأمني دورا مهما يف دعم 

قطاع التأمني يف العقود  الذي يعرفه لتطورل بالنظر تعرض الوحدات االقتصادية لألخطار النامجة عناخلسائر املالية 
ال يف تكوين الدخل القومي وخلق فرص عمل نظر لدورها الفع  كبرية بالأمهية   شركات التأمنيحتتل كما   ألخرية،ا

 .ثاين أكرب قطاع يف صناعة اخلدمات املالية األوروبية واعتبارها واسعة وجذب املدخرات

 تعميق أواصل السوق املوحدةكذا و تعزيز وضمان محاية حاملي وثائق التأمني عرب االحتاد األورويب،  هبدف
 عن طريقالعام لشركات التأمني األوروبية  لوضع املايلا تحديدب تقوماليت  2توجيهات املالءة العمل على وضع  ت  

 .بناء إطار سليم وشامل ملواجهة املخاطرو  ،بأكمله لصناعة التأمني الرقايبمراجعة شاملة لإلطار 

الذي يتكون بشكل  2هيكل املالءة والذي تطرقنا من خالله إىل  2اإلطار العام لتوجيهات املالءة تناول ي
وركيزة ثالثة  ،واملتعلقة باملتطلبات النوعية الثانية ،األوىل متعلقة باملتطلبات الكمية :أساسي من ثالثة ركائز أساسية

تعترب هذه الصيغة اجلديدة أكثر متاشيا مع املخاطر  1املالءةبتوجيهات فمقارنة ، ةمتعلقة مبتطلبات نشر املعلوم
 مناذج وهذا باستخداممستويات خمتلفة للتكيف مع خمتلف األوضاع؛  توفرو شركات التأمني  تواجهالفعلية اليت 

مجيع القواعد  إىل حتديد وضبط 2مشروع املالءة  إذ يهدف. لقياس ومراقبة املخاطر احقيقي اتتطلب جهاز  داخلية
وإعادة النظر ، 1املالءة  توجيهاتستكماال ملا جاء يف وهذا ااملتعلقة بتقييم الوضع املايل العام لشركات التأمني، 

 . األضرارو  األشخاصيف القواعد املتعلقة حبساب هامش املالءة لشركات التأمني على 
شامل للمتطلبات التنظيمية  نظامبل هو  ،ال تقتصر فقط على متطلبات رأس املال 2توجيهات املالءة  ن  إ

 .اإلفصاح العام، تقييم املخاطر وإدارهتا ،حوكمة الشركات، التقارير الرقابية؛ لشركات التأمني اليت تغطي

بل مبا وضعها من قبل االحتاد األورويب يف إطار اجملهودات املبذولة من ق   هذه التوجيهات اجلديدة ت   ن  إ
(، واليت تعمل حاليا IAISاهليئة الدولية ملراقيب التأمني )كيتماشى مع املبادئ التوجيهية الدولية القائمة يف هذا اجملال  

 إعادة التأمني.و على وضع نظام دويل للمالءة املالية لشركات التأمني 

يف هذا اإلطار تقوم على تغطية جمموعة من املخاطر اليت مل يتم أخذها بعني االعتبار  2توجيهات املالءة  ن  إ
  واملخاطر التشغيلية، وقد أثبتت التجربة أن   ،خماطر االئتمان ،من قبل، تتمثل أهم هذه املخاطر يف: خماطر السوق

خطر التهديد للمركز املايل وملالءة شركات التأمني، فهو يلزم بذلك ل كل هذه األنواع من املخاطر ميكن أن تشك
ألحداث  تقبل من خالل وضع خطط عمل جديدة يف املسقد حتدث شركات التأمني التفكري يف أي تطورات 

، وهي من وضعهم املايل، وهذا لغرض محاية حاملي وثائق التأمني والتكفل بكافة التزاماهتمكارثية قد تؤثر على 
الفصل  يفأبرز اآلثار النامجة عن تطبيق هذه التوجيهات، باإلضافة إىل جمموعة من اآلثار اليت سيتم التطرق إليها 

 . من الدراسة الثاين
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 :الثانيالفصل  
مين لدول  أعلى شركات الت 2أثر تطبيق توجيهات المالءة  

 االتحاد األوربي
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 تمهيد:
الدول  بنيالتقارب  علىشجع تأن اليت من شأهنا  واملبادئعلى جمموعة من التوجيهات  2تقوم املالءة 

حتسني املالءة لقطاع التأمني، وبالتايل تعزيز استقرار النظام املايل على نطاق  لدول االحتاد األوريب بغرضاألعضاء 
على  2وجيهات املالءة تتطبيق  عن ةرتتبواملاملنتظرة  راآلثا حتديد خمتلفويف هذا السياق وجب علينا  واسع.

أكثر  اآلثاره ذه تقييم ليكونالقطاع املايل و باالقتصاد الكلي ا ربطها ذ، وكيف االحتاد األوريب شركات التأمني
  .مشوال

 هذا الفصل احملاور التالية: يتناول 

 .ريبعلى شركات التأمني لدول االحتاد األو  2أثر ركائز املالءة  -

 .الحتاد األوريبالدول على شركات التأمني  2ملالءة التوجيهات اآلثار االقتصادية واملالية  -

 .2حتديات وآفاق، جمال االبتكار ضمن توجيهات املالءة  -
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 :شركات التأمين لدول االتحاد األوربي  على 2المالءة  أثر ركائز    -1.2

 
من خالل  على شركات التأمني لدول االحتاد األوريب 2ر تطبيق توجيهات املالءة أث احملوريف هذا  تناولنا

، أثر املتطلبات النوعية، وأخريا أثر متطلبات الركيزة أثر املتطلبات الكمية )دراسة إليهااليت تستند  الركائز الثالث
      .(بالشفافية ونشر املعلومة واملتعلقةالثالثة 

 
 :على شركات التأمين  ولىالركيزة األأثر    -1.1.2

مرونة متطلبات رأس  ،النقاط التالية: هيكل امليزانية العامة لشركات التأمني إىل العنصرا ذه يفسيتم التطرق 
 الداخلية. والنماذج ،النموذج العام ،املال وفوائضه

 
 هيكل الميزانية العامة لشركات التأمين: -1.1.1.2

بتقييم األصول  األمر هنا للميزانية العامة لشركة التأمني، يتعلقرؤية جديدة  2املالءة تقدم توجيهات 
 واخلصوم وكذلك حساب هامش املالءة املطلوب الذي يتم عن طريق استخدام صيغ ومناذج رياضية.

  1:تتمثل يف تغريات أساسية إحداث يؤدي إىل 2املالءة  توجيهات تطبيق
وليس بالقيمة الدفرتية، وبالتايل مقدار رأس املال املتاح لتغطية  تقييم األصول واخلصوم عن طريق القيمة السوقية -
(MCR )يختلف بالضرورة وفقا للمعايري اجلديدةس. 
وبالتايل حتقيق مستوى رأس املال الذي يعطي  ،حتديد احلد األدىن ملتطلبات رأس املال على أساس املخاطر -

 ن يف كونه ذا مالءة مالية جيدة.مستوى األمان للمؤم  

احتساب املخصصات الفنية على املعلومات املتاحة يف السوق لتقييم يف  2املالءة  توجيهات ستندت
ذي الاألمر التزامات شركة التأمني عن طريق استخدام معدل الفائدة اخلايل من املخاطر خلصم املخصصات الفنية، 

فرنسا،  :من الدول األعضاء )مثل تعمل به العديد تعلى غرار ما كانو  ،1املالءة  توجيهات يفمل يكن كذلك 
سيكون خصم املخصصات الفنية باستخدام معدل الفائدة السائد يف السوق بدال من احلد  أي .إيطاليا أملانيا(

على حنو أفضل توجيهات هذه الأن تعكس  أي ،األقصى للمعدل املضمون، والذي يعين اخنفاضا كبريا يف التقييم
خماطر خماطر الوفيات،  : من خالل األخذ بعني االعتبار املزيد من املخاطر، مثلشركة التأمنيلاملخاطر احلقيقية 

يؤدي إىل  ام   ،التعمري خماطر الكوارث، خماطر االئتمان، خماطر السوق، واملخاطر التشغيلية ملتطلبات املالءة

                                                 
1 - Olga Gornouchkina, OP. cit; pp: 18-19 
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خلفض التأمني دة إىل جانب استخدام أدوات ختفيف املخاطر مثل: التنويع وإعا ،مال إضافية متطلبات رأس
 .املختلفةاملخاطر 

عتمد يكثريا ما  2املالءة  توجيهاتب التغيري يف متطلبات رأس املال املرتبطة بالنسبة لشركات التأمني، فإن  
متطلبات يف مالءة يؤدي إىل زيادة لل اإلطار احلايل ،على البيئة الرقابية والتحوطية وكذا املخاطر احملددة للشركة

فقد تتعرض الشركة ملخاطر االستثمار حسب وضعية كل منها،  الشركات واخنفاضه لآلخرين رأس املال لبعض
شركات  مال أعلى، يف حني أن   تطلبات رأسمل حتتاجقد للمحفظة تنويع غري كافية  إسرتاتيجيةففي حالة  ،املختلفة

ختتلف  قدذلك ك.  رأس مال أقللج قد حتتا و استثمارية متحفظة، قد تلجأ إىل إعادة التأمني  إسرتاتيجيةالتأمني مع 
لنوع واحد  تتعرضفالشركات الصغرية أحادية اخلط قد  ؛ع اجلغرايفو حسب حجم الشركة والتنمتطلبات رأس املال 

التأثري على متطلبات رأس املال بالنسبة  يف حني أن   ،ما جيعل إمكانية التنبؤ به سهلة وبسيطةمن املخاطر 
 .التنبؤ بهمن حيث إمكانية أكثر صعوبة  يكونجم للشركات الصغرية واملتوسطة احل

عليها أن و  ،اختيار منوذج تقييم املخاطر له انعكاسات هامة على متطلبات رأس املال لشركات التأمني إن  
ميكن أن  ، كماوهي الصيغ القياسية اليت من احملتمل أن تقلل املخاطر، ختتار بني النموذج العام والنماذج الداخلية

من الصيغة القياسية للنماذج الداخلية،  أدىن (SCR) متطلبات اك حاجة لبناء منوذج داخلي يؤدي إىلتكون هن
 1.وسوف يكون هناك حوافز قوية الستخدامها

بعني بالنسبة لشركات التأمني اليت تستخدم النماذج الداخلية، فعملية املراجعة الرقابية حتتاج إىل أن تأخذ 
حباجة إىل  حبيث تكونالنموذج الداخلي،  جدوىتعمل على تبيان مدى  عليها أنو  ،االعتبار منوذج املخاطر

خالل وضع نظام للرقابة الداخلية وإدارة املخاطر وحوكمة من  ،للمخاطر هابشكل كاف مدى تعرضو تقييم 
ميم صيغة موحدة تص ، باعتبار أن  أم الالنموذج الداخلي مالئم هذا  ما إذا كان فير قر  ت  لالشركة )الركيزة الثانية( 

ء من شأنه أن يؤثر على االستقرار املايل من خالل زيادة تأخذ بعني االعتبار املخاطر والرتابط، فأي تصميم سي  
األمر الذي من . خطر التخلف عن السداد لشركة التأمني، وخطر انتقال العدوى إىل شركات التأمني األخرى

يف  شركات التأمني ما يضعليست قوية مبا فيه الكفاية، و  عيفةض نموذج الداخليالتنفيذ حوافز أن جيعل شأنه 
 .(SCR)حلساب  النموذج العاماستخدام  أمام خيار األخري

 
 تعزيز قوة الميزانية العامة: -2.1.1.2

نظام رأس املال اجلديد على أساس املخاطر على ختفيف املخاطر واخلسائر املرتبطة بالصدمات يعمل 
  التأمني بعدة طرق. ة لشركاتامامليزانيات العقوة تعزيز كذا الكبرية، و 

                                                 
1 - Commission of The European Communities, op, cit; p: 19. 
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  تخفيف المخاطر التي تواجه شركات التأمين: أوال:
سيكون لدى شركات التأمني احلافز القوي لالستفادة من كل  2توجيهات املالءة ل النظام اجلديد من خالل

 هذه التوجيهاتات املالية؛ حيث ستعمل إعادة التأمني، التوريق واملشتق :التقنيات املتاحة لتخفيف املخاطر مثل

وبالتايل من املتوقع أن تنقل جزءا متزايدا من املخاطر وعرضها على معيدي ، على تعزيز استخدام إعادة التأمني
عتمد بشكل متزايد ست واليتالتأمني، والذي بدوره قد يشجع على التوريق نظرا حملدودية قدرة شركات إعادة التأمني 

من أجل استيعاب ارتفاع املخاطر النامجة عن شركات التأمني األولية،  الكوارث إصدار سندات على التوريق يف
يف التوريق الذي يسمح لشركات التأمني   )VIF (إىل قيمة من أجل اللجوءوهو احلافز األساسي لشركات التأمني 

من حيث حتسني السيولة وإدارة املخاطر ساهم يف تعزيز ميزانياهتا ما ي ،تسييل األرباح املستقبليةب  األشخاصعلى 
 واملرونة املالية.

 :لمؤّمن لهملزيادة الحوافز لنقل مخاطر االستثمار ثانيا: 
يف النظام اجلديد القائم على رأس مال املخاطر يتم تضمني خماطر السوق يف حساب رأس املال التنظيمي 

 Unit Linked) ني املرتبطة باملنتجات املصرفيةتأموبالتايل الشركات اليت لديها نسبة عالية من منتجات ال

products)  إىل التقليل من تكاليف رأس املال  فيها اخنفاض رأس املال التنظيمي سوف يؤدييف ميزانياهتا
 متطلبات املالءة املتعلقة هبذه املنتجات ستكون ضئيلة باملقارنة مع املنتجات التقليدية.  باعتبار أن   ،وزيادة رحبيتها

؛ 2توجيهات املالءة  ستستفيد بشكل كبري مناحلجم الكبرية   األشخاصالتأمني على  شركاتل لنسبةبا
يف احملفظة االستثمارية اإلمجالية أعلى بكثري من  باملنتجات املصرفيةنصيبها من املنتجات املرتبطة  حيث أن  

اليت حتتاج   األشخاصعلى كما ميكن لبعض شركات التأمني   ، األشخاصالشركات الصغرية للتأمني على 
من  خالل تقدمي املزيدمن رأس املال أن تقوم بتحويل املخاطر املالية حلاملي وثائق التأمني لتطلبات أكر مل

على األقل اجلزء األكر من هذه املخاطر التأمني ل محلة وثائق م  اليت حت   باملنتجات املصرفيةاملنتجات املرتبطة 
التقليدية ذات العائد املضمون إىل منتجات   األشخاصإىل حتويل عقود التأمني على االستثمارية، أو قد تسعى 

 باملنتجات املصرفية.مرتبطة 

                                                 
- األشخاصالناجتة عن عقود التأمني على رباح املستقبلية متثل القيمة احلالية لأل ،األشخاصالتأمني على  يف. 
- في األساس هي فستثمار يف إطار خطة واحدة متكاملة، فهي عبارة عن أداة للتأمني واال ،هو منتج تقدمه شركات التأمني وخالفا لبوليصة التأمني التقليدية يعطي منافع متعددة

املختلفة  أدوات الدينيستخدم جزء من القسط املدفوع لتوفري غطاء التأمني حلامل الوثيقة يف حني يتم استثمار اجلزء املتبقي يف األسهم و  ،مزيج من التأمني وكذلك االستثمار
ني لتشكيل جمموعة من الصناديق اليت يتم استخدامها لالستثمار يف خمتلف صكوك )الدين وامللكية(، يتم ذلك عن طريق صناديق مجعها من قبل شركة التأم وتستخدم األموال اليت ت  

هتم، كما هو احلال بالنسبة الديون، حقوق امللكية أو املزيج من االثنني معا على أساس احلاجة الستثمارا ؛االستثمار املشرتك، وحلاملي وثائق التأمني اخليار يف نوع األدوات املالية
لى صايف قيمة األصول هو القيمة اليت على أساسها يتم حتديد معدل صايف العائد عليها، كما أن صايف قيمة األصول ختتلف من وحدة إىل أخرى ع .لصناديق االستثمار املشرتكة

 أساس ظروف السوق وأداء الصندوق.
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ا تؤدي إىل يف املدى القصري، ألهن   خاصةتعود باإلجياب على االستقرار املايل  االصالحات هذه مثل ن  إ
تقوم هذه العملية بتعزيز دور  كما ،طاع التأمنيتوزيع أوسع للمخاطر من ميزانيات شركات التأمني وتعزيز قدرة ق

  1. األشخاصالوساطة املالية الضمنية لشركات التأمني على 
  

 مرونة متطلبات رأس المال وفوائضه: -3.1.1.2
متتاز باملرونة على عكس القواعد  2املالءة  توجيهاتضمن القواعد اجلديدة حلساب متطلبات رأس املال 

مجعها واملخصصات  حساب هامش املالءة املطلوب على أساس األقساط اليت ت  يتم اهلا اليت من خالو القائمة 
 اذوكات يف حجم أعمال الشركة الفنية، وبالتايل التغيريات اليت حتصل يف متطلبات رأس املال تعكس أساسا التغري  

ري بشكل كبري من سنة إىل أخرى تغيفإن مبلغ رأس املال املطلوب قد  وبالتايل ،املخاطر اليت تواجه شركة التأمني
حسب التغريات والتطورات يف خماطر الشركة واألسواق املالية عن طريق استخدام النماذج الداخلية اليت تعكس 

لتعرض ملخاطر االستثمار ا هواملصدر الرئيس لتقلبات متطلبات رأس املال  كما أن    .املخاطر هذه بدقة أكثر
 (، وخماطر االكتتابIT ـ:قضايا متعلقة بو االحتيال  :املخاطر التشغيلية )مثلاألسهم مقابل السندات(، و  :)مثل

املخاطر الشاملة تأخذ بعني االعتبار الرتابط بني  وبالتايل فإن   ،اليت سيتم تقييمها مرة واحدة على األقل يف السنة
 طويل.والاليت قد تتغري أيضا يف األجلني املتوسط  هذه األنواع املختلفة من املخاطر

اليت ميكن أن  التقلبات يف متطلبات رأس املال تكون نتيجة لبعض األعباء الناجتة عن هذه املخاطر ن  إ
بعض ككبرية )بالتعويض  لرأس املال لبعض املنتجات اليت تكون فيها املطالبات  مرتفعةتؤدي إىل متطلبات 

 ملنتجات طويلة األجل وغريها.ا وكذا التغطيات ملمتلكات معينة(،
 

 :(Internal Models) الداخلية النماذج -4.1.1.2
حلساب وسيلة سريعة ومتجانسة  يعتر استخدام النموذج العام واالستفادة من صيغته على الرغم من أن  

يف  االختيارلشركات التأمني  حلل هذه املشاكل، له عدة سلبيات أن   األورويب. إال   يف االحتادمتطلبات رأس املال 
يتماشى مع خصائص ونشاط كل  داخلية لتقييم احتياجات رأس املال؛ حبيث يتم تطويره مبا استخدام مناذج

 .شركة

 هاقياسمن خالل تحليل الوضع العام للمخاطر، للنموذج الداخلي هو أداة تستخدمها شركة التأمني ا
أمني احلصول على موافقة ضمن نظام إدارة املخاطر وحتديد رأس املال الالزم ملواجهة تلك املخاطر، وعلى شركة الت

بدال من  (SCR) حلساب ارغب يف استخدام النموذج الداخلي اخلاص هبت تكان  ما إذا  اجلهات الرقابية يف حال
 تصميم النماذج الداخلية لتعكس املخاطر الفعلية لشركة التأمني. ه ت  ، ألن  النموذج العام

                                                 
1 - 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.  
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لتقدير شركات التأمني  هااحلسابية تستخدم والعمليات النظم من جمموعة عن النموذج الداخلي عبارة
 1:ما يلي جمموعة من األنشطة اليت حتتاج إىلعلى مل تشياستخدامها  أن   املخاطر اليت تواجهها. إالا 

 تطوير النظم االكتوارية حلساب التقدير األمثل، هوامش املخاطر واختبارات التحمل. 
  تقدمي التقارير  ،سيناريوهات املختلفة اليت حتاكي النموذجالنموذج الداخلي و التطوير واختبار خمتلف عناصر

 رأس املال االقتصادي.بحسابات احملاكاة املتعلقة و رأس املال  ،الضرائب ،حول املخاطر التشغيلية

وخصوصياهتا يف حساب  االنموذج الداخلي العام يسمح لكل شركة تأمني بدمج املخاطر اخلاصة هب
ن لديه بعض املؤم   كما أن    ،ا النموذج الداخلي اجلزئي يغطي فقط جزء من املخاطر(، أم  SCRمتطلبات املالءة )

 احلرية القرتاح طريقة النمذجة املناسبة ملخاطر األصول واخلصوم. 

يتم التحقق من صحة النموذج الداخلي من قبل املنظمني، ومع ذلك ختضع هذه النماذج الختبارات 
  اجلهات الرقابية.طرف  اجلزئية صعوبة يف احلصول على املوافقة منالنماذج الداخلية جتد كما   ،التحمل

ال تستخدم هذه النماذج ألغراض تنظيمية، يف هذا من أجل أداء الوظيفة الرقابية واإلشراقية بشكل فع  
لى حيث تعمل هذه النماذج ع ؛ن عن استخدام هذه النماذجالاملسؤو  اة العليا مهالصدد يعتر جملس اإلدارة واإلدار 

    2اتباع االجراءات التالية:على ، يف هذا السياق تعمل الشركة عرض شامل للمخاطر اليت تتعرض اهلا
 .تصميم وتنفيذ النموذج الداخلي -
 .ار وتأكيد صحة النموذج الداخليباخت -
 .توثيق النموذج الداخلي أو أية تغيريات قد حتدث -
 .النموذج الداخلي إعالم جملس اإلدارة واإلدارة العليا عن أداء -
 .حتليل أداء النموذج الداخلي وإعداد تقارير موجزة عنه -
 التواصل املستمر مع ااهليئة الرقابية يف الشركة. -

جزء من النظام الشامل إلدارة كبل وتعتر   ،عتر هذه النماذج أداة من أدوات إدارة املخاطر يف الشركةت
ااهلامة اليت تستخدمها الشركة حلساب متطلبات رأس املال للشركة  ووسيلة من الوسائل، املخاطر يف الشركة ككل

 مبا يف ذلك تكوين املخصصات التقنية الالزمة إلدارة هذه املخاطر. 

ستعملها يتعتر يف هذا السياق التقارير اليت يتم وضعها عن أداء النموذج الداخلي من أهم األدوات اليت 
ملعلومات اصادر موواحد من أهم  ،ذات الصلة واآلثار املرتتبة عليها جملس اإلدارة وأعضائه لفهم كل احلقائق

 الختاذ القرارات يف الشركة.
                                                 

1 - 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. 
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 كيفية وضع نموذج داخلي:  -أ
 عند وضع النموذج الداخلي جيب األخذ بعني االعتبار العناصر التالية:

 .سياسة االستثمار -
 .التقييم االكتواري -
 .التسعري وعملية اختاذ القرار -
 .عادة التأمنيإ -
  .الشركةأهداف  -
 االحتماالت املرتبطة بتجديد أعمال الشركة. -

 .(24رقم ) وفقا للشكل اإلطار العام لوضع النموذج الداخلييتمثل 
 

 وضع النموذج الداخلي.لكيفية اإلطار العام  (:24) الشكل رقم
 
 
 

  
 
 

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

2009. 
 

عتمد على نوعية البيانات املتعلقة باملدخالت، تتمثل الصفات الرئيسية للنمذجة العشوائية تنموذج النوعية 
 :من خالل طرح التساؤالت التالية

 معدل التعويضات...؟ مثال: املردودية، حجم املطالبات، متوسط التحليليف كل املتغريات   تتوفرهل  -
 ،بالشركةالستثمار اخلاص اهل املتغريات مرتابطة بطريقة عقالنية؟ مثال: اخنفاض سعر الفائدة يؤثر على عائد  -

 ... للعملة املتعامل هباسعر الصرف 
 .تباين النتائج يوضح لنا مدىميع املتغريات جمتمعة مثال: االحنراف املعياري جل ما هو تباين النتائج؟ -
 ، وعلى أي مستوى؟(X)، أو (DCAT) وسينارياهلذه النتائج؟ مثال:  املقابلة تحتماالاال ما هي قيم -

 
ومنذجته حتليل اخلطر  

طرحتديد املخا حتديد املدخالت  بناء النموذج 
 واملتغريات

 ةاحملاكاة العشوائي
ة()الستوكاستيكي  
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من تتعلق املخاطر  .من جانبني؛ جانب األصول، وجانب اخلصوماليت تدخل يف تصميم النموذج تتعلق املخاطر 
 1خطر الطرف املقابل املتعلق بإعادة التأمني:و االستثمارات بس بشكل رئيجانب األصول 

 :املخاطر املتعلقة باالستثمارات 
 .يةتقلبات السوق حسب السياسة االستثمار  -
 .النظر يف فوائد تنويع احملفظة االستثمارية -
 الية.تقييم األصول على أساس القيمة السوقية يؤدي إىل املزيد من التقلبات يف البيانات امل -
 ر على األرصدة التقنية للتغطيات املسندة إىل شركة إعادة يؤث   خطر الطرف املقابل املتعلق بإعادة التأمني

 التأمني.

 2:كل منببشكل رئيس املخاطر من جانب اخلصوم تتعلق 
 .املخصصات املتعلقة باملطالبات -
 .وحجم األعمال )فروع( التقلبات املتعلقة خبطوط -
 .تعلقة مبخاطر الكوارثالتقلبات امل -
 .عوامل متعلقة بتقلب وترية الدفع -
اخلبري االكتواري املعني لتحقيق قبل لبيئة اجلديدة من ااالعتبار مستوى استجابة  بعنيالنموذج جيب أن يأخذ  -

 التوازن املتعلق باألرصدة التقنية وتسعري األقساط املستقبلية.
االعتبار تنوع خطوط  بعني األخذميكن  ؛ حيثبط بني املتغرياتالر الداخلي تتم عملية  النموذجمن خالل 

االئتمان، إعادة  ،ر الصرف، ومنحىن معدل الفائدة، توزيع األرباح، االستثماراتاسعأل الشركة، التفاعل بني اعمأ
 (. 25) الشكل رقم ؛ ما يوضحهوغريها ...التأمني، خطر اإلرهاب، وباء

 .النموذج الداخلي يراتالترابط بين متغ (:25) الشكل رقم
 
 
 
 
 

Source: Julie-Linda Laforce, fica, fcas, La modélisation stochastique, Ed: Dion, Durrell, Associés Inc, 

juin 2009, p: 22. 

 

                                                 
1 - Julie-Linda Laforce, fica, fcas, La modélisation stochastique, Ed: Dion, Durrell, Associés Inc, juin 2009, p: 19 
2 - Ibid, p: 20. 

 

اديةالوضعية االقتص  

 المخاطرة

 االكتتاب

لمطالباتامخصصات   

الميزانية 
 العامة

الستثمارا  



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

 

84 

 

 2008:1ديسمر  31مثال: البيئة االقتصادية يف 
 .ألصوللالقيمة السوقية  اخنفاض -
 .خلصم املختار من قبل اخلبري االكتواري املعنيمعامل ا اخنفاض -
 .الحنراف بشكل سليب على معامل اخلصمازيادة هامش  -
 خصوم       الفائض. األثر على فائض التأمني:     أصول        -

ل احلصول ة من أجامنموذج حماكاة البيئة االقتصادية، ومن مث تأثري هذا األخري على جانيب امليزانية العالجيب على 
 .على النتائج املتعلقة بالفائض التأميين

 اآلثار المتعلقة بالنموذج الداخلي: -ب
 :ما يليـتتعلق اآلثار املتعلقة بالنموذج الداخلي ب

  .حتقيق احلد األقصى من احلماية من إعادة التأمني - 
 .سياسة االستثمار -
 .تسعري املنتج -
  .رأس املال  -
 (.مشاريع جديدة، خطوط جتارية جديدة، التنويع واحلد من اخلطر الرحبية )الدخول يف -
 ختطيط امليزانية. -
، باإلضافة إىل إمكانية اإلحاطة العامةالتواصل مع اجلهات اإلدارية: اختاذ القرار ميكن أن يستند على امليزانية  -

 مبستوى املخاطر الكامنة يف بعض القرارات.
 

 :ى شركات التأمينعل  الركيزة الثانيةأثر    -2.1.2

حيث  ،تعمل الركيزة الثانية على هيكلة ودراسة األثر احملتمل للمخاطر على هامش مالءة شركات التأمني
احلوكمة، إدارة املخاطر  :يف باخلصوصتعتر هذه التدابري مكملة ملتطلبات الركيزة األوىل مبتطلبات نوعية متمثلة 

مبا يف ذلك املهام الرئيسية التالية: إدارة  ،نشاء نظام إلدارة املخاطر والرقابةوالرقابة الداخلية، فيتعني على الشركات إ
 الرقابة الداخلية، التدقيق الداخلي، واالكتواريا.  ،املخاطر

 
 
 

                                                 
1 - Ibid, p: 21. 

 - ( 1أنظر امللحق رقم .) 
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 أثر الركيزة الثانية على إدارة المخاطر: -2.1.2.1
ضم االسرتاتيجيات يي ذالو مخاطر ع نظام إلدارة فعالة للضيتعني على كل شركة تأمني وإعادة تأمني و          

ملعرفة مراقبة وإدارة املخاطر ووضع التقارير اخلاصة هبا  ،قياس ،والعمليات واإلجراءات، واملعلومات الالزمة لتحديد
يف ااهليكل  فعالمندجما بشكل  هذا النظام جيب أن يكون ها، كماما بينفي، والرتابط للمخاطرمدى التعرض 

  .صناع القرار يف شركة التأمني أو إعادة التأمني تواصلة مععالقة م وعلىالتنظيمي، 

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

 .التقييمباإلضافة إىل املخاطر اليت مل تدرج بشكل كامل يف 

 غطي نظام إدارة املخاطر اجملاالت التالية:جيب أن ي 2حسب توجيهات املالءة 
 .وظيفة االكتتاب والعمليات املتعلقة حبساب األرصدة التقنية -
 .إدارة األصول واخلصوم -
 .استثمارات الشركة، خاصة املشتقات وغريها -
 .زهاإدارة خماطر السيولة وترك   -
 .إدارة املخاطر التشغيلية -
 املخاطر األخرى.إعادة التأمني وتقنيات ختفيف  -

 .2املالءة  توجيهات كيفية بناء نظام إدارة املخاطر ضمنيبني   (26الشكل رقم )
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 .2المالءة  توجيهات (: كيفية بناء نظام إدارة المخاطر ضمن26الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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:ما يليتتجسد األهداف الرئيسية اهلذا النظام في

 .هتاإدار كيفية   حولاملخاطر وتقدمي املشورة  نطاقحتديد  -
 .الوفع   نظام إدارة ومراقبة املخاطر متماسك التأكد من أن   -
 ضمان وصول التقارير حول املالءة واملخاطر وتفعيل أنظمة تنبيه على التقارير التنظيمية. -

 :طوات التاليةاخل بإتباعأن تقوم التأمني على شركة ألهداف لتجسيد هذه ا
  .إضفاء الطابع الرمسي على سياسة إدارة املخاطر -
 .حتديد املخاطر )مستوى التعرض للمخاطر( ومدى حتمل املخاطرة -
 .خلطر متاشيا مع مدى تقبل املخاطرةاتعيني حدود  -
 .تبات املخاطر(وضع امليزانية على أساس مدى تقبل املخاطرة )ع -
وتقدير متطلبات إدارة املخاطر  ،ايل على املدى املتوسط وطويل األجلاملتطور الحتليل مدى القدرة على متابعة  -

 .(27الشكل رقم )من خالل  مهام وظيفة إدارة املخاطرميكن أن نوضح ، واملوارد املالية املرتبطة هبا

                                                 
1 - 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 

        

 

 خريطة املخاطر

 رقابة داخلية

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

 
 املتابعة/ التوجيه

 معاجلة اخلطر

 تقدير اخلطر:
التحديد -  

التقييم -  
التحكيم -  

 
 

 حتديد األهداف

عة
اب
مت

ال
 

عة
ج

را
لم

 ا



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

 

87 

 

 .2المالءة  توجيهات ضمن (: مهام وظيفة إدارة المخاطر27الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

هذه العملية تنطوي على بناء خريطة  ،تطلب عملية إدارة املخاطر حتديد مجيع املخاطر اليت تواجه الشركةت
 . (28قم )لشكل ر كما هو موضح يف المخاطر  ل

 (: النهجين المستخدمين لوضع خريطة المخاطر.28الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

 املهنة 

 اجملال

 اإلجراءات

 العمليات
 

 املهام األساسية

 األ
من

لى 
ع

ىل ا
إ

سف
أل

ل
 

األمن 
ىل 

ل إ
سف

األ
على

 

 

 

 

ة إدارة املخاطر( ضمان سريورة العمل الكلي إلدارة املخاطر من قبل املديرية اخلاصة هبا )توجيه عملي  

ضمان وجود 
ة مالءمة وموثوقي

لنموذج ايف 
 الداخلي

 

ضمان 
ة وجود إدار 

للمخاطر 
يةالتشغيل  

 

ضمان وجود 
إدارة 

للمخاطر 
 املالية

 

ضمان 
وجود إدارة 
للمخاطر 

 التقنية
 

ضمان 
وجود إدارة 
للمخاطر 

جيةاالسرتاتي  

 الوظيفة
ةاالكتواري  

املديرية 
 املالية

 املديرية
 التقنية

 املديرية
 العامة

ة نظام رقاب
 داخلية

عملية إدارة 
 املخاطر

السياسة 
 العامة إلدارة

 املخاطر
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 هنج جيمع بني الطريقتني التاليتني: وفقمصممة  خريطة املخاطر غالبا ما تكون

  األسفل إلى األمن( علىBottom-Up :) 
 هنج يقوم على استعراض مجيع املهام األساسية داخل الشركة لتحديد املخاطر احملتملة.

 من ا( ألعلى إلى األسفلTop-Down :) 
 يتم تعريف املخاطر بطريقة كلية عن طريق اإلدارة العليا.

شدة والرتدد لتحديد مدى القدرة على حتمل المن حيث  حدةيركز هذا التقييم على املخاطر األكثر 
 :خياراتأربع  أمام شركة التأمني ما يضع ،املخاطر

 .قبول اخلطر -
 .ي التأمني أو التوريقإىل معيد حتويل اخلطر: -
 .ختفيض اخلطر: استعراض العمليات الداخلية -
 جتنب اخلطر: اخلروج من سوق معني على سبيل املثال. -    

 (:ORSAالتقييم الذاتي للمخاطر والمالءة )ثانيا:
  ع القرارصنا  ،لعالقة بني اإلدارةإلدارة ا( أداة مهمة ORSAتعتر عملية التقييم الذايت للمخاطر واملالءة )

قوم ت ،وهي عبارة عن جمموعة من العمليات اليت تشكل أداة لتحليل السياسات االسرتاتيجية 1،وإدارة املخاطر
تتعلق باملخاطر. من الناحية العملية  واليت مالءة املالية بشكل عاملعلى تقييم االحتياجات املستمرة واملتوقعة ل

(ORSA )خمة جزء من عملية أوسع نطاقا من إدار  هي( اطر الشركاتERM)هي جزء من خمطط دوري ومتكرر ، ف
دف توفري هبمجيع العاملني يف الشركة و التدقيق الداخلي والرقابة الداخلية،  ،اإلدارة العليا ،يشمل جملس اإلدارة

 .سرتاتيجية الشركة فيما يتعلق باخلطرالضمانات معقولة لالمتثال 
كات التأمني وإعادة التأمني االلتزام هبذه اآللية لتقييم احتياجات على مجيع شر  2املالءة توجيهات يف إطار  

( هو حتديد ما إذا  ORSAمن ) فااهلدف الرئيس ،املالءة الشاملة للشركة مع األخذ بعني االعتبار خماطرها احملددة
 كانت خماطر معينة قد تنحرف عن االفرتاضات اليت تقوم عليها حسابات رأس املال.

  2:يليعلى هنج حمدد كما  )ORSA ( ستندت ينبغي أن
 .متكامل لتنفيذ إدارة املخاطر إطاروجود  -
  .الشركةعملية االنتشار جيب أن تكون على مراحل ويف مجيع مستويات  -
 .جيب أن تكون عملية إدارة املخاطر متماشية مع ااهليكل الكلي للشركة -
 .وية لتحديد وتقييم وإدارة املخاطرعلى مهارات ق مستنداجيب أن يكون هيكل إدارة املخاطر  -

                                                 
1 - 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 
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 جيب أن تكون إدارة املخاطر متماشية مع اسرتاتيجية األعمال للشركة. -

 .(29الشكل رقم ) وفق ما هو موضح يف ORSA)تتم خطوات عمل )
 .(ORSA) خطوات عمل (:29الشكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 باالعتماد على: : من إعداد الباحثةالمصدر
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. 

 
 .(30رقم )الشكل  كما هو موضح يف  الثانية ضمن الركيزة وضعيته (ORSA) منوذج يتخذ

 
 
 
 
 

املخاطر حتديد  

املخاطر تقييم   

املخاطر إدارة  

املخاطر مراقبة  

 

 التقرير الداخلي ل
)ORSA( 

عدي تقييم ب  
ةللقرارات المتخذ  

 إعطاء المؤشرات التي
رباتخاذ القراتسمح   

الوضعية مقارنة مع 
 الحدود والضوابط
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 ضمن الركيزة الثانية. (ORSA)نموذج ة (: وضعي30الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

p: 05.  

 
 ،ليةمرافقة جلميع مراحل إدارة املخاطر وبالتوازي مع تطبيقاهتا العم (ORSA)  من خالل الشكل أن  نييتب

، كما  هاباالنسجام مع عملية إدارة املخاطر وكجزء من (ORSA) ، جيب أن يتم إجراءأكثر فعاليةلكي تكون و 
بل تتم هذه العملية لضمان اتساق مجيع ( ORSA)التقارير الداخلية واخلارجية كجزء من و تعتر عملية التبليغ 

 عناصر إدارة املخاطر. 

 على إدارة المخاطر: 2ة المالءتوجيهات تقييم آثار ثالثا: 
 1:ما يليعلى إدارة املخاطر من اجلانبني السليب واإلجيايب ك 2سيتم تقييم آثار توجيهات املالءة 

 على إدارة المخاطر: 2توجيهات المالءة لاآلثار اإليجابية  -أ
 :ما يليعلى إدارة املخاطر في 2تتمثل اآلثار اإلجيابية لتوجيهات املالءة 

 
 
 

                                                 
1 - 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.  
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 ن إدارة المخاطر:تعزيز وتحسي 
جيب على شركة التأمني إنشاء جهاز حقيقي إلدارة املخاطر، ويتجسد  2املالءة  توجيهاتمن خالل 

يف تعزيز وحتسني إدارة املخاطر؛ حبيث يكون قسم إدارة املخاطر هو املسؤول عن حتديد هنا اجلانب اإلجيايب 
 وتقييم وإدارة املخاطر:

( باإلضافة إىل توزيع النموذج العامس األموال يكون على أساس املخاطر ): تقييم رؤو من الناحية الكمية -
 .األصول، إعادة التأمني وغريها

 .إجراءات حتديد املخاطر والتخفيف منها من خالل خطط عمل مقرتحةتتم : من الناحية النوعية -

إدارة األصول  ،دة التقنيةنظام إدارة املخاطر على األقل بتغطية كل من: االكتتاب وعملية وضع األرص يقوم
إدارة  إعادة التأمني وتقنيات ختفيف املخاطر األخرى. الواضح أن   ،إدارة املخاطر التشغيلية ،واخلصوم واالستثمار

 اآللياتاملخاطر أصبحت ذات أمهية متزايدة يف الشركات من خالل عملها على حتليل مواطن الضعف ووضع 
 حدوث أي تأثري سليب على األهداف.االلتزامات ومنع  للوفاءواملؤشرات 

  لمخاطر من قبل مجلس اإلدارة:امتابعة تعزيز وتحسين 
على و يف قلب نظام إدارة املخاطر اإلدارة  جملس 2املالءة توجيهات من حيث حوكمة شركة التأمني، تضع 

 :ما يليتتمثل في ،درجة عالية من املشاركة، يتجسد ذلك من خالل العديد من التقارير املقدمة جمللس اإلدارة
 .(سياسية إدارة املخاطر)املالءة  نتقرير ع -
  .(ORSA)تقرير عن  -
  .تقرير عن املتعاقدين املناولني -
 .تقرير عن املراجعة الداخلية يقدم إىل جلنة التدقيق، إدارة املخاطر وجملس اإلدارة -
 .دارةاإلن الرقابة الداخلية يقدم إىل جملس عتقارير  -

اإلبالغ  فعمليةللتحقق من صحة هذه الوثائق،  مزيدا من الصالحيات لس اإلدارةجمذي يعطي األمر ال
 ؤدي إىل تعزيز إدارة ومراقبة املخاطر من قبل اإلدارة، وبالتايل احلد من هذه املخاطر وهو أمر اجيايب للشركة.ت

 :زيادة مسؤوليات ومهام إدارة المخاطر 
ال  بشكل أكر يف عملية اختاذ القراريف الشركة من خالل مسامهتها  سيكون لقسم إدارة املخاطر دور أكر
قرارات بشأن اسرتاتيجية التعمل على اختاذ  هذه األخرية ،إلدارةلسيما من خالل دورها يف اللجان التابعة 
إىل التفاعل إدارة املخاطر قد حتتاج أيضا  كما أن    ،( وخمرجاتهORSAاألعمال للشركة وتأخذ بعني االعتبار تقارير )

 لداخلية...انظم املعلومات اإلدارية، إدارة الرقابة  ،اإلدارة املالية ،مع العديد من الفاعلني يف الشركة كاملديرية التقنية
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  مختلف الوظائف: الفصل بين 
الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي لتمكني وظيفة التدقيق الداخلي من  ،الفصل بني إدارة املخاطرجيب 

بفائدة أكر إلدارة املخاطر، كما يسمح لكل من  بني الوظائف مل بكل استقاللية؛ حيث سيعود هذا الفصلالع
هذه  استمرارهذه الوظائف العمل بأكثر فعالية ويكون اهلا حميطا ودورا حمددا اهلا ومستقلة عن بعضها البعض مع 

يف  احمدد اسمح لكل وظيفة أن يكون اهلا دور العمل من خالل ااهليئات التنسيقية، هذا الفصل لألدوار يبالوظائف 
 نظام إدارة املخاطر للشركة.

 على إدارة المخاطر: 2اآلثار السلبية لتوجيهات المالءة  -ب
 :ما يليعلى إدارة املخاطر في 2تتمثل اآلثار السلبية لتوجيهات املالءة 

 ليف:ازيادة التك 
 ما ي عتر ،إضافة خدمات جديدة إىل إدارة املخاطر عنزيادة التكاليف اخلاص باألثر املايل السليب  ينتج
على جممعات التأمني الصغرية اليت تستوجب إنشاء بصفة أكر على الشركة، تؤثر هذه املشكلة إضافيا عبئا ماليا 

وهو األمر الذي سيرتتب من حيث ااهليكل  هاإعادة تنظيم نهسينجر عما  ،تعيني املوظفني من خالل هذه الوظيفة
 فة مالية كبرية.تكل عنه

 :نقص التكوين والتأهيل 
 هأن   يتم عرضها على جملس اإلدارة، إال   2املالءة  توجيهاتب العديد من األمور املتعلقة ن  سابقا، فإكما رأينا 

املواضيع لنقص املتخصصني هذه األمور و يف بعض األحيان ال تكون هناك دراية كافية من قبل اإلدارة ببعض و 
خذ مفاهيم جديدة حول مشكلة التكوين وهو األمر الذي يدفع املسؤولني إىل ضرورة التكوين ألهنا تطرح و فيها، 

األمور  فيما خيصوليكونوا على درجة عالية من التمكن  ،وغريها الختاذ القرارات السليمة يف وقتها إدارة املخاطر
 التقنية وعلى معرفة مبحيط األعمال وحتدياته. 

 اصة بالحماية االجتماعية: حوكمة شركات التأمين الخ 
تقارير جمللس القدم كما تيف مركز نظام مراقبة املخاطر،   ني عن الشركةيكون املسؤول 2املالءة  توجيهات يف

املشكل املطروح هنا  أن   اإلدارة حول سياسة إدارة املخاطر، وبالتايل يكون جمللس اإلدارة مسؤوليات جديدة، إال  
من النقابيني )املمثلني( وهؤالء املسؤولني  % 50من  اتكون إدارهتت غالبا ما اليت ماعيةاالجت احلماية هبيئاتيتعلق 

 إدارة املخاطركواضيع  امل حول بعضإلصدار حكم سليم  ) اخلرة والدراية الكافية ( لديهم املهارات الالزمة تليس
 .االكتواريا وغريها ،(ORSA) :بعض األمور التقنية العالية مثلو 
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 استقاللية وظيفة إدارة المخاطر: إشكالية    
إدارة املخاطر تكون على تواصل مباشر مع املديرية العامة، وبصفة أساسية فإن  2املالءة  توجيهاتحسب 

على وظيفة  همن اجلانب املايل وهو أمر غري منطقي ألن  بصفة أكر نظر للمخاطر بالتايل ي  و مع اإلدارات املالية، 
 .زيد من التقارير املباشرةمبنظرهتا أوسع للمخاطر، وأن تسمح إدارة املخاطر أن تكون 

   وفورات الحجم:   صتقل 
الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي ميكن أن  ،إدارة املخاطركل من دمات  بني خ الضروريعملية الفصل 

يف ظل  قد تنشأ " اليت وفورات احلجم "إىل تقلص هذا وقد تؤدي ، هاالتقارب بيناالنسجام و ؤدي إىل فقدان ت
بعض األمور  الديهمعلى سبيل املثال الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر  باعتبار أن   ،بني هذه اخلدماتالقائم  التعاون

 دوداحل ضبطيتم  . بالتايل من املهم أن(املشرتكة )حتديد املخاطر، حتديد اإلجراءات للحد من هذه املخاطر...اخل
 .التنسيق فيما بينها قائما حفاظا على وفورات احلجم على بالشكل الذي ي بقيو  الفاصلة بني الوظائف بوضوح

 
 أثر الركيزة الثانية على حوكمة الشركات: -2.1.2.2

 1املتطلبات التالية: 2املالءة  توجيهات إدارة شركة التأمني مرهونة باإلدارة السليمة والرشيدة، يف هذا اإلطار حتدد
  .ضةاملفو   املهاممبا يف ذلك دور جملس اإلدارة حسب  حتديد وتوزيع املسؤوليات -
تعتر وظائف االكتواريا واملراجعة الداخلية للحسابات مهمة وضرورية بالنسبة للشركة؛ حيث جيب أن تؤدي  -

مبا يف ذلك الشروط املتعلقة باالكتتاب وسياسة  2باخلصوص فيما يتعلق بشروط املالءة  ،أعمااهلا بطريقة فعالة
 .التأمنيإعادة 

 ضرورة وجود أنظمة للرقابة ونظم إدارة املخاطر املناسبة لضمان سري الشركة على النحو املناسب. -

 واجهه جمموعة من التحدياتت 2املالءة  توجيهات التزام شركات التأمني مبتطلبات املستوى الثاين من ن  إ
 2:أمهها فيما يلي نذكر

 .رات تقنية تدعم اإلدارة باملعلومات ويف الوقت املناسبضرورة وجود هياكل ووظائف قوية اهلا مها -
 .وكمة فعال ومالئماحلمنوذج  حىت يكونضرورة إعادة النظر يف مسؤوليات اجلهات املسؤولة عن وضع التقارير  -
والنتائج  تطبيقهاال إىل غاية بشكل فع   االسرتاتيجيةضرورة وجود إدارة خماطر جيدة وفعالة ابتداء من صياغة  -

 .احملققة منها
قييم التكذا و  ،قياسالاستخدام مؤشرات متكن من و  الالزمة املعلومات بتوفري تسمحمعلومات للإدارة  إحداث -

 .واإلبالغ

                                                 
1 - 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.  
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 فق بني مصاحل الشركة ومصاحل األطراف العاملة بالشركة.االتو  -

يكون هذا النظام  ال إلدارة رشيدة للشركة، جيب أنجيب على شركات التأمني إقامة نظام للحوكمة فع  
الشكل  ، كما هو موضح يف متناسبا مع طبيعة وتعقد عمليات شركة التأمني، وأن خيضع ملراجعة داخلية منتظمة

 .(31رقم )
 .2المالءة  توجيهات (: نظام الحوكمة في شركات التأمين حسب31الشكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 1:ما يليعلى حوكمة شركات التأمني في 2املالءة  توجيهاتتتمثل أهم آثار 
 .صبح أكثر مركزية ومبا يتسق مع  املهام واملسؤولياتتتعزيز  إطار عمل إدارة املخاطر ل -
  .اإدارة املخاطر ووظيفة االكتواري ،الداخلية املراجعة الثالث: وظائفللإنشاء إطار متكامل  -
 .مساءلة أعضاء جملس اإلدارة -
لتتم  ،إعداد اسرتاتيجية الشركة وعملية صنع القراريف ختصيص رأس املال  عندملخاطر ااألخذ بعني االعتبار  -

 .املخاطروهذه   مبا يتوافقإعادة تصميم أنشطة الشركة 
  .وقاعدة بيانات لدعم منوذج يقوم على إدارة املخاطر ،ة ومتطورةاحلاجة لوجود أنظمة تقنية قوي -

                                                 
1 - Deloitte Development LLC, OP, cit; p: 12 

 
املخاطرنظام إدارة   

 
 نظام الرقابة الداخلية

ثالوظيفة االمت طروظيفة إدارة املخا   
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ة وظيفة املراجع
 الداخلية
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 .2ملالءة حول توجيهات ااحلاجة ملزيد من العمل وتكثيف اجلهود واملعارف واملعلومات الالزمة  -
 إلدارةا ، وكذلك هبدف ترقيةملعلومات األكثر تعقيداا كفاءاهتم حول معاجلة  ترقية هبدف والتقنيني اخلراءتكوين  -

 .تصالواال

الشكل من خالل  على حوكمة شركات التأمني 2املالءة  توجيهات خمتلف مستويات آثار ميكن أن نوضح
 .(32رقم )

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

Source: Deloitte Development LLC, Intro to solvency II, Discussion of requirements, February 2011, 
p: 12.  
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  أثر الركيزة الثانية على الرقابة الداخلية: -2.1.2.3
 1.على شركات التأمني وضع نظام دائم للرقابة الداخلية 2حسب توجيهات املالءة 

 أوال: نظام الرقابة الداخلية:
إطار متكامل للمعلومات االحرتازية على هو اإلجراءات اإلدارية واحملاسبية، و جمموعة من ام يشمل هذا النظ
 2مبا يلي:كما جيب على شركة التأمني أن تقوم   ؛مجيع مستويات الشركة

 .وضع إطار للرقابة الداخلية -
 .إنشاء ومراقبة اإلجراءات اإلدارية واحملاسبية -
 .الداخليةإنشاء ووضع تقارير عن الرقابة  -
 المتثال. اوضع وظيفة  -

 .(33رقم )شكل ال من خالل 2املالءة  توجيهات نظام الرقابة الداخلية حسب ميكن أن نوضح
 

  .2المالءة توجيهات نظام الرقابة الداخلية حسب  (:33الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 

                                                 
1 - Marion LELOUVIER, Préparer la mise en œuvre du « Pilier 2 » de Solvabilité 2, 12èmes Rencontres MutRé, Ed: FNMF-
DRM-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 
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 :ما يليفيلرقابة الداخلية اوظيفة على  2املالءة  توجيهاتتتمثل أهم آثار 

  إلزامية وجود وظيفة الرقابة الداخلية: -أ
اف اليت وضعتها الشركة حسب االسرتاتيجية يف حتقيق األهد هو مسامهتهاالغرض من هذه الوظيفة 

 (COSO)( وجلنة CEIOPSاملوضوعة من طرفها والتقليل من املخاطر، باإلضافة إىل األهداف اليت نصت عليها )
وما إىل  واالمتثال إىل القوانني التنظيمية ،موثوقية املعلومات ،: حتقيق كفاءة العملياتـفيما يتعلق على سبيل املثال ب

 ذلك.

وظيفة الرقابة الداخلية أن تكون مستقلة عن الوظائف األخرى )مبا يف ذلك إدارة املخاطر  علىب جي
 1:ما يليوالتدقيق الداخلي(، تتجسد التزامات نظام الرقابة الداخلية في

 .أو صندوق النقد الدويل( (COSO)معايري جلنة  :االمتثال للمعايري الدولية )مثل -
 .اسرتاتيجية الرقابة الداخليةت والقواعد اخلاصة بوضع اإلجراءاااللتزام ب -
املسؤولني التنفيذيني  من طرف؛ املستوى األول يتم نيااللتزام بالقيام بعمليات التفتيش من خالل مستوي -

 ،لوحدهادائرة الرقابة الداخلية  من طرفستوى الثاين يتم تنفيذه امل بالتعاون مع دائرة الرقابة الداخلية، يف حني أن  
 .يف املستوى األول متت بشكل صحيحاملتخذة  اإلجراءات  ضمان أن  من أجل 

 .وضع خطط املتابعة وحتسني وظائف الدعم للرقابة الداخلية -
 .(Dashboardوضع لوحات القيادة ) -
 .تنفيذ مبدأ الفصل بني املهام -
 .الشركة تقارير منتظمة عن نتائج الرقابة الداخلية إلدارة إحالة -
يتم إحالته على اجلهات  بدوره والذي ،ةسنمرة كل تقرير الرقابة الداخلية على جمالس اإلدارة على االقل  عرض -

مبا يف ذلك إجراءات اختيار  ،سياسة االستثمارب املتعلقةينبغي أن حيدد هذا التقرير املبادئ التوجيهية و الرقابية، 
تنفيذ الرقابة الداخلية )مراقبة وإدارة املخاطر، املتابعة  ووصف تنظيم ونظام الرقابة الداخلية، وأخريا ،الوسطاء

  .املستمرة، النظام املايل، والقوانني التنظيمية(
على املديرية العامة املوافقة على اسرتاتيجية الرقابة الداخلية، ووضع وتنفيذ وصيانة نظم الرقابة الداخلية مبا  -

 .االيتهسرتاتيجية وضمان فعا هذه اال مع  يتماشى

 استحداث وظيفة االمتثال للقوانين: -ب
 ،الشركة للقوانني واللوائح والسياسات الداخلية واخلارجية امتثالالتأكد من إىل إنشاء هذه الوظيفة يهدف 

 .لشركةايف نظام حوكمة  أيضا بالغةاهلذه الوظيفة أمهية و 

                                                 
 . املتعلقة بالرقابة الداخليةو  2من توجيهات املالءة  46املادة  -1
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 لشركة:ا يومندوبتعزيز الرقابة على الجهات المتعاقدة  -ج
على ضرورة فرض الرقابة على مجيع املندوبني والشركاء، لتعزيز هذه الضوابط يقع  2املالءة  تنص توجيهات

 1على عاتق الشركة جمموعة من االلتزامات واحملظورات:
تعاقد الشركة مع الشركات املسندة ال ينبغي أن يؤدي إىل املساس بنوعية نظام احلوكمة وزيادة املخاطر التشغيلية  -

مبلغ من وى اخلدمة املقدمة للعمالء )يف حالة عدم االلتزام بالقوانني تفرض عقوبات عن طريق أو املساس مبست
 .((SCRال يضاف إىل حساب )املرأس 

املالية  هاواردمو هتا االقيام بعملية التحقق من قدر  باإلضافة إىل ،قث  و تعاقد الشركة مع الشركات املسندة جيب أن ي   -
 .وعدم وجود تضارب يف املصاحل وغريها ،فيها طر والرقابة الداخليةإدارة املخا مفعالية نظ ومدى

جيب أن حتتوي العقود اخلاصة بالشركات املسندة على الضوابط الكافية لضمان رصد املخاطر، مراجعة  -
 .احلسابات واملراقبة املستمرة واستعراض خطط استمرارية العمل وغريها

 لشركات املسندة. حول ابأي تطورات مستقبلية  بيةالرقا ااهليئاتجيب على الشركات إبالغ  -

 فرض الرقابة على مسؤولي إدارة الشركة: -د
 2 جيب على األشخاص القائمني على إدارة شركات التأمني وإعادة التأمني تلبية املتطلبات التالية:

 .لشركةاامتالكهم للمؤهالت واملعرفة واخلرة الكافية إلدارة  -
 .ة والصدق عند إدارة الشركةزاهااللتزام بالن   -
 ،ؤبغرض ضمان التسيري الكف بأي تغيري يف هوية األشخاص الذين يديرون الشركة الرقابيةجيب إخطار السلطة  -

 ن هؤالء املسريين من السيطرة الفعالة والتحليل احلقيقي واختاذ القرارات الصائبة عن إدارهتا.ومتك  

 على الرقابة الداخلية لشركات التأمين: 2المالءة توجيهات تقييم آثار : ثانيا
  3على الرقابة الداخلية لشركات التأمني من اجلانبني السليب واإلجيايب كالتايل: 2سيتم تقييم آثار توجيهات املالءة 

 على الرقابة الداخلية لشركات التأمين: 2اآلثار اإليجابية لتوجيهات المالءة  -أ
 :ما يليعلى الرقابة الداخلية لشركات التأمني في 2ملالءة تتمثل اآلثار اإلجيابية لتوجيهات ا

  :تعميم الرقابة الداخلية 
جيب على مجيع شركات التأمني إنشاء نظام دائم للرقابة الداخلية  2لتلبية متطلبات توجيهات املالءة 

داف واملنهجية اليت وإعداد تقرير يصف أنشطة ومهام الرقابة الداخلية، كما جيب أن يصف هذا التقرير أيضا األه

                                                 
 املتعلقة بالشروط الواجب توفرها يف الشركات املتعاقدة مع شركات التأمني.و  2من توجيهات املالءة  49املادة  -1
  الواجب توفرها يف املسريين لشركات التأمني.املتعلقة بالشروط و  2من توجيهات املالءة  42املادة  -2

3 - 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 
 :ما يلياملمارسات اجليدة فيهذه تتمثل 

 .الرقابة داخلية فع   تكوين نظام -
 .توفري إطار منهج للرقابة الداخلية -
 .وضع اخلطط الرقابية واإلجراءات اإلدارية واحملاسبية -
 .استخدام تكنلوجيا االعالم واالتصال -
 .الفصل بني املهام املختلفة -
 .الشركةنشطة أ تنفيذ عملية الرقابة على مستويني وحتليل نتائج هذه الرقابة )التقارير( يف مجيع -
 لنتائج الصادرة عن عملية الرقابة. لتنفيذ اإلجراءات التصحيحية وفقا  -

 :تعزيز إدارة المخاطر 
  الذي مر األتعميم الرقابة الداخلية وتعزيز املمارسات اجليدة يؤدي بالضرورة إىل تعزيز إدارة املخاطر، وهو 

ي إىل تعزيز نشاط إدارة املخاطر من خالل إعطاء إطار هذا التغيري يؤد ، لذلك فإن  يعود باإلجياب على الشركة
 .واضح ودعم إمكانية التعاون بني الوظائف املتشاهبة

  وظيفة الرقابة الداخلية:إلزامية 
إلزامية وظيفة الرقابة الداخلية حىت على الشركات الصغرية، وهو أمر اجيايب من  2املالءة توجيهات تفرض 

هذه الوظيفة لكن ليس بشكل إلزامي بينما يف  يتم تعزيز (COSO)غرار جلنة  وجهة نظر إدارة املخاطر، فعلى
  .إلزاميأمر فهو  2املالءة  توجيهات

 :بساطة اإلجراءات التنفيذية 
عن طريق تنفيذ الضوابط  هتاخرائط املخاطر وإدار  بوضعالشركة  قيام على ضرورة 2املالءة توجيهات تنص 

فتنفيذ هذه ، عددا أكر من اإلجراءاتدون أن يتطلب األمر قابة الداخلية رير عن الر اواإلجراءات وإعداد تق
من خالل توسيع نطاق تدخل  إضافية إجراءات إىل يؤدي يف أساليب العمل بشكل كبري بل التوجيهات ال يغري  

 .هذه الوظيفة

 على الرقابة الداخلية لشركات التأمين: 2اآلثار السلبية لتوجيهات المالءة  -ب
 :ما يليعلى الرقابة الداخلية لشركات التأمني في 2اآلثار السلبية لتوجيهات املالءة  تتمثل
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   وفورات الحجم صتقل:  
وفورات  " تقلصنتيجة للفصل بني إدارات املراجعة الداخلية والرقابة الداخلية وإدارة املخاطر قد يؤدي إىل 

 .ةرب بني هذه اخلدمات داخل الشركاقت" وفقدان ال احلجم

 :تحديد الضوابط القانونية 
ا قد لقوانني واللوائح يهدف إىل تعريف احلدود والضوابط بدقة لكل وظيفة ألهن  لإنشاء وظيفة االمتثال 

األمر الذي من شأنه أن يؤدي إىل مبا يف ذلك إدارة الشؤون القانونية؛  ،تتداخل مع عمل الوظائف األخرى
  املهام. سريورة بعض صعوبة

 زيادة التكاليف: 
لمخاطر واإلجراءات والضوابط املتعلقة باملستويني األول لعلى وضع خرائط  2املالءة  توجيهات تنص

والثاين، اإلبالغ عن هذه الضوابط وتقدمي تقرير عن الرقابة الداخلية واملنهجية املستخدمة، وهو األمر الذي 
 يستوجب تكاليف أكر على عاتق شركة التأمني.

 
 :على شركات التأمين  لثالثةالركيزة اأثر    -2.1.3

، وحسب أحكام املؤم ن اهلمتتناول الركيزة الثالثة إجراءات تبليغ املعلومات إىل اجلهات الرقابية وإىل مجهور 
احلصول على أي معلومات بشأن العقود  القائمة على الشركة للجهاتجيوز  ،2املالءة  توجيهاتمن  35املادة 
أو عند ذه املعلومات عند عملية املراجعة الدورية، اهل تظهر احلاجةف أخرى، فقد الوسطاء أو مع أطرا مع ترماليت 

حتصيل الديون وعقود   ،تسهيالت القروض املمنوحة :لة حول املعامالت املالية مثلفص  املعلومات امل معاجلة
عن العقود خ شركة التأمني وإعادة التأمني االحتفاظ بنس علىاالستعانة مبصادر خارجية وغريها، كما جيب 

  1.طلبها فوراحلصول عليها و 
 

 أهداف الركيزة الثالثة:  -2.1.3.1
   2:ما يلي هتدف الركيزة الثالثة إىل

 .على املعلومات اجلهات القائمة على الشركةالع ط  إالتحقق من صحة البيانات من خالل  -
 .مبالتزاماهتللمالءة املالية للشركة ومدى قدرهتا على الوفاء  املؤم ن اهلممعرفة  -
 إمكانية املقارنة بني شركات التأمني عن طريق معلومات السوق املنشورة. -

                                                 
1 - Jean-François DECROOCQ, OP, cit; p: 03. 
2 - Romain Durand, Les enjeux des nouvelles normes de solvabilité des assureurs, conférence Actuaris, 16 décembre 2011, p: 
13. 
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 1:ما يليشركات التأمني تتمثل في عاتق تتضمن الركيزة الثالثة جمموعة من املتطلبات على
 .وق ...(الس متطلبات نشر املعلومات من قبل شركات التأمني )حتسني شفافية املعلومات، وتعزيز االنضباط يف -
 زتني األوىل والثانية(.يمتطلبات اإلبالغ للجهات الرقابية )التقرير السنوي، واملعلومات املتعلقة بالرك -

االعتبار عند  بعنيواليت جيب أن تأخذها شركة التأمني  (CEIOPS)تتمثل املبادئ الرئيسية املقرتحة من قبل 
 2:ما يلينشر املعلومة في

 حتقيق أقصى تناسق بني: -
 .حلساباتباة املتعلقة بنشر املعلومات يف املالحق ذات العالقة ياملتطلبات احملاسب• 
 .متطلبات اإلفصاح الصادرة عن الركيزة الثالثة• 
 .التقارير املوجهة للجهات الرقابية• 

 .للجهات الرقابية مواءمة البيانات للقوائم املوجهة -
 شر املعلومات للمستأمنني.نقواعد  -

 .(34رقم )من خالل الشكل  2املالءة  توجيهات وضعية الركيزة الثالثة ضمنوضح ميكن أن ن
 .2المالءة  توجيهات (: وضعية الركيزة الثالثة ضمن34) الشكل رقم

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

                                                 
1 - Pierre THEROND, Solvabilité 2: Présentation générale ,Ed: ISFA 3- Winter-Associes, 6 octobre 2008, p: 47.  
2 - Ibid, p: 48. 

 

 

 

 

 الركيزة الثانية:
  المتطلبات النوعية

 الركيزة األولى:
ةالمتطلبات الكمي  

 م التقاريرالركيزة الثالثة: تقدي
 + نشر المعلومة
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 متطلبات اإلبالغ ونشر المعلومة حسب الركيزة الثالثة: -2.1.3.2
 كمي  طابعنيااللتزامات املتعلقة بتقدمي التقارير املالية واليت اهلا  2املالءة  توجيهات حتدد الركيزة الثالثة من

هو عبارة عن تقرير عام يوجه مباشرة و  ،(SFCRر املالءة والوضع املايل )ونوعي، من خالل تقريرين رئيسيني: تقري
(، مث يتم إسناد RSR(؛ والتقرير التنظيمي للمشرفني )2من توجيهات املالءة  51إىل ااهليئات الرقابية )املادة 

طرف ااهليأة  (، يتم نشرها منQRTات طابع كمي )ذالبيانات الكمية الواردة يف التقريرين على شكل تقارير 
ات بني التقارير قيبني خمتلف الفرو  (06رقم ) اجلدول. و (EIOPAاألوربية لشركات التأمني وهيئة املعاشات املهنية )

 .2املالءة  توجيهات الصادرة حسب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 - (SFCR(: Solvency and Financial Condition Report.  
 - (RSR): Regular Supervisory Return.   
 - (QRT): Quantitative Reporting Templates. 
 - (EIOPA): European Insurance and Occupational Pensions Authority. 



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

 

103 

 

 .2المالءة  توجيهاتحسب عن شركة التأمين (: مقارنة بين التقارير الصادرة 06الجدول رقم )
 

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 financière- 

mise 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. 

 
االحتاد ال ينحصر ااهلدف من الركيزة الثالثة يف ضمان إمكانية املقارنة بني شركات التأمني على مستوى 

حتسني القدرة التنافسية لشركات التأمني وإعادة التأمني  بل وكذا ،وثقة املستثمرين املؤم ن اهلملتعزيز محاية  األورويب
عن طريق نشر التقارير حول الوضعية احلقيقية للشركة  2املالءة توجيهات ب مدى االلتزاميف االحتاد األورويب وإظهار 

(RTS وSFCR).1 

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

رير المالءة والوضع تق 
 (SFCRالمالي )

التقرير التنظيمي 
 (RSRللمشرفين )

 التقرير الكمي
(QRT) 

اجلهات الرقابية مع وجود بعض البنود  اجلهات الرقابية فقط اجلمهور الجهة المرسل إليها
 ذات الطابع العمومي

 كمية كمية ونوعية كمية ونوعية نوعية البيانات
 
 

 المحتوى

 رجية واألداءالبيئة اخلا •
 نظام احلوكمة •
 موجز بيانات املخاطر •
 التقييم •
 تسيري رؤوس األموال •

 البيئة اخلارجية واألداء •
 نظام احلوكمة •
 موجز بيانات املخاطر •
 التقييم •
 تسيري رؤوس األموال •

 (SCRرأس املال املالءة املطلوب ) •
 (MCRرأس املال املالءة األدىن ) •
 قنيةاملخصصات الت •
 األصول •
 رؤوس األموال اخلاصة •

 إلكرتونية إلكرتونية إلكرتونية الصيغة
 

 اإلصدار
 

 سنوي
ثالث  الكامل كلالتقرير 

على طلب  اسنوات أو بناء
 اجلهات الرقابية من
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 التقرير استالم
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انتهاء السنة املالية للشركة 

متديد املوعد النهائي  مع
أسابيع فيما خيص  4حىت 

 ات التأمنيعجمم

بعد  أسبوع 14يف غضون 
انتهاء السنة املالية للشركة 
مع متديد املوعد النهائي 

أسابيع فيما خيص  4حىت 
 جممعات التأمني

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

 املالية
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رفع مستويات اجلودة يف  كذلك من خالل  على شركات التأمني 2الءة ملا توجيهاتلالركيزة الثالثة  تؤثر
اجتاه اجلمهور نظم ط امليكمية من البيانات والتخطأكر  نوعية تنفيذ وتقدمي التقارير اجلديدة، باإلضافة إىل إنتاج 

 .العام

يستخدم ؛ حيث (QRTلتقدمي التقارير ) - لغة تقارير األعمال املوسعة -( XBRLيتم استخدام املعيار ) 
ولفهم هذا الشكل اجلديد جيب على شركات التأمني  ،هذا املعيار من قبل البنوك يف التقارير التنظيمية املقدمة

     1.(XBRLحتديد ااهليكل األمثل ملعيار )

 2:ما بليـواملتعلقة بالتقرير تتسم ب 2املتطلبات اجلديدة اليت تفرضها توجيهات املالءة  ن  إ
 .(Availability) املعنيةوأن تكون متاحة للجهات  ،ر مجيع البيانات واملعلوماتضرورة توف   -
 .(Granularity) املعلومةر مستوى عايل من الدقة عند نشر توف   -
 "التوافقعلى سبيل املثال " ؛ساليب املستخدمة لتحديد وحساب املتطلبات التقنيةاالمتثال للقواعد واأل -

(Compliance). 
 واجلداول الزمنية املفروضة من قبل اجلهات الرقابية فيما خيص تقدميواآلجال االلتزام باملدد  -

 . (Calendar)لتقاريرا
 (. Flexibilityمية )تكييف صيغ وأشكال التقارير حسب معايري متطلبات اإلبالغ التنظي -

 من خالل الشكل على شركات التأمني 2آثار الركائز الثالثة لتوجيهات املالءة يف األخري ميكن أن نوضح 
 .(35رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 - 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. 
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 على شركات التأمين. 2لمالءة ا لتوجيهات(: آثار الركائز الثالثة 35الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 

 
 
 
 

 

 

 

 

  تطوير واستحداث مناذج 
 .وأدوات تقييم املتطلبات التقنية

  وضع أدوات وطرق ختصيص
مع مبا يتماشى رؤوس األموال 

 . متطلبات إدارة املخاطر
 األكثر قدرة  تاستخدام األدوا

 (.SCRعلى فهم نتائج تقييم )
  املسامهة يف احلسابات املتعلقة
 (.ORSA) :ـب

 

 

 
 

  إعادة النظر يف املهام األساسية
املالية  ،االكتواريا ،إلدارة املخاطر

 .االمتثال، ومراجعة احلسابات
 .االستناد على نظام حوكمة قوي 
 ( وضع منوذجORSA .) 
  آثار تنوع التمك ن من معرفة

 .املخاطر
 .توسيع عملية الرقابة واإلشراف 
  ة املخاطر وضع اسرتاتيجية إدار
 .مفهوم الرغبة يف املخاطرة( إدخال)

 

 

 

  ترمجة خمتلف املتطلبات يف شكل
 تقارير.

  تطوير العمليات والنظم الالزمة
 .إلنتاج التقارير داخليا وخارجيا

 ديث وأمتتة طرق وضع التقاريرحت. 
  نظام إدارة البيانات  وصيانةتطوير

 يتال لآلجالإلنتاج التقارير وفقا 
 .اجلهات الرقابية تفرضها

 

 

2ءة المخاطر وطرق تخصيص رأس المال ومتطلبات المال تقليص الفجوة بين ممارسات إدارة          
تقرةدة بضوابط تنظيمية في إطار بيئة غير مسبطريقة منسقة ومقيّ  2تنفيذ توجيهات المالءة           

استحداث إطار متماسك إلدارة المخاطر متناسب وحجم الشركة )مبدأ التناسب(               
مخرجات الشركةضمان التناسق بين مدخالت و           

 

  

2للمالءة الثالثة ثار المشتركة بين الركائز اآل  

 آثار  الركيزة األولى
 آثار الركيزة الثانية

 آثار الركيزة الثالثة

 الركيزة الثانية:
 المتطلبات النوعية

 الركيزة األولى:
 المتطلبات الكمية

 الركيزة الثالثة:
ةلمعلوممتطلبات نشر ا  
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 .على شركات التأمين التحاد األوربي 2المالءة    والمالية لتوجيهاتاآلثار االقتصادية    -2.2

 
اسرتاتيجيات االستثمار لشركات  ىوعل، التأمني منتجاتعلى  2املالءة  أثر توجيهات احملورا هذ يفسنتناول 

باإلضافة ، على فعالية وتنافسية شركات التأمني الحتاد األوريب 2املالءة توجيهات أثر إىل  ونتطرق كذلك التأمني،
 .شركات التأمني علىلتوجيهات خرى اهلذه ااألثار اآل بعض إىل
 

 :التأمين  منتجاتعلى   2المالءة  توجيهات  ثر  أ  -1.2.2

 .عرضوال، الرحبية ،تسعري، التصميمال عدة نواحي: التأمني من منتجاتعلى  2املالءة توجيهات  تؤثر

 تصميم منتجات التأمين وأثره على الربحية: -.1.2.21
 يفه ،2ملالءة ا هاتتوجيل املتوقعة النتائج منمراجعة تصميم املنتجات يف بعض قطاعات التأمني عملية 

شركات التأمني قد تعيد النظر يف  ، كما أن  أسعار املنتجات املعروضةو يف نطاق  اتا على تغيري ينطوي ضمنت
الشروط باإلضافة إىل إدخال بعض  ،األرباح واحلاجة إىل خيارات وضمانات طويلة األجل توزيعترتيبات 

التضخم أو املراجعة الدورية  مع معدلاألقساط تكييف ك  ،األوضاع االقتصاديةمبواكبة واألحكام اليت تسمح 
 وغريها. إىل التقاعدملعدل التحويل 

أفضل بشكل االستفادة و طر اخل، توسيع قاعدة تنوعةم تأمنيتقدمي منتجات كذلك يشمل تصميم املنتج  
 .من املخاطر والتغطيةالتنويع من 

                          أخرى املنتجات من شركة تأمني إىلتصميم  يفاليت يتم إدخااهلا نوع ونطاق التعديالت خيتلف 
منتجات التأمني  تقدمي بدال منعلى املنتجات التقليدية، أكثر  هاز يترك يكون  األشخاصشركات التأمني على ف

 . للمستأمنني التعمريخماطر و االستثمار خماطر نقل  يتم من خالله الذيو  ،املرتبطة باملنتجات املصرفية

يمكن مالحظة تغيريات ماثلة يف تصميم املنتجات، خصوصا ف،  األشخاصيف قطاع التأمني على غري  اأم  
 كما  ،التأمني على املسؤولية جتاه الغري والكوارث الطبيعيةكاملنخفض  الرتدد  وذات عالية املخاطرروع التأمني ف يف

 .حد من نطاق أو مدى التغطية اليت توفرهالل ملؤم ن اهلمل املزيد من املخاطر حتو   أنشركات التأمني لميكن 

 ،إىل أخرى ةدولمن تلف خي 2املالءة  توجيهات يف تصميم املنتجات حسب إحداث تغيري احلاجة إىل إن  
منتجات التأمني  تسيطر أينغري متطورة نسبيا  هاأسواق اليت تكونالدول فتطور السوق وخصائصه،  باختالف

لرتدد اعالية منتجات وهي ) التأمني على السياراتك  املبيعاتر من على اجلزء األك  األشخاصعلى غري 
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رأس  متويلتتطلب كميات أقل من  ويف املقابلإىل إعادة تصميم املنتج،  أكر احلاجة تكون (ومنخفضة الشدة
 فيها  األشخاص التأمني على حصةوتكون  ونسبيا  نضجا فيها التأمنيأسواق اليت تعرف الدول ا أم   ،املال

 .إلعادة تصميم املنتج أكرفيها ، ميكن أن تكون احلاجة مرتفعة
 

 تسعير منتجات التأمين وأثره على الربحية:  -.1.2.22
ملعايري احملاسبية اواكبة ملوذلك  ،لطرق التسعري جمموعة من املؤشرات اجلديدة 2املالءة توجيهات  أدخلت

مطالبة  شركات التأمنيومن جهة أخرى فإن  جهة،  هذا منستخدام النمذجة الستوكاستيكية، وال ،اجلديدة
 .اجلديدة التوجيهاتنتجات املقدمة مع املكييف ت ، من أجلنماذج االقتصادية اخلاصة هباالإعادة النظر يف ب

التسعري )حنو ترشيد الضمانات التوجه و اخلاصة هبا شركات التأمني مراجعة سياسة املنافسة  يتوجب على
 بنفس الطريقة اليت تفسر اال ميكن تفسريه 2املالءة  توجيهاتمستويات الرحبية يف  إن   .(توقعةومستويات الرحبية امل

ملتابعة  االزمة تطوير األدوات والعمليات من خالل، اكبري   اتنافسي تسعري العقد سوف يكون عامال ألن   ،اليوم هبا
 .واألخطار حمل التأمنيالرحبية 

يتالءم مع الذي تسعري الو  أهداف الشركة يتوافق معيد للرحبية جد إدخال مفهومشركات التأمني  على
وعليها جتديد طرق وأساليب عرضها  ،خاصة بالنسبة لتأمينات األشخاص ؛مركزها التنافسي ومستوى املخاطر

 ملنتجات التأمني. 

سبة بالن ستويني؛مل وفقاتسعري منتجاهتا  العمل علىشركات التأمني على  2توجيهات املالءة مبوجب 
 الثاين املستوىا أم   ،تقنيات االكتواريةالاستخدام بقتصادية القيمة الوفقا ل تسعري املنتجات يكونلمستوى األول ل

على أساس  التسعري "أي ، قارنة مع أسعار املنافسنيوبامليف السوق  الشركة ملوقعتسعري املنتجات وفقا فيه  فيكون
               ." املخاطر

بالنسبة ، خاصة 2عند تطبيق توجيهات املالءة  من النتائج املتوقعةزيادات يف األسعار التكون ميكن أن 
بعض  تزولكما يتوقع أن (،   األشخاصلتأمني على غري ا فرع) رتفعةاملشدة الو الرتدد املنخفض  ذات ألخطارل

 1.دفع الثمن املطلوبعلى  العمالء نظرا لعدم قدرةاملنتجات من السوق 

اخلاصة متطلبات رأس املال  ستكونفسبة ملنتجات التأمني عالية الرتدد ومنخفضة الشدة على العكس بالن
تسعري املنتج  يف دقةال ن  إ .اخلاصة هبا ؤدي إىل اخنفاض األسعارتالضغوط التنافسية قد  ، كما أنمنخفضةهبا 

 .لمنتجلزيد من التمايز امليشجع على و أكر حوافز  يعطي

                                                 
1 - Commission of The European Communities, op, cit; p: 25. 
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طرق التسعري احلالية ال  كما أن    ،على أسعار املنتجات 2ملالءة ا توجيهاتل الكلي التأثريبمن الصعب التنبؤ 
األمر مزيدا من متطلبات تطلب يف 2املالءة  توجيهات ا حسبأم  االعتبار خماطر االكتتاب املختلفة،  بعنيتأخذ 

 .آثارها تعكس يتال نماذجالملخاطرها وحتديث  اجليدفهم العن طريق وذلك املنتج  تسعري عندرأس املال 

 1:ما يلياليت تنطبق عليها شروط إضافية ملتطلبات رأس املال فيملنتجات اتتمثل ميزات 
 .يف املطالبات ااملنتجات اليت تعرف تذبذب -
  .األجلاملنتجات الطويلة  -
 .االكتتاب أو املخاطر املاليةخماطر  على ةمكشوفواليت تكون  ،املنتجات مع اخليارات والضمانات -

بسبب غياب تعريفات موحدة،  االحتاد األوريب ر حدودتوحيد تسعري منتجات التأمني عمن الصعب 
 املرتبطة هباواحلوافز الضريبية  املعايري ،اخليارات ،ختتلف من حيث األخطار املغطاة منتجات التأمني أن   باعتبار

 الذي يعتراألمر  وهو"،  موحدة منتجات "خبلق  2املالءة  توجيهات أن تقوم املنتظره ليس من كما أن  وغريها،  
 .من سلبيات هذه التوجيهات

فبالنسبة ملنتجات التأمني على غري  ؛منتجات تأمني جديدة بشكل تدرجيي إستحداتمن املتوقع 
ا منتجات التأمني على مدة العقد قصرية، أم   فستكون الفرتة االنتقالية قصرية نسبيا باعتبار أن    األشخاص
 على املدى الطويل.تكون  فيها الرتتيبات التعاقدية فستكون الفرتة االنتقالية أطول بكثري، ألن    األشخاص
 

 :عرض منتجات التأمين -.1.2.23
أنشطة يف امسة من األمور احلخصائص معينة ميكن أن تكون  اليت تضم بعض املنتجات التأمينية ريتوف

 وما مدىال(  أم)املخاطر املغطاة  للمستأمنة عقود التأمني " يتضمن مالءم ريتوف مصطلح "ف ،اقتصادية حمددة
ل السياسات على شركات التأمني أن حتو   القدرة على حتمل تكاليف خدمات التأمني املقدمة.ما ، و هذه التغطية

 .2توجيهات املالءة ل عقود التأمني على حنو يعكس بيئة املخاطر اجلديدة عليهاالقائمة 

 ،ر أفضل و مبرونة أكراسعأ، ورمبا ب2واملتوقعة لتوجيهات املالءة  النتائج املنتظرة جديدة منطرح منتجات 
ر اليت تنطوي عليها بعض خطاساعد األفراد والشركات على حتسني إدارة مستوى األيظهور منتجات جديدة ف

أن يؤدي إىل حتفيز نتجات ميكن مثل هذه امل توفريوتعطي مزيدا من اخليارات للعمالء، ف القرارات االقتصادية
 . االستهالك واالستثمار والنمو االقتصادي

                                                 
1 - KPMG LLP, Solvency II: A closer look at the evolving process transforming the global insurance industry, U.S.A, 2011, p: 
15. 



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

 

109 

 

، م ا رأس املالجديدة يف متطلبات إىل بالضرورة  لتعديالت يف تصميم املنتجات يؤديبعض اإدخال  ن  إ
ميكن أن يؤثر على أنشطة  ، وهو األمر الذيتوفري بعض املنتجات عملية غري مرحبة لشركات التأمنيجيعل 

 .ينةاقتصادية مع

على  بدوره يؤثر  الذيو  ،أسعار منتجات التأمني ارتفاعاآلثار املرتتبة لنظام رأس املال التنظيمي اجلديد من 
زيادة اإلنفاق على التأمني ميكن ، و لتغطية التأمني جزء من إنفاقها ختصيصوالشركات من خالل  العمالءكل من 

مثل هذه الزيادات يف األسعار باملشرتين للمنتج التأميين  ميكن أن تؤدي. كما أن يزامحه اإلنفاق يف جماالت أخرى
 .ية أكراألنشطة االقتصادية اليت تتطلب تغطية تأمين اخلوض يف واحليلولة دون اقتنائهإىل 

في مثل فأسعار املنتجات التأمينية،  علىاملنافسة جانب آخر ينبغي أن يؤخذ بعني االعتبار وهو تأثري  
خاصة بالنسبة للقطاعات األكثر قدرة على املنافسة يف  ،خفض األسعار بشكل عامهذه الظروف ميكن أن تن

تتطلب كميات أقل من  واليت املنتجات اليت حتتوي على تقلبات أقل يف شدة اخلطرب تعلق األمروي سوق التأمني،
إمكانية  تكونية عالية  بيئة تنافسيفواليت و ، (التأمني على السيارات، التأمني املنزيل :رأس املال )مثل متطلبات

 العمالءعلى ثار اآلستكون يف هذه احلالة و  ،رات يف التكاليفو فو وجود  ا يعينم   ،كبرية  لعمالءعلى ا عرضها
منتجات شراء  حالة ما إذا ت  ففي  ؛اإلنفاق بدوره على قرارات ما يؤثر، ارتفاع األسعاريف حال عكس اليت ذكرت 

وبالتايل  ،االستثمار عر أسواق رأس املال مجحسريتفع  ،(حافزا لقطاع التأمني يعتر)األمر الذي  إضافيةتأمني 
  .النمو االقتصادي زيادة

ه ميكن أن   على عرض منتجات التأمني، إال   2ملالءة ا توجيهاتل األثار السلبية احملتملةعلى الرغم من بعض 
 1يلي: اآلثار اإلجيابية فيمابعض حصر 

 ويكون ذلك من خالل ،املؤم ن اهلم تعزيز محاية: 
 .املخاطر املختلفةبهامش املالءة املطلوب مباشرة  ربط -
 .قد حتدث اليت صدماتلل مسبقتوقع و  شركات التأمني من قبل لألخطاررؤية أفضل  -
 .لألخطار أمثل تغطية  -
  ملال تعبئة رأس اعلى  ملتشي 2املالءة توجيهات حسب تسعري منتج التأمني  :أمننيللمستإنصافا أسعار أكثر

أكثر هذه املنتجات سيكون  تسعري يعين أن   ام   ،ختصيص أفضل لرأس املالو  املالءة متطلبات هامشلتغطية 
 .املخاطر الكامنةبمقارنة للمستأمنني بالنسبة  لةعدا
  التأمينية ةالتغطيتنويع أدوات. 
 ويكون ذلك من خالل، إطالق املزيد من املنتجات املبتكرة: 

                                                 
1 - 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. 
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  .حمل التأمني األخطار لفهمتقدمة املتكنولوجيا ال -   
رأس لمبلغ إضايف  ختصيصوجتنب  املخاطر حتويلاألخذ بعني االعتبار متطلبات رأس املال يف مجيع أشكال  -   

بذلك تصبح املنتجات املبتكرة أكثر رحبية لشركات التأمني وأرخص بالنسبة للمستهلكني و  ،املال املالءة املطلوب
   .لمخاطرل أكر مع تقليل

 1:القيام مبا يليعلى شركات التأمني  ،نتجات التأمنيمب يتعلق فيماو  2حسب توجيهات املالءة 
 على األقل ضبط تسعرية املنتج والضمانات املتعلقة به للحفاظ على نفس مستوى الرحبية. 
 ويكون ذلك من خاللزيادة عرض منتجات التأمني ،:  

ملالءة ا توجيهاتل االحرتازية للطبيعةحنو منتجات أكثر مالءمة  اهلم املؤم نجتديد طرق عرض املنتج وتوجيه  -   
2.  

 .اجليدةرحبية من المستويات  ذاتحنو ضمانات وتسعريات  ترشيد السوق -   
 ويكون ذلك من خالل ،التخصيص االسرتاتيجي:  

 .األصول األقل خماطرة حنو خصصاتاملإعادة توجيه  -   
 .األكثر أمهية نيةاستهداف التغطيات التأمي -   
 
 :على استراتيجيات االستثمار لشركات التأمين 2المالءة  توجيهات  أثر    -2.2.2

التأمني من ناحية تقييم األصول لشركات  اسرتاتيجيات االستثمارعلى  2املالءة  توجيهات سيتم تناول أثر
وأخريا  ،ار املتعلقة بالعدوىاآلثو االنكشاف على املخاطر  مدىومن ناحية  ،واخلصوم واحملفظة االستثمارية

  .يف االحتاد األوريبواإلفصاح يف إطار سوق األوراق املالية  الشفافية
 

 :تقييم األصول والخصوم والمحفظة االستثمارية -.2.2.21
 القيمةباألصول واخلصوم تقييم  أين يتم على املخاطر، رأس املال املبين مبدأعلى  2 املالءة توجيهات تقوم

، بعني االعتبار خمتلف املخاطر يأخذنظام رقايب قائم على رأس املال  يعتر أساس تطوير والذية، االقتصادي
 مع متوافقة هذه املعايري تكون حبيث ألصول واخلصوملاالحرتازي  التقييم ر معايريه الغاية ينبغي توف  ذلتحقيق ه

 (. IASB) احملاسبة الدولية عايريامل جملس اليت وضعتها القواعد احملاسبية

 كما أن    ،على أساس القيمة السوقية تقييمال من خالل شركات التأمني اليت حتتفظ هبا قيمة األصول تتأثر
 لقطاعفظة سوف خيتلف من دولة إىل أخرى تبعا لنمط االستثمار الكلي احملأثر إعادة تقييم األصول وإعادة توزيع 

                                                 
1 - 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. 
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 أن   على الرغم من القواننيدقيقة يف  تفاصيلبسبب وضع كذلك   تلفخيقد و  ،الذي تنتمي إليه الشركةالتأمني 
  .التقنيةالتشريعات احلالية لالحتاد األورويب حتدد مجيع فئات األصول اليت هي مؤهلة لتغطية املخصصات 

في البلدان ف ،إعادة التوازن للمحفظة االستثمارية يعتمد أيضا على مدى تطور وتكامل األسواق املالية ن  إ
األسواق األكثر منوا  أماحمدودة،  فيها تغطية املخاطرإمكانية ستكون  ،متاحة بعد غرينتجات بعض املفيها اليت 

 . كبريةستكون  فيها تكامل الإمكانية ف

 اليورومنطقة والدول خارج  يف منطقة اليورو الدول األعضاءجيب الفصل بني  خماطر العملة من حيث
 ذات املتقدمةاألسواق املالية إىل  د كبريوحل تمتع بإمكانية الوصولت اليورو منطقة يف شركات التأمني حيث أن  

ولن  خماطر العمالت االعتبار دون األخذ بعني املالية التزاماهتا مطابقة من بسهولة أكرو  نما ميك   ،السيولة العالية
بني  االستثمارات توزيع إعادةف .بتكلفة إضافية عادةيف ال تماليت ت خماطر العملة للتحوط من اجةاحلتكون هناك 

ه ذوحجم ه من حيث األسعار األسواق املالية ميكن أن يؤثر على 2 املالءةتوجيهات  حسب شركات التأمني
 .والسيولة ات السوقيةالتقلبا ذوك االستثمارات

 األصول:األثر على قيمة أوال: 
 ميكن أن تؤثر اليتوعة من املخاطر على جمم نطويي شركات التأمني بني االستثمارية فظةاحمل توزيعإعادة  إن  
اليت من شأهنا و خاطر االستثمار، املتعلقة مب رأس املالأعباء  زيادة لك من خاللذ، و أسعار األصول لىال حمالة ع

األوراق  كاالستثمار يف  أقل تكلفة أخرى استثمارات حنوأسواق األسهم لتحول من ل شركات التأمني تدفع أن
 .تذات الدخل الثاب املالية

 املطلوبةرأس املال تكلفة و  استثماراهتا حمفظة على العائد املتوقع بني املفاضلة شركة تأمنيسيكون على كل 
خماطر  مستوى حلد منا تحاولس شركة التأمني فإن   العائد املتوقع تكلفةال تجتاوز  إذاف ؛خماطر االستثمار لتغطية

شركات  من قبل مجيع املفاجئا التحول ذه أن   إال   ،لفةاألقل تك االستثمارات التحول حنومن خالل  االستثمار
 قطاعات السوقيف ، خاصة ذات الدخل الثابت األوراق املالية زيادة حادة يف أسعار حتما يسببسوف  التأمني
من  بات العوامل األخرىثمع  الدخل الثابتذات  األوراق املالية ارتفاع أسعارو ، نسبيااملنخفضة  السيولةذات 

 ،اخلصومو  األصول بني االرتباطزيادة  االعتبار مع األخذ بعني ،رأس املال اخنفاض تكلفة ينطوي على شأنه أن
 .أكثر وضوحا األثر سيكون أين  األشخاصشركات التأمني على  التأمني يف حمفظة مدة ا طولذوك

  االحتاد األورويب يف ىمن دولة إىل أخر الدخل الثابت ميكن أن خيتلف  ذات األوراق املالية األثر على أسعار
 يف حالة تكاملا أم   ،كون األكثر تضرراتسقطاع تأمني كبري نسبيا  مع األسواق املالية األقل منوا نسبيا ذاتفالدول 

السندات طويلة املعروض من  ن  فإومع ذلك، . سيكون أقلهنا التأثري  فإن   سوق السندات يف منطقة اليورو نسبيا
( SGPاالستقرار والنمو ) اتفاقيةلك نتيجة إلصدار ذيع طلبات شركات التأمني، و األجل غري كافية لتلبية مج
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بالتايل تقليل احتياجاهتا التمويلية وإصدار السندات، عالوة و لتشجيع دول االحتاد األورويب للحد من املديونية 
ن األوراق املالية يف إصدار سندات طويلة األجل واحلد من املعروض م ترغبمعظم احلكومات  على ذلك، فإن  

  .الطويلاخلالية من املخاطر على املدى 

املالءة توجيهات الية من املخاطر على املدى الطويل ميكن أن جيعل أثر اخلاحملتمل لألوراق املالية  االخنفاض
التأمني شركات على ل الوضع يف سوق السندات السيادية ميكن أن يسه   كما أنعلى أسعار السندات أكر،   2

إعادة توزيع احملفظة االستثمارية لشركات التأمني من احملتمل أن يقلل  ، فإن  ويف املقابل صول على رأس املال.احل
على األسهم، وستتأثر األسهم األكثر سيولة على الفور، ولكن التأثري الدائم سيكون دائما على  من الطلب

ا يزيد من احتمال تغيريات كبرية يف بيا م  األسهم األقل سيولة واليت سيكون حجم التداول فيها منخفض نس
 .األسعار

نتقل إىل ميزانيات شركات التأمني عر التقلبات يف قيمة أصواهلا تأسعار األسهم ميكن أن  يف تقلباتال هذه
يف املدى الطويل قد يسبب االخنفاض يف أسعار  ؛)ورأس املال احملتفظ به ملواجهة خماطر االستثمار ذات الصلة(

 سلبيةريات أثبتسبب يت، وميكن أن العقارييف القطاع خاصة  تقويضا لالستثمارات اجلديدة يف االقتصاداألسهم 
تأثري ذلك على  كما أن    ،الثروة سواء بشكل مباشر أو غري مباشر عن طريق احليازات يف صناديق التقاعد على

 .االحتاد األوريب تلف باختالف دولخيأسعار األسهم 

 تهاسيولبقلة أساسا  مرتبطةخماطر االستثمار أين تكون  على أسعار العقارات ارثآكون هناك تكما س
، على العقارات آثارا سلبية 2ملالءة ا لتوجيهات ، فمن احملتمل أن يكوناملعتمدة التقييمطرق  إشكاليةباإلضافة إىل 

االخنفاض يف أسعار  سيؤدي إىل ،اليةاملوراق األ حنو االستثمار يفشركات التأمني من االستثمار العقاري  فتحول
  .امللكية )الصناديق العقارية(بالعقارات وأسعار األوراق املالية املرتبطة 

 اوتعديل حمافظه (IFRS) معايري وكذلك 2املالءة  العمل وفقا لتوجيهاتشركات التأمني لميكن ، بشكل عام
تم التغريات يف جيب أن ت على هذا األساسو ، ةاالعتبار مبادئ تقييم املخاطر اجلديد بعني األخذمع االستثمارية 

على توزيع  2ملالءة لتوجيهات ااآلثار املتوقعة ح خمتلف يوض، ميكن تئمفاج وليس بشكل بشكل سلساألسعار 
 .(36رقم )الشكل من خالل  األصول املختلفة لشركات التأمني
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 األصول المختلفة لشركات التأمين. على توزيع 2لمالءة توجيهات ال المتوقع ثراأل: (36) الشكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source: Gildas Robert, Solvency II: Impact on asset management, Ed: association of the Luxembourg 

Fund Industry, June 2012, p: 10. 

 
سوق الوأدوات  لسنداتاكل من على   وإجيايب تأثري مباشروجود  توقعيتضح لنا من خالل الشكل 

  .فستتأثر إجيابيا وسلبيا بنسب متفاوتةاألسهم و املنتجات املهيكلة تأثري سليب على العقارات، أما و ، النقدي
 

  :واآلثار المتعلقة بالعدوى االنكشاف على المخاطر -.2.2.22
على نقل خماطر  2املالءة  توجيهات من خاللتعمل شركات التأمني فظة احملإضافة إىل إعادة توزيع 

 :ما يليتتمثل الوسائل اليت تتضمنها هذه اآللية في ،ة إىل أطراف أخرىاماالستثمار من ميزانياهتا الع

 (:Unit Linked Productsمنتجات التأمين المرتبطة بالمنتجات المصرفية ) أوال:
االستثمار من على نقل خماطر   األشخاصف شركات التأمني على ر تعمل هذه املنتجات املقدمة من ط

يف كثري من الدول التقليدية هو أداة مالية هامة مقارنة بأنظمة التقاعد   األشخاصفالتأمني على  ؛العامة تهاميزاني
تزايد الطلب على هم يف اا سم  ، هاأصبح األفراد يلجؤون أكثر فأكثر إىل قطاع التأمني كبديل عنأين  ،األوروبية

شركات التأمني على ميكن أن تواجه  ، يف هذا الصددرية يف مجيع أحناء أوروبامثل هذه املنتجات يف اآلونة األخ
 ، والذيزيادة التعرض ملخاطر االستثمار تتسبب يف قدهذه العملية  أن   إال  خماطر التعمري، ا يف تزايد  األشخاص
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االقتصاد الكلي )آثار ميكن أن يكون له آثار على بالتايل و  العمالءميكن أن يؤدي إىل تقلبات مؤقتة يف ثروات 
 .العمالءؤثر على استهالك يلمخاطر مباشرة قد لالتعرض  على سبيل املثالف ،على الثروة املالية(

 التوريق:ثانيا: 
  األشخاصشركات التأمني على طرف من  ويستخدم على نطاق واسعلنقل املخاطر يعتر التوريق وسيلة 

 كماوارد املالية يف شكل أوراق مالية وبيعها يف أسواق رأس املال،  ؛ حيث يتم إعادة جتميع امل األشخاصوعلى غري 
التوريق بشكل كبري يف إعادة التأمني كوسيلة لزيادة قدرهتا على استيعاب املخاطر من شركات التأمني يستخدم 

ر كفاءة، السيولة، فالتوريق يسمح اهلا باستيعاب جمموعة أوسع من املخاطر وإدارة رأس املال بشكل أكث وتوفري 
  بالتايل ميكن لشركات التأمني أن تعمل على نقل املخاطر بعيدا عن ميزانياهتا العامة إىل أسواق رأس املال.و 

توفر احلافز لشركات التأمني لزيادة استخدام أسواق  2املالءة توجيهات  على هذا األساس ميكن القول أن  
األوراق املالية ف ،هم يف الرفع من كفاءة القطاع ومنوهان يسرأس املال كمنافذ لنقل املخاطر، والذي بدوره ميكن أ

ختفيض تكلفة كذا على حتسني رأس املال وإدارة املخاطر بالنسبة لشركات التأمني، و  اهلا القدرةالتأمني باملرتبطة 
ملال تكاليف رأس ا :إىل هاعلى تكاليف عديدة ميكن تقسيمينطوي التوريق  فإن هذامع و ، العمالءالتأمني على 

تكاليف اخلراء  ،حملامنيا)على الشركة املصدرة اليت هي قادرة على رفع رأس املال(، وتكاليف ااهليكلة )رسوم 
على يكون بشكل أكر و من طرف جمموعات التأمني الكبرية  التوريق استخدام ،االكتواريني...( ،االستشاريني
 نطاق واسع.

الوسطاء املاليني  علىميكن أن يقابله زيادة يف الطلب  املتزايد من قبل شركات التأمني دادتاالمهذا 
( هي أداة جذابة لتحقيق فوائد ILSالتأمني )ب(، فاألوراق املالية املرتبطة ...)صناديق التحوط وصناديق االستثمار 

الكوارث  تنويع احملافظ املالية ذات الدخل الثابت، فمقارنة بالسندات العادية اليت حتمل خماطر االئتمان، فسندات
 قلل من خماطرهاتحتمل خماطر الكوارث الطبيعية، وبالتايل تعمل سندات الكوارث على حتسني أداء احملفظة و 

ومع  ،قدرة هائلة باملقارنة مع إعادة التأمني الديه يتوال ،هذه املخاطر إىل السوق ذات الدخل الثابت تحويلب
املخاطر النهائية حلاملها تكون غري  أن   ، إال  املالية بالتعقيد األدوات هذهمتتاز كما لتنويع  كأداة لتستخدم  ذلك، 
ملالك النهائيني اهلذه األوراق املالية عن طريق صناديق هم ا (األسرالعمالء )كون ي، وعادة ما املعامل واضحة

 رار املايل.ميكن أن يكون له آثارا على االستق وهو األمر الذي ،املعاشات وصناديق االستثمار واملنتجات املصرفية
 

    :واإلفصاح في إطار سوق األوراق المالية لمنطقة األورو الشفافية -.2.2.23
ا م   أحناء االحتاد األورويبقطاع التأمني يف ل الرقايب والنظاميزيد من التقارب امل 2املالءة  توجيهات ققحت          

ر معيارا مشرتكا للحماية جلميع وف  ت اهن  أ ، كمايساعد على ضمان وجود فرص متكافئة جلميع شركات التأمني
  .بغض النظر عن الشكل القانوين لشركات التأمني املؤم ن اهلم
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تعزيز الشفافية واإلفصاح بني شركات التأمني يف مجيع  الرقابيةالتقارب يف املمارسات ا ذهينبغي أن يتضمن 
 القائمة على القطاع اجلهاتالتأمني تزويد شركات التأمني وإعادة  على ، ويف املقابلأحناء االحتاد األورويب

واإلجراءات  التحمل اتاختبار  ،مناذج املخاطر ،األرصدة التقنية ،ةكمو احلنظام  :كل من  عنباملعلومات الالزمة 
صورة من أخد على القطاع املشرفني  متكني وبالتايل ،الداخلية األخرى، فضال عن املعلومات املالية واالستثمار

املالءة  وضعيةأي تدهور يف  ملواجهة ما يعزز االجراءات املتخذةالتأمني،  اتمالءة شرك يةوضع حول أكثر اكتماال
من يف الوقت املناسب لتدخل لتعتر كوسيلة املعلومات اإلضافية  فهذه، املناسبة اإلجراءات التصحيحيةب والقيام

 املالءة. يف ور تعاين من تدهاليت  شركة التأمنيبقبل املشرفني، خاصة فيما يتعلق 

 لتعزيز كوسيلة  ، واليت تعترواإلفصاح التقارير العامةب تتعلق تدابري حمددةعلى  2 املالءة توجيهات تنطوي
 من شأنه أن يساعد الذي ، وهو األمرمن الشفافية ضفاء مزيداإلسواق ألايف متاحة  جلعل املعلوماتو نضباط اال

 وإعطاء، التباين يف املعلومات من خالل تقليل لشركةلاملالية الوضعية  دقةوب على فهم احملتملنيو  احلاليني املسامهني
على  السوقيف  الشفافية املطلوبةعالية من  مستوياتحتقيق كذا و  ،اهلا احلقيقيةحول الوضعية لمستثمرين ثقة أكر ل

  . ملتطلبات الركيزة الثالثةالمتثال ل إضافية كاليفالرغم من وجود ت
 
 :التحاد األوربيلعلى فعالية وتنافسية شركات التأمين   2المالءة  هات  توجيأثر    -2.2.3

 مرونة من خالل زيادة حتقيقها اليت يتم املؤم ن اهلم تعزيز محاية 2 املالءة توجيهاتلاإلجيابية  اآلثار من
ا م   األورويب يف االحتاد يف سوق التأمني التكاملتوطيد كذا ، و الشفافيةمستويات أعلى من حتقيق و  صناعة التأمني

 التنويع فوائد االستفادة منمن خالل  لكذيكون و  ،لقطاعلحتسني القدرة التنافسية و  هتايف رفع كفاء يساهم
 اإلفصاح املايل رأس املال ومتطلبات ،إلدارة املخاطر أكثر صرامةمتطلبات خالل من  ختفيف املخاطروأدوات 

  العام.

  شركات التأمين: اليةفععلى  2المالءة توجيهات أثر  -.2.3.21
أعمال  يف األخطارتنويع ب على حنو كاف تقوم ال يف دول االحتاد األورويبلشركات التأمني  احلالية األنظمة

 شركات الكرىيف بعض خطوط األعمال لل بشكل مصطنع عالية متطلبات رأس مال تظهر، وميكن أن التأمني
ر يؤث  قد  ام   غري متناسقة يف أوروبا الدول عرقطاعات التأمني اليت تقوم عليها  األنظمة تعتر عالوة على ذلك،

 .شركات التأمني تنافسيةعلى 
من عمليات الدمج بني شركات التأمني يف االحتاد  يكمن ااهلدف األساسي 2من خالل توجيهات املالءة 

 مزايا استغاللافة إىل ، باإلضصناعة التأمني وزيادة حصتها يف السوق الكفاءة يف حتسني مستوى يفاألورويب 
 . رأس املالخنفاض تكلفة نظرا ال ميزة تنافسيةا حيقق م   موالاألوإمكانية احلصول على رؤوس  التنويع
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 ملزيد من النمولتحقيق ا الشركات الكبرية شجعي املخاطرإلدارة  استخدام النماذج الداخلية كما أن  
حتسني الكفاءة  اذوك ،تكاليفها الثابتة على قاعدة أوسع يعتوز من  نهاك  مي م  الذي من وفرات احلجم االستفادةو

يؤدي إىل مكاسب  والذي بدوره ،اإلدارية واحلد من التقلبات احملتملة يف اإليرادات عن طريق زيادة حجم الشركة
زيادة   ، والذي يؤدي بدوره إىلالعمالءقاعدة أوسع من  علىدخول أسواق جديدة وتوزيع منتجاهتا كذا ، و أكر

 فاءة شركات التأمني يف االحتاد األورويبك
 

 على تنافسية شركات التأمين: 2المالءة  توجيهات أثر -.2.3.22
على استخدام  هتاقدر تعزيز من خالل آثار مباشرة على تنافسية شركات التأمني  2ملالءة لتوجيهات ا

من  كون أكثر تعقيداواليت تارة املخاطر الدراية الكافية حول تقنيات تنظيم وإدو  ،لتكنولوجيا املتوفرة يف السوقا
بعض االستثمارات الدخول يف سوف تضطر إىل  2املالءة توجيهات  تطبقتأمني بالتايل كل شركة و  ،النظام احلايل

 . اجلديد النظام الرقايب مع توافقا أكثر لتصبح

املتطلبات  مندىن احلد األنتيجة لفرض  مرتفعة تكونسلشركات التأمني ف لسوقا حلرية دخول بالنسبة
 تكون من احملتمل أنف 2ملالءة ا توجيهاتفحسب لتكاليف اخلروج من السوق ا بالنسبة أم   ،الكمية والنوعية

 املعايري احملاسبية.بخاصة فيما يتعلق  ،المتثالملتطلبات ا للخضوع نتيجةشركات التأمني ل مكلفة

 الكبرية لشركاتا فيلاتكيف تنافسية ميزة قيق حت قد يؤدي إىل 2 للمالءة التوجيهات اجلديدة بيقتط ن  إ
على نطاق  جديدة اقتصاديات قد ختلق األصول واخلصوم حمفظة ضمن التنويع آثار كما أن  ،  على وجه اخلصوص

وبالتايل  القطاعيةعر احلدود التأمني  قطاع عمليات يعزز قد حقوق امللكيةتنظيم  أن  و  ،أسواق التأمني داخلاسع و 
 1.املنافسة املتكافئة والعادلة يف السوق ه العملية لضمانذهضرورة تنظيم 

 املتطلبات النوعيةو الركيزة األوىل، واملتمثلة يف املتعلقة مبتطلبات رأس املال  املشرتكة رقابيةال عايريامل بوجود
االحتاد  حناءيف مجيع أعر احلدود  املنافسة، ما يعزز للشركات فرص متكافئة ، ستكون هناكالركيزة الثانيةضمن 

جمموعة واسعة  احلصول علىمن  ن العمالءك  مي   خدمات التأمني يف متكاملةموحدة سوق  إنشاءكما أن   ؛األورويب
 .بني شركات التأمني أكثر تنافسية املنتجات بأسعار من

 

 

 

  
                                                 

1 - 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 
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 :على شركات التأمين التحاد األوربي 2  لمالءةلتوجيهات اآثار أخرى    -2.2.4

على شركات  2ملالءة ا لتوجيهات آثار أخرى هناكا يف احملاور السابقة، تناواهل ثار اليت ت  باإلضافة إىل اآل
عالقة شركات  ،: اآلثار ااهليكلية والتنظيميةميكن حصر هذه اآلثار يف عنها،ال تقل أمهية التأمني الحتاد األوريب 

  .توجيهاتلاهلذه ا جتماعيةاال ثاراآل ، وأخرياثر على إعادة التأمنياأل ،أصحاب املصاحلبالتأمني 
 

 :اآلثار الهيكلية والتنظيمية -.2.4.21
ر على هيكل ؤث  يأن  ميكن 2املالءة  ضمن توجيهاتالرتكيز بشكل أكر على قياس املخاطر وإدارهتا  ن  إ

ل رأس املا بني قيمةربط الشركات التأمني من خالل طرق إدارة  كذا علىو  ،االحتاد األورويبيف قطاع التأمني 
كذا و ، عها املختلفةو فر ختصيص أكثر كفاءة لرأس املال عر  على العملالشركة  ما ي لزم؛ مستوى املخاطرو املطلوب 

من املخاطر و قسط ال بني توافقأفضل حتقق  اليتتقدمي منتجات التأمني  باللجوء إىل تنافسيتهاتعزيز العمل على 
  .تأمنيالدث تغيريات هيكلية يف قطاع حي  أن  شأنهمن  يذالو ، العاملة ليدل األمثل واللجوء إىل االستغاللجهة، 

 ،ألخطار املغطاةا كل من  حول إجراء الدراسات التقنية والفنية ملنتجات التأمنيحتتاج الشركات أيضا إىل 
، وبالتايل ضرورة مراجعة بعض مناذج (SCR)على تأثري ميزات املنتج كذا و  ،ياراتاخلو  ،التسعري ،الضمانات

رتتب يات سوف ري هذه التغي ل كتصميم املنتجات وتسويقها، إدارة األصول واخلصوم وغريها، يف حني أن  األعما
من وكاالت التصنيف واشتداد  اليت تتعرض اهلا شركات التأمني باإلضافة إىل الضغوطاتف ،معينةعليها تكاليف 

عملية تغيري مستمرة يف هذا  الذي يشهد القطاع املايل اليت حتدث يفواكبة التغريات مب ستكون مطالبةاملنافسة، 
  .لرفع مستواها السياق

اسرتاتيجيات تصميم املنتجات فالنهج القائم على إدارة املخاطر،  علىتقوم  2املالءة توجيهات باعتبار أن 
  2املالءة  توجيهات ا السياق وضعتذويف ه ،التأمنيهيكل سوق أن يكون اهلا تأثري على  ميكناملرتبطة باملخاطر 

ا ذا النظام مباشرة بعملية صنع القرار، وبالتايل يستوجب هذنظاما متكامال يتعلق حبوكمة الشركات وعالقة ه
  يفنظر الوسوف يتعني على الشركات  ،ااالكتواريو إدارة املخاطر  يتلوظيفهنج أكثر انتظاما  إتباع اإلطار اجلديد
املتبعة يف إدارة  االسرتاتيجية وفق سع وبشكل وثيقه الوظائف مع بعضها البعض على نطاق أو ذه كيفية تنسيق

للحفاظ  لكذ، و ا املستخدمة يف حسابات املالءةهتلبيانات وحتليالابعني االعتبار  األخذ يستوجب م ا؛ الشركة
متكامل و  ،سليم ،متناسبتنظيمي  إطارضمن وضمان متطلبات اإلفصاح املايل والتنظيمي  على مصداقية السوق

 .األخرىصاحل املارة ومديري األعمال و جملس اإلد من
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 أصحاب المصالح: بعالقة شركات التأمين  -.2.4.22
تتعامل معها  اليت األطراف األخرى وكذا، محلة وثائق التأمني، املسامهنيهم كل من  أصحاب املصاحل

  .اجلمهور العامكشركات التأمني  

 : المساهمينعلى  2لمالءة اتوجيهات أثر أوال: 
 1:ما يليعلى شركات التأمني في 2ملالءة ا توجيهاتأثر يتمثل 

نطاق احلماية املمنوحة قد يؤثر على ما  ف للغاية من حيث متطلبات رأس املال،بيع أوراق مالية كاألسهم مكل   -
 .املسؤولية(على التأمني فيما يتعلق ب بعض االستثناءاتفرض ك) للمستأمنني

  .املخاطر رةإداف وطرق وأساليب ار  املع حتسني -
  .رأس املال توزيع ترشيد -
  .املايل وحتقيق األمان نقل املخاطر أساليب تعزيز -
 .املسامهني ضعيفثر على األ يكون األوريب االحتاد يفالصغرية  التأمني شركاتل بالنسبة -

 : حملة وثائق التأمينعلى  2لمالءة اتوجيهات أثر ثانيا: 
 2:ما يليفي محلة وثائق التأمني على 2ملالءة ا وجيهاتتل السلبية اآلثار أهمميكن حصر 

 بني ما تقدر بنسبة املنتظر أن تزيداليت من   األشخاصعلى غري  بالنسبةخاصة  ،أسعار منتجات التأمني ارتفاع -
  .% 20و % 5

  .% 30إىل  % 50 منتأمني املعاشات  عوائداحتمال اخنفاض  -
يف  ضماناتبعض ال التخلي عن أو ،أقل محاية اليت تقدمو  ،قل تكلفةاأل نتجاتامل القتناء املؤم ن اهلمميل  -

 .األشخاصالتأمني على 
ال يغين عن وجود جانب إجيايب  محلة وثائق التأمني على 2ملالءة ا توجيهاتاآلثار السلبية ل وجود بعض

 3:، واليت تتعلق مبا يليمحلة وثائق التأمنيعلى  اهلذه التوجيهات
 .عمالء بقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماهتا اجتاههمثقة ال ارتفاع -
 .املخاطرأساس  على املنافسة القائمة -
  .نتجات التأمنيمل إنصافاأكثر  تسعري -
  .التأمني منتجات االبتكار يف -

                                                 
1 - 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. 

 

http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ffsa.fr%2F&ei=AAVdU4D9Gen0yAPqpoCYCQ&usg=AFQjCNGKuvR9KRNto3Hai_IrcSZK7TQIEA
http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ffsa.fr%2F&ei=AAVdU4D9Gen0yAPqpoCYCQ&usg=AFQjCNGKuvR9KRNto3Hai_IrcSZK7TQIEA
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 منبصورة أفضل  على أصحاب املصاحل 2ملالءة ا توجيهاتل املنتظرةاآلثار اإلجيابية والسلبية توضيح ن كمي
 .(07رقم )دول اجل لخال

 على أصحاب المصالح. 2لمالءة اتوجيهات لالمنتظرة اآلثار اإليجابية والسلبية  :(07) الجدول رقم

 اآلثار السلبية اآلثار اإليجابية 
 

 سهماأل أصحاب
 مايل أفضل أداء •
 شركة التأمني الءةم •
  تنافسية ميزة •
 يف السوق املنافسني احلد من •

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

 
 

 محلة وثائق التأمني
 أفضل للمستأمنني محاية •
 عالية شفافية •
 معلومات أفضل •

 ارتفاع تسعرية التأمني •
  عوائدال اخنفاض •

 
 أصحاب مصاحل أخرى

 األسواق املالية استقرار •
 االقتصادي االستقرار •

 املنافسة ضمان• 

 أقل استثمارات •
  ارجيةاخل تكاليفارتفاع ال •

 
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. 

 
 على إعادة التأمين: 2المالءة توجيهات أثر  -.2.4.23

 بكفاءةه اآللية ذه ستخدامالإعادة التأمني لشركات  املزيد من الفرص 2املالءة توجيهات  ميكن أن ختلق
 إعادة التأمني قدرة  مدىالنظر يف إعادة حتتاج إىل شركات التأمني ،من الناحية العمليةف ،إلدارة املخاطرأكثر 
وكذلك  ذلك. سيكلف، وكم الشركةاسرتاتيجيات خطط و و  األموال الكافية، ومدى توافقهاس ؤو ر  ريتوف على

 .لرأس املال مقارنة باملصادر التقليدية  مدى اعتبارها كمصدر بديل

التأثري االقتصادي  أن  خصوصا  يف املستقبل،أكثر تعقيدا و  خمتلفة إعادة التأمني طرق اللجوء إىلتكون  قد
 االكتتاب لتعزيز قدرات أداة مهمة إعادة التأمني وستكون ،وضوحاأكثر  كونيس املخاطر علىعادة التأمني إل

 منتجاتو  الصكوكاألدوات املالية كغريها من وتتنافس مع  ،دارة رأس املالإل أداةك  متزايدبشكل  تصبحوسوف 
 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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 يفه ،تعزيز االستقرار املايل يف مهماتلعب دورا يف ختفيف املخاطر فهي أمني إعادة الت إىل جانب دور
الشركات اليت لديها قدرات أقوى إلدارة و  ،لخسائرلحلد من التقلبات السنوية على اساعد شركات التأمني ت

 أن   شك فيه ا الم  . للمخاطرقل عرضة األ ياملخاطر )أي تلك اليت تستخدم أدوات إعادة التأمني املناسبة( ه
 الستخدامها يف حسابالالزمة  األموالتوفري عن طريق ا االستقرار ذتساهم يف حتقيق ه 2املالءة توجيهات 

(SCR)،   على الرغم من  تركز املخاطر يف قطاع إعادة التأمني ناجم عناالستقرار املايل  حولخماوف  هناك أن   إال
 1.د إعادة التأمني والتوريقإسناكأدوات ختفيف املخاطر اخلاصة به   لديه أن  
 
 :2 لمالءةا توجيهاتل اآلثار االجتماعية -.2.4.24

 تلعب ، ويف هذا الصدديلعب التأمني دورا اجتماعيا مهما كالتأمني الصحي والعجز وتعويض العمال
  ،منيضمان إجراء تقييم مناسب للمتطلبات الكمية املطبقة على شركات التأيف دورا مهما  2املالءة  توجيهات

 وقد أدخلت حتسينات أخرى بعد نتائج ،االحتاد األوريبخمتلف دول  مع األخذ بعني االعتبار خصوصيات
(QIS2) خماطر االكتتاب الصحية بـ خاصةوحدة  عن طريق إدخال ،ساب املالءةحبتعلق يفيما  العام النموذج إىل"

إىل ثالث  يالصحالتأمني احلوادث و ني على التأمتقسيم فرع  ت   (QIS 3) وحسب ،التأمني الصحييف اخلاصة " 
 .أخرى فروعو  ،(األجل جمموعات: تعويضات العمال، التأمني الصحي )قصري

تحتسب مصاريف العالج على أساس التكلفة االقتصادية سحيز التطبيق  2املالءة  توجيهات دخولمع 
اليت ال تستند التقييمات فيها على أسس  بالتايل تتغري سياسات التسعري احلايلو ، األخطار الصحيةضمن  احلقيقية

اقتصادية سليمة، وهو ما قد يؤدي إىل احلد من التغطية لبعض أنواع التأمني أو زيادة يف التسعرية ملواءمتها مع 
حول التكاليف اإلدارية املرتبطة  (QIS 2) حسب دراسة األثر الكميو  التكلفة االقتصادية احلقيقية للتأمني.

 . شركات التأمني عاتق عبء إداري إضايف على وجود على تديد، أكداجلتشريع البإدخال 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 - 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. 
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  2مجال االبتكار ضمن توجيهات المالءة  و تحديات  ال  -3.2

 
تطبيقها كافة املستويات، إال  أن    يفإصالحات جذرية و على  2على الرغم من انطواء توجيهات املالءة 

هذه  تطبيق طالهيي ميكن أن ذالجمال االبتكار  وكذا ،هذا احملورها يف ناه جمموعة من التحديات تناولهيواج
 .على شركات التأمنيالتوجيهات 

 
 :على شركات التأمين 2تحديات تطبيق توجيهات المالءة   -2.3.1

 1يلي: ما يف على شركات التأمني 2تتمثل حتديات وآفاق تطبيق توجيهات املالءة 
 األولى:بالنسبة للركيزة  -أ

 .املنتجات بتوزيعتائج املتسقة يف السوق، خاصة فيما يتعلق الن فهم -
 .من أجل تلبية متطلبات االستخدامااللتزام بالتواريخ احملددة  -
 .تطوير مناذج ذات قدرات عالية لتحديد مدى القدرة على املخاطرة واحلدود املسموح هبا لذلك -
 .دعم مناذج رأس املالتجيدة قاعدة بيانات وجود  -
 يد استخدام رأس املال حسب أولويات املنافسة.ترش -

 الثانية: بالنسبة للركيزة -ب
 .وضع اإلجراءات املناسبة لوضع اإلطار العام ملدى حتمل املخاطرة -
 .(ORSAتنفيذ اإلجراءات املتعلقة باختبارات ) -
 .القائم على تقييم إجيابيات تنويع املنتجات عر وحدات األعمال جتعزيز النه -
 لبية احتياجات املنظمني املتعددة.ت -
 الثالثة: بالنسبة للركيزة -ج
 .كاالت التصنيف واملسامهنيو تصميم تقارير اإلفصاح للمنظمني، احملللني و  -
 .ال سيما املتعلقة باملنتجات تقدمي التوضيحات الالزمة حول النتائج املتعلقة بالسوق ألصحاب املصلح -
 .ال خاص بالعمليات التقنية احلسابية واملتعلقة باملخاطرتوفري نظام إدارة بيانات فعا  -
 بني اإلدارات. والتواصلالتمويل، االكتواريا، إدارة املخاطر  :تتعلق بكل منتقدمي طرق تكوين جديدة  -
 
 
 

                                                 
1 - Deloitte Development LLC, OP, cit; p: 18. 
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 :2مجال االبتكار ضمن توجيهات المالءة   -2.3.2

 كما يلي:  ركيزة وختتلف ضمن كل ،عديدة 2االبتكار ضمن توجيهات املالءة  تجماال

 ى:األول الركيزةمجال االبتكار ضمن  -أ 
 :، ويتضمن ما يليالرحبيةزيادة رأس املال و  ختصيص حتسنيإىل  األوىل الركيزةجمال االبتكار ضمن يهدف 

  .االكتتاب خاطرمب للتحكم رف واخلراتااملع تعزيز -
  .إعادة التأمني أمناط النظر يفإعادة  -
 .نقل املخاطرة لطرق بديل استخدام -
 .الداخلية ذجانمال مدى جدوى تقييم -

 الثانية: الركيزةمجال االبتكار ضمن  -ب
 يف املدىحتسني حوكمة الشركة  ،وإدارة املخاطر بيئة الرقابة حتسنيإىل  الثانية الركيزةجمال االبتكار ضمن يهدف 

 :، وهذا من خاللشركةالعمليات اليت تقوم هبا ال كفاءة  حتسنيكذا و  ،القصري واملتوسط
  .وكمة الشركاتأكر حل تعزيز -
  .لكذيف الشركة وتطوير األساليب املستخدمة ل تقييم املخاطر متابعة -
 بة. ارقالدارة و إلاأدوات  وتطوير حتسني -

 الثالثة: الركيزةمجال االبتكار ضمن  -ج
 :يلي ما يتضمنو  الشركة منوو  ،تطوير ،حتسنييهدف جمال االبتكار ضمن الركيزة الثالثة إىل  

 .العمالء واالحتفاظ هبم توطيد العالقة مع -
 .اكتساب عمالء جدد -
  احملتملني. جذب املستثمرين -
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 :الثانيخالصة الفصل  
 األثر تبني أن   ،االحتاد األورويبلدول شركات التأمني على  2توجيهات املالءة تطبيق ثار آلمن خالل تطرقنا 

وذلك نتيجة للتنسيق األفضل بني املخاطر ومتطلبات  ،إدارة املخاطر لتصبح أكثر مالءمةيف حتسني يتمثل الرئيس 
ا حيقق استقرار أكر يف وصوال إىل ختصيص أكثر كفاءة لرأس املال، م  العام،  اإلفصاح املايلومتطلبات  رأس املال،

 املؤم ن اهلممحاية  تعزيز وبالتايل ،األوروبية ناعة التأمنيلص واملرونة القوة املاليةويعزز  األداء املايل لشركات التأمني
 صبح أكثرلي يف االحتاد األورويب سوق التأمنيتوحيد  اذك، و زيد من الشفافية، وحتقيق املواملنافسة يف السوق

يف االحتاد  يف قطاع التأمني 2ه التغيريات ااهليكلية اليت جاءت هبا توجيهات املالءة ذه ا ال شك فيه أن  وم   .تكامال
  .ورمبا بسعر أفضل من خالل طرح جمموعة واسعة من املنتجات تأثري على بقية االقتصاد ااألورويب سيكون اهل

 رئيسيةالجيابية اإلثار اآل جمموعة منحتديد ميكن إذ  ،حمدودة فهيباألسواق املالية  ةاملتعلق اآلثارمن ناحية 
ة فرص احلصول على التمويل اخلارجي بسبب التغريات يف القطاع اخنفاض تكلفة رأس املال وزياد تتمثل يف اليت

 أساس على ةقائم 2 املالءة توجيهاتف ،املاليةالسوق سلبية تتعلق ب اآثار هناك  على املدى املتوسطا أم   .املايل
 اأصواهل لبيع شركات التأمني من العديد ضطرتقد  ردود فعل قوية املايل وحدوث ملركزااهتزاز  يف حالةو املخاطر، 

 خماطر ماثلة منذجة أطرعلى  املالية املؤسسات التنظيمي، ويف حالة اعتماد متطلبات رأس املال من أجل تلبية
 املشرتكة. السلوكيات ميكن أن يؤدي بالشركات حنو

  املدى القصري االستقرار املايل يف على قد تشكل خماطر النظام املايل تعزيز كفاءة حماوالت ، فإن  مع ذلك
 ورؤوس األموال يف األرباح زيادة تقلب يف 2الءة مللتوجيهات االتأثريات السلبية احملتملة  تتمثل  هذا الصدديفو 

 . اخلروج من السوق على اجيرهقد  ما منها، غري الفعالة الشركات خاصة، الحتاد األورويبل شركات التأمني

ا قد م   ،الستثمار بني املتعاملني االقتصادينيإعادة توزيع خماطر ا 2املالءة لتوجيهات خرى األثار من اآل
 .واألسواق املالية النظام املصريف بنيالروابط  تزايد ، خاصة معيؤدي إىل آثار على توازن االقتصاد الكلي

طلوبات اململوجودات و ا تقييمالتقلبات النامجة عن  ، وكذايف املدى املتوسط التأمني أقساط خماطرارتفاع إن  
متطلبات رأس ر على يؤث   املخاطر الكلية يف تشكيالت التغريات احملتملة مععلى أساس السوق  تأمنيشركات الل

يف تقييم  منيك 2املالءة  تطبيق توجيهاتالتحدي الرئيس يف  أن   إال  ، القائم على املخاطر النظام اجلديد يف املال
 .لشركات التأمنية املنظمة اجلديد هذه التوجيهاتورصد االستقرار وتعزيز خصائص 

بدراسة   قمنا ،لدول االحتاد األوريب شركات التأمنيعلى  2توجيهات املالءة ثار احلقيقية لبغرض دراسة اآل
 الفصل الثالث من الدراسة. وهذا يفعلى جمموعة من املعايري املختلفة،  تعتمد كمية
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 :تمهيد
أخذ بعني االعتبار املخاطر تإطار تنظيمي قائم على أبعاد اقتصادية  وضعإىل  2هتدف توجيهات املالءة 

متطلبات كمية، نوعية وتعزيز  تضمنت ركائزثالث  متكامل منإطار  بناءاليت تواجه شركات التأمني، من خالل 
 من خالل نشر املعلومة. الشفافية واإلفصاح

إجراء جمموعة من  تم  التأمني لدول االحتاد األوريب على شركات 2املالءة ثري توجيهات هبدف معرفة مدى تأ
"، وهي عبارة عن دراسات ميدانية عملية هتدف إىل  دراسات األثر الكمي "ـ: الدراسات هلذا الغرض تسمى ب

شركات لمتطلبات مفصلة  غرض تصميمالنتائج املرتتبة عليها، بحتليل و  هلذه التوجيهات؛اآلثار احملتملة إظهار 
( CEIOPSسبعة دراسات لألثر الكمي حتت إشراف جلنة ) اآلنذات طابع كمي ونوعي، وقد أجريت حلد  التأمني
، تشمل هذه الدراسات عينة كبرية من شركات التأمني ملختلف دول االحتاد على طلب من املفوضية األوروبية ابناء

 .األوريب

وخمتلف " ( CEIOPSالصادرة عن جلنة ) الدراسة السابعة لألثر الكمي " سنتطرق إىل آخر هذه الدراسات 
، من 2توجيهات املالءة ل املنتظرة اآلثارالتعرف على  نتائجها يف هذا الفصل بالوصف والتحليل، وهذا هبدف

ككل مع   التأمني لدول االحتاد األوريب شركاتتطبيق هذه التوجيهات على ل كآثار كمية  دراسة ما ت قياسه خالل
 .الرتكيز على دراسة حالة كل من الدول اآلتية: أملانيا، إيطاليا، وبولندا

 تناول هذا الفصل احملاور التالية:ي

 .2دراسات األثر الكمي للمالءة  -

 .ككل  التأمني لدول االحتاد األوريب شركاتعلى  2 أثر تطبيق توجيهات املالءة -

 .أملانيا، إيطاليا، وبولندان: كل معلى   2 أثر تطبيق توجيهات املالءة -
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 .2دراسات األثر الكمي للمالءة   -1.3

 
واليت تكفلت بإجنازها  ( "QIS" بدراسات األثر الكمي ) ختلله عدة دراسات مسيت بـ: 2نظام املالءة 

 اهليئة األوربية لإلشراف على قطاع التأمني بطلب من املفوضية األوربية.
دراسات لألثر الكمي، كان اهلدف من الدراسات الكمية املنجزة هو اختبار أجريت حلد اآلن سبعة 

اية تطبيقها؛ حبيث قبل بدتعلقة هبذه التوجيهات وكذا األمور األخرى امل 2قواعد احلسابات املقرتحة ضمن املالءة 
ه يتم إعداد لوائح يتم تقييم اآلثار املرتتبة عنها من حيث متطلبات رأس املال، بعد استعراض دراسات األثر هذ

 استنادا إىل املبادئ التوجيهية اليت وضعت خالل املرحلة السابقة. 2جديدة مبا يتماشى مع نظام املالءة 

 (: 1QISدراسة األثر الكمي )أوال:  
 1:ما يليفييكمن اهلدف من إجراء هذه الدراسة ، 2005( عام QIS 1ألثر الكمي )لأجريت أول دراسة 

 شركات التأمني.خمتلف املخصصات الفنية بني احتساب  املقارنة بني طرق -
 . املخصصات الفنيةحتساب مجع املعلومات املتعلقة بطرق احلساب املستخدمة ال -

 2مبا يلي: هذه العملية يتم تقييم التزامات شركات التأمني املتعلقةمن خالل 
 .التقدير األمثل وهامش اخلطر -
  .(% 90، % 75، % 60) على جمال ثقة يرتاوح بنيالطرق املستخدمة للحصول معايرة  -

 3من خالل هذه الدراسة ما يلي:أهم النتائج املتوصل إليها 
 .الحتساب متطلبات املالءة وجود استجابة نوعية من قبل شركات التأمني حول الطرق املستخدمة -
 .املخصصات الفنية حساب يف شركات التأمني على األشخاص، لعبت املسامهات يف األرباح دورا مهما يف -
ت طرق احلساب اجلديدة املستخدمة إىل وجود مستويات متدنية من يف شركات التأمني على األضرار، أدم  -

 مقارنة مع الطرق التقليدية. املخصصات الفنية

 (: 2QISدراسة األثر الكمي )ثانيا: 
 4ا يلي:مبهذه الدراسة  تتعلق ،2005( عام QIS 2ألثر الكمي )لأجريت دراسة 

 .املخصصات الفنيةمستوى   -
                                                 

1 - 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: 02 . 
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. 



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

 

127 

 

 .(MCR)رأس املال املالءة األدىن و  (SCR)رأس مال املالءة املطلوب طرق حساب  -

 1من خالل هذه الدراسة ما يلي:أهم النتائج املتوصل إليها 
 حسب املعايري املستخدمة يف الدراسة، تبني أنم مجيع شركات التأمني ذات مالءة جيدة. -
 ة " تكلفة رأس املال " جناعتها يف احتساب هامش اخلطر.أظهرت طريق -
 .املخصصات الفنيةمستوى يف اخنفاض نوعا ما  -
 ضرورة تعديل بعض النماذج املستخدمة يف تقييم املخاطر مستقبال.  -

فتحت هذه الدراسة الكمية اجملال لنقاشات تتعلق بطرق حساب متطلبات رأس املال، وكان احلديث ألول 
 استخدام النموذج العام.  مرة حول

 (: 3QISدراسة األثر الكمي )ثالثا: 
، وكذا كيفية بناء فقط املخصصات الفنيةطرق احتساب  علىدراسات األثر الكمي األوىل والثانية اقتصرت 

(  3QIS) دراسة األثر الكميتم إجراء  على هذا األساس .(SCR)رأس مال املالءة املطلوب النموذج العام املتعلق ب

 2األهداف التالية: لتحقيق
 مجع املعلومات الالزمة الستكمال بناء النموذج العام. -
 التزود باملعلومات الالزمة حول مدى جدوى احلسابات املتعلقة باحتساب متطلبات رأس املال. -
   وميزانيات شركات التأمني. حتديد اآلثار الكمية على متطلبات رأس املال -
    املمكنة على جمموعات التأمني. حتديد اآلثار على  -

 3من خالل هذه الدراسة ما يلي:أهم النتائج املتوصل إليها 
 عدم احلاجة إلعادة حتويل رأس املال يف أوربا. -
رأس املال املالءة األدىن حتسن نوعي يف التعامل مع العديد من األمور خاصة فيما يتعلق بطرق احتساب  -
(MCR). 
 النامجة عن عمليات النمذجة املتعلقة بالتقدير األمثل.     تباين بعض النتائج -
  .خاطئاليت ُفسرت بشكل  العواملاألخذ بعني االعتبار لبعض  -

 (: 4QISدراسة األثر الكمي ) رابعا:
طرق احلساب أكثر حول تفصيل ال، تم خالل هذه الدراسة 2008عام  (QIS 4)ألثر الكمي لأجريت دراسة 

 4األهداف التالية: لتحقيق (QIS 4) دراسة األثر الكميتم إجراء  لى هذا األساسى الثاين. عاملتعلقة باملستو 

                                                 
1 - Eva BENROS, OP. cit; p: 22.  
2 - Ibid, p: 23. 
3 - Idem. 
4 - Ibid, pp: 23-24. 
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على ميزانيات شركات التأمني وإعادة التأمني ومقارنتها مع توجيهات  2املالءة حتديد اآلثار املنتظرة لتوجيهات  -
 .1املالءة 

  ة مبتطلبات رأس املال.الكمية والنوعية حول طرق احلساب املتعلقمجع املعطيات  -
سوف يكون ه أنم  2008نوفمرب  19يف   (CEIOPS) الصادرة عن (QIS 4) نتائج دراسة األثر الكميأكدت 

 متطلبات قادرة على تلبيةمنها  % 90كما تبني أن   ،على شركات التأمني 2آثارا متفاوتة لتوجيهات املالءة  هناك
إدارة لتحسني ، كما اعتربت أن استخدام النماذج الداخلية فرصة (SCR)بـ فيما يتعلق  املالءة املالية اجلديد

بدال من  على هذا األساس سليم بشكلاختاذ القرارات ممما ينعكس بصورة إجيابية على عملية  طر ورأس املالاخامل
 .1استهداف متطلبات رأس ملال أقل

 (: 5QISدراسة األثر الكمي )خامسا: 
هو قياس اآلثار الكلية  هذه الدراسة اهلدف من، 2010( عام QIS 5ألثر الكمي )لأجريت دراسة 

 2:على مجيع شركات التأمني يف االحتاد األوريب من حيث 2لتوجيهات املالءة 
املطلوب املخصصات الفنية، احلد األدىن ملتطلبات رأس املال، رأس املال املالءة  طرق حساب ةمدى مالءم   -

 .وتقييم األصول واخلصوم
 .تأثري على مستوى رأس املال الالزم من قبل شركات التأمنيالمدى -
 .شركات التأمنيلالالزمة  متطلبات رأس املال -
والنتائج النامجة عن  2استعداد شركات التأمني اليت قد ترغب يف استخدام النموذج الداخلي يف املالءة مدى  -

 النماذج الداخلية.استخدام 
 3الل هذه الدراسة ما يلي:أهم النتائج املتوصل إليها من خ

 التأمني. انعكاس أفضل للمخاطر يف شركات؛ استخدام منوذج داخليفيما خيص  -
ضرورة إدخال تغيريات عليه  وبالتايل املستقبلية تقلباتكل الال يأخذ بعني االعتبار  احلالية  النموذج العام -

 مستقبال. 
 حاليابدال من األساليب املنصوص عليها  (IFRS) املثالعلى سبيل  إمكانية استخدام أساليب التقييم األخرى-
   .(MCR)و (SCR)حتقيق مستويات متفاوتة من حيث متطلبات  -

واليت من خالهلا أخدت عدة اعتبارات األثر الكمي السادسة فتمم إجراؤها على التعاونيات  ةبالنسبة لدراس
فسيتم التطرق إليها بالتفصيل يف احملور  السابعة الكمي األثرتتعلق خبصوصيات هذا النوع من التأمني، أمما دراسة 

  .2013سنة ء كل من هاتني الدراستني تم إجرا القادم من الدراسة، 
                                                 

1 - Mark Batten et al, Solvency II: QIS4 – Results and messages, Ed: Price water house Coopers LLP, 2008, p: 01. 
2 - 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. 
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 .ككل  التأمين لدول االتحاد األوربي  شركاتعلى   2أثر تطبيق توجيهات المالءة    -2.3

 
على  الدراسةاالعتماد يف  تم  اد األوريبالتأمني لدول االحت شركاتعلى  2لقياس أثر تطبيق توجيهات املالءة 

   :كالتايلناريوهات احملتملة،  يستة معايري خمتلفة الختبار الس
 .(CCPحسب املعيار األول ) 2أثر تطبيق توجيهات املالءة  -
 .(Extrapolationحسب املعيار الثاين ) 2أثر تطبيق توجيهات املالءة  -
 .(CMA)املعيار الثالث حسب  2أثر تطبيق توجيهات املالءة  -
 .(EMA)حسب املعيار الرابع  2أثر تطبيق توجيهات املالءة  -
 .(TM) حسب املعيار اخلامس 2أثر تطبيق توجيهات املالءة  -
 حسب املعيار السادس )املعايري جمتمعة(. 2أثر تطبيق توجيهات املالءة  -
 
 .قة واإلجراءات(وحدودها )الطري (QIS 7)األثر الكمي    نطاق دراسة -3.2.1 

 
عن طريق استخدام  ،واختبارها يف تركيبات خمتلفةجمموعة من املعايري احملددة على يف هذه الدراسة  اعتمدنا
بالدراسة  ناتناولعلى هذا األساس سيناريوهات احملتملة ذات الطابع الكمي والنوعي. من ال  13نة منسلسلة مكوم 

، أسس ومتطلبات الدراسة، سيناريوهات احملتملة حمل الدراسةال، الدراسةمعايري التطرق إىل: من خالل  احملورهذا 
 الوضعية قبل استخدام معايري الدراسة.وأخريا  عينة الدراسة

 
 معايير الدراسة:  أوال:
 :ما يليفي معايري الدراسةتتمثل 

   (:CCP) المعيار األول -أ
التقلبات  يف حالةالرقابية  اهليئات من قبلعيار هذا امل يستخدم ،اخلايل من املخاطر الفائدة عدليعرف مب

فعندما تنخفض قيمة األصول تقوم شركات التأمني بالتحول من األصول  ،اليت ميكن أن تنشأ يف السوق املالية
سبب مزيدا من االخنفاض ذات املخاطر العالية كاألسهم إىل األصول األقل خماطرة كالدين احلكومي، وهذا قد يُ 

                                                 
 - :ملزيد من املعلومات اطلع على الرابط 

- https://eiopa.europa.eu/publications/qis. 
 -  (CCP)Counter Cyclical Premium )، :يعرب عنه كذلك ب (free interest rate-risk). 
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يف األسواق املالية، لذلك يرافق هذا االخنفاض يف قيمة األصول اخنفاض يف  نزولل، وبالتايل حدوث يف قيم األصو 
لحد من تأثري التقلبات قصرية األجل على ل التقنيةمن الناحية  يتهأثبت فعال املعيارهذا  قيمة اخلصوم، كما أنم 

 .التأمني لشركاتاألموال اخلاصة 

 نقطة  50):هلذا املعيار املستخدمة سيناريوهاتالمستويات ثابتة من ة خالل الدراسة سيتم اختبار ثالث 
إىل  (CCP) ـ:استحداث وحدة فرعية للخطر متعلقة ب ، كما تم ( نقطة أساس 250نقطة أساس، و  100أساس،

 النموذج العام.

وكذا تم الت، ات بني خمتلف العماالستعانة مبعدل الفائدة اخلايل من املخاطر بغرض معرفة التغريّ  تم 
 . (UFRاالعتماد على معدل العائد اآلجل )

 (:Extrapolation) المعيار الثاني -ب
حول السوق عندما تكون املعلومات غري موثوقة أو غري  املالحظات استكمال يتم استخدامه من أجل

  على املدى طويل األجل. السيولة بعدمأسواق السندات ا متتاز معندو  ،متوفرة

 :(CMA) ر الثالثالمعيا -ج
 ، ممما ميكنهاشركات التأمنياليت تواجه  املخاطراألدوات اليت تعكس بشكل أفضل  على املعيار اهذ يعتمد

تؤثر على قيمة قد اليت  حركة السوق خماطر السوق من خالل تقييمو التعرض ملخاطر الطرف املقابل  نبجتمن 
  واخلصوم. األصول

 :(EMA) المعيار الرابع -د
 األجل. طويل على املدىخمتلف املتطلبات التقنية  هذا املعيار بتقييم قتعلي

 :(TM) المعيار الخامس -ه
حنو تطبيق  1االنتقال السلس من توجيهات املالءة  توفري التدابري اليت يتم من خالهلاب يتعلق هذا املعيار

  .2 املالءة توجيهات

 :(مجتمعة اختبار اإلجراءات والتدابيرالمعيار السادس ) -و
 .السابقة جمتمعةهذ املعيار على اختبار مجيع املعايري  يقوم

                                                 
 - ـ:تسمى ب ((Basis Point (BPS))، تلخيصها على النحو التايل: ميكن ونقطة أساس ئويةامل بني التغريات العالقة 

أسعار  أو ،أساس نقطة 50مبقدار  زيادةب % 5.5 إىل  % 5 من العائد منها يزيد اليت السندات يقال مثال إنم  أساس، لذلك نقطة 1 =% 0.01و نقطة أساس، %= 100 1 ـ:التغري ب
 .أساس نقطة 100مبقدار  قد زادت يقال ،%1  ارتفعت الفائدة اليت

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

 - (CMA): Classic Matching Adjustment. 
-  (EMA): Extended Matching Adjustment  
-  (TM): Transitional Measures  
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 سيناريوهات المحتملة محل الدراسة:ال ثانيا:
استخدام جمموعة املعايري  تم  ،على شركات التأمني لدول االحتاد األوريب 2بغرض تقييم أثر توجيهات املالءة 

رقم تتلخص هذه السيناريوهات يف اجلدول  ،سيناريو خمتلف 13هلذا الغرض واختبارها عن طريق السابقة الذكر 
(08). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



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

 

132 

 

 السيناريوهات المختبرة ضمن الدراسة. (:08الجدول رقم )

 
 معايير الدراسة

 (2011السيناريوهات المحتملة عند التاريخ المرجعي ) 

السيناريوهات المحتملة 
عند التواريخ المرجعية 

 التاريخية
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

              (CCPالمعيار األول ) - 1
 X           X X (CCPال يوجد معيار ) أ
   X   X X X X X X X  نقطة أساس  100 ب
           X   نقطة أساس  50 ج
          X    نقطة أساس 250 د
              (Extrapolationالمعيار الثاني  - 2
             X سنة 40فرتة سنة،  LLP(  =30( أ
        X      سنة 40فرتة سنة،  LLP( =20( ب
 X X X X  X X X X X X X  سنة 10فرتة سنة،  LLP(  =20( ج
              (CMAالمعيار الثالث ) - 3
             X (CMAال يوجد معيار ) أ
 1  X X X  X X X X X X X X( CMA) ب
         X     البديلة( CMA) ج
              (EMAالمعيار الرابع ) - 4
             X (EMAال يوجد معيار ) أ
 1  X X X X X     X  X( EMA) ب
      2        X( EMA) ج
       X       البديلة( EMA) د
              (TMالمعيار الخامس ) - 5
      X X X X X X X X (TMال يوجد معيار ) أ
  X   X         على مجيع أعمال التأمني( TM) ب
    X          على األعمال مدفوعة األقساط( TM) ج
              التواريخ المرجعية - 6
    X X X X X X X X X X 2011ديسمرب  31 أ
   X           2009ديسمرب  31 ب
 X X            2004ديسمرب  31 ج

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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 أسس ومتطلبات الدراسة: ثالثا:
 :ما يليتتمثل األسس واملبادئ اليت تستند إليها الدراسة في

 .2011عي للدراسة هو سنة التاريخ املرج -
نماذج الداخلية (، والStandard Formulaتتمثل يف: النموذج العام ) (SCRالصيغ املستخدمة حلساب ) -
(Internal Models). 
 :ا يليعينة الدراسة من شركات التأمني مبحول املعلومات  تتعلق -

 .ةالتقني املخصصات -      
 .األصول حول املعلومات املفصلة -  
  .األموال اخلاصة -  
 .(SCR)رأس مال املالءة املطلوب  -  
 .(MCR) الاملرأس من  احلد األدىن -  
  .التدفقات النقدية  -  
 .ومتطلبات رأس املال العامة: امليزانية 1املالءة توجيهات ب املتعلقة املعلومات -  

 
 عينة الدراسة: رابعا:

 :التاليةعلى املعايري عينة كل تمل  شركة، كما تش 427تتكون عينة الدراسة من 
أن تكون العينة ممثلة و ، احملليةمن السوق بشركات تكون العينة ممثلة  يف االحتاد األوريب كل دولة عضوعن   -
 .األجل املقرتحة ةالتدابري طويلبشركات التأمني اليت تتأثر ب
الشركات الناشطة يف من  % 50يقل عن  على ما المل العينة تتش ،األشخاصالتأمني على  بشركات فيما يتعلق -

 .االحتاد األوريبكل دولة من دول لالسوق 
الشركات الناشطة يف من  % 20ال يقل عن على ما مل العينة تتش األضرار، فيما يتعلق بشركات التأمني على -

 .(09رقم )اجلدول ، كما هو موضح يف االحتاد األوريبدول من دولة  لكلالسوق 
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 (: عينة الدراسة حسب نوع شركة التأمين.09م )جدول رق

 العدد نوع شركة التأمين

 211 األشخاصشركة تأمني على 

 65 شركة تأمني خمتلطة

 142 األضرارشركة تأمني على 

 9 شركة إعادة تأمني

Source: European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), Technical Findings on 

the Long-Term Guarantees Assessment, Germany, 14 June 2013, p: 29. 

: 

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

 
 (.Excel) ( باستخدام برنامج10حسب معطيات اجلدول رقم ) المصدر:

 

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

 العدد حجم شركة التأمين

 146 صغرية 

 166 متوسطة 

 115 كبرية

Source: European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), Technical Findings on 

the Long-Term Guarantees Assessment, Germany, 14 June 2013, p: 29. 

 

  .(38) رقمالشكل بشكل أفضل من خالل  تقسيم العينة حسب حجم شركة التأمنيوميكن أن نوضح 

 (: عينة الدراسة حسب حجم شركة التأمين.38الشكل رقم )

34%

39%

27%

عينة الدراسة حسب حجم شركة التأمين

       

        

      

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

 

، فيمكن توضيحه حجم العينة حسب السيناريوهات احملتملة املطبقة على شركات التأمنيا فيما خيص أمم 
  .(39رقم )الشكل حسب 
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 على شركات التأمين. (: حجم العينة حسب نوعية السيناريوهات المحتملة المطبقة39الشكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), Technical Findings on 

the Long-Term Guarantees Assessment, Germany, 14 June 2013, p: 30. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  ، قبل تطبيق املعايري2011 :0لسيناريو ا

 ، السيناريو القاعدي2011 :1السيناريو 

 منخفض( CCP)، 2011 :2السيناريو 

 مرتفع( CCP)، 2011 :3السيناريو 

 (CMA)، 2011 :4السيناريو 

   Y40، تغطية 2011 :5السيناريو 

 (EMA، )2011 :6السيناريو 

 (EMA، ثاين )2011 :7السيناريو 

  (TM، )2011 :8و السيناري

 (TM -  Paid in، )2011 :9السيناريو 

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

 (TM، )2004 :11السيناريو 

   .2004 :12السيناريو 
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 وضعية قبل استخدام معايير الدراسة:ال خامسا:
شركات التأمني يف حالة عدم تطبيق مجلة املعايري املستخدمة يف الدراسة،  وضعيةيف هذا احملور بعرض  قمنا

 هذه املعايري.أجل توفري نقطة انطالق حمايدة لتقييم أثر ( من 0وبالتايل سنكون يف هذه احلالة ضمن )السناريو 
نسب فيها  مل تتجاوز من الدول األعضاء % 30فيما يقارب  األشخاص على بالنسبة لشركات التأمني

( جند SCRو) (MCR)بالنظر إىل نسب توزيع كل من و  .0 يف السيناريو % 100 (MCR)حلد األدىن لرأس املال ا
 100 %.( SCRنسب تغطية ) مل تتجاوز فيهامن العينة  % 40أكثر من  أنم 

، وبالتايل املالءةالشروط املتعلقة بوضعية  د من الشركات ال تستويفيعدالك هناتبني أن  0السيناريو عند 
  .(SCRو) (MCRبكل من ) املتعلقة الشروطاجة إىل تدابري مناسبة لتحقيق حب فهي

 
 :(CCPحسب المعيار األول ) 2أثر تطبيق توجيهات المالءة   -2.2.3

واعترب   التقنيةمن الناحية  يتهأثبت فعالفقد  ،ية لههذا املعيار بغرض معرفة تأثري القيم الفعل استخدام ت
   .2توجيهات املالءة كمؤشر أساسي يف 

 
 :إجراءات العمل وفق المعيار األول -1.2.2.3 

ميكن احلصول عليه من األصول املدرجة يف حمفظة شركات التأمني  ذيال العائدالفارق بني  (CCP)ميثل 
 ،من املخاطر اخلايل العائد هيكل إىل (CCP)معيار إضافة ل الدراسة تم ، ومن خالواملعدل اخلايل من املخاطر

 ليوروامنطقة يف  املالية لسوقالتقلبات الدورية االستثنائية ل يف حالة الرقابية اهليئات من قبلهذا املعيار  يستخدم
  األخذ بعني االعتبار الطبيعة اخلصوصية للمحفظة االستثمارية لكل دولة. مع
 

 ات التأمين:وضعية مالءة شرك -2.2.2.3
 سنوات. 10 فرتة التغطية تقارب"،  يقاعدال سيناريوال على "املتعلقة هبذا احملور تستند مجيع التحليالت 

 
 
 

                                                 
 - (. 02) أنظر للملحق رقم 

 - (.03) أنظر للملحق رقم  

 - :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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 األمثل:  تقديرأوال: ال
ثر حتليل األوالذي من خالله يتم  اخلصومب مقارنة  (BE)يف التقدير األمثل التغريظهر ي (40رقم )الشكل  
املستخدم هلذا الغرض هو  التقدير األمثل (، كما أنم CCPتطبيق معيار )ن الناجم ع املتعلق بالتقدير األمثلالكلي 

   ((.BPSنقطة أساس ) CCP 100 =)أين  1املتعلقة بالسيناريو 
 50 ـ:( مساوي لCCP) ـلو نقطة أساس  100 ـ:( مساوي لCCP) ـل (BE) التقدير األمثل(: تغير 40الشكل رقم )

 ة أساس.نقط
 
 
 
 
 
 
 

Source: European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), Technical Findings on 

the Long-Term Guarantees Assessment, Germany, 14 June 2013, p: 44. 

 
ثر حتليل األله يتم والذي من خال ،نسبة إىل اخلصوم  (BE)يف التقدير األمثل التغريظهر ي (41رقم )الشكل 

املستخدم هلذا الغرض هو  التقدير األمثل (، كما أنم CCPتطبيق معيار )ن الناجم ع املتعلق بالتقدير األمثلالكلي 
   ((.BPSنقطة أساس ) CCP 250 =)أين  1املتعلقة بالسيناريو 

 50ـ: ( مساوي لCCP) ـلو نقطة أساس  250 ـ:( مساوي لCCP) ـل (BE) التقدير األمثل(: تغير 41الشكل رقم )
 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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(، BEللتقدير األمثل ) أقل( يقابله قيمة CCP) ـمعدل أعلى ل ه عندأنم  (40،41) يتبني من خالل الشكلني
( BEأكرب اخنفاض يف التقدير األمثل ) ، أي ميكن مالحظة أنم دةامليرتبط ارتباطا إجيابيا مع ( BEاألثر على ) أنم و 

 .فرتات أطولللخصوم يكون عند 

 ثانيا: نسب المالءة:
حتقيق مستويات  ه تم ح  أنم ومع ذلك نال (،SCR)من معظم الدول األعضاء حققت مستويات إجيابية 

 (.43 ،42)كما هو موضح يف الشكلني   ،كما حدث يف أملانيا  ،(CCP) ـسلبية عند معدالت أعلى ل
نقطة  100 لـ: ( مساويCCP) ـدولة عضو بالمقارنة مع المستويات االفتراضية ل ( لكلSCRنسب ) (:42الشكل رقم )

 نقطة أساس. 50 لـ: ( مساويCCP) ـلو أساس 
 

 
 
 
 
 
 

Source: European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), Technical Findings on 

the Long-Term Guarantees Assessment, Germany, 14 June 2013, p: 45. 

 ( مساويCCP) ـدولة عضو باملقارنة مع املستويات االفرتاضية ل ( لكلSCRنسب )يبني ( 43رقم )الشكل 
 نقطة أساس. 250 ـ:( مساوي لCCP) ـلو نقطة أساس  100لـ: 

نقطة  100لـ: ( مساوي CCP) ـدولة عضو بالمقارنة مع المستويات االفتراضية ل ( لكلSCRنسب ) (:43رقم ) الشكل
 نقطة أساس. 250لـ: ( مساوي CCP) ـلو 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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 :المؤّمن لهمحماية  -3.2.2.3
كانت   2كات التأمني حسب توجيهات املالءة ميزانية شر  تبني أنم ، (CCP)األول  عياراملمن خالل تطبيق 

 على قدرة شركات التأمنيضمان  من خالل املؤممن هلم يعود بالفائدة علىاألمر الذي وأكثر توازنا، وهو  تقلبا أقل
 مستويات حتقيق ناجتة عنسلبية  آثاروجود ب تتعلقهناك خماوف  ظهرتقد  هأنم  إالم  .ههمالوفاء بالتزاماهتا اجتا

 .لمؤممن هلملية املقدمة وهو األمر الذي سيؤثر بدوره على درجة ونوعية التغط ،التقنيةمن املخصصات  منخفضة
إعسار  يف حالةو املتعلقة باألزمات  الفرتاتوكذا  هذا األمر يتوقف على نوعية التدابري املتخذة( EIOPAحسب )

  .حمتمل قد تواجهه شركات التأمني

مالءة شركات  هذه التوجيهات علىفيجب أن يكون تأثري ا فيما خيص متطلبات اإلفصاح والشفافية أمم 
تطبيق توجيهات افقة لر املصحا عنه من أجل توفري قدر من الشفافية حول الصعوبات اهليكلية احملتملة مف التأمني
  .سوقال، وهو األمر الذي من املتوقع أن خيلق ضغوطات كبرية يف 2املالءة 

 
 :فعالية وكفاءة الرقابة في شركة التأمين -4.2.2.3

شركات على تطبيق هذه التوجيهات يعود باإلجياب  تبني أنم  من خالل تطبيق التدابري املتعلقة باملعيار األول
ميكن تطبيقها على منطقة واليت  الالزمة اتلياآل أهنا تنطوي على يف حالة األزمات القصرية املدى باعتبارالتأمني 

انية املقارنة منطقة اليورو تسمح بإمكداخل ، وبالتايل هذه الطبيعة الشمولية هلذه التدابري بالكامل االحتاد األوريب
 . املالءة عرب السوق بأكمله وضعيات بني بشكل كامل

بالشكل الكايف ال تعكس باعتبارها قد  الية وكفاءة الرقابةفعم ر هذه التوجيهات على ميكن أن تؤث  
 اتإجراء إىل تاجحت وبالتايل املال رأس متطلبات تليب ال قد  اتباألزم تأثرا األكثر شركاتفال ،خصوصيات الشركة

 .مكثفة رقابية

لإلشراف والرقابة على شركات الة فعم  تاو أدك  2املالءة  توجيهات ميكن أن تكون التدابري املتضمنة ضمن
اليت وقات األيف  طرفهمكيفية استخدامها من و عملية ال على هذه عتمد على املشرفنيت تهافعالي أنم  إالم  ،التأمني

املتابعة، حمل  السريع واملراقبة املستمرة للحالة التدخل من خالل ،أوضاعا غري جيدة السوق املالية تواجه فيها
  .واملايل عنصر االستقرار السياسي إىل ةاإلضافب

على سبيل املثال ونتيجة لتفاقم أزمة  السوق،يف  داولالتعالية الالسندات احلكومية بتعلق األزمة تعندما 
 التوجيهاتتفعيل هذه ل إمكانيةا كان يف مثل هذه احلالة ما إذفيتقييم ضرورة  وجب ،2011 سنةالديون السيادية 
اليت  جمموعة من املؤشرات يف األسواق املالية النظر يف نطاق وتصميمإعادة  ضرورة وكذلك ،يف الوقت املناسب

  .ات املتخذةقرار الميكن استخدامها لدعم 
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الية اإلشراف على فعم فيها  نخفضتيف بعض احلاالت ميكن أن  تبني أنم  كذلك  من خالل تطبيق هذا املعيار
 نتيجةللتأمني  ة( يف اجملمعات الكبري SCR( و)MCR) ـشروط املتطلبات املتعلقة بالخرق شركات التأمني يف حالة 

مة بعمالت االلتزامات املقوم  على( CCP) معيار مستويات خمتلفة من أنم  حيث ؛ككل  تعقد إطار تقييم اجملموعةل
 ككل.موعة  اجملعلى لفة ميكن أن يكون له تأثري على فعالية وكفاءة اإلشراف األسواق املخت عربخمتلفة 

 
 :إدارة المخاطر -5.2.2.3

 إدارة املخاطربعض التوجيهات لن يكون هلا تأثري على  من خالل تطبيق املعيار األول من الدراسة تبني أنم 
أكثر من غريها من بنسب أعلى  األعضاء السندات احلكومية للدولاألصول مثل  ةلتحفيز على زيادة حياز نتيجة ل

 .يؤدي إىل تنويع أقل يف احملاف  االستثمارية لشركات التأمنيوهو األمر الذي االستثمارات مثل العقارات واألسهم 
 

  :االستقرار المالي والوقاية من المخاطر النظامية -6.2.2.3
أقل تكون التأمني  شركات تبني أنم  ملخاطرمن خالل االعتماد على النهج القائم على املعدل اخلايل من ا

وكذلك احلد من" التقلبات االستقرار املايل حتقيق  أي يف السوق،ميال لبيع األصول وبالتايل منع آثار العدوى 
 .2لتوجيهات املالءة من األهداف الرئيسية  وهو".  املصطنعة

"  االستقرار االصطناعي " نوع من خلقميكن أن يؤدي تطبيق مثل هذه التوجيهات إىل من ناحية أخرى، 
غري مناسبة  خمففةإجراءات إىل اختاذ  ا يؤدي)واملنظمني( ممم  ملديري الشركاتوبالتايل خلق شعور زائف باألمان 

االلتزام  جيب للحد من هذا التأثري احملتملو  ،زعزعة االستقرار يف قطاع التأمنيو ، وبالتايل املخاطرة للوضعية احلقيقية
 .السوق املالية يف يةشفافوال فصاحاإل بشروط

التأمني من تطور أسواق  مستوى دون األخذ عني االعتبار نفس العملةلتبادل البلدان هناك آثارا تتعلق ب
جتدر كما تعقيدا يف منطقة اليورو،   أكثر يصبح الوضع؛ حيث عديدةتسبب يف مشاكل يقد  اممم إىل أخرى دولة 

يف بوجود تغيريات هيكلية  تنبئ ا تقلبات قصرية األجل يف األسواق املالية قدأهنم نظر إليها على يُ  اإلشارة إىل ما
  عوائد االستثمار أو خماطر االئتمان. 

كأداة ا فيما خيص املخاطر النظامية أو ما تعرف مبخاطر عدم التماثل فقد تكون هذه التوجيهات  أمم 
 حتقيق منن شركات التأمني ك  ميُ وهو األمر الذي ، رةالتأثري على الرغبة يف املخاط من خالل ،الستقرار املايل

 واسع. على نطاق فوائض 
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 :أصحاب المصالحو  التأمين منتجات -7.2.2.3
ميكن  من خالل املعيار األول للدراسة ،أصحاب املصاحل على 2 توجيهات املالءة أثر تطبيقفيما يتعلق ب

ما ني يف االحتاد األوريب، خاصة خالل األزمات احلادة إذا اجلهات املشرفة على قطاع التأم على األثرهذا حصر 
تبني  على منتجات التأمني 2أثر تطبيق توجيهات املالءة ب فيما يتعلقأما  .السندات احلكوميةتعلق األمر بتداول 

عدم وجود تدابري كافية ملعاجلة فرتات التقلبات قصرية األجل سيكون له تأثري سليب على عرض منتجات  أنم 
 .لتأمني على املدى الطويلا

 
 (:Extrapolationحسب المعيار الثاني ) 2أثر تطبيق توجيهات المالءة   -3.2.3

القتصاد ا وهي مقاربة جديدة يف ويلسون مسيث استقراء طريقةهذا املعيار استخدام سيتم من خالل 
  . الكلي

 
 :إجراءات العمل وفق المعيار الثاني -1.3.2.3

يف  ربة جديدةامق استخدامحسب املعيار الثاين سيتم  2طبيق توجيهات املالءة أثر تمن أجل معرفة 
ه يف بعض احلاالت تكون باعتبار أنم  .التقنيةقيمة املخصصات خاصة فيما يتعلق باألثر على  االقتصاد الكلي،

على مدى العمر  تدميستحقاقات قد الودفع ا ،األجل كحالة املعاشات طويلة ملؤممن هلمشركات التأمني  اتالتزام
وبالتايل على شركات  .على املدى البعيد للشركة التأمني املتبقي، وبالتايل تشكل خطرا على امليزانية العمومية

التقدير األمثل  حساب عند األثر الكمي لدراسةالقيمة احلالية للتدفقات اليت حتدث يف املستقبل.  التأمني معرفة
   .ويلسون مسيث يقةطر  على أساس منحىن العائددراسة يتم 

الستقراء معدل املتغريات االقتصادية ب هاربطيتم  رئيسيةمعلمات إىل  االستقراء لسميث طريقةتستند 
  (UFR :4.2%)معدل  ،سنة 20 خالل )LLP( املتوقع سعر الفائدة احلقيقياملتوقع،  معدل التضخم :وهي العائد،

( أقل من LLPسعر الصرف عند ) إذا كانه تبني أنم  من خالل الدراسة اليت طبقت على عملتني )أ( و)ب(
(UFR كما هو احلال بالنسبة للعملة ))أما اخنفاض قيمة املخصصات الفنية يؤديارتفاع معدل اخلصم  فإنم  ،)أ .

اخنفاض  فإنم  (ب)كما هو احلال بالنسبة للعملة    (UFR( أعلى من )LLPسعر الصرف عند ) إذا كانيف حالة ما 
  .(44) رقمكما يوضحه الشكل   ،ارتفاع قيمة املخصصات الفنية ؤدييمعدل اخلصم 

 
 

                                                 
 - ( معدلUFR( :4.2 % هذا املعدل ، % 2.2يساوي: وسعر الفائدة احلقيقي املتوقع  % 2معدل تضخم متوقع مساو لـ:  أنه جمموع وضعه بشكل جزايف على أساس ، تم

 بالنسبة لعملة اليورو.
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 .عند فترات مختلفةلخصم ا معدل منحنى(: 44الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), Technical Findings on 

the Long-Term Guarantees Assessment, Germany, 14 June 2013, p: 59. 

 
 شركات التأمين:وضعية مالءة  -2.3.2.3

خاصة  ،الحتاد األوريبيف ا( لشركات التأمني MCR)و (SCRكل من )  نسبعلى ملحوظ و  كبريتأثري  هناك 
ميكن توضيح ذلك من  نظر لطبيعة اخلصوم هلذه الشركات ذات األجل الطويل.بال األشخاص شركات التأمني على

 .(46)رقم و  (45رقم )لشكلني ا خالل
 

 .االتحاد األوربيدول للشركات التأمين  (SCR) نسب (:45الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 

Source: European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), Technical Findings on 

the Long-Term Guarantees Assessment, Germany, 14 June 2013, p: 46 . 

 

 

 

 



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

 

144 

 

 .االتحاد األوربيدول للشركات التأمين  (MCR) نسب (:46الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 

Source: European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), Technical Findings on 

the Long-Term Guarantees Assessment, Germany, 14 June 2013, p: 64. 

  

( لشركات MCR)و (SCRكل من )  نسب( يتبني األثر الواضح على 46( و)45من خالل الشكلني )
 .واتسن 10 إىل فرتةسنة  40االنتقال من فرتة لالحتاد األوريب، وذلك من خالل  لدول األعضاءالتأمني ل

، كما هو األمر بالنسبة إىل أملانيا، إسبانيا إيطاليانسب املالءة  زيادة يف  عنها تنتج أطوليف حالة فرتة 
كما هو األمر   اخنفاضا تشهدفا بالنسبة للبعض اآلخر أمم  ،% 40وأعلى نسبة حمققة كانت يف السويد بنسبة تفوق 

وهو األمر  .(% 10 -( ورومانيا )% 25 -وكذلك بولونيا ) ،(% 50 -)بالنسبة إىل اجملر اليت حققت أقل نسبة 
ال يكاد  املدةتأثري ( مثال GBPجنيه االسرتليين )(، فبالنسبة للUFR)و (LLP)يعكس الوضع النسيب ملعدل  الذي

 : مها يذكر لسببني
يف هذه طويلة األجل اليت تعترب نظرا لطبيعة األصول سنة  50 ـ:يقدر ب (LLP) هذه العملة لديها معدل أنم  -

 .للسوق
  .تفاع مستمريف ار ال يزال  10 خاللوزن التدفقات النقدية و  عاما صغري جدا 50تدفقات النقدية بعد الوزن  -

من أجل اإلحاطة أكرب مبوضوع تأثري التوجيهات على وضعية املالءة لشركات التأمني لدول االحتاد األوريب 
من خالل االستناد على  ،(EIOPA" اليت قامت بإجرائها جلنة ) فرتاضيةاالاحملاف   على طريقة " االعتمادسيتم 

د أثر بعض اخليارات على عدد من أمناط التدفق النقدي لتحدي( simulationعمليات النمذجة أو احملاكاة )
 .((11)اجلدول رقم ) يتيح إجراء حتليل حلساسية هذه االفرتاضات األمر الذي ،فرتاضياال
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 .فتراضيةاالالمحافظ (: اختبار 11الجدول رقم )

 املدى الطويل املدى املتوسط املدى القصري 
 سنة( 16)( 3)أ سنة( 11)( 2)أ سنوات( 8)( 1)أ تناقص التدفق النقدي

 سنة( 20)( 3)ب سنة( 13)( 2)ب سنوات( 8)( 1)ب التدفق النقديمث تناقص تزايد 
Source: European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), Technical Findings on 

the Long-Term Guarantees Assessment, Germany, 14 June 2013, p: 65. 

 
 ،يف املدى القصريالتأمني األوروبية  لشركاتلتدفقات النقدية اممت لتمثيل صُ  افرتاضية حماف  ةستوضع  تم 
 االرتفاع ومن مثم  ،التناقصلتدفقات النقدية: وذلك من خالل شكلني أو منطني من ا، والطويل، املتوسط
على كل حمفظة  املختلفة فائدة ال تمعدالعني من نو  طبق من خالهلاتُ  حاالتاختبار تأثري ثالثة  تم  .االخنفاض

 (.12اجلدول رقم )كما يوضحه 
 (: المحافظ الخاضعة لالختبار حسب معيار الدراسة.12الجدول رقم )

سنوات  10فرتة من ال) 1احلالة 
 سنة(  40إىل

 سنوات 10فرتة = ال سنة 0 (LLP =)20=  (CCP) عائد منخفض
 سنة 40فرتة = ال سنة 0 (LLP =)20=  (CCP) عائد منخفض

سنوات  10فرتة من ال) 2احلالة 
 سنة(  40إىل

 سنوات 10فرتة = ال سنة 100 (LLP =)20=  (CCP) عائد منخفض
 سنة 40فرتة = ال سنة 100 (LLP =)20=  (CCP) عائد منخفض

سنوات  10فرتة من ال) 3احلالة 
 سنة(  40إىل

 سنوات 10ة = فرت ال سنة 0 (LLP =)15=  (CCP) عائد مرتفع
 سنة 40فرتة = ال سنة 0 (LLP =)15=  (CCP) عائد مرتفع

Source: European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), Technical Findings on 

the Long-Term Guarantees Assessment, Germany, 14 June 2013, p: 65. 

 

 حسب منحنيات الدراسة:أوال: أنماط التدفق النقدي 
للخصوم وتقييم آثارها على األموال  (BEميكن قياس تأثري هذه احملاف  االفرتاضية على التقدير األمثل ) 

  .ت ميزانية افرتاضية ومتطلبات مالءة مالية افرتاضيةئأنش وهلذا الغرضاخلاصة ونسبة املالءة، 
 ثانيا: األثر على المخصصات التقنية:

األول إىل االفرتاض الثاين يف كل من  من االفرتاض فرتاضية على املخصصات الفنيةا حمفظةكل   أثر
 . (13رقم ) اجلدول، ميكن توضيحها حسب حمل الدراسة السيناريوهات

تناقص من خالل  (3أ)و( 2)أ، (1)أشركات التقنية بالنسبة للاملخصصات  على األثر حمدود يتبني أنم 
من خالل  (3)بو ( 2)ب (1)ب على املخصصات الفنية للشركاتجدا ر حمدود األث كما أنم   .التدفقات النقدية



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

 

146 

 

ملخصصات اتغري نسبة  يتمثل يفكثر وضوحا األثر األ ها بشكل تدرجيي، وبالتايلتناقص التدفقات النقدية مثم تزايد 
   .جدا احمدود بشكل الفنية

 األثر على المخصصات التقنية.(: 13الجدول رقم )

 3احلالة  2احلالة  1احلالة  (%)  ت التقنيةاألثر على املخصصا
 % 0 % 0 % 0 سنوات 8فرتة  :(1أ)

 % 0 % 0 % 0 سنة 11فرتة  :(2أ)

 % 1 - % 0 % 1 سنة 16فرتة  :(3أ)

 % 1 - % 0 % 1 سنوات 8فرتة  :(1ب)

 % 2 - % 1 % 2 سنة 13فرتة  :(2ب)

 % 3 - % 1 % 3 سنة 20فرتة  :(3ب)

Source: European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), Technical Findings on 

the Long-Term Guarantees Assessment, Germany, 14 June 2013, p: 68. 

 
 :01الحالة  -

 20( هو LLP) ،عدلمحمل الدراسة يف: عائد منخفض  سيناريوهاتيف احلالة األوىل من الدراسة تتمثل ال

 .عاما 40-10 بني ما الفرتة ،عاما
 أنم و ، ا يؤدي إىل زيادة يف املخصصات الفنيةممم  سفلإىل األ قلنتي( LLP)بعد  العائد اخلايل من املخاطر

بدأت يف  فشهدت يف البداية تزايدا مثم  لتدفقات النقديةا بالنسبة لأمم ، (3)ب الشركة كان علىكرب  األتأثري ال
 التناقص. 

 :02الحالة  -
 20( هو LLPمعدل ) ،حمل الدراسة يف: عائد منخفض سيناريوهاتالة الثانية من الدراسة تتمثل اليف احل

 . عاما 40-10 بني ما فرتةالو  ،عاما
إىل  قل( تنتLLP)بعد  زالي احلالة األوىل، ولكن ال ا كان عليه يفأعلى ممم  كان  العائد اخلايل من املخاطر

فرتة يف التأثري  ، كما أنم ا يؤدي إىل زيادة يف املخصصات الفنيةممم  ،% 4.2ة زال أقل من نسبيه ال أنم  إالم  ،سفلاأل
   هذه احلالة كان أقل.

 
 

                                                 
 - ( 02أنظر امللحق رقم.) 
 - (.03لحق رقم )أنظر امل 
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 :30الحالة  -
 ،عاما 15( هو LLPمعدل ) ،حمل الدراسة يف: عائد مرتفع سيناريوهاتيف احلالة الثالثة من الدراسة تتمثل ال

   عاما. 40-10 بني ما فرتةال

تنخفض ببطء أكرب بعد  أسعار الفائدةا يعين أن ممم  ،% 4.2نسبة  من أعلى ملخاطرالعائد اخلايل من ا
، (3)ب الشركة علىكرب األتأثري التقنية، ومرة أخرى كان الوهذا يؤدي إىل اخنفاض يف املخصصات  (LLPمنحىن )

   بدأت يف التناقص.  فكانت يف البداية تتزايد مثم  لتدفقات النقديةا بالنسبة لأمم 

نسبة صغرية نسبيا يف املخصصات ولو ب تغيريفأي  ،بسيط امةامليزانية العمن خالل نسبة املالءة  علىثري تأال
 .اخلاصة ونسبة املالءة األموال كبري على  تأثري يؤدي إىل التقنية
ة حىت تأثري اختيار البارامرتات ال تزال صغري  (( يعين أنم 3أ) و( 2أ)(، 1أ) ـلالتدفق النقدي وفقا اخنفاض  نم إ

خنفاض اال زيادة ومن مثم الالتدفق النقدي ب ملا يبدأأكرب  بشكل ظهريتأثري ال ، كما أنم من حيث نسبة املالءة
ذات االستحقاق طويل  احملاف  على تأثري أكربال يكون يف كلتا احلالتني، و ((3ب) (، و2، ب)(1)ب)حسب 
  .(14رقم )من خالل اجلدول كما هو موضح   .األجل

 .(SCR) المالءة على وضعية(: األثر 14)الجدول رقم 

 3احلالة  2احلالة  1احلالة  (%) (SCR) نسبة املالءةاألثر على 
 تناقص التدفق النقدي

 % 1 % 0 % 0 سنوات 8(  فرتة 1أ)

 % 1 % 0 % 0 سنة 11( فرتة 2أ)

 % 4 % 1 - % 3 - سنة 16( فرتة 3أ)

 التدفق النقدي تناقص تزايد مثم 
 % 5 % 1 - % 3 - سنوات 8( فرتة 1ب)

 % 10 % 4 - %10 - سنة 13( فرتة 2ب)

 % 16 % 6 - %14 - سنة 20( فرتة 3ب)

Source: European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), Technical Findings on 

the Long-Term Guarantees Assessment, Germany, 14 June 2013, p: 69. 

 
 
 

                                                 
 - ( 04أنظر امللحق رقم.) 
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 :المؤّمن لهمحماية  -3.3.2.3
يؤثر على  التقنيةزيادة يف املخصصات الخنفاض أو اال من خالل تطبيق املعيار الثاين من الدراسة تبني أنم 

هذا من  ،( وليس العكسUFR( أقل من )LLPسعر الصرف عند )يكون  وهذا ينطبق عندما ،املؤممن هلممحاية 
خصصات ملاتقييم ب للتنبؤأفضل قابلية تكون هناك ال ةري قصالفرتات ال ةه يف حالأنم  من جهة أخرى تبنيجهة، و 
على أفضل إعطاء نظرة  نكمي أطول اتيف حالة فرت و  .املؤممن هلم كون يف صاحليأن ن كوهو األمر الذي مي ،التقنية

 .االستثمارات ذات العوائد املنخفضة من خالل االبتعاد عن االستثمارفيما يتعلق ب املدى الطويل
  

 :كفاءة الرقابة في شركة التأمينفعالية و -4.3.2.3
جتاهل بعض املعلومات املتعلقة  ناجتة عنظهرت هناك خماوف  ،املعيار الثاين من الدراسة عند تطبيق

خاصة  الرقابية يف العملية إىل تعقيداتواليت قد تؤدي  ،االستخدام األمثل ملعلومات السوق أي عدم ،بالسوق
( من منطلق اقتصادي ORSAوضع نظام ) ألن، إدارة املخاطرهذه املعلومات يف  اليت تستخدم لشركاتبالنسبة ل

النماذج الداخلية مبحتوى  املتعلقة بعض املشاكلقد تنشأ و  ،علومات السوقيعتمد بشكل أساسي على دمج م
الكلي التوازن ى ر عليؤث  أن  من شأنه وهو األمر الذي ،التنظيمية الشروطمع  السوق مدخالتوعدم اتساق 

 خصائص عقود التأمني املتاحة يف تلك األسواق حسب من دولة إىل أخرى تلفخي، هذا التأثري سوق األورويبلل
 لشركات التأمني.التدفقات النقدية  دمدوكذا 
  :المخاطر إدارة -5.3.2.3 

هناك عدم تطابق سنة  20 :(LLPمعدل )ىل املعيار الثاين من الدراسة الذي يأخذ بعني االعتبار إباالستناد 
سيؤدي إىل تقلبات ا ممم  عاما 20تزيد عن  اليت آلجاليف ااألصول املناسبة غري كافية ، كذلك األصول واخلصومبني 
تتعلق خبطر سوء التقدير ألخطار التأمني والضمانات املتعلقة هبا، أثريت خماوف كما   نسبة املالءة. يفأعلى 
األوىل املتعلقة باملتطلبات لركيزة لالتنظيمية  الشروطو ( ORSAبناء ) فرتاضات يفتمل بني االاحملختالل اال وكذلك
 .هاواستخدامالنماذج الداخلية بناء وكذلك يف  الكمية

  
 :االستقرار المالي والوقاية من المخاطر النظامية -6.3.2.3

املايل لشركات التأمني من هناك آثارا متعلقة بالوضع ظهرت  ،املعيار الثاين من الدراسة من خالل تطبيق
وهو  ،من قبل اجلهات املعنية ر التدخل الرقايبؤخ  يقد  للوضع املايلخالل احتمال عرض أوضاع جيدة ومتفائلة 

على ف ،" صطنعةاملخطر " التقلبات  شركات التأمنيوبالتايل تواجه  ،االستقرار املايل ؤثر بدوره علىاألمر الذي يُ 
ا كانت أهنم  أثبتتاالفرتاضات اليت يقوم عليها النظام الرقايب قد و عائد املنخفض لفرتة طويلة ال سبيل املثال إذا استمر
 .نظاميةالخاطر امليؤدي إىل  قدمفرطة يف التفاؤل 
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هناك  أي ،األجل ةذات فرتة استحقاق طويلاستقرارا معدل الفائدة قد يقلل من الطلب على السندات  نم إ
يكون له تأثري على األسواق املالية نظرا ، وهو األمر الذي طويلةال اتفرت ال عندحاجة أقل للتحوط من التقلبات 
 .على االستقرار املايل وبالتايل التأثريللدور القوي لشركات التأمني 

 
 :شركات التأمين استثمار -7.3.2.3
قد على املدى الطويل  راكثر استقرااأل معدل الفائدةملعيار الثاين من الدراسة تبني أن م ا تطبيقمن خالل        

فرتة طويلة اللتحوط من التقلبات يف هناية ليس هناك حاجة ل أي، طويلة األجل يقلل من الطلب على السندات
ألصول طويلة األجل قد يؤدي إىل ارتفاع اعلى  تعتمدسرتاتيجية اليت الالتأمني  ، ويف حالة اختاذ شركةاملدى

 .ككل  االستثمارعلى إدارة األصول و  يؤثر علىقد ر الذي وهو األم، األموال اخلاصة يف التقلبات
 

 :(CMA)حسب المعيار الثالث   2أثر تطبيق توجيهات المالءة   -4.2.3

 ميكن التنبؤ هبااليت  اخلصوم ملتقيياخلصم املستخدم  معدلإجراء تعديل على  هذا املعيارسيتم من خالل 
 بالتفصيل من خالل احملاور القادمة.  األخذ بعني االعتبار عدة اعتبارات سنتناوهلا مع 
 

 :الثالثإجراءات العمل وفق المعيار  -1.4.2.3
ميكن التنبؤ هبا اليت  اخلصوم ملتقيياخلصم املستخدم  معدلإجراء تعديل على  من خالل هذا املعيار سيتم

 .ايل من املخاطراخلعدل امل إىل جانبوهذا يتم  ،للخصومالقيمة السوقية عكس ي والذي

مع  اخلصومفظة حملالتدفقات النقدية املستقبلية  بنيالعالقة ربط على القدرة  مدى علىهذا املعيار يستند 
  ألصول.االتدفقات النقدية املستقبلية للمحفظة 

 
 شركات التأمين:وضعية مالءة  -2.4.2.3 

 شركات التأمني علىعلى كبري   تأثري تبني عدم وجود ،بعد تطبيق التدابري املتعلقة باملعيار الثالث من الدراسة
احتمال  جيب األخذ بعني االعتبار ، كما% 6 ـ:قدر بتنسبة ب( SCRفائض )من املتوقع أن ينمو حيث  ؛األضرار

 أخذها بعني االعتبار يفمن خالل  تداركهاالتقنية يتم  املخصصات أي آثار على التخلف عن السداد لضمان أنم 
 .(47رقم ) من خالل الشكليح ذلك ميكن توض احلسابات املتعلقة هبا.
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   في شركات التأمين لدول االتحاد األوربي. (SCRفائض ) (:47الشكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 

Source: European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), Technical Findings on 

the Long-Term Guarantees Assessment, Germany, 14 June 2013, p: 85. 

 
 :المؤّمن لهمحماية  -3.4.2.3

بشكل سليب يؤثر التقنية خنفاض يف املخصصات اال من خالل تطبيق املعيار الثالث من الدراسة تبني أنم 
  .املؤممن هلمعلى محاية 

 
 :فعالية وكفاءة الرقابة في شركة التأمين  -4.4.2.3

ناجتة عن صعوبة  الرقابية يف العملية تعقيدات وجود حولظهرت هناك خماوف  هذا املعيارىل إباالستناد 
، كما لدول اليت متلك خربة أكرب يف هذا اجملالا من قبل تداركههذا األمر ميكن  أنم  إالم ، تعهدات التأمنيتقدير 
بالشروط  ورمبا يؤدي إىل اإلخالل ،لشركات التأمنياملالءة  وضعيةتأثري كبري على هلذا األمر  يكون ميكن أن

 (.MCR)و( SCR) ـتعلقة بامل
 

 :إدارة المخاطر  -5.4.2.3
 املوجه للحد منرأس املال ا وكذلك جراءات للحد من التقلبات يف ميزانياهتاإل لبعض شركات التأمنياختاذ 

  ،ضئيلة للعمالء حتقيق مزايامع  ،على املنافسة قدرهتامنتجات التأمني  يفقد" من شأنه أن  االصطناعية اتتقلبال "
 ركات التأمني، ممما قد يؤدي ببعض شللعمالءصبح أكثر تكلفة بالنسبة ستطويلة األجل التأمني منتجات  أنم  كما

ميكن  يف نفس الوقت يف عدد من األسواقهذا األمر حدث  ماإذا و  ،املدىتقدمي منتجات طويلة  إىل التقليل من
 خنفاض يف التمويل طويل األجل.الرا أوسع نظبشكل على االقتصاد األورويب  ةثانوي آثارا يؤدي إىلأن 
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  :االستقرار المالي والوقاية من المخاطر النظامية -6.4.2.3
 تبني كما  ،رتكيزالؤدي إىل ارتفاع خماطر ياألصول قد  معية من فئاتاالستثمار يف بشركات التأمني تقييد 

ممما  ،من انتشار خماطر أسعار الفائدةلتخفيف لجدا  الملواءمة بني التدفقات النقدية ألصول واخلصوم فعم ا أنم 
 .ككل  واالستقرار املايل لسوق التأمني لشركات التأمنياملالءة  وضعيةزيادة استقرار يف  ينعكس بدوره

  
 :استثمار شركات التأمين -7.4.2.3

ذات صول األ يفالستثمار إىل ا شركات التأمني تتجهأن من خالل تطبيق املعيار الثالث من الدراسة يتوقع 
عددا كبريا من  كما أنم   .، األسهم وغريهاالرهون العقاريةمقارنة مع االستثمارات ذات العائد املتغري كثابت العائد ال

 ،غري مناسبةالة إلدارة املخاطر األصول اليت يتم استخدامها حاليا واليت تشكل جزءا ال يتجزأ من عمليات فعم 
لتدفقات النقدية ألصول ميكن لالدرجة اليت  بقدرلنقدية ألصول لتدفقات اا ثبات األساسي ال يكمن يف فاهلدف
 لخصوم.لالتدفقات النقدية  أن تولد

تحقيق أقصى قدر من لاالستثمار و يف املخاطرة شركات التأمني أن تزيد رغبة كذلك   املرتتبةمن اآلثار 
 من حيثدية ألصول واخلصوم مطابقة التدفقات النق ما أنم ك  .علىاألوامش اهل سندات ذاتاليف خاصة املنفعة 
إعادة بالفائدة ويقلل من املخاطر املرتبطة  من خماطر ه خيففحيث أنم ؛ إدارة املخاطر على يعود باإلجياب املدة
  ة.ستثمار ألصول بأسعار غري معروفالا

يما فسوق اللق فجوة يف وخياالستثمار على املدى الطويل قد يؤثر على  خلصومالسيولة يد اجلالتقدير غري 
على  الدوريةاالستثمارات قصرية األجل بسبب التقلبات  على يشجع ممما، على املدى الطويلالتمويل يتعلق ب

 .املدى القصري مليزانيات شركات التأمني
 

 (:EMAحسب المعيار الرابع ) 2أثر تطبيق توجيهات المالءة   -5.2.3

  يف املستقبل.التزامات التأمني بؤ بوعدم القدرة على التن الة عدم اليقنيحب هذا املعيار يتعلق
 

 :الرابعإجراءات العمل وفق المعيار  -.5.2.31
هذا املعيار يعمل على  (، يف كون أنم CMAاملعيار الثالث )عن  (EMAالرابع من الدراسة ) خيتلف املعيار

لبعض  االضطراريالبيع  ىلممما قد يؤدي إ ،يف املستقبلالتأمني  شركات التزاماتعدم القدرة على التنبؤ بفهم حالة 
التكاليف يف ظل  تقديرقوم على عن طريق صيغة حمددة توذلك  ، ميكن التنبؤ هباالاليت لوفاء بالتزاماهتا لاألصول 

   .(Stress Scenarios) اختبارات التحمل للسيناريوهات احملتملة
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 :ـقدر بي احتمالبض األصول لبع االضطرارينتيجة للبيع  تتكبد أي خسائر شركات التأمني لن ضمان أنم ل
  1األثر:هذا الصيغة التالية لتقييم وضع  تم  ،% 99.5

 
 العجز يف التدفقات النقدية املخصومة                                               

  -    -  max   0.1 = املطبقة( EMA) نسبة
 (      BE)التقدير األمثل                                                                   

 
 للبيع هاتعرضنتيجة لخسائر  لتحمل املعرضةنسبة على أساس نسبة األصول هذه اليتم احتساب 

 .االضطراري

خماطر اإلصابة خماطر االكتتاب،  الوفيات، خماطر حدوثناجم عن  العجز يف التدفقات النقدية هذا 
خسائر نتيجة لتعرضها  لتحمل معرضة أصول ، عندما ال توجد هناكلكوارثل طر احلياةاخمالعجز أو  ،باألمراض

 .% 100تكون سنسبة ال فإنم  يللبيع االضطرار 
 

 وضعية مالءة شركات التأمين: -.5.2.32
، فيما حققت أملانيا % 350واليت جتاوزت  ،(SCR) ةحققت بولونيا أعلى نسبحسب هذا املعيار فقد 
 .(48رقم )الشكل كما يوضحه   ،% 20 - مستويات متدنية جدا وصلت إىل

 ( لمختلف دول االتحاد األوربي.SCRتوزيع نسب ) (:48الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 

Source: European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), Technical Findings on 

the Long-Term Guarantees Assessment, Germany, 14 June 2013, p: 98. 

 
                                                 

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

 

 



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

 

153 

 

، فيما حققت % 1200جتاوزت  (MCR)حققت بولونيا أعلى نسبة وبالنسبة للحد األدىن لرأس املال فقد 
  .(49رقم )الشكل كما يوضحه  ،% 10 -أملانيا مستويات متدنية جدا وصلت إىل 

 ( لمختلف دول االتحاد األوربي.MCRتوزيع نسب ) (:49الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), Technical Findings on 

the Long-Term Guarantees Assessment, Germany, 14 June 2013, p: 98. 

 
 ، أي أنم %10مل تتجاوز واليت الدامنارك حققت أقل نسبة  يتبني أنم  ،املطبقة( EMA) نسبةأما فيما خيص 

 ا، فيما حققت السويد أعلى نسبةصوهلأل ينتيجة للبيع االضطرار جسيمة لتكبد خسائر  عرضةمشركات التأمني 
ا بنسبة تقارب صوهلأل يخسائر نتيجة للبيع االضطرار  لتحمل معرضةشركات التأمني غري  ا يعين أنم (، ممم % 90)

كما   ،% 90و % 80ما بني متقاربة تراوحت  ة، فيما حققت كل من إسبانيا، اململكة املتحدة وهولندا نسب% 90
 .(50رقم ) الشكل يوضحه

 دول االتحاد األوربي.لعلى شركات التأمين  ( المطبقةEMA) نسبة (:50الشكل رقم )
 

 
 
 
 
 
 
 

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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خماطر  الوفيات، خماطر حدوثعن  ناجمال لعجز يف التدفقات النقديةلنسب املخاطر املكونة  فيما خيص
  األشخاصيف شركات التأمني على  تبني أنم ؛ فللكوارث طر احلياةاخمخماطر اإلصابة باألمراض العجز أو االكتتاب، 

ا يف ، أمم % 30 ـ:خماطر االكتتاب بنسبة كبرية تقدر ب منأكرب تأثري يكون  ،طابقباإلضافة إىل خماطر عدم الت
اإلصابة باألمراض خماطر  منفأكرب تأثري يكون  ،فباإلضافة إىل خماطر عدم التطابق األضرارشركات التأمني على 

 .(51رقم )الشكل ، كما يوضحه % 30 ـ:بنسبة كبرية تقدر ب العجزو 
 

 .لعجز في التدفقات النقديةلمخاطر المكونة ال (:51الشكل رقم )
 

 
 
 
 
 
 
 

Source: European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), Technical Findings on 

the Long-Term Guarantees Assessment, Germany, 14 June 2013, p: 102. 

 
 :المؤّمن لهمحماية  -.5.2.33

 قدرةيف حالة عدم ال املؤممن هلمآثار سلبية على هناك  تبني أنم  من الدراسة الرابعملعيار من خالل تطبيق ا
 .لألصولالقيام بعملية البيع االضطراري دون  ،املؤممن هلمالالزمة ملواجهة التزامات اخلصوم على توفري 
 
 فعالية وكفاءة الرقابة في شركة التأمين: -.5.2.34

ال تستند  يف شركة التأمني واإلشراف الرقابةكفاءة وفعالية   تبني أنم من الدراسة  ابعالر ىل املعيار إباالستناد 
تفسري أو شرح  فال ميكن ،والصيغ القياسية عليهانسب من خالل تطبيق الولكن  ،حماف  األصولعلى  فقط

التدفقات تفاعل بني ال بعني االعتبار األخذعن طريق  بالشكل الصحيح إالم بني شركتني الفروق يف هياكل املخاطر 
 اختبارات التحمل. عن طريق للخصومألصول والتدفقات النقدية النقدية 
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 المخاطر: إدارة -.5.2.35
 تقدمي معطيات كاذبة حول يف حالةقد تتأثر  إدارة املخاطر من الدراسة تبني أنم  الرابعىل املعيار إباالستناد 

املشاريع  يف بعضاملخاطرة  الرغبة يفؤدي إىل زيادة يف تبري قد اتدتطبيق ، فقد يتم جودة االئتمان وسيولة األصول
ال  هأنم  كما  .املرتفعةوامش اهل ذاتاالستثمار يف الصكوك كإىل حتقيق أقصى قدر من املنفعة   من خالهلا اليت تسعى
تعلقة املاطر املخهناك خماوف من  أنم  ، باإلضافة إىلنوعية االئتمان لألصول املؤهلةب شروط تتعلقهناك توجد 

 شركات التأمني.سيولة ب
 

 االستقرار المالي والوقاية من المخاطر النظامية: -.5.2.36
لمعايري ل بالنظرتأثري حمدود على االستقرار املايل هناك  ىل املعيار الثالث من الدراسة يتبني أنم إباالستناد 
 األصول. املفروضة على

 
 (:TMالمعيار الخامس )  حسب 2أثر تطبيق توجيهات المالءة   -6.2.3

حنو  1االنتقال السلس من توجيهات املالءة  توفري اليت يتم من خالهلاالتدابري على املعيار  هذايشتمل 
 .هامدى جاهزية شركات التأمني لتطبيق، ملعرفة 2 املالءة تطبيق توجيهات

 
 :إجراءات العمل وفق المعيار الخامس -.6.2.31

 2مدى جاهزية شركات التأمني لتطبيق توجيهات املالءة معرفة   يتم من خالهلاتتمثل يف جمموع التدابري اليت

تقييم مرحلة االنتقال ليكمن اهلدف منها  ،2 املالءة حنو تطبيق توجيهات 1النتقال من توجيهات املالءة وا
 سنوات.  7: ـتقدر بعلى مدى فرتة زمنية التدرجيي 

 
 وضعية مالءة شركات التأمين: -.6.2.32
يف  2011خالل عام املالءة هناك حتسن يف وضعية  أنم و  ،(SCRهلذه التوجيهات آثارا على ) ني أنم تب
التأثري االجيايب أعلى بالنسبة  دول االحتاد األوريب كإسبانيا، قربص، بلغاريا، وفنلندا، كما أنم  عدد مناملتوسط ل

  .(52رقم )، كما هو موضح يف الشكل األشخاصشركات التأمني على ل
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 التحاد األوربي.ادول مجموعة من عبر ( SCRنسب ) (:52الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), Technical Findings on 

the Long-Term Guarantees Assessment, Germany, 14 June 2013, p: 85. 

 

 :ن لهمالمؤمّ حماية  -.6.2.33
 الفجوة لسد اآلليات الالزمة لشركات التأمني تتيح ،املؤممن هلممحاية على إجيابية ثار آهلذه التوجيهات  نم إ

فجوة يف تقييم  هذه سدفي معظم احلاالت ف ،لمؤممن هلملاملمنوحة  عض املزاياب التأثري علىدون  اخلصومتقييم  يف
تلتزم اليت  لشركاتا على الرقابية السليمةو عملية املراجعة  لزمممما يست ،املؤممن هلمعلى حساب  يكون اخلصوم

 .2املالءة  بتوجيهات
 

 فعالية وكفاءة الرقابة في شركة التأمين: -.6.2.34
من خالل اإلجراءات التوجيهية  فعالية وكفاءة الرقابة يف شركة التأمنيا إجيابية على هلذه التوجيهات أثار  نم إ

املالءة  توجيهات و 1املالءة  توجيهات اإلجراءات املطبقة ضمناختالف ملحوظ بني ك ، وهناضمن الركيزة األوىل
تنطوي الغري مناسب، بينما  هاالة بسبب تصميمفعم  غري 1املالءة  توجيهات ات املتضمنة يفليحيث تعد اآل ؛2

ع يف أسواق االحتاد أوس تطبق بشكلو  ،تغطيةللباشرة وامل املناسبة واألدوات األليات على 2املالءة  توجيهات
 األورويب.

عند تطبيق توجيهات املالءة  الرقابيةعملية املراجعة جمموعة من التحديات تتعلق ب شركات التأمنيقد تواجه 
  :مبا يليهذه التحديات  تتعلق ،2
 .2املتعلقة بتوجيهات املالءة  اجلديدة األنشطةاحلالية و  األنشطةالفصل بني  -
 .2املتعلقة بتوجيهات املالءة  اجلديدة األنشطةاحلالية و  األنشطة بنيئض او لفلحساب منفصل وضع  -
 .منفصل بشكل 2الءة ملا توجيهاتلديدة اجل األنشطةتقييم  -
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  االنتقالية. ها خالل املرحلةتقييم اخليارات والضمانات لألعمال اليت يتم تطبيق -

عملية  تعقدتؤدي إىل  واليتع الصعوبات التقنية للتعامل ماملناسب  األسلوب عملية الرقابيةالجيب أن تتبع 
 .لرقابةا

 الشركةاملرحلة االنتقالية ميكن أن تؤثر على تقييم املخصصات الفنية لنفس املنتجات يف نفس هذه  نم إ 
 التقييم أدىيف عدم تطابق   حلو قد ف ،ديدةاجلألعمال اأو القدمية عمال األإذا كان املنتج ينتمي إىل قائمة  فيما
ا ممم  ،على املدى الطويل ملالءةويؤثر على اخطر غري مرغوب فيه  وهو لشركات التأمنيالعامة امليزانية  ات يفتقلب ىلإ
 والتخطيط.دارة إلا ،توقعال من عملية بصعم يُ 

 
 المخاطر: إدارة -.6.2.35

بري ابعض التد نم أل ،لإلدارة اجليدة للمخاطر خصوصا يف السنوات األوىلالكافية  الدوافعكون هناك ال تقد 
لمالءة املالية لقد يؤدي هذا إىل وضع غري مستقر و  ،لتأمنياشركات  لدىاسرتاتيجيات التحوط من  عقدت
  .إدارة خماطريف لصعوبات و 

 
 االستقرار المالي والوقاية من المخاطر النظامية: -.6.2.36

 تطبيقتتأثر بشدة جراء س األوربية ق التأمنيأسوا تبني أنم  ،على االستقرار املايلالتوجيهات تأثري ب يتعلقفيما 
على  اإجيابي اتأثري ذه التوجيهات هل أنم  ، إالم هايف أسواق ابسيط تدنيا أين ستشهد بعض الدول ،2املالءة توجيهات 

ذات طابع تعترب هذه التوجيهات  من ناحية أخرى، هذا من ناحية، استقرار قطاع التأمني يف االحتاد األورويب ككل
تأثري على استقرار قطاع التأمني يف االحتاد  كي ال يكون هناك  ،إعادة هيكلة قطاعات السوق يتطلب ممما ،هيكلي
 التوجيهات.هذه  تطبيقوشروط  املدةعلى التوازن الصحيح من حيث  البحثوبالتايل فمن املهم  ،األورويب
  
 :استثمار شركات التأمين -.6.2.37

حوافز خاصة أو مثبطات لالستثمار يف توجد ه ال الدراسة يتبني أنم  من خالل تطبيق املعيار اخلامس من
يبقى هناك مشكل يتعلق بعدم التطابق بني األصول واخلصوم، مع ذلك، ، و األصول طويلة األجل من أي نوع

 . هذه الفجوةهلذه التوجيهات لسد للتنفيذ الكامل وبالتايل ضرورة إعطاء املزيد من الوقت 
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 (:المعايير مجتمعة)  السادسحسب المعيار   2طبيق توجيهات المالءة  أثر ت -7.2.3

يف  على شركات التأمني 2من خالل هذا املعيار على فهم مدى تأثري تطبيق توجيهات املالءة سيتم العمل 
 ككل.جمتمعة  استخدام املعايري حمل الدراسة ب االحتاد األوريب

 
 :السادسإجراءات العمل وفق المعيار  -.7.2.31

 2تطبيق توجيهات املالءة اآلثار املرتتبة عن  ملعرفة ،اختبار اإلجراءات والتدابري جمتمعة يقوم هذا املعيار على

تتعلق  ،والطويل ،املتوسطو تضم العناصر املختلفة عن املدى القصري  واليتيف االحتاد األوريب،  على شركات التأمني
فرتة  .املختلفةملخاطر وا ،متطلبات رأس املالو  األموال اخلاصةية، التقن املخصصاتهذه األثار بالعناصر التالية: 

   سنة.  12التغطية لذا املعيار 
 
 وضعية مالءة شركات تأمين: -.7.2.32
استخدام مجيع املعايري ضمن مجيع السيناريوهات احملتملة حمل بشركات التأمني  وضعية مالءة دراسة تم 
 يلي: املتوصل إليها كماانت النتائج ك  .االحتاد األوريبدول  يفالدراسة 

  لـ:  لسيناريوهات اليت تنطوي على مستوياتبالنسبة ل(CCP) 100 نقطة 250و نقطة أساس، ( املعيارMA) ،
 .(07)كما هو موضح يف امللحق رقم ،  جيدة لشركات التأمنياملالءة  وضعية كانت  سنة 02إىل  01 الفرتة من

  ر تطبيقأظهاالحتاد األوريب يف بعض دول ( املعيارEMA)  أنم  6يف السيناريو ( لديها أعلى نسبةSCR)،  ويتعلق
ويف حاالت أخرى كان بلجيكا، اسبانيا، فنلندا، فرنسا، إيطاليا، لتوانيا، بولونيا، سلوفينيا،  :هنا األمر بكل من

، كما هو موضح يف ايرلنداقربص، الدامنارك، استونيا، و  منكما هو احلال بالنسبة لكل   اأكثر تأثري  8السيناريو 
  .(08امللحق رقم )

 7إىل  1من  السيناريوهات يف األوريب االحتاددول  معظم ( حققت نسبMCR ) بالنسبة ا ، أمم % 100أقل من
 (.09، كما هو موضح يف امللحق رقم )سليب على بعض الدول األعضاء األثر فكان 9و 8 لسيناريوهاتل

  2الركيزة األوىل من توجيهات املالءة  يتبني أنم  عرب التواريخ املرجعية القاعديو املقارنة بني السيناريمن خالل 

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

                                                 
 - ( 07أنظر امللحق  رقم.) 
 - ( 08أنظر امللحق رقم.) 
 - (.09نظر امللحق رقم )أ 
 - ( 10أنظر امللحق رقم.) 
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  تصل نسبةحيث  األضراررا مقارنة بشركات التأمني على األكثر تأثُ  األشخاص التأمني على اتشركتعترب 
(SCR)  االحتاد  دول عرب مجيع القاعدييف السيناريو يف املتوسط  % 30بلغت النسبة  فيما، % 100إىل

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

  نسباالحتاد األوريب دول يف عدد من حققت شركات التأمني (SCR(و )MCR)  يف ،% 100إىل مل تصل 
 .(13و12قني رقم )كما هو موضح يف امللح،  9 إىل 1 منالسيناريوهات 

 
 :المؤّمن لهمحماية  -.7.2.33

؛ املؤممن هلمحلماية جد إجيابية  هلذه التوجيهات أثار نمن الدراسة تبني أم  السادسمن خالل تطبيق املعيار 
لسوق و  االقتصادية لشركات التأمني العامةتوفري املزيد من االستقرار يف امليزانية املايل و قيق التوازن حت من خالل

 وتوفرياملستقبلية، األوضاع  التدابري التنظيمية املناسبة للتعامل مع توفريمن خالل  ، وذلكككل  لتأمني األورويبا
التدابري األخرى و املايل  الوضع حولالشفافية و  اإلفصاح من خالل متطلبات ذلكيتعزز و  ،ضمانات إضافية

 .الثانية( الركيزةت متطلبا) إدارة املخاطر وعملية املراجعة الرقابيةب املتعقلة
 

 فعالية وكفاءة الرقابة في شركة التأمين: -.7.2.34
بالنظر إىل  الرقابة، بعمليةظهرت هناك خماوف تتعلق من خالل تطبيق املعيار السادس من الدراسة 

ءة املال لوضعيةاملشرفني  ، خاصة يف حالة املقارنة من قبلات يف بعض األحيان املصاحبة هلذه العمليةالتعقيد
تؤثر قد اليت  حول األمورخالل ضمان الشفافية الكاملة من  واليت ميكن جتاوزها ،عرب سوق معينة لشركات التأمني
 لشركة التأمني. املالءة ووضعيةاالقتصادية  العامةعلى امليزانية 

هذه من قبل شركات التأمني خاصة عند البدايات األوىل لتطبيق  ةات كبري يتطلب إمكانترقابة العملية 
  .التوجيهات

 
 المخاطر: دارةإ -.7.2.35

قد احنرافات  حدوثخماوف تتعلق بإمكانية من خالل تطبيق املعيار السادس من الدراسة، ظهرت هناك 
( ORSA)، تغطية املخاطر ويتعلق األمر هنا بعملية، لشركات التأمنيوإدارة املخاطر  األوىل الركيزةتنشأ بني 

 ذج الداخلية.انموال
 

                                                 
 - ( 11أنظر امللحق رقم.) 
 - ( 13،12أنظر امللحق رقم.) 
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 االستقرار المالي والوقاية من المخاطر النظامية: -.7.2.36
ا وأبرزهالستقرار املايل بااملتعلقة  املخاوفأثريت العديد من من خالل تطبيق املعيار السادس من الدراسة 

 يف االحتاد األوريب. شركات التأمنياستقرار  يؤثر علىوهو األمر الذي قد سوء التقدير للمخصصات التقنية، 
 

 :شركات التأمين استثمار -.7.2.37
توجيهات تشجع على االستثمارات طويلة الهذه  تبني أنم  من خالل تطبيق املعيار السادس من الدراسة

 .((MAومعيار ) ،(CCPمن خالل تطبيق معيار )) األجل
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 .بولنداو إيطاليا،   ألمانيا،:  في كل منالتأمين    شركاتعلى   2أثر تطبيق توجيهات المالءة    -3.3

 
. أملانيا، إيطاليا، وبولندا يف كل من:على شركات التأمني  2أثر تطبيق توجيهات املالءة تناولنا يف هذا احملور 

واملختربة يف تركيبات خمتلفة، عن طريق استخدام سلسلة لى جمموعة من املعايري احملددة عيف هذه الدراسة  اعتمدنا
وضعية ات احملتملة ذات الطابع الكمي والنوعي، تتعلق جمموع هذه اآلثار مبا يلي: سيناريوهمن ال  13مكومنة من
االستقرار املايل املخاطر،  دارةإفعالية وكفاءة الرقابة يف شركة التأمني، ، املؤممن هلممحاية ات التأمني، مالءة شرك

 استثمار شركات التأمني.و والوقاية من املخاطر النظامية، 
 
 :ألمانياالة  دراسة ح -1.3.3

وعلى هذا النحو على سوق التأمني األملانية،  2سيتم تقييم اآلثار املنتظرة من تطبيق توجيهات املالءة 
 األشخاصمن شركات التأمني على  % 90أكثر من األملانية؛ حيث مشلت الدراسة يعكس خصوصيات السوق 

 .األضرارمن شركات التأمني على  % 45و
على  ابناء( CEIOPSحتت إشراف جلنة )خمرجات دراسة األثر الكمي السابعة دراستنا هذه على تستند 

 .عينة كبرية من شركات التأمني ملختلف دول االحتاد األوريب واليت مشلت، طلب من املفوضية األوروبية
 

 ات التأمين:وضعية مالءة شرك -1.1.3.3
 األشخاصا خيص شركات التأمني على ، فيم8عند السيناريو  (SCR)من مستويات إجيابية  أملانيا حققت

حتقيق مستويات  تم ماعدا شركات التأمني الصحي أين  3والتأمني الصحي، وكذلك عند السيناريو األضرار و 
 -باقي السيناريوهات فتم كذلك حتقيق مستويات متدنية جدا تصل إىل يف ا أمم  ،% 18 -جدا وصلت إىل  متدنية
 (.54، 53)مني، كما هو موضح يف الشكلني كافة أنواع  شركات التأيف    % 25
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 األلمانية, لشركات التأمين (SCR) نسب (:53الشكل رقم )
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Source: Bunde sanstalt für Finanz dienstlei stung saufsicht (BaFin), Technical LTGA Report: 

Germany, Germany, 10June 2013, p: 58. 
 

 .األلمانية لشركات التأمين (MCR) سبن (:54الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Bunde sanstalt für Finanz dienstlei stung saufsicht (BaFin), Technical LTGA Report: 

Germany, Germany, 10June 2013, p: 95 . 
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 :المؤّمن لهمحماية  -2.1.3.3
. 2توجيهات املالءة هو جوهر  املؤممن هلم جتاها شركات التأمني قدرة على الوفاء بالتزاماتالضمان 
، كما هو قد حتدث يف املستقبل اتتقلبلتفادي أية  األصول واخلصومالقيمة العادلة للسوق لتقييم باالستناد على 

. املؤممن هلممحاية  تحقيق االستقرار يف التقييم لضمانمن خالل وضع التدابري املناسبة ل هدف على املدى الطويل
محلة وثائق  اليت قد تؤثرو حوافز جديدة  تقدمقد  رقابيةألغراض  إدخال منهجية التقييم اجلديدةفإن ذلك، ومع 

قطاع يف  للسوق األملانية، وآلية املشاركة يف الربح لالستثمار، أو تصميم املنتجات خاصة فيما يتعلقالتأمني 
ثيقة بو  األرباح املتعلقة آثار مباشرة على إىل ستؤديتوقعات الربح  ألن أي تغيري يف األشخاصالتأمني على 

 التأمني. 
 
 فعالية وكفاءة الرقابة في شركة التأمين: -.1.3.33

، من خالل توفري اآلليات املؤممن هلمأداة مفيدة حلماية  2سوف تكون توجيهات املالءة من حيث املبدأ، 
ومع ، املؤممن هلمجتاه الوفاء بالتزاماهتا ا على شركات التأمنيقدرة ملدى  لقياس واقعي املناسبة للجهات الرقابية

ملراقبة شفافة املناسبة  املعايرير وفُ ت دوندف هذا اهلالسبيل الوحيد لتحقيق الرقابية لعملية أن تكون اذلك، ال ميكن 
وبالتايل التأكيد على  على جمموعات التأمنيودقيقة، كما طرح مشكل يتعلق بتعقيد عملية اإلشراف والرقابة 

لكي يتمكن  املخصصات الفنية، متطلبات رأس املال( العامة،عن املالءة )امليزانية الكافية علومات ضرورة توفُر امل
 إلدارة املخاطر يف الشركة.املشرفني من تقييم الوضع 

 
 المخاطر: إدارة -.1.3.34

ذات جودة االئتمان يف أصول ، ظهرت هناك حوافز لالستثمار من الدراسة الرابعىل املعيار إباالستناد 
 إدارة جيدة للمخاطر.شرط ضروري لضمان  احلد األدىن من جودة األصول لى الرغم من أنم ع ،منخفضة
 
 االستقرار المالي والوقاية من المخاطر النظامية: -.4.3.35

يزانية يف امل ة للتقلبات الدوريةديلتجنب اآلثار املؤ على توفري األدوات املناسبة  2توجيهات املالءة  عملت
الالزمة  تطلباتامللبيع أصول مقومة بأقل من قيمتها من أجل تلبية  العامة لشركات التأمني، ممما قد يؤدي هبا

 طويلة األجل.مع الضمانات  األشخاصمع األخذ يف االعتبار طبيعة التأمني على للمالءة،  
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 استثمار شركات التأمين: -6.4.3.3
يبقى هناك مشكل يتعلق بعدم مع ذلك، و ، الستثمارات طويلة األجلعلى ا 2توجيهات املالءة تشجع 

للتنفيذ الكامل  لشركات التأمني األملانية التطابق بني األصول واخلصوم، وبالتايل ضرورة إعطاء املزيد من الوقت
 .هذه الفجوةهلذه التوجيهات لسد 

؛ إدارة املخاطر على ود باإلجيابيع املدة من حيثمطابقة التدفقات النقدية ألصول واخلصوم  كما أنم 
  ة.ستثمار ألصول بأسعار غري معروفالإعادة ابالفائدة ويقلل من املخاطر املرتبطة  من خماطر ه خيففحيث أنم 
 
 إيطاليا:دراسة حالة   -2.3.3

وعلى هذا النحو على سوق التأمني اإليطالية،  2سيتم تقييم اآلثار املنتظرة من تطبيق توجيهات املالءة 
، األشخاصمن شركات التأمني على  % 60أكثر من اإليطالية؛ حيث مشلت الدراسة عكس خصوصيات السوق ي
 .األضرارمن شركات التأمني على  % 54,7و

على  ابناء( CEIOPSحتت إشراف جلنة )دراستنا هذه على خمرجات دراسة األثر الكمي السابعة تستند 
 .نة كبرية من شركات التأمني ملختلف دول االحتاد األوريبعي واليت مشلت، طلب من املفوضية األوروبية

 
 ات التأمين:وضعية مالءة شرك -1.2.3.3

ثر حتليل األوالذي من خالله يتم  اخلصومب مقارنة  (BE)يف التقدير األمثل التغريظهر ي (55رقم )الشكل 
املستخدم هلذا الغرض هو  تقدير األمثلال (، كما أنم CCPتطبيق معيار )ن الناجم ع املتعلق بالتقدير األمثلالكلي 

   ((.BPSنقطة أساس ) CCP 100 =)أين  1املتعلقة بالسيناريو 
نقطة  50 ـ:( مساوي لCCP) ـلو نقطة أساس  100 ـ:( مساوي لCCP) ـل (BE) التقدير األمثل(: تغير 55الشكل رقم )

 أساس
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: ISTITUTO PERLA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI (BAFIN), LTGA Italian Report, 
Italy, 10 June 2013, p: 12. 
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ثر حتليل األوالذي من خالله يتم  ،نسبة إىل اخلصوم  (BE)يف التقدير األمثل التغريظهر ي (56رقم )الشكل 
ا الغرض هو املستخدم هلذ التقدير األمثل (، كما أنم CCPتطبيق معيار )ن الناجم ع املتعلق بالتقدير األمثلالكلي 

   ((.BPSنقطة أساس ) CCP 250 =)أين  1املتعلقة بالسيناريو 
 50ـ: ( مساوي لCCP) ـلو نقطة أساس  250 ـ:( مساوي لCCP) ـل (BE) التقدير األمثل(: تغير 56الشكل رقم )

 نقطة أساس. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
ومدة املخصصات التقنية  (CCP)  وجود صلة بني مستوى بنيتي( 56)و (55رقم ) نيالشكلمن خالل 

أي ميكن مالحظة  (BEللتقدير األمثل ) أقل( يقابله قيمة CCP) ـمعدل أعلى للشركات التأمني اإليطالية، فعند 
وبالتايل النتائج املتوصل إليها يف  .فرتات أطول( للخصوم يكون عند BEر األمثل )أكرب اخنفاض يف التقدي أنم 

 تتماشى مع تلك اليت يف االحتاد األورويب.السوق اإليطايل 

 
 :المؤّمن لهمحماية  -2.2.3.3

ت والوفاء بااللتزاماالتخلف عن السداد واملتعلقة ب املؤممن هلمعلى محاية مل تظهر هناك أثارا بشكل عام،
ضمان عدم وجود خطر التخلف عن اجتاههم، من خالل توفري التدابري الالزمة وتطبيق اإلجراءات املناسبة ل

توافر منتجات ب تتعلقآثار سلبية حمتملة كما ظهرت هناك   املخصصات الفنية يف املستقبل.عدم كفاية السداد أو 
وعرضها يف  وبيع أنواع جديدة من املنتجاتلتطوير  ، ممما قد يدفع ببعض شركات التأمنيالتأمني املتنوعة يف السوق

 .املؤممن هلمالسوق اإليطايل للتأمني لتلبية احتياجات 
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 فعالية وكفاءة الرقابة في شركة التأمين: -3.2.3.3
على شركات التأمني من القيام مبهامهم بالشكل الصحيح، سيكون من الضروري من أجل متكن املشرفني 

وحتديد ، املقارنة بني التواريخ املرجعية املختلفةمن كن منظمة متُ  تتعلق بقاعدة بيانات توفُر متطلبات جديدة
، األمر الذي سيمكنهم من أخذ الصورة الكاملة حول املخاطر احلقيقة اليت مؤشرات جديدة إلعداد التقارير

 تتعرض هلا شركات التأمني 
 

 المخاطر: إدارة -4.2.3.3
، ومع ذلك، فإن إدارة املخاطر ميكن أن تؤثر على عالية التعقيدراءات تنطوي بعض التوجيهات على إج

الة للمخاطر، إلدارة فعم معظم الشركات اإليطالية تعترب أنم توفر بعض املتطلبات من شأنه أن يقدم الدعم الكايف 
 .ة األجلنتجات التأمني طويلمب وال سيما فيما يتعلق

 
 المخاطر النظامية: االستقرار المالي والوقاية من -5.2.3.3

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

 املؤهلة. األصولاملتعلقة بعايري امل -
يقلل من ، والذي ميكن أن ؤثر على توزيع األصول يف املستقبلميكن أن تاملتعلقة ببعض املعايري اليت  طو شر ال -

 .فظة على مستوى الشركةاحملتنويع 
 استخدام بعض الطرق واحلسابات واملؤشرات اليت ميكن أن تعطي دوافع خاطئة لالستثمار يف أصول حمددة. -
 

 بولندا:دراسة حالة   -3.3.3

وعلى هذا النحو على سوق التأمني البولندية،  2الءة سيتم تقييم اآلثار املنتظرة من تطبيق توجيهات امل
 من السوق. % 70أكثر من ؛ حيث مشلت الدراسة يعكس خصوصيات السوق البولندية

على  ابناء( CEIOPSحتت إشراف جلنة )دراستنا هذه على خمرجات دراسة األثر الكمي السابعة تستند 
 .ة من شركات التأمني ملختلف دول االحتاد األوريبعينة كبري  واليت مشلت، طلب من املفوضية األوروبية
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 ات التأمين:وضعية مالءة شرك -1.3.3.3
شركات يف بولندا، خاصة ( لشركات التأمني MCR)و (SCRكل من )  نسبعلى ملحوظ و  كبريتأثري  هناك 
شركات التأمني ري على أمما التأث نظر لطبيعة اخلصوم هلذه الشركات ذات األجل الطويل.بال األشخاص التأمني على

  .(57رقم )الشكل  . ميكن توضيح ذلك من خاللمنخفض نسبيافإنه األضرار  على
 لشركات التأمين البولندية خالل فترات مختلفة.  ( MCR)و (SCRنسب ) (:57الشكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Komisja Nadzoru Finansowego, Long Term Guarantees Assessment– Polish sample results -

, Poland, June 2013, p: 42. 

 
 

، فيما % 350واليت جتاوزت  ،(SCR)ة أعلى نسب داحققت بولونأمما مقارنة بدول االحتاد األوريب فقد 
 . % 20 -حققت أملانيا مستويات متدنية جدا وصلت إىل 

 
 :المؤّمن لهمحماية  -.3.3.32

االخنفاض يف املالءة لشركات التأمني البولندية جتلى من خالل النتائج أنم األثر الكمي على أظهرت 
وعدم كفايتها يف األوقات اليت قد تشهد فيها شركات التأمني عسر مايل، وعدم القدرة على  املخصصات الفنية

   الوفاء بااللتزامات املتعلقة باملنتجات طويلة األجل.
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منتجات التأمني تأمني أن تتحول شركات التأمني من كما تتوقع اهليئات القائمة على السوق البولندي لل
، وهو األمر الذي تراه يف مع محاية حمدودة ضد املخاطر حلاملي وثائق التأمني يةملنتجات االستثمار حنو االتقليدية 
 .  املؤممن هلمغري صاحل 

   
 فعالية وكفاءة الرقابة في شركة التأمين: -.3.3.33

ة على شركات التأمني البولندية متطلبات إضافية تتعلق جبميع البيانات عملية اإلشراف والرقابتتطلب 
الالزمة حول املالءة املستخدمة يف عملية إعداد التقارير الرقابية، خاصة فيما يتعلق بالتدفقات النقدية، والتزامات 

 .2املالءة  ، واليت تعترب جزء ال يتجزأ من توجيهاتاملخصصات الفنيةاملتعلقة ب ساباتالتأمني، واحل

 
 المخاطر: إدارة -.3.3.34

ضرورة عدم السماح لشركات التأمني بالتصرف يف األصول يف حالة عدم التزامها مبتطلبات رأس املال 
 شركات التأمني. كما أظهرت 141 -137املواد من خالل  2واملخصصات التقنية كما تنص عليه توجيهات املالءة 

 تشهدركات قيمة السوق على املدى القصري وهي قادرة على االستمرار حىت ليست حساسة جدا حل البولندية أهنا
التنبؤ لكي تتمكن شركات التأمني من زيادة يف ختصيص أدوات الدخل الثابت استقرارا. كما يتوقع األسواق 

  .التدفقات النقدية اليت ميكن أن تتطابق مع اخلصومب
 

 اطر النظامية:االستقرار المالي والوقاية من المخ -.3.3.35
، أو سلوكات استثنائية تأثري يف األسواق املالية البولنديةفلوح  عدم وجود أي االستقرار املايل بفيما يتعلق 

 .كل من احلكومة والشركات  اخنفاض يف عائداتلشركات التأمني، إالم أنه قد شوهد  

يف  يف املخاطر النظاميةكن أن تسهم فإن هذه التوجيهات ميمن وجهة نظر هيئة الرقابة املالية البولندية، 
متكني شركات التأمني من من أجل عسر مايل السوق  تشهد فيها اليتوقات األ خفض املخصصات الفنية يفحالة 

املشكلة بدال من  ؤدي إىل تفاقمي، قد والذي من جهة أخرى ،دون اإلخالل مبتطلبات رأس املال القيام بأعماهلا
األعمال اليت تقوم هبا إخفاء بعض املخاطر يف العديد من األمر من شأنه أن يؤدي إىل فهذا  إجياد احلل املناسب،

 يف السوق يف نفس الوقت. شركات التأمني

البولندي، من خالل احلد من  على استقرار قطاع التأمني اإجيابي اتأثري ذه التوجيهات كما لوح  أنم هل
شركات التأمني اآلليات الكافية للتدخل ممما يعود بالفائدة على التقلبات الدورية، كما يوفر للجهات املشرفة على 

 الوضع املايل ككل ليكون أكثر استقرارا.
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 استثمار شركات التأمين: -6.3.3.3
فيما يتعلق بضبط  نظر على املدى القصريال اتوجه على تعزيز 2أن تعمل توجيهات املالءة من املتوقع 

األعمال التجارية على املدى الطويل ب املتعلقةلمخاطر لس املال مستوى املخصصات الفنية ومتطلبات رأ
 لشركات التأمني البولندية. واالستثمار على املدى الطويل
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 :الثالثالفصل    خالصة
واليت ومن  ،(CEIOPSالصادرة عن جلنة ) الدراسة السابعة لألثر الكميبالتطرق إىل يف هذا الفصل  قمنا

من خالل شكل عام ب ؛واختبارها يف تركيبات خمتلفةاستخدام جمموعة من املعايري احملددة  تم  أهدافها حتقيق أجل
ملخاطر اليت تواجه شركات اتصميمه بالشكل الذي يأخذ بعني االعتبار  تم  2هيكل املالءة  هذه الدراسة تبني أنم 

السيناريوهات حمل اختبار  خالل ختلفةاملتواريخ اليف املالءة  وضعية يفختالف االالتأمني، ويظهر ذلك من خالل 
على  2تعمل توجيهات املالءة  ، كمالميزانيات العامة لشركات التأمنيلالتحليل الكمي  ىلإ ستنادالباو  ،الدراسة

 التقييم على أساسواملستقبلية من باالعتماد على  احلاليةالتأمني  حول التزامات شركاتتقدمي صورة أكثر دقة 
 .عقود التأمني على حنو كافاملتضمنة يف الضمانات تسعري و سوق ألصول واخلصوم على حد سواء، ال

ا حيقق ممم  ،لشركات التأمنيإلدارة املخاطر  املناسبةو توفري املدخالت الرئيسية على  2توجيهات املالءة تعمل 
 وهو األمر الذي ،األوروبية لصناعة التأمني رونةوامل القوة املاليةأكرب يف األداء املايل لشركات التأمني ويعزز  ااستقرار 

  .عزز املنافسة يف السوقيو  املؤممن هلميسهم بدوره يف محاية 

ثارا ملحوظة على شركات التأمني، أ 2توجيهات املالءة ل أنبالسوق األملانية، ميكننا القول بفيما يتعلق 
ألغراض  إدخال منهجية التقييم اجلديدةفإن  خلصوم،خاصة فيما يتعلق بإدخال القيمة العادلة لتقييم األصول وا

لالستثمار، أو تصميم املنتجات.  خاصة فيما يتعلق على املؤممن هلم حوافز جديدة اليت قد تؤثر تقدمقد  رقابية
 ستؤديتوقعات الربح  ألن أي تغيري يف األشخاصقطاع التأمني على يف  للسوق األملانية، وآلية املشاركة يف الربح

  ثيقة التأمني.بو  األرباح املتعلقةآثار مباشرة على  إىل

، املالءة لشركات التأمنييف وضعية  أظهرت حتسنا ملحوظاأمما فيما خيص شركات التأمني اإليطالية فقد 
التخلف عن واملتعلقة ب املؤممن هلمعلى محاية مل تظهر هناك أثارا كما   والذي بدوره حيد من التقلبات االصطناعية.

ضمان عدم والوفاء بااللتزامات اجتاههم، من خالل توفري التدابري الالزمة وتطبيق اإلجراءات املناسبة لد السدا
  املخصصات الفنية يف املستقبل.عدم كفاية وجود خطر التخلف عن السداد أو 

كما لبولندية،  لشركات التأمني ا كبري على املالءة املاليةأثر   2من خالل الدراسة تبني أنم لتوجيهات املالءة 
البولندي، من خالل احلد من  على استقرار قطاع التأمني اإجيابي اتأثري ذه التوجيهات لوح  بشكل عام أنم هل

التقلبات الدورية، كما يوفر للجهات املشرفة على شركات التأمني اآلليات الكافية للتدخل ممما يعود بالفائدة على 
 الوضع املايل ككل ليكون أكثر استقرارا.

وحتصينها ملواجهة املخاطر  لشركات التأمنيوضعها بغرض الرفع من املالءة  تم  التوجيهاتهذه  باعتبار أنم 
أصبح من الضروري على شركات التأمني اجلزائرية مواكبة هذه التطورات وأخذها بعني  ،اتواجهقد املختلفة اليت 

مدى إمكانية تطبيق لسؤال املطروح هنا هو: ما وااالعتبار خاصة يف ظل انفتاح القطاع ودخول شركات أجنبية، 
  ؟على قطاع التأمني يف اجلزائر 2توجيهات املالءة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 :الرابعالفصل  
على قطاع التأمين في   2المالءة  مدى إمكانية تطبيق توجيهات  

 الجزائر



   على قطاع التأمين في الجزائر 2مدى إمكانية تطبيق توجيهات المالءة  رابع: الفصل ال
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 تمهيد:
 الكثري من ما جعلداخل الدولة،  للنموكمصدر   شركات التأمنيالدور الذي تلعبه تزايد االهتمام ب قدل

  .الشركاتيف معرفة املشاكل والتحديات اليت تواجه استمرارية ومنو هذه  خيوضونالباحثني وأصحاب القرار 
جة حتمية ملواكبة التطور احلاصل على يف ظل انفتاح قطاع التأمني اجلزائري على العامل اخلارجي وكنتي

حتسني  هبدفيف مع هذه املعايري الدولية أصبح من الضروري التك   ،يف جمال مالءة شركات التأمني الصعيد العاملي
يتسم ينعكس بصورة اجيابية على بناء سوق تأمني موثوق به ساألمر الذي ، شركات التأمني يف اجلزائروتطوير أداء 

 .قرار املايلالثبات واالستب

لقطاع املالءة اليت يستند إليها نظام قواعد ال خمتلف ا الفصلذهخالل  من سندرسيف إطار ما سبق، 
 ،2املالءة  توجيهات على غرار مدى قدرته على مواكبة التطورات الدولية يف هذا اجملال ، وكذاالتأمني يف اجلزائر

   .ت على قطاع التأمني يف اجلزائرتوجيهاهذه ال مدى إمكانية تطبيقعرفة م وهذا من أجل

 والذي نرى فيه القدرة على ،لنظام املالءة لقطاع التأمني يف اجلزائر يف األخري وكمحاولة منا سنقرتح إطار
 شركات التأمني اجلزائرية.خصوصيات من خالل األخذ بعني االعتبار  ء هذا النظام،وحتسني أدا ةزيادة كفاء

 لتالية:هذا الفصل احملاور ا يتناول

 .اجلزائر يف التأمني قطاعواقع  -

 .لقطاع التأمني يف اجلزائراإلطار العام لنظام املالءة  -

  .على قطاع التأمني يف اجلزائر 2مدى إمكانية تطبيق توجيهات املالءة  -

 اإلطار املقرتح لنظام املالءة لقطاع التأمني يف اجلزائر. -
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 .الجزائر في التأمين قطاعواقع    -1.4

 

الفرتة ، فمنذ له من دور فعال ملا التأمنيلقد أولت اجلزائر كغريها من البلدان اهتماما كبريا بقطاع 
ومن خالل مسامهته  قطاع التأمني يف اجلزائر، إاّل أن قطاعالتنمية لتوالت عدة سياسات إصالحية  االستعمارية

 علىعكاساته التمويلية نإىل خصائصه وتركيبته وكذا ا رانظ ،من القطاعات الناشئةالضعيفة يف االقتصاد يعترب 
وهيئات  همكونات، يف اجلزائر التأمني قطاع تطورمراحل دراسة وهذا ما سيتم معاجلته من خالل  ،الوطين االقتصاد

 يف اجلزائر. التأمني قطاعحتليل الوضعية احلالية ل، باإلضافة إىل التأمنيشركات  مراقبة نشاط
 

  التأمين في الجزائر: قطاع تطور  مراحل -1.1.4

واليت شهدت من خالل إصدار العديد من األطر التشريعية،  قطاع التأمنيتطور وتنظم أن حاولت اجلزائر 
 احلقبةإىل متتد يف اجلزائر  التأمني قطاعجذور باعتبار أن و  هبا االقتصاد اجلزائري، املراحل اليت مرّ  خمتلفعرب  اتطور 

 التدرج ثّ ، االستقالل قبل ملا التارخيية المتداداهتا العودةب حاليا املطبقة التشريعية املنظومة سندرس ،االستعمارية
  .األساسية قوانينه رمستها اليت احملطات كربيات  بتعاقب اجلزائري للتشريع التارخيي

 
 :الفترة االستعمارية -1.1.1.4

حيث ظهر على شكل  ؛ هذا النشاطسرِي اليت ت  يرتبط وجود التأمني باجلزائر بوجود االستعمار ومؤسساته 
وتبعها إنشاء التعاونية املركزية الفالحية من طرف  1961احلريق سنة  ضدتعاوين إثر إنشاء الشركة التعاونية للتأمني 

 13لتشريعات الفرنسية اليت أمالها قانون اتجسيد ل امتدادا ظهور هذه الشركات كان نّ أ إالّ  ،الفالحني الفرنسيني

 اجلزائر يف القطاع هذا على رقابته املستعمر يعزز لكي 1947.1 غاية لذي تواصل تطبيقه إىلاو  1930ويلية ج
 2:منها واملراسيم القرارات من العديد أصدر

 .اجلزائر يف العاملة التأمني شركات ورقابة وإدارة بتنظيم املتعلق 1947 مارس 6 مرسوم  -
  التأمني. سوق تنظيم يف مهمتها تكمناليت و  اجلزائر يف للتأمينات االستشارية جنةللّ  ناملكوّ  1947 ماي 5 قرار  -
 .اجلزائر يف العاملة التأمني لشركات التقنية واملخصصات الكفالة لقيمة احملدد  1947أوت  28قرار - 

                                                 
  .24: ، ص1987 ،ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر ،التأمين في الجزائربوعالم طفياين،  -1

2 - Boualem Tafiani, Les assurances en Algérie: étude pour une meilleure contribution à la stratégie de développement, Ed: 
OPU et ENAP, Alger, 1988, p  : 25. 
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 كثريا  ون منهحيث مل يستفد اجلزائري ؛رينه اقتصر على املعمّ أهم ما ميكن ذكره يف هذه الفرتة عن التأمني أنّ 
وكانت تسعى السياسة  ،لدول األخرىااجلزائر مقارنة بفرنسا و يف ظهرت متأخرة  االجتماعيةالتأمينات  أنّ و خاصة 

يظهر ذلك جليا  ،االقتصاديةو  االجتماعيةمن وراء ذلك إىل ترك الشعب اجلزائري يتخبط يف مشاكله  االستعمارية
 218 أصل من 127أي ما يعادل  ،من جمموع مؤسسات التأمني % 59 تهنسبعلى ما من خالل اهليمنة الفرنسية 

فلم يكن له  اقتصادياا أمّ  للتأمني يف هذه الفرتة على تلبية حاجات املعمرين االجتماعياقتصر الدور كما   ،مؤسسة
 1.لقلة املؤسسات الصناعية املّؤمنة يف اجلزائرا ال نظر دور فعّ 

 
 :(1965 -1962) االستقاللفترة ما بعد  -2.1.1.4

ونتيجة للسياسة  ،جنبيةاألؤسسات املمن طرف  اكان نشاط التأمني إثر خروج املستعمر الفرنسي مسريّ       
طائلة من خالل إعادة  ااالستعمارية الراسخة يف عمل هذه املؤسسات اغتنمت الفرصة اليت جتين منها أرباح

فور إدراكها  1963ى بالسلطات اجلزائرية للتدخل سنة وهو ما أد ،التأمني بفروعها بفرنسا من أجل هتريب األموال
  2.للخطر الذي تشكله هذه املمارسات على االقتصاد الوطين

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

  .كمؤسسة وطنية(  CAAR) اجلزائري للتأمني وإعادة التأمني
لدى وزارة  االعتمادتقدمي ضمانات مسبقة وطلب بؤسسات التأمني ملالقانون الثاين من هذا التدخل  هيوج -

 املالية لتمكينها من مزاولة نشاطها باجلزائر.

 4:ما يلي يها هذا القانون يفميكن تلخيص أهم األهداف اليت كان يرمي إل
 .مراقبة استعمال األموال اجملمعة من األقساط احملصلة -
 جتنب حتويل األموال العمومية إىل اخلارج عن طريق عمليات إعادة التأمني. -

لت هذه األخرية توقيف فضّ  ،التأمني األجنبية شركاتنظرا لكون األحكام السابقة الذكر ال تتفق ومصاحل 
 كانت يف مقدمتها:  شركة 17ومل يبقى سوى  االقتصاديةمن الساحة  النسحابانشاطها و 

 .الشركة الوطنية للتأمني -
 .(CCRMA)الصندوق املركزي إلعادة التأمني للتعاونية الزراعية  -
 .(MAATEC)التعاونية اجلزائرية لتأمني عمال الرتبية والثقافة  -

                                                 
    ada.jeeran.comwww.clubnنادي الدراسات االقتصادية، على املوقع:  -1 
 .28 :، صمرجع سابقبوعالم طفياين،  -2 
 .05، ص: نادي الدراسات االقتصادية، مرجع سابق -3 
 املرجع نفسه. -4 

http://www.clubnada.jeeran.com/
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وذلك من خالل  ،اية النشاط الفعلي والنزيه للتأمني اجلزائريلت بدمثّ  1963قوانني  من اجلدير بالذكر أنّ 
 صاحل العام.لالتحقيق األهداف الشخصية إىل خدمة حتويل التأمني من وسيلة 

  (:1972 -1966) الدولة احتكار مرحلة -3.1.1.4
 يناتللتأم الوطين السوق وتدعيم القطاع على السيطرة إىل االحتكار هذا خالل من الدولة هتدف كانت

 استغالل فيه تقرر الذي  1966مرسوم ما جسده آنذاك لقطاع، هذاعلى  األجنبية الشركات هيمنة من والتخلص
 الشركات باستثناء الوطنية التجارية التأمني شركات طرف من66 -05املرسوم  يف املربمة التأمني عمليات كل

 بسبب اوإمنّ  الدفع عن العجز بسبب ليست صفيةالت هذه ،تصفيتها فيجب األخرى الشركات باقي اأمّ  ،التعاونية
 متت حيث ؛املالية لوزير املباشرة للرقابة التصفية عملية أوكلت هلم ناملؤمّ  مصاحل محاية أجل من، االعتماد سحب

 :اآليت النحو على بطريقتني
 الصناعية األخطار احلريق واالنفجار، :مثل معمقة تقنيات تتطلب اليت الكبرية األخطار (CAAR)شركة  نتؤمّ  -

 ...املواشي وهالك الربد، النقل، والفالحية،
 الزجاج انكسار السرقة، ،السيارات تأمني :مثل معتربا ادخارا دولّ ت   اليت الصغرية األخطار (SAA)شركة  نتؤمّ  -

 ...األشخاص تأمني ،(بسيطة أخطار) واالنفجار احلريق املياه، أضرار
 حلساب تعمالن (CCRMA)و (MAATEC)التعاونيتني  الشركتني علجب احتكارها بتعزيز الدولة قامت

 .السابقة ألعماهلا ممارستها مع(SAA) و (CAAR) شركيت
 
 :(1979 -1973) التخصص مرحلة -1.1.4.4

 الشركات ختصص إقرار خالل من مضاعفا احتكارا عرف ،الدولة طرفقطاع التأمني من  احتكار بعد
 خالل من اجلديد التوجه ترجم هلكنّ  ذاك، أو الفرع هلذا احلصرية فةصال ذلك يعين أن دون معينة فروع يف القائمة
 القابلة اخلريات لرقعة املضطرد النمو نتيجة السبعينيات بداية مع القطاعات بقية غرار على القطاع تنظيم إعادة

 عن البحث إىل ميةالعمو  بالسلطات أدى ما وهو ومتفاقمة، متنوعة عديدة، مشاكلعنه  مجن والذي للتأمني
 توزيع أحسن وضمان القطاع هذا تسيري حتسني ، وكذاللتأمينات الوطنية السوق بتعزيز كفيلة تراها اليت األدوات

 مع بدأت التحول مالمح هذا .واالجتماعي االقتصادي بدوريه وقيامه النشاط هذا من الغاية لتحقيق ةطريق وأجنع
 حتويل لكيفيات احملدد 1973 ديسمرب  5قرار ثّ   ،التأمني إلعادة ركزيةامل الشركة بإنشاء 541 -73األمر  صدور
 اجلزائرية والشركة ،التأمني وإعادة للتأمني اجلزائرية الشركة من كل قبل من الشركة هذه إىل التأمني إعادة حمافظ

 األمر صدور وبعدها ،دوليةال اجلزائر مببادالت مباشرة واملرتبط التأمني إعادة سوق تنظيم إعادة رؤيا ضمن للتأمني

                                                 
 .1973أكتوبر  1، املؤرخ يف 83العدد  ،الرمسية دةي، اجلر 54-73األمر رقم  -1 
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 ماعدا ،التأمني عمليات أنواع كل ممارسة يفاحلق  التأمني وإعادة للتأمني اجلزائرية للشركة مينح الذي 73-64،1
  كالضمان االجتماعي.  متخصصة يف جماالت معينة من التأمني ملؤسسات ايقانون املخصصة تلك

 
 :(ى غاية يومنا هذاإل 1995 من)التأمين سوق  مرحلة تحرير -1.1.4.5

، جتسد ذلك من هوحتديث هبغرض تطوير 1995  سنةعرف قطاع التأمني يف اجلزائر حتوالت جذرية منذ 
 لعمليات الدولة احتكارالذي يلغي  1995 جانفي 25 بتاريخ بالتأمينات املتعلق 95- 07األمر إصدارخالل 
التأمني أو  قطاع يف االستثمار من القانونية لناحيةا من واألجانب الوطنيني واصللشركات اخل مسحا ، ممّ التأمني
 يتم الوسطاء من نوعني القانون حدد .التأمينية املنتجات وتوزيع إلنتاج خاصة شركات بإنشاء التأمني إعادة

 وهذا بغية (،السماسرةو  التأمني شركات طرف من املعتمدين العاميني الوكالء) املالية وزارة طرف من اعتمادهم
 القطاع. ذاهل واألجنيب على االستثمار الوطين النفتاحاحتقيق 

تعد القائمة تتضمن  فلمتقليص قائمة التأمينات اليت فرض القانون إجباريتها  تّ  ،التأمني إلزامية جمال يف
 للمؤسسات التابعة للدولة.  إجبارية التأمني ضد احلريق ، وكذلكسوى تأمينات املسؤولية املدنية

 الصلة ذات بالقضايا فقط واملتعلق جبارياإل تنازلال إنشاء تّ  فقد، التأمني إعادة مبجالا فيما يتعلق أمّ 
 واهلياكل الصناعية املخاطر ذات لألعمال بالنسبة % 10 :ـب هذا التنازل نسبة حددت ،التأمني إعادة بربامج
 كانت مهما احتكار أي لتجنبو  أخرى جهة من تأمينها، املعاد لبقية األعمال بالنسبة % 5و ،واجلوية البحرية
 2.للتأمني الوطنية الشركة إىل سندأ   اإلجباري التنازل فإنّ  طبيعته

بغرض فرض رقابة الدولة  "للتأمينات الوطين اجمللس" :يدعى استشاري جهاز إنشاءمبوجب هذا القانون  تّ 
 استيفائها لشروط املالءة. من خالل  املؤّمن هلمومدى التزام شركات التأمني حبماية  ،على قطاع التأمني

  العمل به ءبد أنّ  إالّ ، 2003أوت   26يوم 12-03 األمر الرئاسي رقمصدور بذه املرحلة كذلك ه متيزت
مبا فيها حمتوياهتا  ،العقارية املمتلكاتو املساكن  إجبارية التأمني على والذي نص على 2004سبتمرب  01يف  كان

العواصف وانزالق الرتبة،  ،الزالزل، الفيضانات: ـهنا باألمر ، يتعلق الطبيعيةالكوارث ضد باستثناء التابعة للدولة 
 من مساعدات الدولة يف حال وقوع كارثة طبيعية.ويف حالة عدم االلتزام هبذا األمر لن يستفيد املتضررون 

قانون املعدل واملتمم لل 2006فيفري  20يف  04-06ز هذه املرحلة كذلك هو صدور القانون أهم ما ميّ 
 التأمينية املنتجات أو بإجراءات الرقابة املتعلقة سواء ،التنظيمية اجلوانب خمتلف الذي اشتمل على، و 95-07

   .اجلزائر يف لتأمنيلقطاع ا جديدة فتح أفاقا اممّ  ،وغريها

                                                 
  .1974لسنة  املالية بقانون املتعلق ألمرا من 26و 25 املادتان -1 

  .07-80، و01-63 قانوين من  278املادة -2 



   على قطاع التأمين في الجزائر 2مدى إمكانية تطبيق توجيهات المالءة  رابع: الفصل ال

177 

 

ى احنصار املنافسة فقط علو  ،جاء هذا القانون من أجل إصالح االختالالت اهليكلية املوجودة يف القطاع
من بني  ،جال تسوية احلوادثآمن حيث  عدم االهتمام بتحسني النشاطات األخرىو  ،ختفيض تسعريات التأمني
 :ما يليهذه االختالالت نذكر 

 .ألشخاصاعلى حساب التأمينات على تأمينات األضرار نشاط منحصر لشركات التأمني أساسا على  -
وهشاشة مالية مرتبطة أساسا هبامش مالءة ضعيف وازدياد  ،(اخنفاض املردودية)وضعية مالية هشة وغري كافية  -

 .افظ املاليةأمهية األخطار يف احمل
 لتأمني غري واضح املعامل سواء من الناحية التنظيمية أو من ناحية التكوين البشري.على اة قابنظام ر  -

حدد  .تثمارات مباشرةر النشاط التأميين جبذب اسمن أجل إزالة هذه االختالالت والسماح بنمو وتطو  
 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 -
   الستثمارات األجنبية.   على افتح السوق التأميين  -

 بعث روح جديدة في النشاط التأميني وتحسين نوعية الخدمات: أوال: 
 يتم ذلك من خالل: 

 .تطوير نشاط التأمني على األشخاص بإنشاء فروع متخصصة -
 دخاريةا عقود تأمنيبفضل إعداد  ،األشخاصعلى االكتتاب بعقود التأمني على  من هلتشجيع وحث املؤمّ  -

 .تعيني املستفيد من العقد التأميين يف حالة الوفاةلى ع ن لهاملؤم   متكنيحمفزة و 
ن له املكتتب بعقد ن على تقدمي توضيحات كاملة وبصفة دورية إىل املؤمّ املؤمّ إجبارية و ن له حق إعالم املؤمّ  - 

 .ن هلمأي محاية أكثر للمؤمّ  ،التأمني على األشخاص
 .على األضرار تاعلى األشخاص والتأمين اتالفصل القانوين بني التأمين -
 .وبالتايل التقليل من آجال التعويض ،ن هلم يف التأمني على السياراتنظام تعويض مباشر للمؤمّ  -
 ةاحملدد اآلجالضرار والفوائد يف حالة عدم تسوية احلوادث يف ن هلم مبطالبة شركات التأمني باألحق املؤمّ  -

 .تعاقديا
 .التأمني باالستعانة بالبنوك واملؤسسات املاليةتنويع وتطوير أشكال جديدة يف جمال توزيع  -
 .(CNAمتثيلهم يف اجمللس الوطين للتأمينات ) عن طريقن هلم تنظيم كيفية الدفاع عن مصاحل املؤمّ  -
 
 



   على قطاع التأمين في الجزائر 2مدى إمكانية تطبيق توجيهات المالءة  رابع: الفصل ال

178 

 

 الحث على سالمة الوضعية المالية لشركة التأمين:ثانيا: 
 : من خالليتم ذلك 

 .شائهاحترير كلي لرؤوس أموال شركات التأمني حلظة إن -
 .التدقيق يف مصادر األموال املستثمرة -
 .مراقبة التغيريات يف املسامهني -
 .تقييم األصول واخلصوم لشركات التأمني أو إعادة التأمني والفروع األجنبية -
 .من خطر عدم التسديديقلل  ممّان هلم إنشاء صندوق ضمان التعويضات من أجل املؤمّ  -
 .ملالية يف رؤوس أموال شركات التأمنيمسامهة البنوك واملؤسسات ا -
 ر الصالبة املالية.التشديد على املراقبة الدائمة وتدعيم األمان املايل من خالل وجوب توف   -

 بة الدائمة على النشاط التأميني:االتشديد على الرق ثالثا:
 :هبدفاملالية على مستوى وزارة  " تأمنيراقبة على الاملجلنة  "القانون اجلديد على إنشاء  نصّ 

 .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 هلا  -

 .تعاملنيثقة يف السوق مع امل
 .تقوم جبمع املعطيات واملعلومات اليت هتم السوق التأميين " هيئة مركزية للمخاطر "إنشاء  -
تعيني جمالس اإلدارة  علىمن خالل املوافقة القبلية هليئة جلنة املراقبة على التأمني  يداء التسيري األالرفع من  -

 .واملسريين لشركات التأمني وإعادة التأمني
 .قيات حمددة مع املسريينوضع اتفا -
إنشاء هيئة تدقيق يف شركة التأمني هتتم مبدى مطابقة أعمال شركات التأمني مع التشريع والنظم واللوائح  -

 .التشريعية
 تكوين وحتفيز الكفاءات.بتثمني املوارد البشرية لشركة التأمني  -

 السوق التأميني لالستثمارات األجنبية: حرابعا: فت
 من خالل: ق التأميين لالستثمارات األجنبيةفتح السو يتم 

 .باعتماد مسبق من وزارة املالية ة لشركات التأمني وإعادة التأمنيفتج مكاتب متثيلي -
 فتح مديريات تأمينية خارجية مع مراعاة اعتمادها مسبقا من طرف وزارة املالية. -
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 شركات التأمين:التأمين في الجزائر وهيئات مراقبة نشاط   سوق مكونات -2.1.4

يف اجلزائر فرض حتمية إنشاء هيئات عديدة هبدف متكني هذه  بشركات التأمنيتزايد االهتمام  إنّ 
فمجهودات كبرية تبذل من قبل جمموعة مشرتكة ومتكاملة من اهليئات ، املؤسسات من بلوغ األهداف املنوطة هبا

 .احلكومية واملؤسسات املتخصصة

ها املختلفة حتت تنظيم وتدخل الدولة من خالل الرقابة الشديدة من أجل محاية لتأمني بأدوار اتقوم شركات 
متارس الدولة هذه الرقابة من  ،من جهة، وزيادة كفاءة الشركة من جهة أخرى للوفاء بالتزاماهتا املؤّمن هلمحقوق 

"  مديرية التأمينات " 07-95من األمر  209املكلف بالتأمينات مبوجب املادة  اجلهازبواسطة  ؛خالل وزارة املالية
بامتالكها السلطة و  ،1995إنشاؤها عند إعادة تنظيم وزارة املالية يف فيفري  تّ اليت و  ،للمديرية العامة للخزينة التابعة

صناعة التأمني والسهر بتساهم يف إعداد القوانني والتنظيمات املتعلقة  فهي ،القانونية، التقنية، االقتصادية واملالية
ن هلم من خالل التأكد من القدرة على الوفاء طبيقها واحرتامها، كما حترص على محاية مصاحل املؤمّ على ت

 سنتناوهلا بالتفصيل. هيئات أخرى أداء مهمة الرقابة ساعد وزارة املالية يفهذا وت ؛اجتاههم زاماهتاتبال
 

 المجلس الوطني للتأمينات: -1.2.1.4
بنية ومهام هذه اهليئة ددت ح  وقد  ،1997جويلية  10يف  07-95 تأسيس هذا اجمللس مبوجب األمر تّ 

؛ حيث يتكون من ممثلني من 1995أكتوبر  30 الصادر يف 339-95بشكل واضح من خالل املرسوم التنفيذي 
ه أنّ كما   ،ن هلم، شركات التأمني، وسطاء التأمني، عمال قطاع التأمني، وزارة املالية...(هيئات خمتلفة )الدولة، املؤمّ 

 تتجسد مهامه يف ما يلي: .منظم من عدة جلان تقنية متخصصة
 .عقلنة سوق التأمينات من خالل منح أو سحب االعتمادات -
 .تقدمي أراء حول تسعري التغطيات التأمينية -
 .اقرتاحات وآراء حول النصوص التشريعية والتنظيمية القادرة على حتسني سري سوق التأميناتتقدمي  -
 .يف املسائل املتعلقة بوضعية نشاط التأمني وتنظيمه الستشارةتقدمي ا -
 .وكذا سياسات التوظيف لضمان السيولة الالزمة ،حتسني ظروف السري الداخلي لشركات التأمني -
 .توجيه وتطوير سوق التأمني اجلزائري ملواكبة التطورات على الساحة الدولية -
 .من فرص حدوث املخاطر تطوير سياسات احلماية والرقابة للتقليل -
 .حتديد أقساط التأمني وفقا لإلحصائيات الوطنية -
 .تسيري شركات التأمنيو الة لتطوير قطاع التأمني وإدخال التقنيات احلديثة يف إدارة إقامة مراكز حبوث فعّ  -
 .السهر على مردودية األموال اجملمعة -
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 :(UAR)التأمين الجزائري لشركات التأمين وإعادة  االتحاد -2.2.1.4
 وفقا سرّي ، ي  1994أفريل  24مد يف واعت   1994فيفري  22تأسيسه يف  تّ  ،نني اجلزائريةمجعية املؤمّ  لثمي  

ل ما يشبه جتمع للمهنيني له صفة اجلمعية املهنية؛ حيث يشكّ  املتعلقة باجلمعيات ألنّ  31-90ألحكام القانون 
خيتلف عن اجمللس الوطين  ،ني اليت تنشط يف سوق التأمني اجلزائريتشرتك فيه كافة شركات التأمني وإعادة التأم

 :ما يليوتنحصر مهامه في نني فقطهذا األخري يهتم مبشاكل واهتمامات املؤمّ  يف كون أنّ  (CNA)للتأمينات 
 .متثيل املصاحل املهنية -
 .ترقية وتطوير نشاط قطاع التأمني -
 .من طرف شركات التأمني العمل على حتسني نوعية اخلدمات املقدمة -
 .املساعدة على ترسيخ واحلفاظ على أخالقيات املهنة يف ممارسة خمتلف النشاطات -
 املسامهة يف حتسني مستوى تأهيل وتكوين عمال قطاع التأمني. -
 

 لجنة اإلشراف على التأمينات: -3.2.1.4
صص خت   ،أجل تقوية وسائل العمل الرقايباملتعلق بالتأمينات من  04-06جنة وفقا للقانون لإنشاء هذه ال تّ 

وضع غرامة مالية يف حالة عدم  ،هلا وسائل التدخل الضرورية مثل: إمكانية التقليص من نشاط شركات التأمني
قواعد أٌي من عدم احرتام  ويف حالة ،احرتام تسعريات التأمني اإلجباري وعدم مسك الدفاتر والسجالت اإلجبارية

جنة بالتايل للّ و  ،تسعريات التأمني اإلجباري وإعادة تنظيم إجراءات التصفية القضائية ،تقنيةمتثيل االلتزامات ال
 سلطة عامة على شركات التأمني من خالل:

 .مراقبة حركة األموال -
 .املؤّمن هلممحاية حقوق شركات التأمني و  -
 .شركات التأمني تمراقبة استثمارا -
 مراقبة حجم التعويضات. -
 

 الهيئة المركزية لألخطار: -4.2.1.4
لتحسني تأطري سوق التأمني ولضمان الرقابة املستمرة  04-06تأسيسها من خالل القانون  هي األخرى تّ 
 خلق منتجات تأمني جديدة.و تساعد يف حتديد التسعريات كما لألخطار حمل التأمني،  
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 التأمين في الجزائر: تحليل الوضعية الحالية لقطاع -3.1.4

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

 .((Swiss ( RE)حسب دراسة أجرهتا شركة  السوق األفريقي للتأمني يف %1.93عامليا(، مبسامهة تقدر بـ:  59
إنتاج قطاع التأمني  كل من  يف اجلزائر من خالل التطرق إىل التأمني قطاعحتليل الوضعية احلالية ل سنحاول 

 .أمنيوكثافة الت معدل النفاذية، ووالتأمني على األشخاص األضرارتعويضات لفرعي التأمني على التطور حجم و 
 

 :تحليل إنتاج قطاع التأمين -1.3.1.4
 هنايةسنة تلوى األخرى بنسب متفاوتة، إىل أن بلغ  باستمرار تزايد 2006ومنذ سنة  التأمنيرقم أعمال قطاع 

 خالل دجمليار  99.3 ـ:ب ق ّدرمقارنة برقم أعمال و (، إمجايل التأمني املباشر) دجمليار  113.9 تهقيمما  2013 سنة
؛ وعن تركيبة رقم األعمال، فعلى مّر السنني مل تتعدى % 14.66 :تقدر بـ زيادة حققفقد   ،2012ة لسنة نفس الفرت 

، عكس فرع التأمني على األضرار الذي حقق من رقم األعمال % 9 ما نسبتهعلى األشخاص مسامهة فرع التأمني 
 اجلارية األسعاربالزيادة اليت عرفتها ر ذلك ، ويفسمن إمجايل التأمني املباشر % 91مسامهات دائما ما تعدت نسبة 

 من املغطاة األخطار من جديدة أنواع لظهور نظرا ،املؤّمن هلم قبل من هاعلي الطلب ارتفاع وكذاملنتجات التأمني، 
  (.15اجلدول رقم ) كما هو موضح يف،  الدولةإجبارية بعض أنواع التأمني املفروضة من قبل  وكذا الشركات قبل

     مليون دج( الوحدة:) (2013-2006) في الجزائر خالل الفترةإنتاج قطاع التأمين تطور (: 15رقم )الجدول 

  www.cna.dz :باالعتماد على معطيات اجمللس الوطين للتأمينات على املوقع االلكرتوينالمصدر: 

 

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 السنة
 927 105 802 92 830 79 902 73 955 70 574 62 337 49 830 42 تأمينات األضرار

 034 8 586 6 6670 7179 5553 5281 3395 2988 ألشخاصاتأمينات 
 961 113 389 99 86500 082 81 76508 67855 52732 45818 اإلمجايل رقم األعمال

 %14.66 %14.90 %6.68 %5.95 %12.75 %28.67 %15.09 % 12.8 نسبة الزيادة

 حصة السوق

 %92.95 %93.37 %92.29 %91.14 %92.74 %92.22 %93.56 %93.47 تأمينات األضرار

 %7.05 %6.63 %7.71 %8.86 %7.26 %7.78 %6.44 %6.53 صألشخااتأمينات 

http://www.cna.dz/
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ضرار والتأمني ومن أجل التحليل الوايف إلنتاج قطاع التأمني وجب علينا الفصل بني فرعي التأمني على األ
 .على األشخاص

  تأمينات األضرار:أوال: 
سنة هناية  بلغباستمرار سنة تلوى األخرى إىل أن فرع التأمني على األضرار رقم أعمال تزايد  2006منذ سنة 

، أي حتقيق 2012يف نفس الفرتة لسنة  دجمليار  92.8 ـ:ب ق ّدرمقارنة برقم أعمال  دجمليار  150.9 ما قيمته 2013
حسب  إنتاج التأمني على األضرار يف اجلزائر؛ وعن توزيع تطور %  93بـ:وحصة سوقية تقدر  % 14 :ـتقدر ب زيادة
  (.16) رقمفيمكن توضيحه من خالل اجلدول  (2013-2006) خالل الفرتة فروعه

  
  (2013-2006) ترةخالل الف حسب فروعه في الجزائر األضرارإنتاج التأمين على  تطور توزيع (:16الجدول رقم )

     مليون دج( الوحدة:)

  www.cna.dz :قع االلكرتوينباالعتماد على معطيات اجمللس الوطين للتأمينات على املو المصدر: 

 

ملحوظا يف رقم األعمال ماعدا فرع التأمني على النقل؛  ارتفاعاشهدت مجيع فروع التأمني على األضرار 
حيث ساهم بنسبة  مليار دج 61.3ما قيمته  2013هناية سنة  حيث بلغ رقم أعمال فرع التأمني على السيارات

 زيادة حقق فقد 2012مقارنة بنفسة الفرتة لسنة إمجايل رقم أعمال التأمني على األضرار، و من  % 58 بـ: تقدر
 النشاط يبقى ختياريواال اإلجباري بشقيه السيارات تأمني فرع أعمال رقم أن القول نستطيع، % 16.60 ـ:تقدر ب
 السياراتتأمني  فرع إنتاج تزايد تفسري ميكن لعموما وعلى، الفروع ببقية مقارنة األوىل املرتبة حيتل الذي احليوي
من جهة، ومن جهة  السيارات حضرية ارتفاع مع والذي تزامن السيارات تأمني عقود على العمالء طلب بتزايد

 اليت املرور وادثاملتواصل حل رتفاعاال ظل يف خاصة ،آخر سنتني خالل 50 % بنسبة أخرى الرتفاع التسعرية
 . طائلة أمواال التأمني تشركا تكلف أصبحت

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 السنة
 310 61 580 52 399 43 644 39 085 35 642 29 960 23 907 20 تأمني السيارات

IRD 16 954 19 097 25 660 28 211 26 505 28 682 32 022 35 424 
020 6 737 5 028 5 116 4 تأمينات النقل  6 093 5 646 5 333 5 475 
 792 2 244 2 626 1 237 1 785 738 544 605 التأمني الزراعي
 924 621 476 422 673 794 706 245 تأمني القرض

 927 105 057 92 285 80 902 73 918 71 579 62 314 50 459 43 اجملموع

http://www.cna.dz/
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بلغ سنة تلوى األخرى إىل أن  مستمر تزايد (IRDكما شهد فرع التأمني على احلريق واألخطار املتعددة )   
، ما مليار دج 35.42 ـ:ب ق ّدررقم أعمال  حيث حقق ،2012 سنةمقارنة بنفس الفرتة ل 2013سنة  % 10.6نسبة 
 الكوارث على التأمني أعمال رقم رتفاعيرجع هذا إىل ا على األضرار، التأمني رقم أعمال من إمجايل % 33نسبته 

 .باملؤسسات املتعلقة األخطار وتزايد املدنية املسؤولية على والتأمني احلرائق وعلى الطبيعية

رقم  حيث حقق ،2012 سنةقارنة بنفس الفرتة لم، % 2.7بنسبة  اطفيف اارتفاعشهد فرع التأمني على النقل 
 التأمني خنفاضال نظرا، التأمني على األضراررقم أعمال إمجايل من  % 5 ما نسبته، مليار دج 5.4 ـ:ب ّدرق   أعمال

 .اجلوي النقل على

واستحوذ  ،2012مقارنة بنفس الفرتة لعام  % 24.4 ـ:قدر بت معتربة زيادةا فرع التأمني الزراعي فشهد أمّ  
األقساط املكتتبة من قبل املؤمن هلم  نظرا لتزايد ،على األضرار من إمجايل رقم أعمال التأمني % 3 على ما نسبته

من رقم أعمال الفرع، ث تليها تأمينات األضرار على ممتلكات القطاع  % 58واليت تشغل  يف التأمينات احليوانية
 .% 14التأمينات الزراعية حبصة و  ،% 28 الفالحية حبصة الفالحي خاصة املواد واملعدات

مقارنة بنفس الفرتة لعام  % 48.8 ـ:يقدر بمعتربا نسبيا فشهد منوا  ،ص فرع التأمني على القرضا فيما خيأمّ 
األقساط املكتتبة من  نظرا لتزايد ،التأمني على األضراررقم أعمال من إمجايل  % 1 واستحوذ على ما نسبته ،2012

حققت اليت  وقروض الصادرات ،% 89 بـ:حققت زيادة تقدر واليت القروض العقارية قبل املؤمن هلم يف تأمينات 
 .% 14 :زيادة تقدر بـ

  تأمينات األشخاص:ثانيا: 
 ق ّدرمقارنة برقم أعمال  دجمليار  8 تهقيم ما 2013 سنة رقم أعمال فرع التأمني على األشخاص هنايةبلغ 

 % 7 حوذ على ما نسبتهواست، % 22 :ـتقدر ب زيادة، أي حتقيق 2012نفس الفرتة لسنة  خالل دجمليار  6.5 ـ:ب

قد ت  واألضرار األشخاصلفصل بني فرعي التأمني على ا إىل أنوجتدر اإلشارة هنا  ،من إمجايل رقم أعمال التأمني
؛ وعن توزيع دخول شركات خاصة بالتأمني على األشخاص للسوق اجلزائرية، ما ساهم بدوره يف  2011سنة 

فيمكن توضيحه من  (2013-2006) خالل الفرتة حسب فروعه ئرإنتاج التأمني على األشخاص يف اجلزاتطور 
   (.17) رقمخالل اجلدول 
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 (2013-2006) حسب فروعه خالل الفترة في الجزائر إنتاج التأمين على األشخاصتطور توزيع  (:17الجدول رقم )
 دج( مليونالوحدة: )

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

فرع ل اشهده زيادةأكرب ، فكانت شهدت مجيع فروع التأمني على األشخاص منوا ملحوظا يف رقم األعمال
، 2012سنة ب مقارنةمليار دج  1.3ـ: ب ق ّدررقم أعمال حيث حقق  ،% 41.1 ـ:التأمني على احلوادث بنسبة تقدر ب

مقارنة  % 24 ـ:تقدر ب زيادة مليار دج بنسبة 2.6ـ: يقدر ببرقم أعمال ، يليه فرع التأمني على التقاعد اجلماعي ثّ 
 على التوايل % 8.2و % 19.2 ـ:فعرفا منوا يقدر ب ،ا فيما خيص فرعي التأمني على املرض والسفر، أمّ 2012 بسنة

  مقارنة بنفس الفرتة.

 
 :حجم تعويضات قطاع التأمين -2.3.1.4

على تأمني الفرع ا ، أمّ 2013هناية سنة  دجمليار  37.1األضرار  على تأمنيالبلغ حجم تعويضات فرع 
 .دجمليار  1.6بلغ حجم التعويضات ف األشخاص

 تأمينات األضرار:أوال: 
من هذه التعويضات تتعلق  % 80 نسبة ،دجمليار  37.1 األضرار على تأميناتالفرع تعويضات بلغ حجم 

يليها فرع التأمني على احلريق واألخطار املتعددة  ثّ  ،دجمليار  29.8 :ـبفرع التأمني على السيارات بقيمة تقدر ب
(IRDبقيمة تقدر ب )(18م )جلدول رقكما هو موضح يف ا  ،% 14 :ـنسبة تقدر ببو  ،دجمليار  5.3 :ـ. 

 
 
 
 

                                                 
 -  2010فالبيانات املفصلة متوفرة بداية من سنة باعتبار أن هذا الفرع ت فصله حديثا عن فرع التأمني على األضرار. 

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 السنة

 604 1 176 1 406 1 264 2 / / / / املرض احلوادث وتأمني

 512 1 397 1 861 792 / / / / تأمني السفر

 251 2 863 1 943 1 809 1 / / / / التأمني على احلياة والوفاة

 665 2 149 2 458 2 312 2 / / / / التأمني اجلماعي

  2988 3395 5281 5553 7 179 6 670 6 586 8 034إمجايل التأمني على األشخاص
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    مليون دج(.الوحدة: ) (2013( في الجزائر حجم تعويضات فرع التأمين على األضرار (:18الجدول رقم )

 النسبة قيمة التعويضات الفروع
 %80 858 29 تأمني السيارات

IRD 5 352 14% 

 %2 821 تأمينات النقل

 %2 720 التأمني الزراعي
 %1 237 تأمني القرض

291 37 اجملموع  100% 

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

 

 الشكل من خالل حسب فروعه بصورة أفضل حجم تعويضات فرع التأمني على األضرار أن نوضح ميكن
 .(58رقم )

    مليون دج(.الوحدة: ) (3013) في الجزائرين على األضرار حجم تعويضات فرع التأم (:58الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 تأمينات األشخاص:ثانيا: 

من هذه التعويضات تتعلق  % 68نسبة ، دجمليار  1.6األشخاص  على تأمنيالبلغ حجم تعويضات فرع 
 (.19اجلدول رقم )، كما هو موضح يف دجمليار  1 :ـبقيمة تقدر ب لتقاعد اجلماعيابفرع التأمني على 

 
 
 

81%

14%

2% 2% 1%
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   مليون دج(.الوحدة: ) (2013)في الجزائر حجم تعويضات فرع التأمين على األشخاص  (:19الجدول رقم )

 النسبة قيمة التعويضات الفروع
 %4 69 تأمني احلوادث

 %0 / املرض

 %3 52 السفر

 %25 412 ى احلياة والوفاةالتأمني عل
 %67 095 1 التقاعد اجلماعي

 %100 630 1 اجملموع
Source: Conseil National des Assurance, Note de conjoncture du marché des assurances (2013), 

Algérie, 2013, p: 13. 

 ل من خاللاألشخاص حسب فروعه بصورة أفضحجم تعويضات فرع التأمني على أن نوضح ميكن 
 .(59رقم ) الشكل

   مليون دج(.الوحدة: ) (2013)في الجزائر  األشخاصحجم تعويضات فرع التأمين على (:59الشكل رقم )

4%

0% 3%

25%

68%

              

      

      

                           

                 

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

 
من هذه  % 68 نسبةـف ،2013خالل سنة  ألشخاصعلى ا شبكة توزيع منتجات التأمنيفيما خيص 

منها ت  % 17.31 وما نسبته ؛واملمتلكات األشخاصعن طريق وكاالت شركات التأمني على  توزيعها املنتجات ت
 ، يف حني% 14.61 بتوزيع ما نسبته افقامو ا بالنسبة للوكالء العامون أمّ  ،توزيعه عن طريق فروع صريفة التأمني

 من هذه املنتجات. % 0.06بتوزيع ما نسبته  السماسرة ساهم
 



   على قطاع التأمين في الجزائر 2مدى إمكانية تطبيق توجيهات المالءة  رابع: الفصل ال

187 

 

 :معدل النفاذية وكثافة التأمين -3.3.1.4
وهذا ما  ،مسامهته يف االقتصاد الوطين تبقى ضعيفة إاّل أنّ  ،أمهية قطاع التأمني يف النشاط االقتصاديرغم 

   وكثافة التأمني.   نفاذيةالمعدل سيتم تناوله من خالل دراسة تطور 
  نفاذية التأمين: معدلأوال: 

ومل  (2012-2006)الفرتة ت منخفضة تفاوتت سنويا خالل معدال التأمني يف اجلزائرنفاذية  معدلحقق 
  (.20من خالل اجلدول رقم ) ، كما هو موضح2009والذي ت تسجيله سنة  %0,77تتعدى 

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

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 السنة
 8460 9 306 11 043 10 034 12 049 14 481 15 843 (PIB) احمللي اإلمجايل الناتج

 %,810 %0,60 %0,67 %0,77 %0,62 %0,58 %0,55 معدل النفاذية

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

يف دول منظمة التعاون االقتصادي  بذلك املسجلمقارنة معدل نفاذية التأمني يف اجلزائر منخفض  يبقى
 ((. % 2.95(، املغرب )% 1.82)تونس ) ومنطقة املغرب العريب

وذلك بالنظر لعدة أسباب تتعلق  معدل نفاذية التأمني املنخفض ضعف قطاع التأمني يف اجلزائر،عكس ي
اليت ال ترقى إىل تطلعات املكتتبني، بالدرجة األوىل بنقص ثقافة التأمني لدى الفرد اجلزائري، ونوعية اخلدمات 

 وكذلك عدم التزام شركات التأمني بتواريخ دفع التعويضات يف حالة حدوث الكارثة.

 تطور كثافة التأمين:ثانيا: 
بلغ حيث  ؛2012-2006تزايدا مستمرا خالل السنوات  على التأمني اجلزائري معدل إنفاق الفردشهد 

بالنظر إىل  اهذا املعدل يبقى منخفض أنّ  إالّ ، 2006دج خالل عام  1389 :ـمقارنة ب 2012 سنةدج خالل  2672
يف كما هو موضح وكذلك ضعف دخله.  ، لفرد اجلزائريلدى اتعلق بنقص ثقافة التأمني يأمهها عدة أسباب 
 .(21اجلدول رقم )

 (.2012-2006) خالل الفترة في الجزائر تطور كثافة التأمين (:21الجدول رقم )
 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 السنة

 495 37 717 36 978 35 268 35 745 34 096 34 481 33 عدد السكان )مليون(
 67 02  3732 25 32 203 2 957 1 580 1 389 1 كثافة التأمني )دج/الفرد(

Source: Conseil National des Assurance, Note statistiques du marché algérien des assurances (2012), 
Algérie, 2012, p  : 04. 
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 .في الجزائرلقطاع التأمين  اإلطار العام لنظام المالءة   -42.

 
 أوقاهتا يف والغري واملستفيدين هلم ناملؤمّ  اجتاه بالتزاماهتا الوفاء علىهتا قدر  يف التأمني شركات مالءة تتمثل

 جمموعة من االلتزامات التنظيمية عليها اجلزائرياملشرّع  فرض التأمني شركات مالءة ضمان أجل منو ، احملددة
 ،التقنية والديون التقنية املخصصات بتكوين االلتزاموكذا  املالءة، وهامش االجتماعي املال رأس من دىاأل داحلك
هذا  يف سنتطرقيف هذا السياق  هلا. املوافقة وبالنسب املناسبة باألصول التنظيمية االلتزامات متثيل إىل اإلضافةب

ملالءة لقطاع التأمني قبل صدور اقواعد ، الرقابة على املالءة لقطاع التأمني يف اجلزائرإىل اجلوانب املتعلقة ب احملور
 .هبااملؤشرات اإلحصائية املتعلقة و  لشركات التأمني اجلزائريةتقييم هامش املالءة وأخريا  ،2013قانون 

 
 الرق ابة على المالءة لقطاع التأمين في الجزائر: -4.1.2

 تأمني إعادة أو تأمني شركة كل  ،اجلزائر يف التأمني نشاط حيكم الذي والتشريعي القانوين للنظام وفقا
 1:يلي إىل ما باالمتثال مطالبة

 .والتقنية احملاسبية ئقالوثا تقدمي آجال -
 .املالءة -
 
 والتقنية: المحاسبية الوثائق تقديم آجال -4.1.1.2

  جويلية 22 يف سنويا بتقدمي الوثائق املبينة يف األمر املؤرخاجلزائرية تأمني ال إعادة أو التأمني تلتزم شركات
وذلك  ،التأمني( على إلشرافا )جلنة بةالرقا هيئة ( إىل1997أوت  24الصادرة يف  56)اجلريدة الرمسية رقم  1996

 04.2-06 القانون املعدل مبوجب 07-95 رقم القانون من  226املادة ألحكام وفقا ،سنة كل  من جوان 30 قبل

 3:ما يليتتمثل الوثائق املعنية في
 .امللحقة واجلداول النتائج حسابات، امليزانية - 

 .احلسابات مدققي تقرير - 
 .التقنية احلاالت - 
 .فصلي(ال) املالءة هامش وجدول )الفصلي( املالية التوظيفات جدول - 

                                                 
الصناعة التأمينية، الواقع  :امللتقى الدويل السابع حول ورقة مقدمة ضمن، -مع إشارة خاصة لحالة الجزائر  -عناصر التنظيم االحترازي لنشاط التأمين، ار عبد الرزاقحبّ  -1 

 . 12 ، ص:2012ديسمرب  04 -03ما بني  ،جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، - جتارب الدول - العملي وآفاق التطوير
2 - KPMG, guide investir en Algérie, ELIPSE, 2012, p: 53 

  .13: مرجع سابق، ص، ار عبد الرزاقحبّ  -3 
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 .التأمني إعادة خمطط - 
 .عاملا الطابع ذات املعلومات - 

 
 :المالءة -4.2.1.2

إدخال بعض التعديالت بعد ذلك ت ّث  ،1995 ةاجلزائر سن يف التأمني تلشركا املالءة نظام وضع تّ 
 الذي اشتمل على، و 07-95املعدل واملتمم للقانون  2006فيفري  20يف  04-06صدور القانون  بعد  2006سنة

جديدة  فاقاآفتح  اممّ  ،وغريها التأمينية املنتجات أو بإجراءات الرقابة املتعلقة سواء ،التنظيمية اجلوانب خمتلف
ئات املسؤولة على قطاع بعد ذلك قامت اهلي. التشريعات بعض يف النظر إعادة خالل من اجلزائر يف لقطاع التأمني

 2013جتسد ذلك من خالل إصدار مرسومني تنفيذيني سنة  ،التأمني بإدخال إصالحات جذرية متس هذا اجلانب
 تشركا ميزانية يف أصول االلتزامات هذه لوكذا متثي التقنية، وحتديد االلتزامات تكوين وكيفيات شروطليبني 
 عناصر أهم ذكر القانوين ميكننا اجلانب من 1.املعتمدة األجنبية نيشركات التأم التأمني وفروع إعادةو  التأمني

   :الصلة ذات القانونية اعدو الق
  20 يف املؤرخ 04-06 رقم بالقانون مواملتمّ  لاملعدّ  ،بالتأمني املتعلق 1995 جانفي 25 يف املؤرخ 07- 95رقم األمر -

 .2006فيفري 
 .التأمني لشركات باملالءة املتعلق 1995 أكتوبر 30 يف املؤرخ 343-95 رقم التنفيذي املرسوم -
 .التأمني شركات مال لرأس باحلد األدى املتعلق 1995 أكتوبر 30 يف املؤرخ344 -95 رقم التنفيذي املرسوم -
 شركاتهبا  تقوم اليت التوظيفات أنواع لكل ةالدنيا املخصص للنسب احملدد 1996.02.10يف  املؤرخ املرسوم -

 .2001سنة  واملتمم املعدل إعادة التأمني،و  التأمني
 إعادةو  التأمني لشركات التقنية بااللتزامات املتعلق 2013س مار  28 يف ؤرخامل 13-114 رقم تنفيذيال رسومامل- 

 .التأمني
 30 يف املؤرخ  95-343 التنفيذي رقم املرسوم يعّدل ،2013 مارس  28املؤرخ يف 13-115 رقم تنفيذيال رسومامل -

 .بالتزاماهتا الوفاء على التأمني قدرة شركات حبدود واملتعلق،  1995توبرأك
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .13: مرجع سابق، ص، ار عبد الرزاقحبّ  -1 
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 :2013قواعد المالءة لقطاع التأمين قبل صدور ق انون    -4.2.2

بتكوين خمتلف االلتزامات التنظيمية وهامش  2013ملالءة لقطاع التأمني قبل صدور قانون اقواعد تتعلق 
 اللتزامات التنظيمية باألصول املناسبة هلا.املالءة، ويف كيفية متثيل هذه ا

 
   الحد األدنى لرأس المال االجتماعي:  -4.1.2.2

 ،االجتماعي ملستوى احلد األدى لرأس املال يف اجلزائر أمهية بالغة التأمني ملالءة لشركاتارقابة  أعطى نظام
 متطلبات رأس املال مستويات األحيان تجاوز يف بعضيو  عترب عال جداي   رأس املال االجتماعي هذا املستوى من

يف هذا السياق أعلنت احلكومة  ،(RBCاملخاطر أو نظام ) على أساس الذي يتم 2املالءة  توجيهات اليت حتددها
هو أمر ضروري و  ،ملعايري املالءة الدولية كما هو احلال يف أوروبا حاليا اوفق املالية للمالءة اعزمها على إنشاء نظام

 1.االعتبار التطورات االقتصادية احلاصلة على الساحة الدولية بعنينظام يأخذ  للوصول إىل
 

 االلتزامات التنظيمية: -4.2.2.2
 يفبتكوينها واليت تسجل  التأمني شركات تلتزم اليت التنظيمية االلتزامات خمتلف اجلزائري املشرع حدد

 االلتزامات هذه ن هلم. تتمثلماية مصاحل املؤمّ حل وكذا كيفية حساهبا، وذلك ضمانا ،جانب اخلصوم من امليزانية
 يلي: فيما التنظيمية

 .االحتياطات التقنية -
 .التقنية املخصصات -
 .التقنية الديون -

ميكن االستناد إىل عناصر أخرى  اجلزائرية باإلضافة إىل العناصر السابقة للمالءة املالية لشركات التأمني
 :ما يليتتمثل في

 .ل شركات التأمنيبات املدفوعة من قحجم التعويض -
  .التوظيفات املالية -
 
 

                                                 
 - RBC: Risk Based Capital. 
1- 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 
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 1:يلي فيما التنظيمية االلتزامات هذه أهم تتمثل

 االحتياطيات: أوال:
 :يلي ما به املعمول التنظيم حسب االحتياطيات تتضمن

 .نيةالقانو  كاالحتياطيات التأمني لقطاع اجلزائري احملاسيب املخطط يف املبينة االحتياطيات -أ
 .التأمني وإعادة التأمني شركات يف املختصة األجهزة مببادرة يكون آخر اختياري احتياطي كل -ب

 :التقنية المخصصات :ثانيا
  :نوعني فيها منيز

 المقتطعة: التقنية المخصصات -أ
 تتعترب االقتطاعا حيث ؛الصادرة االشرتاكات أو األقساط من لالقتطاع القابلة التقنية املخصصات هي

 :نوعني وهي األخرى على اجلارية، املالية للسنة كتكلفة املخصصات هلذه نةاملكوّ 

 الضمان: مخصص 
ّولبالتزاماهتا الوفاء على التأمني شركة قدرة لتعزيز الرصيد هذا خيصص  حسب باقتطاع املخصص هذا ، مي 

 إعادة تنازالت وخصم الرسوم إلغاء دون من املالية خالل السنة معجت   اليت الصادرة االشرتاكات أو األقساط نسبة
 .الشركة هبا تقوم اليت التأمني عمليات جلميع % 9االقتطاع  نسبة تساوي التأمني،

 أو للشركة املال االجتماعي ورأس ناملكوّ  مبلغه جمموع نسبة تفوق عندما الضمان خمصص متويل يتوقف
 :التالية النسب إحدى التأسيس أموال
  .التقنية الديون جمموع من % - 5

 إلغاء أي من الصافية األخرية املالية السنة خالل املقبولة أو الصادرة االشرتاكات أو األقساط جمموع من % - 7.5
 .رسم أو

 .األخرية املالية سنواتالثالث  يف وقعت اليت الكوارث نفقاتل السنوي املعدل من % - 10

 التقنية للديون اإللزامي التكميلي المخصص: 
 تصرحيات وعن سوء تقييمها عن الناجتة التقنية الديون يف حمتمل عجز أي لتعويض الرصيد اهذ نكوّ ي  
  .بذلك املرتبطة التسيري نفقات عن ، وكذااملالية السنة إقفال بعد الكوارث

 اليت التأمني عمليات لقاء تدفع اليت والتكاليف الكوارث مبلغ من5 %  نسبة باقتطاع املخصص هذا لوّ مي
  .دفعها املطلوب والتكاليف الكوارث مبلغ مع يتناسب مبا سنويا املخصص هذا ضبط يعاد، التأمني شركة هبا تقوم

                                                 
 .2004أوت  29املؤرخ يف  272-04م ، واملرسوم التنفيذي رق1995أكتوبر  30املؤرخ يف  342 -95املرسوم التنفيذي رقم  -1 
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 المقتطعة: غير التقنية المخصصات -ب
 األجهزة من يستحدث مببادرة آخر خمصص أي ميزانيتها خصوم يف وتسجيل بتكوين التأمني شركات تلتزم

 املخصصات هذه أنّ  أي الصادرة، االشرتاكات األقساط أو من عاتاقتطا عن ناتج يكون أن دون فيها املختصة
 .املالية للسنة كتكلفة تعترب ال التقنية

 التقنية: الديون ثالثا:
 التأمني ومستفيدي عقود هلم ناملؤمّ  اجتاه التأمني إعادة أو التأمني شركات التزامات التقنية الديون متثل
 .التأمني ميزانية شركات خصوم جانب يف التقنية ديونال هذه تسجل حيث ؛املتنازلة واملؤسسات

  :يلي فيما االلتزامات هذه تتمثل 

 :األضرار تأمين مجال في -أ
 :يلي فيما األضرار تأمني جمال االلتزامات التقنية يف تتمثل

 التسديد قيد والتكاليف الخسائر مخصص:    
 عن الناجتة باقي األضرار وبني السيارات لتأمني دفعت اليت والتكاليف اخلسائر بني اجلزائري التنظيم قفرّ ي  
 .األخرى األخطار

 السيارات غري أضرار األضرار على التأمني يف تدفع اليت والتكاليف للخسائر بالنسبة املخصص هذا عتربي  
 األموال ؤوسر  منها ،اجلرد تاريخ إعداد عند تسويتها تمي مل اليت اخلسائر على املرتتبة التقديرية املصاريف كمبلغ
 .التأمني شركة بعد تتحملها مل اليت للريوع املكونة

 كارثة وقوع تعويض إثر ددح   إذا ما حالة يف مبلف، ملف التقييم طريقةل اوفق سنويا املخصص هذا سبحي  
 طرح مع التعويض هذا األقل قيمة على املخصص هذا يساوي أن وجب، هنائي غري أو العدالة من هنائي بقرار

 .االقتضاء عند املدفوعة قاتالتسبي

 تقدم اليت الطعون اعتبار دون اخلام مبلغها أساس على دفعها املطلوب اخلسائر واملصاريف سبحت   أن جيب
 السيارات لتأمينات بالنسبة اأمّ  نفسه، اإلجراء التأمني معيد عب  ويتّ  التأمني، إعادة تكاليفها تتحمل اخلسائر اليت أو

 .اجلسدية املادية واخلسائر اخلسائر حسب خمتلفة تقييمات ءبإجرا املخصص هذا فيحسب

 المؤجلة  المقبولة أو الصادرة االشتراكات أو األقساط(PPNA): 
 الواقعة الفرتة يف مسبقا اشرتاك مدفوع أو قسط ذي عقد يأل العامة واملصاريف األخطار لتغطية صصخت  

 .عقدال يف احملدد املقبل االستحقاق وأجل اجلرد تاريخ بني
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 :الجسمانية الحوادث من والتأمين األشخاص تأمين مجال في -ب
 باملخصصاتسمى ت  ريوع  شكل يف تتم اليت التعويضات مجيعيف و  األشخاص تأمينات يف التقنية الديون

 :يلي كما األخرية هذه حتددو  الرياضية،

 األشخاص تأمينات في الرياضية المخصصات: 
 ألقساطا) له نوديون املؤمّ  املستقبلية( املدفوعات أو ن )الريوعاملؤمّ  لديون احلالية القيم بني الفرق متثل
 .حمددة فرتة خالل املستقبلية(

 الجسمانية بالحوادث المرتبطة الرياضية المخصصات: 
 .اجلسمانية احلوادث تأمني يف يتحملها اليت للريوع ناملؤمّ  التزامات قيمة املخصصات هذه متثل

 :التنظيمية زاماتااللت تغطيةرابعا: 
التمثيل  هذا التأمني، وإعادة التأمني شركات ميزانية يف أصول شكل يف التنظيمية ل االلتزاماتث  مت   أن جيب

  1يلي: ماك اجلزائري التنظيم حدده اللتزاماتل

 :الدولة قيم -أ
 :يلي ما على القيم هذه تشتمل

 .اخلزينة سندات  -
 .اخلزينة لدى ودائع  -
 .بضماهنا تتمتع أو الدولة تصدرها اليت تااللتزاما  -

 يثح ؛بقيم الدولة لتمثيلها التنظيمية االلتزامات قيمة من األقل على% 50 نسبة اجلزائري املشرع حدد
 التنظيمية االلتزامات املتبقي من اجلزء اأمّ  املدى، وطويلة متوسطة للقيم األقل على نصفها خيصص أن ينبغي

 السوق. يف املتاحة للفرص وفقا األخرى األصول عناصر على فيقسم

 :المماثلة والسندات األخرى المنقولة القيم -ب
 :يلي ما على القيم هذه تشتمل

 .األخرى املالية واملؤسسات التأمني إعادة أو للتأمني اجلزائرية املؤسسات أسهم -
 .باملالية كلفامل الوزير موافقة بعد التأمني إعادة أو للتأمني األجنبية املؤسسات أسهم -
 .والتجارية الصناعية اجلزائرية املؤسسات أسهم -

 جزائرية شركات عن املماثلة الصادرة املالية األوراق أو املنقولة القيم حصة تتجاوز أاّل  اجلزائري املشرع أوجب
 .االلتزامات التنظيمية من 20 % تهنسب ما البورصة مستوى على مسجلة غري

                                                 
 .1995أكتوبر  30املؤرخ يف  342 -95من املرسوم التنفيذي رقم  11املادة  -1 
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 :العقارية األصول -ج
 أو التأمني لشركات التابعة العقارية األصول كل التنظيمية االلتزامات متثيل يف املقبولة العقارية األصول ربعتت  

  :يلي ماك اجلزائري املشرع حددها، مالية مداخيل حتقق واليت الوطين الرتاب على الواقعة التأمني إعادة
 .الوطين الرتاب على الواقعة املبنية العقارات -
 .العينية لعقاريةا احلقوق -

 :األخرى التوظيفات -د
 :على شكل تكون أن فممكن ،السابقة العناصر ضمن تندرج ال اليت التوظيفات خمتلف هي
 .النقدي السوق يف توظيفات -
، وغريها البنوك لدى كالودائع اجلزائر يف هبا املعمول والتنظيمات القوانني احتدده اتالتوظيف من آخر نوع أي -

 .خزائنها يف املوجودة املالية املبالغ ىلإ باإلضافة
 
 المالءة لشركات التأمين الجزائرية:المؤشرات اإلحصائية المتعلقة ب  -4.4.2

  1سب هامش املالءة لشركات التأمني أو إعادة التأمني على أساس:حي  

  :ةالديون التقني -أ
 يف حمددة هي كما  تقنيةال الديون من % 15 على األقل التأمني شركات مالءة هامش يساوي أن جيب

 .التأمني إعادةأو  التأمني شركة ميزانية خصوم

  :األقساط -ب
 من فرتة أية يف سابقا املنصوص عليه التأمني إعادةأو  التأمني شركات مالءة هامش يكون أن جيب ال

 أيةأو  التأمني إعادة تنازالت من الصافية املتضمنة للضرائب، املبيعات جمموع من %  20من أقل املالية السنة فرتات
 .إلغاءات

 هامش املالءةمن خالل  املالءة لشركات التأمني اجلزائريةاملؤشرات اإلحصائية املتعلقة بسيتم التطرق إىل 
  ة.االلتزامات التنظيمي امش املالءة اإللزامي، باإلضافة إىل تغطيةومدى التزام الشركات اجلزائرية هب

 
 
 

                                                 
 2005 اجلزائر، ، رسالة ماجستري غرب منشورة، جامعة قسنطينة،"CAATتحليل مالءة ومردودية شركات التأمين دراسة حالة الشركة الجزائرية للتأمينات"هدى بن حممد،  -1 

 .157ص: 
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 هامش المالءة: -4.1.4.2
 86.152حيث تطور من  ؛2012إىل غاية  2009منذ سنة مستمرا  مستوى هامش املالءة ارتفاعاحقق 

كما هو موضح يف  ،% 40 :ـحمققا بذلك نسبة زيادة تقدر ب، 2012عام  دجمليار  120.511ىل إ دجمليار 
 (.22جلدول رقم )ا
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( )الوحدة: مليون 2012-2009) خالل الفترةشركات التأمين الجزائرية ل مستوى هامش المالءة : تطور(22)الجدول رقم 
 .دج(

 الشركات

 هامش المالءة 
2009 2010 2011 2012 

 النسبة القيمة النسبة القيمة ةبالنس القيمة النسبة القيمة

شركات التأمين على األضرار
 

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% 

2A 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% 

AXA 

Dommage 
/ / / / 2 000 2% 2 004 2% 

ص
شركات التأمين على األشخا

 

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% 

 %85 998 96 %83 475 77 %83 203 71 اجملموع 
102 
397 85% 

 CCR 14 949 17% 15 449  %17 16 919 %15 18 114 15% 

 %100 511 120 %100 917 113 %100 969 92 %100 152 86 اجملموع الكلي 

  :اتباالعتماد على معطي من إعداد الباحثةالمصدر: 

Ministère des finances (direction des assurances), Activité des assurances en Algérie, 2012.    

                                                 
 -  2011اخلانات فارغة: ألن الشركات املعنية بدأت مزاولة نشاطها منذ سنة. 
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مقارنة بسنة  دجمليار  21.763بقيمة  2012سنة )خارج إعادة التأمني( االجتماعي ارتفع رأس املال 
االمتثال ألحكام املرسوم بشركات بعض ال نتيجة لقيام هذه الزيادة يف رأس املال االجتماعي وكانت، 2009

 30املؤرخ يف  344-95املعدل واملتمم للمرسوم التنفيذي رقم  2009نوفمرب  16املؤرخ يف  375-09التنفيذي رقم 

باإلضافة إىل دخول ، واملتعلق باحلد األدى لرأس املال االجتماعي لشركات التأمني املشار إليه سابقا ،1995أكتوبر 
ا أدى إىل زيادة معتربة ممّ  ،شركات تأمني وتعاونية( 6) 2012و 2011التأمني اجلزائرية عامي  شركات جديدة لسوق

 (.23) جلدول رقم، كما هو موضح يف امليار دج 7.6: ـيف رأس املال بقيمة تقدر ب

حدة: مليون ( )الو 2012-2009) خالل الفترةلشركات التأمين الجزائرية رأس المال االجتماعي  تطور: (23) رقم الجدول
 .دج(

 2012 2011 2010 2009 الشركات

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 

2A 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 140 140 114  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 

 865 75 282 71 59254 54103 اجملموع

CCR 13000 13000 13 000 61  000 

   :باالعتماد على معطيات من إعداد الباحثةالمصدر: 

Ministère des finances (direction des assurances), Activité des assurances en Algérie, 2012. 
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 :هامش المالءة اإللزامي 
 يكون أن جيب الكما   ،التقنية الديون من %  15على األقل التأمني ركاتش مالءة هامش يساوي أن جيب

 املادة املتضمنة للضرائب، حسب املبيعات جمموع من %  20من أقل املالية السنة فرتات من فرتة أية يف امشهذا اهل
 ثالثيل ك  يف تقدم تأمني أن شركة على كل ينبغي  1996جويلية 22 يف الصادر 04 رقم الوزاري القرار من  4

 رقم جمموع من %  20من أقل املالءة هامش كان  إذا .مالءهتا هامش فيها تبني  9بالرقم مرمزة وثيقة الرقابة إلدارة
 العمومية للخزينة كفالة  تدفع أو ترفع رأمساهلا أو التأسيسية أمواهلا أو رأمساهلا حترر أن شركةال على وجب األعمال

 .العجز معاينة حمضر توقيع تاريخ من ابتداء أشهر أقصاه ستة أجل يف ذلك ميت أن على العجز، نسبة حدود يف

 هبا تقوم أو ،احملافظون املراقبون هبا يقوم املالية السنة من فرتة أية يف فجائية رقابة عملية نتيجة املعاينة تكون
 .به املعمول للتنظيم طبقا املؤهلة األخرى ةيالرقاب ؤسساتامل كل

فقد جتاوز هذا  ،زائرية حترتم احلد األدى هلامش املالءة على أساس املخصصات التقنيةشركات التأمني اجل
-2009) خالل الفرتة (% 15 / % 3033مرة ) 202و( % 15 / % 29) الضعفنيتراوح ما بني إذ  ،احلد بعدة مرات

 .(24) جلدول رقمكما هو موضح يف ا،  (2012
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 خالل الفترةلشركات التأمين الجزائرية  التقنية الديونعلى أساس المالءة  مستوى هامش: (24)الجدول رقم 
(2009-2012). 

 2012 2011 2010 2009 الشركات

SAA 81% 85% 90% 94% 

CAAR 96% 94% 114% 112% 

CAAT 107% 106% 101% 111% 

CASH 29% 35% 72% 66% 

TRUST 144% 113% 116% 94% 

2A 89% 162% 153% 124% 

CIAR 126% 113% 110% 103% 

GAM 98% 107% 110% 93% 

SalamaAss 47% 138% 140% 124% 

Alliance Ass 83% 140% 92% 101% 

CARDIF AL DJAZAIR 3033% %1133 885% 72% 

CNMA 1301% 133% 117% 145% 

MAATEC 381% 591% 489% 126% 

AXA Dommage / / / 856% 

SAPS / / 1189% 680% 

TALA / / 266% 252% 

CAARAMA / / / 179% 

AXA VIE / / / 679% 

MACIR VIE / / / 863% 

Mutualiste / / / 418% 

 %105 %107 %92 %87 اجملموع

CCR 133% 145% 110% 105% 

  :باالعتماد على معطيات من إعداد الباحثةالمصدر: 

Ministère des finances (direction des assurances), Activité des assurances en Algérie, 2012. 
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ء على أساس املخصصات التقنية أو على شركات التأمني اجلزائرية حترتم احلد األدى هلامش املالءة سوا
هلامش املالءة على أساس املخصصات التقنية فقد جتاوز هذا احلد بعدة مرات ترتاوح ما  ةأساس األقساط؛ فبالنسب

 .2012هناية سنة  (% 15/% 863مرة ) 58( و% 15/% 66مرة ) 4بني 

 3ترتاوح ما بني  ،د بعدة مرات هو اآلخرهلامش املالءة على أساس األقساط فقد جتاوز هذا احل ةا بالنسبأمّ 
 .(25) جلدول رقمكما هو موضح يف ا،  2012اية سنة هن (% 15/% 1439مرة ) 72( و% 15/% 55مرة )

-2009) خالل الفترةلشركات التأمين الجزائرية األقساط على أساس مستوى هامش المالءة : (25)الجدول رقم 
2012).  

 2012 2011 2010 2009 الشركات

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% 

2A 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 695% 458% 342% 183% 

AXA Dommage / / / 1439% 

SAPS / / 731% 119% 

TALA / / 230% 117% 

CAARAMA / / / 145% 

AXA VIE / / / 488% 

MACIR VIE / / / 294% 

Mutualiste / / / 119% 

 %143 %159 %139 %139 اجملموع

CCR 286% 286% 225% 200% 

  :باالعتماد على معطيات من إعداد الباحثةالمصدر: 

Ministère des finances (direction des assurances), Activité des assurances en Algérie, 2012. 
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  االلتزامات التنظيمية: تغطية -4.2.4.2 
 % 100جيب أن تساوي على األقل واليت  ،عن طريق األصول املؤهلةتكون  ظيميةااللتزامات التن تغطية

بعض شركات التأمني ال تلتزم بالنسب التنظيمية املتعلقة  أنّ  إىل وتشري االحصائيات، عن طريق قيم الدولةكذا و 
مثل:  2012-2009وذلك خالل السنوات بتغطية االلتزامات التنظيمية اليت تكون عن طريق األصول املقبولة، 

(CASH( ،)GAM( ،)MAATEC،) (CAARAMA). 
-2009لسنوات ل ومن خالل االحصائيات، قيم الدولة عن طريق التنظيميةأما بالنسبة لتغطية االلتزامات 

( CASH) ،(TRUST( ،)CIAR( )2Aمثل: )التنظيمية بالنسب تبني لنا أن معظم شركات التأمني ال تلتزم  2012
(GAM( ،)SAPSو ،)(CAARAMA). 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 - ( 14أنظر امللحق رقم.) 
 -  (15)أنظر امللحق رقم. 
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.الجزائر  في  التأمين  قطاع  على 2  المالءة  توجيهات  تطبيق  إمكانية  مدى -43.  
 

مواكبة التطورات الدولية يف هذا ضمن السياق املندرج  من الواضح أن اجلزائر أكدت نيتها يف التحول حنو
من خالل إصدار مجلة من القوانني وهذا  ،2املالءة  لتوجيهاتوريب بإصداره االحتاد األما قام به  اجملال على غرار

خالل  منذلك جتسد  ،باستحداث نظام مالءة مالية جديدمن خالهلا الرقابية لقطاع التأمني  اهليئات قامت
  .2013إصدار مرسومني تنفيذيني سنة 

 
  :2013ن  بعد صدور ق انو   لشركات التأمين  التنظيميةااللتزامات   -1.3.4

 .هامش املالءة اخلاصة به تأمني فرع لكل سيكون يف هذا الشأن ينالصادر  للمرسومني وفقا
 

 :المخصصات التقنية -1.1.3.4
املؤّمن بالتزاماهتا اجتاه  الوفاء على التأمني قدرة شركة تعزيز يف املخصصات التقنية من تكوين دفيكمن اهل

 وفقا للقوانني املنصوص عليها. هلم

  :المقتطعة المخصصات التقنية :أوال
 :يلي فيما واملذكورة ،املقتطعة املخصصات التقنية ميزانيتها خصوم يف ن وتسجلِوكت   أن التأمني شركات على جيب

 : الضمان مخصص -أ
 املستفيدين منأو  هلم ناملؤمّ  اجتاه التزاماهتا تغطية على شركة التأمني قدرة لتعزيز نالضماخمصص  يكّون

 السنة خالل املقبولة أو الصادرة االشرتاكات أو األقساط مبلغ من % 1 باقتطاع هذا املخصصل وّ مي   تأمني،ال عقود
 هذا من املتكون املبلغ اإلمجايل يساوي عندما املخصص اهذ لمتوي يتوقف ،والرسوم اإللغاءات من صافية املالية

 1:اآلتية النسب إحدى عن والناتج ارتفاعا األكثر املبلغ تأسيسها أموال أو الشركة رأمسال ومن املخصص
 .التقنية املخصصاتمن مبلغ   5% -
من مبلغ األقساط أو االشرتاكات الصادرة أو املقبولة خالل السنة املالية األخرية صافية من اإللغاءات  7,5 % -

  .والرسوم
 .ة األخريةسنوات املالي من املعدل السنوي ملبلغ اخلسائر املدفوعة خالل الثالث  10% -

                                                 
 التأمني قدرة شركات حبدود واملتعلق  1995أكتوبر  30يف املؤرخ 343- 95التنفيذي رقم لمرسوماملعدل ل ،2013 مارس  28يف ؤرخامل 115 -13 رقم تنفيذيال رسوماملمن  5املادة  -1 

 الوفاء. على
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  : الخسائر المطلوب دفعها لمخصصالتكميلي اإللزامي مخصص ال -ب
 خمصص يف حمتمل عجز لتعويض دفعها اخلسائر املطلوب ملخصص اإللزامي التكميلياملخصص  يكّون

 السنة املالية إقفال بعد اخلسائر تصرحيات وعن ،يف تقييمها نقص عن الناتج خصوصا ،دفعها املطلوب اخلسائر
 .هبا النفقات املرتبطة اوكذ

 كل  الرصيد هذا ضبط يعاد، دفعها املطلوب اخلسائرخمصص  مبلغ من % 5باقتطاع املخصص  هذا لو ميّ 
  1.دفعها املطلوب اخلسائر خمصص مبلغ مع تناسبا سنة

 :أخطار الكوارث الطبيعيةمخصص  -ج
 املرسوم من 2 ةأحكام املاد الطبيعية إىل الكوارث أخطار خمصص وحتديد تكوين كيفياتو  شروط ختضع

  2004.2 أوت 29يف  املؤرخ 272-04 رقم التنفيذي
 : التنظيميةمجابهة استحقاق االلتزامات مخصص  -د

األصول  جمموع قيمة نقص حالة يف االلتزامات جملاهبة التنظيميةااللتزامات  استحقاق جماهبةخمصص  نوّ كي  
 احملتسب الفارق التنظيمية لاللتزامات املمثلة للتوظيفات بالنسبة درصيهذا ال يوافق، التنظيمية لاللتزامات مثلةامل

  اإذ ما حالة يف املعنية، هذا للتوظيفات الصافية احملاسبية للقيمة اإلمجايل واملبلغ السوق لقيمة اإلمجايل املبلغ بني
  3.سالبا الفارق هذا كان

  :التقنية الديون ثانيا:
 اجتاه احلالة حسب ، وذلكاملتخذة لاللتزامات الكلي للتسديد ل خمصصةرؤوس أموا التقنية الديون عدت  

الشركات  " التأمني إعادة يف حصص عن تنازلت اليت التأمني وشركات التأمني عقود من واملستفيدين هلم ناملؤمّ 
 4." املتنازلة

 التقنية في مجال التأمين على األشخاص: الديونتكوين وتحديد  -أ
تكوين ب االلتزام نفيذيني الصادرين يف هذا السياق على شركات التأمني على األشخاصاملرسومني التحسب 

 املخصصات التالية:

 

 

 
                                                 

 ، مرجع سابق.2013 مارس  28يف ؤرخامل 115 -13 رقم تنفيذيال رسوماملمن  6املادة  -1 
 ، املرجع السابق.السابق رسومملا نفس من 7املادة  -2 
 ، املرجع السابق.املرسوم السابقنفس من  8املادة  -3 
 ، املرجع السابق.رسوم السابقاملنفس من  10املادة  -4 
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  التعديل:مخصص 
عن  أو لعقدعن ا الناتج التقين الربح من % 72يتعدى  سنوي ال ختصيص طريق عن املخصص هذا لوّ مي  

 خسائر لعبء السنوي املعدل من  %15بلغه يصل م عندمااملخصص  هذا لمتوي يتوقف، املعنية مجيع العقود
    1.األخرية سنوات املالية الثالث

  الخسائر المطلوب دفعهامخصص:  
 هذا اجلرد، ميثل تاريخ عند دفعها املتبقي اخلسائر لتسوية مبالغ دفعها املطلوب اخلسائرخمصص  خيصص

واليت  هبا اخلسائر املصرح لتسوية مجيع الالزمة اهب املرتبطة والتكاليف للمصاريف الرئيسية التقديرية القيمةخصص امل
 .التأمني شركة بعد مل تتحملها اليت للريوع نةِاملكو املبالغ فيها اجلرد، مبا عند تاريخ تسويتها يتم مل

 رسملة:الخاصة بعمليات تأمين: حياة، وفاة وزواج، والدة و  مخصصات 
األضرار والتأمني على األشخاص، على هذه األخرية  عملية الفصل بني التأمني على منيف السياق املندرج 

 ، واملتمثلة فيما يلي:خمصصات خاصة بعمليات تأمني: حياة، وفاة وزواج، والدة والرمسلةااللتزام بتكوين 

 : الحسابية المخصصات -
 "، متثل ابيةساحل املخصصات  ":ـب ورمسلة والدة وفاة وزواج، حياة، تأمينات يف التقنية املخصصات تدعى       
  2.هلم نواملؤمّ  نقبل املؤمّ  من التوايل على لاللتزامات املتخذة احلالية القيم بني اجلرد تاريخ عند الفارق

   :  المساهمة في األرباح التقنية والمالية مخصص -
 من عقود نللمستفيدياملخصصة  األرباح يف املسامهات مبلغ ملاليةاو  التقنية األرباح يف املسامهةخمصص  لثمي  

 الشروط حسبخمصص  هذا حيدد، حتقيقها سنة إقفال مباشرة بعد األرباح هذه تسديد عدم حالة يف ،التأمني
  3.التعاقدية لشركة التأمني

 والدة   : حياة، وفاة وزواجعلى خاصة بعمليات التأمين على األشخاص غير عمليات تأمين مخصصات
 :ورسملة

صل بني التأمني على األضرار والتأمني على األشخاص، على هذه عملية الف ضمنيف السياق املندرج 
: حياة، وفاة على التأمني على األشخاص غري عمليات تأمنياألخرية االلتزام بتكوين خمصصات خاصة بعمليات 

 وزواج، والدة والرمسلة، واملتمثلة فيما يلي:
 
 

                                                 
 ، مرجع سابق.2013 مارس  28يف ؤرخامل 115 -13 رقم تنفيذيال رسوماملمن  11املادة  -1 
 ، املرجع السابق.السابق رسومملا نفس من 13املادة  -2 
 ، املرجع السابق.السابق رسومملا نفس من 14املادة  -3 
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 :الحسابية اتصالمخص -
 علىني التأم يف السيما عاتقه على تقع اليت بالريوع رتبطةامل نمّ ؤ امل التزامات قيمة املخصصات هذه متثل

   1.اإلكتوارية بالطريقة احلسابية املخصصات ددحت، اجلسمانية احلوادث

 : األقساط غير المكتسبة مخصص -
 تبقياملو  الصادرة األقساط حصة فعولامل السارية العقود جلميع كتسبةامل غري األقساط خمصص ثلمي
 تاريخيف حيسب  تعذر إن، للقسط قبلامل األجل حلول وتاريخ اجلرد تاريخبني  احملددة دةملابا تعلقةملا إصدارها

 .والرسوم اإللغاءات من صاف الصادر القسط أساس على بعقد عقدا للتوزيع فقاو  العقد هناية

 2:اآلتية للطريقة وفقا املخصص هذا حساب كنمي

 أو اشرتاكات السنة املالية غري امللغاة عند تاريخ اجلرد( قساطاأل)) X  األعباء – األقساط الصادرة(
 2 

  :يلي حتدد األقساط كما
 .السنوية عقودلل بالنسبة اليةامل السنة خالل الصادرة األقساط -
 .السداسية لعقودل بالنسبة الثاين السداسي خالل الصادرة األقساط  -
 .الفصلية لعقودل بالنسبة الرابع الفصل خالل الصادرة األقساط -
 .الشهرية لعقودل بالنسبة ديسمرب شهر يف الصادرة األقساط -

  3التقنية في التأمين على األضرار: الديونتكوين وتحديد  -ب
تكوين باملرسومني التنفيذيني الصادرين يف هذا السياق على شركات التأمني على األضرار االلتزام حسب 

 املخصصات التالية:

  التوازنمخصص: 
 دهذا الرصي نكو  ي   ،"الكفالة "تأمني أو" القروض "تأمنيل مارسةني املالتأم شركة التوازن خمصص صخي

 املخصص هذا نوّ مي   النوعني من التأمني هذين يف .اليةامل السنة انتهاء عند وقوعها احملتمل التقنية اخلسارة لتغطية
 هذا يساوي أن إىل ،عينني املالتأم لفرع الناتج تقينال الربح من % 72 يتعدى ال باقتطاع متتاليةة مالي سنة لكل

 ومن اإللغاءات من صافية االشرتاكات أو لألقساط ارتفاعا األكثر السنوي بلغامل من % 150 يفوق أو الرصيد
 .عينامل للفرع السابقة اليةم سنوات اخلمس خالل الرسوم

                                                 
 ، مرجع سابق.2013 مارس  28يف ؤرخامل 115 -13 رقم تنفيذيال رسوماملمن  15املادة  -1 
 ، املرجع السابق.السابق رسومملا نفس من 16املادة  -2 
 ، املرجع السابق.السابق رسومملا نفس من 22، 21، 20، 19، 18، 17املواد  -3 
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 لغملبا تعادل بقيمة اليةامل السنة نتيجة يف ازنالتو  خمصص إدراج إعادة جيب البسا التقين الناتج يكون عندما
 .الناتج السليب

 التعديل مخصص: 
 اخلسائر نسب تقلبات تعديل أجل من"  البـ ر د " ضدني تأملل مارسةني املالتأم شركة التعديل خمصص خيص

 لفرع الناتج التقين الربح من % 72 يتعدى ال باقتطاع متتالية مالية سنة لكل املخصص هذا لوّ مي   ،قبلةامل للسنوات
 صافية اليةامل السنة اشرتاكات أو أقساط من  %200 يفوق أو املخصص هذا يساوي أن غاية إىل ،عينني املالتأم
 نتيجة يف التعديل خمصص إدراج إعادة جيب سالبا التقين الناتج يكون عندما، يناملع للفرع والرسوم اإللغاءات من

 . الناتج السليب بلغامل تعادل بقيمة اليةامل السنة

  ة:األقساط غير المكتسبمخصص  
 من  نفس املرسوم. 16األقساط غري املكتسبة وفق الكيفيات املنصوص عليها يف املادة  خمصصن وحيسب كوّ ي  

  ت:ين عن األضرار غير تأمين السياراالخسائر المطلوب دفعها في التأممخصص  
أمني عن األضرار غري تأمني السيارات القيمة التقديرية اخلسائر املطلوب دفعها يف الت خمصصميثل        

واليت مل يتم تسويتها عند  ،املرتبطة هبا الالزمة لتسوية مجيع اخلسائر املصرح هبا للمصاريف الرئيسية والتكاليف
 مبا فيها املبالغ املكونة للريوع اليت مل تتحملها بعد شركة التأمني. ،تاريخ اجلرد

  ب دفعها في تأمين السياراتالخسائر المطلو مخصص: 
خلسائر املادية اإجراء تقييمات متباينة لكل من  من خاللملفا مبلف وسنة بسنة  املخصصحيسب هذا 

أدناه واالحتفاظ  شركة بعد موافقة إدارة الرقابة تطبيق الطرق الثالثللتعذر ذلك ميكن  واخلسائر اجلسمانية، وإن
 بالتقييم األكثر ارتفاعا:

 .األخرية سنوات الثالث خاللني لتأما شركة هتاسوّ  اليت اخلسائر مبلغ معدل إىل استنادا التقييم: األوىل الطريقة -
 سنوات اخلمس خاللني التأم شركة مستوى على الحظةملا التسوية وترية أساس على التقييم: الثانية الطريقة -

 .األخرية
 ـب الطريقة هذه تدعى، كتسبةامل واألقساط اخلسائرني ب التناسب حساب أساس على التقييم :الثالثة الطريقة -
  ". األقساط توقيف "طريقة أو" اجلزافية الطريقة"

  المساهمة في األرباح واإلرجاعات:مخصص 
 عقود من للمستفيدين أو هلم منللمؤّ  صصةلمخا بالغملا واإلرجاعات األرباح يف سامهةامل خمصصميثل 

 حسب املخصص هذا حيدد بالغملا هذه دفع يتم مل إذا، واإلرجاعات التقنية حاألربا  يف مسامهة شكل يفني التأم
 .  نيالتأم لشركة التعاقدية الشروط
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 :التنظيمية االلتزامات تمثيل -2.1.3.4
التقنية  املخصصاتالتقنية يف التأمني على األشخاص منقوصة من جزء من مبلغ  املخصصاتميكن أن متثل       

التقنية يف التأمني  املخصصاتل ثّ عيد التأمني املستفيد من التنازل اإللزامي، كما ميكن أن مت  املسجلة على عاتق م
  1.على األشخاص منقوصة من التسبيقات

  :التنظيمية االلتزامات تمثيل في المقبولة األصول: أوال
 2:التنظيمية االلتزامات لتمثيل ذكرها اآلتية األصول تقبل

 :ما يليتتمثل في :الدولة قيم -أ
 .اخلزينة سندات- 
 .اخلزينة لدى ودائع- 
 .بضماهنا تتمتع أو الدولة تصدرها اليت السندات- 

 :الوفاء على القدرة شروط الهيئات المستوفية عن الصادرة المماثلة والسندات األخرى القيم المنقولة -ب
 :ما يليفي الوفاء على القدرة شروطل ستوفيةاهليئات امل عن الصادرة املماثلة والسندات األخرى القيم املنقولةتتمثل 

 يف عتمدةامل األخرى اليةامل ؤسساتاملو  نيالتأم إعادة أو نيالتأم شركات عن الصادرة وااللتزامات السندات- 
 .اجلزائر

 قيمةامل غريني التأم ةني أو إعادالتأم شركات عن احلكومية االتفاقات إطار يف الصادرة وااللتزامات السندات -
 .اجلزائرب

 .اجلزائرية االقتصادية ؤسساتامل عن الصادرة وااللتزامات السندات - 

 :ما يليتتمثل في :العقارية ألصولا -ج
 .عينية حبقوق قيدةامل غري اجلزائر يف لوكةمامل واألراضي بنيةامل العقارات- 
 .باجلزائر األخرى العينية العقارية احلقوق -

 :يما يلتتمثل في :أخرى توظيفات -د
 .النقدية السوق- 
 .تنازلامل لدى ودائع- 
 .البنوك لدى أجل إىل دائعو  -
 .هبما عمولامل والتنظيم لتشريعا حيدده التوظيفات من آخر نوع أي- 
 

                                                 
 ، مرجع سابق.2013 مارس  28يف ؤرخامل 115 -13 رقم تنفيذيال رسوماملمن  23املادة  -1 
 ، املرجع السابق.السابق رسومملا نفس من 42املادة  -2 
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بعد صدور    حدود قدرة شركات التأمين على الوف اء بالتزاماتهامكونات هامش المالءة و  -2.3.4
  :2013ق انون  

  1:من خالللشركات التأمني اجلزائرية  مكونات هامش املالءة تتجسد
 .رأس املال احملرر أو أموال التأسيس احملررة -
 .التنظيميةأو غري  التنظيميةاالحتياطات  -
  .التنظيمية املخصصات -
 التأجيل من جديد دائن أو مدين. -

كما   رسوم اجلديدمن امل 2املنصوص عليه يف املادة و امش املالءة األدى اإللزامي هلد احلجيب أن يكون 
 2:يلي
 وجيب التقنية املخصصات من  %15 األقل على يساويني إعادة التأم أو األضرار علىني التأم لشركات بالنسبة -
 األقساطمن  % 20 من أقل السنة فرتات من فرتة أي يفني إعادة التأم أوني التأم لشركات داحل هذايكون  أالّ 

 .واإللغاءات ومالرس من صافية قبولةامل أو الصادرة
 :األقل على يساوي ألشخاصا علىني التأم لشركات بالنسبة -

 املخصصات من4 %  جمموعميثل  والرمسلة والدة، زواجالو  الوفاة، احلياة علىني التأم فروع خيص يماف 
 " اخلطر حتت األموال رؤوس " :ـب ويقصد الّسالبة غري اخلطر حتت األموال رؤوس من % 0.3و احلسابية

  .حلسابيةا املخصصات ومبلغ منةؤّ امل األموال رؤوس مبلغني ب رقالف

 ني التأم لشركات دهذا احل يكون أالّ  جيب، التقنية املخصصات من 15 % ميثل األخرى الفروع خيص فيما
 من صافية قبولةامل وأ الصادرة األقساط من % 20 من أقل السنة فرتات من فرتة أي يفني التأم إعادة أو

  .  إللغاءاتاو  الرسوم

 على وجب ،أعاله 3 ادةامل يف عليه منصوص هو كما  طلوبامل األدى احلدمن  أقل هامش املالءة كان  إذا
 وإّما تأسيسها أموال أو رأمساهلا برفع إّما وضعيتها تسوية أشهر ستة أقصاه أجل يفو  التأمني إعادة وني أالتأم شركة

 أوني التأم شركة الرقابة إدارة تبليغ تاريخ من ابتداء أشهر الستة جلأ يسري، العمومية اخلزينة لدى كفالة  بإيداع
 الوضعية تسوية بعد األخرية هذه حترر كفالة  إيداع حالة يف، لوفاءا على القدرة يف بالعجز عنيةني املالتأم إعادة

 3.التأمينات على اإلشراف جلنة من قررمب
 

                                                 
 .1995أكتوبر  30املؤرخ يف  95 -343من املرسوم التنفيذي رقم  2، تعدل أحكام املادة 2013 مارس  28يف ؤرخامل 115 -13 رقم تنفيذيال رسوماملمن  2املادة  -1 
 .1995أكتوبر  30املؤرخ يف  95 -343من املرسوم التنفيذي رقم  3 تعدل أحكام املادة ،2013 مارس  28يف ؤرخامل 115 -13 رقم تنفيذيال رسوماملمن  3 املادة -2 
 .1995أكتوبر  30املؤرخ يف  343-95من املرسوم التنفيذي رقم  4، تعدل أحكام املادة 2013 مارس  28يف ؤرخامل 115 -13 رقم تنفيذيال رسوماملمن  4املادة  -3 
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 :2013صدور ق انون    بعداع التأمين في الجزائر  لقطالجديد لنظام المالءة  تحليل التنظيم   -4.3.3

اهليئات الوصية بالقطاع تسعى  لقطاع التأمني يف اجلزائر يتبني لنا أنّ املالءة نظام من خالل عرضنا لعناصر 
اجلزائري بشكل أساسي على احلد نظام املالءة إىل فرض التزامات املالءة على شركات التأمني؛ حيث يعتمد 

املخصصات التقنية والديون  ،مثلة يف االحتياطات التقنيةتل االجتماعي وااللتزامات التقنية املاألدى لرأس املا
مبجموعة ميكن اخلروج يف هذا السياق إليها سابقا،  واملشارالتقنية، ويف كيفية متثيلها وفقا للقوانني املنصوص عليها 

  :كالتايلالنتائج  من 
 
 وكيفيات حسابها: من حيث مكونات نظام المالءة -4.3.3.1

 .هامش املالءةو من حيث االلتزامات التقنية مكونات نظام املالءة سيتم التطرق إىل 

 االلتزامات التقنية: أوال:
 ال يتم االعتماد يف حساباملتعلق بااللتزامات التنظيمية  342-95املرسوم التنفيذي السابق رقم  من خالل
ضية أو اكتوارية، وال يتم فيها كذلك االعتماد على قواعد بيانية خاصة على مبادئ علمية، ريا االلتزامات التقنية

بالبيئة اجلزائرية )غياب تقدير جداول الوفيات يف اجلزائر عند حساب املخصصات الرياضية( رغم أمهيتها الكبرية 
 .يف تقدير التزامات شركات التأمني

ن اجلديد بإدخال جمموعة من التعديالت حبيث قام املشرع اجلزائري من خالل إصدار القانو  السياق يف هذا
 التقنية وحتديد االلتزامات يتعلق هذا التنظيم اجلديد بتكوينكما  هامش املالءة اخلاصة به، تأمني فرع يكون لكل

  .فقط التأمني شركاتل مناسبة يف أصول االلتزامات هذه متثيل وكذا

فبالنسبة لتأمينات األشخاص جند  ،التقنيةقام املشرع اجلزائري باستحداث جمموعة من املخصصات 
جلميع  أو للعقد الناتج التقين الربح من % 72يتعدى  سنوي ال ختصيص طريق عن لميوّ  الذيخمصص التعديل 

 الثالث خسائر لعبء السنوي املعدل من  %15يصل مبلغه  عندما املخصص هذا لمتوي يتوقفو ، املعنية العقود
 .األخرية سنوات املالية

 للسنوات اخلسائر نسب تقلبات تعديل أجل منا بالنسبة لتأمينات األضرار فنجد خمصص التعديل أمّ 
ني التأم لفرع الناتج التقين الربح من % 72 يتعدى ال باقتطاع متتالية مالية سنة لكل املخصص هذا لوّ ، ميقبلةامل
 من صافية اليةامل السنة اكاتاشرت  أو أقساط من  %200 يفوق أو املخصص هذا يساوي أن غاية إىل عينامل

 .يناملع للفرع والرسوم اإللغاءات

الذي "،  الكفالة " نيتأم أو"  القروض "نيتأمل مارسةني املالتأم شركةكذلك خمصص التوازن الذي خيص 
 لكل صصاملخ هذا لوّ مي   ،نيالفرع هذين يف اليةامل السنة انتهاء عند وقوعها احملتمل التقنية اخلسارة لتغطية نكوّ ي  
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 هذا يساوي أن غاية إىل عينني املالتأم لفرع الناتج التقين الربح من % 72 يتعدى ال باقتطاع متتاليةة مالي سنة
 اإللغاءات من صافية االشرتاكات أو لألقساط ارتفاعا األكثر السنوي بلغامل من % 150 يفوق أو املخصص

الذي و  ،واإلرجاعات املسامهة يف األرباح خمصصكذلك   .عينامل للفرع السابقة اليةامل سنوات اخلمس خالل الرسومو 
 ويف التقنية األرباح يف مسامهة شكل يفني التأم عقود من للمستفيدين أو هلم نللمؤمّ  صصةلمخا بالغميثل امل

 .بالغملا هذه دفع يتم مل إذا اإلرجاعات

 هامش المالءة:  ثانيا:
  1،حسب التشريع املنصوص عليه يف هذا الشأن هءة جند أنّ بالنظر إىل مكونات وطرق حساب هامش املال      

واملتمثلة باألساس يف: رأس املال االجتماعي الغري حمرر والذي يظهر من جانب  ،ال يأخذ يف االعتبار عدة عناصر
 حلة.وكذلك مسامهات العالوات والنتائج رهن التخصيص والنتائج املرّ  ،لذمم كدين كونه من األموال اخلاصةا

لتشريع املنصوص ل طبقاهذا األخري حيسب  ا فيما خيص هامش املالءة اإللزامي وكما أشرنا سابقا أنّ مّ أ
 :قتنيبعليه وفق طر 

 :اإلمجالية التقنية الديون من %≥ 15هامش املالءة  الطريقة األولى: -أ
عاتق معيد  من املفروض عدم حتميل شركة التأمني التزامات أخرى تتعلق بالكوارث اليت هي على كان

 .التأمني، وأن يكون احلساب على أساس الديون التقنية الصافية من الكوارث اليت هي على عاتق معيد التأمني

  :املتضمن للضرائب رقم األعمال من % 20 < هامش املالءةلطريقة الثانية: ا -ب
شركة التأمني  أنّ  حساب هامش املالءة من رقم األعمال اخلايل من الضرائب باعتبار كان من املفروض

(، نسبة االشرتاك يف TVAاألساس يف: ضريبة )بعاتقها واملتمثلة على تقوم بدفع الضرائب اليت تعترب كدين 
من األقساط املصدرة، وكذا نسبة االشرتاك يف  %3 :ـواملقدرة ب (FSIالصندوق اخلاص بتأمينات السيارات )

  من األقساط املصدرة. % 1 :ـ( اليت تقدر بFCNالصندوق اخلاص بتأمينات الكوارث الطبيعية )

 من % 20ه يف حالة عدم التزام شركة التأمني باحلد القانوين هلامش مالءهتا واملتمثل يفكما ذكرنا سابقا أنّ 
 إاّل  ؛العجز نسبة حدود يف ةللخزينة العمومي كفالة  دفع ها الرفع من رأس ماهلا أويوجب عل ،األعمال رقم جمموع

مدروسة للشركة تأخذ فيها عدة اعتبارات داخل الشركة )سياستها  اسرتاتيجيةعملية جيب أن تكون وفق هذه ال أنّ 
 )إعادة التأمني...(. املالية...( وخارجها

 قام املشرع اجلزائري من خالل إصدار هذا القانون اجلديد بإدخال جمموعة من التعديالت السياق يف هذا
التأجيل من جديد دائن أو  جديد إىل عناصر هامش املالءة وهو "عنصر  واليت ت ذكرها سابقا، حيث أ ضيف

                                                 
 واملتعلق حبدود قدرة شركات التأمني على الوفاء.  1995أكتوبر  30املؤرخ يف  343-95رقم  التنفيذي املرسوم -1 

 - (FSI): Fond de Solidarité Et d’Indemnisation. 
 - (FCN): Fond de Calamité Naturelle. 
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 األضرار علىشركات التأمني بني امش املالءة األدى اإللزامي هلد احل؛ هذا وقد ت التفريق يف حتديد " مدين
 .ألشخاصا علىني التأم شركاتو 

 قيمة نقص حالة يف االلتزامات ملقابلة التنظيميةااللتزامات  استحقاق جماهبةاستحداث خمصص  كما ت
 التنظيمية لاللتزامات املمثلة للتوظيفات بالنسبة املخصصهذا  يوافق، التنظيمية لاللتزامات مثلةاألصول امل جمموع
 وهذا ،املعنية للتوظيفات الصافية احملاسبية للقيمة اإلمجايل واملبلغ السوق لقيمة اإلمجايل املبلغ بني احملتسب الفارق

  .سالبا الفارق هذا كان  إذ ما حالة يف
 
 إشكالية توظيف االلتزامات التنظيمية: -4.3.3.2

-95حسب املرسوم التنفيذي رقم من خالل عرضنا السابق لنسب التوظيف للشركات اجلزائرية اللتزاماهتا 

أساسية على  ، فهو يعتمد بصفةنشاطهامن توسع  حد  د شركات التأمني و املشرع اجلزائري قد قي   نرى أنّ  ،342
 التنظيميةباإلضافة إىل ضرورة متثيل االلتزامات  ؛املستوى األدى لرأس املال االجتماعي الذي يعترب مرتفع جدا

د من خماطر حتقيم الدولة تتميز بالضمان و  يف قيم الدولة وهي نسبة مبالغ فيها، فرغم أنّ  % 50 بنسبة ال تقل عن
ا ذات عائد منخفض، وبالتايل ضرورة إعطاء شركات التأمني احلرية أهنّ  إالّ  مالءة الشركة على األصول اليت قد تؤثر

ووفقا للتغريات والتقلبات اليت  ،من جهة هاهتا املسطرة لتحقيق أهدافايف استثمار أمواهلا مبا يتناسب واسرتاتيجي
 .من جهة أخرى متليها السياسة النقدية

ميكن أن حيث  ،ن اجلديد بإدخال جمموعة من التعديالتقام املشرع اجلزائري من خالل إصدار هذا القانو 
التقنية املسجلة على  املخصصاتالتقنية يف التأمني على األشخاص منقوصة من جزء من مبلغ  املخصصاتمتثل 

التقنية يف التأمني على األشخاص  املخصصاتعاتق معيد التأمني املستفيد من التنازل اإللزامي، كما ميكن أن متثل 
 30املؤرخ يف  342-95باإلضافة إىل العناصر السابقة اليت جاء هبا املرسوم التنفيذي رقم ، و من التسبيقات منقوصة

 .البنوك لدى أجل إىل ودائعو  ،تنازلامل لدى ودائعإدخال كل من:  تّ  1995أكتوبر 
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 (:2013انون  مق ارنة بين نظام المالءة لشركات التأمين الجزائرية )قبل وبعد صدور ق   -4.4.3 

من خالل  2013أوجه املقارنة بني نظام املالءة لشركات التأمني اجلزائرية قبل وبعد صدور قانون  ميكن تبيان
 .(26رقم )اجلدول 

 .(2013(: مقارنة بين نظام المالءة لشركات التأمين الجزائرية )قبل وبعد صدور قانون 26جدول رقم )

 2013صدور قانون  بعدام المالءة نظ 2013نظام المالءة قبل صدور قانون 
 من حيث مكونات االلتزامات التنظيمية

 :التنظيمية االحتياطات -1
االحتياطات  ،االحتياطات النظامية ،االحتياطات القانونية

 االحتياطات االختيارية... ،التعاقدية

 
/ 

 التقنية:المخصصات  -2
 المخصصات التقنية المقتطعة: -أ

 .خمصص الضمان -
 .صص املتمم اإلجباري للديون التقنيةخم -
 .خمصص األخطار االستثنائية -
 المخصصات التقنية غير المقتطعة: -ب
 .خمصص األقساط املؤجلة -
دون  األضرارخمصص الكوارث قيد التسديد يف تأمينات  -

 .السيارات
 .خمصص الكوارث قيد التسديد يف تأمينات السيارات -
 نات األشخاص.املخصصات التقنية يف تأمي -

 المخصصات التقنية: -1
 المخصصات التقنية المقتطعة: -أ

 .خمصص الضمان -
اخلسائر املطلوب  ملخصصالتكميلي اإللزامي  املخصص -

 .دفعها
 .أخطار الكوارث الطبيعية خمصص -
 .التنظيميةجماهبة استحقاق االلتزامات  خمصص -
 المخصصات التقنية غير المقتطعة -ب
 

/ 

 التقنية: الديون -3
 تأمينات األشخاص: -أ

 .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 -
 مينات األضرار:تأ -ب

 الديون التقنية: -3
 تأمينات األشخاص: -أ

 .التعديل صصخم -
 .اخلسائر املطلوب دفعها خمصص -
   أرصدة خاصة بعمليات تأمني الفروع: حياة، وفاة وزواج

 والدة ورمسلة:
 .احلسابيةاملخصصات  -
 :املسامهة يف األرباح التقنية واملالية خمصص -
  خاصة بعمليات التأمني على األشخاص غري خمصصات

 :والدة ورمسلة عمليات تأمني الفروع: حياة، وفاة وزواج،
 .احلسابيةاملخصصات  -
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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. -

 .األقساط غري املكتسبة خمصص -
 تأمينات األضرار: -ب
 .التعديل خمصص -
 .التوازن خمصص -
 .خمصص األقساط غري املكتسبة -
يف التأمني عن األضرار غري اخلسائر املطلوب دفعها خمصص  -

  .تأمني السيارات
 .السياراتيف تأمني اخلسائر املطلوب دفعها خمصص  -
 .املسامهة يف األرباح واإلرجاعاتخمصص  -

 من حيث تغطية االلتزامات التنظيمية
 شركات ميزانية يف أصول شكل يف التنظيمية ل االلتزاماتث  مت  

 التنظيم حدده التمثيل اللتزامات هذا التأمني، وإعادة التأمني
  يلي: مبا اجلزائري

 .الدولة قيم -
 .املشاهبة والسندات ىاألخر  املنقولة القيم -
 :األخرى توظيفات -
 .النقدي السوق يف توظيفات -
خرى املثبتة يف القوانني واللوائح األكل أنواع التوظيفات   -

 التنظيمية.
 

 شركات ميزانية يف أصول شكل يف التنظيمية االلتزاماتل ث  مت  
 التنظيم حدده التمثيل اللتزامات هذا التأمني، وإعادة التأمني

 يلي: مبا ئرياجلزا
 .الدولة قيم -
 .املشاهبة والسندات األخرى املنقولة القيم -
 :توظيفات أخرى -
 .النقدي السوق يف توظيفات -
 .دائع لدى املتنازلو  -
 .ودائع إىل أجل لدى البنوك -
أي نوع آخر من التوظيفات حيدده التشريع والتنظيم املعمول  -

 هبما.
 هامش المالءةمن حيث الحد األدنى اإللزامي ل
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 على أساس المخصصات التقنية: -1
 اخلامة التقنية الديون من % ≥ 15 هامش املالءة 

 على أساس رقم األعمال: -2
 املتضمنة للضرائب رقم األعمال من % 20 < هامش املالءة

 مطروح منه اإللغاءات والتنازالت.
 
 
 

 على أساس المخصصات التقنية: -1
 ني إعادة التأم أو األضرار لىعني التأم لشركات بالنسبة

 .التقنية األرصدة من  %15 األقل على يساوي
 على يساوي ألشخاصا علىني التأم لشركات بالنسبة 

 :األقل
 والدة، زواج، الوفاة، احلياة علىني التأم فروع خيص فيما -

 من %  0.3و احلسابية األرصدة من4 %  جمموعميثل  والرمسلة
 .اخلطر حتت األموال رؤوس

 التقنية األرصدة من 15 % ميثل األخرى الفروع خيص فيما -
 على أساس رقم األعمال: -2

 الرسوم من صايفرقم األعمال  من % 20 < هامش املالءة
 .إللغاءاتاو 

  من إعداد الباحثة باالعتماد على املراسيم التنفيذية املتعلقة باملالءة. المصدر:
 

 :لالتحاد األوربي 2توجيهات المالءة  و ات التأمين الجزائرية  نظام المالءة لشركمق ارنة بين   -4.5.3

 املكونات هذه بني مقارنة سنقوم بإجراء ،واجلزائر األورويب االحتاد يف املالءة أنظمة مكونات رضع بعد
 يف املالءة قواعد مع لالحتاد األوريب 2توجيهات املالءة توافق  مدى بيانتو  بينها واالختالف التشابه أوجه لتحديد
 مبا القواعد هذه إمكانية تطبيقها على قطاع التأمني يف اجلزائر وتطوير على مدى فالتعرّ  سبيل يف وذلك اجلزائر،
 .اجلزائري التأمني قطاع خيدم ومبا اجملال هذا يف الدولية والتطورات ينسجم

  
 :والقواعد المستخدمةالرئيسية المكونة لنظام المالءة  العناصر -4.1.5.3

 ،كفاية رأس املال)املتطلبات الكمية األوىل تتعلق بعلى ثالثة ركائز أساسية:  2اإلطار العام للمالءة يعتمد 
املتطلبات النوعية ب والثانية تتعلق .(رأس املال املالءة املطلوبومتطلبات  رأس املال املالءة األدىمبا فيها متطلبات 

عملية اإلشراف  ،احلوكمة ،الرقابة الداخليةو إدارة املخاطر  ،ابةجمموع اإلجراءات املتعلقة بعملية املراجعة والرق)
  .ةنشر املعلوماإلفصاح العام و  تطلباتتعلقة مباملثالثة الركيزة الو ، (والصالحيات املتعلقة هبا

القطاع تسعى على اهليئات الوصية   أنّ لقطاع التأمني يف اجلزائر تبنّي املالءة نظام من خالل عرضنا لعناصر 
عتمد بشكل أساسي على احلد األدى لرأس املال ت واليت ؛فرض التزامات املالءة على شركات التأمنيإىل 

املخصصات التقنية والديون التقنية ويف كيفية متثيلها وفقا  ،وااللتزامات التقنية املمثلة يف االحتياطات التقنية
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النوعية ذات املالءة تطلبات مأمهل بشكل كبري قد و  ، هذا اإلشارة إليها سابقاواليت تّ  ،للقوانني املنصوص عليها
 .البالغة مهيةاأل

 
 العام ونشر المعلومة: اإلفصاح متطلبات -4.2.5.3

حتدد حيث  ؛العام ونشر املعلومة ذات أمهية كبرية اإلفصاح تعترب متطلبات 2املالءة توجيهات يف ظل 
، (ونوعي كمي) ينلقة بتقدمي التقارير املالية واليت هلا بعدااللتزامات املتع 2املالءة توجيهات الركيزة الثالثة من 

هو عبارة عن تقرير عام يوجه مباشرة إىل و  (؛SFCRوذلك من خالل تقريرين رئيسني: تقرير املالءة والوضع املايل )
اد البيانات يتم إسن (، ثّ RSR( والتقرير التنظيمي للمشرفني )2من توجيهات املالءة  51اهليئات الرقابية )املادة 

بية لشركات و يتم نشرها من طرف اهليأة األور  ،(QRTات طابع كمي )ذالواردة يف التقريرين على شكل تقارير 
 .(EIOPAالتأمني وهيئة املعاشات املهنية )

 22 يف سنويا بتقدمي الوثائق املبينة يف األمر املؤرخاجلزائرية تأمني ال إعادة أو التأمني تلتزم شركاتيف حني 

 من  226املادة ألحكام وفقا ،سنة كل  من جوان 30 وذلك قبل ،التأمني على إلشرافا جلنة إىل 1996 يليةجو 
 حسابات ،امليزانية التقدمي يف: بإلزاميةتتمثل الوثائق املعنية و  ،04-06 القانون ل مبوجباملعدّ  07-95 رقم القانون
 جدول )فصلي(، املالية التوظيفات دولج ،التقنية تاحلاال ،احلسابات مدققي تقرير ،امللحقة واجلداول النتائج
وحسابات باإلضافة إىل إلزام شركات التأمني بنشر ميزانياهتا  .عاملا الطابع ذات املعلوماتو  )فصلي( املالءة هامش

ي عبارة ال ميكن اعتبارها معلومات موجهة للجمهور العام بل ه ه أنّ النتائج يف يوميتني إحدامها باللغة العربية، إاّل 
، وكان من األجدر وضع تقارير مفصلة عن املالءة والوضعية احلقيقية عن معلومات موجهة للجهات الرقابية فقط

لضمان احلد نشر بشكل دوري ضمن املواقع الرمسية سواء اخلاصة بالشركة أو باجلهات الرقابية ت   ،لشركة التأمني
     .اجلزائريني هلم املؤّمناألدى من الشفافية وبعث الثقة لدى مجهور 

 
 متطلبات رأس المال: -4.3.5.3

    يلي: ما سيتم التطرق إىل هذا العنصر من خالل

 :مبدأ رأس المال المبني على المخاطر -أ
هذه   أنّ إاّل  ،تسعى إىل فرض التزامات املالءة على شركات التأمني التأمني يف اجلزائر قطاعباهليئات الوصية 

اليت يتم فيها االعتماد على مبدأ املخاطر يف  ،2املالءة توجيهات ة للمعايري الدولية على غرار االلتزامات غري مواكب
على الرغم من قيامها بإدخال  ،تقييم التزاماهتا التقنية املتعلقة باملالءة بالشكل الذي يضمن هلا السيولة واحلماية

اجلزائري بشكل نظام املالءة ؛ حيث يعتمد يدإصالحات على نظام املالءة من خالل إصدار قانون املالءة اجلد
 .  اإلشارة إليها سابقاويف كيفية متثيلها وفقا للقوانني املنصوص عليها واليت تّ  التنظيميةأساسي على االلتزامات 
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لشركات التأمني والذي ال يتوافق مع مستوى  القوة املاليةعلى أسس مبسطة وتقليدية ملراقبة يتم االعتماد  
 متطلباتيرتجم ذلك عادًة من خالل احتساب ، و احلقيقية اليت تواجهها شركة التأمني ملراقبة القّوة املالية املخاطر

)ثابتة أو ختتلف حبسب نوع التأمني( من جهة واملوجودات من  الت على األقساطداملالءة عن طريق تطبيق مع
الحتساب رأس املال  الرياضيةكبري على النماذج   حدإىل فيها  يعتمدف 2املالءة لتوجيهات  أّما بالنسبة .جهة أخرى

حيث يسمح هذا التقييم  ؛االقتصادي عن طريق نظريّة االحتماالت والنمذجة لتغطية كل األخطار اليت تواجهها
 .طر الكلية للشركةاخلرأس املال الشركة بأن تستخدم رأمساهلا بفعالية ضمن منهجّية إدارة امل

 :التاريخية( والتكلفةية العامة )القيمة السوقية طريقة العمل وفق الميزان -ب
حتقيق أفضل  هذا هبدف و؛ السوقية القيم وفق تعد اليت العامة امليزانية على 2 املالءة توجيهات إطار يعتمد

  لتقدير األمثلا عنصرين مها: خالل من التقنيةاملخصصات  تقييميتم كما تناسق بني األصول واخلصوم،  
(Best Estimate)،  هامش اخلطرو (marge de risque).  

جيب أن يكون يف حوزة شركة التأمني املخصصات التقنية  ،فيما يتعلق مبستوى احلد األدى من رأس املال
 الوضع عن وموضوعية واقعية أكثر صورة ولتقدمي ،)يف حال وقوع أحداث استثنائية( الكافية لتغطية املخاطر

 معلومات علىباحلصول  هليئات الرقابة تتيحا كما أهنّ  .األوقات من وقت أي يف التأمني شركة يف للمالءة احلقيقي
 اإلشراف أنظمة أنّ  حني يف .لإلشراف اخلاضعة التأمني لشركة املايلعدم التوازن  ملخاطر الفعلية االجتاهات عن

 غري هي اليتو  ،ة التارخييةالعامة اليت ترتكز على مبدأ التكلف امليزانية على عتمدعلى قطاع التأمني يف اجلزائر ت
 .مالياً  املتعثرة التأمني شركات تقييم يف أخطاء ظهور احتمال من تزيدو  ذاتية أكثرو  للخطر حساسة

 :مختلف المخاطر بعين االعتباراألخذ  -ج
يف حساب متطلبات املالءة خاصة املخاطر  بعني االعتبار خمتلف املخاطرأخذ ت 2املالءة  توجيهات

 يف حني أنّ  .وضعها يف وحدات خمتلفةباء تعلق األمر بتأمينات األضرار أو تأمينات األشخاص التشغيلية، سو 
املالءة ويركز أكثر على املخاطر من جانب  قياس عند املخاطر كافة باالعتبار يأخذ ال يف اجلزائر املالءة نظام

دة بشكل كبري من طرف مني مقيّ توظيفات شركات التأ باعتبار أنّ  ،وأمهلت املخاطر من جانب األصولاخلصوم 
 املوقف عن كاملةال صورةال تقدمي عدم وبالتايلالقانون ومعظمها تكون عبارة عن توظيفات يف قيم الدولة، 

  .األوقات من وقت أي يف التأمني شركة يف للمالءة احلقيقي

 :الداخلية النماذج استخدام -د
مبا  اقييم احتياجات رأس املال؛ حبيث يتم تطويرهلت النماذج الداخليةعلى  2املالءة  توجيهات عتمدت

جمموعة من الشروط اليت من خالهلا  (CEIOPSيتماشى مع خصائص ونشاط كل شركة، كما وضعت منظمة )
النموذج الداخلي العام يسمح لكل شركة ف ؛قادرة على املوافقة على النماذج املستخدمة الرقابية اهليئاتتكون 
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ا النموذج الداخلي اجلزئي أمّ  ،(SCRوخصوصياهتا يف حساب متطلبات املالءة ) ااصة هبتأمني بدمج املخاطر اخل
 .يغطي فقط جزء من املخاطرف

، ال تستخدم هذه النماذج ألغراض تنظيميةبشكل فعّ يف شركات التأمني من أجل أداء الوظيفة الرقابية 
يلة من الوسائل اهلامة اليت تستخدمها الشركة ووس ،تعترب جزء من النظام الشامل إلدارة املخاطر يف الشركة ككل

 .مبا يف ذلك تكوين املخصصات التقنية الالزمة إلدارة هذه املخاطر ،حلساب متطلبات رأس املال
ستعملها يتعترب يف هذا السياق التقارير اليت يتم وضعها عن أداء النموذج الداخلي من أهم األدوات اليت 

وواحد من أهم املصادر للمعلومات  ،احلقائق ذات الصلة واآلثار املرتتبة عليهاجملس اإلدارة وأعضائه لفهم كل 
يستفيد من هذه التقنية احلديثة وال توجد أي إشارة  نظام املالءة يف اجلزائر ال أنّ  إالّ  .الختاذ القرارات يف الشركة

  .التأمني اجلزائرية املالءة يف شركات هامش حساب يف الداخلية النماذج استخدام إمكانية إىل واضحة

  :المتوافر المال رأس تصنيف -ه
حيث  ؛مع حتديد واضح ملستوى تغطية رأس املال 2املالءة  توجيهاتوفق  لرأس املالهناك ثالثة مستويات 

على األقل من املستوى األول  % 50باألموال اخلاصة حسب املستويات الثالثة مع وجود  (SCRجيب تغطية )
باألموال اخلاصة من املستوى األول والثاين مع ضمان  (MCR)من املستوى الثالث، وتغطية على األكثر  % 15و

 .من املستوى األول % 80نسبة تغطية 
صيغ االستثمار املتاحة لشركات التأمني والنسب  ا بالنسبة لنظام املالءة يف اجلزائر فحدد بشكل قانوينأمّ 

يف قيم الدولة دون مراعاة احلاجة يف تعديل قيمة األصول عند  املوافقة هلا، معظمها تكون عبارة عن توظيفات
 حساب هامش املالءة. 

 ومستويات التدخل: ،اإلشراف والرقابة -و
حتديد نوعني من رأس يتم  أين ،اإلشراف والرقابة هيئةهناك مستويني لتدخل  2ضمن توجيهات املالءة 

مع  % 99.5 بنسبة (VAR)قيمة  (SCRءة األدى، يعادل )رأس املال املالءة املطلوب ورأس املال املال :املال
رأس املال املالءة  يف حني أنّ  ،سنة 200 مرة كل مبعدلخالل السنة  % 0.5 :ـاحتمال حدوث إفالس يقدر ب

مع احتمال  % 90و % 80 نسبيت ما بني (VAR)يعادل قيمة  (SCR)والذي يقدر كنسبة أصغر من  ،األدى
 .وهو املبلغ األدى الذي على شركة التأمني االحتفاظ به ،% 15 :ـحدوث إفالس يقدر ب

" تكون قابلة للتحقق يف أي وقت من قبل اجلهات  شبكة أمان نوع من "ميثل رأس املال املالءة األدى  
ينبغي أن حيسب  ، كما ويف حالة عدم التزام الشركة بذلك قد تصل إىل حد سحب االعتماد من الشركة ،الرقابية

 اهليئة الرقابية.إبالغ النتائج إىل  إلزاميةثة أشهر مع كل ثال

من طرف "جلنة مدى االلتزام مبتطلبات املالءة ا بالنسبة لنظام املالءة يف اجلزائر فتمارس الرقابة على أمّ 
ية مثل: إمكان )الصالحيات( وختصص هلا وسائل التدخل الضرورية التابعة لوزارة املالية، " اإلشراف على التأمينات
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وضع غرامة مالية يف حالة عدم احرتام تسعريات التأمني اإلجباري وعدم  ،التقليص من نشاط شركات التأمني
عدم احرتام قواعد متثيل االلتزامات التقنية وإعادة تنظيم كذا يف حالة و مسك الدفاتر والسجالت اإلجبارية، 

 .إجراءات التصفية القضائية

 كما  التقنية الديون من %  15على األقل بأن متثل التأمني شركات مالءة هامش نسبكذلك حدد القانون  
 املالية السنة فرتات من فرتة أية يف يكون أن جيب الو  ،التأمني إعادةأو  التأمني شركة ميزانية خصوم يف حمددة هي
      .إلغاءات وأية التأمني إعادة تنازالت من والصافية املتضمنة للضرائبرقم األعمال  جمموع من %  20من أقل

 تأمني أو شركة على كل ينبغي  1996جويلية 22 يف الصادر 004 رقم الوزاري القرار من 4 املادة حسب        
 وإذا، مالءهتا هامش فيها تبني 9 بالرقم(un état)  وثيقة مرمزة الرقابة إلدارة ثالثي كل يف تقدم أن التأمني إعادة
 التأمني شركة على سابقا وجب عليه منصوص هو كما األعمال رقم موعجم من %  20من أقل املالءة هامش كان

 حدود يف العمومية للخزينة كفالة تدفع أو ترفع رأمساهلا أو (التأسيسية أمواهلا أو) رأمساهلا حترر أن التأمني إعادة أو
 وتكون ،العجز ةمعاين حمضر توقيع تاريخ من ابتداء أشهر أقصاه ستة أجل يف ذلك يتم أن على ،العجز نسبة

 مؤسسات كل هبا تقوم أو احملافظون املراقبون هبا يقوم املالية السنة من فرتة أية يف فجائية رقابة عملية نتيجة املعاينة
 .به املعمول للتنظيم طبقا املؤهلة األخرى الرقابة

ملالءة حسب توجيهات بني نظام املالءة لقطاع التأمني يف اجلزائر ونظام اأوجه املقارنة  ميكن توضيح أكثر
 .(27رقم )اجلدول  من خالل 2املالءة 
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 .2(: مقارنة بين نظام المالءة لقطاع التأمين في الجزائر ونظام المالءة حسب توجيهات المالءة 27جدول رقم )
نظام المالءة حسب  نظام المالءة 

 .2توجيهات المالءة 
نظام المالءة لقطاع التأمين في 

  الجزائر 
 المكونة لنظام المالءة  العناصر -1
 

 ثالثة ركائز أساسية:
 .املتطلبات الكمية -
 .املتطلبات النوعية -
اإلفصاح العام  متطلبات -
 ةنشر املعلومو 

احلد األدى لرأس املال، وااللتزامات 
كيفية متثيلها وفقا للقوانني و  ،التقنية

 املنصوص عليها

 ال نعم المعلومةالعام ونشر  اإلفصاح متطلبات -2
 متطلبات رأس المال -3

 ال نعم مبدأ رأس المال المبني على المخاطر
 التكلفة التارخيية القيمة السوقية القيمة السوقية / التكلفة التاريخية

 ال نعم األخذ بعين االعتبار مختلف المخاطر
 ال نعم الداخلية النماذج استخدام
 ال ستوياتثالث م المتوافر المال رأس تصنيف

 مستوى واحد مستويان اإلشراف والرقابة ومستويات التدخل -4

 .من إعداد الباحثةالمصدر: 
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 .في الجزائرالتأمين    لقطاعالمقترح لنظام المالءة    النموذج -4.4

 
التأمني  ك نظام املالءة لشركاتوكذل ،من خالل عرضنا لإلطار العام للمالءة املالية يف االحتاد األوريب

يف خطوة هتدف اىل تنظيم وتطوير سوق  خاص بقطاع التأمني اجلزائري،املالءة نظام ل اجلزائرية سنقوم باقرتاح منوذج
 واكبة التطورات اليت تشهدها صناعة التأمني.مل اجلزائريةالتأمني 

رهتا على مواجهة املخاطر وحتسني قداجلزائرية معامل االرتباط بني بناء مراكز مالية قوية لشركات التأمني  نّ إ
تعدد وتنوع املخاطر  ظليف  ،" رأس املال املبين على املخاطر " على يعتمدجيب أن اليت تتعرض هلا أعمال التأمني 

وتكريس أسس عادلة  إجياد من خاللالتجارية وغري التجارية اليت تواجه األنشطة اليت تغطيها شركات التأمني، 
ىل بيانات مالية أكثر عدالة إوالوصول  ،ل مجيع مستخدمي البيانات املالية للشركاتلدى املقارنة والتحليل من قب

اخلدمات املالية والتأمينية تأيت يف مقدمة العناصر  نّ أ، باعتبار اجلزائريةلالرتقاء بشركات التأمني  ومصداقية
 االقتصادية. وزيادة التنافسية لوحداتنا اجلزائراألساسية لزيادة جاذبية مناخ االستثمار يف 

 نيذات الطابعلنظام املالءة لقطاع التأمني يف اجلزائر يعتمد على جمموعة من املتطلبات اإلطار املقرتح  إنّ 
الشروط املسبقة إلطار عمل وتطبيق ، وقبل التطرق إىل هذه املتطلبات سيتم اقرتاح جمموعة من الكمي والنوعي
 النموذج املقرتح.

 
 إلطار عمل وتطبيق النموذج المقترح:   طلوبةالم  الشروط المسبقة -1.4.4

لقطاع التأمني يف  نظام املالءةل إلطار عمل وتطبيق النموذج املقرتحالالزمة  املتطلباتهناك العديد من 
 املناسبة، باإلضافة إىل: اإلطار القانوين، اإلطار احملاسيب، وبيئة األعمال ك  اجلزائر

 قاعدة البيانات:أوال: 
اجلزائر، بيانات شاملة تغطي صناعة التأمني يف ىل إجيب االستناد  ،السليم للنموذج املقرتح من أجل التطبيق

يتم مجعها عن طريق إجراء  واجلانب اآلخرعلى القطاع  نيتم مجعها من قبل املشرفيهذه البيانات جانب من 
من الضروري ئمة، كذلك القا يف ظل سياسات التأمنيبعض الدراسات املنتظمة من طرف اخلرباء االكتواريون 

مسبقا يتطلب ختطيطا  ، وهو األمر الذيعايرة متطلبات رأس املالملإجراء عمليات مجع البيانات ألغراض خاصة 
 .ومنظما
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 توفر المهنيين ذوي الخبرة والمهارة:ثانيا: 
من  قدعلى جانب معحتديد متطلبات رأس املال على أساس املخاطر وكذلك تقييم النتائج تنطوي عملية 

 . مبا يف ذلك اخلرباء االكتواريني وخربة تقنيةمهارات  يتوفر على مهنيني ذويجهازا  تطلبيي ذالو  ،التقنيةالناحية 
مراقبة وتتبع أداء مجيع العاملني  يتمكن منخربة وقدرة على االستقصاء حىت  اجيب أن يكون ذ هذا اجلهاز

علومات لتجميع وحتليل املوحاملي وثائق التأمني حيتاجون إىل ألن املستثمرين والدائنني والعاملني  ،يف الشركة
ى الشركة العمل بشكل مستمر على الرفع من مستوى موظفيها عل. املعلومات املطلوبة الختاذ القرارات السليمة

أخذ بعني االعتبار حتديث يتنفيذ سياسة التكوين هذه جيب أن كما أّن   ،بكل أشكالهدورية ودعم برامج تدريب 
 ملناهج واستخدام األدوات التعليمية احلديثة.ا

 توفر رؤوس األموال الالزمة:ثالثا: 
ر شركات التأمني اجلزائرية على رؤوس ف  على أساس املخاطر تو  رأس املالتتطلب عملية االستجابة ملتطلبات 

تطلبات احلد تستجيب ملجيب أن األموال الكافية لذلك، فباإلضافة إىل احلد القانوين املطلوب من شركة التأمني 
بتطوير إرشادات بشأن رأس املال املتاح ، وبالتايل على جلنة اإلشراف على التأمينات أن تقوم األدى من رأس املال

قد حيتاج إىل دراسة  وهو األمر الذي ،2توجيهات املالءة  توجد يفبنية مستويات مماثلة لتلك اليت  فيها تستخدم
 املصريف. القطاع يفعمال التأمني واليت قد تتطلب بعض التعديل أل دةاملتعدجلوانب ا يطغمتأنية ت

 التأمين: وثيقةجودة  رابعا:
ا عبارة عن التزام مايل باعتبار أهنّ  تسعري املنتجات التأمينية يف األساس على املخاطر املتوقعة تعتمد عملية

 ه يعرض الشركة  فإنّ  ر اليت تفوق قدرة الشركةاملخاطو  سعر البوليصةعلى عاتق الشركة، ويف حالة عدم التناسب بني 
 يف السوقوقد تؤدي إىل اهتزاز مركزها املايل  ،الوفاء بالتزاماهتامالءهتا املالية وقدرهتا على  علىتؤثر سائر مالية خل

من خالل  جودة البوليصة عن املالءة لشركات التأمني وقدرهتا على الوفاء بالتزاماهتا املالية وبالتايل ال ميكن فصل
 كة.التوازن األمثل بني السعر واجلودة واحملافظة على كيان الشر حتقيق 

املنافسة القائمة بينهم هي منافسة سعرية غري صحية وال تأخذ  ما يعاب على شركات التأمني اجلزائرية أنّ 
 ،بشكل عام شركات التأمني ةضعف إدار يرجع ذلك إىل  ،بعني االعتبار املخاطر احلقيقة اليت تواجه الشركة

 .وجود عقود التأمني املعيارية وعدم التنظيمية والثقافة التأمينية ،ضعف البنية القانونيةو 

لنظام املالءة لقطاع التأمني يف  إلطار عمل وتطبيق النموذج املقرتحهناك العديد من املتطلبات الالزمة 
 (.60لشكل رقم )ثر من خالل ا. ميكن التوضيح أكحسب بيئة األعمال اليت تعمل فيهاوذلك  اجلزائر
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لنظام المالءة لقطاع التأمين الشروط المسبقة المطلوبة إلطار عمل وتطبيق النموذج المقترح (: 60الشكل رقم )

 .في الجزائر

 

 
 

 من إعداد الباحثة.المصدر:
 

النموذج املقرتح وتطبيق الالزمة لعمل  أن هناك العديد من املتطلبات يتضح( 60)الشكل رقم من خالل 
، باإلضافة إىل لنظام املالءة لقطاع التأمني يف اجلزائر كاإلطار القانوين، اإلطار احملاسيب، وبيئة األعمال املناسبة

ضرورة توفر  على ي ستند عليها للتطبيق السليم للنموذج. كما ينطوي النموذج بيانات شاملةقاعدة ضرورة توف ر 
تقنية عالية  يكون ذا خربة، وتوفر جهاز تطلبات رأس املال على أساس املخاطرمل لالستجابة موال الالزمةرؤوس األ

ال ميكن فصل جودة البوليصة عن املالءة لشركات التأمني وقدرهتا على  .(وقدرة على االستقصاء كفاءة ومهارة)
 .السعر واجلودة واحملافظة على كيان الشركة الوفاء بالتزاماهتا املالية من خالل حتقيق التوازن األمثل بني

 
 
 

 اإلطار القانوين والرقايب
 

 املخاطر
 

 أصول/خصوم 

 التصميم والتسعري
المال رأس  

 

 البيانات

 الكفاءة املهنية
 

ءةاملال التأمني وثيقةجودة    رشادة وكفاية 

 الرقابةأنظمة  تطوير وتنظيم
لبيئة األعما  
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 المتطلبات المالية: -2.4.4

رأس املال املطلوب، هامش تتعلق هبامش املالءة،  من املتطلبات املاليةعلى جمموعة تنطوي اجملموعة األوىل 
 اإلجراءات التصحيحية للوضعية املالية للشركة.كذا و  ،اإللزامي املالءة

 
 :ءةالمال هامش -1.2.4.4

  .اإللزامي املالءة على املتطلبات املتعلقة برأس املال املطلوب، هامش املالءة ينطوي هامش

 رأس المال المطلوب: أوال:
فرع من أنواع التأمني سواء  لكل مرجحة بالنسبة نسب املخاطر وفقحيسب رأس املال املطلوب على أساس 

 يشكلو  خطورته درجة حسب يكون هلا ثقل معني ،اربالنسبة للتأمني على األشخاص أو التأمني على األضر 
  :كالتايل  وهي املطلوب، املال رأس جمموعها

 .خماطر األصول -
 .خماطر االكتتاب -
 .خماطر االستثمار -
 .إعادة التأمنيخماطر  -
 خماطر التسعري. -
 املخاطر التشغيلية. -

 .خطورته درجة حسب مرجح وزن منها لكل كوني اليت والبنود املكونات من كبري  عدد من املخاطر جمموعة لكل

 اإللزامي:  امش المالءةه ثانيا:
 :التالية للنسبة وفقاً  املطلوب املالءة حيسب احلد األدى هلامش

 
 
 
 
 
 

 رأس املال املتاح                                                           
      %100    ≤    100  *                                     = املطلوب املالءة احلد األدى هلامش  

رأس املال املطلوب                                                           
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 جمموع:هو املتاح  الرأس امل
 .رأس املال احملرر وغري احملرر -
 .االحتياطات -
 .املخصصات التنظيمية -
 .الرتحيل من جديد -
 .ألرباح احملققةا -
 . العالوات املرتبطة برأس مال الشركة -
 

 ة للوضعية المالية للشركة: ياإلجراءات التصحيح -2.2.4.4
 مستويات ثالثة فسيكون هناك هفإنّ  ،املطلوب املالءة وهامش الفعلي املالءة هامش بني العالقة على بناء

 :التدخل من مقرتحة

 ةالوضعية المثالي المستوى األول: -أ
 إذا كان:

 
 

 هامش من أعلى املتاح املالءة هامش يكون فعندماللشركة،  املثاليةاملالية املستوى األول الوضعية ميثل 
 التأمينات. على اإلشراف تدخل من طرف جلنةل فال داعي املطلوب املالءة

 العمل على مستوى الشركةالمستوى الثاني:  -ب
 إذا كان:

 
 

أن  وعليها ،التأمينات على اإلشراف جلنة بإعالم فوراً  تقوم أن الشركة على بجي نرى بأنه يف هذه احلالة
جنة مربزة فيها األسباب احلقيقية هلذا االخنفاض تسلم للّ  ،يوما 60بإعداد خطة مالية مبدئية خالل  كذلكتقوم  

وضع توقعاهتا حول مع  املطلوب، احلد إىل مالءهتا هامش لرفع ستتخذها اليت التصحيحية اإلجراءاتوإعالمها ب

املطلوب املالءة هامش من % 75 >املتاح  املالءة هامش  

املطلوب املالءة هامشاملتاح <  املالءة هامش  
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يف حالة عدم قيام ، أشهر ثالثة كل  لديها املالءة هامش حبساب الشركة احلالة هذه يف تلتزم .الوضعية املالية للشركة
  .الشركة باخلطوات السابقة ختضع ملستوى التدخل الثالث

 مخطط العمل التنظيميالمستوى الثالث:  -ج
 :إذا كان 

 
 

  :ما يليات تتمثل فيإجراء باختاذالتأمينات الشركة  على شرافاإل يف هذه احلالة تلزم جلنة
 .الشركة مال رأس زيادة -
 .التكاليف لتخفيض خطة وضع -
 .ر على املالءة للشركةقد تؤثّ  جديدة اكتتاباتأي  قبول عن التوقف -
  (....عقارات ي،أراض) األصول بعض بيع -

ري ذا تكوين مايل واكتواري يقوم بتحليل وضعية الشركة التأمينات تعيني خب على اإلشراف يتعني على جلنة
بتنفيذ هذه  مع التزام الشركة ،ويقوم باقرتاح اإلجراءات اليت يراها ضرورية لتصحيح الوضع املايل للشركةوالقطاع، 
       وهي املسؤولة عن تطبيقها. اإلجراءات

 الرقابة اإلجبارية : الرابعالمستوى  -د
 إذا كان: 

 
 

  فرض الرقابة اإلجبارية علىلبكل وسائلها املتاحة التأمينات  على اإلشراف تتدخل جلنةا املستوى عند هذ
الستعادة الوضعية ض من طرفها عن طريق مفوّ حيث حيق هلا تويل إدارة الشركة ؛ الالزمة جراءاتاإل الشركة باختاذ
  .تصفية الشركةهلا و  املمنوح الرتخيص لغاءإ طلبالفشل يف هذه املهمة يتم وتصحيحها، يف حالة املالية للشركة 

 ح مستويات التدخل من طرف الشركة وجلنة اإلشراف على التأمينات حسب النموذج املقرتحيوضميكن ت
 (.28رقم )اجلدول من خالل 

 

  % 75 ≥املتاح  املالءة هامش ≥ % 50

  % 50 >املتاح  املالءة هامش
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لنظام  (: مستويات التدخل من طرف الشركة ولجنة اإلشراف على التأمينات حسب النموذج المقترح28الجدول رقم )
 .لمالءة لقطاع التأمين في الجزائرا

 مستويات التدخل
حدود هامش 

 مستوى التدخل للشركة المالءة
للجنة اإلشراف على  مستوى التدخل

 التأمينات

 المستوى األول:
 الوضعية المثالية

 املالءة هامش
 هامش <املتاح 

 املالءة املطلوب
/ 

 تدخل من طرف جلنة ليس هناك
 .التأمينات على اإلشراف

 لمستوى الثاني:ا
العمل على مستوى 

 الشركة

 املالءة هامش
 % 75 >املتاح 

 املالءة هامش من

 60إعداد خطة مالية مبدئية خالل 

  لديها املالءة هامش وحساب ،يوما
 .أشهر كل ثالثة

 تدخل من طرف جلنة ليس هناك
 .التأمينات على اإلشراف

 :المستوى الثالث
مخطط العمل 

 التنظيمي

 هامش ≥ % 50
 ≥املتاح  املالءة

75 % 
 

 .الشركة مال رأس زيادة -
 .التكاليف لتخفيض خطة وضع -
 أي اكتتابات قبول عن التوقف -

 .جديدة قد تؤثر على املالءة للشركة
 ي،أراضاألصول ) بعض بيع -

 (....عقارات

التأمينات خبري  على اإلشراف تعني جلنة
ذا تكوين مايل واكتواري يقوم بتحليل 

ويعمل على كة وعلى القطاع وضعية الشر 
اقرتاح اإلجراءات اليت يراها ضرورية 

لتصحيح الوضع املايل للشركة، مع التزام 
الشركة بتنفيذ هذه اإلجراءات وهي 

 .املسؤولة عن تطبيقها

 :المستوى الرابع
 الرقابة اإلجبارية

 املالءة هامش
 / % 50 >املتاح 

التأمينات  على اإلشراف تتدخل جلنة
لها املتاحة لفرض الرقابة بكل وسائ

اإلجراءات  الشركة باختاذ اإلجبارية على
الالزمة؛ حيث حيق هلا تويل إدارة الشركة 

ض من طرفها الستعادة عن طريق مفوّ 
ويف  ،الوضعية املالية للشركة وتصحيحها

 حالة الفشل يف هذه املهمة يتم طلب
هلا وتصفية  املمنوح الرتخيص إلغاء

 الشركة.

 إعداد الباحثة. منالمصدر: 
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 :وفق االتجاهات الحديثةطرق ووسائل اختبار المالءة االستفادة من  -3.2.4.4
من طرق ووسائل ظهرت هناك العديد من  ،نظرا للتطور الكبري الذي شهده جمال املالءة يف شركات التأمني

يت تواجه شركات التأمني، وبالتايل ختبار املالءة وفق االجتاهات احلديثة اليت تعتمد بشكل أساسي على املخاطر الا
  املخاطر اليت تواجهها. االستفادة منها وتكييفها حسب طبيعةبإمكان شركات التأمني اجلزائرية 

 لمراقبة الوضعية المالية لشركات التأمين: (IRISنظام )أوال: 
 (IRIS( طلق عليه نظاموضع وتطبيق ما يب (NAICة )التأمني بالواليات املتحدة االمريكي مراقيباحتاد قام 

 جمموعات ثالثة يف املالية النسب تصنيف أساس علىهذا النظام  يقوم، العامل بلدان بعض يف به عملي   والذي
 لشركات املالية اخلصائص من معينة خاصية تقيس منها كل،  السيولة وتقدير االحتياطيات ،الرحبية ،النشاط هي:و 

تتعلق نسبة  11يقارن  والذي ،اآليلانات القوائم املالية عن طريق احلاسب تحليل بيب (IRIS)نظام التأمني، يقوم 
مبعدالت منطية لكل  الصحياحلياة والتأمني  اتمينأتتتعلق بنسبة  12ولية املدنية وؤ املمتلكات واملس اتتأمينب

  .املايلالحتمال العسر  " مبكر إنذارعالمة  "ذلك يعد مبثابة  نّ إن مل تكن النسبة مقبولة فإنسبة، 

 1:ليما يكجمموعات   ثالثةىل إتنقسم النسب املالية  على األضرارالتأمينات  فرع يف

 مجموعة أخطار المحفظة التأمينية: -أ
وترتبط أساسا بكل من حجم  ،تتعرض هلا شركة التأمني اليتتقيس حجم األخطار  اليتتشمل النسب 

 :التايلوذلك على النحو  ،منيأقساط االكتتاب والتقلبات فيها وترتيبات اعادة التأ

   :حجم األخطار  
  .% 900االقساط اىل الفائض، املدى املقبول هلا أقل من  إمجايلنسبة  هي :النسبة األوىل  -
إىل  %220من عبارة عن نسبة صاىف األقساط املكتتبة اىل الفائض، املدى املقبول هلا  هي: الثانية النسبة -

300%. 

وذلك بافرتاض تناسب القسط مع  ، عن األخطار األصلية املقبولة باحملفظةرّب قساط االكتتاب يعأحجم 
تتعرض  عرب صاىف االقساط عن االخطار اليتي .التأمني( معيديىل إخطار أنقله من  درجة اخلطر )بعد طرح ما تّ 

اقساط االكتتاب على  صايفوحيسب نسبة إىل  ،نتائج احملفظة التقلبات غري املواتية يف يفهلا شركة التأمني واملتمثلة 
نتائج االخطار األصلية  قدرة الشركة على مواجهة تلك التقلبات املتوقعة يفهذه النسبة عكس ت ، حيثالفائض

هو تبيان حجم االقساط الصافية املكتتب هبا كالتزام وما يقابلها من رأمسال  هااهلدف من املغطاة باحملفظة.

                                                 
 - (NAIC): National Association of Insurance Commissioners. 
 - (IRIS): Insurance Regulatory Information System. 

: ص ص، 1998 ، جامعة اإلسكندرية، نوفمربقسم الرياضيات والتأمني واإلحصاء شركات التأمين، فياألسس العلمية والعملية لتقييم األداء ابراهيم أمحد عبد النىب محودة،  -1 
11-5. 
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ما زادت هذه النسبة زادت اخلطورة على رأس حقوق املسامهني(، كلّ  ايلإمجواحتياطيات رأمسالية )الفائض أو 
 املال.

  االكتتاب: فيالتغير 
صاىف أقساط االكتتاب للعام السابق( / صاىف أقساط االكتتاب للعام  - احلايل)صاىف أقساط االكتتاب للعام 

 .السابق

االكتتاب عن املدى املقبول من سنة زيادة حجم ، % 33و % 33 املدى املقبول هلذه النسبة يرتاوح بني
نقص حجم االكتتاب عن املدى املقبول يعىن انكماش  نّ إألخرى قد يعرض شركة التأمني للخطر، بنفس املنطق ف

حجم  يفهذا املقياس يظهر التغري  .النشاط بنسبة كبرية قد يؤدى اىل مشاكل مالية وادارية تتعرض هلا شركة التأمني
حجم األقساط الصافية املكتتب هبا  يفالزيادة  نّ أحيث  ؛قبلها اليتبالسنة  ةما مقارن األقساط الصافية لسنة

 .واالحتياطياترأس املال  يفتطلب زيادة ي

 :أخطار اعادة التأمين 
 خطار املنقولة ملعيدى التأمني حتسب النسبة املالية التالية: لتحديد حجم األ

 الفائض /مساعد الفائض 

               عادة التأمني الصادرإاألقساط غري املكتسبة لعمليات   عادة التأمني الصادرإمولة حيث: مساعد الفائض= ع

زيادة هذه النسبة تعكس اخنفاض احتفاظ شركة التأمني وتعرض الشركة  ،% 25املدى املقبول هلا أقل من 
 تاب.قساط االكتأالتأمني واخنفاض صاىف  يملزيد من األخطار املرتبطة مبالءة معيد

 مجموعة أخطار االكتتاب: -ب
تقيس كال من: رحبية  اليتحدى النسب اهلامة، وتشمل النسب إصناعة التأمني  يفمتثل النتائج الفنية 

 :التايلالفائض على النحو  يفاالكتتاب وعائد االستثمار والتغري 

 :ربحية االكتتاب 
 :التايلكمتثل هذه النسبة ناتج عمليات التأمني االمجالية عن سنتني  

 معدل االستثمار -النسبة = معدل اخلسارة + معدل املصروفات 
 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

 مار = الدخل من االستثمار عن سنتنيمعدل االستث
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املدى املقبول هلا هو أقل من  ،يضاأ املايلمؤشرا عن متانة املركز  يتعطو تقيس هذه النسبة رحبية الشركة 
 .%100نسبة 

 :عائد االستثمار 
 والسابق  احلايلصاىف الدخل من االستثمار/ متوسط قيمة األصول املستثمرة للعام                   

مؤشرا جيدا جلودة حمفظة  يحيث تعط ؛تظهر رحبية شركة التأمني اليتهذه النسبة من النسب اهلامة تعد 
(، وىف مراجع األمريكي)وفقا للتطبيق على السوق  % 6ن تكون أكرب من أاستثمارات الشركة، املدى املقبول هلا 

  .% 10اىل  % 4,5أخرى من 

  كالتايلوحيسب  الفائض:  فيالتغير: 
    السابق  الفائض املعدل للعام - احلايلالفائض املعدل للعام          

 ئض املعدل للعام السابق الفا
امليزانية )حقوق املسامهني( + مصاريف احلصول على عمليات التأمني  يفالفائض املعدل= الفائض املذكور 

 .املؤجلة

1: مصاريف احلصول على عمليات التأمني املؤجلة = نّ أحيث 

2
وفات االدارية والعمومية + العموالت ) املصر  

 .)خمصص االخطار السارية / صاىف األقساط املكتتبة( وتكاليف االنتاج( 

 ،للشركة خالل العام املايلحدث على املوقف  يهذه النسبة مؤشرا عن التحسن أو اخللل الذ يتعط
 .% 50اىل  % 10 واملدى املقبول من 

 مجموعة األخطار المالية: -ج
 :  كالتايل  واالحتياطيتقيس كال من: السيولة والتحصيل  اليتالنسب وتشمل 

  :كالتايلوحتسب  السيولة:  
 اخلصوم / قيمة األصول السائلة

مؤشرا عاما عن  يا تعطهنّ أكما   ،مطالبات مالية يهذه النسبة مؤشرا ملدى استجابة شركة التأمني أل يتعط
 .% 105املدى املقبول هلذه النسبة هو أقل من  ،التصفيةحالة  يف املؤّمن هلممكانية تسوية التزامات إ

  :كالتايلوحتسب  التحصيل:  
  الفائضاألقساط حتت التحصيل وأرصدة الوكالء/ 
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حالة  يفن ال يتحقق أحد تعتمد املالءة لشركة التأمني على أصل ميكن  أيتعطى هذه النسبة مؤشرا اىل 
تواجه مشاكل  ال اليتتواجه صعوبات مالية من تلك  اليتكات بني الشر  ختتلفهذه النسبة  نّ أكما   ،التصفية

 .% 40املدى املقبول هلذه النسبة هو أقل من  ،مالية

  كالتايلوحيسب  : االحتياطيتطور:  
 عن سنة واحدة / الفائض للعام السابق االحتياطي يفعن سنة اىل الفائض = التغري  االحتياطي يفالتطور 

عن سنة واحدة = التعويضات التحميلية جلميع السنوات فيما عدا حوادث هذا العام  االحتياطي يفالتغري : حيث
 .املاضيالعام  يفغت بل  أ  التعويضات التحميلية جلميع السنوات كما  -

أقل  النسبة املقبولة هلا، العام السابق يفمؤشرا لدقة االحتياطيات املتكونة  يتعط اأهنّ  اهلدف من هذه النسبة
 .% 25من 

 كالتايلوحيسب  لى الفائض: إعن سنتين  االحتياطي تغير:  
 عن سنتني/ الفائض للعام قبل السابق االحتياطي يفالتغري 

عن سنتني = التعويضات التحميلية جلميع السنوات فيما عدا حوادث هذا العام  االحتياطي يفالتغري : حيث
 العام قبل السابق. يف التعويضات التحميلية جلميع السنوات كما ابلغت -والعام السابق 

النسبة املقبولة هلا ، العام قبل السابق يفتعطى مؤشرا لدقة االحتياطيات املتكونة ا أهنّ اهلدف من هذه النسبة 
 .% 25أقل من 

  كالتايلوحيسب  لى الفائض: إعجز االحتياطيات المقدرة الحالية:  
 املقدرة / الفائض  االحتياطيات يفالعجز أو الزيادة 

 احتياطيات هذا العام -االحتياطيات املقدرة = االحتياطيات املقدرة املطلوبة  يفعجز أو الزيادة حيث: ال

 .% 25والنسبة املقبولة هلا أقل من  تعطى مؤشرا للتنبؤ بدقة احتياطيات هذا العام اأهنّ النسبة  اهلدف من هذه

  :RBC Risk-based Capital)) المخاطر مال رأس معدل نظامثانيا: 
عن طريق  كاف  مال رأس مستوى وجود ضمان هو( RBC) املخاطر مال رأس متطلبات من اهلدف نّ إ

وتقوم من خالله  ،نللمؤمّ  األمانكما يهدف لزيادة باملخاطر األساسية اليت تتعرض هلا شركات التأمني،   ربطها
 .معني ىمستو  عن املال رأس مستوى يقل اهليئات الرقابية باختاذ اإلجراءات الالزمة عندما

 خماطر، األصول خماطر: هي للمخاطر خمتلفة تصنيفات أربعة( RBC) املخاطر مال رأس معادلة تشمل
 املال رأس كان  ذاإف املخاطر، من نوع لكل معينة نقاطكما يتم حتديد ،  امليزانية خماطرو  االكتتاب خماطر، االئتمان
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 مستويات أربعةرقابية من خالل إجراءات تم اختاذ في ،(RBC) املخاطر مال رأس مستوى من أقل للشركة اإلمجايل
 . (RBC) املطلوب املال لرأس

 :Financial Analysis Tracking System (FAST) المالي التحليل مراقبة نظامثالثا: 
 عترب مبثابة امتداد لنظام املالءة السابقي وهو ،الت املاليةمن املعدّ  جمموعة كبريةمن  (FAST) يتكون نظام

(IRIS ّكما أن ،) معدالت نظاممن عدد ه يشتمل على (IRIS) ، تعطى لكل  اليتقيمة النقاط  يف ما خيتلفان أهنّ إاّل
 .النظامني يفمعدل وكذلك خيتلف املدى املقبول لكل معدل 

سلوب التحليل احملكم وأ خربة الرقابةيسمح هذا النظام بنشر املعدالت النامجة عن نظام النقاط الناتج عن 
للنقاط  تراكميجمموع  يتم حتديد .نشر قيمة النقاط احملددة لكل معدله ال يسمح ب أنّ إاّل  ي املستعمل،اإلحصائ

ىل شركات إ على إثرها صنف الشركاتت عليها، ترتيب الشركات والرقابة يفيستخدم هذا اجملموع  كل شركة ثّ ل
 فقط. روتيينوثالثة هلا فحص  ،الفحص يفجيب فحصها فورا وأخرى هلا أولوية 

 :" U.K's Summary Ratio " اختباررابعا: 
 أي من تعاى التأمني شركة كانت  ذاإ ،احملتملة اخلسائر إمجايل اىل الفائض نسبة عن عبارة هو االختبار هذا

 يف موضحة التأمني لشركة احملتملة للخسائر األساسية البنود واحد، آن يف اجتاهات عدة يف عكسية تقلبات
 1:ةالتالي املعادلة
 املقبل العام عن االكتتاب من احملتملة اخلسائر  =   احملتملة اخلسائر إمجايل

 الفنية املخصصات تقدير سوء من احملتملة اخلسائر+                             
 األصول استهالك من احملتملة اخلسائر+                             
 املغطاة غري التأمني اعادة عمليات من احملتملة اخلسائر+                             
 املصروفات زيادة من احملتملة اخلسائر+                             

 احملتملة اخلسائر إمجايل/  الفائض=  النسبة: نّ إف عليه اوبناء

 على فوتصن تقلبات أي على تتغلب نأ تستطيع التأمني شركة نّ إف % 100 تتعدى النسبة هذه كانت  ذاإ
 . ماليا مليئة تما زل اهنّ أ

 
 
 
 
 

                                                 
 .27ص: ، مرجع سابقأمحد عبد النىب محودة،  ابراهيم -1 
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 متطلبات المراجعة الرق ابية وحوكمة الشركات: -3.4.4

جمموع  حتدديف اجلزائر؛ حيث  التأمني لقطاعبالنسبة  النموذج املقرتحتعترب متطلبات املستوى الثاين جوهر 
عملية اإلشراف و  ،احلوكمة ،رقابة الداخليةال ،اإلجراءات املتعلقة بعملية املراجعة والرقابة مع تعزيز إدارة املخاطر

 .والصالحيات املتعلقة هبا
 الكمية املتطلبات بشكل كاف من خالل املخاطر أنواع كل  ال ميكن تقييم باإلضافة إىل املتطلبات املالية

 أنّ  مانضل فقط ليسهيئات اإلشراف والرقابة،  من قبل مستقلةمراجعة  تتطلبعملية مراقبة املالءة ، فقطف
شركات  تشجيع ولكن أيضا، ايف أعماهل مجيع املخاطرملواجهة  الكايف متلك رأس املال اجلزائرية شركات التأمني

 .أفضل بشكل املخاطر إدارة تقنيات طوير واستخدامت على التأمني

 
 حوكمة الشركات: -1.3.4.4

 تويني مها:يتكون هيكل احلوكمة يف الشركة من مسأن  نرى وجوبيف إطار النموذج املقرتح 
 .جملس اإلدارة -
 اهليئة الرقابية. -

أي  ،يأيت اهلدف من هذا التصميم بغرض الفصل بني سلطات ومسؤوليات اإلدارة عن اإلشراف والرقابة
ملسؤوليات املتعلقة بإدارة العمليات عن تلك املتعلقة برصد ومراقبة تقارير اإلدارة التنفيذية االفصل بني السلطات و 

 هليئة الرقابة.

 مجلس اإلدارة: وال:أ
 تعيينهم من قبل مجعية املسامهني. متييتكون جملس إدارة الشركة من أعضاء مستقلني أن  جيب

 مهام ووظائف مجلس اإلدارة: -أ
 يقوم جملس إدارة الشركة بتحديد االجتاهات العامة ألعمال الشركة وضمان تنفيذها من خالل:

سة أعمال اإلدارة العامة )الفصل أو اجلمع بني مهام املدير العام ورئيس اختيار الطريقة اليت من خالهلا يتم ممار  -
 .خالل تعيني أو إعادة تعيني رئيس جملس اإلدارة أو املدير العام، جملس اإلدارة(

فضال عن إجراءات            ،املوافقة على تقرير رئيس جملس اإلدارة عن تشكيل وشروط إعداد وتنظيم عمل اجمللس -
 .نفذها الشركةالداخلية وإدارة املخاطر اليت ت   لرقابةا

 .دراسة أداء كيانات الشركة ومدى التقدم احملرز يف املشاريع من قبل أعضاء اجمللس -
 للشركة. االسرتاتيجيةتبادل األفكار واملعلومات املتعلقة بالتوجهات  -
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كمعامالت متويل عمليات كبرية   واليت ختضع ملوافقة جملس اإلدارة ،هناك بعض القضايا املهمة كما أنّ 
 خارج االسرتاتيجية املتعلقة من قبل الشركة.

 الهيئة الرقابية: ثانيا:
تعمل اهليئة الرقابية على السهر على األداء اجليد للشركة، كما تعمل على تعيني أعضاء جملس اإلدارة 

 :من خالل مايلي ،القرارات اليت ختضع إىل املوافقة املسبقة من اهليئةو 
 .عمليات التمويل أو التغيري يف اهليكل املايل للشركة -
 .تقدمي املقرتحات والتعديالت جلمعية املسامهني -
 .اعتماد النتائج املالية وتوزيع األرباح -
 اقرتاح مواعيد دفع األرباح. -

  مهام الهيئة الرقابية: -أ
 :يتتمثل املهام اليت تقوم هبا اهليئة فيما يل

 .الشركة إسرتاتيجية عرض -
 .فحص احلسابات -
 .جلان اهليئة على عرض التقارير -
 .املصادقة على املشاريع الكربى للشركة -
 .للشركة النظر يف تنظيم إدارة الشركة واقرتاح إنشاء اخلطوط التجارية -
 التنظيم الذايت للهيئة الرقابية. -

تقوم  ،ان حتت إشراف اهليئة الرقابيةتم وضع جمموعة من اللجيللحفاظ على بيئة رقابية داخلية فعالة 
 تتمثل هذه اللجان يف: ،كافة القضايا املتعلقة باحلوكمة  حولاألطراف خمتلف مبساءلة 

 .جلنة التدقيق -
 .اللجنة املالية -

 .جلنة احلوكمة وأخالقيات العمل -

 جلنة املكافآت. -

لشركة أن يلعب األعضاء اجملس إدارة  على ،من أجل حتقيق املمارسات اجليدة وفقا ملبادئ احلوكمة
 :ما يلي يف أعمال هذه اللجان من خاللو دورا حيويا ومركزيا فيه املستقلني 

 .كل جلنة من اللجان يرتأسها مدير مستقل  -
 .أعضاء مستقلني متاما جيب أن يكونواكل األعضاء املكونني للجنة التدقيق وجلنة األجور واملوارد البشرية   -
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 :لجنة التدقيق 
لدورها املهم يف مناقشة املواضيع املتعلقة بالرقابة الداخلية  ، بالنظرة التدقيق من أهم هذه اللجانتعترب جلن

 :ما يليتتمثل مهامها الرئيسية في، واملخاطر ذات الصلة
 .يتعلق باملخاطر احمليطة بالشركة مااإلشراف على أنشطة ونظم الرقابة الداخلية و  -
 للشركة.ت املالية والرقابة على التقارير والبيانات املالية الرقابة على عملية وضع البيانا -
 .احلسابات والرقابة على استقالليتهم يتقدمي التوصيات واملقرتحات بشأن تعيني مراجع -
 .للشركةاإلشراف على أداء وظيفة املراجعة الداخلية  -
 .ملخاطر كبرية الشركةعرض اإلشراف على أنشطة ونظم الرقابة الداخلية واألحداث اليت ميكن أن ت   -
 .اإلشراف على عملية تقدمي التقارير املالية - 

 .ميتهاحلسابات ومراقبة مدى استقاللي تقدمي التوصيات واملقرتحات حول تعيني مراجع -
 اإلشراف على نشاط وظيفة املراجعة الداخلية. -

تسليط  يف هذا السياقتم ي .فحص احلسابات من قبل اللجنة يتم مع مفوضني أو حمافظني للحسابات
فيها وصف ملدى  كما يتملشؤون املالية للشركة،  اوكذلك عرض  ،الضوء على النقاط الرئيسية للنتائج احملاسبية

 .لشركةاملتعددة ل وااللتزامات ،التعرض للمخاطر

 ةاللجنة المالي: 
 :ما يليتتجسد مهام هذه اللجنة في

 .واملسائل اليت تؤثر على اإلدارة املالية للشركة ،ة واملقرتحة من قبل اإلدارةدراسة كل املشاريع املالية املهمة للشرك -
على القرارات االستثمارية وإدارة األصول واخلصوم وتأثريها و  ،دراسة تأثري رأس املال واملالءة على مستوى الشركة -

 على الشركة.

 :لجنة الحوكمة وأخالقيات العمل 
 :ما يليتتمثل مهام هذه اللجنة في

 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. -

  ارد البشرية:لجنة األجور والمكافآت والمو 
 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. 

 ة نظر اللجنة حول املقرتحات املقدمة إىل جملس اإلدارة على ما يلي:هصياغة وج -
 لشركةاإلجراءات املتعلقة بتصميم مكافآت مديري ا. 
 تعيني أعضاء جملس اإلدارة ورئيسه وكبار املسؤولني يف الشركة. 
 ( برامجالدراسة التفصيلية لبعض القضايا املتعلقة باملوارد البشرية .)...التدريب 

 
 إدارة المخاطر: -2.3.4.4

بالنظر لعدم  يقتضي اإلطار اجليد لنظام املالءة لقطاع التأمني يف اجلزائر وجود نظام إلدارة املخاطر، وذلك
وعدم توفر االمكانيات  ،ذه الوظيفة بسبب قلة ثقافة العاملني هبا من جهةهب اجلزائرية اهتمام معظم الشركات

مصادر  من خالله رصدتأمني هو برنامج منظم يتم الإدارة املخاطر يف شركة نظام  .الالزمة هلا من جهة أخرى
 حدود ، يتم ذلك عن طريق وضعها خط الدفاع األول يف شركةاعتبار و  ،اليت تواجه شركة التأمنيوحجم املخاطر 

يف ينعكس باإلجياب  الإدارة خماطر سليم وفعّ نظام  أنّ ، كما جملس اإلدارة من طرفدارة املخاطر إلوسياسات 
 .حساب رأس املال املطلوب

 
 السياسة االستثمارية وإدارة األصول والخصوم: -3.3.4.4

يف وقت  التعويض يكون  أنّ إاّل  املؤّمن هلماألقساط من  متقوم باستال لتأمنيشركات ا من املعروف عادة أنّ 
 ،، يف هذا الوقت تقوم الشركة بتوجيه هذه املبالغ حنو قنوات االستثمار املختلفة ملواجهة خمتلف املطالباتالحق

 كانفإذا   قساطاألمعدالت  حسابدخل االستثمارات الواردة من هذه األصول مهم ويؤخذ يف االعتبار عند ف
تواجه أن دخل االستثمار غري كاف أو قيمة األصول املستثمرة تنخفض بشكل ملحوظ ميكن لشركة التأمني 

  .كبرية  مالية صعوبة
التخفيف  دورا يف سليمة وبرنامج إدارة أصول/خصومالستثمارية اللسياسات اا تلعب يف هذا السياق،

تعكس وجود أو عدم أن املناسب لتصميم متطلبات رأس املال وسيكون من  ،املختلفةخاطر املمن بشكل كبري 
  .شركةالوجود هذه املخاطر وتأثريها على 

 
 الوظيفة االكتوارية: -4.3.4.4

السالمة ف االكتوارية املتعلقة باخلصوم من أهم بنود امليزانية العامة لشركة التأمني،تعترب عادة خمرجات الوظيفة 
كما تعمل   ،كتواري لتحديد هذه االلتزاماتال به ا يقوممد على نوعية العمل الذي املالية للشركة غالبا ما تعت
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املؤّمن الرتباطها مبتطلبات رأس املال لتعزيز محاية  ،ه دورا مهما يف تعزيز ثقة املشرفني يف النتائج املاليةتاستقاللي
 .هلم

الكتواريا من خالل ختصيص قسم جيب االهتمام أكثر بوظيفة ا ،باإلسقاط على قطاع التأمني يف اجلزائر
قاعدة بيانات خاصة مستمدة من واقع قطاع التأمني يف  إجنازكذا و  ،الوتكوين املوظفني يف هذا اجمل هبا خاص
بالنظر إىل أمهية هذه و  ،اخلبري االكتواري من األطراف احملورية واحلساسة يف شركات التأمني أنّ  باعتبار ،اجلزائر

إىل العالقات املتشعبة اليت قد تنشأ بني هذا األخري واألطراف األخرى يف شركات و  بالذاتالوظيفة يف هذا القطاع 
 التأمني.

جيب أن يكون على تواصل مستمر ومنتظم سواء مع جملس إدارة  ،لقيام اخلبري االكتواري باملهام املوكلة إليه
 :لق مبا يلييتع مافيخاصة  ، والشركة ةمع املستويات العليا لإلدار و شركة التأمني 

 .خلق منتجات التأمني وتسعريها -
وممارسة نوع من احلرية يف  ،احلاليني واحملتملني وفقا للسياسة املتبعة يف إدارة الشركة املؤّمن هلمرصد رغبات  -

 .الشروط واألحكام التعاقدية
 .وضع السياسات الكلية للشركة -
والتوصيات حول مستويات رأس  ،ية املتعلقة برأس املالحتديد مدى االمتثال للمتطلبات القانونية والتنظيم -

 .املال املناسب
 تقدمي التقارير املباشرة إىل جملس اإلدارة أو إىل املسؤولني ذوو الصلة. -
 

 جعة الداخلية:االمر  -5.3.4.4
عن عبارة  خليةجيب أن تكون وظيفة املراجعة الدا ،رشادة يف التسيريالشفافية و القدر من من أجل ضمان 

تابعة مباشرة للرئيس املدير العام، وذلك من أجل القيام بدورها بكل حرية بعيدا عن  و قائمة بذاهتا و مستقلة  خلية
 .طاتو كل الضغ

 هو ضمان ما يلي: تلعبهاجيب أن من بني أهم األدوار اليت 
 .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. -

  :، تتمثل فيما يليجمموعة من األهدافحتقق هذه الوظيفة جيب أن 
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 .وذات الطابع التقين ة باجلانب اإلداري واحملاسيبمجع املعلومات املتعلق -
 .حتضري التدخالت امليدانية -
 .متابعة تنفيذ التوصيات املقرتحة -
 .استغالل التقارير وحتديد األخطار احملتملة النامجة عن تطبيق إجراءات التسيري اإلدارية واملالية -
 .ل به مع اإلجراءات الضرورية يف هذا اجملالضمان تطابق العمل اإلداري، القانوين واملايل املعمو  -
 .التدقيق يف شفافية النظام احملاسيب -
 .التدقيق يف فعالية إجراءات التسيري الداخلي يف اجملال اإلداري واملايل -
 .ضمان تطابق اآلليات احملاسبية املستخدمة مع القواعد العامة واملوضوعة -
 .والبحث عن األخطار احملتملة الية آليات التسيري التقنيةضمان فعّ  -

 املدققنير لدى أن تتوفّ  جيب ،من أجل ضمان أداء كفء وجيد ووفقا ملعايري تستند على أسس علمية
  .مؤهالت وشروط ملزاولة هذه املهنة

 
 :المراجعة الخارجية -6.3.4.4

سنة على األقل جيب على شركات التأمني اجلزائرية العمل على استخدام مراجع حسابات خارجي مرة كل 
والذي تكون له القدرة على إبالغ اجلهات املختصة عن أي حدث ميكن أن يؤثر على الوضع املايل للشركة 

عن أي خمالفات تطال الشركة )قضايا الفساد(، كما ينبغي على مراجع احلسابات و وإدارهتا أو سياستها احملاسبية، 
 داخليا أو خارجيا.اخلارجي االستفادة من املهارات االكتوارية سواء 

تعترب البيانات املالية املتعلقة بالوضعية املالية لشركة التأمني مبا يف ذلك تقارير اخلبري االكتواري من مسؤولية 
إعداد هذه  الدور الذي ميكن أن يلعبه املراجع اخلارجي يتمثل يف إبداء الرأي حول ما إذا تّ   أنّ جملس اإلدارة، إاّل 

يري السليمة واملتعارف عليها إلعداد هذه التقارير لتكون ذات مصداقية؛ حبيث ميكن االعتماد البيانات وفقا للمعا
 هيئاتوكالء التصنيف و  ،وكالء التأمني ،عليها من قبل املشرفني وغريهم من أصحاب املصاحل كاملسامهني

 الضرائب. 

ير املقدمة للمشرفني على شركة قد متتد وظيفة املراجع اخلارجي لتشمل توفري الضمانات بشأن هذه التقار 
 تقارير عن تنفيذ شركة التأمني إلدارة املخاطر ونظم الرقابة الداخلية. وكذاالتأمني كالتقارير املالية التكميلية، 

اخلبري االكتواري يلعب دورا مهما يف إعداد البيانات املالية لشركة التأمني، يف هذا الصدد يقوم  كما أنّ 
وبوجه خاص مراجعة معاجلة اخلبري  ،يف هذه البيانات هماد على املراجع اخلارجي إلبداء رأيجملس اإلدارة باالعت

ه ا تعتمد على بيانات موثوقة وأنّ االكتواري للمخصصات التقنية وااللتزامات التقنية األخرى للشركة والتأكد من أهنّ 
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 طلب خربة خاصة وأساليب وتقنيات خاصةحساب هذه االلتزامات عموما يت ألنّ  ،حساهبا وفقا ملناهج مقبولة تّ 
 يف هذا اإلطار ميكن للخبري االعتماد على املراجع اخلارجي بأخذ رأيه االستشاري فيما يتعلق مبالءمتها للشركة.و 

 
 ونق ل المعلومة:  ، اإلفصاح والشف افيةتعزيز انضباط السوق  متطلبات -4.4.4

 :ا يليتتعلق مبو  ،وتعزيزها "أفضل املمارسات "حتقيق  إىلتطلبات امل هتدف هذه
 .الشركة اجتاه أصحاب املصاحل التزامات -

 .اإلفصاح والشفافية -

 االستقاللية واملساءلة. -

 

 الشركة اتجاه أصحاب المصالح: التزامات -1.4.4.4
املؤّمن قمنا بالرتكيز هنا على نوعني من أصحاب املصاحل للشركة باعتبارها األطراف املهمة يف الشركة، ومها: 

 ، واملسامهني.مهل

 :المؤّمن لهم وال:أ
هذه  تنعكس ،باعتبارهم هم حمور العملية التأمينية للشركة ةالرئيسي األولوياتمن اجلزائريني  املؤّمن هلمعترب ي

يستند هذا اإلطار  حيث ؛األولوية من خالل وضع إطار خاص هبذه الفئة من أصحاب املصاحل يف منظومة الشركة
 :متطلباتعلى أربعة 

 :توفير خدمات للعمالء ذات جودة وعن قرب -أ
 : ما يلي ذلك من خالليكون 

 .توفري شبكات للشركة قريبة من أكرب عدد ممكن من العمالء -
 ومراقبة مدى متابعة العمالء مللفاهتم. ،لرد الفوري عن استفسارات الزبائنا -

خاصة فيما  ،أي مشاكل مع الشركةالشركة توفري الوسائل الالزمة للعمالء للتعامل مع  علىيف هذا الصدد 
  .يتعلق بالشكاوى املقدمة من قبل العمالء

توفري خدمة فورية يف حالة حدوث الكارثة لالستجابة الفورية جيب  ،فيما يتعلق بإدارة املطالباتا أمّ 
 ل ملبلغ التأمني.الكارثة إىل غاية استالم العمي ثاملالئمة واملنصفة من حلظة حدو  ،للعمالء تتضمن املعاجلة السريعة

بتقييم مدى الرضا على شبكات التوزيع من قبل العمالء ومعرفة توقعاهتم عن طريق أن تقوم  الشركة على
  .حتديد اجملاالت اليت حتتاج إىل حتسني وتطوير ،جودة اخلدمة ،إدارة وابتكار املنتجات :حول اتاستبيان
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 : خبراء تأمين احترافية -ب
 :لتحقيق األغراض التاليةوذلك اء تأمني على قدر كبري من االحرتافية وجود خرب يكمن اهلدف من 

 .االستماع إىل احتياجات العمالءمن خالل  ابتكار منتجات تأمني جديدة وتطويرها -
 وضع اآلليات الالزمة من موظفني واألدوات الالزمة لتقدمي املشورة لعمالء الشركة. -

تنفيذ ب ما يتعلقخاصة فياالستماع املستمر للزبون  على ديدة تقومج اسرتاتيجيةالشركة انتهاج  على يتوجب
 :ما يليهذه الطريقة على  تستند .ميزة تنافسية للشركة يعطيالذي األمر وهو  ،االلتزامات اخلاصة باخلدمة

 .التأمينية وضع العميل يف قلب العملية -   
وتطوير  مبشاركة مجيع كيانات الشركة، و األمثل مراجعة العمليات باستخدام األسلوب عن طريقحتسني األداء  -

 .الشركة العاملني يفثقافة التحسني املستمر من خالل اشتمال العملية على مجيع 

  العمل وفقا ألخالقيات السلوك المهني: -ج
نبغي أن تتوفر لكل موظف عند ممارسة وظائفه اجتاه ياليت  الشركة وضع مدونة لسلوك وأخالقيات العملعلى 

 تستند هذه املدونة على مخسة مبادئ وهي:جيب أن  ،ؤّمن هلمامل
 .نوعية االستشارات املقدمة -
 .الشفافية -

 .السرية حول املعلومات املتعلقة بالعميل -

 .اإلنصاف والعدالة يف املعاملة -

 مكافحة االحتيال وغسيل األموال. -

 التزامات قابلة للقياس: -د
أثناء مراحل  ستبياناتالا العميل على مدار السنة باستخدام اوضع مؤشر لقياس مدى رض التأمني شركةعلى 

حتسني نوعية اخلدمات يف مهمة خالل عالقة العميل بالشركة، يأيت الغرض من هذه الدراسات االستقصائية 
 للعمالء وزيادة رضا الزبون.

 المساهمين: ثانيا:
ويف املقابل تسعى الشركة  ،لى املدى الطويلع للشركة والنموهو مفتاح االستقرار  املسامهنيتعترب ثقة ووالء 

وتقدمي املعلومات الكاملة اليت تساعدهم  ،إىل حتقيق أكرب قدر ممكن من الشفافية عند التعامل مع هؤالء املسامهني
 للشركة. االسرتاتيجيةعلى فهم املوضوعات 
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إبالغ األعضاء بطريقة  من خالهلا يتم ،الشركة تشكيل حلقة خاصة باملسامهني جيب علىلتحقيق ما سبق 
كما يتم إرسال   عقدها. وعن االجتماعات اليت تّ  للشركةمباشرة باملعلومات الكاملة حول العمليات الرئيسية 

 :يلي ما على ، تشتمل هذه النشراتالسنة خاللللمسامهني نشرات دورية 
 .النتائج املالية للشركة -
 .النتائج اخلاصة بكل سداسي )سداسية( -

 نوية للجمعية العامة.النتائج الس -

 من خالل ،كما حيق للمسامهني متابعة كل جديد وأخبار اجملموعة وباستمرار عرب املوقع االلكرتوين للشركة
ة حصري خطوطختصيص  يتملتوطيد عالقات الثقة مع املسامهني و فضاء خمصص للمسامهني هلذا الغرض،  ختصيص

 :مايلي للمسامهني بغرض احلصول على ةمتاح
 .لشركةجديد ا -
 .مذكرة حول األعمال املستقبلية -

 طلب املنشورات اخلاصة باملسامهني. -

تقوم باالتصال وبصورة منتظمة مع هؤالء املسامهني عن طريق نظام معلومايت عرب الربيد أن الشركة  على
 ما سبق باإلضافة إىلاملتعلقة باجتماعات محلة األسهم،  وقع الشركة وإبالغهم بكافة املستجداتومااللكرتوين 

 لشركة.ا حولبتنظيم لقاءات متواصلة مع مسامهيها لتبادل النقاشات املختلفة  القيام
 

 اإلفصاح والشفافية: -2.2.4.4
تعمل وبشكل متواصل على احلفاظ على عالقات مبنية على الثقة بينها وبني خمتلف أن  شركة التأمنيعلى 

لى توفري كافة املعلومات ذات النوعية والشاملة وبكل الشركة ع من خالل عملاألطراف ذات الصلة بالشركة؛ 
جلنة اإلشراف كما تعمل الشركة على التواصل املستمر مع   ،املؤّمن هلمشفافية سواء إىل املستثمرين أو املسامهني أو 

 ،توفري ما حيتاجونه من معلومات وبشكل دوري عن كل األحداث اليت قد تؤثر على أداء الشركةو  على التأمينات
 :عن طريق ما يليوذلك 

 :ما يلي ويشمل:  اإلفصاح عن المعلومات الجوهريةأوال: 
 النتائج املالية والتشغيلية للشركة:  -

 دعن األمر وال يتوقف ،تتضمن هذه النتائج بالتفصيل نشاط الشركة لكل فرع من فروع الشركة على حدا
 الشركة بوضع تقارير خاصة حول:    قيامهذا احلد بل 
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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
 .لشركةامالءة  -
 .االلتزامات التقنية للشركة -
 .بالشركة املصاريف أو التحميالت حول العمليات املتعلقة -
 .الكشف عن مدى التعرض للمخاطرو إدارة املخاطر  -

الذي يتم و املقبلة، كما يتضمن التقرير السنوي للشركة  للسنواتيتم وضع الدراسات حول النتائج املتوقعة 
 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:• 
 :التالية االتاجملهذا الفضاء  ميسحيث  ؛يف موقع الشركةهبا فضاء خاص  ختصيص

 .جملس اإلدارة وجلانه -
 .اإلدارة العامة -
 .ةممدونة قواعد احلوك -
 .خلاصةاملكافآت ا -
 القضايا املتعلقة باإلفصاح والشفافية. -
 

 :ةاالستقاللية والمساءل -3.4.4.4
سواء جمللس اإلدارة أو اللجان التابعة له أو اهليئة  ،األعضاء املستقلون دورا مركزيا يف األعمال املختلفة يلعب

فيهم نائب رئيس اجمللس وكذلك  من خالل احتواء جملس اإلدارة على عدد من األعضاء املستقلني مبا ،الرقابية
بوضع جمموعة من اللجان تقوم مبساءلة هذه األطراف  جيب القيامالة للحفاظ على بيئة رقابية فعّ  ،هليئة الرقابيةا

 .على أساس منتظم
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 جيب ،كما ذكرنا سابقا من أجل محاية حقوق أصحاب املصاحل مبا فيهم املسامهني وحاملي وثائق التأمني
اهليئة و األطراف عن تصرفاهتم وأدائهم يف الشركة من خالل التقييم الدوري خاصة جملس اإلدارة لة خمتلف ءمسا

 :كما يلي  ،الرقابية

 مجلس اإلدارة:• 
من أجل املمارسة اجليدة جمللس اإلدارة يتم قياس ذلك مبدى قدرة جملس اإلدارة على تلبية توقعات املسامهني 

 مهامه وجلانه. ،تنظيمه ،الدورية لتكوينه من خالل املراجعة ،اللذين وثقوا فيه

 :الهيئة الرقابية 

ضع سنويا جلدول أعمال ختونتائج هذا التقييم  ،يتم سنويا تقييم اهليئة إلعادة النظر يف تكوينها وتنظيمها
  .املنجز لتحديد مدى التقدم اهليئة

ح لنظام املالءة لقطاع التأمني يف املقرت  النموذج ميكن توضيحيف األخري وكخالصة ملا سبق يف هذا السياق، 
 .(61رقم )الشكل  من خالل اجلزائر
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 المقترح لنظام المالءة لقطاع التأمين في الجزائر. النموذج(: 61الشكل رقم )
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 : من إعداد الباحثة.المصدر

 

 

 

 

 :هامش المالءة 
 .رأس املال املطلوب -
 .هامش املالءة اإللزامي -
 لوضعية ل ةاإلجراءات التصحيحي

 المالية للشركة:
 .املستوى األول: الوضعية املثالية

املستوى الثاين: العمل على مستوى 
 .الشركة

لعمل املستوى الثالث: خمطط ا
 .التنظيمي

 .املستوى الرابع: الرقابة اإلجبارية
 

 

 .حوكمة الشركات 
 إدارة املخاطر. 
  السياسة االستثمارية وإدارة

  .األصول واخلصوم
 وظيفة االكتواريةال. 
 املراجعة الداخلية. 
 املراجعة اخلارجية. 

 

  الشركة اجتاه أصحاب  التزامات
  .املصاحل

 اإلفصاح والشفافية. 
 االستقاللية واملساءلة. 

 

 

     .تقاعدة البيانا             
.الخبرة والمهارة ،الكفاءة المهنية                   

.رؤوس األموال الالزمة                               
.   جودة بوليصة التأمين                                             

 

  

في الجزائر الشروط المسبقة إلطار عمل وتطبيق متطلبات المالءة لقطاع التأمين  
 

كمة متطلبات المراجعة الرقابية وحو 
 الشركات  

وق، تعزيز انضباط الس متطلبات المتطلبات المالية
علومةاإلفصاح والشفافية ونقل الم  

 لجنة اإلشراف على التأمينات

.على نشاط التأمني والرقابة املستمرة اإلشراف:   

.تدفق املعلومات عن جممل النشاطات املمارسة:   

  .امر والوصايا والتوجيهاتتدفق جمموع األو :  

ماعالجمهور ال  

العامة. ةاملعلوم نشر:    

 .تدفق اإلحصائيات والتقارير عن جممل النشاطات املمارسة: 
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 ع:الفصل الراب  خالصة
مكوناته  دراسته من حيثفتمت  ،لقطاع التأمني يف اجلزائرنظام املالءة عناصر  الفصل اهذ يف تناولنا

كما قمنا باقرتاح منوذج   .ومدى قدرته على مواكبة التطورات الدولية يف هذا اجملال التقييمواألسس املعتمدة يف 
ائه من خالل األخذ بعني االعتبار اخلصوصية هبدف زيادة كفاءته وحتسني أد خاص بشركات التأمني اجلزائرية
 املتعلقة بشركات التأمني اجلزائرية.

 ،نظام املالءة لشركات التأمني لدول االحتاد األوريب ونظام املالءة لقطاع التأمني يف اجلزائر دراسةمن خالل 
وذلك بالنظر إىل خصوصية ، 2قطاع التأمني بوجهه احلايل بعيد عن إمكانية تطبيق توجيهات املالءة  يتبني أنّ 

كز بشكل أساسي على تالذي ير و  ،وطبيعة قطاع التأمني يف اجلزائر بالرغم من إدخال اإلصالحات اجلديدة
اليت  2املالءة توجيهات هذه االلتزامات غري مواكبة للمعايري الدولية على غرار   أنّ إاّل  .املتطلبات التقليدية للمالءة

املخاطر يف تقييم التزاماهتا التقنية املتعلقة باملالءة بالشكل الذي يضمن هلا السيولة يتم فيها االعتماد على مبدأ 
  .واحلماية

ويف كيفية متثيلها وفقا للقوانني  التقنيةاجلزائري بشكل أساسي على االلتزامات نظام املالءة يعتمد  
القوة أسس مبسطة وتقليدية ملراقبة على  ملشرع اجلزائريا اعتمد .اإلشارة إليها سابقا تاملنصوص عليها واليت متّ 

يرتجم ، و ملراقبة القّوة املاليةو شركة التوافق مع مستوى املخاطر احلقيقية اليت تواجهها تال لشركات التأمني  املالية
ذلك من خالل احتساب متطلبات املالءة عن طريق تطبيق معّدالت على األقساط )ثابتة أو ختتلف حبسب نوع 

إىل قدر كبري على النماذج عتمد فيها ي  ف 2املالءة توجيهات  اأمّ  ،من جهة أخرى هة واملوجوداتالتأمني( من ج
االحتماالت والنمذجة لتغطية كل األخطار اليت  ةالحتساب رأس املال االقتصادي عن طريق نظري الرياضية
وفق مفهوم إدارة املخاطر لشركة بأن تستخدم رأمساهلا بفعالية احيث يسمح هذا التقييم لرأس مال  ؛تواجهها

 .ة إدارة املخاطر الكلية للشركةيضمن منهج

جب الرؤية عن حيعدم ارتباط الشروط املتعلقة باملالءة باألخطار احلقيقية يعترب  ،باإلضافة إىل ما سبق
 من ناحية االستثماراطر خماليت تواجه شركات التأمني خاّصًة تلك املرتبطة باألحداث الكارثية أو  املخاطرمراعاة 

 كبرية على عاتق  بشكل عام نفقاتالذي يتطلب األمر  ،خماطر الطرف املقابلو التسعري، خماطر ، األصول واخلصوم
 .التأمنيشركات 

؛ حيث منوذج خاص بشركات التأمني اجلزائريةعلى ضوء التجربة األوربية يف ميدان املالءة قمنا باقرتاح 
 : واليت تتمثل يفت ذات الطابع الكمي والنوعي، نموذج جمموعة من املتطلبااليتضمن هذا 

اإلفصاح و تعزيز انضباط السوق  متطلباتالشركات، و  متطلبات املراجعة الرقابية وحوكمة، املتطلبات املالية
 والشفافية ونقل املعلومة.
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 :ةــــــــــــــمــــاتــــــالخ

واملستفيدين  لمؤّمن هلملمبثابة رسالة أمان وثقة من شركات التأمني تعترب املالءة اجليدة لشركات التأمني 
التأمني خدمة ضرورية  نّ أبناء مثل هذه الثقة واحلرص على توطيدها يساهم يف تنمية الثقافة التأمينية باعتبار  .منها

األورويب بوضع  االحتادقام  شركات التأمنيبالنظر للدور االسرتاتيجي الذي تلعبه  .احمللية والدولية يف االقتصاديات
تعترب هذه الصيغة اجلديدة أكثر  حيث ؛2 يف املالءة ةلشركات التأمني واملتمثل ة للمالءة املاليةجديد توجيهات

، وحتدد تلفة للتيي  مع خمتل  األوضا تعطي مستويات خمو  شركات التأمني تواجه متاشيا مع املخاطر اليت
كخطوة  2املالءة  توجيهاتيعترب تبين و  ،مجيع القواعد املتعلقة بتقييم الوضع املايل العام لشركات التأمني بوضوح

دول االحتاد يف األمر الذي سييون له تداعياته على صناعة التأمني  ،1حنو التغيري اجلذري لإلطار الساري للمالءة 
 .الذي سينعيس بدوره على صناعة التأمني يف العامل كيلو ، االورويب

اآلثار املنتظرة اليت قد ترتتب عن تطبيقها ، و 2يف إطار ما سبق، تناول حبثنا اإلطار العام لتوجيهات املالءة 
 داخل االحتاد األوريب، وكذا دراسة إميانية تطبيقها يف قطا  التأمني يف اجلزائر. شركات التأمنييف 

 الرئيس السؤالإلجابة على احتليل املوضو  من جوانبه املختلفة وفقا إلشيالية البحث املطروحة، و  بعد
قادتنا بدورها  من النتائج مجلةوصلنا إال ت ،أثناء عرضنا ألهم معامل البحث أسئلة فرعية نه منعلبحثنا وما انبثق 

  يلي:  أمهها ما يطاهلا حبثنا.إىل جمموعة من التوصيات، كذلك إىل حتديد اآلفاق اليت ميين أن 
من قبل االحتاد األورويب مبا يتماشى مع املبادئ التوجيهية الدولية القائمة يف هذا  2املالءة  توجيهات وضع تّ  -

 .اجملال، اليت تعمل حاليا على وضع نظام دويل للمالءة املالية لشركات التأمني وشركات إعادة التأمني
الركيزة  ،الركيزة األوىل متعلقة باملتطلبات اليمية :شيل أساسي من ثالثة ركائز أساسيةب 2هييل املالءة  يتيون -

 .ةنشر املعلوماإلفصاح و الركيزة الثالثة متعلقة مبتطلبات  ،الثانية متعلقة باملتطلبات النوعية
  .شركات التأمني دهتايبتتعترب هذه الصيغة اجلديدة أكثر متاشيا مع املخاطر الفعلية اليت  1 مقارنة باملالءة -
من خالل  ،مجيع القواعد املتعلقة بتقييم الوضع املايل العام لشركات التأمني حتديد 2املالءة  توجيهات تضمنت -

 .األشخاص واألضرارإعادة النظر يف القواعد املتعلقة حبساب هامش املالءة لشركات التأمني على 
بل هو برنامج شامل للمتطلبات التنظيمية  ،س املال فقطعلى متطلبات رأ 2ال تقتصر توجيهات املالءة  -

 اخل. ...اإلفصاح العامو حوكمة الشركات،  ،تقييم املخاطر وإدارهتالشركات التأمني اليت تغطي 
تتمثل أهم  ،على تغطية جمموعة من املخاطر اليت مل يتم أخذها بعني االعتبار من قبل 2املالءة توجيهات تقوم  -

كل هذه األنوا  من   أثبتت التجربة أنّ  أيناملخاطر التشغيلية،  ،خماطر االئتمان ،خماطر السوق هذه املخاطر يف:
أي تطورات  مع األخذ بعني االعتبار ،ز املايل وملالءة شركات التأمنياملخاطر ميين أن تشيل خطر التهديد للمرك

 .لتيفل بيافة التزاماهتمماية حاملي وثائق التأمني واحلمن خالل وضع خطط عمل جديدة مستقبلية 
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 ماعلى شركات التأمني  2لتوجيهات املالءة  املنتظرةاآلثار  ملختل من خالل تطرقنا  أهم ما خلص إليه حبثنا -
  :يلي

  إدارة املخاطر لتصبح أكثر شركات التأمني يتمثل يف حتسني على  2ملالءة لتوجيهات االرئيس األثر
ملخاطر ومتطلبات رأس املال ومتطلبات اإلفصاح املايل العام، وصوال لتنسيق األفضل بني اانتيجة  ،مالءمة

ا قحقق استقرار أكرب يف األداء املايل لشركات التأمني مبإىل ختصيص أكثر كفاءة لرأس املال يف االقتصاد، 
زيز املنافسة يف ا يسهم بدوره يف محاية املستأمنني وتعمّ  ،ويعزز القوة املالية واملرونة لصناعة التأمني األوروبية

  .حتقيق املزيد من الشفافية وتوحيد وتيامل سوق التأمني يف االحتاد األورويب مع ،السوق
 اخنفاض تيلفة  :أمههاميين حتديد جمموعة من اآلثار اإلجيابية  ،من ناحية اآلثار املتعلقة باألسواق املالية

غريات يف القطا  املايل )الطلب اإلضايف رأس املال وزيادة فرص احلصول على التمويل اخلارجي بسبب الت
ففي حالة  ؛هناك آثار سلبيةف املدى املتوسط علىا أمّ  ،الدخل الثابت( ذات صولألعلى املدى الطويل 

االضطراب املايل وحدوث ردود فعل قوية قد يضطر عدد كبري من شركات التأمني لبيع األصول من أجل 
يف حالة اعتماد املؤسسات املالية على أطر منذجة خماطر ماثلة ميين و تلبية متطلبات رأس املال التنظيمي، 

 .أن يؤدي بالشركات حنو السلوكيات املشرتكة
 ا قد مّ  ،إعادة توزيع خماطر االستثمار بني املتعاملني االقتصاديني 2املالءة توجيهات اآلثار املرتتبة عن  من

لدول  يد الروابط مع النظام املصريف واألسواق املاليةتزا خاصة مع على توازن االقتصاد اليلي يؤثر بدوره
  االحتاد األوريب.

  الحتاد األورويب يف االتأمني شركات تشجيع على  2املالءة  توجيهات سيعمل النظام الرقايب اجلديد ضمن
ر ا يوفمّ  ،مبا يف ذلك سندات الدين للشركات ،املزيد من أصوهلا يف السندات طويلة األجل بأن تستثمر

  .سواق سندات الشركات األوروبيةسيولة أكرب يف أ
 زيادة  حالة يف ،تعزيز كفاءة النظام املايل قد تشيل خماطر على االستقرار املايل يف املدى القصري ةحماول

ا قد جيربهم على مّ  ،يف االحتاد األورويبغري الفعالة نسبيا  لشركات التأمنيتقلب األرباح ورؤوس األموال 
 .السوق اخلروج من

  تقلبات نامجة عن تقييم حدوث و  ،ارتفا  أقساط التأمني يف املدى املتوسطب تتعلقخماطر وجود
تملة يف تشييالت املخاطر احملتغريات الكذا و  ،طلوبات لشركات التأمني على أساس السوقاملاملوجودات و 

 .قائم على املخاطريؤثر على متطلبات رأس املال يف النظام اجلديد ال قد ، كلها أموراليلية
 يلي: الركائز الثالث كماحسب  االحتاد األوريب يف شركات التأمنييف  2ثار توجيهات املالءة آميين تلخيص  -

 .بالنسبة للركيزة األوىل: تقييم متناسق حسب متطلبات رأس املال 
  :املخاطر. تنسيق حوكمة الشركات والرقابة الداخلية حسب متطلبات إدارةبالنسبة للركيزة الثانية 
  :العام اإلفصاحالتقارير الرقابية حسب متطلبات  وضعبالنسبة للركيزة الثالثة. 
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   الصادرة عن جلنة الدراسة السابعة لألثر اليميبالتطرق إىل قمنا  ،الدراسة أهداف حتقيق جلأ من -
(CEIOPS)،  ختبارها يف تركيبات خمتلفةوااستخدام جمموعة من املعايري احملددة  تّ  أهدافها حتقيقواليت ومن أجل ، 

 ميين تلخيص أهم النتائج املرتتبة عن الدراسة حسب املعايري املستخدمة فيما يلي:
 ( بالنسبة للمعيار األولCCP) :  

يف عدد من  لشركات التأمنيتطلبات رأس املال ظهرت هناك حاجة أكرب ملحسب هذا املعيار، فقد 
  .االحتاد األوريبدول  املنخفضة يف بعضنسب املالءة ذلك من خالل جتلى  ،لالحتاد األوريب الدول األعضاء

 ( بالنسبة للمعيار الثاينEXTRAPOLATION) : 
مقارنة  التقنيةلمخصصات ل رباستقرار أكهناك  يظهر على املدى القصري ه أنّ تبنّي حسب هذا املعيار، 

 ما يؤثر بدورهاألموال اخلاصة،  ر علىالذي يؤثلسوق لعالية التقلبات ال فرتةوخصوصا يف  باملدى الطويل،
 .لشركات التأمني نسب املالءةعلى 
 ( بالنسبة للمعيار الثالثCMA:) 

ناجتة عن صعوبة تقدير  معقدة نسبياتنطوي على أنشطة  2املالءة توجيهات   أنّ تبنّي حسب هذا املعيار، 
  .عليها طلب عملية رقابة ميثفةتمّا ي ،تعهدات التأمني

 الرابععيار بالنسبة للم (EMA:) 
ال سيما من  ،إلدارة املخاطرتتعلق بتوفري آليات مبالغ فيها خماوف أثريت هناك حسب هذا املعيار،     

تطلب ي التعقيداستخدام األساليب العالية  نّ إ، إدارة خماطر السيولةو حيث اجلودة االئتمانية للموجودات 
لق ا ختالتأمني، كما أنّ  كل شركاتقابلة للتنفيذ من قبل   ريا غكما أنّ   ،واسعة النطاق رقابيةعملية مراجعة 

ا قد ال تيون قادرة على تطبيق ألنّ  ،الصغرية واملتوسطة احلجم لشركات التأمنيات و وضع تنافسي غري م
 دها.بسبب تعق   اإلصالحات املناسبة

  اخلامسبالنسبة للمعيار (TM:) 
مبا  2عملية االنتقال السلس حنو تطبيق توجيهات املالءة  توفريه من أجل  أنّ تبنّي حسب هذا املعيار،     

 .فرتة التطبيقطول على  عملية الرقابة وتعزيزجيب حتقيق أقصى درجات الشفافية  ،لمؤّمن هلملقحقق احلماية 
املايل لصناعة التأمني يف  يف تقييم ورصد االستقرار ييمن 2تطبيق توجيهات املالءة  منالتحدي الرئيس ف

ة املنظمة لشركات التأمني من جهة اجلديد هذه التوجيهاتتعزيز خصائص مع  ،د األوريب من جهةاالحتا
 .أخرى

  (:املعايري جمتمعة) السادسبالنسبة للمعيار  
قيق حت من خالل؛ املؤّمن هلمحلماية جد إجيابية  هلذه التوجيهات أثار ه أنّ تبنّي حسب هذا املعيار،     

لسوق التأمني و  االقتصادية لشركات التأمني العامةزيد من االستقرار يف امليزانية توفري املاملايل و التوازن 
 وتوفرياألوضا  املستقبلية،  التدابري التنظيمية املناسبة للتعامل مع توفريمن خالل  ، وذلككيل  األورويب
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تدابري األخرى الو املايل  الوضع حولالشفافية و  اإلفصاح من خالل متطلبات ويتعزز ذلك، ضمانات إضافية
تتطلب ، كما أن عملية الرقابة الثانية( الركيزةمتطلبات ) إدارة املخاطر وعملية املراجعة الرقابيةب املتعقلة

إميانية ، و إميانيات كبرية من قبل شركات التأمني خاصة عند البدايات األوىل لتطبيق هذه التوجيهات
تغطية  ويتعلق األمر هنا بعملية، لشركات التأمنياملخاطر  وإدارةاألوىل  الركيزةتنشأ بني قد حدوث احنرافات 

 ذج الداخلية.انم( والORSA)، املخاطر

ثارا ملحوظة على شركات التأمني، خاصة أ 2توجيهات املالءة ل أنبالسوق األملانية، مييننا القول بفيما يتعلق  -
قد  رقابيةألغراض  خال منهجية التقييم اجلديدةإدفإن  فيما يتعلق بإدخال القيمة العادلة لتقييم األصول واخلصوم،

لالستثمار، أو تصميم املنتجات للسوق  خاصة فيما يتعلقمحلة وثائق التأمني  حوافز جديدة اليت قد تؤثر تقدم
إىل آثار  ستؤديتوقعات الربح  قطا  التأمني على احلياة ألن أي تغيري يفيف  األملانية، وآلية املشاركة يف الربح

املنظور الرقايب وإدارة  مصممة بشيل جيد منباإلضافة إىل أّنا  ،ثيقة التأمنيبو  األرباح املتعلقةعلى  مباشرة
 تواجه العديد من التحديات عند تطبيقها.    من الناحية الفنية اعلى الرغم من أنّ  املخاطر،

، ءة املالية لشركات التأمنياملاليف وضعية  أظهرت حتسنا ملحوظافيما خيص شركات التأمني اإليطالية فقد  -
التأمني واملتعلقة  على محاية محلة وثائقمل تظهر هناك أثارا كما   ،والذي بدوره قحد من التقلبات االصطناعية

والوفاء بااللتزامات اجتاههم، من خالل توفري التدابري الالزمة وتطبيق اإلجراءات املناسبة التخل  عن السداد ب
كما ظهرت هناك   ،املخصصات الفنية يف املستقبلعدم كفاية خل  عن السداد أو ضمان عدم وجود خطر التل

وبيع ، مّا قد يدفع ببعض شركات التأمني لتطوير توافر منتجات التأمني املتنوعة يف السوقب تتعلقآثار سلبية حمتملة 
 وعرضها يف السوق لتلبية احتياجات محلة وثائق التأمني. أنوا  جديدة من املنتجات

ذه كما لوحظ بشيل عام أّن هللشركات التأمني البولندية،   كبري على املالءة املاليةأثر   2لتوجيهات املالءة  -
البولندي، من خالل احلد من التقلبات الدورية، كما يوفر  على استقرار قطا  التأمني اإجيابي اتأثري التوجيهات 

تدخل مّا يعود بالفائدة على الوضع املايل كيل لييون للجهات املشرفة على شركات التأمني اآلليات اليافية لل
 أكثر استقرارا.

ميوناته واألسس  ،لقطا  التأمني يف اجلزائرنظام املالءة عناصر بعرض الدراسة من خالل هذه قمنا 
 .ومدى قدرته على مواكبة التطورات الدولية يف هذا اجملال املعتمدة يف تقييمها

 جمموعة من النتائج نبلورها فيما يلي:  لنا إىلوصّ تو  من خالل إحاطتنا هبذا املوض
من خالل عرض نظام املالءة لشركات التأمني لدول االحتاد األوريب ونظام املالءة لقطا  التأمني يف اجلزائر يتبني  -
بيعة ، وذلك بالنظر إىل خصوصية وط2قطا  التأمني بوجهه احلايل بعيد عن إميانية تطبيق توجيهات املالءة  أنّ 

 .2013الرغم من إدخال اإلصالحات اجلديدة بعد صدور قانون على قطا  التأمني يف اجلزائر 
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 املتطلباتهذه ، فبشيل أساسي على املتطلبات التقليدية للمالءة نظام املالءة لقطا  التأمني يف اجلزائريعتمد  -
فيها االعتماد على مبدأ املخاطر يف تقييم اليت يتم  2املالءة توجيهات غري مواكبة للمعايري الدولية على غرار 

  .التزاماهتا التقنية املتعلقة باملالءة بالشيل الذي يضمن هلا السيولة واحلماية
لشركات التأمني والذي ال يتوافق مع مستوى  القوة املاليةعلى أسس مبسطة وتقليدية ملراقبة يتم االعتماد 

 من ناحيةتستند النسب على تقييم واسع النطاق للمخاطر  حيث ؛املخاطر احلقيقية اليت تواجهها شركة التأمني
بشيل عام الذي يتطلب هو األمر و  وخماطر الطرف املقابل يةخاطر التشغيلامل ،التسعريخماطر ، األصول واخلصوم

  .التأمنيشركات  كبرية على عاتق  نفقات
)ثابتة أو  معّدالت على األقساطاملالءة عن طريق تطبيق  متطلباتمن خالل احتساب  يرتجم ذلك عادة  

غرار غري مواكبة للمعايري الدولية على  كما أّنا  .ختتل  حبسب نو  التأمني( من جهة واملوجودات من جهة أخرى
الحتساب رأس املال االقتصادي   الرياضيةإىل قدر كبري على النماذج عتمد فيها اليت ي   2املالءة توجيهات 

يسمح هذا التقييم لرأس مال الشركة بأن  أين ،اليت تواجهها املخاطرتغطية كل ل كاستخدام نظرية االحتماالت
 .طر اليلية للشركةاخرأمساهلا بفعالية وفق مفهوم إدارة املخاطر ضمن منهجّية إدارة امل توظ 

أمني اليت تواجه شركات الت املخاطرجب الرؤية عن قحاحلقيقية  باملخاطرشروط املتعلقة باملالءة العدم ارتباط 
 .أو األخطار التشغيلّية وغريها من املخاطر باالستثمارخاّصة  تلك املرتبطة باألحداث اليارثية أو تلك املرتبطة 

 ،عدم احرتام النظام املعمول به املتعلق بتغطية االلتزامات التنظيمية من طرف العديد من شركات التأمني اجلزائرية -
 باإلضافة إىل االعتبارات التالية: .ل املقبولة أو عن طريق قيم الدولةسواء التغطية اليت تيون عن طريق األصو 

 عدم التكافؤ من حيث تطور أسواق رأس المال: -أ
يف اجلزائر من أكرب املعوقات لتطبيق توجيهات املالءة يعترب عدم التيافؤ من حيث تطور أسواق رأس املال 

حيث ييون التعرض أقل للمخاطر يف سوق املال  ؛ن املخاطروبالتايل عدم التعرض لنفس املستوى م ،يف اجلزائر 2
 .يف اجلزائر
باإلضافة إىل عدم وجود استقرار واضح يف استخدام الصيغ احلسابية واليت تزال عرضة للتغيري بشيل كبري  

د تنجم عن ة بطبيعة قطا  التأمني اجلزائري ملعرفة العواقب اليت قوبالتايل ضرورة إجراء دراسات لألثر اليمي خاصّ 
، وانتظار حتقيق االستقرار يف النموذج األورويب النهائي للمالءة املالية وحتليل التعديالت 2تطبيق توجيهات املالءة 

 .املطلوبة من قبل شركات التأمني األوروبية ملعرفة كي  ميين تطبيقها يف اجلزائر

  :" )Phase 2( 4IFRS"معايير التقارير المالية الدولية اعتماد  -ب
 Phase 2 4IFRS معايري التقارير املالية الدولية " امش املالءة علىهلالتغطية املطلوبة و حلساب استند عملية ت

قطا  التأمني يف  ، إاّل أنّ 2املالءة  اتبالتوازي مع توجيه يتم تطبيقها يتوال " القيمة العادلة "الذي يقوم على  "

                                                 
 -  (IFRS4  (Phase 2)):  International Financial Reporting Standards 4 (Phase 2). 
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يظل  (IFRS)املستوحى من املعايري احملاسبية الدولية  (SCFاسا  املايل )على املخطط احملوبالرغم من اعتماده اجلزائر 
ينطوي على تغيري يف اجلزائر  2املالءة  اتتوجيه، وبالتايل تطبيق مواكبة املستجدات يف هذا الصددبعيدا متاما عن 

معه تاج إىل التعامل على جانب كبري من التعقيد الذي قحاليت تنطوي مع اعتماد بعض املعايري  النظام احملاسا يف 
  على هذا األساس.حبذر 

  آثار متعلقة بسياسة االكتتاب:  -ج
على عمليات املراجعة لعمليات التسيري اليت تعتمد بشيل أساسي  2تقوم التوجيهات اجلديدة للمالءة 

واحلوكمة  التصني  االئتماين ، سياسةمع السوق والتواصل حتسني األداء، رأس املال ختصيص، توزيع األصولعلى 
سياسة  مراجعةأي ضرورة  ،التشغيلية املخاطرو  الطرف املقابل مخاطرك  ميع املخاطرالقائمة جل الصيغ توسيعو 

ملواجهة اليوارث  أكثر أمهية قد ييون الذي رأس املال وبالتايل زيادة متطلبات ،املخاطرة على أساس التسعري
حاملي على  التأثريات مع بعض للشركةحسب املصلحة االقتصادية  بعض الفرو  تيلفة ة النظر يفوإعاد الطبيعية،

فإّن  2اجلديد لتطبيق توجيهات املالءة  مع التوجه على سبيل املثالف .تيلفة املنتجات من حيث وثائق التأمني
 املزيد من رأس املال ختصيص قد تضطر إىلو ، للمنافسة الستجابة بشيل أفضل أسعارها ضفّ خت   التأمني شركة
 .ذات املتطلبات العالية لرأس املال تسويق املنتجات وق  إىل بعض الشركات ا قد جيرباخلسائر مّ  لتغطية
ينطوي الذي  (ORSAيتمثل يف تطبيق نظام )اجلزائرية التحدي اليبري الذي يواجه شركات التأمني  كما أنّ   
ما يتطلب بدوره تيثي  اجلهود يف هذا  ،القائمة وتقييمها املخاطر خمتل ع وحتديد تتبّ  قادر على إقامة نظام على
 .لرأس املالخاصة فيما يتعلق باملتطلبات اإلضافية  ،اإلطار

   االكتوارية: دور الوظيفة -د
اليت تنطوي على  بشيل أساسي على الوظيفة االكتوارية 2تعتمد الركيزة األوىل من توجيهات املالءة        
التقنية  السليم للمتطلبات االتساق والتقييم املهارات واليفاءات لضمانج لعديد حتتا و  ،جدا معقدة عمليات

تفتقده صناعة التأمني اجلزائرية لعدم توفر قاعدة البيانات  مابشأن هذه القضايا، وهو  اإلدارية وتقدمي املشورة
 الالزمة للقيام باملهام املنوطة باخلبري االكتواري.

سة إميانية اكذا در و  " 2املالءة  توجيهات " لإلطار العام للمالءة املالية يف االحتاد األوريب ناولناتمن خالل 
باقرتاح  قمنا ،لشركات التأمني اجلزائريةنظام املالءة عرضنا لمن خالل و  ،تطبيقها على شركات التأمني يف اجلزائر
م وتطوير سوق التأمني اجلزائرية ملواكبة التطورات ىل تنظيإيف خطوة هتدف  منوذج خاص بقطا  التأمني اجلزائري

 اليت تشهدها صناعة التأمني.

مع التوجهات العاملية اليت تركز على توفري ضمانات مالية كافية  اأيت انسجامإّن هذا النموذج املقرتح ي
د األد ى لرأس املال قياس احل ايتم من خالهل ة حمددريياجياد معإومالئمة تنسجم وطبيعة أعمال التأمني من جهة، و 

وحتسني مستوى اخلدمات اليت  اعزيز قدرهتتمع  ،الواجب توفره ملواجهة املخاطر اليت تتعرض هلا شركات التأمني
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من زيادة مسامهته يف التنمية يف األخري ن هذا القطا  ي  مي   امّ من جهة أخرى،  واملستأمننيقدمها للمستثمرين ت
 واالقتصاد اليلي.

وضع جمموعة من  تّ  كماجمموعة من املتطلبات ذات الطابع اليمي والنوعي،   املقرتح جيتضمن النموذ 
 .لنظام املالءة لقطا  التأمني يف اجلزائرإلطار عمل وتطبيق النموذج املقرتح الالزمة و  املطلوبة الشروط املسبقة

املراجعة الرقابية وحوكمة متطلبات املتطلبات ذات الطابع اليمي والنوعي يف: املتطلبات املالية،  تتمثل
 الشركات وتدابري تعزيز انضباط السوق، اإلفصاح والشفافية ونقل املعلومة.

 المتطلبات المالية: -أ
تنطوي اجملموعة األوىل على جمموعة من املتطلبات املالية تتعلق هبامش املالءة، رأس املال املطلوب، هامش 

 وضعية املالية للشركة.املالءة اإللزامي، واإلجراءات التصحيحية لل

 متطلبات المراجعة الرقابية وحوكمة الشركات: -ب
 وتتمثل يف جمموعة ؛تعترب متطلبات املستوى الثاين جوهر النموذج املقرتح بالنسبة لقطا  التأمني يف اجلزائر

السياسة  الشركاتحوكمة  ،الرقابة الداخلية ،اإلجراءات املتعلقة بعملية املراجعة مع تعزيز الرقابة على إدارة املخاطر
 الوظيفة االكتوارية.كذا ، و االستثمارية وإدارة األصول واخلصوم

 تعزيز انضباط السوق، اإلفصاح والشفافية ونقل المعلومة: متطلبات -ج
  هبدف حتقيقونقل املعلومة  والشفافيةمتطلبات اإلفصاح  ،انضباط السوقتتعلق هذه املتطلبات بتدابري 

 اإلفصاح والشفافية ،الشركة اجتاه أصحاب املصاحلالتزامات  :ـتتعلق هذه التدابري ب، وتعزيزها " تأفضل املمارسا "
 االستقاللية واملساءلة.

 إليها من الدراسة ميين اختبار فرضيات الدراسة كما يلي: على ضوء النتائج املتوصل

 :بالنسبة للفرضية األولى 
ثالث ركائز  علىستند ت 2املالءة  توجيهات باعتبار أنّ  ،ومؤكدة حةالفرضية األوىل صحي ميين القول أنّ        

 .التأمني لشركات جمموعة من املتطلبات اليمية والنوعيةأساسية تتضمن 

 :بالنسبة للفرضية الثانية  
رة يف حتسني إدا 2األثر الرئيس لتوجيهات املالءة حيث أّن  ؛ومؤكدة الفرضية الثانية صحيحة ميين القول أنّ       

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  
على تقدمي صورة أكثر تعمل  2توجيهات املالءة  باعتبار أنّ  ،كدةومؤ  صحيحة الثالثةالفرضية  ميين القول أنّ       

دقة حول التزامات شركات التأمني مّا قحقق استقرارا أكرب يف األداء املايل هلا ويعزز القوة املالية واملرونة والتيامل 
 .املؤّمن هلملصناعة التأمني األوروبية مّا يسهم بدوره يف محاية 

  ابعة:الر بالنسبة للفرضية 
بوجهه احلايل بعيد  اجلزائر يفقطا  التأمني  ، باعتبار أنّ ومؤكدة صحيحة أيضا الرابعةالفرضية  ميين القول أنّ 

كذا و  ،مستوى األداء التنظيميو ، وذلك بالنظر إىل خصوصيته وطبيعته 2عن إميانية تطبيق توجيهات املالءة 
تطلبات التقليدية للمالءة الذي ال يأخذ بعني االعتبار امل واعتمادها على شركات التأمني ةطرق وأساليب إدار 

 املخاطر. 
الدراسة التطبيقية اليت اعتمدنا فيها على دراسة مقارنة بني  خالل اعتمادا على النتائج املتوصل إليها من

 لتأمني يف اجلزائرطا  التأمني لدول االحتاد األوريب والقواعد املنظمة للمالءة املالية يف قطا  الق 2توجيهات املالءة 
 مشوال وتيامال أكثر مالءة نظام تساهم مستقبال يف بناءأن  نا نتقدم مبجموعة من التوصيات اليت من شأنافإنّ 

 :خالل من وذلك
 مدخل تقييم ، وتبينالسوق متطلبات مع مراعاة املالءة هامش حساب عند املخاطر خمتل  باحلسبان األخذ -

 عند السوق مع املنسجم التقييم على الرتكيزمع  ،ملالءة واملؤشرات الضرورية لذلكواالعتماد على نسب ا املخاطر
يسمح من ضمان  امّ  املالية البيانات ملستخدمي ربأك يقدم فائدة مبا املالءة هامش مركبات أو عناصر حساب

 بقاء واستمرارية املؤسسة مستقبال.
 التوازن حتقق متطورة رقابية وسياسات أنظمةقيام باستحداث اليف اجلزائر  التأمني على جلنة اإلشراف على قطا  -
تؤثر على املالءة لشركات  قد اليت املخاطر تعاظم من احلدها، و أنشطت بإدارة التأمني لشركات احلرية إعطاء بني

 .التأمني
عديد من أوجه قطا  التأمني يف اجلزائر حاليا يتجه حنو حتقيق أداء مقبول، لينه من ناحية أخرى يعاين من ال -

مبا يف ذلك املشرو   القصور وبالتايل على اجلزائر االمتثال للمعايري الدولية واإلصالحات اليت متس قطا  التأمني
، وإشراك شركات التأمني التغيريات التيي  مع هذهمن خالل  " 2الطموح الذي أنشأه االحتاد األوريب " املالءة 

  يعة وخصوصية العمليات التأمينية اليت متارسها.يف حتديد قواعد املالءة املناسبة وطب
لتزام الشركات بالسداد والتعويض بالقيمة يف الوقت او  لمؤّمن هلملاخلدمات التأمينية املقدمة العمل على جودة  -

لوثائق لوالتجديد والتحسني املستمر  االبتيارمع  ،املؤمن هلماحملدد من أجل كسب رضا ووالء أكرب عدد من 
 .املتطورة لألشخاص االحتياجاتحىت تتناسب مع  تأمينيةال
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الصالبة املالية  تقويةو  التحيم يف التيالي  إتبا  األسس الفنية والعلمية الدقيقة يف تسعري املنتجات التأمينية ) -
 ، والبعد األساليب الرياضية واإلحصائية املتطورة يف جماالت التنبؤ املختلفةعلى عتماد الامن خالل  (للشركات
وكذلك استحداث مراكز للمعلومات هبدف إدارة  ،اهلشة وغري اآلمنة االقتصاديةيف القطاعات  االستثمارعن 

  أحسن لألخطار من حيث تسعريها والتعويض عليها.  
زيادة الفرص أمامها لبير ييش  نقاط الضع  يف األوضا  املالية لشركات التأمني امل لإلنذار نظام وضع -

فرص استيعاب الصدمات  زيادةلأنظمة الرقابة على الشركات  وتعزيزت املالية يف وقت مبير، ملعاجلة االختالال
باحلد األد ى  اجلزائرية ضرورة التزام شركات التأمنيمع ، ا يساهم يف اجياد سوق تأمينية موثوق هباواألزمات مّ 
مع حتديد جدول زمين  النموذج املقرتح هانرأس املال املطلوب احملتسب وفقا  للمخاطر اليت تضمّ و هلامش املالءة 

  لاللتزام بنسب هامش املالءة مبقتضى قرار يصدر هلذه الغاية.
سنويا بشهادة من اخلبري االكتواري  التأمينات على جلنة اإلشرافمطالبة بتزويد  اجلزائرية شركات التأمني نّ إ -

اجياد مؤشر موضوعي خيدم صناعة التأمني  امن موجباهتو املالية للشركة، املتطلبات تتضمن مدى كفاية هذه 
لشركات وقدرهتا على دفع التزاماهتا املالية املرتتبة لوخيدم اهليئة وشركات التأمني يف معرفة األوضا  املالية  اجلزائرية

 .واملستفيدين منها املؤّمن هلمعليها وبشيل خاص 
يف شركات املالءة يه التجارب العاملية الرائدة يف جمال ضرورة االستفادة بالدراسة والتحليل والتقييم ملا انتهت إل -

خاصة فيما يتعلق  ،ا لبناء منوذج خاص بشركات التأمني اجلزائريةمتهيد   ،2توجيهات املالءة التأمني على غرار 
 ملخاطربا قةلاملتع كلت والسيما فةلاملخت التنبؤ جماالت يف املتطورة واإلحصائية الرياضية األساليبعلى باالعتماد 

  .اليت تواجه شركات التأمني
وتطبيقها بالتنظيمات املعمول هبا يف جمال املالءة ضرورة قيام اهليئات الرقابية بإجراء تقييم دوري ملدى االلتزام  -

 .الة وفقا إلرشادات مستمدة من وقائع التقييم الفعليبصورة فعّ 
 مبا تيييفها وضرورة احمليط معطيات اتتغري   حسب بةمتقار  فرتات يف والتنظيمية التشريعية القوانني مراجعة -

 بيئة خلق تتيح التأمني بنشاط تتعمق قوانني إصدارو  الدولة، طرف من املنتهجة والنقدية املالية والسياسة يتماشى
ي   اهواردشركات التأمني مل وتوظي  اخلدمات تقدمي يف دينامييية أكثر سياسات ذات تنافسية ء نها من الوفامبا مي 
قصد إدخال كافة  ،هلذا األمرحىت ميين ضمان أن يعمل اإلطار اجلديد على خلق البيئة املالئمة و  .بالتزاماهتا

 .وإزالة كافة العوائق التشريعية اليت حتول دون ذلك اجلديدةبادئ املاألحيام اليت تعزز من تطبيق 
 االكتتاب جماالت يف العاملة اإلطارات ةوهتيئ واليفاءة النوعية حيث من البشري بالعنصر االهتمام ضرورة -

 يف األجل وطويلة القصرية املتطلبات لتلبية املتقدمة التينولوجيا مع للتعامل وتدريبها، اليوارث واالكتواريا وتسوية
 :ذلكيف هذا الصدد ميين لآلليات التالية أن تساعد على ، وملواكبة مستجدات املالءة القطا 
 لى أساس معايري مهنية قابلة لالختبار )بناء على اختبارات منطية موحدة(تعيني وترقية املوظفني ع.      
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  وتيوين العاملني وفق أسس تتماشى وأخالقيات العمل، ويف هذا الصدد البد من إحداث برامج تدريب
  .تدريب دورية، وكذا االهتمام بالبحوث واالستشارات يف جمال االكتواريا

  بني إجراءات العمل الداخلية يف هذه األجهزة وتقييم  اجليد التنسيق لمن خالضرورة إصالح اإلدارات
بانتظام طبقا ملعايري واضحة وحمددة متاما، وتنفيذ اإلجراءات الالزمة الفورية والشاملة لتحسني  أدائها

 .املعنيةاألداء الضعي  يف اجلهات 
 االكتوارياات يف جمال البحوث واالستشار  ،التعليم املستمر ،تشجيع تنفيذ برامج التدريب. 
يف جلسات  من خالل إشراكهم ،املؤّمن هلمضرورة بناء عالقات سليمة مع أصحاب املصاحل مبا فيهم  -

تبين اسرتاتيجيات تقوم على أهداف مزدوجة قائمة على أساس االهتمام و  ،التخطيط االسرتاتيجي للشركة
 .بأصحاب املصاحل وتعظيم األرباح

ع أداء مجيع العاملني مراقبة وتتب   يتمحىت  ،هاز إعالمي ذي خربة وقدرة على االستقصاءالتشجيع على قيام ج -
املستثمرين والدائنني والعاملني وحاملي وثائق التأمني قحتاجون إىل معلومات عن أداء الشركة  ألنّ  ،يف الشركة

رب موقع الشركة وعن طريق اجلهات وذلك بنشرها ع ،لتجميع وحتليل املعلومات املطلوبة الختاذ القرارات السليمة
  .الرمسية القائمة على القطا 

العدالة املسؤولية و  املساءلة ،الشفافيةو إعادة النظر يف املمارسات احلالية لشركات التأمني ذات الصلة باإلفصاح  -
 باملبادي الدوليةاالسرتشاد  عن طريق ،واالنضباط كمدخل ضروري لتطوير نظم الرقابة بأبعادها احملاسبية واملالية

، والعمل أكثر على تطوير السوق املايل لتحقيق أفضل استخدام ملوارد الشركة 2على غرار توجيهات املالءة 
 .جلزائري لتسهيل مواكبة نظم املالءة

ة ه من الضروري إعادفإنّ  جمال املالءة،دعما لنزاهة اإلفصاح وشفافية البيانات املالية اليت تشيل حجر الزاوية يف  -
حبيث تصبح  ،النظر يف املمارسات املهنية املطبقة حاليا ضمن مهام وظيفة املراجعة من خالل مراعاة املعايري الدولية

  هذه املهام:
 وظيفة ذات قيمة مضافة للشركة أكثر من كونا خلية إدارية ملدى مشروعية العمليات.    
  واالستشارة جلانب الفحص املايل واإلداريخدمة متصلة توفر لإلدارة وأصحاب املصاحل وسائل التأكيد. 
  يف تنفيذ مهام إدارة املخاطر اليت تسعى لتيون وسيلة من وسائل احلماية  لتساهماالستفادة من النتائج

 .والدقة وااللتزام واليفاية
 ،التأمنيالدعوة إىل عقد ندوات ولقاءات بني خمتل  اهليئات املهنية ومدراء الشركات ورجال األعمال يف قطا   -
باملالءة لشركات السعي لدعم وتعزيز التعاون مع خمتل  الفعاليات االقتصادية واملنظمات الدولة ذات الصلة و 

وما تستند إليه من معايري حول آخر املستجدات املتعلقة باملالءة قصد زيادة املعرفة وتنمية الفير اإلداري  التأمني،
 .لشركاتومبادئ لعصرنة وحتديث األداء التسيريي ل
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اجلزائرية من ضع  يف خمتل  القدرات، وما تواجهه من صعوبات يتطلب  شركات التأمنيإّن ما تشهده 
مواكبتها للتطورات إجياد احللول املناسبة والسريعة بالقدر الذي تتطلبه اجلدية يف تطبيق وتنفيذ هذه احللول، فدوافع 

ة يفرضها الواقع قبل أن تيون دوافع خارجية، واهتمام هي قبل كل شيء دوافع داخلياجلديدة يف جمال املالءة 
قد كانت اإلجراءات املتخذة، إجراءات املرسومني التنفيذيني، لإصدار اجلزائرية كان واضحا من خالل  اهليئات

 يف الواقع تعتربأن  إالّ هي أحسن نسبيا ونتائجها  ،الءة شركات التأمنيامل يف حسنة تؤدي نظريا إىل التحسني
على مستوى  2تزامنا مع قرب انطالق العمل وفق اإلطار اجلديد لتوجيهات املالءة  .نسبة إىل األهداف ضئيلة

اآلفاق اليت ميين أن يطاهلا حبثنا يف املستقبل هو حماولة القيام بدراسة كمية على قطا  التأمني  االحتاد األوريب، فإنّ 
على اخلطر  القائم املال رأس طريقة منها ،املالءة تقييمل املعتمدةاحلديثة منها  الطرق خمتل يف اجلزائر حول 

(RBC) من خالل اقرتاح وصياغة آليات ومييانيزمات  ،منذجتها لتيون أكثر فعالية وواقعية على القطا  وحماولة
 حول تقييم املالءة لشركات التأمني.جديدة 
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 مثال بياني لنموذج عشوائي داخلي.(: 01الملحق رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Julie-Linda Laforce, fica, fcas , La modélisation stochastique, Ed: Dion, Durrell, , Associés Inc, 

juin 2009,p : 26-30.  
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 .شركات التأمين لدول االتحاد األوربيعلى  ( SCR( )MCR)توزيع  (: نسب  02الملحق 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 الدراسة. ( SCR( )MCR)توزيع  نسب   (:03الملحق 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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 المدى القصير.  علىالتدفق ات النقدية للمحافظ االفتراضية   (:04الملحق 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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 المدى المتوسط.  علىالتدفق ات النقدية للمحافظ االفتراضية    (:05الملحق 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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 المدى الطويل.  علىالتدفق ات النقدية للمحافظ االفتراضية    (:06الملحق 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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 لشركات التأمين لدول االتحاد األوربي.  وضعية الميزانية العامة: (07)  لملحق رقما
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 لدول االتحاد األوربي. لشركات التأمين( SCR)األثر على وضعية المالءة  :  (08)  لملحق رقما
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 .لدول االتحاد األوربي( MCR )األثر على وضعية المالءة  :  (09)  الملحق رقم
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 التواريخ المرجعية لشركات التأمين لدول االتحاد األوربي. رؤوس األموال عبر ونسب الميزانيات العامة بينمقارنة : (10) الملحق رقم
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 لدول االتحاد األوربي.  األشخاصوضعية الميزانية العامة لشركات التأمين على  (: 11لملحق رقم )ا
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 لدول االتحاد األوربي. األشخاصلشركات التأمين على  ( SCR)األثر على وضعية المالءة  :  (12)  الملحق رقم
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 عبر دول االتحاد األوربي. %100( أق ل من  MCR و) (SCRأمين التي حقق نسب )شركات الت: (13)  لملحق رقما
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خالل  شركات التأمين في الجزائر  لباألصول المؤهلة    التنظيميةااللتزامات    تغطية(: 14الملحق رقم )
 .2012)-2009)  الفترة

 

 الشركات
2009 2010 2011 2012 

االلتزامات 
 التنظيمية

األصول 
 المؤهلة

االلتزامات  %
 التنظيمية

األصول 
 المؤهلة

االلتزامات  %
 التنظيمية

األصول 
 المؤهلة

االلتزامات  %
 التنظيمية

األصول 
 المؤهلة

% 

SAA 
30 077 38 635 128 32 133 39 488 123 28746 54321 189 29 819 53 990 181 

CAAR 
19 527 17 585 90 21 910 20 796 95 16 415 21 298 130 17 407 21 825 125 

CAAT 
17 203 15 580 91 19 829 19 802 100 18 443 21 405 116 18 391 22 408 122 

TRUST 
1 583 2 600 164 2 070 3 531 171 1 943 3 703 191 2 474 3 954 160 

CIAR 
3 969 1 723 173 4 478 7 407 165 4 653 8 167 176 5 054 8 178 162 

2A 
1 640 1 072 65 1 738 2 505 144 1 823 2 434 134 2 306 2 554 111 

CASH 
15 436 6 095 39 14 297 6 519 46 1 3617 9 268 68 14 770 12 233 83 

SalamaAss 
1 709 1 306 76 1 808 2 845 157 1 809 3 106 172 2 057 3 361 163 

Alliance 
Ass 

1 171 1 208 103 1 929 1 611 84 2 926 2 549 87 2 646 2 896 109 

GAM 
2 270 1 687 74 2 503 1 881 75 2 582 2 436 94 3 107 2 572 83 

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 
/ / / / / / / / / 238 778 327 

CARDIFAL 
DJAZAIR 

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 
/ / / /  / / / / 249 740 297 

 138 115 146 698 105 139 220 136 704 97 102 076 111 214 109 95 507 95 0865 10 المجموع
CCR 13 196 18 373 139 13 618 27 052 199 16 961 30 412 179 18 663 33 917 182 

 من إعداد الباحثةباالعتماد على معطيات: المصدر: 

Ministère des finances (direction des assurances), Activité des assurancesen Algérie, 2012. 
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 شركات التأمين في الجزائر  بقيم الدولةلالتنظيميةااللتزامات    تغطية(: 15الملحق رقم )
 .2012)-2009)  خالل الفترة

 

 

 الشركات

2009 2010 2011 2012 

االلتزامات 
 التنظيمية

قيم 
 % الدولة

االلتزامات 
 % قيم الدولة التنظيمية

االلتزامات 
 التنظيمية

قيم 
 الدولة

االلتزامات  %
 التنظيمية

قيم 
 الدولة

% 

SAA 
30 077 13 154 44 32133 14 119 44 28 746 13 326 46 29 819 14 875 50 

CAAR 
19 527 9 091 47 21 910 113 666 52 16 415 10 381 63 17 407 11 074 64 

CAAT 
17 203 10 174 59 19 829 12 579 63 18 443 14 094 76 18 391 15 081 82 

TRUST 
1 583 483 31 2 070 453 22 1 943 950 49 2 474 1 052 43 

CIAR 
3 969 1 723 43 4 478 2 003 45 4 653 2 003 43 5 054 2 003 40 

2A 
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 

 61 091 64 698 105 56 54670 704 97 47 826 51 214 109 43 114 43 865 100 اجملموع

CCR 
13 196 7 313 55 13 618 79 48 85 16 961 9170 54 18 663 73 336 50 

 من إعداد الباحثةباالعتماد على معطيات: المصدر: 

Ministère des finances (direction des assurances), Activité des assurancesen Algérie, 2012. 
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 فهرس الجداول واألشكال البيانية والمالحق:
 
 الجداول:  فهرس -1

 
 الصفحة عنوان الجدول الرقم
 30  مسامهة السوق األوريب يف السوق العاملي للتأمني 01

 31 (2011-2009) خالل الفرتةتطور األقساط يف السوق األوريب للتأمني  02

 58 1وتوجيهات املالءة  2يهات املالءة مقارنة بني ميزانية عامة لشركة تأمني ضمن توج 03

 QIS4 63احتمال خماطر الطرف املقابل حسب تصنيف  04

 ijp(  64) مصفوفة االرتباط ل 05

 103 2مقارنة بني التقارير الصادرة عن شركة التأمني حسب توجيهات املالءة  06

 119 على أصحاب املصاحل 2ات املالءة لتوجيه املنتظرةاآلثار اإلجيابية والسلبية  07

 132 السيناريوهات املختربة ضمن الدراسة 08

 134 عينة الدراسة حسب نوع شركة التأمني 09

 135 عينة الدراسة حسب حجم شركة التأمني 10

 145 اختبار احملافظ االفرتاضية 11

 145 احملافظ اخلاضعة لالختبار حسب معيار الدراسة 12

 146 على املخصصات التقنيةاألثر  13

 147 ( SCRاألثر على وضعية املالءة ) 14

 181 ( 2013-2006) يف اجلزائر خالل الفرتة تطور إنتاج قطاع التأمني 15

 182 (2013-2006) خالل الفرتة حسب فروعه تطور إنتاج التأمني على األضرار يف اجلزائر توزيع 16

 184 (2013-2006ألشخاص يف اجلزائر حسب فروعه خالل الفرتة )توزيع تطور إنتاج التأمني على ا 17

 185 ( 2013)يف اجلزائر حجم تعويضات فرع التأمني على األضرار  18

 186 ( 2013حجم تعويضات فرع التأمني على األشخاص ) 19

 187 ( 2012-2006) خالل الفرتةيف اجلزائر تطور معدل نفاذية التأمني  20

 187 (.2012-2006) خالل الفرتةيف اجلزائر لتأمني تطور كثافة ا 21

 196 ( 2012-2009) خالل الفرتةتطور مستوى هامش املالءة لشركات التأمني اجلزائرية  22

 197 ( 2012-2009) خالل الفرتة لشركات التأمني اجلزائرية تطور رأس املال االجتماعي 23

 199 (2012-2009) خالل الفرتةلشركات التأمني اجلزائرية ية مستوى هامش املالءة على أساس الديون التقن 24

 200 (.2012-2009) خالل الفرتةلشركات التأمني اجلزائرية  مستوى هامش املالءة على أساس األقساط 25
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 212 (2013مقارنة بني نظام املالءة لشركات التأمني اجلزائرية )قبل وبعد صدور قانون  26

 219 2الءة لقطاع التأمني يف اجلزائر ونظام املالءة حسب توجيهات املالءة مقارنة بني نظام امل 27

28 
لنظام املالءة  مستويات التدخل من طرف الشركة وجلنة اإلشراف على التأمينات حسب النموذج املقرتح

 226 لقطاع التأمني يف اجلزائر

 

 

   األشكال البيانية:  فهرس -2

 
 فحةالص عنوان الشكل البياني الرقم
 30  مسامهة السوق األوريب يف السوق العاملي للتأمني 01

 31 (2011-2002) خالل الفرتةتطور األقساط يف السوق األوريب للتأمني  02

 32 (2011-2010) خالل الفرتةقطاع التأمني يف أوروبا معدل نفاذية  03

 33 (2011-2002) خالل الفرتة يف أوربا األشخاصتطور أقساط التأمني على  04

 33 (2011-2002) خالل الفرتة يف أوربا األضرارتطور أقساط التأمني على  05

 34 (2011-2002) خالل الفرتة تطور أقساط التأمني الصحي يف أوربا 06

 35  (2011-2002) خالل الفرتة تطور أقساط التأمني على السيارات يف أوربا 07

 36 (2011-2002) خالل الفرتة أوربا تطور أقساط التأمني على املمتلكات يف 08

 37 (2011-2002) خالل الفرتةتطور حمفظة استثمارات شركات التأمني األوروبية  09

 38 (2010 -2002) خالل الفرتةمكونات حمفظة استثمارات شركات التأمني األوروبية  10

 38  (2010-2001) خالل الفرتةتطور السندات واألسهم لشركات التأمني األوروبية  11

 41 لشركات التأمني األوروبية األشخاصقنوات توزيع منتجات التأمني على  12

 42 لشركات التأمني األوروبية األضرارقنوات توزيع منتجات التأمني على  13

 42 تطور التصنيف االئتماين جملموعات التأمني الرائدة يف أوربا 14

 53 1 املالءةتوجيهات حدود ونقائص  15

 56 (Lamfalussyمسار العمل وفق ) 16

 57 2املالءة  على توجيهاتمسار العمل  17

 59 2املالءة توجيهات و  1املالءة  توجيهات مقارنة بني ميزانية ضمن 18

 61 (SCR( و)MCRتراجع املخاطر وفق ) 19

 62 ( حسب النموذج العامSCRرأس املال املالءة املطلوب ) 20

 68 خلطر وفقا لطريقة تكلفة رأس املالخطوات حساب هامش ا 21

 71 2املالءة  توجيهات نظام إدارة املخاطر ضمن 22
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 73 2املالءة  توجيهات هيكل 23

 82 وضع النموذج الداخليلكيفية اإلطار العام  24

 83 الرتابط بني متغريات النموذج الداخلي 25

 86 2ة املالء توجيهات كيفية بناء نظام إدارة املخاطر ضمن 26

 87 2املالءة  توجيهات ضمن مهام وظيفة إدارة املخاطر 27

 87 النهجني املستخدمني لوضع خريطة املخاطر 28

 89 (ORSAخطوات عمل ) 29

 90 ( ضمن الركيزة الثانيةORSAوضعية منوذج ) 30

 94 2املالءة توجيهات نظام احلوكمة يف شركات التأمني حسب  31

 95 على حوكمة شركات التأمني 2هات املالءة مستويات آثار توجي 32

 96 2نظام الرقابة الداخلية حسب توجيهات املالءة  33

 101 2وضعية الركيزة الثالثة ضمن توجيهات املالءة  34

 105 على شركات التأمني 2آثار الركائز الثالثة لتوجيهات املالءة  35

 113 األصول املختلفة لشركات التأمني على توزيع 2األثر املتوقع لتوجيهات املالءة  36

 134 عينة الدراسة حسب نوع شركة التأمني 37

 135 عينة الدراسة حسب حجم شركة التأمني 38

 136 حجم العينة حسب نوعية السيناريوهات احملتملة املطبقة على شركات التأمني 39

 138 نقطة أساس 50 ـ:( مساوي لCCP) ـلو س نقطة أسا 100 :( مساوي لCCP) ـ( لBEتغري التقدير األمثل ) 40

 138 نقطة أساس 50لـ:( مساوي CCP) ـلو نقطة أساس  250 ـ:( مساوي لCCP) ـ( لBEتغري التقدير األمثل ) 41

42 
 ـلو نقطة أساس  100لـ:( مساوي CCP) ـ( لكل دولة عضو باملقارنة مع املستويات االفرتاضية لSCRنسب )

(CCP مساوي ):أساس نقطة 50لـ 
139 

43 
 ـلو نقطة أساس  لـ: 100( مساوي CCP) ـ( لكل دولة عضو باملقارنة مع املستويات االفرتاضية لSCRنسب )

(CCP مساوي )نقطة أساس لـ: 250  
139 

 143 عند فرتات خمتلفةخلصم منحىن معدل ا 44

 143 ( لشركات التأمني لدول االحتاد األوريبSCRنسب ) 45

 144 كات التأمني لدول االحتاد األوريب( لشر MCRنسب ) 46

 150 ( يف شركات التأمني لدول االحتاد األوريبSCRفائض ) 47

 152 ( ملختلف دول االحتاد األوريبSCRتوزيع نسب ) 48

 153 ( ملختلف دول االحتاد األوريبMCRتوزيع نسب ) 49

 153 ( املطبقة على شركات التأمني لدول االحتاد األوريبEMA) نسبة 50

 154 املخاطر املكونة للعجز يف التدفقات النقدية 51

 156 الحتاد األوريبا( عرب جمموعة من دول SCRنسب ) 52
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 162 األملانية لشركات التأمني (SCR) نسب 53

 162 لشركات التأمني األملانية (MCR) نسب 54

 164 نقطة أساس 50( مساوي لـ: CCPولـ )نقطة أساس  100( مساوي لـ: CCPلـ ) (BE) التقدير األمثلتغري  55

 165 نقطة أساس 50( مساوي لـ: CCPنقطة أساس ولـ ) 250( مساوي لـ: CCPلـ ) (BE) التقدير األمثلتغري  56

 167 لشركات التأمني البولندية خالل فرتات خمتلفة  ( MCR( و)SCRنسب ) 57

 185 (3013) يف اجلزائرحجم تعويضات فرع التأمني على األضرار  58

 186 ( 2013)يف اجلزائر حجم تعويضات فرع التأمني على األشخاص  59

 222 الشروط املسبقة املطلوبة إلطار عمل وتطبيق النموذج املقرتح لنظام املالءة لقطاع التأمني يف اجلزائر 60

 243 النموذج املقرتح لنظام املالءة لقطاع التأمني يف اجلزائر 61

 
 الحق:ق ائمة الم -3
 

 الصفحة عنوان الملحق الرقم
  مثال بياين لنموذج عشوائي داخلي 01

  ( على شركات التأمني لدول االحتاد األوريبMCR) (SCRنسب توزيع ) 02

  ( على عينة الدراسةMCR) (SCRنسب توزيع ) 03

  التدفقات النقدية للمحافظ االفرتاضية على املدى القصري 04

  ة للمحافظ االفرتاضية على املدى املتوسطالتدفقات النقدي 05

  التدفقات النقدية للمحافظ االفرتاضية على املدى الطويل 06

  وضعية امليزانية العامة لشركات التأمني لدول االحتاد األوريب 07

  ( لشركات التأمني لدول االحتاد األوريبSCRاألثر على وضعية املالءة ) 08

  ( لدول االحتاد األوريبMCRالءة ) األثر على وضعية امل 09

  مقارنة بني امليزانيات العامة ونسب رؤوس األموال عرب التواريخ املرجعية لشركات التأمني لدول االحتاد األوريب 10

  لدول االحتاد األوريب األشخاصوضعية امليزانية العامة لشركات التأمني على  11

  لدول االحتاد األوريب األشخاصركات التأمني على ( لشSCRاألثر على وضعية املالءة ) 12

  عرب دول االحتاد األوريب %100( أقل من MCR( و) SCRنسب ) تشركات التأمني اليت حقق 13

  2012)-2009) خالل الفرتةباألصول املؤهلة لشركات التأمني يف اجلزائر  التنظيميةااللتزامات  تغطية 14

  2012)-2009) خالل الفرتةبقيم الدولة لشركات التأمني يف اجلزائر  يةالتنظيمااللتزامات  تغطية 15
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 :االختصلرات والرموزق ائمة   -4
 

 االختصار/الرمز المعنى
Classic Matching Adjustment CMA 

Collateralised Debt Obligations CDO 

Collateralized Debt Obligations Sub-Prime CDOSP 

Committee of European Insurance and Occupational Pension Supervisors CEIOPS 

Counter Cyclical Premium CCP 

Economic and Financial Affairs Council ECOFIN 

European Insurance and Occupational Pensions Authority EIOPA 

European Insurance and Occupational Pensions Authority EIOPA 

European Insurance and Occupational Pensions Committee EIOPC 

European Union EU 

European Community EC 

Extended Matching Adjustment EMA 

Fond de Calamité Naturelle FCN 

Fond de Solidarité Et d’Indemnisation FSI 

Insurance Regulatory Information System IRIS 

Insurance-linked Securities ILS 

International Accounting Standards Board IASB 

International Accounting Standards Board IASB 

International Actuarial Association IAA 

International Association of Insurance Supervisors IAIS 

International Financial Reporting Standards 4 IFRS4 

last liquid point LLP 

Minimum Capital Requirement MCR 

National Association of Insurance Commissioners NAIC 

Own Risk And Solvency Assessment ORSA 

Quantative Impact Study QIS 

Quantitative Reporting Templates QRT 

Regular Supervisory Return RSR 

Risk Based Capital RBC 

Solvency and Financial Condition Report SFCR 

Solvency Capital Requirement SCR 

Transitional Measures TM 

Ultimate Forward Rate UFR 

value at risk VAR 

  

 
 

http://www.cgstatic.info/code/r.php?r=yahoo%7CInsurance%2520and%2520Occupational&t=1&did=1&uid=0&type=bl&subid=1374_2109&rkw=Insurance+and+Occupational&rurl=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FEuropean_Insurance_and_Occupational_Pensions_Authority&domain=wikipedia.org&lnktype=10&v=0.116&browser=Firefox_35&country=DZ&_=1454052981088
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 فهرس المحتويات:
 

وىــــــــــتــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــمال ةالصفح   

  خطة البحث

  

 أ المقدمة  

  

 1  2 لمالءةلتوجيهات اواإلطار العام  واقع وتطور السوق األوربي للتأمين: الفصل األول

  

 02 تمهيد

  

 03 مدخل حول التأمـين وشركات التأمين - 1.1 

  

 03 التأمني مفهوم -1.1.1

 03 التأمني نشأة

 04 التأمني تعريف

 06 عناصر التأمني

 09 التأمني عقدمفهوم  -2.1.1

 09 تعريف عقد التأمني

 10 أطراف عقد التأمني والتزاماهتم

 10 عناصر عقد التأمني

 11 التأمني لعقد نونيةالقا املبادئ

 13 التأمني لعقود املميزة القانونية اخلصائص

 14 التأمني تقسيمات -3.1.1

 15 ناملؤم   دور تلعب اليت اهليأة حسب

 16 التأمني موضوع حسب

 16 اجلزائري املشرع حسب التأمينات أنواع

 17 الوطين االقتصاد يف التأمني دور

 18 شركات التأمني عمل إطار -4.1.1

 18 تعريف شركات التأمني
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 18 أهداف وخصائص شركات التأمني

 20 وظائف شركات التأمني

 21 سياسات شركات التأمني

 22 ليات عمل شركات التأمنيآ

  

 24 واقع وتطور السوق األوربي للتأمين -2.1

  

 24 للتأمني األوريب نشأة وتنظيم السوق -2.1.1 

 24 (ECاجملموعة األوربية )ضمن   للتأمنيهيكل وتنظيم السوق األوريب

 27 (EU) األوريب االحتاد ضمن للتأمني األوريب السوق وتنظيم هيكل

 28 ) 2011-2001(للفرتة  األوريب حتليل الوضعية االقتصادية لقطاع التأمني -2.2.1

 28 األوريب االحتاد يف التأمني لقطاع االقتصادية األمهية

 29 للتأمني العاملي السوق يف األوريب التأمني قطاع مسامهة

 32  األشخاصقطاع التأمني على 

 33  األضرار على التأمني قطاع

 36  األوربية التأمني شركات استثمارات

 39 قنوات توزيع املنتجات التأمينية

 42 االئتماين التصنيف وهيئات األوربية التأمني شركات -3.2.1

 43 (ILS)بالتأمني  املرتبطة ةاملالي األوراق سوق -4.2.1

 44 أوربا يف التأمني قطاع على السيادية الديون أزمة أثر -5.2.1

  

 45  2 العام لتوجيهات المالءة اإلطار -3.1

  

 45 ، أسباب وضع مشروعها، وأهدافها2تعريف توجيهات املالءة  -1.3.1

 45 2 املالءة توجيهات تعريف

 46 2 املالءة مشروع وضع أسباب

 47 2املالءة توجيهات أهداف 

 49 2املالءة  توجيهات إىل 1املالءة توجيهات االنتقال من  -2.3.1

 49 1املالءة  ونقائص توجيهات حدود

 53 2 املالءة توجيهات وضع خطوات

 58 2 املالءةتوجيهات و  1 املالءة توجيهات بني مقارنة

 60  2املالءة توجيهات ركائز  -3.3.1
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 60 الركيزة األوىل: املتطلبات الكمية

 70 الركيزة الثانية: املتطلبات النوعية

 72 ةنشر املعلوماإلفصاح العام و  الركيزة الثالثة: متطلبات

  

 74 األول الفصل خالصة

  

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

  

  تمهيد

  

 77 على شركات التأمين لدول االتحاد األوربي 2أثر ركائز المالءة  -1.2

  

التأمني  شركات علىأثر الركيزة األوىل  -1.1.2  77 

 77 امليزانية العامة لشركات التأمنيهيكل 

 78 العامة امليزانية قوة تعزيز

 80 وفوائضه املال رأس متطلبات مرونة

 80 (Internal models) الداخلية النماذج

 84 التأمني شركات على الركيزة الثانيةأثر  -2.1.2

 85 الثانية على إدارة املخاطر أثر الركيزة

 93 الشركات حوكمة على الثانية الركيزة أثر

 96 الثانية على الرقابة الداخلية  أثر الركيزة

 100 التأمني شركات على الثالثة الركيزة أثر -3.1.2

 100 ة الثالثةأهداف الركيز 

 102 متطلبات اإلبالغ ونشر املعلومة حسب الركيزة الثالثة

  

 106 على شركات التأمين التحاد األوربي 2اآلثار االقتصادية والمالية لتوجيهات المالءة  -2.2

  

 106 التأمني منتجات على 2 املالءة توجيهات أثر -1.2.2

 106 الرحبية على وأثره التأمني منتجات تصميم

 107 الرحبية على وأثره التأمني منتجات تسعري

 108 التأمني منتجات عرض

 110 اسرتاتيجيات االستثمار لشركات التأمني على 2املالءة توجيهات أثر  -2.2.2
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 110 االستثمارية واحملفظة واخلصوم األصول تقييم

 113 االنكشاف على املخاطر واآلثار املتعلقة بالعدوى 

 114 األورو ملنطقة املالية األوراق سوق إطار يف واإلفصاح الشفافية

 115 األوريب الحتادوتنافسية شركات التأمني  على فعالية 2أثر املالءة  -3.2.2

 115 التأمني شركات فعالية على 2 املالءة توجيهات أثر

 116 التأمني شركات تنافسية على 2 املالءة توجيهات أثر

 117 على شركات التأمني الحتاد األوريب 2ملالءة وجيهات التآثار أخرى  -2.2.4

 117 اآلثار اهليكلية والتنظيمية 

 118 أصحاب املصاحلبعالقة شركات التأمني 

 119 التأمني إعادة على 2 املالءة توجيهات أثر

 120 2 املالءة لتوجيهات االجتماعية اآلثار

  

 121 2ات المالءة مجال االبتكار ضمن توجيهو حديات تلا -3.2

  

 121 التأمني شركات على 2 املالءة توجيهات تطبيق حتديات -1.3.2

 122 2 املالءة توجيهات ضمن االبتكار جمال -2.3.2

  

 123 الثاني الفصل خالصة

  

التأمين لدول  شركاتعلى  2ثر تطبيق توجيهات المالءة : دراسة كمية ألالفصل الثالث
 االتحاد األوربي

124 

  

 125 تمهيد

  

 126 2دراسات األثر الكمي للمالءة  -1.3

  

 129 ككل  التأمين لدول االتحاد األوربي شركاتعلى  2أثر تطبيق توجيهات المالءة  -3.2

  

 129 ( وحدودها )الطريقة واإلجراءات(QIS 7)األثر الكمي  نطاق دراسة -3.2.1

 137 (CCP)املعيار األول حسب  2 املالءة توجيهات تطبيق أثر -3.2.2

 137 إجراءات العمل وفق املعيار األول 



295 

 

 137 التأمني وضعية مالءة شركات

 140 املؤم ن هلممحاية 

 140 فعالية وكفاءة الرقابة يف شركة التأمني

 141 املخاطر إدارة

 141 االستقرار املايل والوقاية من املخاطر النظامية 

 142 صاحلمنتجات التأمني وأصحاب امل

  

 142 (Extrapolation)الثاين  املعيار حسب 2 املالءة توجيهات تطبيق أثر -3.2.3

 142 إجراءات العمل وفق املعيار الثاين

 143 وضعية مالءة شركات التأمني

 148 املؤم ن هلممحاية 

 148 فعالية وكفاءة الرقابة يف شركة التأمني

 148 املخاطر إدارة

 148 يل والوقاية من املخاطر النظاميةاالستقرار املا

 149 التأمني استثمار شركات

 149 (CMA)الثالث  املعيار حسب 2 املالءة توجيهات تطبيق أثر -3.2.4

 149 إجراءات العمل وفق املعيار الثالث

 149 التأمني وضعية مالءة شركات

 150 املؤم ن هلممحاية 

 150 نيفعالية وكفاءة الرقابة يف شركة التأم

 150 املخاطر إدارة

 151 االستقرار املايل والوقاية من املخاطر النظامية

 151 التأمني شركات استثمار

 151 (EMA)الرابع  املعيار حسب 2 املالءة توجيهات تطبيق أثر -3.2.5

 151 إجراءات العمل وفق املعيار الرابع

 152 التأمني   وضعية مالءة شركات

 154 ماملؤم ن هلمحاية 

 154 فعالية وكفاءة الرقابة يف شركة التأمني

 155 املخاطر إدارة

 155 االستقرار املايل والوقاية من املخاطر النظامية

 155 (TM) اخلامس املعيار حسب 2 املالءة توجيهات تطبيق أثر -3.2.6

 155 إجراءات العمل وفق املعيار اخلامس
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 155 وضعية مالءة شركات التأمني

 156 املؤم ن هلماية مح

 156 فعالية وكفاءة الرقابة يف شركة التأمني

 157 املخاطر إدارة

 157 االستقرار املايل والوقاية من املخاطر النظامية

 157 التأمني شركات استثمار

 158 السادس )املعايري جمتمعة( املعيار حسب 2 املالءة توجيهات تطبيق أثر -3.2.7

 158 املعيار السادسإجراءات العمل وفق 

 158 التأمني وضعية مالءة شركات

 159 املؤم ن هلممحاية 

 159 فعالية وكفاءة الرقابة يف شركة التأمني

 159 املخاطر إدارة

 160 االستقرار املايل والوقاية من املخاطر النظامية

 160 استثمار شركات التأمني

  

 161 ألمانيا، إيطاليا، وبولنداكات التأمين في كل من: على شر  2أثر تطبيق توجيهات المالءة  -3.3

  

 161 أملانيادراسة حالة  -1.3.3

 161 ات التأمنيوضعية مالءة شرك

 163 املؤم ن هلممحاية 

 163 وكفاءة الرقابة يف شركة التأمنيفعالية 

 163 املخاطر إدارة

 163 االستقرار املايل والوقاية من املخاطر النظامية

 164 تثمار شركات التأمنياس

 164 إيطاليادراسة حالة  -2.3.3

 164 ات التأمنيوضعية مالءة شرك

 165 املؤم ن هلممحاية 

 166 وكفاءة الرقابة يف شركة التأمنيفعالية 

 166 املخاطر إدارة

 166 االستقرار املايل والوقاية من املخاطر النظامية

 166 بولندادراسة حالة  -3.3.3

 167 ات التأمنيية مالءة شركوضع
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 167 املؤم ن هلممحاية 

 168 وكفاءة الرقابة يف شركة التأمنيفعالية 

 168 املخاطر إدارة

 168 االستقرار املايل والوقاية من املخاطر النظامية

 169 استثمار شركات التأمني

  

 170 الثالث الفصل خالصة

  

 171 على قطاع التأمين في الجزائر 2يهات المالءة مدى إمكانية تطبيق توج: الفصل الرابع

  

 172 تمهيد

  

 173 الجزائر في التأمين قطاعواقع  -1.4

  

 173 اجلزائر يف التأمني قطاع تطور مراحل -1.1.4

 173 االستعمارية الفرتة

 174 (1965-1962) االستقالل بعد ما فرتة

 175 (1972-1966) الدولة احتكار مرحلة

 175 (1979-1973) التخصص حلةمر 

 176 (هذا يومنا غاية إىل 1995 من) التأمني سوق حترير مرحلة

 179 التأمني شركات نشاط مراقبة وهيئات اجلزائر يف التأمني سوق مكونات -2.1.4

 179 للتأمينات الوطين اجمللس

 180 (UAR) التأمني وإعادة التأمني لشركات اجلزائري االحتاد

 180 التأمينات على شرافاإل جلنة

 180 لألخطار املركزية اهليئة

 181 يف اجلزائر التأمني قطاعحتليل الوضعية احلالية ل -3.1.4

 181  التأمني قطاع إنتاج حتليل

 184  التأمني قطاع تعويضات حجم

 187 معدل النفاذية وكثافة التأمني

  

 188 في الجزائر لقطاع التأميناإلطار العام لنظام المالءة  -2.4
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 188 الرقابة على املالءة لقطاع التأمني يف اجلزائر -1.2.4

 188 والتقنية احملاسبية الوثائق تقدمي آجال

 189 املالية املالءة

 190 2013 قانون صدور قبل التأمني لقطاع املالءة قواعد -2.2.4

 190 احلد األدىن لرأس املال االجتماعي

 190 ميةااللتزامات التنظي

 194  املالءة لشركات التأمني اجلزائريةاملؤشرات اإلحصائية املتعلقة ب -4.4.2

 195 هامش املالءة

 201 االلتزامات التنظيمية تغطية

  

 202 الجزائر في التأمين قطاع على 2 المالءة توجيهات تطبيق إمكانية مدى -3.4

  

 202 2013بعد صدور قانون  لشركات التأمني التنظيميةااللتزامات  -1.3.4

 202 املخصصات التقنية

  التنظيمية االلتزامات متثيل

 208  2013 قانون صدور بعد حدود قدرة شركات التأمني على الوفاء بالتزاماهتامكونات هامش املالءة و  -2.3.4

 209 2013نون صدور قا بعدلقطاع التأمني يف اجلزائر اجلديد لنظام املالءة حتليل التنظيم  -4.3.3

 209 من حيث مكونات نظام املالءة وكيفيات حساهبا

 211 إشكالية توظيف االلتزامات التنظيمية

 212 (2013مقارنة بني نظام املالءة لشركات التأمني اجلزائرية )قبل وبعد صدور قانون  -4.4.3

 214 لالحتاد األوريب 2الءة مقارنة بني نظام املالءة لشركات التأمني اجلزائرية وتوجيهات امل -4.5.3

 214 الرئيسية املكونة لنظام املالءة والقواعد املستخدمة العناصر

 215 العام ونشر املعلومة اإلفصاح متطلبات

 215 متطلبات رأس املال

  

 220 المقترح لنظام المالءة لقطاع التأمين في الجزائر النموذج -4.4

  

 220 مل وتطبيق النموذج املقرتحالشروط املسبقة إلطار ع -1.4.4

 223 املتطلبات املالية -2.4.4

 223 املالءة هامش

 224 اإلجراءات التصحيحية للوضعية املالية للشركة

 227 وفق االجتاهات احلديثة املالءةاالستفادة من طرق ووسائل اختبار 
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 232 متطلبات املراجعة الرقابية وحوكمة الشركات -3.4.4

 232 كاتحوكمة الشر 

 235 إدارة املخاطر

 235 السياسة االستثمارية وإدارة األصول واخلصوم

 235 الوظيفة االكتوارية

 236 املراجعة الداخلية

 237 املراجعة اخلارجية

 238 تعزيز انضباط السوق، اإلفصاح والشفافية ونقل املعلومة متطلبات -4.4.4

 238 الشركة اجتاه أصحاب املصاحل التزامات

 240 اإلفصاح والشفافية

 241 ةاالستقاللية واملساءل

  

 244 الفصل الرابع خالصة

  

 245 الخاتمة

  

 257 المراجعق ائمة  

  

 269 المالحق

 270 مثال بياين لنموذج عشوائي داخلي :01الملحق رقم 

 271   ريبعلى شركات التأمني لدول االحتاد األو  (SCR( )MCR)نسب توزيع  :02الملحق رقم 

 272 على عينة الدراسة (SCR( )MCR)توزيع نسب  :03الملحق رقم 

 273 التدفقات النقدية للمحافظ االفرتاضية على املدى القصري :04الملحق رقم 

 274 التدفقات النقدية للمحافظ االفرتاضية على املدى املتوسط :05الملحق رقم 

 275 االفرتاضية على املدى الطويل التدفقات النقدية للمحافظ :06الملحق رقم 

 276 وضعية امليزانية العامة لشركات التأمني لدول االحتاد األوريب :07الملحق رقم 

 277 لشركات التأمني لدول االحتاد األوريب (SCR)األثر على وضعية املالءة  :08الملحق رقم 

 278 د األوريبلدول االحتا (MCR )األثر على وضعية املالءة  :09الملحق رقم 

التواريخ املرجعية لشركات التأمني لدول  رؤوس األموال عرب ونسب امليزانيات العامة بنيمقارنة  :10الملحق رقم 
 279 االحتاد األوريب

 280 لدول االحتاد األوريب األشخاصوضعية امليزانية العامة لشركات التأمني على  :11الملحق رقم 
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 281 لدول االحتاد األوريب األشخاصلشركات التأمني على  (SCR)وضعية املالءة األثر على  :12الملحق رقم 

 282 عرب دول االحتاد األوريب %100أقل من  (MCR )و (SCR)شركات التأمني اليت حقق نسب  :13الملحق رقم 
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 صــــــلخـــــــالمـ
على شركات التأمني يف دول  2اآلثار احملتمل  لتوجيهات املالءة خمتلف  وحتديداعاةج  ملدراستنا  جاءت

 إليهخلصت من أهم ما  .مني يف اةجزائرعلى قطاع التأتوجيهات هذه الإمكاني  تطبيق يف  والبحثاالحتاد األوريب، 

 نتيج  وذلك مالءم  أكثر لتصبح ،املخاطر إدارة حتسني يتمثل يف 2 ملالءةلتوجيهات ا الرئيس األثر دراستنا، هو أن  

 أكثر ختصيص إىل وصوال الاعام، املايل اإلفصاح ومتطلبات املال رأس ومتطلبات املخاطر بني األفضل للتنسيق

 وتاعزيز ن هلماملؤم   محاي  يف بدوره يسهم ام   التأمني لشركات املايل األداء يف أكرب استقرار حيقق ام   املال لرأس كفاءة

 .األورويب االحتاد يف التأمني سوق وتكامل وتوحيد الشفافي  من املزيد حتقيق وكذا السوق يف املنافس 

 توجيهات تطبيق إمكاني  عن باعيد ،احلايل بوجهه اةجزائر يف التأمني قطاعخلصت الدراس  أيضا إىل أن  

وطرق وأساليب  لشركات التأمنيمستوى األداء التنظيمي و  اةجزائر يف التأمني قطاع وطبياع  صوصي نظرا خل 2 ةاملالء
على أسس مبسط  وتقليدي  االعتماد كذا ، و كز بشكل أساسي على املتطلبات التقليدي  للمالءةتر  يتال إدارهتا
هذه ف.لشركات التأمني والذي ال يتوافق مع مستوى املخاطر احلقيقي  اليت تواجهها شرك  التأمني القوة املالي ملراقب  

 .2املالءة توجيهات على غرار  غري مواكب  للماعايري الدولي  املتطلبات

 الكلمات المفتاحية:

 ؛ االحتاد األوريب؛ اةجزائر.املخاطررأس املال املبين على ؛ املؤم ن هلم منوذج؛ ؛املالءة؛ شركات التأمني؛ 2املالءة 

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. 
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