
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



هداء إلا

 

إلى من أطلب رضا هللا ورضاها، قرة عيني وحبيبت قلبي والدتي 

 الغاليت حفظها هللا وأطال في عمرها؛

 إلى روح والدي الطاهرة رحمه هللا، وأسكنه فسيح جناته؛

 إلى رفيقت دربي، وسندي في الحياة أختي الغاليت، وإلى زوجها 

 حفظهم هللا؛"أًمن، آًت، لؤي،  إًاد"وإلى البراعم 

إلى شمىع السعادة حىلي، وأحب الناس إلى قلبي، إخىتي حفظهم 

 هللا، ووفقهم لكل ما ًحب ويرض ى

 إلى كافت ألاقارب صغيرا وكبيرا

 أهدي ثمرة جهدي املتىاضع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



شكر وعرفان 
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى سيد الخمق وأشرف المرسمين محمد 

. صمى اهلل عميو وسمم وعمى آلو وصحبو أجمعين
    وبعد 

الدكتور "من باب العرفان بالفضل أتقدم بجزيل الشكر واالمتنان لألستاذ المشرف   
لتفضمو باإلشراف عمى ىذه الرسالة، ولتشجيعاتو وتوجيياتو " العايب عبد الرحمن

التي رافقتني طيمة انجاز ىذا البحث، فجزاه اهلل كل خير وأطال في عمره؛ 
  ومن باب رد الفضل ألىل الفضل فكم يسعدني أن أقدم شكري وعرفاني لمسيد 
رئيس وأعضاء لجنة المناقشة، لقبوليم ومنحيم لنا شرف قبوليم مناقشة الرسالة 

فأسأل اهلل أن يوفقيم لخدمة العمم والمعرفة؛ 
والشكر موصول أيضا إلى كل الذين كانوا لي السند المعنوي القوي إلتمام ىذا   

. البحث
  
 
 

 واهلل الموفق



 

 

 

 

 

 

 دمقدممممممـةة
 عممممممممادممممممـ
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 أمهية من لو دلا ،ادلتقدمة الدول اقتصاديات عليها تقوم اليت القطاعات أىم من التأمني قطاع يعترب     
 ذلذه اخلام الداخلي الناتج يف معتربة نسبة من إنتاجو ميثل ودلا واالجتماعية، االقتصادية التنمية يف بالغة

 .الدول
 تغطية أجل من ذلم ادلؤمن مع التأمني عقود سلتلف بإبرام التأمني شركات قيام يف التأمني نشاط ويتمثل 

 منؤامل يدفعو الذي القسط قيمة تتضمن اليت التأمني وثائق بإصدار ذلك ويتم يواجهوهنا، اليت األخطار
 حالة يف ذلم ادلؤمن بتعويض التأمني شركات تلتزم حني يف عليها، يتحصلون اليت التغطية مقابل ذلم

 .زلددة زمنية فًتة خالل وذلك ذلم إيرادات بدفع أو عليها، ادلؤمن األخطار حتقق
 على تشرف جعلها شلا اقتصادياهتا، يف التأمني نظام وأمهية مكانة تدرك العامل دول بدأت  لقد

 مصاحل محاية بغية وىذا والتنظيمية، التشريعية القوانني دلختلف ّسنها خالل من لو ادلمارسة الشركات
 سليمة إدارة تأمني خالل من وىذا .أخرى جهة من التأمني شركات بقاء وضمان ،جهة من ذلم ادلؤمن

 السليم للتقييم فعالة قواعد وضع خالل من اإلدارة ىذه وتتحقق ،الشركات ذلذه ادلالية الناحية من
 الفنية االحتياطيات من زلدد مبقدار التأمني شركات احتفاظ القواعد ىذه وتتطلب، التأمني اللتزامات

 .ادلالءة هبامش يسمى ما وىذا ذلا، تتعرض اليت احملن جتاوز يف يساعدىا مبا االلتزامات ىذه لدعم
 على فعملت للتأمني االجتماعية و االقتصادية األمهية إىل تنبهت دق الدول من كغريىا اجلزائر إن     

 رلموعة سن خالل من القطاع ىذا على جذرية بتغيريات قيامها يف ذلك دتثل، والوسائل بكافة تطوريو
 . وبالتايل فتح اجملال لالستثمار األجنيبلو الدولة احتكار رفع بضرورة رلملها يف نادت اليت القوانني من
.Iإشكالية البحث :

     وضعت قواعد ادلالءة ادلالية للتخفيف من حدة ادلخاطر اليت تتعرض ذلا شركات التأمني، ىذه 
األخرية اليت شهدت يف عصرنا احلايل تغريات كبرية يف أعماذلا وأنشطتها، وىو ما فرض عليها ضرورة 

حتديث قواعد ادلالءة ادلالية وجعلها تتماشى مع ىذه ادلتغريات، ويف ىذا الصدد كانت الواليات ادلتحدة 
األمريكية من بني أول من أدخل تعديالت على قواعد ادلالءة ادلالية، بإدخال متطلبات على أساس 

، تلتها أوروبا واليت قامت باالنتقال من معايري رأس ادلال الثابت ادلسند إىل القواعد 1994ادلخاطر عام 
إىل الرأس ادلال ادلستند إىل ادلخاطر والذي جتسد يف إطار  (2002)احملاسبية لقياس مالءهتا ادلالية 

 .2009 والذي مت ادلصادقة عليو يف 2ادلالءة 
إشكالية البحث تنبثق  ومع حتول تلك الدول يف نظم قياس مالءهتا إىل رأس ادلال ادلستند للمخاطر،

 :تتمحور يف التساؤل الرئيسي التايلواليت 
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ما مدى مواكبة شركات التأمين الجزائرية لقواعد ومعايير المالءة المالية المعمول     
  بها دوليا ؟

: وىذا التساؤل الرئيسي يقودنا لطرح التساؤالت الفرعية التالية واليت يستدعي البحث اإلجابة عنها
 مستعدة حلظة أية يف تكون حىت ذلم ادلؤمن مصاحل ضمان التأمني لشركات ميكن كيف.1

اجتاىهم؟  التزاماهتا دلواجهة
 اجلزائر؟ يف التأمني لنشاط االحًتازي التنظيمعلى ماذا يرتكز .2
؟ وىل دتكن فعال من أن يوفر احلماية 2ما ىي أىم القواعد واألسس اليت يقوم عليها نظام ادلالءة .3

 الالزمة ألطراف العملية التأمينية؟
 تضمن ىذه ىلو؟  ادلالية لشركات التأمني اجلزائريةادلالءة ىامش لقياس ادلطبقة ىي القواعد ما.4

 القواعد الصالبة ادلالية لشركات التأمني؟
 ادلستوى على مثيالهتا مع يف رلال ادلالءة ادلالية لشركات التأمني اجلزائرية ادلطبقة القواعد تتفق ىل.5

 الدويل؟
.IIفرضيات البحث :
 ميكن ، والتساؤالت اليت ختتصر مشكلة البحثيف زلاولة لإلجابات على اإلشكالية ادلطروحة    

: صياغة الفرضيات التالية
شركات التأمني اجلزائرية غري مواكبة للتطورات الدولية احلاصلة يف رلال ادلالءة ادلالية : الفرضية الرئيسية

 .سواء فيما خيص جانبها الكمي أو الكيفي
 والذي التنظيم، يقطرعن  ميكن لشركات التأمني ضمان مصاحل ادلؤمن ذلم: الفرضية الفرعية األولى

 .ادلالءة بإلزامات ويعرف ذلم، ادلؤمن مصاحل حلماية بالقطاع الوصية اذليئات حرص مدى يعكس
 ادلتعلقة القواعد على اجلزائر يف التأمني لنشاط االحًتازي التنظيم يرتكز :الفرضية الفرعية الثانية

  .ادلالية بادلالءة
 على ثالث ركائز أساسية، تتضمن متطلبات كمية 2 يقوم نظام ادلالءة :الفرضية الفرعية الثالثة

وكيفية، باإلضافة إىل متطلبات اإلفصاح والشفافية، وبالتايل فهو إطار أكثر مشولية وحساسية للمخاطر 
 .كما يسمح لشركة التأمني بأن حتدد احتياجاهتا من رؤوس األموال، وبالتايل ضمان مصاحل ادلؤمن ذلم
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يتم قياس ىامش ادلالءة ادلالية لشركات التأمني اجلزائرية على أساس مؤشرين : الفرضية الفرعية الرابعة
 . ومها رقم األعمال وادلخصصات التقنية، وىي ال تضمن الصالبة ادلالية لشركات التأمني

ال تتفق القواعد ادلطبقة يف شركات التأمني اجلزائرية مع ما جاء بو نظام : الفرضية الفرعية الخامسة
 . فيما خيص ىامش ادلالءة2ادلالءة 

.IIIأهداف البحث: 
  :    نتطلع من خالل دراستنا وحتليلنا ذلذا ادلوضوع بلوغ األىداف التالية

 ؛ إبراز خصوصية النشاط التأميين يف اجلزائر والتعرف على أىم ادلعايري والقواعد ذات العالقة       -
االطالع على واقع شركات التأمني يف اجلزائر بشكل عام، ومعرفة مستوى مالءهتا ادلالية بشكل - 

 خاص؛ 
االحتاد األورويب، والواليات ادلتحدة  )زلاولة تسليط الضوء على معايري ادلالءة ادلالية ادلطبقة دوليا - 

 . مع التوجهات العادلية من طرف ادلشرع اجلزائري ومقارنة ادلمارسات ادلوضوعة،(األمريكية
 ينسجم مبا  قياس ادلالءة ادلالية لشركات التأمني اجلزائرية،وقواعد طرائق تطوير إمكانية  دراسة   -

 .اجلزائري التأمني قطاع خيدم ومبا اجملال ىذا يف الدولية والتطورات
ادلسامهة يف التقليل النسيب من اجلمود الذي يعرفو ميدان البحث يف رلال التأمينات بصفة عامة، ويف - 

رلال ادلالءة ادلالية لشركات التأمني سواء احمللية أو ادلعايري الدولية بصفة خاصة، وىذا بالنظر لقلة وندرة 
 .الدراسات العربية اليت تعاجل ىذا ادلوضوع، ال سيما من زاوية اإلشارة إىل ادلعايري الدولية للمالءة ادلالية

   .IV البحث أهمية:  
، الدويل ادلستوى على متزايداً  اىتماماً  األخرية السنوات يف إدارة العمليات التأمينية موضوع     اكتسب

 أساليب لتطوير الدعوة تزايد إىل أنواعها مبختلف الشركات ذلا تعرضت اليت الكبرية األزمات أدت وقد
 كاتشرال  تلكقدرة من للتحقق التأمني على واإلشراف الرقابة ألجهزة الناجعة الوسيلة بوصفها ،اإلدارة
 إطاريف القطاع وادلتمثل  حلماية وتطوير األورويب االحتاد طرحو الذي ادلشروع وما، بالتزاماهتا الوفاء على

قات وقت من األومن خالل توفري مالءة كافية دلواجهة التزاماهتا يف أي  Solvency II)  )الثاين ادلالءة
 قياس واقع  علىتعرف اليف البحث أمهية تأيت ىنا ومن ،قياسها قواعد لتطوير احلاجة على إال دليلٌ 
 العديد يف مبثيالهتا مقارنة اجملال ىذا يف ادلطبقة والقواعد اجلزائرية التأمني شركات يف ادلالية ادلالءة ىامش

    .تطويرىا إمكانية سبيل يف الدول من
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.Vأصالة الموضوع: 
    يعد موضوع ادلالءة ادلالية لشركات التأمني اجلزائرية من ادلواضيع اليت تعرف ندرة يف الكتابة، وذلك 

حلساسية ىذا ادلتغري، أما فيما يتعلق مبوضوع دراستنا فحسب علمنا ال توجد دراسة تناولت ىذا 
ادلوضوع، حيث كانت يف رلملها عبارة عن زلاوالت متفرقة على بعض شركات التأمني هبدف معرفة أثر 

النشاط التقين على ادلالءة ادلالية، أما فيما يتعلق بالدراسات األجنبية فيمكن ذكر الدراسات التالية 
 :واليت عاجلت جزء من حبثنا

  :دراسة.1
 Anthony Derien, Solvabilité2 : une réelle avancées ,thèse pour obtenir le grade de 

docteur de l’université, Science actuarielle et financière, Spécialité science de 

gestion, lyon1, 2010.  

حتديد كان اذلدف من ىذه الدراسة حقيقة متقدمة، : 2المالءة :  واليت جاءت حتت عنوان
التحديات الرئيسية ادلؤثرة يف ادلالءة ادلالية لشركات التأمني من خالل معرفة سلتلف األخطار اليت تواجو 

 حىت تكون ىذه الشركات قادرة على ،ىذه الشركات، والتغريات اليت جيب أن حتدث يف قواعد ادلالءة
( SOLVENCYII)  وإدارهتا بشكل جيد، ودتثل ىذا التغري يف ظهور معيار  ،تسيري األخطار ادلختلفة

 .الذي يستعمل طرق حديثة يف إدارة ادلخاطر
:   وللوصول إىل أىداف البحث قام الباحث بوضع خطة للدراسة اشتملت على أربع جوانب أساسية

الذي  I ادلالية  ادلالءة اشتمل على مستقبل معيار ادلالءة،  وتطرق فيو إىل إطار :الجانب األول      
مثلت التوجيهات األوروبية أوىل بداياتو، وقد حدد ىذا اإلطار احلد األدىن دلستوى ادلالءة ادلالية 

. سواء يف شركات التأمني على ادلمتلكات أو على احلياة (ىامش ادلالءة)لشركات التأمني 
    وحسب الباحث فإنو نتيجة التغري احلاصل يف اإلطار االقتصادي والتقين دفع إىل ضرورة إجراء 

 شلا أدى هبذه ،، حيث سامهت زيادة ادلنافسة يف ختفيض أرباح شركات التأمنيI ادلالءةإصالح يف نظام 
، وىذا ما أدى إىل خلق فرص للتحسني يف (األموال اخلاصة)األخرية إىل ادلساس مبستوى رأس ادلال 

، وىي أيضا مشروع على مستوى اإلحتاد II نظام قياس ادلالءة لشركات التأمني ودتثل يف ادلالءة
، هتدف إىل إجراء تغيري يف ادلتطلبات احلالية إلدارة ادلخاطر من طرف شركات (CEIOPS)األورويب 

: التأمني، وأعطت أولوية لعمليات الرقابة على ادلخاطر، وهتدف ىذه ادلعايري إىل
 ؛توفري احلماية للمؤمن ذلم وذلك من خالل توفري مالءة مالية كافية لتغطية اخلسائر- 
 ؛تطوير متطلبات رأس ادلال- 
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 ؛تطوير عملية تسيري األخطار من عملية احلوكمة والرقابة الداخلية-  
 ؛كافية (سلصصات تقنية)تكوين التزامات - 

، كما  (قياس األخطار)أما يف ىذا اجلانب فتطرق الباحث إىل طرق تقدير اخلطر:     الجانب الثاني
 (SCR) و (MCR) ووضع طرق حساب كل منII قام بتصنيف ادلخاطر حسب ادلالءة 

 (Modèle interne) من الدراسة فتناول فيو الباحث النموذج الداخلي أما في الجانب الثالث 
. حلساب رأس ادلال، وتطبيق ىامش اخلطر لقياس األخطار ادلتعددة

  من خالل تعريف ىذه التبعية وكيفية 2 من الدراسة فتناول فيو تبعية ادلالءةأما الجانب األخير      
 .قياس ىذه التبعية سواء كانت ضمنية أو واضحة

ىذا ومن خالل ما مت عرضو يف جوانب البحث فإن الباحث من خالل ىاتو الدراسة توصل إىل      
يف دول اإلحتاد األورويب أبدى نقاط ضعفو، شلا أدى هبذه الدول إىل  (I ادلالءة)أن اإلطار ادلعمول بو 

إجياد الطرق والتقنيات اليت تسمح بتسيري تلك ادلخاطر وإدارهتا بشكل يتوافق مع قواعد ادلالءة وتتمثل 
واليت ترتكز على استعمال أدوات لتقوًن ادلخاطر منها النموذج ادلعياري  (SOLVENCY II)يف ادلعيار

. والداخلي الذي يسمح بتقدير رأس ادلال التنظيمي، باإلضافة إىل االعتماد على مصفوفة ادلخاطر
Pierre-Emmanuel Thérond Mesure et gestion des risques d'assurance : 2.دراسة  

analyse critique des futurs référentiels prudentiel et d'information financière, 

Thèse présentée pour l’obtention du Diplôme de Doctorat, Université Claude 

Bernard – Lyon 1, 2007  

 "حتليل نقدي للمعايري ادلستقبلية ادلتعلقة باحليطة واإلبالغ ادلايل: قياس وإدارة سلاطر التأمني"  :بعنوان 
 توضيح التغري احلاصل يف إدارة األخطار والذي كان ،    لقد حاول الباحث من خالل ىذه الدراسة

، وذلك بإدخال (IFRS) واليت تعتمد على معيار احملاسبة ادلالية الدولية 2نتاج تطبيق معيار ادلالءة 
 .طرق وتقنيات جديدة يف التسيري ويف حساب متطلبات رأس ادلال

: وللوصول إىل أىداف البحث قام الباحث بوضع خطة للدراسة اشتملت على جانبني ومها 
 حتسينات إدخال والذي كان اذلدف منو ، اشتمل على ادلعيار احملاسيب اجلديد:الجانب األول      

التأمني، وركز أيضا على اجلانب النظري  بعقود يتعلق فيما التأمني شركات قبل من للمحاسبة زلدودة
 (القياس وادلقارنة )دلعاجلة األخطار، من خالل التطرق دلختلف األدوات الرياضية لتحليل األخطار 

بعدىا مت التطرق للجانب التطبيقي يف معاجلة األخطار مع الًتكيز على حالة زلفظة التأمينات على 
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  خاللاحلياة، كما ركز الباحث أيضا  يف اجلانب األول من الدراسة على التسيري التقين لألخطار من
. تطبيق صيغ وأدوات رياضية سلتلفة

أما يف ىذا اجلانب فتطرق الباحث إىل النمذجة ادلتقدمة يف قطاع التأمينات، من :     الجانب الثاني
وحساب رأس ادلال  (VaR)خالل التعرف على طرق وقواعد احلساب لكل من القيمة ادلعرضة للخطر

ىذا األخري الذي لو دور كبري يف التأثري على الصالبة ادلالية لشركة التأمني   (SCR)الضروري للمالءة
من خالل التطرق للنموذج ادلعياري  (QIS3)كما مت الًتكيز يف ىذه الدراسة على دراسة األثر الكمي 

من خاللو، وأيضا كيفية حساب ادلخصصات التقنية بالنسبة لفرعي التأمني  (SCR)وكيفية حساب 
 .على احلياة وعلى األضرار

من خالل اجلوانب ادلختلفة ذلذه الدراسة فإن الباحث توصل إىل أن ادلعايري اجلديدة لتسيري       
وقياس األخطار ىي األفضل بالنسبة لشركات التأمني، وكمثال على ذلك حساب ادلخصصات التقنية 
واليت مت تقييمها من خالل أفضل تقدير وىامش اخلطر، وىذا ما يعكس التقييم اجليد ذلا، باإلضافة إىل 

التسيري اجليد دلتطلبات رأس ادلال، وىذا ما يسمح لشركات التأمني من احلفاظ على مالءهتا وبالتايل 
 .استمرارىا

 : دراسة.3
Olivier de Lagarde, L’invention du contrôle des risques dans organismes 

d’assurance, Thèse pour l’obtention du titre de docteur en Sciences de gestion, 

Université Paris Dauphine, Centre de recherche européen en finance et gestion, Paris, 

2006. 

"  اخًتاع الرقابة والسيطرة على ادلخاطر يف شركات التأمني" :تحت عنوان  
    لقد حاول الباحث من خالل ىذه الدراسة معرفة خصوصية ومآل أنظمة الرقابة االحًتازية يف 

شركات التأمني، والتعرف على أىم ادلعايري والقواعد ذات العالقة، واليت ىي يف نظر الباحث مستنبطة 
 .من التنظيم االحًتازي لنشاط البنوك، باعتبار ىذا األخري لو األسبقية يف الظهور وادلمارسة

: ثالث جوانبوللوصول إىل أىداف البحث قام الباحث بوضع خطة للدراسة اشتملت 
مت التطرق فيو الختالف الرأي حول فعلية الرقابة االحًتازية، وذلك من خالل التطرق : الجانب األول

للمتطلبات احلديثة يف إدارة األخطار، من حيث نطاق التقييم، وطبيعة الرقابة، وكذلك رقابة األخطار 
   منأما في الجانب الثانييف قطاع التأمني من خالل الرقابة الداخلية للسيطرة على األخطار، 

 مت عرض ومناقشة النتائج الجانب الثالث، ويف ( ادلفاىيم وادلنهجية)لإلطار النظري الدراسة فخصصو
 .ادلالءة الثاين من التصميم إىل التنفيذ من خالل التعرض إلطار
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من خالل سلتلف النقاط اليت مت التطرق إليها فإن الباحث توصل إىل أن السيطرة على ادلخاطر ىي    و
 أمان غري فعالة، لذلك تسعى شركات التأمني للبحث رغم التكاليف لالمتثال لقواعد فعالة تقنية

 ادلالءة الثاين، وحسب الباحث إطارللسيطرة عليها، وىو ما ينطبق دتاما على دراسة عملية دتثلت يف 
 عملية ادلراجعة الرقابية ىي جزء من احلركة العامة ألن صناعة التأمني تعتمد على ادلوقف إصالحفإن 

 ىيكلة القطاع على حساب األطراف الصغرى إعادة اجلديد ليربر اإلطاربدال من ادلتابعة، وذلذا جاء 
 .وجيربىم على احًتام النسب اجلديدة لرأس ادلال

 :دراسة.4
 Ines Affolter , Solvency Regulation and Contract Pricing in the Insurance 

Industry, DISSERTATION of the University of St. Gallen, Graduate School of 

Business Administration, Economics, Law and Social Sciences (HSG) to obtain the title 

of Doctor Oeconomiae, 2009. 

"  تنظيم ادلالءة وتسعري العقد يف صناعة التأمني" :بعنوان 
، ىو توضيح التغري واالختالف اجلوىري يف نظام ادلالءة ادلالية  من ىذه الدراسةالغرض    كان   

لشركات التأمني، وذلك من خالل حتليل سياسات عملية التأمني، ودراسة ومقارنة رلموعة من األطر 
 . التنظيمية للتأمني يف كل من الواليات ادلتحدة األمريكية، واالحتاد األورويب وسويسرا

 : تقسيم الدراسة إىل جزئنيوللوصول إىل أىداف البحث قام الباحث ب    ىذا 
 تطرق فيو إىل نظام ادلالءة يف صناعة التأمني، وذلك من خالل إعطاء نظرة عامة حول الجزء األول

نظام ادلالءة يف صناعة التأمني، ومراجعة ومقارنة معايري رأس ادلال ادلسند إىل ادلخاطر، وذلك من خالل 
التطرق إىل معيار رأس ادلال ادلسند إىل ادلخاطر يف الواليات ادلتحدة األمريكية، مث كيفية االنتقال من 

 يف االحتاد األورويب، واختبار ادلالءة السويسري، وذلك بإجراء حتليل نقدي 2إىل ادلالءة 1إطار ادلالءة 
 فتم التطرق إىل تقييم وتسعري عقود التأمني، وذلك من خالل الجزء الثانيمقارن للمعايري، أما يف 

 .التقييم من وجهة نظر شركات التأمني، ووجهة نظر محلة وثائق التأمني
     ىذا ومن خالل ما مت التطرق إليو توصل الباحث إىل أن تنظيم ادلالءة خيتلف يف مجيع أحناء العامل 
ولكن رغم االختالف على نطاق واسع، إال أن كل ادلعايري هتدف حلماية محلة الوثائق، وبالتايل جتنب 

سلاطر اإلعسار ادلايل لشركة التأمني، أما فيما خيص تسعري عقود التأمني فتختلف وجهة نظر ادلؤمن 
والذي يهدف إىل توفري أقصى قدر من األسعار وذلك لالستعداد للدفع، أما من وجهة نظر محلة وثائق 

 .التأمني فهدفهم ىو سياسة احلد األدىن لألسعار
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 :دراسة.5
Marcin Fedor, L’objectif de la réglementation prudentielle et son rôle dans 

l’allocation de l’épargne des sociétés d’assurance vie le dépassement de Solvency II 

par une approche « rendement-risque », Thèse Pour l’obtention du titre de  Docteur 

en sciences économiques, UNIVERSITE PARIS IX DAUPHINE , 2009 .   

اذلدف من التنظيم احلذر ودوره يف ختصيص مدخرات ووفورات لشركات التأمني على " :تحت عنوان
 "ادلخاطر والعوائد " 2احلياة وجتاوز هنج ادلالءة 

 ىو الًتكيز على أىداف التنظيم احلذر لالستثمارات ،إن ىدف الباحث من خالل ىذه الدراسة    
 .وذلذا قام الباحث بتقسيم  حبثنو إىل  ثالثة أجزاءودورىا يف ختصيص وفورات لشركات التأمني، 

. احتياجات وجودىا يف التأمني  فهم األنظمة احلالية للمالءة والجزء األولحيث كان اذلدف من 
على ختصيص ادلدخرات  م بتحليل أمثلة على اآلثار السلبية للقواعد االحًتازيةا، قالجزء الثانيويف 

 فخصص القًتاح النهج اجلديد للتنظيم الجزء الثالث أما،  ادلالءة الثاينإطارواستخالص استنتاجات 
 ىذا ،للنظرية احلديثة للمحفظة" العائد-سلاطر "الستثمارات شركات التأمني، وذلك على أساس  احلذر

. ادلرجع لو ىدفان، ىي الرحبية واجلدارة االئتمانية
    ومن خالل النقاط ادلختلفة اليت مت التطرق إليها، فإن الباحث توصل إىل أن وظيفة تنظيم ادلالءة 

ىي إجبارية على شركات التأمني للحفاظ على استمرار الشركة، ألنو قد حتدث اختالفات يف كل من 
و تقييم الرحبية وقيمة األصول، اليت دتثل وتدعم  (الًتدد، ومبلغ ادلطالبات )تقييم ادلخاطر ادلؤمن عليها

ادلطالبات ادلدفوعة، لذا ينبغي على قواعد ادلالءة منع اإلفالس لشركات التأمني، من خالل القياس 
 .والتحكم الدقيق يف األخطار

ومع ذلك فإن دور التنظيم احلذر ميكن أن يكون سليب على الرغم من أن معايري ادلالءة حتمي محلة 
الوثائق، فإهنا ميكن أن تثبط اإلدارة ادلثلى للمدخرات، وعدم التخصيص األمثل لالدخار، إذن ميكن 

 .  القول أن القواعد االحًتازية لو عواقب على أداء االقتصاد، والشركات، ورفاىية ادلؤمن
 :دراسة. 6

 RAÏS Hassen Mourad, Gestion des risques : Mesures et Stratégies,  Analyse 

empirique de la gestion des risques dans les entreprises non financières Françaises, 

Thèse En vue de l’obtention du Doctorat de L’université de  Toulouse, Université 

Toulouse 1 Capitole, 2012.   

اخلطوات واالسًتاتيجيات، حتليل جترييب إلدارة ادلخاطر يف الشركات غري ادلالية : إدارة ادلخاطر"  :بعنوان
 "الفرنسية

إن اذلدف العام من ىذا البحث ىو حتديد وقياس زلددات تسيري األخطار يف ادلؤسسات الغري     
 ادلالية، وسلتلف االسًتاتيجيات ادلوضوعة، وألجل ىذا تناول الباحث يف اجلزء األول تنظيم وظيفة إدارة
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يف الشركة، وسلتلف  ادلفاىيم واألساليب واسًتاتيجيات  ادلخاطر والغرض من ىذا ىو تعريف اخلطر
إدارة ادلخاطر ادلالية وبناء منوذج فيو يشرح فالثاين ، أما اجلزء التسيري، والعوامل احملددة لطرق التسيري

  النهائيزءاجل، أما احملددات التنظيمية للقطاع ادلايل والشركات شرح االسًتاتيجيات ادلختلفة إلدارةل
 .ادلخاطر التشغيلية يشرح زلددات إدارةف
يف الشركات غري  ىذا ومن خالل ما مت عرضو يف اجلانب األول وادلتعلق بتنظيم وإدارة ادلخاطر    

 .لتنفيذىا تعقيد ىذه الوظيفة والرىان البشرية وادلادية ادلفروضة  تشري النتائج إىل،ادلالية
يتم حتديدىا   يبدو أن درجة تغطية األخطار ادلالية،إدارة ادلخاطر ادلالية أما اجلانب الثاين اخلاص بطرق

نسبة السيولة، وادلزايا الضريبية، والتنويع  تنظيم وظيفة إدارة ادلخاطر، وأمهيةلعن طريق التطور التقين 
. واحلجم

اعتمادا على نسبة   يالحظ أن درجة تغطية ادلخاطر التشغيلية،التحليل النهائي بشأن ادلخاطر التشغيلية
. تنويع وتنظيم القطاع السيولة، الضائقة ادلالية،

 :دراسة. 7
  Therese M. Vaughan, The Implications of  Solvency II for U.S. Insurance  

Regulation, Networks Financial Institute, Working Papers, 2009. 

 "األمريكية ادلتحدة الواليات التأمني يف لتنظيم الثاين ادلالءة إطار تطبيق " :بعنوان
 يف الواليات ادلتحدة األمريكية 2 توضيح نظام ادلالءة     لقد حاول الباحث من خالل ىذه الدراسة

، مث وصف مراحل تطور نظام ادلالءة يف 2حيث قام الباحث بالتطرق أوال إىل وصف إطار ادلالءة 
، وكنقطة ثالثة تطرق 2أ وبعدىا ذكر االختالفات اجلوىرية بني النظام األمريكي وإطار ادلالءة .م.الو

الباحث إىل الدروس ادلستفادة من األزمة ادلالية احلالية، ووصف بعض التحديات يف كفاءة اإلجراءات 
التنظيمية حول ادلؤسسات ادلالية ادلتعثرة، ويف األخري مت وصف رلاالت العمل يف ادلستقبل بشأن تنظيم 

 .ادلالءة ادلالية يف الواليات ادلتحدة األمريكية
 :دراسة. 8

Martin Eling and Ines Holzmüller  , An Overview and Comparison of Risk-Based 

Capital Standards, Working Papers Series in Finance, Paper No. 87, June 2008. 

" نظرة عامة ومقارنة بني معايري رأس ادلال القائم على ادلخاطر: بعنوان 
 إىل ادلسند ادلال رأس متطلبات ومقارنة مبراجعة  القيامحاول الباحث من خالل ىذه الدراسة    حيث 

، ووجد الباحث ونيوزيلندا وسويسرا األورويب واالحتاد األمريكية ادلتحدة الواليات  كل منيف ،ادلخاطر
من خالل ىذه الدراسة أن ىذه األنظمة األربعة تستخدم طرق سلتلفة لتمثيل معيار رأس ادلال، حيث 

يف الواليات ادلتحدة األمريكية على سبيل ادلثال يتم االعتماد على حد أدىن ثابت من رأس ادلال 
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كممثل ذلامش ادلالءة، أما يف االحتاد األورويب فكانت ادلعايري السائدة ترتكز على رأس ادلال ادلسند إىل 
ويف األخري توصل الباحث إىل  . ǁالقواعد احملاسبية وبعدىا مت تطوير نظام ادلالءة ودتثل يف إطار ادلالءة

أنو ال يوجد معيار واحد لرأس ادلال يف صناعة التأمني، كما أن ىناك اختالف حول آلية تنظيم صناعة 
التأمني حول العامل، وكذلك بالنسبة لطرق تقييم متطلبات رأس ادلال كما أنو توصل إىل أنو ليس ىناك 

 .دليل حول أكثر الطرق كفاءة يف سلتلف ىذه الدول
.VIمنهجية الدراسة : 

    هبدف اإلجابة على التساؤالت العامة ادلطروحة، واختبار صحة الفرضيات ادلوضوعة مسبقا، وحبكم 
طبيعة الدراسة فقد مت استخدام ادلنهج الوصفي التحليلي، يف اجلوانب النظرية والتطبيقية كحتمية أملتها 
طبيعة ادلوضوع ادلعاجل، إىل جانب ادلنهج اإلحصائي ادلستخدم يف الدراسة ادليدانية على وجو اخلصوص 

 .عند مجع وتصنيف البيانات يف اجلداول
.VIIمصادر الدراسة : 

 :    هبدف اإلدلام جبميع جوانب البحث مت االعتماد يف
واليت تناولت بالتفصيل موضوع ادلالءة ادلالية يف شركات التأمني، من خالل اإلطار : الدراسة النظرية

ادلفاىيمي ذلا، وعالقة وتأثري سلتلف العمليات التأمينية عليها، باإلضافة إىل الطرق واألدوات التقليدية 
واحلديثة لقياسها، فقد مت االستعانة مبراجع عديدة مبختلف اللغات، وادلرتبطة بشكل مباشر مبوضوع 

البحث، وادلتمثلة أساسا يف ادلقاالت ادلنشورة يف اجملالت العلمية احملكمة، وكذا ادلداخالت يف ادللتقيات 
 .العلمية الدولية والوطنية، باإلضافة إىل سلتلف الرسائل اجلامعية والكتب العلمية

واليت مت فيها دراسة ادلالءة ادلالية لشركات التأمني اجلزائرية، وإجراء عملية مطابقة : الدراسة التطبيقية
بينها وبني نظم ادلالءة الدولية، فهنا مت استخدام أدوات ووسائل البحث ادليداين، ادلتمثلة يف السجالت 

والوثائق، والتقارير السنوية ألنشطة شركات التأمني، هبدف جتميع البيانات وادلعلومات، كما مت 
االستعانة أيضا مبختلف النصوص القانونية والتشريعية، الصادرة يف السنوات السابقة ويف الوقت الراىن، 

دلعرفة التغريات احلاصلة يف رلال ادلالءة ادلالية لشركات التأمني اجلزائرية، هبدف مقارنتها مع ما ىو 
 .حاصل دوليا

.VIIIتقسيم البحث : 
   هبدف معاجلة وحتليل إشكالية البحث ادلطروحة، وإثبات صحة الفرضيات، مت تقسيم موضوع 

 :البحث إىل جزئني، جزء نظري وآخر تطبيقي، يضمان أربع فصول
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تناول إدارة العمليات التأمينية وادلخاطر ادلرتبطة هبا، من خالل اإلشارة إىل خصوصيات : الفصل األول
قطاع التأمني يف ظل العودلة، وانعكاسات التحرير ادلايل على ىذا القطاع، وباعتبار شركات التأمني 

من  (2008)وسيط مايل فحاولنا أيضا من خالل ىذا الفصل معرفة دورىا يف األزمة ادلالية العادلية 
خالل معرفة آثار وتأثري ىذه األزمة على شركات التأمني، كما اختص أيضا ىذا الفصل بعرض مسار 

حترير قطاع التأمني يف اجلزائر وذكر أىم اإلصالحات اليت مر هبا، باإلضافة إىل ذكر خصوصيات 
ادلخاطر يف قطاع التأمينات وأيضا ادلخاطر ادلتعلقة بأنشطة شركات التأمني، وعرض التقنيات التقليدية 

 .واحلديثة لتحويل ادلخاطر التأمينية
 تناول موضوع ادلالءة ادلالية بالنسبة لشركات التأمني، من خالل عرض أمهية ىذه :الفصل الثاني

األخرية من وجهة نظر قطاع التأمينات، وإبراز تأثري سلتلف العمليات التأمينية عليها، باإلضافة إىل 
 .عرض معايري ادلالءة ادلالية، والركائز اليت تقوم عليها

 على شركات 2 اختص ىذا الفصل بعرض الرىانات ادلفروضة من معيار ادلالءة :الفصل الثالث
التأمني، واليت تتعلق أساس بإلزامية االعتماد على أدوات إلدارة وتقييم ادلخاطر، وكذا إلزامية تقوية 

 .أنظمة الرقابة الداخلية يف إطار إدارة ادلخاطر
 وميثل اجلزء التطبيقي الذي قمنا فيو بدراسة شركات التأمني اجلزائرية ومعايري مالءهتا :الفصل الرابع

ادلالية، وذلك من خالل عرض واقع تطبيق ادلالءة ادلالية يف شركات التأمني اجلزائرية، ومقارنتها مع ما 
  . ىو معمول بو دوليا، وذلك بغية تكييف نظام ادلالءة ادلالية لشركات التأمني اجلزائرية مع ادلعايري الدولية

  
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 :الفصل األول

 إاار اللعمليا اللتأليلي  
 والعخيطر العرتبطي بهي
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  تمهيد 
 اؼبادية السلع من معركؼ ىو ما عكس على ملموسة غَت مستقبلية خدمة يعترب التأمُت     

 احملددات من أصبحت ـباطر من عليو ينطوم كما للمستقبل كاالدخار األماف عن فالبحث
 كسيلة للحماية من اػبطر اعتبارهزيادة على ، ؼالتأمُت قرار شراء ازباذ يف اؼبؤثرة العوامل ، كالرئيسية

، كاألىم من ذلك كلو أنو يعمل على االقتصاديةفهو يؤثر إهبابيا أك سلبيا يف العديد من اؼبتغَتات 
 . باختالؼ أنواعو كعناصرهاالقتصادية توكزبتلف أنبي االقتصاد،تعبئة اؼبدخرات كسبويل 

يتمثل نشاط التأمُت يف قياـ الشركات اؼبتخصصة بإصدار كثائق التأمُت لفائدة اؼبؤمن ؽبم      ك
 بدفع التزامهاة يف ؿ مقابل التغطية اؼبتمث، الذم عليهم دفعواالشًتاؾتتضّمن قيمة القسط أك 

 فشركات التأمُت كباقي ، كبالتارلالتعويضات يف حاؿ ربقق اػبطر اؼبؤمن عليو خالؿ فًتة معينة
شركات األعماؿ كاؼبؤسسات االقتصادية تسعى دائما إذل فبارسة أنشطتها بطرؽ تساعدىا على 

.                                                                                      ربقيق أىدافها اؼبختلفة
كلكن نتيجة التحوؿ الذم شهده قطاع التأمُت، يف ـبتلف جوانبو التنظيمية كاؽبيكلية كالتشريعية 

كاإلصالحات اليت طرأت عليو نتيجة إلفرازات العوؼبة، كتزايد ربرر اقتصاديات السوؽ بفتح اجملاؿ 
للخواص، كالعمل على جلب الشركات األجنبية، كخلق شركات جديدة، صاحبو توسع كتطور 

كبَتين لشركات التأمُت، سواء يف ؾباؿ النشاط، أك اغبجم أك تنوع اػبدمات التأمينية اؼبقدمة، ىذا 
الوضع دفع بشركات التأمُت للوقوؼ على مستول أدائها، كمدل موافقتها بُت حقوقها كالتزاماهتا 

كمعرفة اؼبخاطر اليت قد تتعرض ؽبا، كاليت تعترب مصدر هتديد دائم ؽبا يؤثر على استمرارىا، كبالتارل 
معرفة ىذه األخطار كربديدىا كؿباكلة ازباذ الوسائل اؼبناسبة لتقليل منها يعترب ربدم أساسي 

 .لشركات التأمُت
من خالؿ ثالث كاؼبخاطر اؼبرتبطة هبا العمليات التأمينية إلدارة سيتم التطرؽ يف ىذا الفصل ؽبذا ك

: مباحث
 شركات التأمين والعمليات التأمينية التي تقوم بها: المبحث األول    

 المخاطر المتعلقة بأنشطة شركات التأمين:     المبحث الثاني
  تصنيف المخاطر المرتبطة بشركات التأمين:    المبحث الثالث
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 شركات التأمين والعمليات التأمينية التي تقوم بها: المبحث األول
 فتحقق ،استثمارىا لتعيد التأمُت أقساط صبع على تعمل مالية مؤسسة التأمُت شركات تعترب   

  يف ىذا اؼببحثالتفصيل من بشيء نتعرضلالقتصاد كتساىم يف تطويره، ؽبذا سوؼ  عوائد بذلك
خصوصيات قطاع التأمُت يف ظل العوؼبة، كعالقتو باألزمات اؼبالية، كدكره كقطاع ضامن يف  إذل

  .اغبفاظ على استقرار السوؽ اؼبارل

خصوصيات قطاع التأمين في ظل العولمة المالية  : المطلب األول
 أسواؽ سبثل النامية، حيث الدكؿ، كالدكؿ على اقتصاديات جديدا كخطَتا ربديا العوؼبة سبثل    

 تتعرض كبذلك اإلمكانيات، كاحملدكدة اغبجم الصغَتة الكيانات من ؾبموعة الدكؿ لتلك التأمُت
 اجملاؿ يف عالية كفنية مالية بإمكانيات تتمتع اليت العاؼبية، التأمُت األجنبية شركات مع شديدة ؼبنافسة
 .التأميٍت

مناخ العولمة وصناعة التأمين : الفرع األول
 باالنفتاح لتعترب العوؼبة ناذبا أساسيا من نواتج عمليات التحرير اؼبارل ك التحوؿ إذل ما يسم   

   1.اؼبارل
 بعد ربرير التبادؿ التجارم الدكرل يف قطاع اػبدمات ،زادت أنبية التأمينات يف اآلكنة األخَتةلقد ك 

، من خالؿ ما عرؼ (اؼبالية، النقدية، التجارية)كاستكماؿ الضلع الثالث للعوؼبة االقتصادية 
 اؼبنبثقة عن قرارات اؼبنظمة العاؼبية للتجارة اؼبلزمة (GATS)باالتفاقية العامة لتجارة اػبدمات 

 .كاؽبادفة إذل إهناء احتكار القطاع العاـ، كإلغاء كل أشكاؿ الدعم كاغبماية

التحرير المالي وانعكاساتو على قطاع التأمينات : أوال
 القرف هناية يف العاؼبية البيئة ظبات من أساسية ظبة التجارم ك االقتصادم التحرير أضحى لقد    

 ذبارة ربرير حيث شكل العوؼبة كبو التوجو كمع اػبدمات، أك السلع ذبارة ىبص فيما سواء العشرين،
 ذبارة تواجهها زبتلف طبيعتها عن تلك اليت ،كبَتة ربديات األطراؼ متعدد دكرل إطار يف اػبدمات

 كاإلجراءات القوانُت ىي ،اػبدمات ذبارة تعًتض اليت اغبواجز غالبية كوف إذل كيرجع ذلك السلع،

                                                           
1

 أُإعغبد ػ٠ِ ٝأصشٛب اُز٣َٞٔ ع٤بعبد :  ؽٍٞ د٢ُٝ ِٓزو٠ ، ؟...أٍٚ إنٗ انًبنٛخ األسٕاق ػٕنًخ رٛبس  اُوبدس، ػجذ ، ثِؼشث٢ ٗؼ٤ٔخ ثشٝد١

. 3، ص2006ثغٌشح، اُغضائش،  ٝاُزغ٤٤ش، عبٓؼخ االهزظبد٣خ اُؼِّٞ ، ٤ًِخ-اُ٘ب٤ٓخ ٝاُذٍٝ اُغضائش ؽبُخ دساعخ - ٝاالهزظبد٣بد
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 بكثَت كضوحا تعترب أقل كاليت الوطنية، اغبدكد عبورىا ـأما اليت تقف اإلدارية كاؼبمارسات التنظيمية
. اػبدمات ذبارة على اؼبقيدة آثارىا تقييم يف صعوبة كأكثر اعبمركية اغبواجز من
 :(GATS) الخدمات في للتجارة العامة االتفاقية-1

 اػبدمات اػبدمات، كمشلت االتفاقية أنشطة يف التجارة ربرير اتفاقية "أرجوام "جولة أدخلت
 1:التالية

 التأمُت أنواع من كغَتىا اغبياة لالتأمُت عل خدمات مثل :بو المتعلقة والخدمات التأمين قطاع 
  ؛اجملاؿ ىذا يف تعمل اليت شركات السمسرة كنشاط ،التأمُت إعادة كخدمات

 الودائع تقبل اليت اؼبؤسسات  كتشمل:)التأمين باستثناء) األخرى المالية والخدمات البنوك قطاع 
 كشراء بيع ؾباؿ يف تعمل اليت كالشركات التجارية، اؼبعامالت  كسبوؿ،للعمالء القركض كتقدـ

  األجنيبعكالقط النقد أسواؽ ؾباؿ يف تعمل اليت كاؼبؤسسات كالشركات األسهم كالسندات،
 .كاؼبالية النقدية األصوؿ يف تتعامل كاليت اؼبالية كاؼبشتقات

 :2بػػػػػػ األعضاء الدكؿ تلتـز االتفاقية ىذه كدبوجب
 إذل جنبا الشركات ىذه تعمل حبيث ،األجنبية التأمُت كإعادة التأمُت شركات أماـ أسواقها فتح- 

 ؛الوطنية كاؼبؤسسات الشركات مع جنب
 الوجود أف دبعٌت أخرل، دكؿ يف عمالء إذل خدماهتا ببيع معينة دكلة يف التأمُت شركات تقـو- 

 ؛ضركرم غَت اؼبضيفة الدكلة يف الشركات ؽبذه اؼبادم
 الدكلة يف أعماؽبا تزاكؿ بأف) كطٍت كرأظباؿ أجنيب رأظباؿ (مشًتكة تأمُت لشركات السماح- 

 .اؼبضيفة
 
 
 
 

                                                           
1
أُِزو٠ اُؼشث٢ اُضب٢ٗ ؽٍٞ اُزغ٣ٞن ك٢ ػهٗ سٕق انزأيٍٛ انؼشثٙ،  (GATS)انخذيبد فٙ نهزدبسح انؼبيخ االرفبلٛخ أثش طل٤خ أؽٔذ أثٞ ثٌش،  

. 104، ص2003اُلشص ٝاُزؾذ٣بد، هطش، اُذٝؽخ، : اُٞؽٖ اُؼشث٢
 GATS:  The General Agreement on Trade in Services 

 خالٍ عُٞخ أٝسعٞا١، (WTO)اُز٢ رْ االرلبم ػ٤ِٜب ث٤ٖ أػؼبء ٓ٘ظٔخ اُزغبسح اُؼب٤ُٔخ (15) أْٛ االرلبه٤بد ٖٓ ٝاؽذح االرلبه٤خ ٛزٙ رؼزجش

 .1995ٝدخِذ االرلبه٤خ ؽ٤ض اُز٘ل٤ز ك٢ األٍٝ ٖٓ ٣٘ب٣ش 
2
 .104طل٤خ أؽٔذ أثٞ ثٌش، ٓشعغ عبثن، ص 
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  :انعكاسات التحرر المالي على قطاع التأمينات- 2
 يتيح العادل، حيث لدكؿ كثَتة منافع ربقيق شأنو من اؼبالية اػبدمات ذبارة ربرير أف شك ال   

اػبربات  من االستفادة اؼبتقدمة، كأيضا الدكؿ أسواؽ إذل خدماهتا نفاذ فرص النامية للدكؿ االتفاؽ
 1.للخدمة اؼبستوردة الدكؿ أسواؽ يف الوطنية العمالة كتأىيل تدريب يف األجنبية 

 .كعليو يبكن تلخيص أىم االنعكاسات االهبابية كالسلبية اؼبتوقعة للتحرير اؼبارل على قطاع التأمينات
: االنعكاسات االيجابية -2-1

 2:يبكن تلخيص أىم االنعكاسات االهبابية للتحرير اؼبارل على قطاع التأمُت يف اعبوانب التالية     
 لالستثمار؛ البلد اؼبستقبل يف بقطاع التأمُت اػباصة االستثمارات األجنبية إنعاش- 
عملها على  من خالؿ  كفاءهتا كرفع الوطنية، التنافسية للشركات القدرات كتعزيز الفعالية ربسُت- 

 نوعية كربسُت التكاليف زبفيض إذل أف يؤدم شأنو من الذم األمر العاؼبية، الشركات ؾباراة
 لزيادة يؤدم فبا اػبدمات، كأفضل يف ىذه أكثر خيارات توفَت إذل باإلضافة اؼبقدمة اػبدمات
      إنعاشو؛ يف كاؼبسانبة الوطٍت االقتصاد مدخرات

 قطاععلى  اإلشراؼ كالرقابة كسياسات ،السياسات االقتصادية لتحسُت إدارة اغبكومات ربفيز- 
التأمُت؛ 

 تنقلها أف يبكن اليت اغبديثة، التكنولوجيات الوطنية باغبصوؿ على التكنولوجية البنيات تدعيم- 
كخاصة ، اؼبارل القطاع يف اؼبتقدمة اؼبمارسات تشمل كاليت من الدكؿ اؼبتقدمة، األجنبية الشركات

اعبديدة؛  اؼبالية األدكات مع كالتعامل ،اؼبعلومات مع احملاسبة، التعامل اإلدارة ؾباؿ
 اؼبعلومات كشبكات التوزيع قنوات إذل إمكانية الوصوؿ كربسُت ،اإللكًتكنية التجارة توسيع نطاؽ- 

 ؛العاؼبية
 3التخصيص الكفء للموارد االقتصادية، كرأس اؼباؿ كتدعيم تعبئة اؼبزيد من اؼبدخرات القومية؛- 

                                                           
 

1
، عبٓؼخ ٓؾٔذ خ٤ؼش ثغٌشح 4ٓغِخ األثؾبس االهزظبد٣خ ٝاإلداس٣خ، اُؼذدانخذيبد انًصشفٛخ فٙ ظم انزحٕالد انؼبنًٛخ، ػضاص١ ػٔش،  

 . 28، ص2008اُغضائش، 
2
، ٓغِخ اُزٞاطَ ك٢ االهزظبد ٝاإلداسح ٝاُوبٕٗٞ ػشض نهًسبس ٔٔلٕف ػُذ انُزبئح: رحشٚش لطبع انزأيٍٛ فٙ اندضائش ػٞاؽق ٓطشف،  

 .50، ص2013، عبٓؼخ ثبع٢ ٓخزبس، ػ٘بثخ، 35اُؼذد
3
 اُؼذد اُجبؽش، ٓغِخ، انسؼٕد٘ انزأيٍٛ سٕق ػهGATSٗالرفبلٛخ انسؼٕدٚخ انؼشثٛخ انًًهكخ اَعًبو أثش رمٕٚى أسامة ربٌع أمٌن سلٌمان،  

 .82، ص2013 ،12
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ربرير قطاع التأمُت بشكل سليم يساعد على جذب اؼبزيد من االستثمار يف قطاع اػبدمات - 
 اؼبالية ككل، كمن مث اؼبسانبة يف ربقيق اؼبزيد من التنمية االقتصادية؛

 خلق أسواؽ تنافسية ذك شفافية كاحًتافية عالية؛- 
القضاء على احتكار الدكلة على سوؽ التأمُت، كإطالؽ مبادرة خاصة لتعزيز أعماؿ التأمُت، - 

 كتشجيع إقامة رأس اؼباؿ األجنيب، كاالستفادة من اػبربة كالتقنيات كاإلجراءات اؼبتخذة اليت سبارس 
 1.من قبل شركات التأمُت األجنبية الكبَتة

إذف عملية عوؼبة خدمات التأمُت كإعادة التأمُت تؤدم إذل مبو كزيادة اؼبنافسة يف سوؽ التأمُت فبا 
يؤدم إذل زيادة التكامل بينها، كعملية دمج كانضماـ شركات التأمُت يؤدم إذل زيادة قوة السوؽ 

 2.كالبفاض التكاليف، كتطوير االقتصاد
: االنعكاسات السلبية- 2-2

 3:يف تكمن التأمُت قطاع على اػبدمات ذبارة لتحرير السلبية اآلثار إف أىم   
 الشركات من ؿبدكد لعدد الدكرل اؼبستول على هبيمنة يتميز الذم القطاع يف اؼبنافسة حدة زيادة- 

السوؽ؛  من الوطنية الوحدات بعض خركج إذل يؤدم قد فبا العاؼبية
 قبل مؤسسات من ،الزمن من لفًتة يف ؾباؿ اػبدمات التأمينية اغبديثة األدكات احتكار سوؽ- 

 لفًتات ربتاج فإهنا اعبزائر يف الناشئة القطاعات من تعترب التأمُت خدمات أف كدبا األجنبية، التأمُت
 األجنبية؛ اؼبنافسة مواجهة من تتمكن حىت انتقالية

 االستفادة فبا يقلل من ،اػبارج يف ؽبا فتح فركع على الوطنية التأمُت مؤسسات ضعف قدرة- 
اػبدمات؛  يف التجارة ربرير من اؼبتبادلة

 االقتصادية؛ التنمية عجلة يف دفع التأمُت قطاع استخداـ بإسًتاتيجية اإلضرار- 
 إذل األمواؿ هتريب األجنبية التأمُت مؤسسات إذا استطاعت ،الوطٍت االقتصاد على السليب التأثَت- 

 ...الدكلة كاإلشراؼ يف الرقابة ضعف أجهزة  كاستغالؿ،التأمُت إعادة عنواف ربت اػبارج

                                                           
1 Cistelecan Lazar, Impacte de la mondialisation sur le marche  national des Assurances, volume 2,  

2007,  p220. 
2
 Goran B. Anđelić, Ilija Ćosić, Vladimir Đaković, The Impact of Globalization on the Insurance and 

Reinsurance Market of Eastern Europe, South East European Journal of Economics and Business. 

Volume 5, Issue 1, 2010, p97.  
3
 .51ػٞاؽق ٓطشف، ٓشعغ عبثن، ص 
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اؼبنافسة السعرية الضارة، اليت يبكن أف هتدد حقوؽ ضبلة الوثائق كاإلضرار باذباىات األفراد كبو - 
 1.ىذه الصناعة كعدـ الثقة فيها

األجنبية  المنافسة لمواجهة إتباعها التأمين اتكشر ىعل يجب التي السياسات: ثانيا
 التأمُت، دخوؿ الشركات األجنبية اإف أىم أحد اآلثار اؼبًتتبة على ربرير قطاع اػبدمات كمنو    

 كمنافستها، كىذا ما يدفع بالشركات الوطنية لوضع سياسات تأمينية رشيدة إذل أسواؽ التأمُت احمللية
 .ؼبواجهة اؼبنافس األجنيب

 :التأمين إعادة برامج وتطوير االستيعابية القدرة مجال  في-1
 :االستيعابية القدرة -1-1
من  كثَت أشارت كقد األخطار، لتغطية اؼبؤمنُت كرغبة مقدرة يف االستيعابية القدرة تتمثل  

 كفائض لمستو)يف العوامل ىذه أىم كتتلخص القدرة، ىذه يف اؼبؤثرة الدراسات إذل العوامل
 درجة، تتابيةؾاال كاؼبهارة اؼبعرفةر، اػبط ذباه للمكتتبُت الشخصية التأمينية االذباىات العمليات

  2 ...(كالرقابة اإلشراؼ  قوانُت،التأمُت إعادة تسهيالت، التأمُت ةؾشر مبو  معدؿ،األخطار ذبانس
: تطوير برامج إعادة التأمين-1-2
 :االنفتاح فإنو يتطلب كل من سياسة ظل يف التأمُت إعادة برامج لتطوير بالنسبة  

 التقليدية التأمين إعادة تغطيات              .  
 مستحدثةال تأمين الإعادة تغطيات. 

 :تسويقو ووسائل التأميني المنتج تطوير مجال في- 2
 تكوف أف هبب لذلك العميل، وبتاجو الذم اؼبنتج تقدـ أف للتأمُت اؼبزاكلة اؽبيئات لعل هبب    

 كاػبدمات ،(العرض )السوؽ يف اؼبتوفرة التأمينية اػبدمات توضح ،بَتةؾ أنبية السوؽ ألحباث
 ثرؾجديدة أ بوسائل التسويق كسائل تطوير هبب ما ؾ،(الطلب) العمالء وبتاجها اليت التأمينية
 3:طريق عن السوؽ يف فاعلية

                                                           
1
 .82أسامة ربٌع أمٌن سلٌمان، مرجع سابق، ص  

2
 .114طل٤خ أؽٔذ أثٞ ثٌش، ٓشعغ عبثن، ص 


. ع٤زْ اُزطشم  ٝاُزلظ٤َ ك٢ ًَ ٖٓ اُزو٤٘ز٤ٖ ك٢  أُطِت اُضب٢ٗ ٝاُضبُش ٖٓ ٗلظ اُلظَ

 
3
: أُِزو٠ اُؼشث٢ اُضب٢ٗ ؽٍٞ اُزغ٣ٞن ك٢ اُٞؽٖ اُؼشث٢رسٕٚك انزأيٍٛ فٙ ظم انًزغٛشاد االلزصبدٚخ انؼبنًٛخ، ، ئثشا٤ْٛػضح ػجذ اُغالّ  

  .84، ص2003اُلشص ٝاُزؾذ٣بد، هطش، اُذٝؽخ، 
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 ؽبا متخصصة مؤسسات بو تقـو أف هبب بل ،الفرد على اقتصاره كعدـ الوساطة نظاـ تطوير- 
 لتوزيع، اػبارج يف التأمُت دبعيدم االتصاؿ يف اغبق ؽبا كيكوف كادرؾ كهبا ،اؼبعنوية شخصيتها
 .اؼبخاطر ربمل على اؼبالية اؼبقدرة كلديها األخطار

  .التأمينية للخدمات االلكًتكين التسويق مثل ،التسويق يف اغبديثة األساليب استخداـ ضركرة- 
 :التأمين تسعير مجال  في-3

 فإف لذلك السوؽ، يف اؼبتنافسة اتؾالشر بواسطة التأمُت أسعار تتحدد اغبر السوؽ ظل يف     
 ىذا يف صعبة مشكالت تواجو سوؼ اؼبلزمة، احملددة التعريفة بنظاـ تعمل اليت  التأمُت اتؾشر

 فإذا ة،الضار كاؼبنافسة الصحيحة اؼبنافسة بُت تفرؽ اليت األسس أحد التسعَت يعترب حيث الصدد
 بالتزاماهتاالوفاء  لعل قدرهتا كعدـ التأمُت ةؾلشر خسارة يعٍت ذلك فإف اؼ،ؾ غَت السعر افؾ

 مصداقية عدـ إذل يؤدم ذلك فإف فيو، مبالغا السعر افؾ كإذا النشاط، من للخركج كتعرضها
 .اؼبنافسة اتؾالشر إذل كربوؽبم ة،ؾللشر العمالء

قطاع التأمين في الجزائر ومسار تحريره: الفرع الثاني  
لعبت العوؼبة اؼبالية دكرا كبَتا يف االنفتاح كربرير األسواؽ، فبا أدل إذل إحداث تغَتات كبَتة يف     

االسًتاتيجيات التنافسية للمؤسسات اؼبالية، للرفع من قدراهتا التنافسية أماـ دخوؿ فاعلُت جدد إذل 
أسواقها، كضمن ىذا السياؽ شرعت اعبزائر يف تبٍت ؾبموعة من اإلصالحات، ؼبسايرة ىذا التوجو  

اؼبتعلق بالتأمينات الرغبة الواضحة من طرؼ  25/01/1995يف  95/07فكاف لصدكر األمر 
السلطات اؼبالية اعبزائرية يف ربرير القطاع، كفتحو أماـ اؼبنافسة الوطنية كاألجنبية، كقد سبم كعدؿ 

ىذا األمر بإجراءات ربفيزية أخرل، زبص تدعيم األداء كالرفع من تنافسية القطاع من خالؿ القانوف 
. 20/02/2006 الصادر يف 06/04  

 اإلصالحاتقطاع التأمين الجزائري في ظل : أوال
 اؼبخطط االقتصاد من االنتقاؿ أفرزه ما منها ،التحوالت من صبلة اعبزائر التأمُت يف قطاع عرؼ    
 التحرير يف ك العوؼبة يف متمثلة العاؼبية، االقتصادية أفرزتو التطورات ما كمنها اقتصاد السوؽ، إذل

 القطاع كترقية ،قطاع إذل خلق التنافسية اؿمست اليت اإلصالحات ىذه دفعت كقد االقتصادم
 .خدماتو كربسُت
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   95/07 مرحلة تحرير القطاع بموجب األمر1995التأمين في الجزائر بعد -1
 :بالتأميناتالمتعلق  07/ 95رقم األمر             -
 ربرير على نص حيث التأمُت، يف ؾباؿ ىامة ثورة  اؼبتعلق بالتأمينات95/07أحدث األمر      

 منذ مرة كألكؿ قطاع، كظبحؿؿ الدكلة احتكار قانوف إلغاء كبذلك مت اعبزائر، يف التأمُت نشاط
 شركات بإنشاء األجنبية كلرؤكس األمواؿ اعبزائرية األمواؿ اػباصة لرؤكس 1966 سنة تأميمات

 كاف يهدؼ كقد اعبزائرية، العمومية الشركات ؽبا زبضع اليت الشركط  بنفس،أرض اعبزائر على تأمُت
 1:ىذا القانوف إذل

  االدخار؛ كتوجيو زيادةك التأمينات، كتطوير سوؽ ترقية  -
يف  اؼبقدمة اػبدمات مستول كترقية ،التأمُت عقود من اؼبستفيدين ك حقوؽ اؼبؤمن ؽبم ضباية  -

 .التأمينات ؾباؿ
 2:انبوأات تغَت عدة التأمينات ذلك عرؼ سوؽؿ كنتيجة   
 اؼبهنة؛ فبارسة حرية ك التأمُت عمليات على اغبكومية اؽبيمنة ك االحتكار إلغاء- 
السماسرة؛  ك العاموف األعواف، Intermédiation))الوساطة عمليات استحداث- 
 ؛األجانب ك احملليُت فتح اجملاؿ للخواص- 
  .بالقطاع اػباصة التشريعية النصوص مستول على مركنة إحداث- 
: المتعلق بالتأمين 06/ 04رقم القانون -2

 النشاط فبارسة بقيت القطاع، على 95/07 األمرأحدثها اليت العميقة التعديالت من بالرغم    
ىذا  العمومية، كيف من طرؼ السلطات كاؼبسطرة اؼبرجوة ترقى لألىداؼ ال القطاع مستول على

 كمت ،2006 يف جانفي 95/07 لألمر ـكاؼبتم كف اؼبعدؿالقاف مشركع ةراسلد سةؿج انعقدتالسياؽ 
القطاع بشكل  ربرير إذل دفتق اإلصالحات فـ ؾبموعة تؿأدخ حبيث اؼبشركع ذاق لؿع اؼبصادقة

 3:ليو كذلك من خالؿع فكا فبا أكرب
         تقوية نشاط التأمُت على األشخاص، كخلق صَتفة التأمُت؛  - 
 إعادة ىيكلة حق اؼبستفيد؛                       - 

                                                           
1
 Chenine Abderrahim, Bouchoul Rachida, Les perspectives de l’assurance islamique dans les pays 

émergents-Cas de l’Algérie, Colloque international : Les sociétés d’assurances traditionnelles et les sociétés 
d’assurances takaful entre la théorie et l’expérience pratique, Université Sétif, Algérie, 2011, p3.   

2
، الملتقى تونس والمغرب: دراسة مقارنة مع الدول المغاربٌة-تطور سوق التأمٌن وآفاقه المستقبلٌة فً الجزائر بلقوم فرٌد، خلٌفة الحاج،  

جامعة حسٌبة بن بوعلً، كلٌة العلوم االقتصادٌة والتسٌٌر - تجارب الدول- الصناعة التأمٌنٌة الواقع العملً وآفاق التطوٌر: الدولً السابع حول

  .4، ص2012والعلوم التجارٌة، الشلف، 
3 Yazid Kahoul, Boualem-Ammar Chebira, L’apport du mix marketing dans le développement des 

assurances vie en Algérie, Assurances et gestion des risques, vol. 81(3-4), 2013, p264.  
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 الفصل بُت تأمينات األشخاص كتأمينات األضرار؛- 
 تقوية األمن اؼبارل، كإنشاء صندكؽ ضماف للمؤمن ؽبم؛- 
 إجبارية التحرير اإلصبارل لرأس ماؿ االعتماد؛- 
 تعميم تأمُت اعبماعة؛- 
 .فتح السوؽ أماـ فركع شركات التأمُت كإعادة التأمُت األجنبية- 

واقع سوق التأمين في الجزائر بعد التحرير : ثانيا
: التغييرات البنيوية للقطاع-1
 سنة ففي كاألجنبية، الوطنية كالعامة، اػباصة اؼبؤسسات من العديد بإنشاء القطاع ربرير ظبح  

 سنة ، كيفالقائمة آنذاؾ العمومية شركات الست من طرؼ كليا ؿبتكر التأمُت كاف سوؽ 1995
 شركات الست فيها دبا ، 1شركة (16) اعبزائرم السوؽ يف الناشطة التأمُت شركات عدد بلغ 2006

   . جديدة شركات(10)ك من قبل قائمة كانت اليت
 اغبياة على التأمُت شركات بُت إلزامية الفصل على نص  كالذم04/06كبعد صدكر القانوف 

 لشركة االعتماد منح مت ، بعدماشركة (22)األضرار، كصل عدد الشركات  على مُتأالت كشركات
 لبعض اغبياة على للتأمُت خلق فركع إذل باإلضافة اغبياة، على التأمُت يف متخصصة جديدة

. القانوف عليو نص ؼبا تطبيقا القائمة الشركات
 
 
 
 

                                                           


 MAATEC)ٖٓ ٗظ٤ت اُزؼبػذ٣ز٤ٖ%12.7ٖٓ ؽظخ اُغٞم، ٝرجو٠ % 87.3ػ٠ِ (SAA, CAAR, CAAT)ًبٗذ رؾظ٠ ًَ ٖٓ

CNMA,) ُـ ثبإلػبكخ (CCR) ٝاالخز٤بس١ ُظبُؾٜب اإلعجبس١ اُزأ٤ٖٓ ئػبدح رؾزٌش ٓغَٔ ػ٤ِٔبد ًبٗذ اُز٢ .

1
 Lezoul Mohamed, La situation actuelle du secteur des assurances en Algérie, Colloque international : 

Les sociétés d’assurances traditionnelles et les sociétés d’assurances takaful entre la théorie et l’expérience 

pratique, Université Sétif, Algérie, 2011, p9. 


، "GAM"، اُششًخ اُؼبٓخ ُِزأ٤ٓ٘بد أُزٞعط٤خ" 2A"اُغضائش٣خ ُِزأ٤ٖٓ )ٓإعغبد خبطخ عضائش٣خ : ٛزٙ اُششًبد ٓوغٔخ ئ٠ُ أط٘بف ٜٓ٘ب

أ٤ُبٗظ ُِزأ٤ٖٓ، عالٓخ ُِزأ٤ٖٓ، رشعذ اُغضائش، ًشد٣ق )، ٝٓإعغبد خبطخ أع٘ج٤خ ٓخزِطخ ("CIAR"ٝاُششًخ اُذ٤ُٝخ ُِزأ٤ٖٓ ٝئػبدح اُزأ٤ٖٓ

اُغضائش٣خ ُؼٔبٕ ) ، ٓإعغبد ػ٤ٓٞٔخ ٓزخظظخ ("CASH"ششًخ رأ٤ٖٓ أُؾشٝهبد)، ٝٓإعغبد ػ٤ٓٞٔخ (اُغضائش

"( SGCI"ٝششًخ ػٔبٕ اُوشع اُؼوبس١" CAGEX"اُظبدساد


٢ٛ ٓإعغخ ششاًخ ث٤ٖ : (SAPS :Societé d’Assurance de Prévoyance et de Santé )يؤسسبد أخُجٛخ يخزهطخ:- رٔضِذ ك٢

(SAA) ٝث٘ي % 34ثـ(BADR) ٝث٘ي %10ثـ ،(BDL ) ٝأُإعغخ اُلشٗغ٤خ ُِزأ٤ٖٓ % 15ثـ(MACIF) 41ثـ %

 (CAAR  كشع ٖٓ CAAT، CAARAMA Assurance كشع ٖٓ TALLA Assurances) فشٔع نهًؤسسبد انٕغُٛخ -

 (CIAR كشع ٖٓ Macir Vie)فشٔع نهًؤسسبد انخبصخ اندضائشٚخ -

األ٠ُٝ ٓزخظظخ ك٢ رأ٤ٓ٘بد " AXA"  ربثؼخ ُ٘لظ أُغٔٞػخ 2011 ئ٠ُ اػزٔبد ٓإعغز٤ٖ خبطز٤ٖ أع٘ج٤ز٤ٖ ٓخزِطز٤ٖ ك٢ ثبإلػبكخ

 األػشاس ٝاُضب٤ٗخ ٓزخظظخ ك٢ رأ٤ٓ٘بد األشخبص
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   كذلك من خالؿ: على مؤسسات التأمينواإلشرافالرقابة -2
 المجلس الوطني للتأمينات(CNA: Conseil National des Assurances) 

 اؼبالية، كزارة كصاية ربت  كيعمل07-95من األمر (274) ىذا اجمللس دبوجب اؼبادة أسس 
 اؼباكبة جنةؿاؿ)  فعبا أربع كيضم التأميٍت، النشاط يف الفاعلة فبثلي األطراؼ من كيتكوف

 تطبيق دبراقبة يقـو ، حيث(القانونية كاللجنة السوؽ كتطوير تنظيم عبنة التسعَت، عبنة لالعتمادات،
 1.تطويرىا يف كالنظر التأمُت شركات قبل من القوانُت

 التأمينات على اإلشراف لجنة( : La Commission de supervision des assurances CSA) 
  كذلك من خالؿ إنشاء،التأمينات من طرؼ مديرية الوطٍت اؼبستول على اؼبتابعة ك اؼبراقبة تؤمن   
 اليت الرقابة إلدارة خالفا 04/06من القانوف  26 اؼبادة دبوجب التأمينات  علىاإلشراؼ عبنة

  بواسطة اؽبيكل اؼبكلف،تتصرؼ كإدارة رقابة كاليت (209اؼبادة) 07-95األمر دبوجب أنشأت
 2.اؼبالية، كتوكل ؽبا مهمة رقابة الدكلة على نشاط التأمُت كإعادة التأمُت لوزارة بالتأمينات

 صندوق ضمان المؤمن لهم (FGA  ) 
 سواء كل أك جزء من الديوف ذباه اؼبؤمن ؽبم أك اؼبستفيدين من ،يتحمل عجز شركات التأمُت  

أك إعادة التأمُت كفركع / كتتشكل موارده من اشًتاؾ سنوم لشركات التأمُت ك،عقود التأمُت
 3 من األقساط الصادرة الصافية من اإللغاءات %1الشركات األجنبية اؼبعتمدة، على أف ال يتعدل 

 الجزائريين المؤمنين اتحاد 
(( UAR: L’ Union Algérienne des sociétés d’Assurance et de Réassurance 
 أك/ك مُتأالت شركات على فيها كتقتصر العضوية اؼبؤمنُت، دبشكالت ـبتصة مهنية صبعية يعترب  

 قبل من اؼبقدمة كاػبدمات ،النشاطات تطوير يف اإلسهاـ إذل يهدؼ حيث فقط، مُتأالت إعادة
 .اغبديثة ك تقنياهتا التأمينية الصناعة مستجدات متابعة خالؿ من مُت،أالت كإعادة مُتأالت شركات

 مُت خالؿ طوؿ أسبثل جانب أخر للرقابة اليت سبارسها الدكلة على شركات الت: رقابة المالءة المالية
خالؿ  من الوفاء كفق القوانُت اؼبعموؿ هبا، على التأمُت شركات قدرة تتجسد حيث ،مدة حياهتا

 .الوفاء على قدرهتا حد على أك التقنية ديوهنا لتسديد إضايف مبلغ على توفرىا إثبات
 

                                                           
1

أُِزو٠ ، (اندضائش حبنخ)ٔانًزٕسطخ  انصغٛشح انًؤسسبد نذٖ أًْٛزّ ٔ انزأيٍٛ لطبع خصٕصٛخ  ًٔبٍ سص٣ن، ٓؾٔذ األ٤ٖٓ ٓشاًش٢، 

عبٓؼخ ؽغ٤جخ ثٖ ثٞػ٢ِ، ٤ًِخ اُؼِّٞ االهزظبد٣خ ٝاُزغ٤٤ش - رغبسة اُذٍٝ- اُظ٘بػخ اُزأ٤٘٤ٓخ اُٞاهغ اُؼ٢ِٔ ٝآكبم اُزط٣ٞش: اُذ٢ُٝ اُغبثغ ؽٍٞ

 .10ص ،2012ٝاُؼِّٞ اُزغبس٣خ، اُشِق، اُغضائش، 
2
 .56ػٞاؽق ٓطشف، ٓشعغ عبثن، ص 

3
، ٓغِخ اُٞاؽبد (يغ اإلشبسح إنٗ ششكخ ساليخ نهزأيُٛبد اندضائش)خذيبد انزأيٍٛ اإلساليٙ ثبندضائش ػٔش ؽٞر٤خ، ػجذ اُشؽٔبٕ ؽٞر٤خ،  

. 268، ص2011، عبٓؼخ ؿشدا٣خ، اُغضائش، 12ُِجؾٞس ٝاُذساعبد، اُؼذد
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عالقة شركات التأمين باألزمات المالية المتكررة والمتعاقبة  :المطلب الثاني
األزمات المالية العالمية : األولالفرع 

 عدة الرأظبالية عرفت فقد الرأظبارل، النظاـ ظبات من ظبة اؼبتكررة اؼبالية األزمات ظاىرة تعد     
 أعنفها، من تعد كاليت 1929 سنة الكبَت الكساد كأزمة ،21القرفك 20ؿ القرفطوا خاصة أزمات
 العاؼبية األزمة آخرىا ككاف حدكثها، أسباب كتباين انتشارىا تأزمية سبيزت بسرعة موجات عدة تلتها

 .األمريكية

 مفهوم وأنواع األزمات والتطور التاريخي لها: أوال
:  مفهوم وأنواع األزمات-1
 : المفهوم-1-1

 مفاجئ تغَت إذلؤدم فيو التغَت يف األسباب كم ،العوامل فيو تتضارب موقف إذل تشَت األزمة    
 ؿؾ تغذم مةؾكاؼبًتا ة من العوامل اؼبتتابعةؾبموع نتاج ىي األزمة فإف آخر كدبعٌت النتائج، يف كحاد
 1.االنفجار حالة إذل تصل أف إذل اآلخر منها

 اهنيار يتبعو، االقتصادية التوازنات بعض يف كمفاجئ حاد اضطراب" :صفة عامة ىيب اؼبالية األزمةك
 أزمة تصبح تتفاقم اـكعند 2.االقتصادية القطاعات إذل ثارهآ كسبتد اؼبالية اؼبؤسسات من عدد يف

 إذل تؤدم اقتصادية عالقة أم ألف اؼبارل الشكل األزمة ازبذت كقد الكلمة، معٌت بكل اقتصادية
 3 ".مالية عالقة

 4 :التارل النحو األزمة على كأسباب مكاف حسب اؼبالية األزمات تصنف :أنواع األزمات -1-2
 ،الودائع سحب طلب يف كمفاجئة كبَتة زيادة ما بنك يواجو عندما تظهر :مصرفية أزمة- 

"  مصرفية أزمة" ربدث أخرل بنوؾ إذل امتدت كإذا البنك، لدل "سيولة أزمة" ربدث كبالتارل
 بطلبات الوفاء على قدرهتا عدـ من خوفا ،القركض كترفض منح البنوؾ لدل الودائع تتوفر كعندما

 " .ائتماف أزمة" ثربد السحب
                                                           

  اُز٢ أُضٓذ ششًبد اُزأ٤ٖٓ ٝئػبدح اُزأ٤ٖٓ ر٣ٌٖٞ االؽز٤بؽبد، األسطذح 95/07 ٖٓ األٓش 224االؽالع ػ٠ِ أُبدح ٌٖٓ ١ ).ع٤زْ اُزلظ٤َ ك٢ ٛزٙ اُ٘وطخ ك٢ اُلظَ اُضب٢ٗ 

(ٝاُذ٣ٕٞ اُزو٤٘خ
 

 
1

 ػشش اُزبعغ دٓشن، أُغِذ عبٓؼخ ٓغِخيخزبسح،  ثهذاٌ ثٓب فٙ انزُجؤ ٔإيكبَٛخ ٔيؤششارٓب يفٕٓيٓب : انًبنٛخ األصيبدع٤َٔ،  ػغ٢ٔ ٤َٛ

 .281، ص2003،  1 اُؼذد
2
و 2008 نؼبو انؼبنًٛخ انًبنٛخ نألصيخ خبصخ إشبسح يغ االلزصبدٚخ ٔركبنٛفٓب أسجبثٓب :انؼبنًٙ انًبنٙ انُظبو أصيبدؿضاص١ ػٔبد،  

 
 ، أُغِخ

 .37، ص2014، 2ٝأُب٤ُخ، اُؼذد ُالهزظبد اُغضائش٣خ
3
: اُضبُش ؽٍٞ اُؼ٢ِٔ ، أُإرٔشانزحذٚبد ٔسجم انًٕاخٓخ: األصيخ انًبنٛخ انؼبنًٛخ انشاُْخ ٔأثشْب فٙ االلزصبدٚبد انؼشثٛخ صش٣ب اُخضسع٢،  

اإلعشاء، ثـذاد  عبٓؼخ ٝأُب٤ُخ، اإلداس٣خ اُؼِّٞ ، ٤ًِخ)أُغزوج٤ِخ ٝا٥كبم اُزؾذ٣بد)اُذٍٝ  ػ٠ِ اهزظبد٣بد ٝاٗؼٌبعبرٜب اُؼب٤ُٔخ أُب٤ُخ األصٓخ

 .300-299  ص2009

 
4
.              256ص، 2010، 83 ٝاالهزظبد، اُؼذد اإلداسح ٓغِخانزذاػٛبد، ... األسجبة ..انًفٕٓو: انشاُْخ انؼبنًٛخ انًبنٛخ األصيخعٜٞ،  ٓؾٔذ  ٗضٛبٕ 
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 قرار النقدية ازباذ السلطات عند األزمات تلك  ربدث ":المدفوعات ميزان أزمة" عملة أزمة- 
 تلك سعر الهنيار متؤد قد أزمة ربدث كبالتارل اؼبضاربة، عمليات نتيجة ،العملة سعر خبفض
 .العملة

اقتصاديا  يعرؼ ما نتيجة اؼبالية األسواؽ يف ربدث ":الفقاعات حالة" المال أسواق أزمة- 
 ،العادلة قيمتها يتجاكز بشكل األصل سعر يرتفع عندما ربدث كاليت، "bubble"بظاىرة الفقاعة

 كتصل، االهنيار وبدث اغبقيقية قيمتها إذل األصوؿ أسعار عودة دبجرد لكن ك اؼبضاربة، شدة نتيجة
 األصوؿ أسعار كبو أثرىا فيمتد ،كاػبوؼ الذعر من حاالت ذلك كيرافق مستوياهتا، أدىن إذل

 .أخرل قطاعات أك القطاع نفس يف سواء األخرل
الوفاء  على ىاتقدر عدـ حالة يف ،ما دكلة تواجو اليت بأهنا األزمة كتوصف: المديونية أزمة- 

 .السيادم بالقرض اػبارجي القرض على يطلق ما بفوائد ديوهنا اػبارجية، كعادة
 أىم من ظبارل كلعلرأاؿ العادل خاصة األزمات من العديد العادل شهد: التطور التاريخي لها-2

 : كضحو اعبدكؿ التارلم ما األزمات ىذهكأبرز 
 عرض ألىم األزمات المالية: (1-1)الجدول رقم 

 أزمات القرن العشرين
 أبرز معالمها األزمة

 أزمة الكساد 1929
 الكبَت

تعد أشهر األزمات اليت شهدىا االقتصاد العاؼبي، إذ ىبطت أسعار 
األسهم يف سوؽ اؼباؿ األمريكية، كتوالت االهنيارات يف أسواؽ اؼباؿ إذل 

 .أف امتدت آثاره على اعبانب اغبقيقي لالقتصاد األمريكي
أزمة الديوف  1982
 العاؼبية

نتيجة ربرير القطاع اؼبارل كاؼبصريف، توسعت البنوؾ التجارية يف اإلقراض 
غبكومات دكؿ العادل الثالث، كاقًتنت حركة التوسع يف اإلقراض بتعثر 

 . تلك اغبكومات كإعالهنا عدـ قدرهتا على الوفاء بأعباء الديوف
 األزمة اؼبالية 1997

 األسيوية
عقب قرار تعوًن العملة اليت ازبذتو " تايالند"بدأت باهنيار عملة 

اغبكومة، كاليت فشلت بعد ذلك ؿباكالهتا يف دعم عملتها يف مواجهة 
 اؼبضاربات القوية اليت تعرضت ؽبا

 أزمات األلفية الثالثة
2000 

أزمة فقاعات شركات 
 االنًتنيت

 نتيجة هتافت اؼبؤسسات ،اؼبالية األزمات من جديدا نوعا العادل عرؼ
على البيع عن طريق االنًتنيت، دكف كضع اسًتاتيجيات كاضحة كىو ما 

 ـ2000تسبب يف انفجار األزمة يف مارس 
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 األزمة 2008
اؼبالية 

 األمريكية

 اؼبتحدة الواليات يف العقارم الرىن مشكلة عن نتجت األزمة ىاتو
 .الرديئة العقارية القركض فيها تسببت كاليت األمريكية،

     1:ة باالعتماد علىطالبمن إعداد اؿ: المصدر

المظاىر واألسباب : مريكيةلية األااألزمة الم: ثانيا 
 كردبا العظيم، الكساد منذ العاؼبي االقتصاد هبا مر اليت األزمات أسوأ من الراىنة اؼبالية األزمة تعد   

 .نتيجة تأثَتىا على معظم القطاعات االقتصادية اؼبالية، األزمات تاريخ يف األخطر تكوف
 :  مظاىر األزمة المالية العالمية-1

 اؼبؤسسات من كبَت عدد بدأ األسواؽ، ربرير بعد بأنو العقارم، الرىن أزمة تلخيص يبكن     
 يف تدقيق أم دكف تباع عقارية رىن عقود كىي ،(الثانوم العقارم الرىن) يسمى ما بإصدار اؼبالية
 مالية مشتقات كإصدار ،العقارية الديوف بتوريق ككذلك، السداد على كقدرتو اؼبالية اؼبشًتم حالة
 2.كاحد أصل على مبنية اؼبالية األصوؿ من متتالية موجات توليد إذل أدل امم األكراؽ، ىذه على

 كباعتبار العاؼبية، البنوؾ أكرب أحد "برادرز ليماف "بنك إفالس بعد لألزمة اغبقيقية البداية ككانت 
 كاقتصادية مالية أزمة إذل األزمة ربولت فقد العادل يف اقتصاد أكرب يعد األمريكي االقتصاد أف

 3.عاؼبية
 :أسباب األزمة-2

 يف العقارم الرىن سوؽ شهده الذم ،الكبَت التعثر ىو األزمة فجر الذم اؼبباشر السبب إف     
 من ذلك رافق ما مع، ديوهنم سداد عن اؼبقًتضُت من الكثَت عجز بسبب اؼبتحدة، الواليات
 طبيعة إذل عاـ بشكل اؼبالية األزمات الكثَتين كيرجع الديوف، تلك ؿبل العقارات قيمة يف البفاض
  :كيبكن حصر أبرز األسباب فيما يلي4، عملو كآليات الرأظبارل النظاـ

 
 

                                                           
1
 .305-303 صش٣ب اُخضسع٢، ٓشعغ عبثن،  ص- 

حبنخ رطجٛمٛخ ػهٗ سٕق األٔساق انًبنٛخ "أثش األصيخ انًبنٛخ ػهٗ األسٕاق انًبنٛخ انؼبنًٛخػ٢ِ اُض٣بداد، كبسط اُخشاثشخ، -   

، 2013، ٓغِخ اُغبٓؼخ اإلعال٤ٓخ ُِذساعبد االهزظبد٣خ ٝاإلداس٣خ، أُغِذ اُؾبد١ ٝاُؼششٕٝ، اُؼذد األٍٝ، األسدَٙ

. 404،405ص
2
 29 أُغِذ ، ٝاُوب٤ٗٞٗخ االهزظبد٣خ ُِؼِّٞ دٓشن عبٓؼخ ، ٓغِخٔيُؼكسبرٓب انؼبنًٛخ انًبنٛخ األصيبد يسججبداُذ٣ٖ،  ٓؾ٢ ساص١ 

 .422، ص2013 ، اُضب٢ٗ ُؼذد ا 
3
أثش األصيخ انًبنٛخ انؼبنًٛخ ػهٗ أداء سٕق انذٔحخ نألٔساق انًبنٛخ خالل انفزشح  ٓغؼٞد طذ٣و٢، ٓؾٔذ اُٜبش٢ٔ ؽغبط،  

 .217، ص2012، 10، ٓغِخ اُجبؽش، اُؼذد2007-2009
4
 د٢ُٝ ِٓزو٠ ،ػُٓب انًزشرجخ ٔاٜثبس اَزشبسْب، آنٛبد أسجبثٓب، :انشاُْخ انؼبنًٛخ انًبنٛخ األصيخ اُؼوٕٞ، ٗبد٣خ ٛبسٕٝ، اُطبٛش 

 ص ، 2009 اُغضائش، هغ٘ط٤٘خ، اُوبدس،  ػجذ األ٤ٓش عبٓؼخ اإلعال٤ٓخ، اُج٘ٞى ٝثذ٣َ اُذ٢ُٝ ٝأُظشك٢ اُ٘ظبّ أُب٢ُ أصٓخ :ؽٍٞ

8. 
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كأكثرىا أذل ىي أدكات تبادؿ القركض غَت القابلة : التوسع يف التعامل يف اؼبشتقات اؼبالية- 
 1؛للسداد

( CDs)كتعترب ىذه األدكات جزءا من أسباب كعوامل تضخيم األزمة، على األقل بعض أنواع من 
 2تشبو عقود التأمُت، كبالتارل كظيفة التأمُت قد شاركت كثَتا يف ىذه األزمة اؼبالية؛

 كسوؽ العقارم التمويل اتؾكشر التأمُت اتؾكشر البنوؾ)اؼبالية  اؼبؤسسات على الرقابة ضعف- 
 3؛ دكلة أم اقتصاد يف كخطَتا ىاما دكرا اليت تلعب (التوريق اتؾكشر اؼباؿ رأس
 4؛القركض تلك ربصيل يف اؼبخاطرة درجة رفع فبااإلفراط يف حجم اإلقراض العقارم، - 
 إذل تؤدم اليت اؼبالية األسواؽ يف  (la spéculation à découvert)اؼبكشوؼ على زفةجملاا- 

 عن كزبرج تنفجر عندما اغبقيقي االقتصاد على اػبطَتة االنعكاسات ذات ،اؼبالية الفقاعة تشكيل
 5.السيطرة

 من رىون عقارية إلى ديون سيادية: األزمة العالمية: ثالثا
 أزمة الديون السيادية األوروبية-1

 للبيع كطرحها ،أجنبية بعملة بإصدارىا اغبكومة تقـو سندات يف ،السيادية الديوف تتمثل    
 تكوف أف اغبكومة فعلى كؽبذا ،االقًتاض أشكاؿ من شكل أنو أم الدكلة، خارج من ؼبستثمرين

 ىيكل لديها يكوف كأف ألجنبية،ا بالعملة سندات شكل يف اؼبقومة بديوهنا الوفاء لعل قادرة
 اؼبستثمرينل لد ثقتها لعل منها حرصا بذلك، ؽبا يسمح الذم ك األجنيب النقد من نقدية تدفقات

 الوفاء عن اغبكومة عجزت كلو ،اإلقراض سوؽ يف االئتماين تصنيفها لعل ذلكؾك األجانب،
 اغباؿ ىو ماؾالسيادية، الديوف أزمة كىي خطَتة مالية أزمة ىنا تنشأ السيادية الديوف ذباه دبديونيتها

  6 .اليونانية السيادية الديوف أزمة يف
                                                           

1
، ٓغِخ عبٓؼخ دٓشن ُِؼِّٞ االهزظبد٣خ األسجبة ٔانزذاػٛبد ٔانؼالج: رحهٛم األصيخ انًبنٛخ انؼبنًٛخ انشاُْخ ٗجبٍ ٓؾٔٞد هظجخ،  

. 549، ص2012، اُؼذد األٍٝ، 28ٝاُوب٤ٗٞٗخ، أُغِذ 
     

default swaps (CDs) Credit : اُزأ٤ٖٓ ششًخ ئ٠ُ رذكغ أُبٍ ٖٓ ٓجبُؾ ػٖ ػجبسح أُب٤ُخ  ٢ٛٝ ٖٓ أُشزوبد ٗٞع ٢ٛ 

أُغزؾوخ ،  أُجبُؾ ػٖ ثبُزؼ٣ٞغ اُششًخ ٛزٙ روّٞ اُذكغ ػٖ أُوزشػ٤ٖ رخِق ػ٘ذ ؽ٤ش"ثشارسص ٤ُٔبٕ "ث٘ي  ثؼذ،(AIG) ٓضَ

 .                                                        ٝرؼشف ثأعِؾخ اُذٓبس اُشبَٓ أُب٤ُخ، أٝ األطٍٞ أُب٤ُخ اُغبٓخ
2
Sebastian Schich, The role of insurance in the recent financial crisis, Insurance Markets and Companies: 

Analyses and Actuarial Computations, Volume 1, Issue 1, France, 2010, p45. 
3
، أؽشٝؽخ دًزٞساٙ، عبٓؼخ عبٗذ ٤ًِٔ٘زظ األسجبة ٔاٜثبس ٔانًؼبندبد: األصيبد انًبنٛخ انؼبنًٛخاُِط٤ق،  ػجذ ٓؾٔٞد ئ٣ٔبٕ 

. 106، ص2011اُؼب٤ُٔخ، هغْ االهزظبد اُؼبّ، اُؼشام، ثـذاد، 
4
 األصٓخ ؽٍٞ د٢ُٝ ِٓزو٠ ،)اندضائش حبنخ( انُفػ أسؼبس ػهٗ ٔرذاػٛبرٓب انًبنٛخ األصيخ ص٣شاس، ع٤ٔخ طجبؽ، سك٤وخ ٜٓذا١ٝ، ٛ٘ذ 

 2009 اُغضائش، ثغب٣خ، ٤ٓشح، اُشؽٔبٕ ػجذ عبٓؼخ األٝسٝٓـبسث٤خ، االهزظبد٣بد ػ٠ِ ٝآصبسٙ اُؼب٢ُٔ االهزظبد رجبؽإ-اُذ٤ُٝخ أُب٤ُخ

. 4ص ،
5
. 65 ، ص2009اُغبدط،   اُؼذد ئكش٣و٤ب، شٔبٍ اهزظبد٣بد ٓغِخ ، انشاُْخ انًبنٛخ نألصيخ إساليٛخ يمبسثخثٞعالٍ،   ٓؾٔذ 


 ػجش اُغ٤بد٣خ اُظ٘بد٣ن اعزضٔبس ٖٓ اُ٘بعْ ،أُؾ٤ِخ ؿ٤ش ثبُؼِٔخ أُوّٞ اُؾ٢ٌٓٞ اُذ٣ٖ ٛٞ اُذه٤ن ثٔؼ٘بٙ :انسٛبد٘ انذٍٚ 

 اُزضآبرٜب عذاد ػٖ اُؾٌٞٓخ هذسح رشاعغ ٕئ .أُب٢ُ اُغٞم ك٢ االعزضٔبس ثٜذف اُظ٘بد٣ن ٛزٙ ػجش ُٓٔٞخ ُغ٘ذاد ئطذاسٛب

 ٝرغ٘جْٜ ،اُذُٝخ ٛزٙ ؽٌٞٓخ ك٢ اُضوخ اُذ٤ُٝخ األعٞام ك٢ أُغزضٔش٣ٖ كوذإٍ ٣إد١ ،عٞم أُبٍ ك٢ األع٘ج٤خ ثبُؼِٔخ أُوٞٓخ

 اُز٣ٖ أُٝئي ػ٠ِ روزظش ال أُغزضٔش٣ٖ كؼَ سدح كبٕ رُي ٖٓ أًضش ك٢ أُغزوجَ، ع٘ذارٜب ُششاء ٓ٘بهظبد أ١ ك٢ االشزشاى

 اُغ٘ذاد، ٛزٙ ٣ؾِٕٔٞ ال ٝاُز٣ٖ اُذُٝخ ٛزٙ ك٢ األعبٗت ثبه٢ أُغزضٔش٣ٖ أ٣ؼب أُب٢ُ اُزػش ٣ٔزذ ٝئٗٔب اُذُٝخ، ع٘ذاد ٣ؾِٕٔٞ

 .اُغ٤بد١ اُذ٣ٖ ثأصٓخ ٣ؼشف ٓب رُي ػ٠ِ ٣زشرت ٝهذ
6
 . 60ص، 2013، 13 اُجبؽش، ػذد ٓغِخٔانحهٕل،  األسجبة : انَٕٛبٌ فٙ انسٛبد٘ انذٍٚ أصيخ، ٗٞساُذ٣ٖ ثٞاٌُٞس 
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 .حيث تعد اليوناف أكؿ من دؽ ناقوس اػبطر اذباه أزمة الديوف يف منطقة اليورك
 أسباب أزمة الدين العام األوروبي-2

    يرجع الكثَت أزمة الدين األكركيب للمضاربُت لكنها ليست األساس، بل تعد األزمة األمريكية ىي 
 1.الفاعل الرئيسي ؽبذه األزمة

 ذات اغبكومات بعض إذل منحت اليت القركض أف قبد ،األكركبية األزمة طبيعة إذل نظرنا ما كإذا
 القطاع ال اغبكومي القطاع فإنو لذا األزمة، فواعل حدأ كاف نسبيا اؼبنخفض االئتماين التصنيف

 كبدال ،العقارية الديوف بأزمة عرفت اليت األزمة فاعل األزمة، خبالؼ يف تسبب من ىو ذاؾ اػباص
 السيادم التصنيف بالبفاض اؼبقركنة القركض كانت ،األكؿ احملرؾ ىي الرديئة األصوؿ تصبح أف من
 خالؿ فمن األزمتُت، ارتباط يف ربسسو يبكن مسار ىناؾ أف غَت، األزمة بوادر ػبلق األساس ىي

 أصولو من اػباص القطاع زبليص ؿباكلة جرت األكذل، لألزمة الناجحة اغبلوؿ إمكانية يف الًتاجع
   2.للنظر ملفت بشكل اغبكومي االقًتاض معدالت ارتفعت لذا الرديئة،
 3: أنبها أسباب عدة إذل يعود األكرك ؼبنطقة السيادية الديوف تفاقمكلعل 

 يف باإلفراط فقامت ،األكرك منطقة إذل االنضماـ شركط استيفاء إذل الديوف صاحبة الدكؿ ربمس- 
 بعض تلفيق تعمد ككذا االقتصادم، األداء كربسُت النمو معدالت رفع أجل من ،االقًتاض
 متأخر كقت يف تعلن الدكؿ ىذه جعل ما كىو ،العامة اؼبوازنة بعجز اؼبتعلق اؼبؤشر خاصة اؼبؤشرات

 عندما خصوصا الدكؿ ىذه من كثَت يف مفاجئة اغبقيقية اؼبؤشرات ككانت اؼبارل، كضعها حقيقة
األزمة؛  كحلت االرتباؾ كاف السداد كقت حاف
 قامت عندما 2008 العاؼبية اؼبالية األزمة تداعيات ،الدكؿ ؽبذه الديوف تفاقم أسباب من أيضا- 

 إيطاليا ففي ،اؼبالية كاؼبؤسسات بنوكها من العديد إفالس دكف للحيلولة ،الواسعة اإلقراض بعمليات
 قامت إجراءات كىي دكف ضمانات، كمن البنوؾ لقطاع أكرك مليار 20 بقيمة سبويل بتوفَت قامت مثال

 فما العاؼبي، االقتصاد استقرار بالفعل ىددت اليت ،العاؼبية اؼبالية األزمة آثار من للحد الدكؿ ىذه ابو
 لتمويلها ،اػبارجية اؼبديونية إذل اللجوء إال الضعيفة اؼبالية اؼبالءات صاحبة الدكؿ ىذه من كاف

 .الصعود كبو كاالذباه انوديو تفاقم إذل أدل ما كىو ،لذلك الالزمة باألمواؿ
 
 

                                                           
1
 Zied Akrout, Crise de la dette souveraine en Europe,  Assurances et gestion des risques, vol. 80(1), avril 

2012, p 166.  
2
 مجلة الغري للعلوم االقتصادٌة تحلٌل للسٌنارٌو العالمً وآثاره المتوقعة على بلدان الخلٌج،: 2011أزمة الٌورو  عاطف الفً مرزوك،  

 .10، دون سنة نشر، ص21واإلدارٌة، العدد
3
 ،2011، 09 اُؼذد اُجبؽش،  ٓغِخانذٔنٙ، انُمذ٘ انُظبو اسزمشاس ال ظم فٙ ٔاألٔسٔ انذٔالس ثٍٛ انًُبفسخثٞدس١،  ٓؼضٝص، شش٣ق ُؤبٕ 

 .82ص
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     العالمية المالية األزمة ظل في التأمين شركات:  الثانيالفرع
 لسوؽ اؼبالية الفقاعة انفجار سببها كاف كاليت ، 2008 لسنة العاؼبية اؼبالية األزمة انفجار مع    

 ، بسبب عجز الكثَت من اؼبقًتضُت عن سداد ديوهنم،اؼبتحدة األمريكية الواليات يف العقارم الرىن
 الشركات كمنها ،العادل يف اقتصادية شركات عدة إذل اهنيار أدل ،اؼبرىوف العقار سعر يف تدىور كمع

 .البنوؾ من العديد إفالس كإذل التأمينية

  دور شركات التأمين في األزمة المالية العالمية: أوال
سانبت شركات التأمُت األحادية النشاط كبدكر كبَت يف نقل عدكل األزمة، من خالؿ ما     

تكبدتو من خسائر نتيجة تأمينها للمنتجات اؼبهيكلة اؼبدعمة برىونات عقارية خاصة عالية 
 1.اؼبخاطر

 قادرة على توفَت التغطيات التأمينية، لألمباط اؼبتعددة من التسهيالت باعتبار شركات التأمُت ك
 ألف اؼبخاطر يتحملها غَتىم ، الفئات األقل جدارةإقراض فإف البنوؾ دل ذبد صعوبة يف البنكية

، كبيع اإلقراض  على ىذه األخَتةشجع فبا ،مُت، اليت قامت بتأمُت ديوف البنوؾأالت كشركات
القركض على شكل سندات، مع التأمُت على ىذه السندات فمن يشًتم ىذه السندات يشًتم 

 القركض أفترض قادرا على السداد أك ال، كحيث ؽديونا مؤمنا عليها، لذلك ال يهمو إذا كاف ادل
مؤمن عليها فال يهم مالءة اؼبقًتض أك جدارتو االئتمانية، بل اؼبهم ىي الرسـو اليت وبصلها البنك 

 2.عمليات التمويل كالتسنيد كما يتصل هبا كغَته من اؼبؤسسات اؼبالية من
 3 : كتكمن مصاحل شركات التأمُت من التأمُت على ىذه القركض فيما يلي

الرسـو النقدية اليت ربصل عليها، كىي رسـو مغرية إذا كانت احملفظة كبَتة، كما أف حوافز اؼبدراء - 
، زادت اغبوافز؛  تعتمد على مقدار الدخل اؼبتحقق، كلذلك كلما زادت الرسـو

 فلن يكوف ىناؾ ـباطر تعثر ،طاؼبا كانت أسعار العقار أك األصوؿ اليت يتم سبويلها يف ارتفاع- 
 يساىم يف رفع أسعار العقار، كىو ما يشجع على التأمُت كاإلقراض، اإلقراضفالتأمُت يشجع على 

                                                           
1
Laure Klein , La crise des subprime : Origine de l’excès de risque et mécanismes de propagation, revue 

de banque, paris, 2008, p 102. 
2
، أطروحة مقدمة لنٌل شهادة (2011-2003)بناء مؤشر تجمٌعً للنظام المالً الجزائري للفترة : االستقرار المالً النظامً ذهبً رٌمة،  

 . 51، ص2012/2013، 2الدكتوراه فً العلوم االقتصادٌة، كلٌة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر، جامعة قسنطٌنة
3
 "دراسة ألزمة الرهن العقاري فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة"الوقاٌة والعالج : العولمة االقتصادٌة واألزمات المالٌة العقون نادٌة،  

أطروحة مقدمة لنٌل شهادة دكتوراه علوم فً العلوم االقتصادٌة، جامعة الحاج لخضر، كلٌة العلوم االقتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر 

  .180-179، ص2012/2013تخصص اقتصاد التنمٌة، باتنة، 
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، كىكذا أصبحت حلقة اإلقراض اؼبخاطر، كما يشجع على اؼبزيد من اللبفاضعلى القركض 
 من سنة انطالقا كالتأمُت تغذم بعضها البعض، فبا أدل إذل تضاعف حجم الفقاعة اإلقراض
؛ 2007 كحىت أكائل سنة 2004

  سندات القركض نفسها  رباكي، يبيع اؼبخاطر إذل آخرين على شكل سنداتأف اؼبؤمن بإمكاف- 
 كنقل اؼبخاطر ،كوبصل على رسـو إضافية مقابل ذلك، كاؼبشًتم ؽبذه السندات يبكنو بدكره بيعها

 كلما كاف انفجار كرة اػبطر بيد أحدىم ،إذل آخرين ككلما كاف السوؽ أكرب كالالعبوف فيو أكثر
 ؽبذا كاف تضخم السوؽ من مصلحة اجملازفُت، كىذا ما يفسر ،أقل فيكوف قبوؿ ىذه اؼبخاطر أكرب

؛ االئتمافتضاعف سوؽ ـباطر 
كعموما كبدكف ىذا التأمُت دل يكن من اؼبمكن ؽبذه اغبلقة أف تتضخم كتستفحل إذل ىذا اغبد، كدل 

 كاألساس ،اليت كانت بؤرة اػبطر يف الفقاعة" باألصوؿ السامة"يكن من اؼبمكن نشوء ما يسمى 
اؽبش الذم قامت عليو سندات القركض، كقد أدت اؼبشتقات إذل تركيز اؼبخاطر بدال من تفتيتها 

. كإخفائها بدال من تقليلها

 آثار وتداعيات األزمة المالية الراىنة على شركات التأمين: ثانيا
قد تكوف األزمة اؼبالية أزمة مصرفية، كما قد سبس صناعة التأمُت، كقد أكد فبثلوا قطاع التأمُت    

أف التهديد ال يبس قطاع التأمُت ككل، كإمبا اؼبالءة اؼبالية للقطاع، كمع ذلك فإف معظم شركات 
التأمُت تأثرت تأثر سليب باألزمة، كذلك نتيجة التدىور الكبَت يف األسواؽ اؼبالية العاؼبية يف اؼبقاـ 
األكؿ، من خالؿ ؿبافظهم االستثمارية، اليت شهدت يف كقت كاحد حلقات من الضغوط خالؿ 

 1.ىذه األزمة
  :تأثير األزمة المالية العالمية على شركات التأمين-1

 فهو االقتصادية، أىم القطاعات من  باعتباره،قطاع التأمُت العاؼبية أثر على اؼبالية إف لألزمة     
 بتحمل يقـو إذ اػبطر حامل فهو، األخرل االقتصادية القطاعات لكل الضامن القطاع يعترب

 استثماراتو خالؿ من يف التنمية ىاـ بدكر أنو يقـو كما األخطار، حدكث عند اؼبالية اػبسائر
 2:كبذلك تؤثر األزمة على قطاع التأمُت من خالؿ اؼبالية،

                                                           
1 Sebastian Schich, Insurance Companies and the Financial Crisis, OECD Journal: Financial Market 

Trends, Volume 2, ISSUE 2, 2009, p4.    

 
2

  .3، ص(دساسخ رحهٛهٛخ)أثش األصيخ انًبنٛخ انؼبنًٛخ ػهٗ ششكبد انزأيٍٛ انؼشثٛخ اُشكبػ٢،  ػٞع ؿبُت ثٌش، أثٞ أؽٔذ ػ٤ذ
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  التأمُت شركات ربققها اليت اػبسائر بسبب األخطار، يف االكتتاب على القدرة يف تأثَتىا- 
 شركات إذل اللجوء من تقلل كبالتارل ،األخرل االقتصادية القطاعات ربققها اليت اػبسائر كبسب
 .التأمُت

  يف أمواؽبا من جزء تستثمر التأمُت شركات أف حيث التأمُت، شركات استثمارات على تأثَتىا- 
 .بالبنوؾ كدائع يف ثالث كجزء العقارات يف خرآ كجزء ،البورصة

  إعادة شركات ؽبا تعرضت اليت اػبسائر بعد نوأ حيث التأمُت، إعادة عمليات على تأثَتىا -
 .التأمُت إعادة عمليات لقبوؿ متشددة شركط ككضع ،األسعار زيادة إذل عبأت ،العاؼبية التأمُت

 :آثار األزمة المالية العالمية على شركات التأمين-2
  منها التأمينية للشركات اؼبارل إشهار التعثر أحداثها أىم فإف العاؼبية، اؼبالية األزمة انفجار منذ     

 :1نبا اثنُت سبُت إذل التأمينية للشركات اؼبارل التعثر أسباب كتعود" AIG "للتأمُت األمريكية الشركة
 األضرار عن بالتعويض التأمُت شركات ألـز ما ىو ك ،السداد عن اؼبرىونة العقارات أصحاب تعثر -

 ؛تأمينيا اؼبغطاة
 .راقبةادلك تنظيماؿك تابعةادل كضعف دارةاإل بسوء ارتبط قد الشركة ىذه تعثر -
 أسعار يف الزيادة إذل أدت كاليت اؼبكشوؼ على اؼبضاربة سببها كاليت ،اؼبالية بالكارثة يفسر ما كىو 

  عملية ككذلك اغبقيقة؛ قيمتها من أكثر اؼبارل السوؽ يف السوقية بالقيمة يعرؼ ما أك اؼبالية األكراؽ
 تدىور بسبب عالية ـباطر ذات أصبحت مالية مشتقات أك منتجات كظهور ،الديوف توريق

 على الكايف اإلشراؼ أك الرقابة انعداـ أك نقصاف ككذلك العقارم، بالرىن اؼبتعلقة القركض
 بسبب األخطار يف االكتتاب على القدرة على التأثَت يف ذلك أدل كقد .الوسيطة اؼبالية اؼبؤسسات

 من كنوع التأمُت لشركات االستثمارات على التأثَت ككذلك ،التأمُت شركات اليت تكبدهتا اػبسائر
 على التأمُت ىو تأثرا التأمينية اؼبنتجات أكثر أف كاؼبالحظ ا،ألقساطو اؼبالية التوظيفات

 االئتماين تصنيفها زبفيض مشكلة يف(AIG)كما كقعت أيضا اجملموعة األمريكية للتأمُت ،األضرار
كالبفاض يف قيم األكراؽ اؼبالية الذم كتب العجز عن سداد االئتماف، كذلك نتيجة نشر كميات 

 2.كبَتة من الضمانات

                                                           
 

1
الصناعة التأمٌنٌة الواقع العملً : ، الملتقى الدولً السابع حولاألزمة المالٌة العالمٌة وسوق التأمٌنات عمر موساوي، مصعب بالً،  

 6، ص2012جامعة حسٌبة بن بوعلً، كلٌة العلوم االقتصادٌة والتسٌٌر والعلوم التجارٌة، الشلف، - تجارب الدول- وآفاق التطوٌر
2
Scott E. Harrington, Ph.D, The Financial Crisis, Systemic Risk, and the Future of Insurance 

Regulation, Issue Analysis, 2009, p2.  
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 العمالقة األمريكية البنوؾ من أكثر أك كاحد اهنيار، األمريكية التأمُت شركات     كتبع  اهنيار أكرب 
 كيف العمالقة، اؼبالية اؼبؤسسات العديد من اهنيار ذلك تال االندماج، ك الشراء حاالت عدد ادمكازد

 كربأ من أخرل ثالثة كاندماج، التأمُت شركات إحدل إفالس إذل اؼبالية األزمة فقد أدت الياباف
 شركة كىي ، اغبياة على للتأمُت "اليف ياماتو "شركة اهنيار عن اإلعالف مت حيث التأمُت، شركات
 تأمُت شركات ثالث عبأت ككذلك دكالر، مليار2.7 بلغت خسائر كطأة ربت اغبجم، متوسطة

 متسوم "شركة أسهم كارتفعت اغبالية، اؼبالية األزمة آثار من نفسها غبماية االندماج إذل أخرل
 زيادة إذل االندماج يؤدم أف أمل على "دكا ناسام "كؾبموعة ،"إنشورانس أيوم"ك ،"سوميتومو

 1 .بينها اؼبنافسة كخفض األرباح
 يف العمالقة اجملموعة أف حيث ،خسائر العادل يف التأمُت إعادة شركات كربأ حققت كذلك    
 عندما مفاجأة اجملموعة أثارت كقد مالية، مشاكل قتواج أصبحت"  Swiss Re" مُتأالت إعادة ؾباؿ

 للمرة 2008 عاـ من الثالث الربع يف سويسرم فرنك ماليُت 303 بقيمة صافية خسارة أعلنت
 العقارية الرىونات يف مليارات بثالثة تشارؾ تزاؿ  ال أهنا ككشفت سنوات، بضع منذ األكذل

 التسليفات ـباطر تكفل اليت العقود من مليار 1,9 إذل إضافة ،ربصيلها يف اؼبشكوؾ األمريكية
 قبل دكالر مليوف 600 كبو دفعت أهنا هناية أكتوبر يف أيضا أعلنت السويسرية مُتأالت شركة ككانت

 شركةاؿ فإ آيك، ك اإلعصاراف غوستاؼ سببها اليت األضرار قيمة لتسديد ،الضرائب احتساب
 اؽبالكة التسليفات مع  "AIG"  مُتأللت األمريكية اجملموعة كاجهتها  اليتنفسها اؼبشاكل تواجو

 متوقعة أرباح من بدال 2008 عاـ خالؿ خسارة ربقق أف يتوقع "Swiss life" شركة فإؼ ككذلك
 عن اإلعالف مت كما،%20من أكثرب سهمها سعر سويسرم كتدىور فرنك مليار 1.9ك1.8بُت

 شكوؾ بسبب البورصة، يف (فورتيس )اؽبولندية البلجيكية كالتأمُت اؼبصرفية اجملموعة سعر اهنيار
 .بالتزاماهتا الوفاء على قدرهتا بشأف

 
 
 

                                                           
1
 ششكبد فٙ انؼبنًٛخ انًبنٛخ األصيخ أثش ظٕء انزأيٍٛ فٙ إػبدح يدبل فٙ انؼشثٙ انزؼبٌٔ حزًٛخاُشكبػ٢،  ػٞع ؿبُت ثٌش، أثٞ أؽٔذ ػ٤ذ 

االهزظبد٣بد اُؼشث٤خ ٝرطٞساد ٓب ثؼذ األصٓخ االهزظبد٣خ اُؼب٤ُٔخ، اُغٔؼ٤خ اُؼشث٤خ ُِجؾٞس : أُإرٔش اُؼ٢ِٔ اُؼبشش ؽٍٞ، انؼشثٛخ انزأيٍٛ

 .5-3، ص 2009االهزظبد٣خ،  ث٤شٝد، ُج٘بٕ، 
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 دور قطاع التأمين في تنظيم وضبط السوق المالية: المطلب الثالث
 األسواق المالية في ظل األزمات: الفرع األول

 اؼبفاصل ىذه أىم كمن ،اقتصاد أم يف األساسية للمفاصل صروبا هتديدا اؼبالية األزمات تشكل   
 عبميع هتديدا تشكل العاؼبية اؼبالية األزمة فإؼ كبالتارل ،اؼباؿ كأسواؽ اؼبصارؼ ىي االقتصادية

 . سواء حد على كالعربية العاؼبية اؼباؿ أسواؽ كؼبختلف االقتصادية األنظمة
 عموميات حول األسواق المالية: أوال

 :المالية السوق تعريف- 1
 Marché Financier et Le Marché Des) اؼباؿ رأس كسوؽ اؼبالية السوؽ بُت خلط ىناؾ   

Capitaux) ،تتسم اليت تلك سواء اؼبالية، األصوؿ صبيع يشمل اؼبالية السوؽ مفهـو إف حيث 
 صبيع تتضمن اؼبالية فالسوؽ، اؼبؤجلة بالسيولة تتميز اليت اؼبالية األصوؿ أك النقود، أم اؼبالية بالسيولة
 تتكوف اؼبالية السوؽ أف يعٌت كىذا النقد، سوؽ إذل باإلضافة اؼبختلفة، اؼبالية كاؼبؤسسات الوسطاء

 1.اؼباؿ رأس أسواؽ، كالنقد أسواؽ  :نبا أساسُت شقُت من
 كزبتلف ،األجل طويلة اؼبالية األدكات فيها تتداكؿ اليت اؼبالية السوؽ ىي اؼباؿ، رأس سوؽ     إف

 سوؽ ىي اؼباؿ رأس سوؽ بينما سيولة، سوؽ ىي النقدية السوؽ أف إذ النقدية، السوؽ عن
 فإك، النقدية السوؽ ـباطرة من اكرب تكوف ـباطرهتا فاف كؽبذا ،األجل طويلة مالية احتياجات
 2 .األفراد اغبكومة، األعماؿ، شركات ىم السوؽ ىذه يف الرئيسيُت اؼبتعاملُت

 .اؼبلكية كاستثمارات اؼبديونية استثمارات من تتكوف اؼباؿ رأس سوؽ يف تتداكؿ اليت اؼباليةكاألدكات 
المالية  لألسواق التمويلي الدور-2

أجلها حيث تقـو بتجميع اؼبدخرات  من أنشئت األىداؼ من ؾبموعة اؼبالية لألسواؽ     إف
  كبالتارل3كزبصيص األمواؿ، كيف عملية تنفيذ ىذه اؼبهاـ ال يتم االختيار بُت القطاعات اؼبتنافسة،

 اؼبالية األفراد األسواؽ تشجع للسيولة، كما خلقها طريق عن للشركات مستمرة أسوقا توفر
 أدكات يف استثمارات إذل ـتومدخرا ربويل تسهيل طريق عن ذلك ك االدخار، على كالشركات

 على للحصوؿ اؼبالية األسواؽ يف التعامل أدكات من كغَتىا، سندات أك أسهم كانت سواء ،مالية

                                                           
1
 اُؼِّٞ االهزظبد٣خ، ٤ًِخ اُؼِّٞ ك٢ اُذًزٞساٙ دسعخ ٤َُ٘ ، سعبُخرفؼٛهٓب ٔسجم انؼشثٛخ انًبنٛخ األٔساق أسٕاق يؼٕلبدسش٤ذ،  ثًٞغب٢ٗ 

 .42، ص2005/2006اُغضائش،  اُزغ٤٤ش، عبٓؼخ ٝػِّٞ االهزظبد٣خ
 انزأيٍٛ ششكخ فٙ رطجٛمٛخ –َظشٚخ دساسخ : حذٚثخ سٚبظٛخ ًَبرج ثبسزخذاو االسزثًبس ثذائم رمٛٛىُٞع٢،  اُوشٙ اُغضسا١ٝ، ػٔبد ئثشا٤ْٛ 2

 .193، ص2007،  48 ، اُؼذد13ُذُٔظ، ا ٝاإلداس٣خاالهزظبد٣خ اُؼِّٞ ٓغِخ ،انٕغُٛخ
3
Joseph E. Stiglitz, Financial Markets and Development, Oxford Review OF Economic Policy, VOL 5, 

NO. 4, p56.  
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 ـبتلف على اؼباؿ رأس بتوزيع تقـو انوأ إذل ، إضافة احملتملة اؼبخاطر حسب ؿبدد معترب مارل مردكد
 1.األفراد ادخار ك اؼبشركعات يف االستثمار بُت كصل نبزة سبثل انوأ ذإ االستثمارية األنشطة

 .كاؼبستثمر اؼبدخر بُت كاألمثل كالسريع اؼبباشر للتمويل الكاملة القناة سبثل إذف فهي
 انعكاسات األزمة على أسواق المال :ثانيا

 كقد، قنوات عدة طريق عن العادل دكؿ معظم على 2008 لعاـ العاؼبية اؼبالية األزمة آثار امتدت  
 .األزمة ىذه من حصتها اؼبالية األسواؽ نالت

  األزمة اؼبالية أكؿ ما تظهر تكوف مًتكزة على أحد متغَتات :قنوات انتقال األزمات المالية- 1
 2 النظاـ اؼبارل، مث سرعاف ما تنتشر عرب قنوات كالشكل التارل يوضح ىذه القنوات

 قنوات انتشار األزمات: (1-1)الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، اعبزائر 5، اجمللة اعبزائرية للعوؼبة كالسياسات االقتصادية، العددعدوى األزمات الماليةموسلي أمينة، : المصدر
 . 169، ص2014

 سوؽ: يوضح ىذا الشكل ـبتلف القنوات احملتملة النتشار العدكل اؼبالية بُت ـبتلف األسواؽ   
القركض، السوؽ اؼبالية، سوؽ الودائع كأسواؽ الصرؼ، أم انتقالو من قطاع إذل آخر داخل نفس 

                                                           
1

، أؽشٝؽخ ٓوذٓخ ٤َُ٘ شٜبدح دساسخ حبنخ ثؼط انذٔل انؼشثٛخ: دٔس األسٕاق انًبنٛخ انؼشثٛخ فٙ رًٕٚم انزدبسح انخبسخٛخع٤ٔؾخ ثٖ ٓؾ٤ب١ٝ،  

 . 16-15، ص2014/2015اُذًزٞساٙ اُطٞس اُضبُش ك٢ اُؼِّٞ اُزغبس٣خ،  عبٓؼخ ٓؾٔذ خ٤ؼش، ثغٌشح، 
2
 .169ٓٞع٢ِ أ٤ٓ٘خ، ٓشعغ عبثن، ص  
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الدكلة أك بُت الدكؿ، كبالتارل فالعدكل يبكن أف تنتشر من خالؿ سلوؾ اؼبستثمرين، أك ما يعرؼ 
  .بالعدكل احملاكية، أك من خالؿ النظاـ اؼبارل أك ما يطلق عليو بالعدكل النظامية

  المالية األسواق بارطواض األزمة تراتطو-2 
 التعثر حاالت ارتفاع بعد، اؼبارل النظاـ يف األساسية كاؼبؤسسات األسواؽ إذل األزمة تأثَت امتد     
 تشهدىا رئيسية تصحيح عملية سياؽ يف ،اؼبخاطر العالية العقارية الرىوف سوؽ يف السداد عن

 التوريق شركات إذل الديوف ببيع العقار كشركات اؼبصارؼ قامت حيث أمَتكا، يف اؼبساكن سوؽ
 بعمليات يعرؼ ما خالؿ من العاؼبية البورصة أسواؽ يف للتداكؿ قابلة سندات دبوجبها أصدرت اليت

 االقتصاد بُت الفجوة توسع إذل بدكرىا أدت كاليت التوريق عمليات كتوالت، "التوريق"أك "التسنييد"
 اؼبالية اؼبؤسساتك البنوؾ قامت السندات مركز كلتعزيز أخرل جهة كمن اؼبارل، كاالقتصاد اغبقيقي
 عليها التأمُت رسـو بدفع السند حامل يقـو أف على ،التأمُت شركات لدل السندات على بالتأمُت
 عجز أك،  البنك أفلس إذا ما حالة يف كىذا ،التأمُت شركة طرؼ من السندات قيمة لسداد ضمانا

 فبا ،الفائدة أسعار من لالستفادة السندات تلك برىن قاموا كما السداد، عن العقار صاحب
 جديدة مالية أدكات إصدار مت الفًتة ذات كخالؿ السندات، تلك من اؼبزيد اقتناء على شجعهم
 عن منفصلة كبصورة، اؼبالية األسواؽ يف عليها اؼبضاربة مت حيث "اؼبالية اؼبشتقات" تسمى

 التسديد عن كتوقفوارات، العقا أصحاب أرىقت اليت السعرية الفركقات لتلك ككنتيجة السندات،
 بُت عزاالن ؽبذا ككنتيجة ،منها اػبركج مالكوىا رفض كاليت اعالنز ؿمح تراالعقا ببيع البنوؾ قامت
 2007 عاـ من بدءا تراالعقا تلك قيمة البفاض إذل ذلك أدل ،تراالعقا كأصحاب البنوؾ

 سداد دااألفر مقدكر يف يعد فلم ،بشأهنا كالصادرة اؼبتداكلة السندات قيمة من أقل قيمتها كأصبحت
 تزاماتباالؿ مكبلُت فأصبحوا االلبفاض، يف قيمتها بدأت اليت السندات بيع بعد حىت ،ديوهنم
 كأعلنت ،البورصة يف أسهمها قيمة ىبطت السداد عدـ من الدائنة اؼبصارؼ لتضرر ككنتيجة اؼبالية،

  الثقة عدـ من حالة اؼبستثمرين أذىاف على فسيطر ،إفالسها تأمُت كشركات عقارية شركات عدة
 من الرغم على البنوؾ سيولة على سلبا انعكس فبا ،كدائعهم بسحب اؼبودعُت قياـ اذباه يف دفع فبا

 اػبسائر كتوالت إفالسها، فأعلنت دكالر مليار500  جاكزت كاليت اؼبركزية البنوؾ تدخالت
 1.التاـ بالشلل اؼبالية األسواؽ أصيبت كالنتيجة العقارم االستثمار كشركات البنوؾ أسهم كالبفضت

                                                           


" عِٞى اُوط٤غ" ٢ٛ رِي اُؼذٟٝ اُز٢ رإصش ػ٠ِ أُزذخ٤ِٖ ك٢ ٗلظ اُغٞم، ٗز٤غخ أُؾبًبح أٝ ٓب ٣طِن ػ٤ِٚ:  انؼذٖٔ انًحبكٛخ

.  ٗلظ عِٞى األػٞإ ا٥خش٣ٖ ك٢ األعٞام أُب٤ُخثارجبع٢ٛ اُؼ٤ِٔخ اُز٢ ٣وّٞ ٖٓ خالُٜب ػٕٞ اهزظبد١ ٓب : انًحبكبح

.رزٔضَ ك٢ اٗزشبس اػطشاة ٓزٔٞػغ، ٖٓ هطبع ٓب ئ٠ُ ثبه٢  هطبػبد اُ٘ظبّ أُب٢ُ: انؼذٖٔ انُظبيٛخ
 

1
اُغبٓؼخ  االهزظبد٣خ ُِؼِّٞ ثـذاد ٤ًِخ ٓغِخانؼشثٛخ،  انجهذاٌ ٔاَؼكبسبرٓب ػهٗ أسجبثٓب يفٕٓيٓب، : حانًبنٙ ألصيخسص٣ن، ا ًٞسرَ، ًٔبٍ كش٣ذ

 .12، دٕٝ ع٘خ ٗشش، ص20اُؼذد
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  للسوؽ اؼبالية ترااؼبؤش خالؿ من اكتشافو يتم اؼباؿ أسواؽ تأثر ك كهبذا نالت حصتها من األزمة، 
 يطلق ما أك كاؼبصرفية اؼبالية العالقات كحبسب، مارل سوؽ كل يف التأثر مدل كبياف (البورصة)

 1.كالعاؼبية األمريكية اؼباؿ أسواؽ على اؼبارل االنكشاؼ درجة عليها
 شركات التأمين واألسواق المالية: الفرع الثاني

 عموميات حول شركات التأمين: أوال
  :شركات التأمين كوسيط مالي-1

حيث تقـو ىذه اؼبؤسسات على أساس تعاقدم جبمع     شركات التأمُت ىي كسيط مارل أساسي، 
كشركات التأمُت كوسيط من   2كاستثمارىا يف أسواؽ رأس اؼباؿ، ،األمواؿ على فًتات منتظمة

  الوسطاء اؼباليُت، تتميز دبستول عاؿ من األمن يبكن أف تتوقع لدفع التزاماهتا يف السنوات اؼبقبلة
 ؼبواجهة الذاتية مواردىا إذل باإلضافة ،االقًتاض إذل حباجة تكوف ال التأمُت شركات أف أم

اؼبتخصصة، كما أهنا ليست مصدر قلق رئيسي لتحقيق سيولة  البنوؾ تفعل كما اهتااستخداـ
كبالتارل سبيل إذل أف تكوف االستثمارات طويلة األجل يف  السندات ك أسهم الشركات  األصوؿ،

 .كالقركض العقارية
كتعترب شركات ، إذف صناعة التأمُت ؽبا دكر مهم جدا يف النظم اؼبالية للبلداف يف صبيع أكباء العادل

 3:التأمُت كوسيط مارل لعدة أسباب
السبب األكؿ ىو أهنا تتلقى أمواال من عمالئها للقياـ باستثمارىا، حيث الكثَت من اؼبؤمن ؽبم  - 

 .يستخدموا شركات التأمُت كمؤسسات يستثمركا فيها معظم مدخراهتم
 اليت ، بوضع أصوؿ عمالئها يف سلسلة من االستثماراتتقـوسبب آخر ىو أف ىذه اؼبؤسسات - 

فإهنا تأخذ اؼبوارد من قطاع كاحد كاستثمارىا يف قطاع  لذلك من شأهنا أف ذبعل ؽبا بعض اؼباؿ،
 .آخر

                                                           
 2003  نهًذح يخزبسح ػشثٛخ ثهذاٌ فٙ رحهٛهٛخ دساسخ  )انؼشثٛخ انًبل أسٕاق ػهٗ انؼبنًٛخ انًبنٛخ األصيخ اَؼكبسبدأُٞع١ٞ،  ٣ٞٗظ ؽ٤ذس 1

 .179، ص 2011، ٝاُضٔبٕٗٞ اُغبدط اُؼذد، ٝاالهزظبد اإلداسح ٓغِخ، 2009)
2
Marcel Mulumba Kenga Tshielekeja, L’Assurance : Catalyseur du Développement Modèles de 

références et Applications au cas de la République Démocratique du Congo, Thèse présentée en vue de 

l’obtention du grade de Docteur en Sciences économiques et de gestion, Université Catholique de Louvain, 

2011, p 91. 
3 Piljan Ivan, Cogoljević Dušan, Piljan Tatjana,  Role of Insurance Companies in Financial Market  

 Review Scientific Papers, International Review, Faculty of Business Economics and Entrepreneurship  

 (No.1-2),  2015, p 97. 
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 كتقـو ،شركات التأمُت تتعامل مع اؼبخاطر نيابة عن عمالئها يف مقابل تعويضها يف شكل أقساطك
 لتكوف كافية لدفع اؼبستحقات عن ،بتوليد األرباح عن طريق توظيف أقساط التأمُت اليت مت ذبميعها

 . كاغبصوؿ على بعض األرباح،األضرار
 :األداء المالي لشركات التأمين-2

باعتبار الدكر اؼبزدكج الذم تلعبو شركة التأمُت، فإذل جانب النشاط التأميٍت البارز، ىناؾ النشاط    
االستثمارم، أك كظيفة االستثمار كاليت تلعب دكر أساسي يف استمرار الشركة، كاؼبخطط اؼبوارل 

 .يلخص أنشطة شركة التأمُت
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 أنشطة شركات التأمين: (2-1)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصريف

 

 
Source:  Annalise Vucetich, Roger Perry and Richard Dean, The insurance sector and 

economic stability,  Reserve Bank of New Zealand: Bulletin, Vol. 77, No. 3, September 

2014, p4. 

تتمثل يف )ذبتمع لديها عادة أمواؿ طائلة  (االكتتاب)شركات التأمُت أثناء قيامها بنشاطها    
 هتاالتزاما تسديد يف تستعملها عوائد لتحقيق ،أشكاؿ عدة يف تقـو باستثمارىا عادة (األقساط

 1.برىوف كاإلقراض عقارية، كاستثمارات مالية أكراؽ شكل يف تتنوع كاليت

                                                           
1
 انششكبد اندضائشٚخ نهزأيٍٛ:  انًبنٙ انذٔنٛخ دساسخ حبنخاإلثالؽدٔس يحبسجخ ششكبد انزأيٍٛ فٙ ارخبر انمشاساد ٔفك يؼبٚٛش ؽجب٣ج٤خ ع٤ِٔخ،  

-41، ص2013/2014، اُغضائش، 1سعبُخ ٓوذٓخ ٤َُ٘ شٜبدح دًزٞساٙ اُؼِّٞ، ٤ًِخ اُؼِّٞ االهزظبد٣خ ٝاُزغبس٣خ ٝػِّٞ اُزغ٤٤ش، عبٓؼخ عط٤ق

43. 

 العمليات

التسعير 

 و
 االكتتاب

التمويل 

 و
 االستثمار

 

 النشاط التجاري

     إعادة التأمُت             غَت اغبياة                       اغبياة      

                                                      

        

ةالًتابط مع الدكرات االقتصادم  

 

       

  

 

    

 

 

 

 إعادة التأمُت

 

 اغبياة اؼبمتلكات كاغبوادث

 اؼبعاشات 

 الصحة

ثل ـ )ضماف اؼبعاشات
 (اغبياة كلها، الوقف

 ضباية الرىن العقارم

 ضمانات مالية

 قركض اؼببادالت

 سندات الكوارث

 اػبصـو كالتحوط/إدارة األصوؿ 

 إدارة السيولة
(مثل إقراض األكراؽ اؼبالية)زيادة التمويل على اؼبدل القصَت   

 إدارة األصوؿ طرؼ ثالث

 نشاط أسواؽ رأس اؼباؿ

 مصريف

 ـباطر منخفضة ـباطر متوسطة عالية ـباطر
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 :المالية األوراق في االستثمارات- 
 األسواؽ حجم يف سريع مبو إذل ،اؼباضيُت العقدين خالؿ كالسياسية االقتصادية التطورات أدت   

 اغبديثة االتصاؿ كسائل قبحت أف بعد ،السوؽ لوجود أساسيا شرطا اؼبكاف يعد دل حبيث اؼبالية،
 أك مباشرة سواء تعقد اؼبالية الصفقات كأصبحت التقليدية، اؼبكانية كاألطر اغبدكد ذباكز يف اؼبختلفة

 اؼبالية الصفقات معو أضحت كبَتا، كتنوعا عالية مركنة األسواؽ ىذه أعطى فبا كسطاء، طريق عن
 كطبيعة نوعية من كبَت كم توافر ظل يف عالية كبكفاءة حجمها، كاف مهما سهولة بكل ترـب

 االستثمار شكل اؼبالية األكراؽ يف االستثمارات كتأخذ اؼبستخدمة، اؼبالية األدكات كنوعية اؼبتعاملُت
 .اؼبملوكة األمواؿ يف أك اؼبقًتضة األمواؿ يف
 :المقترضة األموال في االستثمارات -
 عبارة فهي آخر كدبعٌت اؼبصدرة، الشركة أك للجهة دائنة عالقة على تنطوم سندات يف تتمثل    

 اغبكومية السندات أمثلتها كمن فيها، اؼبستثمر اعبهة لدل اؼبستثمرة للشركة مستحق دين عن
 بوجود األدكات تلك كتتميز السداد، كاجبة اؼبمتازة كاألسهم التجارية األكراؽ، الشركات كسندات

 .فيها اؼبستثمر األمواؿ السًتداد ؿبدد استحقاؽ تاريخ
 :المملوكة األموال في االستثمار-
 العادية كاألسهم ،معُت مشركع يف اؼبلكية حق على اؼبملوكة األمواؿ يف االستثمار ينطوم  

 من معُت تاريخ يف سدادا تطلب ال فهي كبالتارل ؿبدد، استحقاؽ بتاريخ عادة ترتبط كال كاؼبمتازة
 توزيعات صورة يف يكوف ما غالبا اغبقوؽ تلك على العائد فإف كذلك ؽبا، اؼبصدرة الشركات جانب
 .أرباح
 :العقارية االستثمارات- 
 اؼبتاجرة لغرض ثابتة، عقارية استثمارات شكل يف أمواؽبا من جزء الستثمار التأمُت شركة تلجأ  

 .األجل طويلة
 :برىون اإلقراض- 

 بواحد اؼبطالبة يف غبقو مضمونة أكلوية فيو الدائن يبلك ،األجل طويل دين يف برىوف اإلقراض يتمثل
 دل  إذا،الرىينة ملكية نزع خالؿ من إجباريا بيعها كبالتارل اؼبدين، كموجودات أصوؿ من أك أكثر  

 التأمُت، شركات استثمارات ؿبفظة من بو بأس ال جزء ربتل كىي احملدد، ميعاده يف الدين يدفع
 .كصناعية ذبارية كزراعية، سكنية قركض إذل تصنيفها كيبكن
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 ودورىا في امتصاص   شركات التأمين كالعب رئيسي في األسواق المالية: ثانيا
 صدمات األزمة

ك أكرب اؼبستثمرين يف صبيع أكباء ، شركات التأمُت من كبار اؼبستثمرين يف األسواؽ اؼباليةإف     
العادل ىي صناديق االستثمار، تليها شركات التأمُت كصناديق اؼبعاشات التقاعدية، كعالكة على 

ذلك، فإف جزء من األصوؿ ربت إدارة صناديق األسهم اػباصة كصناديق التحوط فبلوكة من قبل 
، فبا هبعل ىؤالء اؼبستثمرين الالعبُت الرئيسيُت يف األسواؽ اؼبالية (كصناديق التقاعد) شركات التأمُت

 من حيث األنبية ،العاؼبية، ىذه األرقاـ اإلصبالية زبفي بعض االختالفات يف األسواؽ الرئيسية
 .النسبية ؽبذه اجملموعات اؼبختلفة من الكيانات اؼبالية

 خاصة يف ،شركات التأمُت لديها القدرة على تبٍت اسًتاتيجيات االستثمار مع آفاؽ طويلة األجلك
كعالكة على ذلك، فإف العديد من شركات التأمُت لتوفَت التغطية  أعماؿ التأمُت على اغبياة،

 القدرة على إعادة استثمار العائدات يف األصوؿ الديو، التأمينية ضد ؾبموعة متنوعة من اؼبخاطر
 1 .اؼبالية

 ا لتأمُت اػباصة بوؿأرباح صافية من األنشطة التجارية قق ف شركات التأمُت تحفإكقاعدة عامة، 
 .دعم األسعارمإعادة استثمار األرباح يف األسواؽ اؼبالية، كالذم من شأنو أف تقـو بفإهنا يبكن أف 

  صايف األرباح على كظيفة التأمُت اػباصة هبم كلكن بدال من ذلكققوفكلكن حىت لو أهنم ال يح
 ارتفاع اؼبطالبات من ضبلة الوثائق كتتاب الناذبة عنخسائر االيف  تستطيع شركات التأمُت التحكم

على كجو اػبصوص، كاؼبطالبات  كىذا الوضع يساعد على منع تداعيات األزمة اؼبالية من أف تتفاقم
اليت تدفعها شركة التأمُت تعكس تعويض حامل كثيقة التأمُت ، كاليت ينبغي أف زبفف من عواقب 

 .مالية كخيمة
  كاالبتكار، كتشجع االستثمار اؼبنتج، االقتصادتنشيطيف الواقع توفر ىذه اآلليات أمر حيوم ؿ  

 2.م بدكره مفيد لنمو األسواؽ اؼباليةذكبالتارل تدعم مبو النشاط اغبقيقي، كاؿ

 

                                                           
1
 Sebastian Schich,  Insurance Companies and the Financial Crisis, Op .cit, p17. 

2
 Ibid, p19.    
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 التأمين المتعلقة بأنشطة شركاتالمخاطر : المبحث الثاني
 ىبتلف يف مفهومو كآثاره عن ربقق اػبطر األصلي اؼبؤمن ، إف ربقق اػبطر بالنسبة لشركة التأمُت  

عليو دبوجب كثائق التأمُت اليت تتضمنها احملفظة، كؽبذا اػبطر ؾبموعة من اػبصوصيات سبيزه عن 
. اؼبخاطر األخرل

. خصوصيات المخاطر في قطاع التأمين: المطلب األول
 إذل التأمُت عملية عناصر من أساسيا عنصراك    يعترب اػبطر اؼبؤمن ضده أمرا جوىريا يف التأمُت،

 فهو يشتمل على عدة شركط سبيزه عن باقي األخطار، كيكوف ؿبدد ،التأمُت كمبلغ القسط جانب
 . بصورة كاضحة يف العقد

مفهوم المخاطر في التأمينات  : الفرع األول
 كمع ما، خسارة حبدكث اؼبتعلق التأكد عدـ التأكد، أم عدـ ىو تقليديا باػبطر اؼبتعلق التعريف   

 اليت اغبياة أك اؼبلكية لتعيُت اػبطر مصطلح يستخدموف ما غالبا ،التأمُت صناعة فإف موظفي ذلك
       .عليها التأمُت يتم

تعريف الخطر التأميني وعالقتو بمصطلحات أخرى : أوال
 :تعريف الخطر التأميني-1

حدث غَت مؤكد الوقوع، قد يصيب الفرد أك اؼبؤسسة، ك األعداد " اػبطر التأميٍت يعرؼ بأنو    
اؼبرض، البطالة )الكبَتة من األفراد كالشركات تواجو معا، كبشكل مستقل نفس النوع من اؼبخاطر

 1(...السرقة
 2"الطرفُت من أم إرادة على يتوقف ال ،الوقوع ؿبتمل مستقبلي حادث "بأنو اػبطر عرؼم

 كبُت بينها، فيما تتفاكت اليت االحتماالت على مبٍت اغبدكث متوقع ضرر" :عن عبارة اػبطر
 مثل متعلقة باؼبمتلكات احتماالت أك عجز، مرض، كفاة، مثل باألشخاص متعلقة احتماالت

 3 .األخطار من ذلك غَت إذل، السفن غرؽ أك تزكير، أك اهنيارات، أك سرقة، أك تصادـ، أك حريق
 

                                                           
1 Pierre Picard, Risques d'assurance et risques financiers, Revue d'économie financière, n°80, L'industrie 

mondiale de l'assurance, 2005, p2. 
2
 ٔانًشاسٛى 03/12دساسخ رحهٛهٛخ ػهٗ ظٕء األيش سلى - إنضايٛخ انزأيٍٛ ػهٗ انًًزهكبد يٍ أخطبس انكٕاسس انطجٛؼٛخعٔبٍ ثٞش٘بكخ،   

  .115، ص2011ٓغِخ اُجؾٞس ٝاُذساعبد اُؼ٤ِٔخ، اُؼذد اُخبٓظ، عبٓؼخ أُذ٣خ، - انزُفٛزٚخ
3
، ٓغِخ اُجؾٞس دٔس انًؼهٕيبد انًحبسجٛخ فٙ إداسح انًخبغش ػهٗ األداء اإلداس٘ فٙ ششكبد انزأيٍٛ األسدَٛخأ٣ٖٔ طبُؼ ٓظطل٠ ؽشة،   

 .118، ص2015، عبٓؼخ أّ اُجٞاه٢، 4االهزظبد٣خ ٝأُب٤ُخ، اُؼذد 
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 1."اؼبتوقعة النتائج عن الفعلية النتائج اختالؼ احتماؿ" ىو اػبطر
كلقد مت إعطاءه ". اػبسارة اؼبادية احملتملة نتيجة كقوع حادث معُت: "         كيعرؼ أيضا بأنو

 2:الصيغة الرياضية التالية
 

 ىو قيمة اػبطر R: حبيث
Pi : احتماؿ كقوع اغبادثei 
Ci :ىي اػبسائر الناذبة عن كقوع كل حادثei  

 فبا اليومية، حياتو أثناء القرارات ازباذه عند الشخص تالـز معنوية حالة أك ظاىرة : كما يعرؼ بأنو
 الشخص يتخذىا اليت القرارات تلك نتائج من ،التأكد لعدـ اػبوؼ أك الشك من حالة عليو يًتتب

 اؼبعرض للشخص النفسية اغبالة على يركز ىذا التعريف أف كاؼبالحظ،  "معُت ؼبوضوع بالنسبة
 3.للخطر

    (اغبظ ) التغَت احملتمل غبدث معُت الذم يعتمد على اؼبصادفة :كما يعرؼ اػبطر يف التأمُت بأنو
 4.كيعرؼ بأنو عدـ التأكد حوؿ اػبسائر احملتملة

ؤدم إذل زبفيض كبالتارل تزيد اؼبخاطر بزيادة عدـ التأكد سواء للمؤمن أك اؼبؤمن لو، كالتأمُت م
 كزبفيض ،كالقلق الناذبُت عن عدـ القدرة على توقع اػبسارة اؼبستقبلية لألحداثعدـ التأكد درجة 

 5.ط تأمُتاقسأ  شكل يفـ اؼبؤمن لودرجة عدـ التأكد تؤدم إذل دقة توقع اػبسارة، كتوزيعها على
 قبد أف ىذا األخَت ،من خالؿ التعاريف اؼبختلفة للخطر: عالقة الخطر بمصطلحات أخرى-2

.  يرتبط بعدة مصطلحات كاليت هبب  توضيح عالقتو هبا

 

 
                                                           

 
1
، أُِزو٠ اُضبُش ُِزأ٤ٖٓ اُزؼب٢ٗٝ، دساسخ انزدشثخ اندضائشٚخ: َظبو انزأيٍٛ انزؼبَٔٙ ثٍٛ انُظشٚخ ٔانزطجٛكثِؼضٝص ثٖ ػ٢ِ، ؽٔذ١ ٓؼٔش،   

 .341، ص2011 اُؼب٤ُٔخ ُالهزظبد ٝاُز٣َٞٔ، اإلعال٤ٓخا٤ُٜئخ 
2
أُ٘بكغخ : أُِزو٠ اُذ٢ُٝ اُشاثغ ؽٍٞ، " إشبسح نهزدشثخ اندضائشٚخ"يذخم انزسؼٛش نزذػٛى انزُبفسٛخ فٙ انصُبػخ انزأيُٛٛخ ؽغب٢ٗ ؽغ٤ٖ،  

 .6، ص2010 ٝاالعزشار٤غ٤بد اُز٘بكغ٤خ ُِٔإعغبد اُظ٘بػ٤خ خبسط هطبع أُؾشٝهبد ك٢ اُذٍٝ اُؼشث٤خ، عبٓؼخ ؽغ٤جخ ثٖ ثٞػ٢ِ اُشِق،
3
 .47ص ، 2008 ،األسدٕ ػٔبٕ، ا٤ُبصٝس١، داس ،" ٔانزأيٍٛ انخطش إداسح "اُغ٤لٞ، ئعٔبػ٤َ ٤ُٝذ ثٌش، ثٞأ أؽٔذ ػ٤ذ 

 
، ٓغِخ عبٓؼخ أُِي ػجذ اُؼض٣ض، االهزظبد ْم انزأيٍٛ اإلساليٙ انًشكت رأيٍٛ رؼبَٔٙ أو رأيٍٛ ردبس٘؟ ػجذ اُشؽ٤ْ ػجذ اُؾ٤ٔذ اُغبػبر٢،  4

  .128، ص2009، أٌُِٔخ اُؼشث٤خ اُغؼٞد٣خ، عذح، 2، اُؼذد 22اإلعال٢ٓ، أُغِذ 
 

5
-انزأيٍٛ ٔدٔسِ فٙ دػى انمذساد انزُبفسٛخ نهًؤسسخ انصُبػٛخ ٔرحمٛك يزطهجبد انًُبفسخ انذٔنٛخ ٔانجٛئٛخثٞش٘بكخ أؽٔذ، ؽٍٔٞ ؽبسم،   

أُ٘بكغخ ٝاالعزشار٤غ٤بد اُز٘بكغ٤خ ُِٔإعغبد اُظ٘بػ٤خ خبسط هطبع أُؾشٝهبد ك٢ اُذٍٝ : ، أُِزو٠ اُذ٢ُٝ اُشاثغ ؽٍٞإشبسح نحبنخ اندضائش

 .7، ص 2010اُؼشث٤خ، عبٓؼخ ؽغ٤جخ ثٖ ثٞػ٢ِ اُشِق، 

R 𝑃𝑛
𝑖=1 iCi 
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 : عدم التأكد وعالقتو بالمخاطرة- 

 تساعده يف كضع ،   اؼبخاطرة تصف موقفا ما تتوفر فيو ؼبتخذ القرار معلومات تارىبية كافية
احتماالت موضوعية متعددة بشأف التدفقات النقدية اؼبستقبلية، كتسمى باػبطر اؼبوضوعي كالذم 

 1.يعرؼ بأنو االختالؼ النسيب للخسارة الفعلية عن اػبسارة اؼبتوقعة

 لالعتماد ،       أما حالة عدـ التأكد فهي تصف موقفا ال تتوفر فيو ؼبتخذ القرار معلومات تارىبية
عليها يف كضع توزيع احتمارل للتدفقات النقدية اؼبستقبلية، كمن مث عليو أف يضع زبمينات معقولة 

للصور اليت يبكن أف يكوف عليها التوزيع االحتمارل، كؽبذا تعرؼ حالة عدـ التأكد باػبطر غَت 
  2. لشخص ما (فكرية ) كالذم يعرؼ بأنو عدـ التأكد اؼببٍت على حالة ذىنية ،اؼبوضوعي

 :مصدر الخطر ومسبب الخطر- 
 اليت تؤثر تأثَتا مباشرا أك غَت مباشر يف نتيجة ،مسببات اػبطر ىي ؾبموعة الظواىر الطبيعية كالعامة

 يف ؾبموعتُت نبا عوامل إصباؽباكاليت يبكن  القرارات، أك ىي عوامل مساعدة تزيد من كقع اػبطر،
 مثل بناء اؼبنزؿ باألخشاب بالنسبة لظاىرة اغبريق ، موضوع اػبطرشيءموضوعية توجد عادة يف اؿ

 كما شابو ذلك كاجملموعة الثانية يطلق ،كقيادة سيارة هبا عيب بالنسبة لظاىرة حوادث السيارات
 إنباؿعليها ؾبموعة العوامل الشخصية، سواء كانت إرادية أك غَت إرادية، كىي اليت تنشأ عن 

 3.الشخص أك تدخلو يف مسار ربقيق الظواىر الطبيعية أك العامة
  كزبتلف اؼبسببات كتتعدد اؼبادية، اػبسارة كقوع يف األساس اؼبسبب اػبطر دبصدر  نقصديف حُت
 كقوع يف يتسبب قد تصرفاتو يف أخطاء يرتكب عندما أف الشخص : األمثلة بعض ذكر كيبكن
 4... غَته، اذباه اؼبدنية اؼبسؤكلية خطر

تعترب العالقة بينهما من األمور اؽبامة : العالقة بين درجة الخطر واحتمال وقوع الحادث- 
 : لتوضيح مفهـو اػبطر كدرجتو حيث

 
 

                                                           
 

1
 .25ص ، 2006 اُؼشث٤خ اُغؼٞد٣خ، ،أٌُِٔخ اُش٣بع ، أُش٣خ  داس، ٔانزأيٍٛ انخطش إداسح يجبدئ  ، س٣غذا  عٞسط 
2
 .4ػٔش ٓٞعب١ٝ، ٓظؼت ثب٢ُ، ٓشعغ عبثن، ص 

3
: ثزظشف ثبالػزٔبد ػ٠ِ  

 .15،  ص2012 ،، أٌُِٔخ اُؼشث٤خ اُغؼٞد٣خ1، ؽاألصٕل انؼهًٛخ ٔانؼًهٛخ نهخطش ٔانزأيٍٛ شش٣ق ٓؾٔذ اُؼٔش١، ٓؾٔذ ٓؾٔذ ػطب،    -
4
  الهزظبد٣خا ٝاُؼِّٞ ُؾوٞما ٤ًِخ، 03 اُؼذد  اُجبؽش، ، ٓغِخخذٚذ رحذ٘ – انًؤسسخ فٙ انخطش رسٛٛشئثشا٢ٔ٤ٛ،  هللا ثِـ٤ش، ػجذ ثٖ ٓذا٢ٗ  

 .81، ص2005، ٝسهِخ ػخّعب
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  فإن درجة الخطر إذا كان احتمال وقوع الحادث 
 تصل إذل الصفر  تشَت ىذه اغبالة إذل التأكد من عدـ كقوع اغبادث مساكيا للصفر

 كليس عدـ كقوعو ،يشَت ذلك إذل التأكد من كقوع اغبادث %100مساكيا لػ 
 األكذلكما يف اغبالة 

 إذل الصفر أيضاتصل 

 %100 تصل إذل أقصاىا فرصة كقوعو مساكية لفرصة عدـ كقوعو %50مساكيا لػ 
 %100ك0تًتاكح بُت  حالة من عدـ التأكد %50ك0بُت 
 %0ك%100تًتاكح بُتحالة من عدـ التأكد  %100 ك50بُت

1:بالتصرؼ باالعتماد على: اؼبصدر
  

عناصر الخطر في التأمين : ثانيا
ىناؾ عنصراف أساسياف هبب دراستهما كذلك للتحديد الدقيق للخطر، كنبا حجم اػبسارة     

 .اؼبتوقعة كاحتماؿ حدكث اػبسارة
 2: يبكن تقسيم أنواع اػبسائر اليت يتوقعها الفرد إذل ثالثة أنواع:حجم الخسارة المتوقعة-1

 :الخسائر الصغيرة -
 غالبا ما تتكرر سنويا عدة مرات ألهنا  ىذه اػبسائر من اؼبمكن أف يتحملها الفرد أك اؼبنشأة، 

  . منخفضة تكوفكدرجة قسوهتا
 : الخسائر المتوسطة -

احتماؿ حدكثها ضئيل أك متوسط ألم مشركع خالؿ عشر سنوات، كما أف درجة قسوهتا أك   
 متوسطة، كلتجنب ىذه اػبسائر هبب أف يُكوف احتياطي ؼبواجهة تكوفمقدار اػبسائر اليت ربدثها 

 .الكوارث كيتم ربميل جزء من األرباح إذل ذلك االحتياطي
 :الخسائر الكبيرة -

 كلكن قسوة ،  إف ىذا النوع من اغبوادث يعترب دبثابة الكوارث، ؽبذا فإف حدكثها نادر االحتماؿ
كعلى إدارة اؼبشركع ، اػبسائر عالية جدا، كترجع أسباهبا إذل ظواىر يصعب لإلنساف التحكم فيها

 باحتجاز جزء من األمواؿ سنويا ؼبواجهة ىذا النوع من ،أف ربتاط ؼبواجهة ىذا النوع من اؼبخاطر
. اػبسائر

                                                           
1
 .28، ٓشعغ عبثن، صشش٣ق ٓؾٔذ اُؼٔش١، ٓؾٔذ ٓؾٔذ ػطب 

 
2
 2008، مركز تطوٌر الدراسات العلٌا والبحوث، الطبعة األولى، القاهرة، تقٌٌم وإدارة المخاطرعاطف عبد المنعم، محمد محمود الكاشف،  

 .41ص
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 كاليت ،    فبا سبق قبد أف إدارة اؼبشركع هبب أف تأخذ يف اغبسباف التكاليف السنوية للخسائر
  1 :تستقطع كمخصصات ؼبواجهة خسائر ؿبتملة الوقوع كىي كما يلي

.  كذلك لتكوين ـبصصات ؼبواجهة ىذه اػبسائر،التكاليف السنوية للخسائر الصغَتة يف العاـ-
.  اليت ربدث خالؿ فًتة متوسطة لتكوين احتياطات،النصيب السنوم لتكاليف اػبسائر اؼبتوسطة-
.  اليت ربدث خالؿ فًتة طويلة لتكوين احتياطات،النصيب السنوم لتكاليف اػبسائر الكبَتة- 

 ىبتلف طبقا ألسباب حدكث اغبادث، طبيعة الشيء ،حجم اػبسارة اؼبتوقعة كبصفة عامة فإف     
. اؼبعرض للخطر كطبيعة العنصر البشرم

 :احتمال حدوث الخسارة أو الحادث-2
اتفق  لقد ك ،ق    لتقدير احتماؿ حدكث حادث هبب فحص الشركط اليت تتسبب يف حدكث

: الكتاب على تقسيم االحتماالت إذل
كىي إما احتماالت ذبريبية، أك احتماالت تقديرية أك متوقعة، كصبيعهم : االحتماالت الحسابية- 

 .يتم حساهبم مقدما قبل كقوع اغبادث
 .ىي اليت ربسب بعد كقوع اغبادث: االحتماالت الفعلية- 

المخاطر القابلة للتأمين وأنواعها : الفرع الثاني
 إقصاء كإبعاد اػبسائر الناذبة عن اؼبخاطر الغَت اؼبعركفة كغَت متوقعة يفإف جوىر التأمُت يكمن     

. مُت هبب توفر فيو عدة شركطأكحىت يكوف اػبطر قابل للت

 المخاطر القابلة للتأمين: أوال
من كجهة نظر شركات التأمُت يوجد عدة شركط هبب توافرىا يف اػبطر حىت يكوف قابال للتأمُت    

: كىي
 كحىت يبكن لشركة التأمُت أف تقـو بالتأمُت على :توافر عدد كبير من الوحدات المتجانسة- 

 فال بد أف تكوف تلك الوحدات متجانسة ككثَتة، حبيث يبكن أف نطبق ،كحدات اػبطر اؼبختلفة

                                                           
1
. 41، صٗلغٚٓشعغ اٍػبؽق ػجذ أُ٘ؼْ، ٓؾٔذ ٓؾٔٞد اٌُبشق،  
 

أٝ ك٘بؤٛب، أٝ اُ٘وض ك٢ ه٤ٔخ دخَ األكشاد أٝ صٝاُٚ ٓٔب ٣٘زظ ػ٘ٚ رؾو٤ن ؽبدس ٓؼ٤ٖ ُألشخبص ٢ٛ اُ٘وض ك٢ ه٤ٔخ أُٔزٌِبد : انخسبسح 

 .ٝٓٔزٌِبرْٜ

 ٝاُز٢ رزٔضَ ك٢ اُظٞاٛش اُطج٤ؼ٤خ أٝ اُؼبٓخ ثبُ٘غجخ ُشخض ؽو٤و٢ أٝ ٓؼ١ٞ٘ ،٣ٌٖٔ رؼش٣لٚ ثأٗٚ اُزؾون أُبد١ إلؽذٟ ٓغججبد اُخطش: انحبدس 

.  ٓٔب ٣٘زظ ػ٘ٚ خغبسح كؼ٤ِخ ك٢ دخَ أٝ ٓٔزٌِبد اُشخض،أٝ ُٔغٔٞػخ أشخبص
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 كالتجانس أك التماثل (Mass)، كىنا يظهر مفهـو العدد الكبَتقانوف األعداد الكبَتة
(Similarity ) حبيث أف اؼبؤمن يهتم هبذين اؼبفهومُت قبل أف يقـو بقبوؿ الوحدات اؼبعرضة للخطر

  1.تأمينيان 
 :الخسارة يجب أن تكون نتيجة حادث عرضي وغير متعمد- 
كذلك ألف  ، كيقصد بعرضية اػبسارة أف يكوف اغبادث اؼبؤدم إذل ربقق اػبسارة أمرا احتماليا  

دبعٌت أف اػبسارة ، 2ىو العنصر األساسي يف مفهـو اػبطر القابل للتأمُت" عدـ التأكد"االحتماؿ 
. كخارج نطاؽ ربكم اؼبؤمن لو (غَت متعمدة)هبب أف تكوف الإرادية 

:  أن ال يكون تحقق الحادث في شكل كارثة- 
 ال تكوف اػبسائر الناذبة عن ربقق ، هبب أفحىت تكوف الوحدات اؼبعرضة للخطر مقبولة تأمينيا   

  3. كالذم قد ال تستطيع شركة التأمُت ربملو،اغبوادث من النوع الضخم
:  إمكانيات تحديد الخسارة ماديا ومكانيا وزمنيا- 
هبب ربديد اػبسائر سواء من حيث قيمتها أك من حيث كقت حدكثها أك حىت مكاف اغبدكث،    

 4.ألنو يف كثَت من األحياف يكوف الدفع كالتعويض إذا كقعت اػبسارة خالؿ فًتة معينة
: إمكانية حساب فرصة الخسارة- 

كوف قادرة على حساب كل من متوسط تكرار اػبطر، كمتوسط شدة ت إف شركات التأمُت هبب أف 
 اليت يبكن أف تتحقق يف حالة حدكث اػبطر، كىذا الشرط ضركرم إلمكانية حساب ،اػبسارة
. القسط
: القسط يجب أن يكون اقتصاديا- 

 األخرل، كربقيق أرباح لشركة  اإلدارية أف يكوف القسط كافيا لدفع التعويض، كاؼبصركفات أم 
 
 

                                                           


 ح أُزٞهغاالؽزٔبالد ًِٔب آُذ ٗغجخ ،ًِٔب صاد ػذد اُٞؽذاد اُز٢ ٣غشٟ ػ٤ِٜب اُزغشثخ) ٣٘ض هبٕٗٞ األػذاد اٌُج٤شح ك٢ أعَٜ ٓؼب٣٘خ ػ٠ِ أٗٚ

 أُؾون، ٣ٝزشرت ػ٠ِ االؽزٔبٍ أُزٞهغ ٓغب٣ٝبً أٝ هش٣جبً ٖٓ االؽزٔبٍػ٠٘ إٔ ّة(  اُٞاؽذ اُظؾ٤ؼ أ١ ئ٠ُ ) أُؾون ُٜزٙ اُزغشثخاالؽزٔبٍئ٠ُ 

 ًٝبك٤خ ثبُ٘غجخ ،رُي إٔ رظجؼ أهغبؽ اُزأ٤ٖٓ اُز٢ ٣ؾغجٜب اإلًزٞاس٣ٕٞ ٓوذٓبً ػبدُخ ثبُ٘غجخ ُِشخض اُز١ ٣ذكغ اُوغؾ ٓوذٓبً ُششًخ اُزأ٤ٖٓ

 . رذكغ ُْٜ اُزؼ٣ٞؼبد أُطِٞثخ ػ٘ذ رؾون اُخطش٢ٌُُِششًخ اُز٢ رغٔغ األهغبؽ ٖٓ األشخبص أُغزأ٤ٖ٘ٓ 
1
 .                                                                              84، صٓشعغ عبثنشش٣ق ٓؾٔذ اُؼٔش١، ٓؾٔذ ٓؾٔذ ػطب،  


 ٛٞ اُظلش كٜزا ٣ؼ٢٘ أٗٚ ٣غزؾ٤َ اُؾذٝس، دٝس خطش ٓبػ اؽزٔبٍاالؽزٔب٤ُخ ٢ٛ رؼج٤ش س٣بػ٢ رزشاٝػ  ه٤ٔزٚ ث٤ٖ اُظلش ٝاُٞاؽذ، كارا ًبٕ 

  . كٜزا ٣ؼ٢٘ أٗٚ ٓإًذ اُؾذٝس1أٓب ئرا ًبٕ االؽزٔبٍ ٣غب١ٝ 
 

2
 .31، ص2007، عمان، 1، دار الحامد، طإدارة الخطر والتأمٌنأسامة عزمً سالم، شقٌري نوري موسى، 

 
3
عبد 

 
 .86، ص2009، دار الٌازوري، عمان، إدارة الخطر والتأمٌنالحمٌد أبو بكر، ولٌد إسماعٌل السٌفو، 

4
 .87 ٓشعغ عبثن، صشش٣ق ٓؾٔذ اُؼٔش١، ٓؾٔذ ٓؾٔذ ػطب، 
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دبعٌت أف يكوف القسط كافيا  التأمُت كال يكوف مبالغا فيو حبيث ال يستطيع اؼبؤمن لو ربملو،
 1. كعادال

أنواع المخاطر في التأمين : ثانيا
 2: يبكن تقسيم اػبطر بطرؽ متعددة تنحصر أنبها فيما يلي 

. كلية أك أخطار شخصيةؤ إما أف تكوف أخطار فبتلكات أك أخطار مس:من ناحية طبيعة الخسارة-1
.  اقتصادية  إما أف تكوف أخطارا مادية أك أخطار اجتماعية أك أخطار :من ناحية سبب الخسارة -2
   .ما أف تكوف أخطار حبتة أك أخطار مضاربةإ فإف األخطار :من حيث طبيعة تاريخ الخطر-3

 3.ىي موقف وبمل إمكانية حدكث إما خسارة أك مكسب: مخاطر المضاربة- 
تعرؼ على أهنا اؼبوقف الذم يتضمن فقط احتماالت للخسارة أك عدـ كقوع : المخاطر البحتة- 

 4...كأمثلة على ذلك خطر الوفاة أك انقطاع الدخل، خطر اغبريق كالسرقةاػبسارة،  
 فإف األخطار إما أف تكوف أخطار خاصة حبالة السكوف الناذبة :من حيث طبيعة مسببات الخطر -4

 إذ أهنا تكوف موجودة يف اغبياة االقتصادية مهما ،عن الظواىر الطبيعية كأخطاء العنصر البشرم
 كخاصة ، كىي تلك اؼبتعلقة دبا يتم من تغَتات،أك تكوف أخطار خاصة حبالة اغبركة كانت ثابتة

تلك اؼبرتبطة حباجات البشر كالتحسينات اليت تتم على اآلالت كالتوسعات اليت تصاحب 
.  اؼبؤسسات

 . فإف األخطار إما أف تكوف أخطار عامة أك خاصة: من خسائرتائجومن حيث حجم الخطر ون -5
5 

  :(األساسية ) ةر العامااألخط- 
 يصيب ربققها أثر أف تنطوم على اػبسائر اليت ال يكوف الشخص ىو األصل أك السبب فيها، كما

 ، كتتحقق ىذه األخطار عادة نتيجة ظواىر اقتصادية كاجتماعية، كسياسية، كما أهنا كبَتة ؾبموعة
 .تؤثر على قطاعات كاسعة أك حىت عدد كبَت من السكاف

كعل الرغم من أنو يتم التعامل مع بعض اؼبخاطر األساسية من خالؿ التأمُت اػباص، إال أنو عادة 
 .ما يستخدـ التأمُت االجتماعي أك برنامج التأمُت اغبكومي للتعامل مع ىذه اؼبخاطر

تنطوم على اػبسائر اليت تنشأ من أحداث فردية، كىي تصيب األفراد فقط : ةر الخاصااألخط- 
 .بدال من اجملموعة بأكملها، كيبكن أف تكوف ثابتة أك ديناميكية

                                                           
1
 .88عبد الحمٌد أبو بكر، ولٌد إسماعٌل السٌفو، مرجع سابق، ص 

 
2
 .13 ٓشعغ عبثن، صشش٣ق ٓؾٔذ اُؼٔش١، ٓؾٔذ ٓؾٔذ ػطب،  


 ك٢ ػذٛب اُزأ٤ٖٓ ثبإلٌٓبٕ ٣ٌٕٞ اُز٢ اُٞؽ٤ذح ٢ٛ اُجؾزخ أُخبؽش إٔ ك٢ ،ٓؼبسثخ ٝٓخبؽش اُجؾزخ أُخبؽش ث٤ٖ اُز٤٤ٔض ٣ل٤ذ

 سثؼ رؾو٤ن ئٌٓب٤ٗخ رزؼٖٔ ٝاُز٢ األثؼبد اُض٘بئ٤خ ؽج٤ؼزٜب ثغجت أُؼبسثخ ثٔخبؽش اُزأ٤ٖٓ ٣ؼ٠٘ ال ث٤٘ٔب اُؼبدح ٓغ اعزض٘بءاد ٓؼ٤٘خ،

 .(ٝك٢ ٛزٙ اُؾبُخ ٣زْ اعزخذاّ أعب٤ُت أخشٟ ُِزؼبَٓ ٓغ اُخطش ًبُزؾٞؽ  ٝاُزٞس٣ن ٝأُشزوبد أُب٤ُخ ٝؿ٤شٛب )أٝخغبسح 
3
. 333، عبٓؼخ اُشِق، ص2010-2009، 7اُجبؽش، اُؼذد  ٓغِخانًبنٛخ،  انًؼبيالد فٙ انًخبغش إداسح اسزشارٛدٛبدػ٢ِ،  ثٖ ثِؼضٝص 
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 .29، صٓشعغ عبثن عٞسط س٣غذا،  

5
Emmett J. Vaughan, Therese M. Vaughan, Fundamentals of risk and Insurance, TENTH EDITION, 

Printed in the United States of America, 2007, p6.   
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  1.حملدكديتها نظرا خسائرىا عن كالتعويض األخطار ىذه مثل يف التعامل التأمُت شركات كتقبل
مبدأ إحالل الخطر وتطبيقاتو في العمليات التأمينية : المطلب الثاني

 ىو توزيع اػبسارة على أكرب عدد فبكن كفقا لقانوف ،إف األساس الذم يستند عليو التأمُت      
متشاهبة كلما قبحت شركة التأمُت يف  األعداد الكبَتة، ككلما كانت تلك األعداد كبَتة كاألخطار

ربقيق ىدفها، كلكن يف بعض األحياف قد يعرض على شركات التأمُت أخطار تتميز بدرجة عالية 
 أماـ أحد االحتماالت، إما رفض الصفقة اؼبعركضة كىنا زبسر األخَتة ما هبعل ىذهمن الًتكيز 

قبوؿ الصفقة كىنا تكوف الشركة معرضة ؼبخاطر عالية جدا يف  الربح اؼبتوقع إذا دل يقع اػبطر، أك
حاؿ كقوع اػبطر اؼبؤمن ضده، كبالتارل فالقدرة احملدكدة لشركات التأمُت ىي السبب الرئيسي يف 

  .نشأة كتطور إعادة التأمُت

 (إعادة التأمين )إحالل الخطر : الفرع األول
مفهوم إعادة التأمين : أوال
لقد كردت تعاريف كثَتة إلعطاء مفهـو كاضح لعملية إعادة التأمُت، كإف تقاربت يف اؼبعٌت كمن     

: ىذه التعاريف نذكر ما يلي
 اؼبؤمن يتنازؿ حيث ،التأمُت كمعيد اؼبباشر اؼبؤمن بُت داخلية عملية" : بأهنا مُتأالت إعادة تعرؼ    

 أك كل بتحمل تتعهد اليت ،مُتأالت إعادة شركة إذل قبلو الذم اػبطر من جزء أك كل عن اؼبباشر
 اؼبباشر اؼبؤمن قياـ مقابل يف كذلك منو، اؼبؤمن اػبطر ربقق نتيجة أينش الذم التعويض من جزء
 العملية من كل أك جبزء تعهد أف يبكنها مُتأالت إعادة شركة أف كما مُت،أالت أقساط إعادة بدفع
 من ،أخرل مرة تأمينها إلعادة أخرل شركة إذل األصلي اؼبؤمن من عليها مُتأإعادة الت قبلت اليت

 2.) من الدرجة الثانيةالتأمُت إعادة العملية ىذه على كيطلق) جديد  مُتأت عقد خالؿ
معيد التأمُت يلتـز بتعويض : كمعيد التأمُت (اؼبتنازؿ)م تأمُت اؼبؤمن كىي اتفاقية ما بُت اؼبؤمن ق    

اؼبتنازؿ ضد جزء أككل اػبسائر اليت قد تتكبدىا الشركة اؼبتنازلة، يف إطار السياسات اؼبتفق عليها 

                                                           
1
 .81ئثشا٢ٔ٤ٛ، ، ٓشعغ عبثن، ص  هللا ثِـ٤ش، ػجذ ثٖ  ٓذا٢ٗ 
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باؼبقابل فإف اؼبتنازؿ يدفع بدكره أقساط ؼبعيد التأمُت، كتقدًن اؼبعلومات الالزمة لتقييم األسعار 
 1 .كإدارة اؼبخاطر اليت تغطيها عقود إعادة التأمُت

 تعهد اليت األخطار من جزء بتأمُت ر،اؼبباش اؼبؤمن دبوجبها يقـو فنية عملية :"إعادة التأمُت ىي   
 التأمُت إعادة إذل التأمُت شركات تلجأ كقد تعويضها، عن عجزه من خوفا آخر مؤمن عند بتأمينها

 كمنشآت مشاريع تأمُت عاتقها على تأخذ حينما كذلك كغطاء، ضباية على اغبصوؿ يف منها رغبة
 شركات استطاعت ؼبا للخطر تآاؼبنش ىذه مثل تعرضت لو حبيث اؼبالية، قدراهتا تفوؽ كربل
 تبقى التأمُت طالب عالقة أف إذل اإلشارة ضركرة مع ،ةاؼبطلوب التعويضات ربمل لوحدىا التأمُت

 إعادة شركة مع عالقة أم التأمُت لطالب كليس ،العقد معو كقع الذم اؼبباشر اؼبؤمن مع منحصرة
 2.التأمُت

 بُت كنتائجو  للمسؤكلية عن اػبطر اؼبؤمن منو مقاظبة  عملية " :مُت ىيالتأ إعادة عملية إف   
 التأمُت كاليت إعادة شركة ىي متخصصة شركة كبُت اؼبسندة، بالشركة توصف كاليت التأمُت  شركة

 بو ربتفظ الذم اعبزء يعرؼ كما ،اإلسناد بعملية ىذه اؼبقاظبة عملية كتعرؼ ،التأمُت دبعيد توصف
 ىذا طريف من كل يتحمل ذلك باالحتفاظ، كنتيجة اػبطر تأمُت قيمة من غبساهبا التأمُت شركة
 كدبقدار ربدده شركط اؼبسند باػبطر اؼبرتبطة اغبوادث كقوع عن الناذبة اػبسارة من جزءا العقد
 3.العقد

إذف من خالؿ التعاريف السابقة يبكن القوؿ أف تقنية إعادة التأمُت ىي كسيلة لتفتيت اػبطر       
.  بالشكل الذم هبعل اػبطر اؼبركز قابال للتأمُت،كتوزيعو على عدد كبَت من شركات التأمُت

عناصر إعادة التأمين : ثانيا
 4 :يف تقـو على عناصر أساسية تتمثل التأمُت من خالؿ التعاريف الواردة قبد أف تقنية إعادة

 التأمينية العملية قبلت اليت ،التأمُت األصلية شركة كىي (:Direct Insurance)المباشر المؤمن- 
 .أخرل تأمُت شركات اؼبتبقي لصاحل اعبزء عن كتنازلت جبزء فاحتفظت

                                                           
1
 Patrizia Baur, Understanding reinsurance, Swiss Re, Vol 11, N

o
 4, Published by economic research  

consilting, 2004, p4. 
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 .8،  ص2013 اُؼشث٤خ ُِؼِّٞ أُب٤ُخ ٝأُظشك٤خ، األسدٕ، األًبد٤ٔ٣خ
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 .93ػٔبد عؼذ ٓؾٔذ اُظب٣ؾ، ٓشعغ عبثن، ص 



إدارة العمليات التأمينية والمخاطر المرتبطة بها.........................................الفصل األول  

 

 37 

 إحدل يف كيتمثل التأمُت، إعادة عملية يف الثاين الطرؼ كىو(: Reinsure)التأمين  معيد- 
 .لديها العملية من جزء تأمُت إعادة قبلت اليت التأمُت شركات

 اؼبسندة التأمُت شركة عنو تنازلت الذم اؼببلغ  كيبثل(:Sum Reinsure)المعاد تأمينو  المبلغ- 
 .التأمُت إعادة لصاحل شركة ،التأمُت عملية من
 .اؼبسندة الشركة بو احتفظت الذم اؼببلغ كيبثل: (Retention)بو  المحتفظ المبلغ- 
 إعادة شركة إذل التأمُت شركة من يدفع ما  كىو(:Reinsurance Ration)التأمين  إعادة قسط- 

 1.عليو اؼبؤمن اػبطر حجم مع يتناسب دبا التأمُت
 من اؼبسندة للشركة مستحق مبلغ كىو: (Commission Reinsurance) التأمين إعادة عمولة- 

  .التأمُت عملية من جزء عن ا ؽباتنازلو نتيجة التأمُت إعادة شركة
 الشركة بُت العالقة تنظم قانونية كثيقة كىو: (Reinsurance Contract)التأمين  إعادة عقد- 

 .التأمُت إعادة كشركة اؼبسندة

تطبيقاتو في العمليات التأمينية : الفرع الثاني
   بالرغم من التقديرات الصارمة كاالختيار اغبذر للمخاطر اليت تتحملها شركات التأمُت، إذل أهنا 
تبقى ضعيفة أماـ النتائج الكارثية لبعض األخطار، كاليت ذبعل توازهنا معرض للخطر كبالتارل تؤثر 
على قدرهتا على الوفاء بالتزاماهتا، كمن ىنا برزت أنبية اللجوء لتقنيات تقسيم كذبزئة اؼبخاطر بُت 

 .عدة مؤمنُت
أسباب اللجوء لتقنية إعادة التأمين : أوال
 2 :التالية األسباب من أكثر أك لواحد التأمُت إعادة إذل مُتأالت شركات تلجأ

 من التخلص ىو ،التأمُت إعادة لشراء اؼبؤمن تدعو اليت األسباب  فأحد:والضمان للحماية-
 كالراحة االطمئناف يوفر لو اؼبؤمن قبل من التأمُت فشراء اػبسارة، كقوع من كاالحتياط الشك

 إعادة طريق عن كالطمأنينة النفسية كالراحة الضماف نفس عن تبحث التأمُت كشركات النفسية،
  .التأمُت

 للكوارث تعرضها احتماؿ من مستثناه ليست ،اؼبباشرة التأمُت شركات إف :الكوارث تجنب-
 األمر ىذا ذبنب تستطيع كالشركة ذبنبها، عليها يستوجب مالية ؼبشاكل يعرضها قد كىذا الشاملة

 .التأمُت ؼبعيد اػبطر ىذا من كبَت جزء نقل طريق عن
                                                           

1
 .9اُؼزّٞ، ٓشعغ عبثن، ص ٓؾٔذ ٣ٞعق ػبٓش 

2
 .94ػٔبد عؼذ ٓؾٔذ اُظب٣ؾ، ٓشعغ عبثن، ص 
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 شركة تستطيع الذم للمبلغ األقصى اغبد ىي االستيعابية الطاقة إف :االستيعابية الطاقة  زيادة-
 شركة تضطر حيث للخطر، مالءهتا ىامش تعرض كدكف ،فيو االكتتاب مُتأالت إعادة أك مُتأالت
 كلذلك االستيعابية، هتالطاؽ األقصى اغبد قيمتها تفوؽ تأمينات قبوؿ األحياف من كثَت يف مُتأالت
 كىي اغبجم الكبَتة األخطار فتقبل االستيعابية طاقتها لزيادة التأمُت إعادة إذل مُتأالت شركات تلجأ

 1 .طاقتها عن يزيد ما مُتأت إعادة سيقبل مُتأالت معيد ألف مطمئنة
 خالؿ من اػبسائر معدالت تقلبات يف توازف إرساء اؼبباشر اؼبؤمن يستطيع: واالستقرار التوازن-

 .التأمُت إعادة طريق عن التأمينية اجملمعات من ضخمة ؾبموعة على األخطار توزيع
 على) لو اؼبؤمن(الوثيقة حامل خطر توزيع يتم حيث ،اػبطر لتوزيع آلية ىو التأمُت :الخطر توزيع-

 العملية ىذه مُتأالت إعادة كتواصل الوثيقة، نفس بشراء قاموا الذين اآلخرين الوثائق ضبلة صبيع
 كعندما ، العادل أكباء ـبتلف من التأمُت معيدم مشاركة طريق عن أكرب عدد على اػبطر بتوزيع
 دبطالبة نفسو اؼبؤمن يقـو مث كمن ،ىذه خسارتو مقابل لو اؼبؤمن سيستلم كبَتة خسارة ربدث
 بدفع التأمُت معيدم صبيع يقـو التأمُت إعادة مطالبات حالة كيف كاحد، كقت يف التأمُت معيدم

 اؼبباشر اؼبؤمن يستفيد كهبا التأمُت، إعادة طريق عن فعلية بصورة اػبطر توزيع يتم كهبذا ،منها جزء
  2.التأمُت لوثيقة شراءىم عند ؽبم اؼبؤمن هبا يستفيد اليت الطريقة بنفس اؼبالية اغبماية من

التأمين  إعادة أنواع :ثانيا
لفهم جيد لتقنيات إعادة التأمُت من األفضل التمييز بُت ـبتلف األشكاؿ كالصيغ من الناحية     

 .التقنية كمن الناحية القانونية
شكاؿ إعادة التأمُت حسب الطابع اإللزامي أك االختيارم  أيبكن أف مبيز بُت: المعيار القانوني-1

 :للتنازؿ كالقبوؿ كما يلي
 (: Facultative Reinsurance)إعادة التأمين االختياري -1-1
 منفرد بشكل خطر كل عن ،أكثر أك تأمُت معيد دبفاربة اؼبباشر التأمُت شركة بقياـ عادة  كيتم  

 .3معدلة كأسعار بشركط يقبلو أك يرفضو أك اػبطر ىذا يقبل أف كللمعيد

                                                           
1
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 أف دبعٌت التأمُت، معيد قبل من الرفض أك اؼبوافقة تنتظر ألف مضطرة تكوف التأمُت شركة فإف كعليو 
 أم رفض أك بقبوؿ ملزمان  ليس فهو ،اؼبعيد اختيار حرية على يتوقف التأمُت إعادة من النوع ىذا

 .التأمُت ؼبعيد خطر أم تسند أك تتنازؿ ال بأف اغبرية التأمُت لشركة أف كما عرض
 إذل يؤدم فبا اؼبسندة، الشركة قبل من كبَتين كجهد كقت تتطلب أهنا الطريقة ىذه ب علىاكيع

 1.اإلدارية التكاليف ارتفاع
باإلضافة إذل عدـ التأكد من إمكانية اغبصوؿ عليو، حيث أف معيد التأمُت غَت ملـز بقبوؿ     

التأمُت الذم تعرضو عليو شركات التأمُت، كخصوصا إذا كانت نتائج التأمُت اؼبطلوب إعادتو سيئة 
بالنسبة ؼبعيدم التأمُت، زيادة عن التأخَت إذ أف شركات التأمُت ال تستطيع أف تصدر كثيقة التأمُت 

 2.اؼبطلوبة فورا، بل عليها االنتظار غبُت كركد موافقة معيد التأمُت عليها
( Obligatory Reinsurance: )(االتفاقي )اإللزامي التأمين إعادة -1-2

بأف وبيل  اؼبؤمن اؼبباشر فيها يلتـز حيث،  بُت شركة التأمُت كإعادة التأمُتاتفاؽتكوف دبوجب    
من األخطار اؼبتعاقد عليها ككفقا لشركط ؿبددة ؼبعيد التأمُت، كيلتـز ىذا األخَت بقبوؽبا  معينة نسبة

كذلك طبقا لالتفاؽ اؼبرـب بينهما مسبقا، حبيث تكوف اإلحالة من قبل اؼبؤمن اؼبباشر، كالقبوؿ من 
  3.جانب معيد التأمُت إجباريا على كل منهما

 كمعيد اؼبسندة الشركة من كل بُت ،مسبقا معقودة اتفاقية ىناؾ تكوف الطريقة ىذه دبقتضىإذف 
 الشركة عليها تتعاقد عملية كل من ،التأمُت معيد يقبلها اليت األجزاء أك النسبة توضح التأمُت
 اؼبتفق اعبزء أك النسبة حدكد يف الطرفُت لكال ملزمة تكوف االتفاقية أف أم ،معُت فرع يف اؼبسندة

 .عليو
(: La réassurance Semi Obligatoire) إعادة التأمين نصف إلزامية -1-3
 :   تدعى بالطرؽ االختيارية من جانب كاحد، كتتضمن 
تسمى أيضا إعادة التأمُت مع كجوب : (FAC OB)إعادة تأمين اختياري إجباري -1-3-1

، فهي اختيارية من جانب اؼبؤمن اؼبباشر كالذم يتمتع (Open cover)القبوؿ، كطريقة الغطاء اؼبفتوح

                                                           
1

 .94، ٓشعغ عبثن، صػٔبد عؼذ ٓؾٔذ اُظب٣ؾ
2
 .4، ص2014، الكوٌت، 1، معهد الدراسات المصرفٌة، العددإعادة التأمٌن حسٌن عباس الشمري،  

3 François Couilbault et  Constant Eliashberg, Les grandes principes de l’assurance, 8
eme

édition , Paris, 

2007, p 58. 
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حبرية االنتقاء، باؼبقابل تكوف شركة إعادة التأمُت ملزمة بقبوؿ العرض، دكف أف يكوف ؽبا حرية 
 . االختيار أك الرفض

 استيعابية طاقات على للحصوؿ اشرةؼببا الشركة جانب منين التأـ إعادة من النوع ذاق يستخدـ ك
، كعموما أغلب اؼبعيدين ال يفضلوف ىذا الشكل، ؼبا قد يًتتب عليها من صعوبة يف ربقيق إضافية

 1. توازف ؿبافظهم
تسمى إعادة التأمُت مع كجوب التنازؿ (: OB FAC)إعادة تأمين إجباري اختياري -1-3-2

كدبوجبها يلتـز اؼبؤمن اؼبباشر بصفة إجبارية بالتنازؿ للمعيد، باؼبقابل ىذا األخَت لو اغبرية التامة يف 
 .قبوؿ أك رفض اعبهة اؼبتنازلة

 :تنقسم طرؽ إعادة التأمُت كفق ىذا اعبانب بشكل أساسي إذل نوعُت كنبا: الجانب التقني-2
 2(:Proportional Treaties )النسبي  التأمين إعادة-2-1

 أف تريد اليت النسبة بتحديد اؼبسندة الشركة تقـو ،التأمُت إعادة عمليات من النوع ىذا يف     
 األقساط توزيع يتم حيث التأمُت، معيدم إذل الباقي إسناد على كتوافق ،اػبطر من هبا ربتفظ

 إعادة من أنواع العقد، كىناؾ عدة يف عليها اتفق اليت التأمُت مبالغ توزيع نسب بنفس كاػبسائر
:  ىي النسيب التأمُت

(: Quota share)  الحصص النسبيةاتفاقية-2-1-1
 التأمُت إذل معيد يتنازؿ أف األصلي اؼبؤمن يتعهد تسمى أيضا باتفاقية اؼبشاركة، كيقصد هبا أف      

 نفس أساس على التنازؿ ىذا كيصَت اؼبؤمن، فيو يكتتب خطر كل من التعاقد يف ؿبددة نسبة عن
 3.لو كاؼبؤمن اؼبؤمن بُت األصلي التعاقد أساسها على مت اليت كاالتفاقيات كالشركط ،التأمُت سعر

باعتبار أهنا زبفف من العبء اؼبارل ، كاتفاقية اؼبشاركة تفضلها يف الغالب شركات التأمُت اعبديدة
على الشركة اعبديدة عن طريق االحتفاظ بنسبة صغَتة من اػبطر، كإعادة الباقي لدل شركات 

 4.اإلعادة
 

                                                           
  ، 2001،اإلعٌ٘ذس٣خ اُغبٓؼ٤خ، اُذاس ،انزأيٍٛ إػبدح الزصبدٚبد اُـ٢٘، ػجذ ٓظطل٠ اُشصام، ػجذ اُغؼ٤ذ دعط : -ثزظشف ثبالػزٔبد ػ٠ِ 1

 .49ص

  . 470ص ،2003، ٓظش اُوبٛشح، عبٓؼخ ،انزأيٍٛ ٔ انخطش إداسح اُؾ٤ٔذ، ػجذ ٗبٛذ أؽٔذ، ؽٔضح ٓٔذٝػ                                  -  

 
2
 .95 ػٔبد عؼذ ٓؾٔذ اُظب٣ؾ، ٓشعغ عبثن، ص 

 
3
 .8، ص ٓشعغ عبثن ٓؾٔذ ػجذ اُؼض٣ض اُظبك٢ ػج٤ذ، أؽٔذ ػ٢ِ أؽٔذ، 
4
 .18، ص2006، جامعة الكوٌت، كلٌة الشرٌعة، -العقبات والحلول–إعادة التأمٌن  عبد العزٌز خلٌفة القصار،  
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 :(Surplus ) الفائض اتفاقية-2-1-2
ة فائض اػبط، يوافق معيد التأمُت على قبوؿ بعض مبلغ التأمُت على كل اؼبخاطر دبوجب اتفاقي     

اليت تتجاكز صايف االحتفاظ احملدد، كعادة يشار للمبالغ اليت يلتـز معيد التأمُت بقبوؽبا بعدد من 
 1.كيعرب عنو بتعدد االحتفاظ" اػبطوط"
 :المتغيرة الحصة أساس على التأمين إعادة-2-1-3

 تغيَت يبكن ال اليت ،اغبصة اتفاقية صبود اؼبسندة الشركة فيو تتجاكز ةتفاقياال من النوع ىذا كيف      
 اؼبتغَتة اغبصة أساس على التأمُت إعادة عملية مع التأمُت شركة تستطيع حيث فيو، احتفاظها حد
 اؼبسندة للشركة تعطي العملية ىذه فإف كعليو كاػبطر، التأمُت نوع حسب ـبتلفة حبدكد ربتفظ أف

 نوع حسب التأمُت شركة احتفاظ حد اختالؼ كمع التأمُت، لنوع كفقا يتغَت الحتفاظها متغَتا حدان 
 ؿبفظة على وبصل يعد كدل ،اؼبسندة الشركة مع بالكامل يشارؾ يعد دل التأمُت معيد فإف التأمُت
 التأمُت إعادة عملية يف كما ،عالية عمولة على اؼبسندة الشركة ربصل ال كبذلك  متوازنة أخطار

 2.اغبصة أساس على
 :والحصة الفائض أساس على التأمين إعادة-2-1-4

 اتفاقية من احتفاظها حد زبفيض يف التأمُت شركة ترغب عندما ،االتفاقية ىذه كتستخدـ     
 تلجأ ما كغالبا اغبصة، معيد إذل اغبصة اتفاقية عرب منو جزء إسناد خالؿ من كذلك الفائض

 دببالغ االحتفاظ تستطيع فال ،التأمُت ؾباؿ يف كجديدة مبتدئة كوفت عندما  النوع ىذا إذل تشركااؿ
 يسمى اغبالة ىذه كيف جديد، تأمُت فرع يف االكتتاب يف التأمُت شركة تبدأ عندما أك كبَتة، تأمُت
 اعبزء أما االحتفاظ، ىذا من مئوية نسبة اغبصة معيد كيأخذ ،"اإلصبارل باالحتفاظ" االحتفاظ حد

 التأمُت شركة نصيب من فيبقى ،اغبصة معيد نسبة تنزيل بعد اإلصبارل االحتفاظ من اؼبتبقي
 ".الصايف باالحتفاظ "كيسمى

 (:Non- Proportional Treaties) نسبي الغير التأمين إعادة-2-2
 كلياتؤاؼبس توزيع يف نسيب أساس على تقـو كال ،النسبية االتفاقيات من ظهورا أحدث  ىي 

 شكلُت كتأخذ التأمُت كمعيدم اؼبسندة الشركة بُت ،اػبسائر توزيع على تعتمد بل كاألقساط
 :ـبتلفُت

                                                           
1
 Emmett J. Vaughan, Therese M. Vaughan, op.cit, p156. 

95، ٓشعغ عبثن، صػٔبد عؼذ ٓؾٔذ اُظب٣ؾ
2
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      (Excédent de perte) :الخسارة فائض اتفاقية-2-2-1
 كيتحدد دببلغ تتحملو من اػبسارة ،مُت بأكلويةأدبوجب ىذا النوع من االتفاؽ ربتفظ شركة الت    

 كاليت تقع ضمن حدكد ىػػػذه األكلوية، أما اؼببلغ اؼبتبقي من حدكد االتفاقية فيتحملو ،اليت قد ربصل
 كقد ىبضع إذل االتفاؽ ،كلكل شروبة حدكد دببلغ معُت (Layers)اؼبعيد كيكوف على شكل شرائػح 

 1.(مُت كاؼبعيد أحياناأكمشاركة بيػن شركة الت)النسيب 
  (:Stop loss )الخسارة وقف اتفاقية-2-2-2

، حيث دبوجبها يقـو معيد التأمُت بتغطية جزء من اػبسائر السنوية اليت     ىي نادرة جدا اليـو
 2.اؼبؤمن، كال تفوؽ سقف الضماف احملدد يف االتفاقيةتغطية تتجاكز حد 

 التقنيات الحديثة لتحويل المخاطر التأمينية: المطلب الثالث
 أصبحت كاسعة كمتنوعة، كىذا ألهنا سبتد لعقود ،     إف تشكيلة اػبدمات اؼبقدمة يف ؾباؿ التأمُت

مهيكلة لعدة سنوات كمتعددة الفركع، األمر الذم أدل إذل استدعاء اؼبستثمرين يف أسواؽ اؼباؿ 
 ككمصدر إضايف لطاقة االكتتاب، باإلضافة إذل ظهور أشكاؿ ،كحل آخر لتحويل أخطار التأمُت

" إعادة التأمُت غَت التقليدية"عديدة غَت كالسيكية لتحويل اػبطر ربت تسمية 

 (La titrisation des risques d’assurance) تقنية توريق أخطار التأمين: الفرع األول
يعترب التوريق كأحد االبتكارات اؼبالية، كىو كسيلة فعالة لتحويل األخطار لألسواؽ اؼبالية، كىذا      

. لتجزئتها على ؾبموعة من اؼبستثمرين الذين يهدفوف لتحقيق عوائد

عموميات حول توريق أخطار التأمين  : أوال
    تعد تقنية توريق األخطار التأمينية كأحد االبتكارات اؼبالية، كىي إسًتاتيجية أساسية للتحوط 

.  ضد األخطار اغبادة، كىو ـبطط بديل كمكمل إلعادة التأمُت
 
 
 
 

                                                           
1
يٍٛ انؼشالٛخ أدساسخ فٙ ششكخ انذ - حذ االحزفبظ األيثم ٔإػبدح انزأيٍٛ ٔػاللزًٓب ثضٚبدح أػًبل ششكخ انزبيٍٛ، أُٜذ١ ؽٔذ ٓظٜش ػجذأ 

  .11ص، 2012، ثـذاد، ٓشطذ اُزأ٤ٖٓ اُؼشاه٢ -انؼبيخ 
 

2
 Philippe Trainar, Assurance et stabilité financière, Revue de la stabilité financière, N°5, Banque de 

France, Paris, 2004, p85.  
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: مفهوم تقنية توريق أخطار التأمين وآلية عملها-1
: المفهوم1-1

 يف شكل ،عملية مالية يتم من خالؽبا ربويل األخطار لورقة مالية" :توريق األخطار التأمينية ىو    
سندات لألسواؽ اؼبالية، كىو أداة بديلة إلعادة التأمُت يقـو من خالؽبا اؼبؤمن بتخفيض كتسيَت 

 1."األخطار كربويلها ألطراؼ أخرل
 "عملية ربويل للمخاطر اؼبكتتبة يف شكل أكراؽ مالية كنقلها لألسواؽ اؼبالية"كما يعرؼ بأنو 

 2:كبالتارل تنطوم عملية توريق أخطار التأمُت على عنصرين أساسُت نبا
 نقل اؼبخاطر اؼبكتتب فيها إذل أسواؽ رأس اؼباؿ، من خالؿ تداكؽبا يف شكل أكراؽ مالية؛-
العنصر الثاين ينطوم على اؼبتلقي النهائي للمخاطر كالذم يتمثل يف اؼبستثمر، كالذم بدكره يواجو -

حالتُت عند شرائو ؽبذه الورقة اؼبالية، إما حدكث أك ربقق الكارثة، كىنا يتحمل اػبسائر بالنسبة 
للمبلغ األساسي كالفوائد، أك عدـ حدكث الكارثة، كىنا وبصل على تسديدات يف شكل قسيمات 

 .كعوائد عن اؼببلغ األساسي
كتبادؽبا على  (SPV)إذف فالتوريق ىو عملية يتم فيها ربويل اػبطر من خالؿ شركة ناقلة خاصة

شكل سندات، كيف ىذه اغبالة حامل السند نفسو دبثابة معيد التأمُت للخطر، كىكذا فإف أسواؽ 
 3.يف عملية نقل اؼبخاطر"عادة التأمُت إ" دبثابة ارأس اؼباؿ أيض

توريق األخطار الكارثية، كاليت تتعلق باألخطار الكبَتة : كيصنف التوريق حسب طبيعتو إذل نوعُت
جدا اليت توصف نتائج ربققها بالكارثة، كتتميز هبا عادة التأمينات العامة، كتوريق األخطار الغَت 

 4.الكارثية
 :آلية توريق أخطار التأمين-1-2

، كىذه (ILS)    تتم عملية توريق أخطار التأمُت بواسطة أدكات مالية تتمثل يف سندات التأمُت
الورقة اؼبالية اؼبرتبطة بالتأمُت، ىي أداة مالية ؽبا قيمة اظبية، تتعلق بتحقق أك عدـ ربقق أخطار 

                                                           
1
 Miguel Alferieff , Anne le Goff, La titrisation des risques assurances :une solution le marché face au 

risque de pandémie, séminaire Innovation, Institut du Cnam, 2007, p4. 
2
Richard  W Gorvett, Insurance Securitization : The development of a new asset class, warking paper, 

New York,1999, p137-138. 
3 European Commission, Study into the methodologies for prudential supervision of reinsurance 

with a view to the possible establishment of an EU framework, KPMG, 2002, p13. 
4
 L .Caillat, C .Dutang , T .Nguyen, Q.Tran , T .Thuy, Titrisation des risques d’assurance, Rapport rédigé 

en TALEX, 2008, p9 .
  


 ILS : Insurance  Linked Securities 



إدارة العمليات التأمينية والمخاطر المرتبطة بها.........................................الفصل األول  

 

 44 

التأمُت، كمعظم ىذه األكراؽ اؼبالية تكوف مهيكلة يف شكل سندات، بنسب فائدة متغَتة كتتعلق 
 1(.cat bonds)بالكوارث الطبيعية، كيسمى ىذا النوع اػباص بسندات الكوارث 

 :   كيبكن توضيح آلية توريق أخطار التأمُت من خالؿ اؼبخطط اؼبوارل
 آلية توريق أخطار التأمين: (3-1)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

Source: Alexandre Scherer, La titrisation des risques d’assurance : le marché 

des "Insurance  Linked Securities" (ILS), Revue d'économie financière, n°59, 

2000, p136. 

 2: من خالؿ اؼبخطط يبكن تلخيص خطوات توريق األخطار التأمينية على النحو التارل
شركة التأمُت األصلية أك إعادة التأمُت، اليت ترغب يف التنازؿ عن جزء من األخطار اليت حبوزهتا - 

كيتم تأسيس ىذه الشركات الناقلة كفق الشركط اعببائية  (SPV)إذل شركة ناقلة كسيطة تسمى 
 كالتنظيمية لكل بلد؛ 

اؼبستثمرين الذين يرغبوف يف تنويع ؿبافظهم، من خالؿ شراء سندات التأمُت اليت يركف فيها فرصة - 
 لتحقيق عوائد مغرية من طرؼ الشركات الناقلة؛

تقـو باستثمار األمواؿ الناذبة عن بيع السندات يف صناديق  (SPV)الشركة الناقلة اؼبتخصصة - 
 االستثمار اليت ربقق عوائد؛

 الشركة الناقلة اؼبتخصصة ربرص على اغبصوؿ على عائد مضموف؛- 

                                                           
1
 Alexandre Scherer, La titrisation des risques d’assurance : le marché des "Insurance Linked 

Securities" (ILS), Revue d'économie financière, n°59, 2000, p136.  
2
 Jean- François Walhim, Valentin Bauwens, la titrisation du risque d’assurance, Édition larcier, Bruxelles, 

2008, p55 . 

 SPV : Special Purpose Vehicle. 

          

                                  التغطية    األمواؿ                                                       

                                                                                                                          

                                         القسط                             سندات الكوارث

العوائد                                             / ربويل اػبطر             

أو  المتنازل
 المعيد

SPV 

  متخصصةشركات ناقلة
 المستثمرون
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الشركة الناقلة تقـو بإبراـ عقد مع شركة التأمُت، أك إعادة التأمُت لنقل اػبطر كىيكلتو، مقابل - 
 .  قسط سنوم عن اػبطر اؼبتنازؿ عنو

 :أسباب اللجوء إلى تقنية توريق أخطار التأمين-2
تقليديا كاف االستثمار يف أخطار التأمُت، يتم عن طريق شراء أسهم شركة التأمُت، كمع مبو      

أسواؽ التأمُت كزيادة اؼبخاطر، أصبحت شركات التأمُت تبحث عن طرؽ للتقليل من تقلبات 
الكوارث، كذلك إما عن طريق رفع رأظباؽبا، كاليت تعترب عملية مكلفة ؽبا، أك اللجوء إذل إعادة 
التأمُت لتحويل اؼبخاطر كاليت تعترب غَت كافية يف الكثَت من األحياف، كعليو ظهرت تقنية توريق 

أخطار التأمُت كبديل لنقل األخطار للسوؽ اؼبارل، كاليت تعترب غَت مكلفة على اؼبدل الطويل مقارنة 
 1.برفع رأظباؿ

 2:إذف التوريق يوضح أكجو القصور اؼبوجودة يف سوؽ إعادة التأمُت يف عدة نقاط
اؼبخاطر اليت ترتبط بأسواؽ التأمُت كإعادة التأمُت قد تكوف غَت مًتابطة مع غَتىا من اؼبخاطر يف  -

 االقتصاد؛
كرأس اؼباؿ من شركات  كباؼبقارنة مع إصبارل حجم األكراؽ اؼبالية اؼبتداكلة يف أسواؽ رأس اؼباؿ،- 

 فإف أكرب توقع ػبسارة اؼبؤمن  كباإلضافة إذل ذلك،التأمُت كشركات إعادة التأمُت يعد ضئيال جدا
ىي أيضا كبَتة جدا، كبالتارل فمن اؼبرجح أف يكوف نقل اؼبخاطر مباشرة لألسواؽ اؼبالية أكثر 

 كفاءة؛
أف تقلل إذل حد كبَت، أك القضاء على خطر عدـ اؼبالءة   (التوريق)إذا يبكن لألدكات اؼبالية - 

 .  اؼبتأصل يف عقود إعادة التأمُت
أك إعادة )كعليو كمن خالؿ ما سبق يبكن توضيح مزايا التوريق على كل من شركات التأمُت 

 3 :كاؼبستثمر فيما يلي (التأمُت
 
 
 

                                                           
1
 David Cummins, Securitization of Life Insurance Assets and Liabilities, 2

nd
 international  longevity risk 

and capital market solutions symposium, The Wharton School, 2006, p5-7 .  
2
 David Cummins, Philippe Trainar, Securitization, Insurance and Reinsurance, Article in The Journal of 

risk and insurance, Vol 76, No 3, 2009, p475.  
3
Harvey Powers , Insurance Securitization: A Ripe Market? , Society of Chartered Property and Casualty 

Underwriter, CPCU eJournal, Vol 65,  N
o
10, 2012, p1. 
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o بالنسبة لشركات التأمين:  
يبكن أف يوفر ؽبا العديد من اؼبزايا مثل ربسُت ىيكل رأس اؼباؿ، زيادة السيولة، كربقيق األرباح -
الذم يعترب من اػبصائص الفريدة للمعامالت اؼبتعلقة هبذه السندات مقارنة بإعادة التأمُت )

.  ، كما يعترب آلية سبويل إضافية بالنسبة للشركة(التقليدية
o بالنسبة للمستثمر  :

 .يبكن أف يستفيد من اػبربات األساسية لشركات التأمُت-
 توريق األخطار التأمينية عملية عن الناذبة اؼبالية األكراؽ أف كوف التنويع، توفر  للمستثمر إمكانية-

 . كتوفر عائد أعلى يف حالة عدـ ربقق الكارثة،اؼبالية األكراؽ باقي مع االرتباط عديبة تكوف
سوق األوراق المالية المرتبطة بالتأمين : ثانيا

 دبقدار اظبي إصبارل ،من عشرات السندات (ILS)   تتكوف سوؽ األكراؽ اؼبالية اؼبرتبطة بالتأمُت 
حاليا على اؼبستثمرين  (ILS) كتعرض سوؽ األكراؽ اؼبالية اؼبرتبطة بالتأمُت ، مليار دكالر2يقدر بػػػػػػ 

كالعديد من اؼبؤمنُت كمعيدم التأمُت " BB"مستويات عوائد مغرية، كىذه األكراؽ اؼبالية منقطة بػػػػ
يتحكموف يف ىذه اؼبستويات، كيتعاملوف كمستثمرين يف ىذا السوؽ، كباقي اؼبستثمرين ىم بنوؾ 
كصناديق استثمار، كشركات تأمُت على اغبياة، أما األخطار األكثر توريقا ىي اؽبزات األرضية يف 

 1.كاليفورنيا، كاألعاصَت يف فلوريدا، كأيضا اؽبزات األرضية كالرباكُت يف الياباف
أعواـ 10 أعواـ، كعلى كبو استثنائي قد يصل إذل 3أما استحقاؽ ىذه األكراؽ فيتنوع ما بُت عاـ ك

ىناؾ العديد من سندات الكوارث اليت حاف استحقاقها كدل يكن ىناؾ أم خطأ أك عيب يف ك
 2.التعامل

  (La réassurance non traditionnelle ) إعادة التأمين غير التقليدية: الفرع الثاني
" إعادة التأمُت غَت التقليدم"    لقد ظهر مؤخرا شكل جديد إلعادة التأمُت كاؼبدرج ربت تسمية 

 .كالذم هبمع أشكاؿ غَت كالسيكية لتحويل اػبطر، كتتمثل يف إعادة التأمُت اؼبالية
 
 
 

                                                           
1
Alexandre Scherer , op .cit, p139. 

2
 Ibid, p141. 
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 (La réassurance Financière )       إعادة التأمين المالية: أوال
 مفهوم إعادة التأمين المالية-1

فريدة تأخذ بعُت االعتبار اعبانب اؼبارل، كبالتارل  عملية إعادة تأمُت"    إعادة التأمُت اؼبالية ىي 
   1".فهي أداة ـبتلطة بُت إعادة التأمُت كاؼبالية

 بُت  )سنوات ثالث عموما( األجل طويل اتفاؽ "عن عبارة بأهنا اؼبالية التأمُت إعادةكما تعرؼ   
 التأمُت إعادة أقساط توظيف طريق عن اؼبالية، األدكات على النوع ىذا يعتمد التأمُت، كمعيد منؤادل
 األكؿ لسببُت ؾبزيا يكوف التوظيف كىذا سنوات، ثالث ؼبدة ضرائب يهاؼ توجد ال توظيفات يف

 ؼبعيد ؿزيتنا منؤـ مثالؼ ،"الضريبة انعداـ جراء وبققها اليت الضريبية راتؼللو كالثاين مدتو، لطوؿ
 مقابل ) احملفظة ىذه يف التأمُت معيد التزاـ يبثل( مليوف 100ػػػػ ب مقدرة أخطار ؿبفظة عن التأمُت

 مليوف 100 حوؿ كونو مستفيد مناؼبؤ :سنوات ثالث ؼبدة مليوف 80 التأمُت إعادة أقساط عؼد
 ألنو ؾكذؿ مستفيد التأمُت كمعيد مليوف، 20 قدره عائدا رؼك أم قطؼ مليوف 80 ب األخطار من

 اؼبدة، هناية يف األرباح على كيتحصل ؾبزم عائد دبعدؿ ،سنوات ثالث خالؿ مليوف 80 سيوظف
 2.أقصى كحد مليوف 100 عند ؿبدكد يتحملو الذم اػبطر أف  اـؾ
إذف التقنية اعبديدة إلعادة التأمُت اؼبارل، هتدؼ إذل نقل اؼبخاطر الكبَتة كاؽبامة كبو األسواؽ   

اؼبالية كتشمل خصوصا اػبدمات اؼبالية لشركات التأمُت، كاؼبخاطر اؼبالية للشركات متعددة 
، ىذه األساليب (اآلسرة)اعبنسيات، معاعبة الكوارث، كتسيَت الشركات اليت تقـو بالتأمُت الذايت 

تسمح بإعادة توزيع ـباطر التأمُت بُت عدد كبَت من اؼبسانبُت، الذين يشًتكف قيم األكراؽ على أمل 
ربقيق ربح، كبالتارل فالسوؽ اؼبارل أصبح مكانا مركزيا إلدارة اؼبخاطر الكربل، كهبذا ابتعد التأمُت 

تدرهبيا عن أعماؿ التأمُت األكرل، ليتوذل دكر اػببَت يف اؽبندسة اؼبالية، كهبذا دل يعد اػبطر اؼبادم ىو 
 3.الشغل الشاغل لشركة التأمُت، كلكن رأس اؼباؿ االستثمارم

 أىمية إعادة التأمين المالية-2
   إعادة التأمُت اؼبارل يبثل التقارب بُت السوؽ اؼبالية كسوؽ إعادة التأمُت، ألف شركات إعادة 

التأمُت سبتص اؼبزيد من ـباطر االئتماف، كأسعار الفائدة من عقود إعادة التأمُت التقليدية، كباإلضافة 
                                                           

1 Bénédicte Dollfus , Une opération sui generis : La Réassurance « Finite », Colloque AIDA-AJAR. 

Assurances et banques le secteur le secteur financier entre cohérence et confusion, 2012, p3. 
2
، أُإرٔش اُذ٢ُٝ يمبسَخ دساسخ :انزأيٍٛ نششكخ رغطٛخ كجذائم انزأيٍٛ ٔإػبدح انزأيٍٛ أخطبس رٕسٚكخبعق،  اُذ٣ٖ ثٞسهجخ، عٔبٍ شٞه٢ 

ٓ٘زغبد ٝرطج٤وبد االثزٌبس ٝاُٜ٘ذعخ أُب٤ُخ ث٤ٖ اُظ٘بػخ أُب٤ُخ اُزو٤ِذ٣خ ٝاُظ٘بػخ أُب٤ُخ اإلعال٤ٓخ، عبٓؼخ كشؽبد ػجبط، عط٤ق : ؽٍٞ

 .104، ص2014اُغضائش، 
3 Andràs November et Valérie November, Risque, assurance et irréversibilité, Revue européenne des 

sciences sociales, Tome XLII, 2004, N° 130, p171. 
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إذل ذلك يبكن يف كثَت من األحياف أف يكوف القسط مقـو بعملة أجنبية، كبالتارل يقدـ ىذا اؼبنتج 
 1:طبس فركؽ تعطيو طابع مارل مقارنة مع إعادة التأمُت التقليدية

 أكال نقل كسبويل اػبطر يتم يف عقد كاحد؛- 
 يتم نقل ـباطر االكتتاب بشكل أقل لشركة إعادة التأمُت مقابل إعادة التأمُت التقليدية؛- 
عقود إعادة التأمُت اؼبالية تغطي عموما لعدة سنوات، أما إعادة التأمُت التقليدية فتكوف لسنة - 

 كاحدة؛
بالنسبة لعوائد استثمار أقساط التأمُت يتم تضمينها ضمنيا يف سعر إعادة التأمُت، كأخَتا يتم - 

 .كشركة إعادة التأمُت (مشًتم إعادة التأمُت)عادة تقاسم اؼبخاطر بُت اؼبؤمن 

 أشكال إعادة التأمين المالية: ثانيا
 كخطر، التوقيت خطر،  اؼبهيكلة التسويات :ىي أشكاؿ ثالثة من اؼبالية التأمُت إعادة تتكوف  

 2 احملدكد االكتتاب
  (:structurés) Règlements  المهيكلة بالتسويات المالية التأمين إعادة-1
 تأمُت إعادة أقساط مقابل ،التأمُت معيد إذل خطاراأل ؿبفظة منؤادل وبوؿ الشكل، ىذا دبوجب   

 منؤادل أمواؿ التأمُت معيد دبوجبها يسدد اليت كاؼببالغ التواريخ ربدد اـؾ اغبالية، بالقيمة تسدد
 اـ،ؾ)اؼبهيكلة بالتسويات ظبيت لذا(  ؽبم منؤادل اهتج منؤادل التزاـ كيةمديناـ عن النظر بغض ؾؿذك
 من ال الناتج الضرر ربمل أك ،األضرار كقوع خطر أم ،التأمُت خطر التأمُت معيد يتحمل ال 

 مردكدية خطر ىو يتحملو الذم الوحيد اػبطر حدكثها، توقيت كال اؼببالغ كال العدد حيث
 معيد مالءة عدـ خطر إليها اؼمضا ،السابقة األخطار كل منؤادل يتحمل حُت يف توظيفاتو،
 .منؤللم بالنسبة ادخار كسيلة إال ىو ما التأمُت إعادة من الشكل ىذا كبالتارل التأمُت،

 (Risque temporel) التوقيت بخطر المالية التأمين إعادة-2
 أف كوف التوقيت، ىو كاحد جانب يف إال ،السابق الشكل التأمُت إعادة من الشكل ىذا يشبو    
 يقـو أف يبكن أنو أم نامة،زالر خطر يتحمل ،توظيفاتو مردكدية خطر إذل ةضاؼباإل التأمُت معيد

 عوائد تكوف قد أك التوظيفات، عوائد على حصولو مع ؽؼيتوا ال توقيت يف الضرر بتعويض
 من نوعُت التأمُت معيد ربملم اغبالة ىذه يف كبالتارل ،الضرر لتعويض يةؼكا يرغ التوظيفات

 يتحمل ال ؾكذؿ الشكل ىذا كيف التعويضات، توقيت كخطر، التوظيفات مردكدية خطر: اػبطر

                                                           
1 Jean-Philip Dumont, Gestion des risques des compagnies d’assurance : une revue de la littérature 

récente, Assurances et gestion des risques, vol. 79(1-2), 2011, p69-70 . 
2
 .105 ٓشعغ عبثن، صخبعق، اُذ٣ٖ ثٞسهجخ، عٔبٍ شٞه٢ 
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 خطر أما نامة،زالر خطر إال التأمُت معيد إذل وبوؿ ال فـؤادلؼ كمنو التأمُت خطر التأمُت معيد
 .االكتتاب خبطر اؼبالية التأمُت إعادة ىو جديد شكل طور لذا دبفرده، منؤادل يتحملوؼ االكتتاب

 (risque de souscription limité) المحدود االكتتاب بخطر المالية التأمين إعادة-3
 التأمُت إعادة قسط يقًتح شبة كمنL1 احملتمل الضرر مبلغ التأمُت معيد يقدر الشكل ىذا دبوجب   

  حيث L2 اللتزامو األقصى اغبد يقدر بعدىا ،L1) تقدير أساس على مبٍت قسط ( منؤادل على
(L2 L1) ، التأمُت إعادة مثل نامةزالر كخطر ،مردكدية التوظيفات خطر يتحمل التأمُت معيد كمنو 

 .L1  عن اؼبًتاكم الضرر زاد إال ما حالة يف حبت تأميٍت خطر إذل ةضاؼباإل ،التوقيت خبطر
تصنيف المخاطر المرتبطة بشركات التأمين : المبحث الثالث

  أثناء قيامها بنشاطهااؼبخاطر من العديد اؼبالية، اؼبؤسسات من كغَتىا التأمُت، شركات تواجو    
نتيجة حاالت عدـ التأكد، كسبثل التقنيات الرياضية كاإلحصائية، األساليب األساسية اليت تعتمد 
عليها للتنبؤ باألخطار كحساب االحتماالت التجريبية حىت تكوف أقرب يف قيمتها إذل ما يتحقق 

 .فعال
ة والمحتملة والمخاطر متكررالتصنيف القائم على المخاطر ال: المطلب األول

الحرجة 
 ؾبموع يف بل د،ارانف على تصاديف حادث كل تقوًن من ينطلق ال اؼبعٍت اػبطر يف البحث    إف
 .االحتماالت نظرية أساس على ربققها، كفرص ربكمها، اليت العوامل إذل للتوصل اغبوادث ىذه

  المخاطر المحتملة والمخاطر الحقيقية:الفرع األول
 المخاطر المحتملة: أوال

 مفهوم االحتمال وأنواعو-1

 :مفهوم االحتمال1-1
، معينة فرصة ربقق أك ما، حادث كقوع إلمكانية قياس ىو رياضية، مقولة بوصفو االحتماؿ   

 لنظرية العلمية األطر عن ىبرجاف فإهنما للقياس، اغبادث كقوع أك الفرصة ربقق ىبضع ال كعندما
  1.االحتماالت

 إذل التوصل هبدؼ معينة، فرصة ربقق أك ما، حادث كقوع إمكانية قياس االحتماالت نظرية تعاجل
 من معينة، ظاىرة أك حادث فرصة  كتقاس،الفرصة أك اإلمكانية ىذه قيمة أك درجة عن يعرب رقم

                                                           
1
 .15ص ، 2016، ثـذاد، 2اُؼشاه٢، اُطجؼخ اُزأ٤ٖٓ ٌٓزجخ، ٔانزأيٍٛ انخطش إداسحاُٞسد١،  ػ٢ِ ع٤ِْ  
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 ؼبعرفة كذلك، الزمن من معينة فًتة خالؿ (Frequency) كتكرارىا كقوعها تواتر دراسة خالؿ
 .حركتها اذباىات على كالوقوؼ الظاىرة ربقق ربكم اليت العوامل
 :اآليت يف لالحتماؿ الرياضي اؼبفهـو تلخيص كيبكن

 معينة فرصة ربقق أك ما، حادث كقوع إلمكانية ،رقمي قياس االحتماؿ.  
 تكوف الناجحة اغباالت فإؼ )ف( اؼبمكنة اغباالت ؾبموع من جزء ىي )ج( الناجحة اغباالت ألف 

 .(ف < ج) :اؼبمكنة اغباالت من اقل دائمان 
 كاحداؿ من قل أدائما يكوف االحتماؿ. 
 العالقة االحتمالية تنتفي اؼبمكنة اغباالت ؾبموع مع الناجحة اغباالت تتساكل ندماع. 
 ربقق ألف أيضا، االحتمالية الصفة تنتفي )صفر = ج( صفرا  الناجحة اغباالت قيمة تساكم عندما 

 .مستحيال يكوف الناجحة اغباالت
 الواحد بُت أم كاالستحالة، التأكد قطيب بُت دائما، االحتماؿ قيمة تًتاكح أعاله، جاء ما ضوء يف

 (.صفر من كأكثر كاحد من اقل( منهما أم ليس كلكن كالصفر،
: أنواع االحتمال-1-2

:  )الرياضي( البديهي االحتمال- 
 كاحتساب الناجحة، اغباالت معرفة يبكن معركفان، اؼبمكنة اغباالت ؾبموع يكوف عندما   

 .البديهي باالحتماؿ االحتماالت، من النمط ىذا كيسمى .احتماالهتا
: )النسبي  التكرار( اإلحصائي االحتمال- 
 الكلي العدد معرفة عدـ ىو اغبياة، ؾباالت اغلب يف االحتماالت قياس تواجو اليت اؼبعضلة   

 .كالفاشلة الناجحة اغباالت قيمة ربديد العسَت من فإؼ لذا ،مسبقا اؼبمكنة للحاالت
 التأمُت معها يتعامل اليت األخطار مادة تشكل اليت اؼبؤسفة، اغبوادث على تنطبق اغبقيقة ىذه

 حوادث مع األمر ككذا اغبوادث، عدد معرفة يبكننا ال مثال، راتالسيا تأمُت ففي ،اػبطر كإدارة
 كأف :الزمن من كافية كلفًتة السابقة النتائج إذل الرجوع الباحث على يًتتب ؽبذا كغَتىا اغبريق
 على نقف أف جلأ من السنوات، من عدد خالؿ تراالسيا عدد إذل اغبوادث عدد ننسب

 .اؼبستقبلية لالحتماالت زبميناتنا نبٍت ذلك أساس كعلى العاـ كاذباىها ،اغبوادث معدالت
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  (Probability and Risk )والخطر االحتمال-2
 يصار، )تواترىا( تكرار اغبوادث دراسة خالؿ فمن اػبطر لنظرية أساسا االحتماالت، نظرية سبثل   
 ربقق عن اؼبتوقعة اػبسائر قيمة عن فيعرب اػبطر أما ،اؼبستقبل يف كقوعها احتماالت قيمة معرفة إذل

 1:عامالف وبكمها اػبطر قيمة فاف ؽبذا ،احملتملة اغبوادث
  (Frequency)  اغبوادث تواتر -
 (Severity)   اغبوادث عن الناصبة اػبسائر شدة -

 يف تدخل اليت ،اغبوادث رارؾت عن الناصبة اؼبالية اػبسارة دبقدار تتحدد ،للخطر النهائية القيمة إف
 عن الناصبة اػبسائر ـمقيتب يتحدد ،تاالسيار على التكميلي التأمُت فخطر ،اؼبعٍت اػبطر إطار

 .كغَتىا ... اؼبدنية كاؼبسؤكلية كاغبريق كالسرقة كاالنقالب االصطداـ حوادث
 نوإؼ اغبقيقة يف أما ،اػبطر قيمة وبكم الذم ىو )ىاارتكر( اغبوادث تواتر أف األكذل للوىلة يبدك قد
 أساسيا دكرا  حادث لكل اػبسارة معدؿ يلعب ، إذ )اػبسارة( اػبطر قيمة يف اؼبؤثرين العاملُت حدأ

 تواتر يزداد بينما  ،تراتوا اقل الكبَتة اػبسائر أف التطبيق حّيز يف كقبد ،اػبطر قيمة ربديد يف
 ىذه طبيعة بسبب التواتر، كثَتة األخطار من الزجاج ربطم فخطر ،الصغَتة اػبسائر ذات اغبوادث

 .كارثي حريق حبادث تقارف ال الواحد، اغبادث عن الناصبة اػبسارة معدؿ أف بيد ككظائفها اؼبادة
 مع للحوادث عاؿ تواتر :عكسية عالقة التأمُت، صناعة يف كشدهتا اغبوادث تواتر بُت العالقة   إف 

 .، كيبكن توضيح ىذه العالقة يف اعبدكؿ التارلكبَتة خسائر مع قليل تواتر أك، ضئيلة خسائر
التأمين  صناعة في وشدتها الحوادث تواتر بين العالقة: (2-1)الجدول رقم 

 توقع عدد الحوادث شدة الخسارة تواتر حدوثها مستوى  الخسارة
 مرة كاحدة يف السنة  منخفضة عارل  صغيرة

 مرة كل عشر سنوات متوسطة منخفض متوسطة
منخفض  كبيرة

 جدا
 اغبد األدىن عالية

     ، 2016، بغداد، 2العراقي، الطبعة التأمُت مكتبة، والتأمين الخطر إدارةالوردم،  علي سليم: المصدر          
. 19ص

 
 
 
 

                                                           
1
 .18 ٓشعغ عبثن، صاُٞسد١، ػ٢ِ ع٤ِْ 
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 1  المخاطر الحقيقية:ثانيا
 ىي تلك اليت لديها تأمُت توزيعات إحصائية :(risques avérés( )المعروفة)المخاطر الحقيقية -

 . للتنبؤ باحتماؿ كقوع اغبدث، كبالتارل تقييم التكلفة مسبقا،قوية
ىي بطبيعتها أكثر ( risques potentiels) المخاطر المحتملةعلى العكس من ذلك، فإف 

 حيث شركات التأمُت ربجم عادة ،صعوبة للتحديد، كىي ـباطر تتطلب مهارة  افًتاضية عالية
. لتحمل اؼبسؤكلية، كاؼبخاطر اإلسًتاتيجية ، كـباطر الصورة أك ظبعة تقع ضمن ىذه الفئة

 كؽبذا فالشركة مطالبة ،النظر يف اؼبخاطر احملتملة، على أهنا صعبة التحديد كبالتارل أكثر خطورة
كبعبارة أخرل، ال ، على اؼبخاطر اليت مت ربديدىا كأيضا التحوط ؽبا بتطبيق مبادئ الوقاية كاغبذر

 .يبكن للمدير توقع أف بعض اؼبخاطر أصبحت دائمة
 2.كقاية كاالحتياط ىي األساس قبل أف يصبح اػبطر احملتمل خطر حقيقيإذف اؿ

  مصفوفة المخاطر: الفرع الثاني
يبكن استخداـ مصفوفة حاالت التعرض للخسارة كفق للتكرار كاغبجم، حيث دكر ىذه اؼبصفوفة   

 .ىو اؼبساعدة يف ازباذ قرار التأمُت
مصفوفة المخاطر : (4-1)الشكل رقم 

                                                                                         تكرار
                                  ذبنب                              اؼبنع

 
 

                                 اغبماية
                                      

                       خطورة
Source : Catherine Veret, L'assurance comme technique de réduction de 

risques, Revue d'économie financière, n°84, 2006, p 3.  

   
                                                           

1 Caroline Aubry, La gestion des risques dans les entreprises françaises : état des lieux et émergence 

d'une approche cognitive et organisationnelle, Université Toulouse III - Laboratoire Gestion et Cognition, 

2011, p4 . 
2
 Godard Olivier, C. Henry, P. Lagadec, E, Michel-Kerjan, Traité des nouveaux risques, éditions 

Gallimard, 2003, p2. 
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 شدة)إف اؼبصفوفة التالية تبُت لنا أنواع ـبتلفة من اؼبخاطر كفقا لًتدد حدكث الكوارث، كشدهتا   
 .كدبجرد ربديدىا، ربتاج إذل أف زبفض إذا لـز األمر مث سبويل اؼبخاطر اؼبتبقية، (األثر

 1:اكل نوع من أنواع اؼبخاطر يبكن أف تكوف مرتبطة مع كسائط خاصة هبا للحد منها كسبويلو
 كمن اؼبسلم بو عموما ىو أنو ال ،تقلبات حساب التشغيل: تردد منخفض، شدة منخفضة- 

 ،كيبكن أف تكوف دبثابة عالمات ربذير من اؼبزيد من ـباطر كبَتة، توجد كسائل مفيدة للحد منها
 .يتم سبويلها من خالؿ االحتفاظ هبا، كيبكن  استيعاهبا بشكل طبيعي يف حساب النتيجة السنوية

كالوقاية ىي السبب ، (كتسمى أيضا اؼبخاطر اؼبتكررة)ـباطر الًتدد : تردد عالي، شدة منخفضة- 
كىذا للحد من ىذه ،  كذلك دبمارسة سياسة الرقابة الداخلية،لتقليل احتماؿ حدكث الكوارث

 .سفل، كيتم سبويل ىذه اؼبخاطر من خالؿ التأمُت الذايتاألاؼبخاطر إذل 
 تؤثر بقوة على رىذه اؼبخاط، (...شدة، خطورة)خطر حرج   :تردد منخفض، شدة عالية- 

  كمن الضركرم ازباذ تدابَت كقائية، كتفشل يف كثَت من األحياف لتصدم ؽبا،الشركة عند حدكثها
  . يتم إعداده قبل الكارثة،للحماية كاغبد من الضرر

 ىذا  للحد من كطأة ىذه اؼبخاطر ،كىذا ىو اجملاؿ من خطط استمرارية األعماؿ كإدارة األزمات
ترتيبات بديلة كيف هناية اؼبطاؼ من ككضع كيتم سبويل ىذه اؼبخاطر عن طريق التأمُت، ، إذل اليسار

 .األمواؿ اػباصة
كل ، كالتجنب للحفاظ على استمرارية الشركة: (أعلى اليمُت) ترددات عالية، شدة عالية- 

 . التخفيضات هبب أف تكوف ؾبتمعة للحد من كتَتة كشدة األخطار إجراءات
 .كعليو كانطالقا فبا سبق يبكن تلخيص حاالت التعرض للخطر يف اعبدكؿ التارل  

مصفوفة حاالت التعرض للخطر : (3-1)الجدول رقم 
 

 نوع
الخسارة 

تكرار 
الخسارة 

مصفوفة إدارة الخطر حجم الخسارة 

قبوؿ تأمُت اػبطر منخفض منخفض   1
قبوؿ التأمُت مع إعادة النظر يف بنود منخفض مرتفع  2

 (مبلغ التأمُت-القسط)العقد 

                                                           
1
 Catherine Veret, Op .cit, p4. 
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قبوؿ التأمُت مع إعادة النظر يف بنود مرتفع منخفض  3
 (مبالغ اإلعفاء-القسط)العقد 

عدـ قبوؿ التأمُت أك اللجوء للتأمُت مرتفع مرتفع  4
اؼبشًتؾ كإعادة التأمُت 

 

، دار مبادئ إدارة الخطر والتأمينجورج رهبدا، ترصبة ؿبمد توفيق البلقيٍت كإبراىيم ؿبمد اؼبهدم، : المصدر
. 103، ص2006اؼبريخ للنشر، الرياض، اؼبملكة العربية السعودية، 

  حيث تعكس اغبالة األكذل كاليت سبثل تكرار كحجم خسارة منخفضاف حالة التأمُت العادم    
كاليت تستطيع شركة التأمُت قبولو دكف تردد أك زبوؼ، من نتائج ربقق اػبطر، أما اغبالتاف الثانية 

كالثالثة فتمثالف حاالت يكوف فيها معدؿ أحد العنصراف مرتفع، كىذا اؼبوقف يبكن لشركة التأمُت 
 بعض التعديالت على بنود  كشركط  قبوؿ عقد التأمُت، كىذا بزيادة إما إجراءقبوؿ التأمُت مع 

   كربديد اؼبسؤكليةاإلعفاءمبلغ القسط أك زبفيض مبلغ التأمُت، أك االثنُت معا، ككضع شركط 
 إما مطلقة، كىو أف يتحمل اؼبؤمن لو نسبة إعفاءاتحيث ربتفظ اؼبؤسسة باألخطار يف صورة 

 كىو احتفاظ اؼبؤمن لو باألخطار ، النسيب أك اػباصاإلعفاء أك مبلغ معُت من اػبطر، أك ،مئوية
لقياـ بالتأمُت، كقد تلجأ شركة التأمُت إذل إعادة اذات اؼبخلفات اؼبالية األقل من مبلغ معُت ب

  التأمُت كالتأمُت اؼبشًتؾ ؽبذه األنواع من األخطار، أما اغبالة الرابعة فعادة ما ترفض شركات التأمُت
 كأخطار ،تأمُت ىذا النوع من األخطار، كاألخطار النادرة أك اليت يكوف فيها حجم اػبسارة كبَت

 كالذم يستلـز تدخل الدكلة كما ىو اغباؿ بالنسبة للجزائر، كقد تلجأ شركات ،الكوارث الطبيعية
  .التأمُت للتأمُت اؼبشًتؾ كإعادة تأمُت ىذه األخطار

 كتقييم اؼبخاطر اؼبتبقية ؽبا ،إذف فبا سبق قبد أف سبويل اؼبخاطر هبب أف تكوف مناسبة لنوع اػبطر
  .بعد التخفيض

يف ؾباؿ مبذجة األخطار، فمن اؼبعركؼ أف أم حدث عشوائي يتبع احتماؿ ثابت، كفق لقانوف 
اػبطر اؼبتكرر  كعلى نطاؽ أكسع أم مبذجة  ذبميع اػبطر،، إحصائي دبتوسط كاكبراؼ معيارم

 كالشكل التارل ،كاػبطر اغبرج قد يبكن أف يبثلو كل أك جزء من منحٌت اعبرس ملتوم إذل اليمُت
 1 .يوضح اؼبعاعبة عن طريق سبويل اػبطر

 
 

                                                           
1
 Catherine Veret, Op .cit, p5. 
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استمرارية التمويل وإدارة المخاطر : (5-1)الشكل رقم 

 
Source : Catherine Veret, L'assurance comme technique de réduction de 

risques, Revue d'économie financière, n°84, 2006, p 5.    

 
 
 
 
 
 
 
 

 التأمُت الذايت 

 اؼبنع

 التأمُت اؼبخصصات

 التجنب

 ـباطر جسيمة ـباطر متكررة

 ـباطر حساب التشغيل

 

 اغبماية
 إعادة التأمُت

 التمويل البديل

 خسائر غَتمتوقعة
أمواؿ اػباصة- الضمانات اػبارجية- خطر رأس اؼباؿ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشدة

 خسائر متوقعة
اػبسائر كالتسعَت-  حساب النتيجة  

 التكرار
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التصنيف القائم على المخاطر التي ترتبط باألعمال والنشاط : المطلب الثاني
 التأميني واالستثمار

    تواجو شركات التأمُت ـباطر عديدة، منها ما يرتبط بالنشاط التأميٍت، كمنها مالو عالقة مباشرة 
 . دبحيط األعماؿ كاالستثمار اليت تنشط فيو

 المخاطر المرتبطة بالنشاط التأميني: الفرع األول
 مخاطر االكتتاب والتسعير: أوال

 :مخاطر االكتتاب-1
    كىي اؼبخاطر اؼبرتبطة مباشرة بعرض اؼبنتجات، كيبكن تعريف ـباطر االكتتاب باألخطار اليت 
تتعرض ؽبا شركات التأمُت بعد قبوؿ العميل باعتباره مؤمن لو، كبعد اؼبوافقة على تغطية اؼبؤمن لو 

كىناؾ صعوبتُت تواجو  اؼبؤمن يف قاعدة يعٍت ضمنيا قبوؿ اػبضوع للخطر بدال من ىذا األخَت، 
حيث  شركة التأمُت توافق على تغطية ـباطر اؼبؤمن لو )من جهة سباثل اؼبعلومات : ـباطر االكتتاب

، سلوؾ القيادة يف خطر كقوع اغبوادث من حيث م،على أساس معلومات معينة تتعلق باؼباض
السيارات مثال، تفاصيل عن  اؼبمتلكات  اؼبؤمن عليها أك القيمة الفعلية ؽبا، كجود عوامل تفاقم أك 

ألف  )من ناحية أخرل يواجو اؼبؤمن سلوؾ اػبطر األخالقي ، (اخل...كسائل للوقاية ك اغبماية 
 كسوؼ يبيل إذل أف تكوف فرصة ،اؼبؤمن لو يعلم بأف شركة التأمُت تغطيو فسوؼ يكوف أقل حذرا

 1. دبعٌت أف اؼبؤمن لو ال يتخذ االحتياطات الكافية لتجنب اػبسائر(أكرب لتمر اؼبخاطر
2:يلي كعندما تواجو الشركة ـباطر االكتتاب هبب عليها أف تتخذ ما    

 

 التأكد من كضع السياسات كالعبارات بشكل كاضح ال يًتؾ ؾباال للتفسَتات؛- 
 التأكد من قياـ اؼبؤمن لو، بتعبئة طلب التأمُت بشكل كامل؛- 
التأكد من أف أقساط التأمُت تشمل تكلفة الوثائق، دبا يف ذلك التكاليف غَت اؼبباشرة للتسويق - 

 أك أم رسـو أخرل؛

                                                           
1  Nicolas Dufour, Contribution à l’analyse critique de la norme de contrôle. Le cas des risques 

opérationnels dans le secteur financier : de la normativité à l’effectivité,  Thèse présentée  

 pour obtenir le grade de Docteur du Conservatoire National des Arts et Métiers, Spécialité Gestion 

(Comptabilité Contrôle Audit), Universités, IAE de Lyon, Paris,  2015, p70. 

 
2
   .240، ص2016ؽ، .، أُؼٜذ أُب٢ُ، اُش٣بع، أٌُِٔخ اُؼشث٤خ اُغؼٞد٣خ، ديذخم إنٗ أسبسٛبد انزأيٍٛ ٓإعغخ اُ٘وذ اُؼشث٢ اُغؼٞد١،  
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كضع الضوابط التوجيهية لالكتتاب، اػباصة بتحديد مسؤكليات اإلدارات ذات العالقات بأنشطة - 
 ؛(إدارة اؼببيعات، إدارة تسويات اؼبطالبات كإدارة إعادة التأمُت: على سبيل اؼبثاؿ)االكتتاب 

إعادة تأمُت جزء من اؼبخاطر، كفقا للوائح التنفيذية اػباصة باإلعادة، قبل بيع أم منتج من أجل - 
 تقليص اؼبخاطر اإلصبالية كمراقبها، كتعزيز ربمل اؼبخاطر؛

إجراء مراجعة دكرية ككافية، ؼبدل مالئمة كثائق التأمُت كالضوابط التوجيهية لالكتتاب كعملية - 
 . االكتتاب، لضماف سَت عمل كل إدارة بفعالية

  :مخاطر التسعير-2
لن ، شركة للحصوؿ على عقود التأمُتاؿـباطر التسعَت ىي خطر أف األسعار اليت تتقاضاىا     

 1.العقود تكوف كافية يف هناية اؼبطاؼ لدعم االلتزامات اؼبستقبلية الناشئة عن تلك
    كتعترب من اؼبخاطر اؼبرتبطة بعملية االكتتاب، ألهنا إحدل كظائفها، كىي اؼبخاطر الناذبة عن 
العملية اليت رباكؿ الشركة من خالؽبا ربديد سعر القسط اؼبناسب، كعندما تواجو الشركة ـباطر 

 2:التسعَت هبب عليها ما يلي
 األخذ بعُت االعتبار صبيع اؼبخاطر احملتملة، باستخداـ الوسائل اؼبناسبة، عند ربديد سعر اؼبنتج ؛- 
تقييم األرباح كخسائر العمل، لتحديد اآلثار اؼبرتبطة بتعديل سعر قسط التأمُت على األرباح، - 

 ؛(أم إعادة التسعَت )كيف حاؿ بركز أمباط جديدة، هبب على الشركة إطالؽ عملية تقييم األسعار 
 .إشراؾ خرباء اكتواريُت يف ربديد األسعار للمنتج- 

 مخاطر التغيرات في الدولة: ثانيا
   كىي اؼبخاطر اؼبرتبطة حبدكث تغَتات يف بيئة العمل، كاالستثمار داخل الدكلة، كالذم بدكره يؤثر 
يف رحبية الشركات، كمن اؼبخاطر اؼبرتبطة ىنا ىي سوء إدارة االقتصاد الكلي يف الدكلة، كالناتج عن 

سوء استخداـ سياسات مالية كنقدية غَت فعالة، حيث قد يؤدم إذل حدكث التضخم كارتفاع 
معدالت الفائدة كالكساد، باإلضافة إذل اغبركب أك عدـ االستقرار السياسي، كعدـ االستقرار يف 

 . سوؽ العمل فبا يؤدم إذل ارتفاع التكاليف
 
  

                                                           
1
IAIS, Management of Key Risks, Insurance Supervision Core Curriculum, 2006, p6.   

.241، مرجع سابق، صمدخل إلى أساسٌات التأمٌن مؤسسة النقد العربً السعودي، 
2
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 مخاطر االستثمار: الفرع الثاني
 .   كتشمل كل من ـباطر السوؽ كالسيولة كـباطر القرض، كـباطر التطابق

 مخاطر السوق والسيولة :أوال
 :مخاطر السوق- 1 

يعرؼ خطر سوؽ التأمُت، بأنو خطر خسائر البفاض القيمة اؼبتعلقة بالتقلبات الغَت اؼبنضبطة     
 الناصبة عن ،ىي خطر على الوضع اؼبارل لشركة التأمُتك 1أك غَت اؼبتوقعة يف األسواؽ اؼبالية،

كاؼبطلوبات كاألدكات اؼبالية، سواء كاف  التغَتات يف مستول أك تقلب األسعار السوقية لألصوؿ،
ـباطر السوؽ )أك على االستثمار الفردم  (ـباطر السوؽ العاـ) االستثمارات ككل ذلك على صبيع

 .(احملدد
 كتتعلق ـباطر السوؽ بتذبذب سعر السوؽ من األصوؿ، كما  أهنا تنطوم على التعرض للحركات 

 أك أسعار ، يف مستول اؼبتغَتات اؼبالية، مثل أسعار األسهم كأسعار الفائدة كأسعار الصرؼالعكسية
 لتحركات أسعار األصوؿ (اؼبشتقات اؼبالية) كيشمل أيضا تعرض اػبيارات ،السلع األساسية

 .األساسية
كمن الواضح أف ىذا التقلب يؤثر على القيمة السوقية الفعلية ألصوؿ الشركة، دبا يف ذلك تلك   

 . فائض الشركة الفعلي علىالالزمة لتغطية االلتزامات، كبالتارل يؤثر أيضا
 :كىذا وبدث بطريقتُت ،  كمع ذلك، فإف تقلب األسعار السوقية لألصوؿ تؤثر أيضا على اػبصـو

 من خالؿ تأثَتىا ، تؤثر على القيمة السوقية للمطلوبات، فإف أم تغيَت يف عوائد األصوؿ:  أكال
على  ، ك كينبغي دائما أف تؤخذ ىذه اآلثار بعُت االعتبار،على سعر اػبصم من التدفقات النقدية

كجو اػبصوص ينبغي دائما أف تعترب ـباطر السوؽ من منظور أف يتم تقييم كل من اؼبوجودات 
 .كاؼبطلوبات بقيمتها السوقية

 2 .سوؼ يؤثر على عوائد التدفقات النقدية يف اؼبستقبل /تغيَت يف عوائد األصوؿاؿ :  ثانيا
  :مخاطر السيولة-2

 بتكلفة ،استحقاقها عند ماتزاااللت لسداد ،كافية نقدية كجود عدـ عن الناصبة اؼبخاطر ىي    
 3.األجل طويلة بأصوؿ ماهتااالتز لتغطية الشركة تلجأ عندما كتنشأ معقولة،

                                                           
1
 Nicolas Dufour, op.cit, p71.  

2
Faith Kamau, Agnes Njeru, Effect of Liquidity Risk on Financial Performance of Insurance Companies 

Listed at the Nairobi Securities Exchange,  International Journal of Science and Research, Volume 5, Issue 

10 October 2016 , p869.    
 

3
 ،(دساسخ يٛذاَٛخ)دٔس أَشطخ انًشاخؼخ انذاخهٛخ فٙ رفؼٛم إداسح انًخبغش فٙ ششكبد انزأيٍٛ انًصشٚخ ػجذ اُ٘بطش ٓؾٔذ ع٤ذ دس٣ٝش،  

 .53ٓغِخ أُؾبعجخ ٝأُشاعؼخ، دٕٝ ع٘خ ٗشش، عبٓؼخ ث٢٘ ع٣ٞق، ٓظش، ص



إدارة العمليات التأمينية والمخاطر المرتبطة بها.........................................الفصل األول  

 

 59 

 مخاطر القرض ومخاطر التطابق: ثانيا
 :(مخاطر االئتمان)مخاطر القرض -1

    تكوف شركة التأمُت عرضة ؼبخاطر االئتماف، يف حالة تدىور قدرهتا على سداد مستحقات 
 كعدـ  ـباطر اػبسارة اليت تتعرض ؽبا الشركة يف حالة فشل كما تعرؼ أيضا بأهنا1الدائنُت اذباىها،

دبا يف ذلك عدـ القياـ هبا يف )، الشركة ذباهالتعاقدية  ماتوزابالت الوفاء على اآلخر  الطرؼ قدرة
 (قساط اؼبستحقةاألمن خالؿ ) كتشمل مصادر اؼبخاطر االئتمانية، ضبلة الوثائق.(الوقت اؼبناسب

 . 2 معيدم التأمُت كالوسطاء كاألطراؼ اؼبقابلة اؼبشتقة
كىذه اؼبخاطر تعترب من اؼبعيقات اليومية، اليت تتعرض ؽبا بعض شركات التأمُت، كهبب عليها عند 

 3:مواجهة ـباطر االئتماف القياـ دبا يلي
 الطلب من اؼبؤمن لو تقدًن الضماف اؼبناسب؛- 
 تنفيذ جدكؿ صاـر لدفع اؼبستحقات من األقساط أك غَتىا؛- 
 كضع قيود على منح االئتماف، من ناحية جودتو ككميتو؛- 
القياـ دبراجعة دكرية لسياسة منح االئتماف، اليت تعتمدىا الشركة يف ؿباكلة لتحديد ؾباالت - 

 .الضعف يف ىذه السياسة، كالتدخل يف حالة اكتشاؼ أم ضعف
 :مخاطر التطابق-2

 اػبارجة التدفقات كاؼ بشكل تغطي ال ،االستثمار عن اؼبتولدة التدفقات تكوف أف ـباطر   ىي 
 4.التأمُت شركة ستدفعها اليت

 مخاطر عامة ترتبط باألعمال: الفرع الثالث
 .  كتشمل كل من اؼبخاطر القانونية كـباطر السمعة، كاؼبخاطر الداخلية

   مخاطر السمعةالمخاطر القانونية و: أوال
 المخاطر القانونية -1

، كعند مواجهة ىذه اؼبخاطر 5كالقوانُت كاللوائح لألنظمة الشركة ـبالفة عن الناذبة اؼبخاطر ىي    
 6:هبب على الشركة ما يلي

                                                           
1
 Nicolas Dufour, op.cit, p71 

2
 Faith Kamau,  Agnes Njeru, Op .cit, p869. 

3
 .243، مرجع سابق، صمدخل إلى أساسٌات التأمٌنمؤسسة النقد العربً السعودي،  

4 Olivier de LAGARDE, l’invention du contrôle des risques dans les organisations d’assurances, Thèse 

de doctorat, Université PARIS Dauphine, école doctorale de gestion, paris, 2006,  p35 . 
5
. 53ػجذ اُ٘بطش ٓؾٔذ ع٤ذ دس٣ٝش، ٓشعغ عبثن، ص 

6
 .260، مرجع سابق، صمدخل إلى أساسٌات التأمٌنمؤسسة النقد العربً السعودي،  
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 التأكد من التزاـ الشركة جبميع األنظمة كاللوائح اليت ربكم عملها؛- 
 متابعة كافية عبميع التعليمات اؼبنظمة لنشاط التأمُت، ككذلك سياسات كإجراءات الدفع؛- 
 .التأكد من جدية كمالئمة العالقات التعاقدية مع اؼبؤمن ؽبم كاألطراؼ األخرل- 
 : مخاطر السمعة-2

   ىي اؼبخاطر الناذبة عن الرأم السليب عن الشركة، من قبل العمـو أك اؼبنافسُت، حيث إف 
اؼبخاطر ربد من قدرة الشركة على إقامة عالقات أك خدمات جديدة، أك االستمرار يف خدمة 
عمالء حاليُت كالذم بدكره قد يعرض الشركة إذل خسائر مالية، أك نقص يف عدد العمالء من 

اؼبؤمن ؽبم، كالذم يؤثر بالتارل على إيرادات الشركة كرأظباؽبا، كعند مواجهة الشركة ـباطر السمعة 
كمن األمثلة على ذلك التأخر يف سداد . هبب عليها توخي اغبذر عند التعامل مع العمالء كاجملتمع

 .اؼبطالبات، أك اؼبوافقات الطبية، أك حىت يف تقدًن خدمات إدارة الوثائق

 (مخاطر داخلية)مخاطر تقنية المعلومات : ثانيا
    كىي اؼبخاطر اليت تنشأ أك ربدث نتيجة اػبطأ، أك الفشل يف استمرار أعماؿ الشركة، بسبب 

كىي الربامج التقنية اغباسوبية اليت تستخدمها شركات التأمُت يف أعماؽبا )خطأ يف تقنية اؼبعلومات 
حيث يفًتض أف يكوف لكل شركة برنامج يستخدـ يف العمليات اليومية، من إدخاؿ  (اليومية

معلومات اؼبؤمن ؽبم، كإصدار الوثائق كإدارهتا، كالعمليات التأمينية األخرل، كعند مواجهة الشركة 
 1:ؼبثل ىذه اؼبخاطر البد من القياـ دبا يلي

 توفَت نظاـ تقنية معلومات مناسب، غبماية أمن البيانات؛- 
 مراجعة دكرية، كربديث مستمر لنظاـ تقنية اؼبعلومات، ككضع خطط التعايف من الكوارث؛- 
 ؛استخداـ برامج موثوؽ هبا كأصلية- 
 كضع نظاـ مضاد للفَتكسات، على أف يكوف حديث كمركب على صبيع األجهزة بالشركة؛- 
 احملافظة على صبيع اؼبعلومات اؼبالية، كاؼبعلومات األخرل يف مكاف آمن؛- 
 حفظ نسخ احتياطية عن كل معلومات الشركة؛- 
 . توفَت الكوادر البشرية اؼبؤىلة كاؼبدربة- 
 

                                                           
1
 .243مؤسسة النقد العربً السعودي، مرجع سابق، ص 



إدارة العمليات التأمينية والمخاطر المرتبطة بها.........................................الفصل األول  

 

 61 

 واألنشطة المنتجات تطوير مخاطر: ثالثا
 العمالء حاجات تلبيةهبدؼ  موجود، منتج على إدخاؽبا يتم اليت بالتغَتات اؼبرتبطة اؼبخاطر ىي  

، من شأهنا أف تؤثر على تغطية اؼبنتج تنافسية بيئة ظل يف ،للتسويق قابلية أكثر اؼبنتج كجعل
كاػبصـو األمر الذم يؤدم إذل نشوء اػبطر، كعندما تواجو الشركة ـباطر تطوير اؼبنتجات هبب 

 :        عليها أف
تضمن التزاـ اؼبنتج اعبديد، باؼبتطلبات النظامية اػباصة باغبصوؿ على اؼبوافقة على أم منتج - 

 جديد أك تعديلو ؛ 
 تقـو دبراجعة اكتوارية، كاغبصوؿ على اؼبوافقة االكتوارية لبيع اؼبنتج اعبديد؛- 

 .إعداد تقرير بتغَت اؼبخاطر، كسلوؾ اؼبؤمن ؽبم منذ تاريخ إطالؽ اؼبنتج اعبديد- 
كيف األخَت كانطالقا فبا سبق يبكن تلخيص أىم اؼبخاطر اليت تواجو شركات التأمُت أثناء قيامها 

: بنشاطها يف اعبدكؿ التارل
 مخاطر شركات التأمين: (4-1)الجدول رقم 

مخاطر مرتبطة مخاطر االستثمار مخاطر عامة ترتبط باألعمال 
بالنشاط التأميني 

 :اإلستراتيجية المخاطر
 باألسواؽ متعلقة خاطئة قرارات

 التقنيات، اؼبنتجات،
 االكتسابات، االبتكارات
 .كااللتزامات

 الغش، :الرقابة مخاطر-
 تقٍت، عيب البشرم، اػبطأ

 .احتياؿ
 :القانونية المخاطر-

 اعبديدة، التنظيمات
 تغيَتات أك اللوائح القوانُت،

 يف تؤثر فأ يبكن جبائية
 .األعماؿ

 ـباطر :السمعة مخاطر -

 تقلب :قالسو مخاطر- 
 كمعدالت األسهم، أسعار

 .الصرؼ
 باستخداـ اؼبرتبطة اؼبخاطر -

 .اؼبشتقة اؼبنتجات
 اؼبرتبطة الفائدة أسعار ـباطر -

 .بالتقلبات
 :السيولة مخاطر-

 حاالت يف األصوؿ تسييل ـباطر
 .اإلعسار

 :التطابق مخاطر -
 المتعلقة المخاطر -

 .أخرى شركات في باالستثمار
 اؼبخاطر :االئتمان مخاطر -

 :االكتتاب مخاطر
 اؼبرتبطة اؼبخاطر

 اؼبخاطر بالكوارث،
 كاؼبخاطر الطبيعية،

 .البشرية
 اؼبرتبطة اؼبخاطر -

 التقييم، بأخطاء
 النمذجة التصنيف،
 .كالتعرض

 اؼبرتبطة اؼبخاطر-
 .االحتياطات بتقييم

 اؼبرتبطة اؼبخاطر-
 بتقييم احمليط
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 ذباه السلبية الصورة
 ككاالت ذباه أك اعبمهور
 .التنقيط

 ـباطر :داخلية مخاطر -
 كبنظم التحتية بالبنية متعلقة

 .اؼبعلومات

 كالعمالء التأمُت دبعيدم اؼبرتبطة
 .اؼبدينوف

Source : Olivier de Lagarde, l’invention du contrôle des risques dans les 

organisations d’assurances, Thèse de doctorat, Université PARIS Dauphine, 

école doctorale de gestion, Paris, 2006, p 35.  

تصنيفات أخرى : المطلب الثالث
 .   باإلضافة للمخاطر السابقة الذكر، فإف ىناؾ ـباطر أخرل يبكن أف تتعرض ؽبا شركة التأمُت

 مخاطر تسوية المطالبات وزيادتها عما ىو متوقع: الفرع األول
 المطالبات تسوية مخاطر :أوال
 1. تغطيتو حبسب كل التأمُت كثائق ألصحاب ،اؼبطالبات تسديد بعملية اؼبرتبطة اؼبخاطر ىي    

كتكمن اؼبخاطر، يف أف تتخطى اؼبطالبات الفعلية اؼبستحقة غباملي الوثائق، فيما ىبص األخطار 
اؼبؤمن عليها يف أحد شركات التأمُت، القيمة الدفًتية ؼبطلوبات التأمُت، حيث تتأثر ـباطر التأمُت 

حاليا بالطبيعة التنافسية االستثنائية للسوؽ، ك الزيادة يف تكرار كشدة اؼبطالبات، كخاصة مطالبات 
 2: السيارات كاؼبطالبات الطبية، كعندما تواجو الشركة ـباطر تسوية اؼبطالبات هبب عليها أف

تراجع قرارات تسوية اؼبطالبات، لضماف ازباذىا كفقا لتغطية كثيقة التأمُت، كالذم من شأنو أف - 
 يقلص التكاليف اإلضافية، اؼبرتبطة بازباذ القرارات غَت اؼبناسبة يف اؼبستقبل؛

 إجراء تقييم دكرم إلجراءات كمبادئ تسوية اؼبطالبات، لتعزيز فعاليتها كجودهتا؛- 
ربديد كتطبيق عملية تسوية اؼبطالبات، مع شركات إعادة التأمُت من أجل تسهيل تسوية تلك - 

 اؼبطالبات؛
 . ربديد كتطبيق آليات مناسبة، من أجل كضع االحتياطات اؼبناسبة- 
  

                                                           
.53ػجذ اُ٘بطش ٓؾٔذ ع٤ذ دس٣ٝش، ٓشعغ عبثن، ص

1
  

2
 .241ٓإعغخ اُ٘وذ اُؼشث٢ اُغؼٞد١، ٓشعغ عبثن، ص   
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 مخاطر زيادة حجم التعويضات عما ىو متوقع: ثانيا
، ألهنا ترتبط بصفة مباشرة كبصفة غَت مباشرة    ىي ـباطر تقنية تًتكز أساسا يف جانب اػبصـو

 حدكث مرجعو يكوف قد كىذا اػبطر 1بقواعد تقنية أك اكتوارية غبساب األقساط كاؼبؤكنات التقنية،
قيمة  يف زيادة يصاحبو قد الذم األمر ،التضخم معدؿ يف كبَت ارتفاع حدكث أك معينة كارثة

 .بالتبعية التعويضات كقيمة لألخطار اغبقيقي اغبجم تقدير يف ػبطأ يرجع قد كما التعويضات،

المخاطر التشغيلية : الفرع الثاني       
مفهوم وطبيعة المخاطر التشغيلية : أوال

 مفهوم المخاطر التشغيلية-1
اؼبخاطر التشغيلية ىي  ليست ـباطر جديدة، يف الواقع ىو اػبطر األكؿ الذم قاـ اؼبؤمن بإدارتو    

حىت قبل التوقيع على أكؿ كثيقة، كمع ذلك، فإف فكرة أف إدارة اؼبخاطر التشغيلية ىي االنضباط 
مع ىيكلها التنظيمي اػباص كاألدكات كالعمليات، مثل ـباطر االئتماف أك السوؽ، ىي جديدة 

 .كتطورت بشكل كبَت يف اآلكنة األخَتة
 ـباطر :فإف اؼبخاطر التشغيلية ىي (EC/2009/138التوجيو ) 2كعليو ككفقا ؼبعيار اؼبالءة      

من العمليات الداخلية غَت الكافية أك الفاشلة، أك من األفراد أك األنظمة أك من  اػبسارة الناشئة
أحداث خارجية كتشمل اؼبخاطر القانونية، كلكن ال تشمل اؼبخاطر الناصبة عن القرارات 

إف ىذا التعريف ال وباكؿ الوصوؿ إذل تلك اؼبخاطر اليت دل يتم .  كـباطر السمعةاإلسًتاتيجية،
 ،تضمينها أك دل يتم ربديدىا يف تعريف اؼبخاطر األخرل ، دبا يف ذلك ـباطر السوؽ كاالئتماف

 2 .كلكن اؼبيزة األكثر أنبية من ىذا التعريف ىو أنو يركز على أثر اػبسائر التشغيلية
 :   فبا سبق يبكن تلخيص نطاؽ اؼبخاطر التشغيلية يف قطاع التأمُت من خالؿ اعبدكؿ التارل

 
 
 
 
 

                                                           
1
، ٓغِخ سؤٟ دساسخ لٛبسٛخ ثبنزطجٛك ػهٗ انششكخ اندضائشٚخ نهزأيٍٛ: إداسح انًخبغش فٙ ششكبد انزأيٍٛأ٣ٖٔ ص٣ذ، اُطبٛش اُؼٔٞد١،   

 .179، ص2015، 9اهزظبد٣خ عبٓؼخ اُش٤ٜذ ؽٔٚ ُخؼش، اُٞاد١، اُغضائش، اُؼذد
2
 Maria Isabel Martínez Torre-Enciso, Rafael Hernandez Barros, Operational Risk Management for 

Insurers, International Business Research, Vol. 6, No. 1, Published by Canadian Center of Science and 

Education, 2013, p3. 



إدارة العمليات التأمينية والمخاطر المرتبطة بها.........................................الفصل األول  

 

 64 

 نطاق المخاطر التشغيلية في قطاع التأمين: (5-1)الجدول رقم 
أمثلة على المخاطر التشغيلية النطاق 

 
العمليات الداخلية 

عمليات االكتتاب غَت رظبية، تأكيد قبوؿ كتغطية مؤمن لو غَت ؿبدد أك 
غامضة، فشل تسيَت /غَت معرؼ، قاعدة اغبد األقصى للتعويض ال تطبق

 .غَت منظم /العقود
غَت مالئمة  /عدـ كفاية البنية التحتية بعد إعادة التنظيم، اؼبباين ىشةالبنية التحتية 

 .الكوارث الطبيعية، اغبرائق اليت تؤثر على ؿبل التأمُتاألحداث الخارجية 
ككيل أك )، احتياؿ كسيط التأمُت (تواطؤ موظف)االحتياؿ الداخلي العامل البشري 

. دبشاركة موظف يف فبارسات غسل األمواؿ (كسيط
 أك فشل متعدد ،نظم معلومات غَت كافية، كجود فشل على اؼبدل الطويلاألنظمة 

 .على اؼبدل القصَت
Source : Nicolas Dufour, Contribution à l’analyse critique de la norme de contrôle. Le 

cas des risques opérationnels dans le secteur financier : de la normativité à 

l’effectivité,  Thèse présentée pour obtenir le grade de : Docteur du Conservatoire National 

des Arts et Métiers, Spécialité Gestion (Comptabilité Contrôle Audit), Universités, IAE de 

Lyon, Paris,  2015, p121.  

 

 
 :يف األخَت يبكن تلخيص تعريف اؼبخاطر التشغيلية كفقا ؼبعيار اؼبالءة الثاين يف اؼبخطط اؼبوارل
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 تعريف الخطر التشغيلي : (6-1)الشكل رقم 
 ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

     Source : Maria Isabel Martínez Torre-Enciso, Rafael Hernandez Barros, 

Operational Risk Management for Insurers, International Business Research, Vol. 

6, No. 1, Published by Canadian Center of Science and Education, 2013, p4.  

 

 :طبيعة األحداث التشغيلية-2
 من حيث تأثَتىا ، من ناحية، اػبسائر التشغيلية، يبكن ربديدىا من قبل اثنُت من اؼبعلمات     

 على مدل ،ر اغبدث يف حد ذاتواكر تكشدهتا أك مقدار اػبسارة، كمن ناحية أخرل، اعتمادا على
 1:(شدةاؿ)كتأثَته  (تردداؿ) طبيعة األحداث التشغيلية ىي كظيفة من كقوعو  كبالتارلفًتة من الزمن،

  منىذا ىو اعبزء األكثر شهرة  ،كالبفاض نوع األثر (الًتدد )ارتفاع الوتَتة  :األحداث المتكررة- 
 .اؼبخاطر التشغيلية، مثل الغش يف تقارير اؼبطالبات

ىذا ىو اعبزء األكثر خطورة من  ،عاؿ تردد منخفض ك نوع األثر :ةاألحداث غير المتكرر- 
 .اؼبخاطر التشغيلية، مثل حريق أك تدمَت أحد اؼبباين من شركة التأمُت

فقداف البيانات الداخلية ىي العنصر اغباسم يف تصميم مبوذج قياس داخلي، ألهنا سبثل أفضل  
 .ىيكل لألعماؿ التجارية، كأنظمة التحكم كثقافة كل منظمة

                                                           
1
 Maria Isabel Martínez Torre-Enciso, Rafael Hernandez Barros, Op.cit., p4. 

  ةالعمليات الداخليالعوامل البشرية                                             

 

 يةالتحت       البنية البنية  األنظمة                                                      

 

 

 

 األحداث اػبارجية

 خسائر غَت متوقعة

 

 اػبسائر                        

اؼبتوقعة              اػبسائر احملتملة       

                                         

 خسائر مباشرة

 كغَت مباشرة
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 ىي يف عدـ توفر قواعد البيانات ،يف ىذا اؼبعٌت، فإف الصعوبة الرئيسية يف إدارة اؼبخاطر التشغيلية  
    كلذلك تسمح قواعد اؼبالءة الثاين، كما يفعل، الداخلية لتقريب اؼبتغَتات اؼبستخدمة يف النموذج

 من أجل إضافة ،استخداـ قواعد البيانات اػبارجية ، الستكماؿ ىذه البيانات معIIبازؿ 
عالية احملتملة، كاليت اؿ أك الشدة ،معلومات حوؿ األحداث، الًتدد اؼبنخفض بشكل رئيسي كاؼبتوسط

  كبالتارل فإف اػبسائر يبكن تصنيفها كفقا للمخطط.ردبا دل يبر هبا اؼبؤمن، كلكن ال يزاؿ يتعرض ؽبا
  1 :التارل

 تركيبات من تواتر وشدة أحداث المخاطر التشغيلية: (7-1)الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 

Source : Maria Isabel Martínez Torre-Enciso, Rafael Hernandez Barros,  Op.cit., p7. 
 تصنيف المخاطر التشغيلية: ثانيا

 .    يبكن تلخيص أصناؼ اؼبخاطر التشغيلية يف اعبدكؿ التارل
 تصنيف أنواع حدث الخسارة: (6-1)الجدول رقم 

( 2المستوى )الفئات ( 1المستوى )نوع الفئة - الحدث
      بونشاط غَت مصرحاالحتيال الداخلي                                    

 السرقة كاالحتياؿ                                                            
 السرقة كاالحتياؿاالحتيال الخارجي 

                                                           
1
 Maria Isabel Martínez Torre-Enciso, Rafael Hernandez Barros,  Op.cit., p7. 

 الًتدد

 

                               تردد عالي       تردد عارل                     

 تأثير منخفض                  تأثَت عارل                         

                         تردد منخفضتردد منخفض                

 تأثَت منخفضتأثير عالي                                              

                                  

  الشدة أك التأثَت   
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أنظمة األمن كاغبماية                                      
 

ممارسات التوظيف والسالمة في مكان 
العمل               

عالقات اؼبوظفُت                                                                  
بيئة آمنة                                                                 

التنوع كالتمييز 
 
 

منتجات والممارسات التجارية الالعمالء،  

، اإلفصاح كاالئتمانية                                                                الئمةادل
 سوؽ فبارسات أك أعماؿ غَت الئقة

 اؼبنتج                                             عيوب
 االختيار، كالرعاية كالتعرض

االستشارية األنشطة 
 األحداثالكوارث كغَتىا من األصول المادية                                بلحق تاألضرار التي 

 األنظمةتعطيل األعمال وفشل النظام                    
 
 

التنفيذ، والتسليم وإدارة العمليات    

صيانة اؿتنفيذ كاؿعملية القبض، 
 مراقبة التقارير

  العمالء كالتوثيقاستيعاب
 إدارة حساب العميل /العمالء 

البائعُت كاؼبوردين                                              
 

Source : Maria Isabel Martínez Torre-Enciso, Rafael Hernandez Barros, Op.cit, 

p6. 

 
 المخاطر التشغيلية المتعلقة باالحتيال- 

 تقـو بتنفيذ طرؽ لتحديد كقياس ـباطر ،    يف ىذا السياؽ إدارة اؼبخاطر يف شركة التأمُت
 .االحتياؿ

 أم فعل أك سلوؾ ارتكب عمدا من قبل شخص، أك ؾبموعة من "كيبكن تعريف االحتياؿ على أنو
 1. أك ربح غَت شرعي كغَت قانوين،األشخاص للحصوؿ على منفعة غَت مشركعة

االحتياؿ على شركة التأمُت من قبل مدير ؾبلس اإلدارة، أك مدير أك ىو  :االحتيال الداخلي-1
 2.عضو من العاملُت أك أحدنبا بالتآمر مع آخرين يف داخل شركة التأمُت أك خارجها

 
                                                           

1 Nicolas Dufour, Op.cit, p121. 
2
 .246، ٓشعغ عبثن، ص يذخم إنٗ أسبسٛبد انزأيٍٛٓإعغخ اُ٘وذ اُؼشث٢ اُغؼٞد١،  
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 1:كمن األمثلة على ذلك
غبصوؿ على ىذا األخَت من أجل اذباكز م ،موظف يف شركة التأمُت مع معرفة اإلجراءات الداخلية -

 غَت عادلة؛مبلغ بطريقة 
 ؛ اليومية لعميل دل يعد من شركة التأمُتتعويضاتخطأ دفع اؿ -
 ؛على حساب مصلحة العميل (عمولة)رحبية أكثر ببيع منتجات مكسيط اؿ -
 .منافسللعلومات العمالء ـ لبيع ،كظف يف شركة التأمُتادلاستخداـ نظاـ اؼبعلومات من قبل  -

      فبتلكات اختالس ك ،مقصود ك عمدم احتياؿ عن الناصبة اػبسائر ىو :االحتيال الخارجي-2
 2:كمن األمثلة على ذلك، (خارجي) آخرطرؼ قبل من النظم أك قوانُت انتهاؾ ك 

 .أم سرقة، كيدرل ببياف كاذب من أجل أف يعوضلو دل يطرأ على اؼبؤمن  -
 .إصدار أدلة كاذبة للحصوؿ على زبفيض قسط التأمُت -

مخاطر أخرى : الفرع الثالث
مخاطر االنخفاض المحتمل في القيمة السوقية لمكونات المحفظة : أوال

االستثمارية 
 تتعلق ىذه اؼبخاطر دبيداف استثمار أمواؿ شركات التأمُت، أك دبعٌت آخر ىي ـباطر متعلقة   

باألصوؿ حيث تعترب جزءا من اؼبخاطر اليت تتسبب فيها ـباطر نسب الفائدة، إضافة ؼبخاطر إعادة 
 3.التمويل كإعادة االستثمار

 التأمين إعادة مخاطر: ثانيا
، حيث تقـو شركات التأمُت أخرل شركةإذل  اػبطر من جزء نقل بعملية اؼبرتبطة اؼبخاطر ىي   

خالؿ دكرة أعماؽبا العادية بإعادة التأمُت لدل شركات إعادة تأمُت، كذلك لتقليل تعرضها 
للخسائر اؼبالية اليت قد تنشأ عن مطالبات التأمُت الضخمة، كعلى الرغم من أف لدل الشركات 
اتفاقيات إعادة تأمُت فإهنا ال تُعفى من التزاماهتا اؼبباشرة غباملي الوثائق يف حالة فشل شركات 

 4 .إعادة التأمُت يف الوفاء بالتزاماهتا
 

                                                           
1
 Nicolas Dufour, Op.cit, p121. 

2
 Nicolas Dufour, Ibid , p122. 

3
  .179أ٣ٖٔ ص٣ذ، اُطبٛش اُؼٔٞد١، ٓشعغ عبثن، ص 

4
 .259، ٓشعغ عبثن، صيذخم إنٗ أسبسٛبد انزأيٍٛٓإعغخ اُ٘وذ اُؼشث٢ اُغؼٞد١،  
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المبيعات   حجمانخفاضمخاطر : ثالثا
 سداد ؽبم اؼبؤمن بعض على تعذر أف شأهنا من كاف ،كساد دكرة نتيجة ىذا وبدث كقد   

 لذلك يضاؼ ،للتأمُت كثائق شراء شأف يف خططهم عن احملتملُت العمالء بعض تراجع أك األقساط
 ما استثمار أف أساس على ،اغبياة على للتأمُت كثائق شراء عن األفراد وبجم قد التضخم ظل يف أنو

 مثال، كالبنوؾ األخرل اؼبالية اؼبؤسسات خالؿ من التأمُت أقساط قيمة من االدخارم الشق يعادؿ
 اليت ،التأمُت لوثيقة النقدية بالقيمة مقارنة أكرب، بدرجة اؼبستثمر األصل قيمة من يزيد أف شأنو من

 الشق على متواضع فائدة معدؿ أساس على ربسب ما عادة كاليت عليها، اغبصوؿ لو للمؤمن يبكن
  .التأمُت قسط من االدخارم
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: خالصة الفصل
 كما ،اجملاالت صبيع يف لالقتصاد كداعم للتنمية، األساسية الركائز من ىو التأمُت قطاع ف     إ
 كاؼبؤسسات الصناعية كاؼبنشآت لألفراد اؼبالية اغبماية يوفر إذ دكلة، أم اقتصاد يف حيويا دكرا يؤدم
 يف كىاـ كبَت بدكر يقـو كما األخطار، ربقق عند ربدث اليت ،اؼبتنوعة اؼبالية اػبسائر ضد اؼبالية،
، كىو ما يزيد من ظاىرة التشابك كاالعتماد اؼبتبادؿ القطاعات صبيع يف كاستثماره اؼباؿ رأس تراكم

 اؼبالية األزمة أثرتبُت األسواؽ اؼبالية الدكلية يف إطار العوؼبة، كاليت ينتج عنها العدكل اؼبالية، حيث 
 اػبطر حامل سبثل اليت التأمُت شركات اؼبؤسسات ىذه كمن اؼبالية، اؼبؤسسات كافة يف سلبا العاؼبية

 .دكلة أم اقتصاد يف
 االستثمارات يف أثرىا خالؿ من بوضوح، التأمُت شركات يف العاؼبية اؼبالية األزمة أثر ظهر كقد     
 كثَتا تأثرا اللذين كالبنوؾ، البورصة يف أمواؽبا من جزءا تستثمر التأمُت شركات فأ حيث ،اؼبالية

 التأمُت إعادة شركاتؿ كءىاجل بسبب التأمُت، إعادة عمليات يف تأثَتىا خالؿ من كأيضا باألزمة
، كاليت كانت تعترب من الطرؽ كالبدائل لتحويل اػبطر الذم يفوؽ طاقتها االستيعابية، كيف العاؼبية

 .نفس الوقت قبولو يشكل خطرا عليها
 ىبتلف يف مفهومو كآثاره عن ربقق اػبطر األصلي اؼبؤمن ،ربقق اػبطر بالنسبة لشركات التأمُت    ك
فإذا كاف إصبارل التعويضات اؼبطالب هبا عن ىذه ،  دبوجب كثائق التأمُت اليت تتضمنها احملفظة،عليو

 فليس ىناؾ خطر بالنسبة ، يف كل من اؼبدل القصَت كالبعيد،الوثائق يف حدكد األقساط الصافية
مت حساهبا كربصيلها على أساس خربة اؼباضي ملشركات التأمُت، لكن الواقع أف تلك األقساط 

 بل من اؼبستحيل ربقيق ذلك التطابق ،كليس بالضركرة أف تتطابق النتائج اؼبستقبلية لذات األخطار
 تؤدم إذل تقلبات يف النتائج لذلك تتعرض شركات التأمُت جملموعة ،كنتيجة لتدخل عوامل ـبتلفة

 كاليت يبكن أف تؤدم هبا إذل اإلفالس، كعدـ قدرهتا على ،كبَتة من اؼبخاطر أثناء فبارستها لنشاطها
 .الوفاء بالتزاماهتا كبالتارل خركجها من السوؽ 

 



 

 

 

 

 

 

 :الفصل الثاني

اللمالء اللاللي  كل للماابي  
 مخاطر العلللات التأملنلي
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تمهيد         
قد  الذم التغَت السليب دتثل ك مستقبلية، ىي شركات التأمُت معها تتعامل اليت ادلخاطر أك     اخلطر

كمبا أف شركات التأمُت حتاكؿ من خالؿ القياـ بنشاطها التقٍت من إنتاج الشيء ادلؤمن،  على ػلدث
كتعويضات كإعادة التأمُت، أف تكوف قادرة على تعويض ادلؤمن ذلم، عند حدكث اخلطر ادلؤمن ضده  

 على أم أف تكوف لديها مالءة مالية كافية، دلواجهة التزاماهتا يف أم كقت من األكقات، فهذا يفرض
متابعتها  ك من قياسها تتمكن حىت ىذا مصادرىا، ك ك ادلخاطر سلتلف جيدا تعرؼ أف شركة التأمُت

       ذلا العامة ادلعرفة خالؿ من ىذا ك كاضح، غَت ادلخاطر بُت التمييز يكوف احلاالت بعض يف ألنو
 .كتقدير خسائرىا حتديدىا يصعب بالتايل ك

 الوظائف ك اخلدمات اليت تقدمها، جراء شركات التأمُت ذلا تتعرض اليت ادلخاطر      كنتيجة تعدد
ادلالءة  معايَت يف بالتعديل تقـو ك ،تتدخل الرقابية السلطات جعل هبا، تقـو أصبحت اليت العديدة

 ادلالية، من خالؿ القياـ جبملة من اإلصالحات مست جانب ادلالءة ادلالية لشركات التأمُت، قصد
يف سلتلف األخطار اليت تتعرض ذلا شركات التأمُت من جهة، كضماف الوفاء بالتزاماهتا من  التحكم

 إىل إطار 1لضماف استمرار نشاطها، كهبذا انتقلت معظم االقتصاديات من معيار ادلالءة  جهة أخرل، 
 :من خالؿ ثالث مباحث الفصل ىذا يف لو نتعرض سوؼ ما ىذا ك، 2ادلالءة 

المالءة المالية بالنسبة لشركات التأمين : المبحث األول    
         كحل للتحكم في مخاطر العمليات (SOLVENCY)معيار المالءة : المبحث الثاني    

التأمينية 
 (SOLVENCY ǁ) 2الركائز الثالثة لمعيار المالءة:     المبحث الثالث
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 المالءة المالية بالنسبة لشركات التأمين :المبحث األول
 االقتصادية لوظيفتها بالنظر لتنظيم رقايب خاضعا يكوف أف التأمُت، غلب شركات نشاط    إف

 نشاطها تزاكؿ التأمُت شركات كانت إذا ما رصد ىو للرقابة، األساسية كاالجتماعية، ألف الوظيفة
 احلرص الوظيفة ىذه إىل تضاؼ البلداف بعض كيف بادلالءة ادلالية الكافية، دائما كتتمتع صحيح بشكل

. ادلفعوؿ السارية القانونية األحكاـ مع ادلربمة التأمُت عقود دتاشي على
نات  المالءة المالية من وجهة نظر قطاع التأميأىمية: المطلب األول

   إف ادلالءة ادلالية لشركات التأمُت حتتل مكانا ىاما كرئيسي، باعتبارىا الوسيلة الناجعة ألجهزة الرقابة 
كاإلشراؼ على التأمينات، للتحقق من قدرة شركة التأمُت على الوفاء بالتزاماهتا، كبالتايل مواجهة 

. ادلخاطر اليت تتعرض ذلا
مفهوم المالءة المالية وأىميتها في شركات التأمين : الفرع األول

مفهوم المالءة المالية : أوال
 عاـ إطار على اتفقوا أهنم إال احملاسبية، ادلفاىيم من للعديد تعريفهم يف الباحثُت اختالؼ مع   

 ."االلتزامات سداد أك الوفاء على القدرة "تعٍت عاـ بشكلٍل  فادلالءة للشركة، ادلالية ادلالءة لتعريف
:     كيف رلاؿ التأمُت تعرؼ ادلالءة ادلالية على أهنا

، مبعٌت أف تكوف قادرة على سداد التزاماهتا "قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماهتا عند تاريخ االستحقاؽ "
 1. أك عند حدكث اخلطر ادلؤمن ضده،يف كقتها احملدد (مجهور ادلؤمن ذلم)اجتاه محلة الوثائق 

 اخلاصة مواردىا دائم بشكل تضمن أف على التأمُت، إعادة أك التأمُت قدرة شركة :"كما تعرؼ بأهنا
 2"أعماؿ التأمُت عن الناشئة االلتزامات لدفع

 3:كما ينظر إىل مالءة شركات التأمُت، من خالؿ ثالث أصناؼ أساسية لعدـ التأكد
عدـ التأكد ادلرتبطة مببالغ اخلصـو كخصائصها؛ -
عدـ التأكد ادلرتبطة باألصوؿ، كتغطيتها ادلمكنة حلجم االلتزامات الناشئة بشكل مستمر للدائنُت - 

عند تاريخ استحقاقها؛ 

                                                           
       .298، ص2002، ِظـ، 1، ا٠تـان ٌٍٕشـ ٚاٌتٛف٠غ، اٌطجؼخ يحاسبت شركاث انتؤيٍٍحٕبء ِضّؼ ؽؼ١ّخ،  1
 2
دراست تطبٍمٍت ػهى شركاث )أثر انسٍىنت وانًالءة انًانٍت وانكفاءة اإلدارٌت ػهى ربحٍت شركاث انتؤيٍٍ ؿاغت اٌغظ١ٓ، الٔب ٔج١ً فا٘ـ،   

 2014، 3، اٌؼؼػ36ِزٍخ ربِؼخ تشـ٠ٓ ٌٍجضٛث ٚاٌؼؿاسبد اٌؼ١ٍّخ، سٍسٍخ اٌؼٍَٛ االلتظبػ٠خ ٚاٌمب١ٔٛٔخ، اٌّزٍؼ ، (انتؤيٍٍ انسىرٌت انخاصت

 .251ص
3 Ventsislava Chobanova , Bulgarian General Insurance Companies from Solvency II Perspective  

Economic Alternatives, Issue 2, Finance Department in the University of National and World Economy, Sofia, 

Bulgaria, 2015, p119. 
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عدـ التأكد الناشئة عن رحبية األقساط ادلستقبلية، كجزء من األقساط احملصلة كاليت ال تزاؿ ىناؾ -
. إمكانية لوقوع احلدث ادلؤمن عليو

(IAIS) التأمُت دلشريف الدكلية اجلمعية بينت كقد
  قادرة تكوف عندما مليئة تكوف تأمُت شركة أم فأ 

 .)الظركؼ معظم يف األقل على أك (كاف كقت أم كيف كلها العقود إىل بالنسبة ،بالتزاماهتا الوفاء على
    شلا سبق ؽلكن القوؿ أف ادلالءة ادلالية لشركات التأمُت ىي القدرة ادلالية ذلذه األخَتة على سداد كل 

 .االلتزامات يف تاريخ استحقاقها
أىمية المالءة المالية : ثانيا
 اخلاصة كادلنظمات اذليئات أكلويات كاىتمامات من ،التأمُت لشركات ادلالية ادلالءة دراسة تعترب   

كتكمن أعليتها  األزماتتزايد  مع أعليتها ازدادت كقد العامل، دكؿ سلتلف يف التأمُت قطاع على ادلشرفة
 1:يف
 .احملددة أكقاهتا يف مبستحقاهتم الوفاء خالؿ من ،التأمُت كثائق محلة دلصاحل محاية ثلمت-
 .كاجتماعية اقتصادية أعلية من ذلا دلا ،التأمُت شركات نشاط كاستمرارية كبقاء صلاح تضمن- 

 قواعد المالءة المالية :ثانيالفرع ال
: يلي فيما صلملها أساسية قواعد ثالثة على التأمُت شركات مالءة تستند   

التقنية  المخصصات وتقييم بإعداد الخاصة القواعد: أوال
 :التقنية تعريف المخصصات-1

 اليت الفنية كاخلصائص التأمُت عمليات بطبيعة ترتبط اليت ،ادلخصصات من النوع ذلك هبا كيقصد      
أك / ك التأمُت عمليات دتارس اليت الشركات على ادلخصصات من النوع ىذا تكوين يقتصر كلذا دتيزىا،
 من احتجازىا يتم اليت ادلالية ادلبالغ عن عبارة كىي األخرل، الشركات من غَتىا دكف التأمُت إعادة

اجتاه محلة الوثائق كادلستفيدين من  ،ادلستقبلية كااللتزامات راخلسائ دلقابلة ،السنة آخر يف اإليرادات
  2.العقود

 طرؼ من ذه ادلخصصاتق تقييم ، لذا غلباخلصـو عناصر أىم من التقنية ادلخصصات كتعترب  
  كبَتة درجة تتطلب زلددة، كأساليب لطرؽ كفقا  )االكتواريوف (كالرياضيات التأمُت يف سلتصُت

                                                           
، ِزٍخ اٌؼٍَٛ هايش انًالءة انًانٍت فً شركاث انتؤيٍٍ وإػادة انتؤيٍٍ انسؼىدٌتػجؼ اٌىـ٠ُ أصّؼ لٕؼٚف، عبٌؼ ػجؼ اٌؼق٠ق اٌسٙالٚٞ،  1

. 36، ص2015 ،38اٌٍّّىخ اٌؼـث١خ اٌسؼٛػ٠خ، اٌّزٍؼ اٌؼبشـ، اٌؼؼػ االلتظبػ٠خ،

 IAIS :  International Association of Insurance Supervisors 

2
François couilbault et Constant elishberg, Les grandes Principes de l’assurance, Edition L’argus, 9

éme
 Edition 

France,  Paris, 2009, p134.  



ادلالءة ادلالية كحل جملاهبة سلاطر العمليات التأمينية......................................... الفصل الثاين  

 

 73 

  1 .ذلم ادلؤمن اجتاه الشركة بالتزامات للوفاء توجو كوهنا ،حساهبا يف الدقة من
 :أنواع المخصصات التقنية- 2
 :يلي ما إىل التأمُت شركات نشاط نوع حسب التقنية ادلخصصات تقسيم ؽلكن   

 2أساسية كتتمثل يف أنواع ثالثة توجد: األضرار تأمينات في التقنية المخصصات 2-1
         PPNA  Provision pour primes non acquises) ): المكتسبة غير األقساط مخصص- 

.  كادلوجهة لتغطية ادلخاطر السارية يف السنة أك السنوات ادلوالية،يتعلق جبزء األقساط ادلصدرة
                           Provision pour risques en cours (PREC) :السارية األخطار مخصص- 

 كثائق ختص اليت ،كتكاليفها الكوارث دلواجهة ادلكوف ادلخصص ذلك سلصص األخطار السارية  ىو
 دلخصص مكمل ىو ادلخصص ىذا كبالتايل اإلقفاؿ، تاريخ حىت ادلفعوؿ سارية تزاؿ ال اليت التأمُت

 الطلفاض نتيجة ،ادلستقبلية الكوارث لتغطية كاؼ غَت يكوف أف ؽلكن الذم ،ادلكتسبة غَت األقساط
 .مثال األقساط

 ذلك اجلزء من أقساط التأمُت ادلصدرة خالؿ : السارية أيضا بأنواألخطاركؽلكن تعريف سلصص   
 كؼلص الفًتة التالية من تاريخ انتهاء ىذه السنة دلواجهة األخطار السارية لعقود التأمُت يف ،السنة ادلالية

 3.ادلدة ادلتبقية كاليت تدخل يف السنة ادلالية التالية
  Provision pour sinistres à payer (PSAP) :التسديد قيد الكوارث مخصص- 

 كاليت مل ،احملققة الكوارث لتسديد الضركرية للمبالغ التقديرية القيمة أنو على ادلخصص ىذا يعرؼ  
  .تسدد بعد

كتواجو شركات التأمُت صعوبات كثَتة عند تقدير ىذا ادلخصص، كيرجع ذلك أساسا لصعوبة تقدير 
 .التعويضات ادلستحقة عن احلوادث مقدما كقبل إجراء التسوية

 : يفكتتمثل  أنواع عدة توجد :صاألشخا  تأمينات في التقنية المخصصات -2-2
  Provision mathématique (PM): المخصصات الرياضية- 

  ادلخصص الرياضي ىو عبارة الزيادة يف األقساط الصافية احملصلة كفوائد استثمارىا، عن تكلفة ادلزايا 
ادلمنوحة حلملة الوثائق، كاستخداـ ىذه الزيادة دلواجهة العجز يف أقساط السنوات األخَتة، كمن ناحية 

                                                           
1
Fabrice Pesin, La vision de l’ACP sur l’appréhension du market risk des assureurs, Séminaire EIFR, 2011 

P8 . 
2
 Aymric Kamega, Introduction aux référentiels Applications de mesure des risques, version 1, 2013, p6   

 .243، ص 2008، ػاؿ ٚائً ٌٍٕشـ ٚاٌتٛف٠غ، ػّبْ، انتؤيٍٍ وإدارة انخطرصـثٟ ِضّؼ ػـ٠مبد، سؼ١ؼ رّؼخ ػمً،   3 
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فإنو ؽلثل الفرؽ بُت التزاـ شركة التأمُت قبل ادلؤمن ذلم عن الوثائق سارية ادلفعوؿ حىت تاريخ إعداد 
 1.احلسابات اخلتامية، كالتزاـ محلة الوثائق عن ادلدة الباقية لسرياف كثائقهم

 ادلؤمن يلتـز اليت ادلستقبلية التأمُت دلبالغ احلالية القيمة بُت بالفرؽ ادلخصص ىذا ػلسب حيث
 للمؤمن بدفعها ذلم ادلؤمن يلتـز اليت ادلستقبلية الصافية لألقساط احلالية كالقيمة ذلم، للمؤمن بتسديدىا

  .ادلخصص حساب تاريخ يف كذلك
     Provision pour participation aux bénéfices (PPB) :األرباح في المشاركة مخصص- 
 ىذا تكوين التأمُت شركة على ينبغي الدكرة، إقفاؿ تاريخ حىت األرباح توزيع عملية تتم مل إذا    

  2 .للمستفيدين ادلستحقة بالقيمة ادلخصص
 Provision de rachat( PR) :مخصص االستردادات- 

 أك العاجزين عن دفع ، ادلبالغ اليت تدفعها شركة التأمُت للذين ال يرغبوف يف استمرار التعاقد  ؽلثل
كذلك يف إطار عملية تصفية الوثائق ادلكتتب هبا، كدلواجهة خطر تصفية كثائق التأمُت  األقساط ادلتبقية،

  . يف تاريخ اجلردىذا ادلخصص التأمُت بتكوين اتتقـو شرؾ
 Provision mathématique de rente (PMR)  : المخصص الرياضي للريوع- 
الكوارث ال  ادلتعلقة بالريوع فبعض  ك،التأمُت اللتزامات شركة احلالية القيمة عن ادلخصص ىذا يعرب   

 .تسدد يف شكل ريع مدل احلياة

التقنية  المخصصات (تغطية) بتمثيل الخاصة  القواعد:ثانيا
 :مفهوم تمثيل المخصصات التقنية-1

 ىذه تغطية ؽلكن حيث ،التقنية للمخصصات ادلقابلة ادلناسبة األصوؿ اختيار كيفية هبا    كيقصد
 ادلشًتكُت على كالذمم التأمُت عمليات بذمم أك ،البنوؾ كلدل بالصندكؽ بالنقدية إما ادلخصصات

 ادلنقولة القيم يف كاالستثمارات ،البنوؾ لدل ألجل الودائع مثل ادلختلفة كاالستثمارات ،مثال
 كالضماف السيولة عوامل االستثمار عملية يف يُراعى حيث برىن، قركض كتقدًن العقارية كاالستثمارات

 3.االعتبار بعُت كادلردكدية
 

                                                           
1
. 242، ص1994، إطؼاؿ ِطجؼخ و١ٍخ اٌقؿاػخ، ربِؼخ اٌمب٘ـح، ػ ؽ، إدارة ويحاسبت يُشآث انتؤيٍٍػٍٟ أصّؼ شبوـ، ِٕٝ ِضّؼ ػّبؿ،  


:ٌٚتفبط١ً أوخـ صٛي و١ف١خ صسبة وً اٌّغظظبد اٌسبثمخ اٌؾوـ ٚو١ف١خ ِؼبٌزتٙب ِضبسج١ب ٠ـرٝ االؽالع ػٍٝ اٌّـرغ اٌسبثك ثبإلػبفخ إٌٝ
 

 .2006، تـرّخ تٛف١ك اٌجٍم١ٕٟ ٚإثـا١ُ٘ ِضّؼ ِٙؼٞ، ػاؿ اٌّـ٠ظ ٌٍٕشـ، اٌـ٠بع، اٌسؼٛػ٠خ، إدارة انخطر وانتؤيٍٍؿ٠زؼا، رٛؿد  -

 .2004، 1، ػاؿ اٌىتت األوبػ١ّ٠خ، ِظـ، ؽيبادئ إدارة انخطر وانتؤيٍٍرّبي ػجؼ اٌجبلٟ، ِضّؼ تٛف١ك اٌجٍم١ٕٟ،  -
2 Aymric Kamega, op.cit , p 6. 

3
 .37ػجؼ اٌىـ٠ُ أصّؼ لٕؼٚف، عبٌؼ ػجؼ اٌؼق٠ق اٌسٙالٚٞ، ِـرغ سبثك، ص 
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           :تمثيل المخصصات التقنية- 2
ناسبة كادلتمثلة ـغلب على شركات التأمُت دتثيل ادلخصصات التقنية بأصوؿ  كما سبق اإلشارة فإنو 

 :يف
 :األصول السائلة-2-1
 أصل من التحويل يف كادلركنة ،الطلب كقت سائلة أمواؿ إىل ادلستثمرة األصوؿ حتويل سهولة مبعٌت  

  1.ألصل
 التأمُت، كدلواجهة ىذه األخَتة دلتطلبات السيولة اتكدتثل السيولة مؤشرا للقوة الشرائية ادلتاحة لشرؾ

 2. كيف شكل كدائع بنكية غَت مستثمرة،تقـو باالحتفاظ جبزء من أصوذلا يف شكل سيولة يف الصندكؽ
 أمواؿ يف السيولة درجة نقص إف حيث ،التأمُت شركات يف ادلهمة ادلواضيع من السيولة تعد كما 

 رحبيتها على كبالتايل، التأمُت شركات كضع على مباشر بشكل يؤثر ،التأمُت شركاترات كاستثما
 األمر كىو ؽ، الوثائ محلة جتاه ماتاااللتز ببعض الوفاء على القدرة عدـ يف الحقا يتسبب ألنو كذلك
 حتقيق بقاعدة العمل غياب فإف لذلك ،مايل فشل أك عجز حصوؿ إىل بعد فيما يؤدم قد الذم

 قد القاعدة هبذه بسيط إخالؿ أم أك ،التأمُت شركة ماتزاكالت أصوؿ بُت االستحقاؽ آجاؿ يف التوافق
 3.للخطر الشركة يف السيولة كضع يهدد

 :التوظيفات-2-2
تتجمع لدل شركات التأمُت أمواؿ كبَتة، تنجم من األقساط اليت تقبضها من ادلؤمن ذلم، باإلضافة    

إىل أمواذلا اخلاصة، كتشكل ىذه األخَتة كتلة األمواؿ الواجب توظيفها، كهتدؼ شركات التأمُت من 
كراء ىذا ادلفهـو إىل حتقيق معدالت أرباح على األقل، مع ضماف العائد السائد يف سوؽ ادلساعلُت 
للشركة من جهة، كأف تكفي العوائد احملققة من مواجهة التزاماهتا، يف تغطية التكاليف كاالحتياطات 
كاألرصدة التقنية ادلناسبة، اليت تساعد الشركة على مواجهة أم تقلبات عكسية غَت متوقعة من جهة 

 4.أخرل، باإلضافة إىل تدعيم مركزىا ادلايل
   كلقد تدخل ادلشرع اجلزائرم يف حتديد قائمة التوظيفات ادلختلفة لشركات التأمُت، ألف ىذه األخَتة 

ملزمة بتغطية االلتزامات التقنية بعناصر أصوؿ مقبولة، كيف ىذا اإلطار أدخل مفهـو التغطية               
 (La couverture des engagements technique par des actifs admis)   

                                                           
1
 ربِؼخ 1، اٌؼؼػ ٚااللتظبػ٠خِزٍخ اٌؼٍَٛ اإلٔسب١ٔخ انسىداٌ،  فً االلتصادٌت انتًٍُت فً انتؤيٍٍ لطاع يساهًت يؼىلاثاٌق٠ٓ،  ِظطفٝ ِزؼٞ 

 .20، ص2013اٌتزبؿ٠خ،  ػؿاسبداي و١ٍخ ٚاٌتىٌٕٛٛر١ب، ٌٍؼٍَٛ اٌسٛػاْ
 .28، ص2002، اٌؼاؿ اٌزبِؼ١خ، و١ٍخ اٌتزبؿح، ربِؼخ اٌقلبف٠ك، ِظـ، يحاسبت شركاث انتؤيٍٍأصّؼ طالس ػط١خ،  2 

 .251 ِـرغ سبثك، صؿاغت اٌغظ١ٓ، الٔب ٔج١ً فا٘ـ،
3
  

.386، ص2008، اٌؼاؿ اٌزبِؼ١خ، ِظـ، األسىاق وانًؤسساث انًانٍتػجؼ اٌغفبؿ صٕفٟ، ؿس١ّخ لـ٠بلض، 
4  
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 هبدؼ 30/10/1995 الصادر يف 95/342ادلرسـو  (10ادلادة  ) مبوجب قانوف التأمُت من خالؿ
 1:التحكم يف األكضاع التسيَتية الصعبة، كتتمثل يف

  (Valeurs d’Etat) السندات الحكومية- 
 ( Autres valeurs mobilières et titres assimilés émis) قيم منقولة أخرى وسندات مماثلة- 
  (Actifs immobiliers )أصول عقارية- 
 توظيفات أخرى- 
  كتتمثل يف :(الحقوق التقنية)حقوق شركة التأمين لدى الغير -2-3

يتضمن أرصدة معامالت الشركة مع عمالء التأمُت ادلباشر، كادلتمثلة يف : مدينو عمليات التأمين- 
 .األقساط قيد التحصيل، كاحلسابات اجلارية للمؤمن ذلم

يتضمن أرصدة معامالت الشركة مع شركات التأمُت كإعادة : شركات التأمين وإعادة التأمين- 
 .التأمُت احمللية كاألجنبية عن عمليات إعادة التأمُت

 كالفوائد ادلستحقة، احلسابات اجلارية يتضمن إيرادات التوظيفات: مدينون وأرصدة مدينة أخرى- 
  .ادلدينة

المالءة   ىامش بتكوين الخاصة القواعد: ثالثا
 :(Marge de solvabilité) مفهوم ىامش المالءة- 1
 كالذم يسمح ،يعرؼ ىامش ادلالءة على أنو مبلغ معُت من ادلوارد اإلضافية اخلالية من أم التزامات   

 2.لشركات التأمُت من ضماف مالءهتا حلماية مصاحل ادلؤمن ذلم
كما يعرؼ على أنو احتياطي تكميلي للمخصصات التقنية، ػلسب بداللة األقساط كالكوارث 

 .الصافية، كيكوف أساسا من األمواؿ اخلاصة
 أسباب تكوين ىامش المالءة-2
 3:التالية اآلثار تغطية أجل من عادة اذلامش ىذا ُيستعمل  
  .تقنيةاؿ للمخصصات اجليد التمثيل أك الصحيح التقييم عدـ- 

                                                           
1
 Journal Officiel de la République Algérienne, N° 18, 2013, p9. 

2 Franck le vallois, Patrice Palsky, Alain Tosetti, Gestion actif passif en assurance vie : réglementation, outils, 

méthodes, Economica, Paris, 2003, p94. 
 .37ػجؼ اٌىـ٠ُ أصّؼ لٕؼٚف، عبٌؼ ػجؼ اٌؼق٠ق اٌسٙالٚٞ، ِـرغ سبثك، ص 3
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  .احملققة كاألخطار الكوارث حلجم العشوائية التقلبات- 
 .مالية أزمات حلدكث نتيجة كعوائدىا األصوؿ قيم اطلفاض- 
 .نتجاهتا ملالصحيح التسعَت عدـ عن ينتج أف ؽلكن كالذم للشركة، الصافية النتيجة يف اخللل- 
 ؽلكن إذ ،التأمُت شركات على الرقابة أدكات بُت من ،أعلية األكثر األداة ادلالءة ىامش يعد كبالتايل   
 ما إىل التأمُت أسعار ختفيض منها ،متعددة ألسباب للخطر الشركات ذلذه ادلالية األكضاع تتعرض أف

 رلاالت يف الشركة أمواؿ توظيف أك ،نسبيا مرتفعة إدارية نفقات كجود أك، فنيا ادلقبوؿ ادلستول دكف
 ىامش ؽُلكن حيث، الشركة ألمواؿ ادلتوازف غَت التوظيف أك ،ادلناسب العائد تدر ال أك خسائر حتقق

 يعد كما ،بالتزاماهتا الوفاء على الشركة قدرة من التحقق من كالرقابة ؼرااإلش أجهزة عاـ بشكل ادلالءة
 فإنو مث كمن ،الفنية غَت ادلنافسة من التأمُت شركات حلماية كإظلا ،فقط اجلمهور حلماية ليس أماف صماـ
 1.أصولية اكتتاب سياسة تتبع اليت التأمُت شركات صاحل كيف ،اجلمهور لصاحل يعمل

     يف األخَت ؽلكن القوؿ أف ادلالءة ادلالية ىي من أىم السياسات اليت تعتمد عليها شركات التأمُت 
يف مواجهة ادلخاطر اليت تتعرض ذلا، كحىت تستطيع ذلك فهي ملزمة بتكوين سلصصات تقنية، كتقييمها 

بطرؽ إكتوارية كإحصائية، من أجل تغطية كل التزاماهتا، باإلضافة إىل دتثيل ىذه ادلخصصات بأصوؿ 
 ".هبامش ادلالءة"مناسبة، كأيضا تكوين احتياطي تكميلي للمخصصات التقنية كىو ما يدعى 

العالقة بين العمليات التأمينية والمالءة المالية : المطلب الثاني
كالتعويضات  (االكتتاب)    تتمثل العمليات التأمينية اليت تقـو هبا شركات التأمُت يف كل من اإلنتاج 
. كعمليات إعادة التأمُت، كاليت سوؼ ضلاكؿ معرفة تأثَتىا على ادلالءة ادلالية

والمالءة المالية  (االكتتاب)العالقة بين اإلنتاج : الفرع األول
 غلب أكال تعريف عملية االكتتاب ،قبل التطرؽ ألثر االكتتاب على ادلالءة ادلالية لشركات التأمُت   

. كاألىداؼ األساسية اليت تقـو عليها، كمن مث معرفة أثر ىذه السياسة على ادلالءة ادلالية للشركة

عملية االكتتاب في شركات التأمين : أوال
   تعترب عملية االكتتاب أساس كجوىر العملية التأمينية، حيث تقـو من خالذلا شركات التأمُت باختيار 

 حيث تقـو عادة بقبوؿ طلبات التأمُت ادلتوقع أف ينتج عنها أرباح، كترفض ،كتصنيف طلبات التأمُت
. الطلبات اليت ينتج عنها خسائر لتفادم الوقوع يف خسارة كادلساس مبالءهتا ادلالية

 
                                                           

1
 .252 ِـرغ سبثك، صؿاغت اٌغظ١ٓ، الٔب ٔج١ً فا٘ـ، 
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: تعريف عملية االكتتاب-1
   االكتتاب ىو أىم نشاط لشركات التأمُت، حيث يتم نقل ادلخاطر من ادلؤمن ذلم إىل شركات 

التأمُت، كىذا ما يتطلب تقييم ادلخاطر، كذلك حلساب قسط التأمُت ادلناسب الذم غلب على ادلؤمن 
 1. لو دفعو كىو ما يسمى بعملية االكتتاب

عملية حتدد من خالذلا شركة : االكتتاب بأنو (IAIS)كما عرفت اجلمعية الدكلية دلشريف التأمُت 
كتطبيق التأمُت، كإذا كاف األمر كذلك  (ادلشًتم احملتمل)التأمُت، إما أهنا تقبل اقًتاح مقدـ الطلب 

 2.فتحت أم شركط
عملية اختيار كتصنيف ادلخاطر، كىو عنصر أساسي يف تشغيل برنامج : بأنواالكتتاب كما يعرؼ     

التأمُت، ألنو إذا مل ختتار الشركة بشكل مالئم، بُت ادلتقدمُت ذلا فإف النتيجة احلتمية ىي سوء االختيار 
 لذا من ادلهم أف نفهم أف اذلدؼ من االكتتاب، ليس اختيار ادلخاطر اليت ال تكوف ذلا خسائر .للشركة

إظلا ىو جتنب عددا غَت متناسب من ادلخاطر السيئة، كبالتايل معادلة اخلسائر الفعلية مع تلك ادلتوقعة 
  3.كباإلضافة إىل ىذا اذلدؼ ىناؾ بعض األىداؼ األخرل

: األىداف األساسية لعملية االكتتاب- 2
 من اختيار كقبوؿ ادلخاطر ادلتشاهبة، أك ،  إف عملية االكتتاب تلعب دكرا ىاما يف شركات التأمُت 

 4تقييم الظركؼ الالزمة لقبوؿ تلك ادلخاطر اليت ختتلف من حيث درجة تأثَتىا على جتانس احملفظة
: كبذلك ؽلكن صياغة األىداؼ األساسية لعملية االكتتاب كاآليت

كذلك عن طريق استبعاد :  أك احلد منو ألقصى درجة شلكنة،تفادم االختيار لغَت صاحل شركة التأمُت -
 ؛األخطار الرديئة اليت تزيد معدالت حتقق اخلطر عن ادلستول الذم ؽلكن قبولو

 كذلك بالتأكد من كضع كل خطر يف الفئة اليت تتناسب مع درجة اخلطورة :التصنيف السليم لألخطار -
 .، باإلضافة إىل ذلك غلب االحًتاس من الًتكيز، ألف تركيز التعرض قد تؤدم إىل كارثةاخلاصة بو

 

                                                           
1 Michael Zboron, Insurance underwriting and broking in the London insurance market: The role of 

reputation and trust in the insurance decision making process, Thesis for the degree of Doctor of 

Philosophy, UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON, 2015, p14. 
2 Irena Misheva, The Underwriting Process in the Environmental Pollution Liability Insurance for 

Enterprises with Hazardous Waste Production, Economic Alternatives, Issue 4, 2015, p35. 
3
 Emmett J. Vaughan, Therese M. Vaughan, Op.cit, p135. 

4 Lionel Macedo, The Role of the Underwriter in Insurance, primer series on insurance, issue 8, 2009, p2.  
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ناتج االكتتاب التأميني في شركات التأمين وأثره على المالءة المالية : ثانيا
  :ناتج االكتتاب التأميني في شركات التأمين -1

، كيعترب ناتج ىو عبارة عن الفرؽ ما بُت قائمة اإليرادات كادلصركفات اخلاصة بشركة التأمُت   
مقياسا جيدا لألداء الفٍت لشركة التأمُت، كصلاح سياسات   (فائض أك عجز )االكتتاب التأميٍت 

 .كاسًتاتيجيات االكتتاب
    كيتم احلكم على جودة ككفاءة سياسة االكتتاب من خالؿ معدؿ الرحبية، الذم يعرب عن متانة 

:  ادلركز ادلايل للشركة كػلسب كفق القاعدة التالية
 

 
   : حيث

           1 معدؿ صايف التكاليف + معدؿ اخلسارة الفٍت النسبة اجملمعة لتكاليف اإلنتاج 
كتستخدـ النسبة اجملمعة لتكاليف اإلنتاج كمقياس لتكاليف االكتتاب التأميٍت، كغلب أف ال تزيد عن 

 حيث أف زيادهتا يستوجب إجراء فحص شامل للشركة، كذلك ألف ىناؾ خسائر اكتتاب 100%
 مدل رحبية الشركة فيما ؼلص زلفظة أعماذلا كما تعكس ،لعمليات الشركة، لذلك يقيس معدؿ الرحبية

 كمدل جودة احلصوؿ على العمليات التأمينية ذات معدؿ ،مدل استقرار الشركة يف أداء كظيفتها
. خسارة أدىن أك متوازف

 :أثر االكتتاب على المالءة المالية -2
إف ادلقياس الرئيسي دلالءة شركة التأمُت ىو ىامش ادلالءة الذم حتتفظ بو، كقد أطلقت عليو اجلمعية    

فائض األصوؿ على   :كعرفتو بأنو" الرأس ادلاؿ اإلضايف"تسمية  (IAIS)الدكلية دلشريف التأمُت 
 

                                                           


٠ّخً ٔبتذ االوتتبة اٌفـق ث١ٓ اإل٠ـاػاد اٌّتّخٍخ فٟ طبفٟ األلسبؽ اٌّىتسجخ ٚػّٛالد إػبػح اٌتب١ِٓ ثبإلػبفخ إٌٝ أٞ إ٠ـاػاد أعـٜ، ٚرٍّخ 

اٌفـق ث١ٓ ػّٛالد تىب١ٌف اإلٔتبد ٚػّٛالد ) ٚطبفٟ اٌؼّٛالد اٌّؼفٛػخ ،اٌّظـٚفبد اٌّتّخٍخ فٟ اٌتؼ٠ٛؼبد ٚاٌّظـٚفبد اإلػاؿ٠خ ٚاٌؼ١ِّٛخ

ثبإلػبفخ إٌٝ ِظـٚفبد أعـٜ، ٚ٘ؾا اٌفـق لؼ ٠ىْٛ ( طبفٟ ِغظظبد اٌتمٍجبد فٟ ِؼؼالد اٌغسبؿح)ٚأٞ تىب١ٌف أعـٜ  (إػبػح اٌتب١ِٓ اٌظبف١خ

.إِب فبئغ أٚ ػزق
 

1
Guillaume Lemoine, Perspectives d’évolution du pilotage stratégique et de la performance des entreprises 

d’assurance à l’aune de Solvabilité II, Thèse professionnelle Présentée en vue d’obtenir le MBA Manager 

d’entreprise majeure Assurance, École nationale d’assurances, 2013, p23. 
 ِٟٕؼؼي اٌغسبؿح اٌف  اٌتؼ٠ٛؼبد اٌّستضمخ األلسبؽ اٌّىتسجخ 

  األلسبؽ اٌّىتسجخ طبفٟ ِظـٚفبد االوتتبة ِؼؼي طبفٟ اٌتىب١ٌف

 [ ػّٛالد إػبػح اٌتأٓ١ِػّٛالد تىب١ٌف اإلٔتبد ]+ ِظـٚفبد إػاؿ٠خ ٚػ١ِّٛخطبفٟ ِظـٚفبد االوتتبة

 

 النسبة اجملمعة لتكاليف اإلنتاج %100= معدؿ رحبية االكتتاب التأميٍت
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 1.االلتزامات مقيمة حبسب أنظمة احملاسبة العامة، أك قواعد اإلشراؼ اخلاصة
 ىو التوصل إىل حجم زلفظة أعماؿ مرحبة ،سبق كأف أشرنا فإف اذلدؼ من عملية االكتتاب ككما

 قد يدفع بشركة التأمُت إىل حتقيق عجز يف االكتتاب التأميٍت ، كلكن نتيجة عدـ الكفاءة يف التسيَت
 كآلية إدارتو لتخفيض احتماؿ كمقدار اخلسائر غَت ادلتوقعة، فضال ، دراسة اخلطريهاكىذا ما يوجب عل

: عن استخداـ نسب لقياس حجم األخطار اليت تتعرض ذلا احملفظة كذلك على النحو اآليت
 (:Ratio of Risks Size)األخطار حجم نسبة- 
 إىل( WP Net t)ادلكتتبة  األقساط صايف  كتقيس،كتسمى أيضا معدؿ تعرض االكتتاب لألخطار  

 يف (RSt)األخطار حجم نسبة كتعطى ،% 300 إىل % 220 من ادلقبوؿ ذلا  كادلدل( St )الفائض 
 2:اآلتية العالقة  كفقtالسنة 

 
  

ىذه النسبة عن قدرة شركة التأمُت على حتمل اخلسائر الفجائية، حيث أف الفائض ىو ادلرجع   تعرب 
 التأمُت شركةيف حُت أف صايف األقساط يعرب عن األخطار اليت تتعرض ذلا  اخلسائر، للوقاية من ىذه

على  كةرالش قدرة كتعكس ىذه النسبة التأمينية، احملفظة نتائج يف ادلواتية غَت التقلبات يف كادلتمثلة
 ادلقياس ىذا من كاذلدؼ باحملفظة، ادلغطاة األصلية األخطار نتائج يف ادلتوقعة التقلبات تلك مواجهة 

 الفائض( رأمسالية كاحتياطيات رأمساؿ من يقابلها كما ،كالتزاـ ادلكتتبة األقساط صايف تبياف حجم ىو
 .ادلاؿ رأس على اخلطورة زادت كّلما النسبة ىذه زادت ككلما ،)ادلساعلُت حقوؽ إمجايل أك
 (:Ratio of Change in Underwriting ) االكتتاب في التغير نسبة- 

 WP) قبلها اليت بالسنة مقارنة( WP Net t) لسنة ما الصافية األقساط حجم يف التغَت ادلقياس ىذا يظهر

Net t 1) االكتتاب التغَت يف نسبة كتعطى(U) 3 :التايل بالشكل
 

 

 

 األقساط صايف حجم يف الزيادة أفّ  غَت ،+ 33 %ك - 33 % بُت الّنسبة ذلذه ادلقبوؿ ادلدل يًتاكح
 .كاالحتياطيات ادلاؿ رأس يف زيادة تتطلب ادلكتتبة

                                                           
1
، ِزٍخ ربِؼخ ػِشك ٌٍؼٍَٛ االلتظبػ٠خ ٚاٌمب١ٔٛٔخ، و١ٍخ (دراست يمارَت)لٍاش هايش انًالءة فً صُاػت انتؤيٍٍ انسىرٌت ػ١سٝ ٘بشُ صسٓ،    

 .368ص ،2011، 4، اٌؼؼػ27االلتظبػ، اٌّزٍؼ  
 اٌؼٌٟٚ اٌٍّتمٝانتؤيٍٍُت،  انًحفظت أخطار تحهٍم فً انًستغهت االستٍؼابٍت انطّالت وَسبت االحتفاظ يؼذل  استخذاواٌض١ّؼٞ، صس١ٓ، ٔٛؿ صسبٟٔ 2

 ػٍَٛ ٚ ٚاٌتزبؿ٠خ  االلتظبػ٠خ اٌؼٍَٛ ثٛػٍٟ، و١ٍخ ثٓ صس١جخ  ربِؼخ–اٌؼٚي تزبؿة – اٌتط٠ٛـ ٚآفبق اٌؼٍّٟ اٌٛالغ اٌتأ١ٕ١ِخ، اٌظٕبػخ :صٛي اٌسبثغ

 .5، ص2012اٌتس١١ـ، اٌشٍف، 
3
 .5، ص  ٔفسِٗـرغ اي اٌض١ّؼٞ، صس١ٓ، ٔٛؿ صسبٟٔ 

RSt)
𝑊𝑃  𝑁𝑒𝑡  𝑡  

𝑆t 
(100 

U)
𝑊𝑃  𝑁𝑒𝑡  𝑡  

𝑊𝑃  𝑁𝑒𝑡  𝑡1
 1(100 
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 :نسبة المخصصات التقنية والفائض إلى صافي األقساط-
 اجتاه ادلؤمن ذلم يف ،تعد ادلخصصات التقنية خط الدفاع األكؿ دلقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماهتا  

أم خسائر  )ؽلثل خط الدفاع الثاين دلواجهة التزاماهتا  (حقوؽ ادلساعلُت)تواريخ استحقاقها، كالفائض 
مُت فكلما زادت أ، يف حُت ؽلثل صايف األقساط حجم األخطار اليت تتعرض ذلا شركات التػ(فجائية

ق النسبة غلب أف ال تقل ذىذه النسبة كلما دؿ ذلك على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماهتا، غَت أف ق
 كعدـ حتقيق ىذه النسبة قد يدؿ على عدـ قدرة الشركة على تغطية األمواؿ ادلعرضة ،%100عن 

 .للخطر، كبالتايل كجود خلل يف السياسة اإلكتتابية للشركة
 بُت أقساط التأمُت ادلكتتبة كادلالءة ادلالية، أم أنو كلما قويةشلا سبق ؽلكن القوؿ أف ىناؾ عالقة     

ألنو كلما تناقص حجم ) حجم ادلالءة ادلالية انعكس ذلك على تناقصت أقساط التأمُت كلما 
 بند كاليت ىي ،(األقساط ادلكتتبة كلما تناقص حجم ادلخصصات التقنية اليت تظهر يف جانب اخلصـو

 .قيمة ادلالءة ادلاليةيف حتديد أساسي 

العالقة بين التعويضات والمالءة المالية : الفرع الثاني
 التعويضات في شركة التأمين: أوال

: تعريف التعويض-1
        بتعويض الطرؼ اآلخر،(شركة التأمُت) التعويض ىو التزاـ تعاقدم يتعهد مبوجبو أحد األطراؼ   
عن خسارة حلقت بو، مبعٌت آخر يعترب التعويض إقرارا كتعهدا بتغطية االلتزامات اليت ػلتمل  (ادلؤمن لو )

أف يواجهها ادلؤمن لو، كهتدؼ التعويضات يف األساس إىل إعادة الطرؼ ادلتضرر إىل حالتو األكىل مرة 
 1.أخرل كما لو أنو مل يتعرض ألية خسارة على اإلطالؽ

 (شركة التأمُت)كىو احلد األقصى للمبلغ الذم يلتـز ادلؤمن  :   كما يعرؼ التعويض أيضا مببلغ التأمُت
   2.بدفعو إىل ادلؤمن لو، أك إىل ادلستفيد عند حتقق اخلطر ادلؤمن ضده

 من عدد حتقق بعد ،ذلم ادلؤمن إىل التأمُت شركات قبل من ادلدفوعة اإلمجالية القيمة التعويضات دتثل ك
الدفع  ادلستحقة ادلتضررين مبالغ رلموع من السنة آخر يف القيمة ىذه تطرح ك ضدىا، األخطار ادلؤمن

 

                                                           
 1
 .15، ص2007، ػاؿ اٌفبؿٚق ٌالستخّبؿاد اٌخمبف١خ، اٌطجؼخ اٌؼـث١خ األٌٚٝ، إدارة انتؼىٌضاثفـأه أػٚؿأتٟ اٌتـرّخ ثبػتّبػ عبٌؼ اٌؼبِـٞ،   
2

  ثسىـح ع١ؼـ ِضّؼ ػشـ، ربِؼخ اٌسبػك اٌؼؼػ ٚإػاؿ٠خ، التظبػ٠خ ، أثضبثانتؤيٍٍ شركاث فً انخسارة نًؼذالث أيثم تمذٌر  َحىفؿِبْ وـ٠ُ،

.183، ص2014اٌتس١١ـ،  ٚػٍَٛ اٌتزبؿ٠خ ٚ االلتظبػ٠خ اٌؼٍَٛ و١ٍخ
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 1.ادلتضررين إزاء ادلؤمنُت التزاـ مقدار زاد كلما اإلنتاج حجم مع بادلقارنة ارتفعت فكلما 
كبالتايل فالتعويضات اليت تدفعها شركة التأمُت للمؤمن ذلم تعترب مصركفات للشركة، عكس األقساط    

. اليت يدفعها ادلؤمن لو للشركة كاليت تعترب إيرادا ذلا
: خصائص التعويض- 2
 عند حتقق اخلطر موضوع التأمُت، كيتميز التعويض يف ،تقـو عمليات التأمُت على مبدأ التعويض  

 2:شركات التأمُت باخلصائص التالية
 ؛ معظم احلاالتيفأنو تعويض نقدم كليس عيٍت، حيث أف التعويضات التأمينية ىي نقدية - 
 ؛غلب أف ال تتجاكز قيمة التعويض قيمة اخلسارة اليت حدثت فعال- 
 ؛غلب أف ال تتجاكز قيمة التعويض يف كافة األحواؿ قيمة الشيء ادلنصوص عليو يف العقد- 

 بقدر ما حلق بو من ،كهبذا فإف مبدأ التعويض يعٍت أف تقـو شركة التأمُت بالتعويض النقدم للمؤمن لو
.  عند حتقق اخلطر ادلؤمن عليو، كال هتدؼ ىذه العقود التأمينية إىل التعويض بأكثر من ذلك،خسائر

أثر التعويضات على المالءة المالية : ثانيا
 الناجم بدكره عن خطأ يف ، إف عدـ التنبؤ السليم حبجم التعويضات كادلطالبات الفعلية ادلستقبلية  

 يؤدم إىل زيادة حجم التعويضات عما ىو متوقع من ،تقدير احلجم احلقيقي لألخطار ادلؤمن ضدىا
طرؼ شركة التأمُت، شلا غلعل ىذه األخَتة عرضة لعدـ كفاية األقساط احملصلة كادلبنية على التوقعات 

. لتغطية اخلسائر كادلطالبات الفعلية ادلستقبلية
 يًتكز أساسا يف جانب اخلصـو ،كبالتايل فزيادة حجم التعويضات عما ىو متوقع ىو خطر تقٍت    

تناقصت  كلما أنو أم قوية، عكسية ادلالية ىي عالقة كادلالءة ادلدفوعة التعويضات بُت كعليو فالعالقة
 ادلدفوعة التعويضات ألف التأمُت، لشركات ادلالية ادلالءة قوم كمبعدؿ تزايدت كلما،ادلدفوعة التعويضات

 من ادليزانية األصوؿ جانب يف يكوف التأثَت أف أم ،(أصوؿ الشركة) الشركة أمواؿ على بالنقص تؤثر
 حساب يف أساسي طرؼ ىو الذم  األصوؿ صايف سينخفض التعويضات ادلدفوعة تزايدت إذا كبالتايل

. التأمُت لشركات ادلالية ادلالءة قيمة
 

                                                           
 تزبؿة – اٌتط٠ٛـ ٚآفبق اٌؼٍّٟ اٌٛالغ اٌتأ١ٕ١ِخ، اٌظٕبػخ :صٛي اٌسبثغ اٌؼٌٟٚ اٌٍّتمٝ ، انتؤيٍٍ إػادة و انتؤيٍٍ لطاع والغثـا١ُ٘، إفؿٚلٟ  1

 .17، ص2012، ثبٌشٍف ثٛػٍٟ ثٓ صس١جخ ربِؼخ، اٌتس١١ـ ػٍَٛ ٚ اٌتزبؿ٠خااللتظبػ٠خ ٚ اٌؼٍَٛ و١ٍخ- اٌؼٚي
2
 .274، ص2007 ػّبْ،   ػ ؽ،، ػاؿ إٌّب٘ذ ٌٍٕشـ ٚاٌتٛف٠غ،يحاسبت انًؤسساث انًانٍتِضّؼ رّبي ػٍٟ ٘الٌٟ ٚػجؼ اٌـفاق لبسُ شضبػح،   
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العالقة بين إعادة التأمين والمالءة المالية : الفرع الثالث
تقنية إعادة التأمين  : أوال

وأىدافها إعادة التأمين -1
إف إعادة التأمُت تعٍت فن توزيع األخطار بُت شركات كما سبق اإلشارة يف الفصل السابق، ؼ    

يف منح الطاقات االستيعابية لشركات  التأمُت ادلباشر كشركات اإلعادة، كىي هبذا ادلعٌت تلعب دكران ىاما
 شلا ؽلكنها من قبوؿ أخطار قد تكوف كبَتة يف أحجامها أك درجة خطورهتا، فهي دتنح ادلؤمن ،التأمُت

أحد أىم األنشطة الضركرية ، نشاط إعادة التأمُتكهبذا يعد ، 1ادلباشر سعة إضافية دلا ىو متاح لديو
حيث من خالذلا يتم تسيَت كختفيض األخطار من خالؿ توزيعها على عدة أطراؼ، كىذا ما ػلقق 

 2.اإللزاميحملفظة شركة التأمُت اليت قامت باالكتتاب يف اخلطر توازف كػلافظ على ىامش مالءهتا 
        من بُت ادلفاىيم األساسية إلعادة الػتأمُت مصطلح :المفاىيم األساسية إلعادة التأمين-2

كالذم يقصد بو احلد األقصى من األخطار ادلكتتب هبا كاحملتفظ بو من طرؼ ادلؤمن  :حد االحتفاظ- 
                                 . كحلسابو اخلاص، كما زاد عن ىذا احلد يتم التنازؿ عنو دلعيد تأمُت أك أكثر،ادلباشر

 كىو ،يتمثل يف ادلبلغ األقصى الذم يلتـز بو ادلؤمن ادلباشر يف عقد التأمُت األصلي: حد االكتتاب- 
يعادؿ رلموع حد االحتفاظ كإمكانيات التغطية بإعادة التأمُت، أم ىو جزء اخلطر احملتفظ بو من 

 .طرؼ ادلؤمن ادلباشر باإلضافة إىل كل األجزاء ادلتنازؿ عنها للمعيدين
. كىو ادلبلغ األقصى من اخلطر الذم يقبلو ادلعيدكف: حد القبول- 

  العالقة بين إعادة التأمين والمالءة المالية: ثانيا
 ادلستغلة االستيعابية الطاقة كنسبة( Retention Rate)االحتفاظ  معدؿ مؤشرم تقدير يعترب    

(Exploited Capacity Ratio )أجريت كقد ،التأمُت إعادة برنامج كضع عند األمور أصعب من 
اإلشكالية  حل دكف من كاإلحصائية، الرياضية األساليب باستخداـ ذلك على للتغلب عديدة زلاكالت

                                                           
1

، 2008، ػِشك، 97 ِزٍخ اٌـائؼ اٌؼـثٟ، اٌؼؼػ ،(انًفهىو وانتطبٍك واألهذاف)اإلسُاد اإلنسايً نهًؼٍذ انًحهً وانؼربً سؼؼ رٛاػ ػٍٟ، 

 .3ص
2
 European Commission, The review of overall financial position of an insurance undertaking (Solvency II 

review), 1999, p4. 


ٟ٘ اٌضؼ األلظٝ ٌٍّجٍغ اٌؾٞ تستط١غ شـوخ اٌتأ١ِٓ ٚإػبػح اٌتأ١ِٓ االوتتبة ثٗ، ػْٚ تؼـ٠غ ٘بِش ِالءتٙب اٌّب١ٌخ ٌٍغطـ  :انطالت االستٍؼابٍت

تؼطـ شـوبد اٌتأ١ِٓ فٟ اٌىخ١ـ ِٓ األص١بْ لجٛي تأ١ِٕبد تفٛق ل١ّتٙب اٌضؼ األلظٝ ٌٍطبلخ االست١ؼبث١خ ِّب ٠ؼفؼٙب ٌٍزٛء إٌٝ إػبػح اٌتأ١ِٓ ٌق٠بػح 

 .ؽبلتٙب االست١ؼبث١خ ٚفك اٌظ١غ اٌّؼـٚفخ ٚصست عظٛط١خ فـٚع اٌتأ١ِٓ
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 التوازف ػلقق الذم ادلناسب الربنامج كحتديد لتقدير عامل أىم اخلربة عنصر بذلك بشكل هنائي، كيبقى
 .التأمينية احملفظة يف
 :المستغلة االستيعابية الطاقة ونسبة االحتفاظ معدل مؤشري-1
ؽلثل معدؿ االحتفاظ قيمة األقساط اليت حتتفظ هبا شركات التأمُت ضمن طاقتها االستيعابية من     

 يزيد ما تأمُت بإعادة ادلباشرة التأمُت شركات كتقـو التأمُت، فركع من إمجايل األقساط ادلكتتبة بكل فرعٍل 
 شركة احتفاظ معدالت فزيادة ،العادلية أك/ك احمللية التأمُت إعادة شركات لدل االحتفاظ معدؿ عن

 لعملية السليمة الفنية األسس إعلاؿ دكف كىذا رلملو، يف للسوؽ االستيعابية الطاقة زيادة يتبعو التأمُت
 1 .االكتتاب

 األقساط إمجايل إىل (t (السنة يف  WPnet) t ) ادلكتتبة األقساط صايف االحتفاظ معدؿ يقيس    ك
 النظرم التعريف على  اعتمادا (Rett) االحتفاظ معدؿ كيعطى السنة نفسها، يف ( WPGross t) ادلكتتبة

: التايل بالشكل لو
 

 
 مدل باألقساط االحتفاظ معدؿ كيُظهر ،% 50من أكرب يكوف أف ىو ادلعدؿ ذلذا ادلقبوؿ كادلدل
: منها نذكر ةىاـ تأمينية دالالت ادلعدؿ ىذا كالرتفاع معيدم التأمُت على الشركة اعتماد

 .احلادة ادلنافسة ظركؼ رغم تقبلها اليت التأمينية للعمليات التأمُت شركة انتقاء-
 اليت العمليات التأمينية عن التعويضات من نصيبها سداد من دتكنها لكي للشركة ادلالية ادلالءة توفر-

 .تقبلها
      .التأمُت إعادة عملية يف ادلناسب القرار اختاذ على قادرة كاعية تأمينية إدارة كجود-
( ECt ) ادلستغلة االستيعابية الطاقة نسبة مؤشر أما

 األقساط صايف نسبة عن عبارة :بأنو تعريفو فيمكن 
 شركة قدرة مدل حتديد يف  نسبةىذه اؿ ، كتستخدـ( Stt )  ادلساعلُت حقوؽ صايف إىل (EP t)احملصلة 
 إذا فيما كمعرفة التأمينية، السوؽ تلبية احتياجات كيف االستيعابية، طاقتها كل استغالؿ على التأمُت
 االستيعابية نسبة الطاقة حاجتها، كتقاس تليب جديدة شركات لدخوؿ حباجة السوؽ تلك كانت

 2:اآلتية العالقة كفق ذلا النظرم التعريف على اعتمادا ادلستغلة

                                                           
1
 .04، ِـرغ سبثك، ص اٌض١ّؼٞ صس١ٓ، ٔٛؿ صسبٟٔ 

2
 .05 اٌّـرغ ٔفسٗ، ص 

 

Rett (WPnet t  WPGross t 100 
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 .ادلساعلُت حقوؽ إمجايل أضعاؼ أربعة مع العلم أف الطاقة االستيعابية ادلسموح هبا تساكم
   إذف على اعتبار أف حد االحتفاظ من أىم عناصر سياسة إعادة التأمُت، كأصعب جزء يف خطة 

إعادة التأمُت ألم شركة، فإف حتديده مبستول أقل شلا غلب يعٍت تنازؿ الشركة عن جزء ىاـ من 
زلفظتها، شلا يسمح ذلا بتحقيق أكرب ربح شلكن، كبادلقابل زيادة ىذا احلد أكثر من طاقة الشركة قد 

. يعرضها لالهنيار نتيجة حتقيق نتائج تفوؽ طاقتها االستيعابية
كحلد االحتفاظ آثار كبَتة على نتائج أعماؿ الشركة كمالءهتا ادلالية، حيث كلما تطورت شركة التأمُت 

 .كزاد حجم احتياطاهتا كسلصصاهتا التقنية كإمكانياهتا ادلالية كلما زاد حد االحتفاظ لديها
: أثر إعادة التأمين على المالءة المالية-2
من أجل معرفة آثار إعادة التأمُت على ىامش ادلالءة ادلالية، غلب التذكَت أكال بكيفية حساب    

 1:كالذم ػلسب كفق الصيغة التالية  ( MSR )ىامش ادلالءة التنظيمي
 

 

 

 

يتم العمل هبذه الصيغة أيضا من طرؼ الشركات اجلزائرية، حيث نالحظ من خالؿ ىذه القاعدة 
 .كالذم ؽلثل نسبة القسط ادلتنازؿ عنو دلعيد التأمُت (%Y)إضافة ادلعامل 

 على إما مبؤشرين األضرارىامش ادلالءة ادلطلوب يف تأمينات أما بالنسبة للمشرع األكركيب فيحسب    
 2للكوارث ادلتوسطة التكلفة أساس ىلع أك األقساط إيرادات أساس
 األقساط من ٪16 ، ك (80Mبػ    يقدرأعماؿلرقم ) من األقساط اإلمجالية  ٪18 : األقساطمؤشر 

كراء ىذه العتبة، مضركبا يف معامل إعادة التأمُت   دلا

                                                           
1
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 SETIF, 2011, p36.  
2
 Bastien Solioz, L’impact de la réassurance sur la marge de solvabilité et le SST, Colloque ASA, 2009, p5-

6. 

MSR : Marge de la Solvabilité Réglementaire 
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 من األقساط ادلتنازؿ %Y+ األقساط احملتفظ هبا 20%ىامش ادلالءة اإللزامي
 عنها أك ادلسندة دلعيد التأمُت
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 ٪ من كراء 23ك ( 56M مساك لػ أعماؿدلا يكوف رقم ) ٪ من إمجايل الديوف 26: مؤشر الكوارث
  .ىذه العتبة، مضركبا يف معامل إعادة التأمُت

، كلكن ال ( سنوات 3على أساس آخر )إمجايل ادلطالبات / صايف ادلطالبات : عامل إعادة التأمين
 . ٪ 50يقل عن 
  .متطلبات رأس ادلاؿ فض منتخقلل من ىامش ادلالءة ادلطلوب، كت إعادة التأمُت كعليو فإف

أدوات قياس المالءة المالية لشركات التأمين : المطلب الثالث
 من العديد نتيجة ،الدكيل ادلستول على مهمة تغَتات التأمُت لشركات ادلالية ادلالءة   عرفت قواعد

 احملاسبية القواعد إىل ادلسند الثابت ادلاؿ رأس معايَت من قتصاديات االمعظم انتقلتحيث  األسباب،
 ادلالءة قياس قواعد أف  إالحتوؿرغم ذلك اؿادلخاطر، ك إىل ادلسند ادلاؿ رأس إىل، ادلالية مالءهتا لقياس
. اجملاؿ ىذا يف السائدة كاحمللية الدكلية للقواعد كسوؼ نتطرؽ سلتلفة، تزاؿ ال الدكيل ادلستول على

طرق تقييم المالءة المالية : الفرع األول 
 أساس على"طريقة  اؿكعلا، ادلالية ادلالءة من األدىن احلد شرط حتديد يف إتباعهما يتم هنجاف    ىناؾ
 .الوسط بينهما النقطة يعكس ، باإلضافة إىل هنج آخر"اخلطر أساس على القائم ادلاؿ رأس"ك" ادلؤشر
  "المؤشر أساس" على المتطلبات: أوال

 ادليزانية نطاؽ مؤشرات ضمن ،األعظم بأنو عنو يعرّب  مالءة هبامش ادلؤشر أساس على النظاـ   كيتصف
 األكركيب حيث يعتمد يف االحتاد حالينا ادلتبع النظاـ ىو، النظاـ ىذا فع ادلتداكلة األمثلة كأكثر العمومية،

 يف متبادلة ثقة نظاـ لدعم كاؼ تنسيق حتقيق هبدؼ نسبيا، بسيطة صيغة على ادلطلوب ادلالءة ىامش
رأس  من األدىن احلد مطلب ىو األجزاء أحد األعضاء، الدكؿ بُت ادلالية ادلالءة على اإلشراؼ عملية
التعرض  من متباينة كسور مؤشرات على يعتمد كالذم األدىن، ادلالءة ىامش عليو يطلق كالذم ادلاؿ،

 لشركة العمومية ادليزانية من تستخلص ،متباينة أرقاـ على تطبق العوامل أف يعٍت كىذا للمخاطر،
  1 .حساهبا يتم اليت النتائج ضمن األعظم أنو على األدىن ادلالءة ىامش  كيؤخذ،التأمُت
 كاليت التدمَت، بنظرية ادلعركؼ الرياضي النهج باستخداـ أصال ادلئوية النسب سلتلف مت حتديد    كلقد

 ملف باالعتبار آخذين الوقت، من فًتة خالؿ مالينا دمارا التأمُت شركة تواجو االحتمالية بأف تقّدر
. ادلالية ادلالءة ىامش كمستول ،هبا اخلاص ادلخاطر

 كؽلكن النظاـ، مسات من أخرل مسات التأمُت إعادة لتغطية ادلوجود كاالئتماف ادلخاطر زلددات كدتثل
 الدكؿ إحدل اختارت إذا ،ادلطلوب ادلالية ادلالءة ىامش حساب يف التأمُت إعادة أثر أف ينعكس

                                                           
 .31، ص2004اٌتأ١ِٓ،  ػٍٝ اإلشـاف ١ٌٙئبد اٌؼ١ٌٚخ اٌزّؼ١خ، ١انًانٍت وانًالءة انًال رأش كفاٌتحٛؿث١ـْ،  ٚوـ٠ذ ١٘فّبْ ِب٠ىً 1


 . س١تُ اٌتفظ١ً أوخـ صٛي و١ف١خ صسبة ٘بِش اٌّالءح ٚفك ِؤشـ األلسبؽ ٚاٌىٛاؿث فٟ اٌّجضج اٌخبٟٔ ِٓ ٘ؾا اٌفظً
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 % 15 ك العامة للتأمينات بالنسبة % 50 يتعدل أال غلب التخفيض أف غَت القياـ بذلك، األعضاء
 .احلياة على للتأمُت بالنسبة

 مقاييس مبختلف عريض بشكل ادلخاطر تربط "ادلؤشر أساس على" طريقة أف صلد تقدـ، دلا تلخيصا   
 تتحملها اليت اإلمجالية ادلخاطر كانت ،أكرب ادلطالبات سلصصات أك القسط كاف ادلؤشر، ككلما

 النطاؽ متسع بشكل استخدـ قد ادلؤشر أساس على النهج ىذا أف ادلشرفُت بعض كيرل، أكرب الشركة
 العمومية للميزانية ادلطلوبات جانب على يركز كلكنو التجربة، كاقع من نسبيا جيدة نتائج أظهر كقد

 .التأمُت شركة تواجهها اليت ادلخاطر مجيع يعكس ال فإنو كبالتايل
 "المخاطر أساس على المال رأس" متطلبات :ثانيا
 ادلتحدة الواليات يف ادلطبقة تلك مثل ،ادلخاطر أساس على ادلاؿ رأس تعتمد اليت ادلالية ادلالءة أنظمة   

 كل كجودىا تفًتض اليت ادلخاطر أقرب بشكل تعكس أف حتاكؿ عديدة أخرل كدكؿ ككندا، األمريكية،
 األكثر الصيغ تستخدـ فإهنا بذلك كللقياـ ،ذلا ادلطلوب ادلاؿ رأس حساب يف التأمُت شركات من شركة

 .ادلؤشر أساس على القائم ادلالية ادلالءة نظاـ يف ادلستخدمة تلك من أكثر اإلحصائية كاألساليب تعقيدا
 ذلك يف مبا كتفصيلي شامل مالية مالءة نظاـ تطوير على التأمُت ذليئات الوطنية اجلمعية عملت كلقد  

 نوعاف يوجد النظاـ ىذا كمبوجب ،معرؼ تصنيف ضمن خاطرامل كل طيغت اليت ادلالية ادلالءة متطلبات
 ادلاؿ رأس كمتطلبات كالفائض لنظاميا ادلاؿ رأس من األدىن احلد متطلبات) ادلاؿ رأس متطلبات من

 1.ادلطلبُت ىذين ضمن األعلى ادلاؿ برأس حتتفظ أف التأمُت شركات على كغلب ،ادلخاطر أساس على
 الحديثة التطورات بعض: ثالثا
 كفاية دلتطلبات ادلراجعة عمليات مؤخرنا اعتمدت اليت الدكؿ على األمثلة من كسنغافورة أسًتاليا تعد   

 2.اجملاؿ ىذا يف الشمالية أمريكا كأنظمة األكركيب االحتاد بو قاـ ما تتوسط قد كاليت ادلاؿ، رأس
 لذلك كنتيجة ،بالتنوع لالعًتاؼ الًتبيعي اجلذر إشارة اعتماد يتم ال الشيء، بعض سلتلف كبشكل  

 األكرب الشركة تعاقب أهنا حُت يف ،الصغَتة إىل ادلتوسطة للشركة مالءمة أكثر تكوف ادلعامالت فإف
 أف للشركة خاللو من ؽلكن حكم على تشتمل األنظمة أف جتد العثرة ىذه كدلعاجلة ،تنويعا كاألكثر

 استخداـ العنصر ىذا كػلاكي ،عليو اإلشراؼ ىيئة موافقة على كاحلصوؿ ،الداخلي النموذج تطور
 عملياهتا تواجو اليت ،السوؽ دلخاطر ادلطلوب ادلاؿ لرأس حساهبا يف البنوؾ قبل فـ الداخلية النماذج

 يف ذلا حافزا الكربل الشركات كجتد ،ادلاؿ لرأس بازؿ اتفاقية مبوجب بو مسموح ىو كما التجارية،
 كقد ذلك فعل إىل دتيل ال الصغرل الشركات أف حُت يف سلاطرىا، لقياس كقوية معقدة ظلاذج تطوير
 .العمل يف ادلوحدة أك ادلعيارية ادلعادلة إىل األقرب النهج على اإلبقاء منها يتوقع

                                                           
1
 .33 ِـرغ سبثك، صحٛؿث١ـْ، ٚوـ٠ذ ١٘فّبْ ِب٠ىً 

2
 .34اٌّـرغ ٔفسٗ، ص  
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 من كغَتىا ،االكتوارية كادلصادر البيانات من الكثَت يتطلب ،عقدامل النموذج على القائم النهج كىذا   
 شركات جلميع ادلطلوبة احلوافز أك الالزمة الوسائل تتوفر أال احملتمل من لذلك كنتيجة الفنية، ادلوارد

 تعكس ألف ادلاؿ رأس متطلبات ؽلكن الذم النهج فإف ذلك كمع ،النهج ىذا مثل إلتباع التأمُت
 تدرس أف على الشركات ىذه لتشجيعا مفيد سيكوف، التأمُت شركة تتحملها اليت ادلخاطر أقرب بشكل

 .تتخذىا اليت العمل قرارات إطار يف تتحملها اليت ادلخاطر صريح كبشكل
 األمريكية المتحدة الواليات في المالءة قياس  قواعد:الفرع الثاني

 الوطٍت دلفوضي االحتاد كيعد ،عشر الثامن القرف بداية إىل ادلتحدة الواليات يف التأمُت تنظيم يرجع     
 .التأمُت لتنظيم العامة القوانُت صدارإل ادلخولة الوحيدة السلطة  (NAIC) التأمُت

 األدوات التقليدية لقياس المالءة المالية : أوال
 رأس من ثابت أدىن حد على يعتمديف الواليات ادلتحدة األمريكية  السائد ادلالءة نظاـ اف    لقد ؾ

 التأمُت شركات على ادلالءة  كعلى الرغم من اشًتاط حد ذلامش1،ادلالءة ذلامش كممثل ادلاؿ
 يف خاصة تتمثل ،ادلالية الصعوبات بعض مواجهة من الشركات بعض ؽلنع مل ذلك أف إال ،األمريكية

 ؽلكن مالية كمؤشرات مقاييس كضع يف التفكَت إىل ذلك أدل كقد بالتزاماهتا، الوفاء على قدرهتا عدـ
 اإلنذار بنظاـ" يسمى ما كىو بالتزاماهتا الوفاء على التأمُت اتشرؾ قدرة مبدل التنبؤ نتائجها ضوء على

 كضع كتطبيق ما يطلق عليو نظاـب ،  (NAIC) أمريكا يف التأمُت مراقيب احتاد قاـ  فقد"ادلبكر
IRIS))  كالذم يعمل بو يف بعض بلداف اآليل،  لتحليل بيانات القوائم ادلالية عن طريق احلاسب

خاصية معينة من   كل منها تقيس، أربع رلموعاتيفالعامل كيقـو على أساس تصنيف النسب ادلالية 
.  النشاط كالرحبية كالسيولة كتقدير االحتياطياتىي كىذه اجملموعات ،اخلصائص ادلالية لشركات التأمُت

نسبة مبعدؿ معُت يعد مقبوال لكل نسبة، كاف مل تكن النسبة مقبولة فاف ذلك يعد مبثابة اؿحيث يقارف 
 .ادلايل مبكر الحتماؿ العسر إنذارعالمة 

 
 
 
 
 األدوات الحديثة لقياس المالءة المالية: ثانيا 

                                                           
 
1
 Martin Eling, Ines Holzmüller, An Overview and Comparison of Risk-Based Capital Standards, Journal of 

Insurance Regulation, N 26, university of St. Gallen, Institute of Insurance Economics, 2008, p3.   

 NAIC: National Association  of Insurance Commissioners       


 IRIS  :
 

Insurance Regulatory Information System 
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 القواعد إىل ادلستند الثابت ادلاؿ  من معايَت رأس، انتقلت معظم االقتصاديات الرئيسة يف العامل  
 اعتمد (1994) عاـ حيث يف،1ادلخاطر إىل ادلستند ادلاؿ إىل رأس ،ادلالية مالءهتا لقياس احملاسبية
 من الغاية ككانت ادلالءة، لقياس ادلخاطر إىل ادلسند رأس ادلاؿ معايَت دلفوضي التأمُت الوطٍت االحتاد

 2.التأمُت شركات ذلا تتعرض اليت حجم ادلخاطر عكس ادلعايَت ىذه
 كادلخاطر ادلخاطر بُت التوافق تعديالت على ادلخاطر أساس على ادلاؿ رأس حساب عملية كتشتمل
 إشارة استخداـ خالؿ من رياضينا ينعكس ما كىو ،التأمُت أنشطة من معّينة أنواع يف الكامنة اإلضافية

 3: كذلك حسب ما توضحو العالقة التالية.ادلعادلة يف "الًتبيعي اجلذر"
 

 
 ( 1R،2 R ٚ3 Rمعامل )سلاطر األصوؿ : كيغطي رأس ادلاؿ ادلسند على ادلخاطر نوعُت من األخطار

 4:حيث ( 4R، 5 R)كادلخاطر التأمينية 
R0  : فرع شركة التأمُت- خطر أصل 

1R : إيراد ثابت - خطر أصل 
2 R:(أسهم) أكراؽ مالية –  خطر أصل 
 R3  : (خاصة فيما يتعلق بإعادة التأمُت)ؽلثل خطر االئتماف 
4 R :  االحتياطات- خطر االكتتاب 
5 R  : صايف األقساط ادلكتتبة – خطر االكتتاب

 األعلى احلد يتجاكز أك يعادؿ الذم ادلاؿ رأس امتالؾ تأمُت شركة أم من يطلب ادلعايَت ىذه   ككفق
 معيار ك ادلخاطر إىل ادلسند ادلاؿ رأس إىل  (TAC)ادلعدؿ  ادلاؿ رأس إمجايل نسبة معيار(علا  عيارينمل

 5 .(كالية بكل اخلاص ادلاؿ رأس من األدىن احلد

                                                           
1
 Ines Affolter, Solvency Regulation and Contract Pricing in the Insurance Industry, Dissertation of the 

University of St. Gallen, Graduate School of Business Administration, Economics, Law and Social Sciences 

(HSG) to obtain the title of Doctor Oeconomiae, 2009, p 6. 
2
 Ines Affolter, Op.cit, p8. 

3
Idem, p9. 

4
 Ishmael Sharara,  Mary Hardy and David Saunders, Regulatory Capital Standards for Property and 

Casualty Insurers under the U.S., Canadian and Proposed Solvency II (Standard) Formulas, North 

American Actuarial Journal, 2010, p8. 
5
 Robert W. Klein, Shaun Wang, Catastrophe Risk Financing in the US and the EU: A Comparative 

Analysis of Alternative Regulatory Approaches, Georgia State University, Working paper, 2007, p8.   

 RBC=  0.5R0+ R
2

1 + R
2

2 + R
2
3 + R4

2
 + R5 

2
] 
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 حتكمها  مستويات لتدخل اذليئات الرقابية5فإف ىناؾ  ادلخاطر، إىل ادلسند ادلاؿ رأس معايَت ظل   كيف
RBC)التأمُت لشركات ادلعدؿ ادلاؿ رأس إمجايلإىل ادلخاطر  إىل ادلسند ادلطلوب ادلاؿ رأس بُت العالقة

TAC
)1  

 
 2 :أدناه موضح ىو كما
 .إجراء أك موقف أم اختاذ الشركة من يطلب ال ،% 200  من أكرب النسبة كانت إذا- 
 عمل خطة اإلشراؼ سلطة إىل الشركة تقدـ أف غلب ، 200 %ك  150% النسبة بُت   كانت إذا- 

 .ادلخاطر إىل ادلستند ادلاؿ رأس مستويات الستعادة
 التأمُت، شركة كضع اإلشراؼ سلطة تفحص أف غلب ،% 150 ك% 100النسبة بُت  كانت إذا- 
 .الشركة لوضع تصحيحي أمر يصدر كقد
 أك تصفية يطلب أف ادلفوض أك اإلشراؼ لسلطة غلوز ،% 70 ك % 100 بُت النسبة كانت إذا- 

 .إدارهتا على السيطرة خيار لو يًتؾ كما التأمُت، شركة تأىيل إعادة
 شركة تأىيل إعادة أك بتصفية ادلفوض أك اإلشراؼ سلطة تُلـز ،% 70 من أقل النسبة كانت إذا- 

 .                                               الشركة إدارة على بالسيطرة تُلـز أك التأمُت
  األوروبي االتحاد في المالءة قواعد: الفرع الثالث

 إىل ادلسند ادلاؿ رأس على ترتكز ،األكركيب التأمُت قطاع يف ادلالية للمالءة السائدة ادلعايَت كانت   
 إىل  األكركيب االحتاد يف التشريعات اقًتاح عن ادلسؤكلة  األكركبية سعت ادلفوضيةمث  ،احملاسبية القواعد
معايَت  على يرتكز للمالءة نظاما الغرض ذلذا كطورت ،بلداهنا عرب ادلالية ادلالءة معايَت تطبيق توحيد
 3(. 2 كادلالءة1إطار ادلالءة ) كمر ىذا النظاـ مبرحلتُت ادلخاطر إىل ادلسند ادلاؿ رأس
 األدوات التقليدية لقياس المالءة المالية: أوال
  ادلاؿرأس معايَت على بسيطة تعديالت تضمن الذم ، 2004 عاـ يف األكؿ ادلالءة إطار اعُتِمد   

 ادلالءة ىامش أك ادلالءة ىامش مطلب على طارىذا اإل كيركز، السائدة احملاسبية القواعد إىل ادلسند
(MCR)اإللزامي

 (.ادلالءة ىامش عنو ينزؿ أف غلب ال الذم األدىن حلدؽلثل ا) 4
 األدوات الحديثة لقياس المالءة المالية : ثانيا

                                                           
1
 Caroline Siegel, Solvency Assessment For Insurance Groups In The United States And Europe– A 

Comparison of Regulatory Frameworks, Working Papers On Risk Management And Insurance NO. 110, 

university of St. Gallen, Institute of Insurance Economics, 2012, p4.   
2
 Ines Affolter, op. cit, p10.  

3
 Martin Eling, Ines Holzmüller, An Overview and Comparison of Risk-Based Capital Standards, 

Working Papers Series in Finance, university of St. Gallen, Paper No. 87, June 2008, p5. 
4
 Ines Affolter, op. cit, p11. 


.   فٟ اٌّجضج اٌخبٟٔ ٚاٌخبٌج ِٓ ٘ؾا اٌفظ2ًٚاٌّالءح 1س١تُ اٌتفظ١ً أوخـ صٛي إؽبؿ اٌّالءح 
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 هبدؼ كذلك ،2009 يف األكركيب كاالحتاد الربدلاف قبل من الثاين ادلالءة إطار بشأف التوجيو اعتمد  
 كثائق حاملي كمحاية االحتاد، يف األعضاء الدكؿ يف التأمُت لشركات ادلالية ادلالءة أنظمة تنسيق
 .ككل ادلايل الوضع استقرار كزيادة التأمُت، شركات يف التأمُت

 
 

 قواعد المالءة حسب المشرع الجزائري: رابعالفرع ال
أك /للنظاـ القانوين كالتشريعي الذم ػلكم نشاط التأمُت يف اجلزائر، فاف كل شركة التأمُت ك    كفقا 

         1 :إعادة التأمُت مطالبة باالمتثاؿ بػػػػػػػػ
.القواعد االحًتازية، كآجاؿ تقدًن الوثائق احملاسبية كالتقنية-   

 آجال تقديم الوثائق المحاسبية والتقنية              : أوال 
جلنة اإلشراؼ ) كبشكل سنوم إىل رللس الرقابة ،أك إعادة التأمُت إلزاميا/تقدـ شركات التأمُت ك   

 30، كىذا قبل 1996 جويلية 22 الوثائق ادلنصوص عليها يف قرار كزير ادلالية ادلؤرخ يف (على التأمُت
2:تتمثل الوثائق ادلعنية بالتزاـ التقدًن يف، كجواف من كل سنة  
.ادليزانية كحسابات النتائج كاجلداكؿ ادللحقة-   
. احلاالت التقنيةك ،تقرير مدققي احلسابات-   

.(فصلي)كجدكؿ ىامش ادلالءة  (الفصلي)جدكؿ التوظيفات ادلالية -   
  .ادلعلومات ذات الطابع العاـ، كسلطط إعادة التأمُت- 

 الرقابة على المالءة المالية لقطاع التأمين بالجزائر: ثانيا
كفقا لألحكاـ القانونية، يتوجب على شركات التأمُت السهر على إقامة ثقة دائمة كمتبادلة مع عمالئها 

على أساس احًتاـ العقد كااللتزامات اليت تربطهما من خاللو، غَت أف ادلسؤكلية الكبَتة تبقى على 
شركات التأمُت ادلطالبة بتجنب أم سلوؾ ؽلكن أف يضر أك يؤثر على مصاحل محلة الوثائق، كيف ىذا 

اإلطار صلد القواعد االحًتازية ذات العالقة بادلالءة ادلالية كىي مصممة للسماح لشركات التأمُت بالوفاء 
3:جتاه ادلؤمن ذلم يف أم كقت من السنة، كيتعلق األمر بػ   

.مستول ىامش ادلالءة-   
.مستول ادلؤكنات التقنية-   
.دتثيل االلتزامات النظامية-   

                                                           
1

  .13 صجبؿ ػجؼ اٌـفاق، ِـرغ سبثك، ص
2

        اٌّؼؼي ثّٛرت اٌمبْٔٛ ؿل07ُ-95 ِٓ اٌمبْٔٛ ؿلُ 226ٚفمب ألصىبَ اٌّبػح  ) 2006، 15اٌزقائـ٠خ، اٌؼؼػ  ٌٍزّٙٛؿ٠خ اٌـس١ّخ اٌزـ٠ؼح

 .10، ص(06-04 )
3 Karim Abboura, Op.cit , p15 . 

 .)1995 ربٔفٟ 25 اٌّؤؿط فٟ 95-07 ِٓ األِـ 216 اٌّؼؼٌخ ٚاٌّتّّخ ٌٍّبػح 2006 ف١فـٞ 20 اٌّؤؿط فٟ 04-06 ِٓ اٌمبْٔٛ 35اٌّبػح (
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 خالؿ من 2006 سنة تعزيزه كمت 1995 لقد مت كضع نظاـ ادلالءة ادلالية لشركات التأمُت اجلزائرية سنة 
من جانب القواعد االحًتازية ذات العالقة بادلالءة ادلالية يف شركات ؼ التأمُت، تشريعات يف النظر إعادة

  1:التأمُت كإعادة التأمُت يف اجلزائر فنذكر
 حد أدىن ،يفرض ادلشرع اجلزائرم على شركات التأمُت كإعادة التأمُت: الحد األدنى لرأس المال- 

 توجب حترير رأس ادلاؿ بشكل كامل كنقدا 2006من رأس ادلاؿ للسماح ذلا مبمارسة النشاط، كيف سنة 
  . إدخاؿ تعديل بالزيادة للحد األدىن لرأس ادلاؿ2009عند تأسيس الشركة، كما مت سنة 

يتوجب على شركات التأمُت كإعادة التأمُت تكوين مؤكنة الضماف هبدؼ : تكوين المؤونات التقنية- 
 من أجل تعويض زلتمل لعدـ كفاية ،تعزيز ادلالءة ادلالية، كتكوين مؤكنة مكملة إلزامية للديوف التقنية

السنوم أك   أك اإلعالف عن التعويضات بعد إقفاؿ النشاط،الديوف التقنية الناتج عن تقييمها ادلتدين
 منذ سنة اعتمدت)مصاريف التسيَت ذات العالقة، كما غلب تكوين مؤكنات ضد سلاطر الكوارث 

2004) 
 كىي دتثل التزامات ،تقع الديوف التقنية يف جانب اخلصـو من ادليزانية: تكوين الديون التقنية- 

 .شركات التأمُت كإعادة التأمُت جتاه ادلؤمن ذلم كادلستفيدين من عقود التأمُت
غلب أف تتجسد قدرة شركات التأمُت كإعادة التأمُت على الوفاء من خالؿ إثبات : ىامش المالءة- 

 توفرىا على مبلغ إضايف لتسديد ديوهنا التقنية، أك على حد قدرهتا على الوفاء، كيتكوف ىذا اذلامش
 ؛االجتماعي ادلاؿ رأس -        2 :من

 القانونية؛ غَت أك القانونية االحتياطيات               - 
 التوظيفات؛ قيم عن كالناجتة ادلستًتة القيم نقص أك القيم فوائض              - 
 .ادلرحلة األرباح               -

كما ىي   من الديون التقنية %15كلقد حدد ادلشرع اجلزائرم احلد األدىن ذلامش ادلالءة بنسبة 
 من  %20، أما إذا كاف ىامش ادلالءة أقل من من رقم األعمال % 20زلددة يف خصـو ادليزانية، ك

 أشهر من تاريخ توقيع زلضر معاينة العجز أف حترر 6رقم األعماؿ كجب على الشركة كيف أجل أقصاه 
 3. أك ترفعو أك تدفع كفالة للخزينة العمومية يف حدكد نسبة العجز،رأمساذلا

 

                                                           
1
، 2015، 00، ِزٍخ االلتظبػ ٚاٌّب١ٌخ، اٌؼؼػيغ إشارة خاصت نحانت انجسائر–ػُاصر انتُظٍى االحترازي نُشاط انتؤيٍٍ  صجبؿ ػجؼ اٌـفاق، 

 .69ص
2
 .247، صِـرغ سبثكؽجب٠ج١خ س١ٍّخ،   


 َسبت هايش انًالءة يٍ انذٌىٌ انتمٍُت

     ؿأك  اٌّبي االرتّبػٟ  االصت١بؽبداٌّؤٚٔبد اٌتم١ٕخ  

    اٌؼ٠ْٛ اٌتم١ٕخ 
  


 َسبت هايش انًالءة يٍ رلى األػًال 

     ؿأك  اٌّبي االرتّبػٟ  االصت١بؽبداٌّؤٚٔبد اٌتم١ٕخ  

   ؿلُ األػّبي  اٌظبفٟ ِٓ اػبػح اٌتأ١ِٓ 
 

3
 Journal Officiel de la République Algérienne , op. cit , p10 

 



ادلالءة ادلالية كحل جملاهبة سلاطر العمليات التأمينية......................................... الفصل الثاين  

 

 93 

 
 
 

 
 .معيار المالءة كحل للتحكم في مخاطر العمليات التأمينية: المبحث الثاني

   إف مالءة شركات التأمُت تًتجم مدل قدرهتا على الوفاء بالتزاماهتا اجتاه محلة الوثائق، كذلك بتوفَت 
 .االعتبارالضمانات، كمحاية شلنوحة للمؤمنُت، كلرأس ادلاؿ كاالستثمارات اليت غلب أف تأخذ بعُت 

ظروف نشأة معيار المالءة واألىداف المنتظرة منو : المطلب األول
، كاألىداؼ اليت كاف يصبو إليها ىذا  Iحيث سنتناكؿ يف ىذا ادلطلب ظركؼ نشأة معيار ادلالءة

 .ادلعيار

  I معيار المالءة: الفرع األول
 I  معيار المالءةمفهومنشأة و: أوال

 Iنشأة إطار المالءة -1

 كاليت ، احملددة يف بالدىمالءة ادلالية معايَت املبإتباع، كانت شركات التأمُت تقـو 1973قبل عاـ    
ىذا ىو احلاؿ مع التوجيهات األكركبية اجلديدة  ،بالتايل ؽلكن أف ختتلف اختالفا كبَتا من بلد إىل آخر

 مسح للعمالء ،افتتاح أسواؽ التأمُت يف االحتاد األكركيبؼ ،1973كفتح األسواؽ األكركبية يف عاـ 
  .للسماح بتكافؤ الفرص كبالقانوف ادلوحد ة،بتعميم  الشركات يف بلداف أخرل غَت بلداهنم األصلي
، من 1970ادلؤرخ يف عاـ  "1ادلالءة  توجيو" نفذ االحتاد األكركيب التوجيو ادلصمم مبعايَت دنيا مشًتكة

( (EEC / 79/267ك  EEC / 73/239)) توجيهات خالؿ
 كىذا التوجيو يًتؾ للدكؿ األعضاء يف ،

االحتاد األكركيب احلرية يف فرض رقابة تنظيمية أكثر صرامة، كلكن ثبت قواعد معينة حلماية محلة 
  1.الوثائق
  لسنة كللحياة 1973 لسنة ادلمتلكات على بالتأمُت ادلتعلقة األكركبية التوجيهات  مثلتكبالتايل     

 بتحديد تركيبة 1970حيث قاـ التشريع األكركيب يف بداية سنة ، Iادلالءة إلطار البدايات أكىل  1979

                                                           
1
 Gilles Dupin, Solvabilité II : Une réforme inutile et dangereuse, Livre Blanc, Société de Calcul 

Mathématique SA, paris,  2016, p18. 


ِخً اٌتٛر١ٗ األٚؿٚثٟ
 

73/239 /CEE ٚ ،79/267 اٌّتؼٍك ثبٌتأ١ِٓ ػٍٝ اٌّّتٍىبد /CEEاٌّتؼٍك ثبٌتأ١ِٓ ػٍٝ اٌض١بح أٌٚٝ ثؼا٠بد اإلؽبؿ . 
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 الذم يعد كسيلة محاية كضماف لشركة التأمُت دلزاكلة ، اسم ىامش ادلالءةق كالذم أطلق علي،رأس ادلاؿ
 .نشاطها، كىامش أماف بالنسبة للمؤمن ذلم

 كقد حدد ىذا ،2004كدخل حيز التطبيق يف  I  مت إصدار إطار ادلالءة 2002  يف فيفرم      ك
 ككذلك مستويات األمواؿ اخلاصة، كىامش ادلالءة لشركات ،اإلطار كيفية تقييم األصوؿ كاخلصـو

 1.التأمُت
 I ادلالءةإطار ميزانية شركة التأمُت حسب   كالشكل ادلوايل يوضح

 Iميزانية شركة التأمين حسب المالءة : ( 1-2)الشكل رقم 
     األصول                                              الخصوم           

 
                                                                                                                            

     
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Fabrice Pesin, La vision de l’ACP sur l’appréhension  du market risk 

des assureurs, Séminaire EIFR , 2011, P13. 

  :I المالءة  مفهوم-2
 فإف ادلالءة ادلالية يف شركات التأمُت تعٍت قدرة ىذه األخَتة على الوفاء ،      كما سبق اإلشارة

 يف كقتها احملدد أك عند حدكث اخلطر ادلؤمن ضده، كذلك طبقا للقيمة ،بالتزاماهتا اجتاه محلة الوثائق
. االحتمالية ادلتوقعة ذلذه االلتزامات يف كقت استحقاقها

شركات التأمُت غلب أف تكوف مليئة، كىذه ادلالءة تنعكس من خالؿ قدرة ىذه األخَتة  كبالتايل فكل
. على مواجهة كل االلتزامات اليت تقع على عاتقها

                                                           
1 Claire Kaekenbeeck, LA Solvabilité Réglementaire Des Assureurs Vie – De L’approche Forfaitaire Et 

Historique À La Modélisation Interne Et Prospective, Bulletin Français D’actuariat, Vol. 9, n°17, 

2009, p 154. 
 

رأس المال المتاح 
            (الفائض )
 

ىامش المالءة 
                   اإللزامي

مخصصات تقنية 
مقيمة حسب مبدأ 

 الحيطة والحذر

 
األصول تقيم بالقيمة 

 (التاريخية)المحاسبية
شلا يسمح بتغطية 

 التزامات ادلؤمن

خاصةاؿ كأـ  



ادلالءة ادلالية كحل جملاهبة سلاطر العمليات التأمينية......................................... الفصل الثاين  

 

 95 

   :على ثالثة مفاىيم أساسيةI يرتكز إطار ادلالءة     ك
  ؛ىامش ادلالءة ادلتكوف من أصوؿ الشركة اخلالية من كل التزاـ- 
 ادلتمثلة يف احلد األدىن من األمواؿ الذاتية ،مطلب ىامش ادلالءة اإللزامي أك ىامش ادلالءة التنظيمية - 

  ؛اليت غلب أف توفره شركة التأمُت
 .صندكؽ الضماف كىو ادلطلب الثاين من ادلوارد الذم غلب أف توفره شركة التأمُت- 

    Iقواعد إطار المالءة : ثانيا
 1: يفIتتمثل القواعد اليت تضمنها إطار ادلالءة   

 ؛مطلب تغطية تركيبة األصوؿ ادلقبولة لاللتزامات - 
 ؛تقدًن تقرير ادلالءة بشكل سنوم- 
 ؛(اإللزامي)حتديد ىامش ادلالءة التنظيمية - 
 .حتديد صندكؽ الضماف- 
 :مطلب تغطية تركيبة األصول المقبولة لاللتزامات- 1
 كذلك باقتطاع جزء من أقساط ادلؤمن ذلم  ،تتطلب قواعد ادلالءة ختصيص ادلخصصات التقنية  

 اليت تعترب ىامش أماف جيد يعكس قوة ادلالءة ،كاختيار األصوؿ ادلناسبة ادلقابلة ذلذه ادلخصصات
ادلالية، مع مراعاة توافق األسس ادلستخدمة يف التسعَت من طرؼ اخلرباء اإلكتواريُت يف حساب تلك 

 . ادلخصصات التقنية
  :تحديد ىامش المالءة التنظيمية- 2
 عنو ينزؿ أف غلب ال الذم األدىن للحد ادلمثل ادلبلغ ذلكيعرؼ كذلك هبامش ادلالءة اإللزامي، كىو   

التأمُت على  شركات يف التأمُت، حيث ػلسب فرع حسب ؼلتلف اذلامش ىذا ادلالءة، كحساب ىامش
 احلياة على تأمُت اؿ، أما يف شركات (للكوارث ادلتوسطة التكلفة ، أكاألقساط إيرادات) مبؤشرين األضرار

. (ادلخصصات الرياضية)من االحتياطات فيحسب 
 :األضرار تأمينات لفرع اإللزامي المالءة ىامش ( أ

                                                           
1
 .64صجبؿ ػجؼ اٌـفاق، ِـرغ سبثك، ص  
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 أك للدكرة السابقة األقساط إيرادات أساس على إما ،مبؤشرين التأمُت شركات يف اذلامش ىذا ػلسب   
 حسب ما ىو موضح يف اجلدكؿ للكوارث لثالث سنوات األخَتة، كذلك ادلتوسطة التكلفة أساس على

 1:ادلوايل
                              في التأمينات على األضرار ىامش المالءة: (1-2) الجدول رقم

 2الشريحة  1الشريحة  
 النسبة المبلغ النسبة المبلغ 

 M Eur 18% >57.5 M Eur 16% 57.5> رقم األعمال

 M Eur 26% >40.3 M Eur 23% 40.3> متوسط عبء الكوارث
 

Source : Anthony Derien , Solvabilité2 : Une réelle avancée, Thèse pour obtenir le garde 

de docteur, Université Sciences Economiques et de Gestion   Spécialité  Science de 

Gestion, lyon1, 2010, p10. 

 :األقساط أساس على- 
 : فإفمن ادلبلغ احملدد أقل اإلمجالية األقساط كاف مبلغ إذا: بالنسبة للشريحة األولى

    18%االحتفاظ  معدؿاإلمجالية األقساط= ىامش ادلالءة 
: ىو زلدد فإف كانت قيمة األقساط أكرب شلا  إذا:شريحة الثانيةبالنسبة لل

    16% 2االحتفاظ معدؿ اإلمجالية األقساط= ىامش ادلالءة 

: على أساس الكوارث- 
 : فإفمن ادلبلغ احملدد أقل اإلمجالية كاف مبلغ الكوارث  إذا:بالنسبة للشريحة األولى

    26%االحتفاظ  معدؿاإلمجالية الكوارث=  ىامش ادلالءة 
: ىو زلدد فإف  أكرب شلااإلمجالية  الكوارثكانت قيمة  إذا:شريحة الثانيةبالنسبة لل

 %    23االحتفاظ معدؿاإلمجالية  الكوارث= ىامش ادلالءة 

 : على الحياةتأميناتال لفرع لزامياإل المالءة ىامش ( ب
 3:جبمع النسبتُت التاليتُت يف التأمينات على احلياة ػلسب اإللزاميبالنسبة ذلامش ادلالءة 

                                                           
1
 Anthony Derien, Solvabilité2 : Une réelle avancée, Thèse pour obtenir le garde de docteur, 

Université Sciences Economiques et de Gestion ,  Spécialité  Science de Gestion, lyon1, 2010, p9. 
 50 %اإلٌقاِٟ ٘ٛ األػٔٝ ٚاٌضؼ ،اٌىٛاؿث اإلرّب١ٌخ/ (اٌّؤِٓ ؽـف ِٓ اٌتسؼ٠ؼ ٍِقِخ )اٌظبف١خ ِٓ إػبػح اٌتأ١ِٓ   اٌىٛاؿث = ِؼؼي االصتفبظ 

3
 Anthony Derien, op.cit, p10.  
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 4%العقود اليت تدر  ) األكركبعملةالرياضية بالنسبة لعقود التأمُت اليت تتم  ادلخصصات  من
بالنسبة لعقود التأمُت اليت تتم   % 1كختفض النسبة إىل، ( ثابت يف كل السنواتإنتاج

  .(من خالؿ األسواؽ ادلاليةيكوف  العقود تقييمها إنتاج )بوحدات حساب سلتلفة 
 ‰3 من رأس ادلاؿ ادلعرض للخطر، مع األخذ بعُت االعتبار نسبة إعادة التأمُت، حيث ال

من رأس ادلاؿ ادلعرض للخطر كالعالقة التالية  %50من ادلخصصات الرياضية، ك%85تقل عن 
  1:توضح ذلك

 
 
  

 
 

 :حيث أف
  ادلخصصات الرياضية القيمة ادلؤمنة  رأس ادلاؿ ادلعرض للخطر

 كالتأمُت ،امش بالنسبة لفرعي التأمُت على احلياةىذا الوكيفية حساب كن تلخيص ًنيف األخَت ك    
 .الشكل ادلوايل من خالؿ على ادلمتلكات

 مخطط يوضح كيفية حساب ىامش المالءة اإللزامي: (2-2)الشكل رقم 
 

 
 
 
 
 

 
 

                                                           
1
Benjamin Lorent, Solvency II: Avancées des travaux, Revue Bancaire et Financière , N2, Larcier, Forum 

Financier,  2007, p115. 

                   

 
 ٘بِش اٌّالءح اإلٌقاِٟ

 اٌتأ١ِٓ ػٍٝ اٌض١بح

 [%4أٚ %1 ]ِغظظبد ؿ٠بػ١خ   

اٌّّتٍىبداٌتأ١ِٓ ػٍٝ   

 [        أ%23ٚ 26%ٚ]اٌىٛاؿث

 [16%ٚ 18%]األلسبؽ

 
 اٌّغطؾ اٌّضبسجٟ

        اٌفبئغ

  ٘بِش اٌّالءح        األطٛي

  اإلٌقاِٟ

  اٌّغظظبد

  اٌتم١ٕخ                     

 ادلخصصات ،%85)حد أقصىالرياضية ادلخصصات  من 4%ىامش المالءة اإللزامي
 من رأس 3‰ ( ادلخصصات الرياضية الكليةالرياضية الصافية من تنازالت إعادة التأمُت 

 رأس ادلاؿ ادلعرض للخطر الصايف من تنازالت إعادة ،%50) حد أقصىادلاؿ ادلعرض للخطر
 ( رأس ادلاؿ ادلعرض للخطر اخلاـ اإلمجايلالتأمُت 
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Source : Alexander You, Solvabilité 2 : Le rôle de l’actuaire, Journée Actuarielle 

de  Strasbourg,  2010, p7. 

 

 

 

 :تحديد صندوق الضمان-3
 حسب كذلك يعرؼ كىو التنظيمية، ادلالءة ىامش ثلث يساكم فهو الضماف صندكؽ دلبلغ بالنسبة  

 .التأميٍت النشاط فركع

 I أىداف معيار المالءة: الفرع الثاني
 1: إىل حتقيق ما يليIيهدؼ إطار ادلالءة ادلالية    
.  متطلبات كمية بشكل شبو كلي- 
 .مستويات احلذر للمؤكنات متغَتة بُت الدكؿ كادلؤسسات- 
 .(عدـ تطبيق مبدأ ادلواءمة)اخلصـو / ال توجد عالقة بُت األصوؿ - 
 .عدـ األخذ بعُت االعتبار للمخاطر الشاملة كادلتمايزة- 
 .تطبيقات متغَتة للرقابة- 

  Iدوافع مراجعة معيار المالءة : المطلب الثاني
 اإلطار  كنتيجة تغَتاتيف دكؿ اإلحتاد األكركيب، I  كاإلطار ادلعموؿ بو ىو ادلالءة1970   منذ سنة 
كالذم أصبح غَت مواكب للتغَتات  النظاـ، يف ىذا إصالح إجراء ضركرة إىل دفع كالتقٍت االقتصادم

 غلب أكال ذكر أىم النقاط اليت توصل إليها معيار ،احلاصلة، كقبل التطرؽ إىل نقائص ىذا اإلطار
 .Iادلالءة 

  I أىم النقاط التي توصل إليها معيار المالءة: الفرع األول
 كاف اذلدؼ منو تنسيق قواعد ادلالءة بُت سلتلف دكؿ ،ىو عبارة عن إطار أكيلI      إف معيار ادلالءة 

   :االحتاد األكركيب، كتتمثل أىم النقاط اليت توصل إليها ىذا ادلعيار يف
  على أساس ادلؤشر-  يتم حتديد متطلبات رأس ادلاؿ باستخداـ عوامل بسيطة 1يف ظل إطار ادلالءة -

كاليت ال تعرب بدرجة كافية عن ادلخاطر ادلالزمة للنشاط التجارم لشركة التأمُت، على سبيل ادلثاؿ يف 
شركة التأمُت على احلياة يتم حتديد متطلبات رأس ادلاؿ، كنسبة مئوية من ادلخصصات كرأس ادلاؿ 

                                                           
 
1
 KPMG, Solvabilité ǁ: vers une approche globale et cohérence de la solvabilité, document de travail, 2006 

p3.  
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، مبعٌت آخر يتم احتساب متطلبات رأس ادلاؿ بطريقة شاملة جدا، ليس كفقا 1ادلعرض للخطر
للمخاطر، كلكن اعتمادا على حجم األعماؿ، كىي حجم ادليزانية العمومية للتأمينات على احلياة 

 2.كدخل القسط بالنسبة ألنشطة التأمُت على غَت احلياة
  مبعٌت يتم تقييمها بقيمتها الشرائية أك (القيمة التارؼلية )يتم تقييم األصوؿ كاخلصـو بالقيمة احملاسبية ،

 .سعر التكلفة
 كما أنو يتم تقييم ادلخصصات التقنية كفق مبدأ احليطة كاحلذر. 

       Iاألسباب التي أدت إلى مراجعة معيار المالءة : الفرع الثاني
كرغم التعديالت البسيطة اليت  األكركيب، التأمُت قطاع يف ىو اإلطار السائد I ادلالءة إطار    كاف

 أف السائدة، إال احملاسبية القواعد إىل ادلاؿ ادلسند رأس معايَت  على 2004تضمنها ىذا اإلطار يف سنة 
 كىو ما أدل دلراجعة ىذا ادلعيار ، تزايد كتطور األخطار أدل بادلساس بادلالءة ادلالية ذلذه الشركات

 3:كذلك لألسباب التالية
شركات التأمُت مل تأخذ بعُت االعتبار سلتلف ادلخاطر اليت ؽلكن أف تأثر على مالءهتا ادلالية، كبالتايل  -

 أثر بشكل كبَت على ادلالءة ادلالية ذلا، شلا أدل هبذه ،فعدـ دراسة ىذه ادلخاطر كتسيَتىا بشكل جيد
.   الدكؿ إىل إغلاد طرؽ كتقنيات تسمح بدراسة كتسيَت ىذه األخطار مبا يتالءـ مع قواعد ادلالءة

 طرح ) جديدة فركع على احلصوؿ أك إنشاء خالؿ من (التأمُت، شركات كعودلة ادلنافسة تطور-
 شركات أرباح ختفيض يف ادلنافسة ىذه زيادة كساعلت الشركات، ىذه بُت تنسيق كجود عدـ إشكالية
 رحبية على كالضغط الضركرم، احلقيقي ادلاؿ رأس مبستول ادلساس إىل األخَتة ىذه دفع ما ،التأمُت

  .ادلساعلُت
 ؽلكن اليت ادلنتجات نطاؽ اتسع حيث ،التأمُت نشاط يف عميق تغيَت أدل إىل ادلايل الذم االبتكار -

 ادلنتجات ادلثاؿ سبيل على( ادلخاطر نقل أنظمة كذلك كتطورت فيها، االستثمار التأمُت لشركات
 (ادلايل  التأمُت إعادة ادلشتقة،

 بادلناخ متعلق)متوقع  غَت بشكل كتطورىا، (.. كبيولوجية بيئية، )جديدة سلاطر ظهور تسارع -
 تطور أدل كما التأمُت، لشركات ادلايل التوازف يف اختالؿ إحداث إىل أدل ما كىذا ،(كاإلرىاب

                                                           
1 Robin Swain and David Swallow, The prudential regulation of insurers under Solvency II, Topical articles, 

Quarterly Bulletin, 2015, p4.
 
 

 

2 Karel Van Hulle, solvabilité II: une approche « risquée » ?, revue d’économie financière, N 80- 3, 2005, 

Paris, p3. 
2
 Jean-Pierre Milanesi , Les Conséquences de Solvabilité II sur le Financement des Entreprises, Journal 

Officiel de La République Française, Étude du Conseil économique, social et environnemental,  Les éditions des 

Journaux Officiels, 2014, p9 . 
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 ادلتعلق االكتوارية علم يف استخدامها ؽلكن جديدة إمكانيات فتح إىل كاحلسابية الرياضية التقنيات
 التطورات ىذه تالـز كيعد كاسع، نطاؽ على العشوائية  على غرار استخداـ النماذج،بنشاط التأمُت

 لشركات  ادلالية ادلالءة لقياس نظاـ لتحسُت فرصا خلق كالفكرية كالتقنية ادلالية اجلديدة، االقتصادية
 .التأمُت

 كباإلضافة لألسباب سابقة الذكر فإف ىناؾ سببُت رئيسيُت حاال دكف استمرار ىذا اإلطار، كيتعلقاف   
 1:بكيفية حساب ىامش ادلالءة كعلا

 أف من بدالن  ادلطالبات، أك األقساط مثل أرقاـ رلموع من تشتق ادلاؿ رأس مالءة متطلبات إف -
 غَت حوافز إىل األحياف من كثَت يف يؤدم شلا التأمُت، لشركة زلددة خطر حالة إىل مسندة تكوف

 يتفق ال مبا األسعار ختفيض خالؿ من ادلاؿ رأس دلتطلبات التأمُت شركة تقليل مثل فيها، مرغوب
 .ادلتنامية كسلاطرىا

 كأساسها جدا، بسيطة تكوف أف إىل دتيل أهنا إال ،تطبيقها سهولة مع األرقاـ إىل ادلسندة ادلتطلبات إف -
 .للمخاطر جيدة إدارة لتحقيق جدان  ضعيف النظرم

أبدل نقاط ضعفو   ، "Iادلالءة"اإلطار ادلعموؿ بو يف دكؿ اإلحتاد األكركيب أف يف األخَت ؽلكن القوؿ   
نتيجة التغَتات احلاصلة على ادلستول الدكيل، كتعدد ادلخاطر كتعقد الًتكيبات ادلالية اليت يعرفها قطاع 

 كىو ما أثر بشكل مباشر على مالءة شركات التأمُت، أم أف ىذا اإلطار أصبح غَت ،التأمُت حاليا
موائم للمتطلبات احلديثة لتسيَت ادلخاطر، كىو ما دفع بضركرة إجراء إصالح لإلطار السائد جلعلو 

 .  مواكب للتغَتات احلاصلة
 لإلشراؼ التقليدم ادلنهج تطبيق من تدرغليا تتحوؿ أف الرقابية اذليئات على أصبح فقد عليو كبناء   

 الرقايب الفكر ىذا استيعاب التأمُت كإعادة التأمُت شركات من يتطلب كىذا ،احلديث ادلنهج إىل كالرقابة
 ادلالية ادلالءة لتحقيق ادلستخدمة التقليدية السياسة تطبيق من التدرغلي التحوؿ خالؿ من ،احلديث
  إىل،(Solvency I) ١ادلالية ادلالءة سياسة مث استخداـ ،ادلايل اليسر ىامش استخداـ يف متمثلة

 ىو كما ،) (٢Solvency IIادلالية ادلالءة سياسة يف متمثلة ادلالية ادلالءة لتحقيق احلديثة السياسة
 2:التايلالشكل  يف كضحـ
 

                                                           
1
 .372ػ١سٝ ٘بشُ صسٓ، ِـرغ سبثك، ص 

2
، ثضج ِمؼَ تطبٍك َظاو اإلشراف وانرلابت ػهى أساش انخطر فً انرلابت ػهى شركاث انتؤيٍٍ باستخذاو َظرٌت انتؼثرغبػح ِضّٛػ ػٍٝ أصّؼ،   

 .13، ص2012ٌٍضظٛي ػٍٝ ػؿرخ ػوتٛؿاٖ اٌفٍسفخ فٟ اٌتأ١ِٓ، و١ٍخ اٌتزبؿح، لسُ اٌـ٠بػخ ٚاٌتأ١ِٓ، ربِؼخ اٌمب٘ـح، 
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التأمين  صناعة في الرقابي الفكر تطور مراحل (:3-2)الشكل رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تطبيق نظام اإلشراف والرقابة على أساس الخطر في الرقابة على شركات غادة زلمود على أمحد، : المصدر
، حبث مقدـ للحصوؿ على درجة دكتوراه الفلسفة يف التأمُت، كلية التجارة، قسم التأمين باستخدام نظرية التعثر

 .13، ص2012الرياضة كالتأمُت، جامعة القاىرة، 
 
 ادلالية ادلالءة قياس كسياسة ،الرقايب ادلنهج من كل يف ادلرغوب للتطوير االستجابة درجة ختتلفتبقى ك  

 ادلطلوبة كالعلمية اإلكتوارية اخلربات توافر كمدل ،هبا االقتصادم النمو دلعدؿ كفقا ألخرل دكلة من
 .التأمُت كشركات الرقابية اذليئات من كال ىيكلة إلعادة

 
 

                                              تطور إىل

 

 

 

 يطبق من خالؿ          التأمين بصناعة الرقابي الفكر تطور                   يطبق من خالؿ   

 

 

 

 

         تطور إىل

               المنهج التقليدي للرقابة
 (الرقابة كفقا لدرجة اإلذعاف للقوانُت)

Compliance-based approach 

 للرقابة الحديث المنهج
 ) اخلطر لدرجة كفقا الرقابة(

Risk – based approach 

 
 

 المالية للمالءة التقليدي االتجاه
 الءة ادلاليةامل  ىامش -

Solvency Margin 

 ١ ادلالية ادلالءة سياسة -
Solvency I 

 المالية للمالءة الحديث االتجاه
 ٢ ادلالية ادلالءة سياسة -

Solvency II 
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  2 المالءة وأثر ذلك على رزنامة تطبيق Iمراجعة معيار المالءة : المطلب الثالث

 إىل استعماؿ األكركبية ادلفوضية انتقلت ١استجابة للمشكالت كالنقائص اليت تضمنها إطار ادلالءة   
 تسمح بتسيَت تلك ادلخاطر كإدارهتا بشكل يتوافق مع قواعد ادلالءة دتثلت يف معيار ،تقنيات حديثة

 اخلاصة بالقطاع  (Bale II ( 2كالذم كاف مستوحى من اتفاقية بازؿ  (  Solvency II )٢ادلالءة 
  .البنكي

 وأىدافها IIماىية المالءة : الفرع األول
  IIماىية المالءة : أوال

تطوير   هبدؼ2009ىي مشركع أكركيب مت إطالقو كادلصادقة عليو من طرؼ الربدلاف األكركيب يف   
 2ادلتطلبات احلالية إلدارة ادلخاطر من طرؼ شركات التأمُت كإعادة التأمُت، دتاشيا مع اتفاقية بازؿ
اخلاصة بالقطاع البنكي، حيث يراعى يف ىذا ادلشركع سلتلف ادلخاطر اليت تواجو مالءة شركات 

 1.التأمُت
 مشركع أساسي كبَت ككاسع النطاؽ، كىو يدعو إىل مراجعة شاملة للنهج التنظيمي ادلتبع 2   ادلالءة 

 3:، كيركز ىذا ادلشركع على ثالث زلاكر رئيسية2كالتقييم الرقايب للوضع ادلايل العاـ لصناعة التأمُت
 ختصيص أمواؿ غلب أف تتطابق مع حجم ادلخاطر الفعلية؛-
 غلب استخداـ ىامش ادلالءة المتصاص الصدمات؛- 
 .غلب الًتكيز على إجراءات استخداـ الرقابة الداخلية، بدال من الًتكيز على العمليات-

 ىي مشركع على مستول االحتاد األكركيب، أفضى إىل نظاـ جديد للمالءة كفق أكثر 2ادلالءة ادلالية    
بُت األخطار احلقيقية اليت تواجو شركات التأمُت، كيستند ىذا ادلشركع على ادلعايَت احملاسبية اجلديدة 

IFRS4 كبصفة خاصة معيار IFRS  1 .2008كالذم مت تطبيقو يف 
                                                           

1 Anne Mazzanti, La formule standard (version QIS5), leviers et/ou incertitudes pour des garanties 

Epargne et Retraite, Thèse professionnelle Présentée en vue d’obtenir le MBA Manager d’entreprise 

spécialisation Assurance, Ecole nationale d’assurances, Paris, 2012, p 17. 
2
European Commission, Considerations on the links between the SOLVENCY II Project and the 

extension of the ‘LAMFALUSSY’ approach to insurance regulation, Brussels, OCTOBRE 2002, p2.  
3 GÉRARD DE LA MARTINIÈRE, Marché Européen de L’assurance : Les Défis De L’après 2005, REVUE 

D'ÉCONOMIE FINANCIÈRE, paris, 2005, p13. 
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 اليت كفرت ىامش مالءة، يتحدد على أساس نسب مئوية من 1كبالتايل على عكس إطار ادلالءة 
 على ديناميكية اإلدارة الفعالة لألخطار كقواعد 2األقساط، الكوارث كادلخصصات، يستند إطار ادلالءة

أكثر تعقيد تدمج اخلطر، سواء عن طريق تطبيق الصيغ القياسية، أك عن طريق األخذ بعُت االعتبار 
 2.النماذج الداخلية

  II أىداف المالءة: ثانيا         
ادلستوحى من اتفاقية بازؿ يقـو على ىدفُت أساسيُت علا ( EC) / /1382009 2     إف توجيو ادلالءة

ضماف ادلالءة ادلالية للمؤمنُت األكركبيُت، كضماف استقرار االقتصاد الذم يساىم إىل حد كبَت يف 
التمويل، كأيضا استكماؿ بناء سوؽ تأمُت أكركيب موحد، عن طريق مواءمة شركط عمل الشركات يف 

 3.ىذا السوؽ
 محلة مصاحل محاية يف األكركبية ادلفوضية رغبة عكس II ادلالءة إطار ف اإلصالح الذم جاء بوأ كما  

 قادرة عقودىم توقيع فيها اليت مت  التأمُت شركات تكوف أف ضماف طريق من جهة، عن التأمُت كثائق
 مع للتعامل كاؼ ماؿ رأس لديها يكوف أف غلب التأمُت فشركة األمر، لـز إذا الوفاء بالتزاماهتا على

كل األخطار اليت قامت بضماهنا كالوفاء بكل تعهداهتا، كمحاية شركات التأمُت يف حد ذاهتا من جهة 
 .ل، باإلضافة دلساعدة السلطات الرقابية يف أداء مهامهاأخر

يف  يتمثل أساسا II ادلالءة إطار ىدؼ إف:  (حملة وثائق التأمين)بالنسبة للمستهلكين -1
 4 ؛(ـدلؤمن لوا)محلة الوثائق محاية حتسُت -
 5 صحة كشفافية ككفاية ادلعلومات ادلوجهة للجمهور؛-
 كمستول دلختلف ادلخاطر، اليت تواجهها سلتلف اجلهات الفاعلة يف اجملتمع أفضل بامتصاص السماح -

بالنسبة للمستهلكُت  العرض من للحد - مرتفعا كاف إذا -التأمُت شركات يف ادلاؿ رأس متطلبات

                                                                                                                                                                                     
1
Pierre Therond, Contrôle de la solvabilité des compagnies d’assurance : évolutions récentes, Séminaire        

« Gestion des risques » - DIAF, 2005, p20. 
2 GÉRARD DE LA MARTINIÈRE, EXTENSION DES RISQUES COUVERTS ET 

INTERNATIONALISATION DES ENTREPRISES  D’ASSURANCES, REVUE D'ÉCONOMIE 

FINANCIÈRE, p103. 
3
 Nathalie Lallemand-Stempak, Capitalisme, Mutualisme et Démocratie dans le secteur de l’assurance : 

Rôles d’un dispositif d’élaboration stratégique dans la maintenance d’un organisation hybride, Thèse 

présentée pour obtention du doctorat en sciences de gestion, Ecole des Hautes études commerciales de paris, 

Paris, 2013, p 366.  
4
GÉRARD DE LA MARTINIÈRE, Op.cit, p103.  

5
 اٌتأ١ٕ١ِخ اٌظٕبػخ ":صٛي اٌسبثغ اٌؼٌٟٚ ، اٌٍّتمٝانجسائر نحانت خاصت إشارة يغ – انتؤيٍٍ نُشاط االحترازي انتُظٍى  ػُاصرصجبؿ ػجؼ اٌـفاق، 

،  2012، ربِؼخ صس١جخ ثٓ ثٛػٍٟ، و١ٍخ اٌؼٍَٛ االلتظبػ٠خ ٚاٌتزبؿ٠خ ٚػٍَٛ اٌتس١١ـ، اٌشٍف، " اٌؼٚي تزبؿة – اٌتط٠ٛـ ٚآفبق اٌؼٍّٟ اٌٛالغ

 .10ص
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  1.ادلستهلكُت بعض ستبعاد الالتأمُت  تسعَتة بعض منتجاتمن كالرفع    

 :ت التأمينلشركا بالنسبة-2
 تأمُت شركة لكل للسماح األكركبية التأمُت أسواؽ بُت التكامل من مزيد إىل اإلصالح ىذا يهدؼ -

 ؛التغطية تكاليف كخفض ادلوحدة السوؽ امتيازات من باالستفادة أكركبية
األكركبية دلواكبة  التأمُت لشركات التنافسية القدرة حتسُت ىو ،اإلصالح ىذا من اآلخر اذلدؼ إف -

 2الشركات الناشطة على ادلستول الدكيل؛
 ىو ادلخاطر الستيعاب ادلطلوب ادلاؿ رأس حلساب ادلقًتح النموذج فإؼ الصغرل، للشركات بالنسبةك  -

 ليس فهو لتنفيذه، الوقت بعض ستغرؽم قد  دقيقمعيارم منهج اإلطار ىذا يقًتح حيث ،تطورا أكثر
 ينبغي حيث التأمُت، شركة داخل التنظيم طريقة يف شامل إصالح يتطلب كلكنو حسابية عملية فقط
  اىتماماهتا مهما كانت نتيجة احلساب؛مركز يف ادلخاطر إدارة كضع األخَتة ىذه على

 ادلالءة ذلامش الكمية ادلتطلبات كجعل دلخاطرىا، أفضل قياس كإدارة إىل التأمُت شركات كحث تشجيع -
 ؛التأمُت شركات ذلا تتعرض اليت ادلخاطر أىم تغطي

 تكوين سلصصات تقنية كافية تقيم بطريقة حذرة كشفافة؛ -
توفَت أصوؿ كافية قابلة للتحقيق، كمقيمة بطريقة موضوعية، كتأخذ بعُت االعتبار سالمة التوظيفات  -

 كسيولتها كمردكديتها؛
 .توفَت مالءة مالية كافية لتغطية اخلسائر اليت ؽلكن أف تنتج عن ادلخاطر التقنية كغَت التقنية -

 3إىل اجلديد النظاـ ىذا  يهدؼ:بالنسبة للسلطات الرقابية-3
 توفَت ادلعلومات الكافية لسلطات الرقابة مبا ؽلكنها من القياـ مبهامها؛   - 
 بعبارة التأمُت لشركات "العامة للمالءة" الصحيح للتقييم الضركرية باألدكات الرقابية السلطات تزكيد  -

 النوعية اجلوانب تغطية ضماف غلب كلكن الكمية كادلعدالت ادلؤشرات بوضع االكتفاء غلب ال أخرل
  ...)التنافسي الوضع كللمخاطر الداخلية الرقابة التسيَت، ( للمخاطر التأمُت شركات تعرض على ادلؤثرة

                                                           
1
 Belhimer Hocine, La gestion actif-passif dans une compagnie d’assurances, Colloque international sur: les 

sociétés d’assurances Takaful et les sociétés d’assurances traditionnelles entre la théorie et l’expérience pratique, 

université de Sétif, 2011, p: 08. 
2
 Commission Européenne, Solvabilité II :Résumé de l’analyse d’impact, Document de travail des services de 

la commission sur l’accès aux activités de l’assurance directe et la réassurance et leur exercice, Bruxelles, Juillet, 

2007, p4 .   

 
3
 .65صجبؿ ػجؼ اٌـفاق، ِـرغ سبثك، ص 
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 .من حيث األىداؼ II ك ادلالءة Iكالشكل ادلوايل يوضح أىم الفركؽ اجلوىرية بُت إطار ادلالءة 
 أىداف اإلطار الثاني مقارنة باإلطار األول: (4-2)الشكل رقم
 II  إطار ادلالءة   I إطار ادلالءة 

 . متطلبات كمية بشكل شبو كلي-
 .ال توجد عالقة بُت األصوؿ كاخلصـو -
عدـ األخذ بعُت االعتبار ادلخاطر  -

 الشاملة كادلتمايزة

 
 حتديث

متطلبات حوؿ تسيَت ادلخاطر كالرقابة  -
 .الداخلية

االكتتاب، ) مجيع ادلخاطراالعتباربعُت  األخذ -
 (....التشغيل

 إمكانية تطبيق معقياسات معيارية أدؽ،  -
 .النماذج الداخلية 

 
   

 II  إطار ادلالءة   I إطار ادلالءة
مستويات احلذر للمؤكنات متغَتة بُت -

 .الدكؿ كادلؤسسات
 .تطبيقات متغَتة للرقابة-

 تنسيق
 

تنسيق مستول احلذر للمؤكنات مع ادلداخل -
 .الكمية

 .تطبيقات متناسقة للرقابة بُت مجيع الدكؿ-
 .إسناد سلطة الرقابة جملموعات سلتصة -

، رللة مع إشارة خاصة لحالة الجزائر–عناصر التنظيم االحترازي لنشاط التأمين حبار عبد الرزاؽ، : المصدر
                                                          .66، ص2015، 00االقتصاد كادلالية، العدد

 IIالمالءة مراحل : الفرع الثاني
، اليت  2007    قرر ادلشرع األكركيب حتديث اإلطار السابق بوضع قواعد جديدة للمالءة بداية من سنة 

 دراسات 5من خالذلا قامت ادلفوضية األكركبية بدراسة األثر الكمي ذلذا اإلطار اجلديد عن طريق 
 .كمية، كىي عبارة عن توجو علمي، حيث تضمنت إضافات يف األسئلة اليت استعرضتها اللجنة

 :كللمزيد من التوضيح سيتم دتثيل تطور ىذا اإلطار من خالؿ الشكل التايل
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 IIمراحل تطور إطار المالءة : (5-2)                               الشكل رقم 

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Source: Olivier de Lagarde, L’invention du contrôle des risques dans les 

organismes d’assurance, Thèse pour l’obtention du titre de docteur en Sciences de 

gestion, Université Paris Dauphine, Centre de recherche européen en finance et 

gestion, Paris, 2006, p31.                                        

 من خالؿ الشكل، نالحظ أف تطور ىذا اإلطار تضمن دراسات، مسيت بدراسات األثر الكمي       

(QIS) كاليت أجرهتا اذليئة األكركبية لإلشراؼ على قطاع التأمينات (CEIOPS) على شركات التأمُت 
 .كإعادة التأمُت التابعة لإلحتاد األكركيب

 (QIS)دراسات األثر الكمي: أوال
هبدؼ تطوير قواعد ادلالءة طلبت ادلفوضية األكركبية من اذليئة األكركبية لإلشراؼ على قطاع    

كاليت ىي عبارة عن أسئلة تبعث دلختلف  (QIS) القياـ بدراسات كمية (CEIOPS )التأمينات
 من أجل اختبار قواعد احلساب ادلقًتحة يف الركيزة األكىل، كىذه ،الشركات العاملة يف السوؽ األكركيب

 1:  كدتثلت يف2 الدراسات فتحت آفاؽ كاسعة لتطوير ادلالءة
(1QIS) :؛حساب ادلخصصات التقنية 

                                                           
 QIS: Quantitative Impact Study. 
1
 Anthony Derien , Op. cit, p30. 

                                                                 اذليئة)تطوير اإلطار من طرؼ 
 (CEركبيةاألك

 

 

CEIOPS  أعماؿ 

1الركيزة   

CEIOPS  أعماؿ 

2الركيزة   

CEIOPS  أعماؿ 

 قياس التطبيق

 تبٍت اإلطار

 

 

(الدكؿ األعضاء)التطبيق   

                      

 

)QIS ) دراسات األثر الكمي   

)Modèle standard )النموذج ادلعيارم   

  

تطبيق 

 اإلطار
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 (2QIS:)؛ أكؿ معيار لتحديد متطلبات رأس ادلاؿ 
(3QIS) : كاذليئات ادلتعلقة باجملموعات؛تعريف العناصر اليت ذلا عالقة بتغطية مطلب ادلالءة ، 
 (4QIS ) :؛مقارنة النتيجة احملققة يف النموذج ادلعيارم مع النتيجة احملققة من النموذج الداخلي  
 (5 QIS) : صقل معايرة الصيغة القياسية. 

 :أىداف الدراسات1-
 1:    إف أىداؼ دراسات األثر الكمي متعددة كؽلكن حصرىا يف ما يلي

  على ادلخصصات التقنية، كاألمواؿ اخلاصة، كىامش ادلالءة؛2تقييم أثر ادلالءة - 
 مالئمة، كمناسبة؛: أعدت معايَت للقياس- 
  على شركات التأمُت؛2تقدير تأثَت تنفيذ ادلالءة- 
 زلل تنفيذ 2، للتحضَت جلعل ادلالءة (ادلؤمنُت، معيدم التأمُت، كادلراقبُت )تشجيع كل األطراؼ - 

 .كحتسُت تسيَت قاعدة البيانات، ككذلك اإلجراءات الداخلية
   :المشاركات-2
 دكلة لالحتاد17 شركة، صادرة من 271، ضمت 2005الدراسة األكىل كاليت مت نشرىا يف ديسمرب -

  شركة فرنسية؛47األكركيب، كاليت منها 
دكلة لالحتاد 23 مشاركة، صادرة من 514، ضمت 2006الدراسة الثانية كاليت مت نشرىا يف أكتوبر -

  شركة فرنسية؛76األكركيب، كاليت منها 
دكلة لالحتاد 28 مشاركة، صادرة من 1027، ضمت 2007الدراسة الثالثة كاليت مت نشرىا يف نوفمرب -

  شركة فرنسية؛154األكركيب، كاليت منها 
دكلة لالحتاد 30 مشاركة، صادرة من 1412، ضمت 2008الدراسة الرابعة كاليت مت نشرىا يف جويلية -

  شركة فرنسية؛234األكركيب، كاليت منها 
دكلة لالحتاد 30 مشاركة، صادرة من 2520، ضمت 2011آخر دراسة كاليت مت نشرىا يف أفريل -

 2 شركة فرنسية؛546األكركيب، كاليت منها 

 

                                                           
1
 Gilles Dupin,Op.cit, p 43.     

2
 Ibid, p44. 

  ُاٌؼٚي اٌّشبؿوخ فٟ ػؿاسبد األحـ اٌىّٟ ٠ج١ٓ ػؼػ ( 1)اٌٍّضك ؿل(QIS)ًثبٌتفظ١ . 
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 نتائج الدراسات الكمية: ثانيا
 :  النتيجة التقنية-1

من خالؿ النموذج  (SCR)   مسحت دراسات األثر الكمي، من حساب رأس ماؿ ادلالءة ادلطلوب 
 1(.SCR)ادلعيارم، حيث سوؼ نتطرؽ لنتيجة كل دراسة حوؿ كيفية حساب 

أخطار احلياة )معايَت 6، النموذج ادلعيارم عرض كقسم األخطار إىل ( 2QIS )2دراسة األثر الكمي 
أخطار على غَت احلياة، أخطار السوؽ، أخطار الصحة، أخطار االئتماف، األخطار التشغيلية، كبالتايل 

  2.كفق النموذج ادلعيارم تضم ست أخطار أساسية (SCR)بنية
 6فإف أصناؼ األخطار حسب النموذج ادلعيارم دائما تقسم إىل  (QIS 3)أما حسب الدراسة الثالثة 

  .ختتلف عن الدراسة الثانية (SCR)أصناؼ، لكن بنية
  .(SCR)فإف ىناؾ تغيَت كاضح يف بنية  ( QIS 5)ك (QIS 4)   أما حسب آخر الدراستُت 

 :النتيجة الكمية-2
 3قائمة على أسلوب كمي لتقييم ادلخصصات (3QIS)ك(2QIS)، (1QIS)دراسات األثر الكمي   

، كاليت عرفت اطلفاض مقارنة بادلخصصات التقنية حسب (كفق أفضل تقدير كىامش اخلطر )التقنية، 
 ىناؾ ارتفاع يف األمواؿ اخلاصة مقارنة باألمواؿ اخلاصة يف ادلالءة 2، كالعكس حسب ادلالءة1ادلالءة 

 من ادلشاركُت ال تليب %15أثبت أف  (5QIS)أما، (QIS 4) حسب % 27،ىذه الزيادة تقدر بػػػػ1
 .MCRمن ادلشاركُت مل يقوموا باحًتاـ قيمة %5 كSCRمطالب 

 .1 أكلت اىتماـ بالغ دلتطلبات رأس ادلاؿ أفضل من ادلالءة 2ككنتيجة فإف ادلالءة 
 4:لقد القى ادلشاركُت يف دراسات األثر الكمي غالبا  :النتيجة الكيفية-3
 ؛QIS 5 ك  QIS3: نقص الشرح كالتفسَت، أك عدـ كضوحو-
 ؛QIS 4 ك QIS3 ك2QIS :اإلشراؼ كالرقابة غَت مرض-

                                                           
 

2 Yannick Appert- Raullin, Méthode de provisionnement en assurance non-vie Solvency II & IFRS 

Journées d’économétrie et d’économie de l'assurance, 2009, p17-18. 
3
 Gilles Dupin, op. cit, p46  


 .ٚفك إٌّٛؽد اٌّؼ١بؿٞ (QIS 3 ) ٚ(2QIS)صست ػؿاسخ األحـ اٌىّٟ  (SCR) ث١ٕخ ا٠ْٛػش (3)ٚ( 2)اٌٍّضك ؿلُ 

 
. ػٍٝ اٌتـت١ت (QIS 5)ٚ (QIS 4)صست ػؿاسخ األحـ اٌىّٟ  (SCR)٠ٛػضبْ ث١ٕخ  (5)ٚ (4)اٌٍّضك ؿلُ 

4
Gilles Dupin, op. cit, p50.  
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بعض ادلعامل التقنية معرفة بشكل غامض، ما ترؾ الكثَت يقوموا بًتمجات سلتلفة، كىذا ما قاد إىل -
 ؛ QIS 5 ك  QIS3 اضلراؼ يف النتائج

. انطالقة مركبة، كىذا الًتكيب أك التعقيد حتس بو شركات التأمُت الصغَتة-
 الذم أبدل 1  إذف يف األخَت كخالصة دلا سبق ؽلكن تلخيص أىم الفركؽ اجلوىرية بُت إطار ادلالءة 

 .نقاط ضعفو، كاإلطار اجلديد الذم ؽلثل حتدم رئيسي لشركات التأمُت من خالؿ اجلدكؿ التايل
 2والمالءة1الفرق بين المالءة : (2-2)الجدول رقم 

 2المالءة: اإلطار الجديد 1المالءة: اإلطار القديم 
 التقييم على أساس القيمة السوقية التقييم من القانوف التجارم تقييم األصول والخصوم

حساب متطلبات األموال 
 الخاصة

 كفقا للمخاطر ادلالية كفقا حلجم األعماؿ

تقييم حذر للمخاطر، على سبيل  سلاطر االكتتاب ىي األساس إدارة المخاطر
سلاطر السوؽ، سلاطر : ادلثاؿ

 .االكتتاب، ادلخاطر التشغيلية
زلدكدية ادلعلومات ادلوجهة  الكشف عن المعلومات

 للمشرفُت يف التاريخ ادلرجعي
معلومات شاملة تصل يف التاريخ 
احملدد للمشرفُت كاجلمهور مبا يف 

 ذلك التوقعات
Source : Fabian Kuhnhausen, Solvency II – status quo and steps ahead, ČLANCI 

/ARTICLES, N3, 2016, p 59.  
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         2الركائز الثالثة لمعيار المالءة: المبحث الثالث

 حيث ، اخلاصة بقطاع البنوؾ2  مستوحاة من اتفاقية بازؿ، على ثالث ركائز أساسية2   بنيت ادلالءة 
تتعلق الركيزة األكىل بادلتطلبات الكمية لرأس ادلاؿ، كالثانية متعلقة بعمليات الرقابة، أما فيما ؼلص الركيزة 

. الثالثة فتتعلق بالشفافية ادلالية كنشر ادلعلومات كاالتصاؿ

المتطلبات الكمية : المطلب األول
   حيث سنتطرؽ يف ىذا ادلطلب للركيزة األكىل كاليت تتعلق بادلتطلبات الكمية، كتستعرض ىذه الركيزة 

مجلة من الشركط، تتعلق أساسا بتقييم ادلخصصات التقنية ككذلك توفَت متطلبات رأس ادلاؿ، باإلضافة 
 اىتمت بتقييم كل عناصر 1كعليو ؽلكن القوؿ أف الركيزة . إىل تقييم األصوؿ كاخلصـو كاألمواؿ اخلاصة

.  ادليزانية من أصوؿ كخصـو

جانب األصول : الفرع األول
 تقييم األصول :أوال

   تتكوف األصوؿ ادلالية لشركات التأمُت يف معظمها، من السندات كاألسهم كقيم منقولة، كحسب 
 فإف حتديد قيمة األصوؿ تتفق مع السوؽ، كعندما تكوف القيمة السوقية ليست متاحة، البد 2ادلالءة 

من كضع طريقة بديلة للتقييم، يف بعض احلاالت ىناؾ منتجات اليت ذلا نفس خصائص األصوؿ 
لذا سوؼ تستخدـ القيمة السوقية ذلذه ادلنتجات ...خصائص السيولة نفسها، نفس األخطار: ادلذكورة
 . للمقارنة

كعندما يكوف سعر السوؽ غَت موجود، كليس ىناؾ أصوؿ للمقارنة، يف ىذه احلالة يتم تسعَت األصوؿ 
، كيتم حتديد (.mark-to-model)" ظلوذج- عالمة "من خالؿ ظلاذج رياضية، نتكلم إذا عن تقييم 

 1.قيمة األصوؿ عن طريق خصم التدفقات النقدية ادلستقبلية
 
 
 
 

                                                           
1 Claire KAEKENBEECK, Aurélie MILLER, La Solvabilité Réglementaire des Assureurs Vie de 

L’approche Forfaitaire et Historique à la Modélisation Interne et Prospective : Application numérique à 

un portefeuille de rentes viagères, BULLETIN FRANÇAIS D’ACTUARIAT, Vol. 9, n°17,  2009,  p166. 



ادلالءة ادلالية كحل جملاهبة سلاطر العمليات التأمينية......................................... الفصل الثاين  

 

 111 

  االستثمار: ثانيا
 personne)ر يقـو على مبدأ الشخص احلذ2ادلالءة  إطارإف استثمار األصوؿ حسب   

prudente).12:كتتمثل قواعد االستثمار حسب ىذا اإلطار يف 
 ترغب اليت االستثمار صيغ أماـ ،اختاذ قرار االستثمار يف التأمُت لشركةمبعٌت ترؾ احلرية : عدـ اإلجبار-

 .فيها، كاحلرية يف إدارة أدكات االستثمار بالنسبة لشركات التأمُت كإعادة التأمُت
أكجو االستثمار ادلختلفة غلب أف تضمن األماف، اجلودة، السيولة، ادلردكدية حملفظة األصوؿ من أجل -

 .SCR ك MCRضماف تغطية 

جانب الخصوم : الفرع الثاني
 .تقـو الركيزة األكىل على تقييم ادلخصصات التقنية، كاألمواؿ اخلاصة، كمتطلبات رأس ماؿ  

 تقييم المخصصات التقنية: أوال
: إف تقييم ادلخصصات يقتضي تطبيق القاعدتُت التاليتُت

  (: Le best estimate ) أفضل تقدير-1
    التقدير األمثل للمخصصات التقنية يقـو على تقييم التدفقات النقدية ادلستقبلية، النامجة عن منتج 

التأمُت بطريقة احًتازية، حلساب سعر عادؿ للعوائد التقنية للمنتج، كىذا ينطوم على حتديد أفضل 
الذم يظهر يف خصم التدفقات  )تقديرات لكل من ادلخاطر الكامنة يف العقد، أم ادلخاطر ادلالية 

  3 (.الذم يظهر يف احتماالت البقاء على قيد احلياة)، كاخلطر الدؽلوغرايف (النقدية
     (Le Risk Margin)ىامش الخطر -2

 كؽلثل مستول احلذر ادلكمل يف حالة عدـ كفاية (MVM)قيمة السوقية يسمى كذلك هبامش اؿ    
 كعليو فإف ىامش اخلطر يعكس ادلبلغ الذم يكوف فوؽ ،ادلخصصات دلبالغ التعويضات ادلستقبلية

                                                           
1
 Journal officiel de l’Union européenne, DIRECTIVE 2009/138/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET 

DU CONSEIL du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur 

exercice (solvabilité II) (refonte), ( Article 132), p60. 
2 Alexander You, Op. cit, p12. 
3 Claire Kaekenbeeck, Aurélie Miller, Op .Cit, p169.  

 MVM : La Market Value Margin 
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للمخصصات غَت  (BE)أفضل تقدير، كىو يعترب سلصص تكميلي يف حاؿ إذا كاف التقدير األفضل
 1. تكلفة رأس ادلاؿ النهج القائم علىكفقمت احتساب ىامش ادلخاطرة  كم.كاؼ

 2:كخطوات حساب ىامش اخلطر كفق طريقة تكلفة رأس ادلاؿ تلخص يف ثالث مراحل
  لكل نشاط مستقبلي إىل غاية تصفية احملفظة؛(SCR)حتديد - 
 ادلستقبلي؛  SCRS)) للحصوؿ على تكلفة امتالؾ (%6) مبعامل تكلفة رأس ادلاؿ (SCR)ضرب - 
 . ادلطلوبادلستقبلي بادلعدؿ اخلايل من ادلخاطر للحصوؿ على ىامش اخلطرSCRS)  (خصم تكلفة -

 .كالشكل ادلوايل يوضح خطوات حساب ىامش اخلطر كفق معيار تكلفة رأس ادلاؿ
 (CoCطريقة )خطوات حساب ىامش الخطر : (6-2)الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Henry Johnson, Ben Thomas, Solvency 2: Technical provisions under solvancy 2, Detailed Guidance, 2015 

p10.  
2
 Pierre-Emmanuel Thérond, Op. cit, p208-209. 

 

         حتديد(SCR)         ادلستقبلي ادلتوقع للسنوات القادمة 

 

( SCRS) ادلستقبلي كذلك بضرب  SCR  يف معامل تكلفة رأس ادلاؿ د تكلفة     حتدم    ت  

 

 ادلستقبلي بادلعدؿ اخلايل من ادلخاطر للحصوؿ على ىامش اخلطرSCRS) (خصم تكلفة            
 (CoC)كفق 

 
 

 

 

 

1 

2 

3 
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Source : Pierre-Emmanuel Thérond, Mesure et gestion des risques d'assurance : 

analyse critique des futurs référentiels prudentiel et d'information financière, 

Thèse présentée pour l’obtention du Diplôme de Doctorat, Université Claude 

Bernard, Lyon 1, 2007, p209.   

 1:معيار كوؾ بالصيغة التالية ػلسب ىامش اخلطر كفق( QIS5 )ك حسب  دراسة
 
  

: حيث
CocM :؛(ػلسب كفق قاعدة تكلفة رأس ادلاؿ )ؽلثل ىامش اخلطر 

Coc : ؛(%6كيساكم )ؽلثل معامل تكلفة رأس ادلاؿ 

SCR
tf

Lob : ؽلثلSCRاحلايل الذم يتم احلصوؿ عليو من خالؿ اجلمع بُت SCR  اخلاص باالكتتاب  
 يف تأمينات احلياة ؛

Dur mod :ىي ادلدة ادلعدلة ألفضل تقدير للمخصص التقٍت للقطاع؛ 
حتسب كمجموع أفضل تقدير للتدفقات ادلستقبلية كيف األخَت ؽلكن القوؿ أف ادلخصصات التقنية   

  2.كىامش اخلطر
متطلبات رأس المال : ثانيا

 حيث دتثل مستول ضماف للشركة دلواجهة كل الظركؼ 1 اجلانب ادلهم كاألساسي يف الركيزة   دتثل
 3:االستثنائية، كىذا األخَت يصنف بدكره إىل صنفُت

  مطلب رأس ادلاؿ الضركرم للمالءة(SCR) 
 مطلب احلد األدىن لرأس ادلاؿ(MCR) 

  :(SCR)  رأس المال الضروري  للمالءة-1
رأس ماؿ )اؿ ادلستهدؼ امل رأس ، كىو2ادلستول من متطلبات رأس ادلاؿ ىو جوىر ادلالءة  ىذا   

من خالؿ  مت حتديدهكم ضمن مستول سالمة معُت، الذم حتتاجو شركة التأمُت للقياـ بأعماذلا (ادلالءة
    4.، أك باستخداـ القيمة ادلعرضة للخطر خالؿ السنة%0,5احتماؿ إفالس يقدر بػ 

                                                           
1
 Anne Mazzanti, op .cit, p28.  

2
 Autorité de contrôle Prudentiel, Solvabilité2 : principaux enseignements de la cinquième étude quantitative 

d’impact( QIS5), Banque de France, N1, 2011, paris, p8. 
3
Anthony Derien , op .cit, p18 

4
Martin Eling, Hato Schmeiser, Joan T. Schmit, THE SOLVENCY II PROCESS: OVERVIEW AND 

CRITICAL ANALYSIS, Risk Management and Insurance Review, Vol.10, No. 1, 2007, p73. 

CocM Coc Dur mod SCR
tf

Lob(0) 
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 دلدة زلددة بالسنة ،كمستول الثركة اليت تدفع ادلؤمن لتجاكز اخلسارة 2حسب ادلالءةSCR كيعرؼ
 99,5% ىو مقياس دلدل تعرض األمواؿ اخلاصة للشركة دلخاطر مجة مبستول ثقة، ك99,5%باحتماؿ 

.دلدة زلددة بالسنة
1 

 ىو عبارة عن الرأس ادلاؿ الضركرم لشركة التأمُت دلواجهة (SCR)كحسب النموذج ادلعيارم فإف 
اليت يكوف فيها ) كالوضعية االستثنائية ،االختالؼ يف الوضعية العادية اليت دتارس فيها الشركة نشاطها

 ؽلنح لشركة التأمُت تصنيف يكافئ %0.5 فإف ادلستول 2كحسب ادلالءة ،  %(0.5احتماؿ اخلطأ ىو 
BBB  حسب ككالة التصنيف العادلية(   and Poor’s Standard ) 

 إذا كاف  AA، كتصنيف% 0.3 إذا كاف احتماؿ اخلطأ يقل عن Aكحتصل الشركة على تنقيط
  %0.003إذا كاف يقل عن AAA  ك% 0.1االحتماؿ يقل عن 

إما الصيغة القياسية أك : شركات التأمُت لديها القدرة على استخداـ هنجُت سلتلفُتSCR سابحلك
 2.النموذج الداخلي

o النموذج المعياري( Standard Formule la): 

ادلؤمن لكي اليقع   الذم غلب أف يكوف حبوزة مت تصميم الصيغة القياسية لتقدير مستويات رأس ادلاؿ   
 ٪99.5  دلدة زلددة بالسنة، باحتماؿ يقدر بػاإلفالسيف 
كيتم ( SCR) فإف الصيغة ادلعيارية ىي كسيلة مبسطة لتقييم متطلبات رأس ادلاؿ2كحسب ادلالءة    

تطبيقها بصفة شلاثلة يف مجيع شركات التأمُت، كىو ؽلثل مبلغ من األمواؿ اخلاصة موافق ذلامش ادلالءة 
 . 1يف ادلالءة

:كفقا للنموذج ادلعيارم بالصيغة التاليةSCR حساب كيتم
3
  

 
  :حيث

BSCR :؛كيسمى أيضا باألمواؿ اخلاصة (األساسي ) ؽلثل رأس ماؿ ادلالءة الضركرم القاعدم 
                                                           

1 Pierre-Emmanuel Therond, Pierre Valade, Appétence au risque : intégration au pilotage d'une 

société d'assurance, Assurances et gestion des risques, Vol 78, N (1-2), 2010, p2 et 9 . 
2
Makram Ben Dbabis, Modèles et méthodes actuarielles pour l’évaluation quantitative des risques en 

environnement Solvabilité II, THÈSE pour l’obtention du grade de Docteur en Mathématiques de l’Université 

Paris Dauphine, paris, 2012, p9.  
3 LA SITUATION PRUDENTIELLE D’UN ORGANISME D’ASSURANCE : DE SOLVABILITÉ 1 À 

SOLVABILITÉ2, p35. 

 

 

 

SCR = BSCR + SCR op - max (0, Adj) 
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Adj:  التعديل، قدرة التعديل تعرب عن قدرة ادلؤمن على امتصاص  اخلسارة غَت ادلتوقعة كادلتعلقة مبخاطر
 ؛BSCR توزيع األرباح يف ادلستقبل، كالضرائب ادلؤجلة، الغَت ادلأخوذة يف حساب

SCR op :؛ ؽلثل رأس ماؿ ادلالءة اخلاص بادلخاطر التشغيلية               
كفق النموذج ادلعيارم  SCRكالشكل ادلوايل يوضح بنية     

وفق النموذج المعياري  SCR بنية (:7-2)الشكل رقم
 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

Source: Thomas steffen, Solvency II and the Work of CEIOPS, The Geneva Papers on 

Risk and Insurance –Issues and Practice, 2008, p63.   

يضم مخس أخطار رئيسية تتعرض ذلا  (BSCR  )نالحظ أف SCR  من خالؿ النموذج ادلعيارم للػػػػػ
كيتم حسابو كفق الصيغة (.   Corrij )شركة التأمُت، يف شكل ظلذجة تقرأ مبصفوفات ارتباطية تسمى

 1:التالية
                                                           

1 Emilia CLIPICI, SOLVENCY II – THE NEW EU SOLVENCY REGIME ON THE INSURANCE 

MARKET, Scientific Bulletin – Economic Sciences, Vol. 11/ 2, Faculty of Economics, University of Pitesti, 

Romania, p116. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 معدؿ ادلخاطر ادلستقبلية كادلتعلقة بتوزيع األرباح يف ادلستقبل كالضرائب ادلؤجلة

 

 

SCR 

 اٌمسؾ

 ٚاٌّغظض

Ajustement BSCR ٍٟاٌتشغ١ SCR op 

SCRاٌض١بح  

 

SCRاٌمـع  

 

SCRاٌسٛق  

 

 اٌؼّـ ؽٛي اٌٛفبح

SCRاألػـاؿ  

 

 اٌؼمبؿ

 األسُٙ

 اٌضٛاػث

 وٛاؿث اٌّطبٌجخ

 إٌفمخ

 ِـارؼخ كوارث

 استـػاػ اٌفبئؼح ِؼؼي

 ِظبؿ٠ف

 اٌؼزق

SCR ح اٌظش  

 

 اٌظـف
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 :حيث

:SCRi   يدؿ على كحدات اخلطر i ك SCRj يدؿ على كحدات اخلطرj. 

 :بواسطة ما يلي  SCRjك  SCR i يف احلساب، يتم استبداؿك 
  األضرارSCR  .يدؿ على كحدة سلاطر االكتتاب على غَت احلياة:  

 .يدؿ على كحدة سلاطر االكتتاب على احلياة  :SCR احلياة

                                                                                                                 . الصحييدؿ على كحدة سلاطر االكتتاب :SCR الصحي

 . يدؿ على كحدة سلاطر السوؽ:SCR السوؽ

                                                                     .يدؿ على الطرؼ ادلقابل، كحدة سلاطر التخلف عن السداد :SCR القرض
Corr ijًِؽلثل معامل االرتباط: اٌؼبSCR    بُت أنواع ادلخاطر(  i ) ٚ(j)  ، كيعرؼ كمصفوفة ارتباطية

  1:كالتايل

 𝐂𝐨𝐫𝐫 𝐢𝐣 مصفوفة االرتباط للعامل: (3-2)الجدول رقم 

SCRاألػـاؿ  
 

SCR ح اٌظش  SCRاٌض١بح  SCR  i  اٌسٛقSCR  ٌمـعا 
                    

           J 
0,25 0,25 0,25 0,25 1 SCRاٌسٛق  

 
0,5 0,25 0,25 1 0,25 SCR ٌمـعا   

 
0 0,25 1 0,25 0,25 SCRاٌض١بح  

 
0 1 0,25 0,25 0,25 SCR ح اٌظش  

 
1 0 0 0,5 0,25 SCRاألػـاؿ  

 
 

Source : Emilia CLIPICI, SOLVENCY II – THE NEW EU SOLVENCY REGIME ON 

THE INSURANCE MARKET, Scientific Bulletin – Economic Sciences, Vol. 11/ 2, Faculty 

of Economics, University of Pitesti, Romania, p116. 

 

o النموذج الداخلي Modèle Interne)) : 
                                                           

1
 Anne Mazzanti, op. cit, p33. 

Basic SCR   Corrij SCRi5
𝑖 ,𝑗=1 SCRj 
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إف من إغلابيات النموذج ادلعيارم على ادلستول األكركيب ىي أهنا صيغة مبسطة كسريعة لتقييم    
 1:متطلبات رأس ادلاؿ، إال أف ىذا ادلبدأ لو عدة عوائق

 االعتبار بعُت األخذ  عدـغياب احلساسية يف بنية األخطار اليت تتعرض ذلا شركات التأمُت، أم-
 كخصوصيتها؛ شركة لكل ادلخاطر ىيكل

 .كافية غَت األحياف بعض كيف ،عاـ بشكل تكوف ذلا ختضع اليت كالتقنيات ادلعايَت-
 النقص ادلوجود يف الصيغة ادلعيارية كاليت تطبق من طرؼ كل شركات التأمُت الدكلية اكلتجاكز ىذ  

كالتعاكنيات احمللية الصغرل، مت فتح اجملاؿ لشركات التأمُت الستعماؿ طرؽ أخرل خاصة هبا لتقييم رأس 
. ادلاؿ، تسمى بالنموذج الداخلي، كتطبيق ىذا النموذج ؼلضع دلوافقة ىيئات الرقابة على القطاع

  كىذا النموذج يفتح لشركة التأمُت إمكانية بناء نظاـ داخلي إلدارة األخطار، كلقد عرفت اللجنة 
الدكلية لإلشراؼ على التأمينات النموذج الداخلي بأنو أداة إلدارة ادلخاطر موضوعة كمطورة من طرؼ 

 2.شركة التأمُت لتحديد ادلخاطر اليت تنطوم عليها، كحتديد رأس ادلاؿ ادلطلوب دلواجهتها
 يسمح لشركات التأمُت من استعماؿ نوعُت من النماذج الداخلية، ظلوذج داخلي كلي 2كمعيار ادلالءة 

.   ك ظلوذج داخلي جزئي
من خاللو تقـو شركة التأمُت بتقييم كل (: modèle interne global  )نموذج داخلي كلي-

. األخطار باستعماؿ ظلوذج داخلي خاص هبا
يف ىذه احلالة تقـو شركة التأمُت : (partiel  modèle interne ) نموذج داخلي جزئي-

 .بتقييم أخطار معينة باستعماؿ ظلوذج داخلي، كأخطار أخرل على أساس النموذج ادلعيارم
  3:(MCR) الحد األدنى لرأس المال-2
ىو ثاين مطلب من متطلبات رأس ادلاؿ، كؽلثل ادلستول األدىن لرأس ماؿ الشركة الذم غلب أف يكوف   

ألغراض  ادلطلوب ادلاؿ رأس من األدىن احلد مقدار ادلاؿ لرأس األدىن احلد متطلبات كدتثلحبوزهتا، 
التأمُت، أين يكوف دكف ىذا ادلستول تدخل اذليئات الرقابية  شركة دتتلكو أف غلب الذم اإلشراؼ

 .1تلقائيا، كؽلكن أف يؤدم إىل سحب االعتماد، كىو يقابل ىامش ادلالءة اإللزامي يف إطار ادلالءة 
: يأخذ بعُت االعتبار القواعد التالية 2 حسب ادلالءة (MCR)كقاعدة حساب 

                                                           
1
 Anthony Derien , op. cit, p39. 

2 Makram Ben Dbabis, Op.cit, p16. 
3
 Anthony Derien , op. cit , p38 
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ػلسب كفق صيغة خطية بسيطة استنادا إىل األقساط كادلخصصات التقنية، كالضرائب ادلختلفة - 
  .(كل ىذه ادلتغَتات صافية من إعادة التأمُت)كادلصاريف اإلدارية 

MCR القيمة ادلعرضة للخطر إىل يسند (VaR 85%)  لفًتة زمنية زلددة بسنة%85مبستول ثقة . 
 %.45، كيفوؽ نسبةSCR من %25عن MCR، حبيث ال يقل SCRػلسب كنسبة مئوية من  -

:حسب نشاطات شركة التأمُت كالتايلMCRكلقد مت حتديد احلدكد الدنيا لػػػػػ 
1
  

  مليار أكرك لشركات التأمُت على األضرار  2.2
         مليار أكرك لشركات التأمُت على احلياة 3.2
(  إلعادة التأمُت باستثناء الشركات اآلسرة) مليار أكرك لشركات إعادة التأمُت 3.2

أف يتم حسابو فصليا، كما اقًتحت  (CEIOPS)كلقد اقًتحت اذليئة األكركبية لإلشراؼ على التأمينات 
 فيما ؼلص شركات التأمُت على احلياة كنسبة مئوية من ،أيضا أف يتم حسابو كفق صيغة خطية

. ادلخصصات كرأس ادلاؿ ادلعرض للخطر
 (SCR) حتدد مبطلبُت اثنُت كعلا 2كيف األخَت ؽلكن القوؿ أف متطلبات رأس ادلاؿ حسب ادلالءة 

 الالـز لشركة التأمُت ألداء التزامات العقد، كتصبح مستول رأس ادلاؿ( SCR) ، حيث ؽلثل(MCR)ك
 ىو احلد األدىن ادلسموح بو من رأس (MCR)قادرة على سداد ما يتعلق باألخطار ادلأخوذة، يف حُت

ادلاؿ للشركة، كقد أظهرت العديد من الدراسات أف التقليل من ادلخصصات التقنية يف التنظيم السابق  
ىي بالتأكيد كاحدة من القول الدافعة إلعسار شركات التأمُت على األضرار، كخالفا " 1ادلالءة" 

 SCR. 2تستخدـ االحتياطات التقنية حلساب " 2ادلالءة "، فإف اإلطار اجلديد 1إلطار ادلالءة 
 .1 الركيزة تطلباتـ كالشكل ادلوايل يوضح  
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
  Kozarevic Safet, Zeljko Sain, and Adela Hodzic, Obstacles to implementation of Solvency II regime in non 

life insurance companies in Bosnia and Herzegovina. UTMS Journal of Economics 5 (2), 2014, p209-210. 
2
 Kozarevic Safet, Zeljko Sain, and Adela Hodzic, Ibid, p200. 
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 الركيزة األولى تطلباتم: (8-2)الشكل رقم 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 :                   على باالعتماد بتصرؼ: المصدر

 Claire Kaekenbeeck, Aurélie Miller, op.cit, p165  
 (:Fonds propres) األموال الخاصة: ثالثا

دتثل ادلصادر ادلالية األساسية بالنسبة لشركة التأمُت، حبيث تضمن ذلا امتصاص خسائر األخطار الغَت   
1:ادلتوقعة، كما حتافظ كتضمن ذلا االستمرارية، كتنقسم إىل صنفُت أساسيُت

 

تقع يف جانب اخلصـو من ادليزانية كىي عبارة : (Basic own funds)األموال الخاصة األساسية -1
  (Passifs subordonnés) عن الفرؽ ما بُت األصوؿ ادلقيمة بالقيمة السوقية كاخلصـو الثانوية

 :(Ancillary own funds) اإلضافيةاألموال الخاصة -2

 االجتماعي، االشًتاكات اإلضافية ادلاؿ من رأس زلرر الغَت اجلزءتكوف خارج ادليزانية، كتضم     
( MCR ك SCR)كتستخدـ عادة لتغطية متطلبات رأس ادلاؿ

                                                           
1 Judith Dourneau, op .cit , p31 . 

 

  عبطخايٚأَ                                                                                                         

ح      إػبفٟ                             اٌفبئغ                                                                       

                                                                                                                            األِٛاي   

                                                                                                                ؿٞ                                                                              أِٛاي           اٌغبطخ                                                                                                                 ؿأك اٌّبي اٌؼـٚ

   عبطخ  (                                                                                                                SCR)ٌٍّالءح

 أسبس١خ(                                                                                       MCR )اٌضؼ األػٔٝ ٌـأك اٌّبي

                                                                     أطٛي تغطٟ٘بِش اٌغطـ                        

 ِغظظبد                                                                                           اٌّغظظبد، 

           MCR                                                                   تم١ٕخ                   أفؼً تمؼ٠ـ

                                      SCR ك                                     SCR                                                                                                                                                                                             
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كادلخطط ادلوايل ،  ذلا كظيفة القدرة على امتصاص اخلسائر،مستويات3كتصنف األمواؿ اخلاصة إىل 
 .يوضح أصناؼ األمواؿ اخلاصة

 تصنيف األموال الخاصة: (9-2)الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Anthony Derien , Solvabilité2 : Une réelle avancée, Thèse pour obtenir le 

garde de docteur, Université Sciences Economiques et de Gestion ,  Spécialité  

Science de Gestion, lyon1, 2010, p46.  

فإنو غلب األخذ بعُت االعتبار ادلستويات   (5QIS) كحسب دراسة األثر الكمي SCRكلتغطية       
 من ادلستول األكؿ ، ك أقل  من %50كوف أكثر من تالثالث من األمواؿ اخلاصة، حبيث غلب أف 

 1 . من ادلستول الثالث15%
                                                           

1
 Aymric Kamega, op .cit, p27. 

 

 ادليزانية                             

 اخلصـو                  األصوؿ          

 

 

         

 

 

أصوؿ 

بالقيمة 

 السوقية

  األِٛاي اٌغبطخ

  ( 1اٌّستٜٛ)

 األِٛاي اٌغبطخ

  ( 2اٌّستٜٛ)

 األِٛاي اٌغبطخ

  ( 3اٌّستٜٛ)

 عظَٛ اٌتأ١ِٓ

  

 

 1المستوى

 ادلاؿ احملرر رأس-

االحتياطات اجلديدة كادلرحلة -

الفرؽ ادلوجب يف حساب -
 2ك1ادلخصصات بُت ادلالءة 

 2المستوى 

بعض األدكات اذلجينة كالديوف - 
 التابعة

 رأس ادلاؿ االجتماعي غَت احملرر-

 سندات االعتماد كالضمانات- 

 من االشًتاكات40%- 
 ادلسًتجعة من التعاكنيات

 3المستوى 

باقي العناصر اليت ال تستويف -
 2ك1شركط ادلستول 

 

+ 

 ٔؼذ

       

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 س١ٌٛخ
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 ادلستول األكؿ،  من%80أكثر من   فإنو غلب أف تكوف األمواؿ اخلاصة األساسيةMCRكلتغطية     
 .MCRأكرب من  (األمواؿ اخلاصة األساسية الوحيدة )كرلموع ادلستول األكؿ كالثاين

كالشكل ادلوايل يوضح كيفية تغطية متطلبات رأس ادلاؿ مبستويات األمواؿ اخلاصة 
تغطية متطلبات رأس المال بمستويات األموال الخاصة : (10-2)الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : Anthony Derien , Solvabilité2 : Une réelle avancée, Thèse pour obtenir le garde 

de docteur, Université Sciences Economiques et de Gestion ,  Spécialité  Science de 

Gestion, lyon1, 2010, p47. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        1ادلستول 

  MCR                                                        تغط١خ

 

 

 SCR تغط١خ                              

        2اٌّستٜٛ 

 

     3اٌّستٜٛ        

 

 

 

 

 األمواؿ اخلاصة

 األساسية

 اٌغبطخ األِٛاي

 األسبس١خ    

 اإلػبف١خ

 
 اٌغبطخ األِٛاي

 األسبس١خ    

 اإلػبف١خ
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الركيزة الثانية الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر : المطلب الثاني
تعترب الركيزة الثانية من ادلتطلبات النوعية، كتقـو على الرقابة االحًتازية كاليت هتدؼ إىل رصد ما إذا     

 )   مُت تزاكؿ نشاطها بشكل صحيح، كذلك من خالؿ القياـ بعمليات رقابيةأكانت شركات الت
  .، كتسيَت األخطار باإلضافة إىل عمليات احلوكمة(داخلية كخارجية

 وتسيير األخطار ةالرقابة الداخلي: الفرع األول
 ة الرقابة الداخلي:أوال

    غلب على شركات التأمُت كإعادة التأمُت، رصد نظاـ فعاؿ للرقابة الداخلية، ىذا النظاـ غلب أف 
يشمل على األقل إجراءات إدارية كزلاسبية، كإطار رقابة داخلية، كإعداد أحكاـ مناسبة فيما يتعلق 

 .(التطابق)بادلعلومات على مجيع مستويات الشركة ككظيفة فحص االمتثاؿ 
   كيف إطار كظيفة فحص االمتثاؿ ينصح أعضاء إدارة التسيَت أك الرقابة باحًتاـ كاالمتثاؿ للقوانُت 

 .كاللوائح كاألحكاـ اإلدارية ادلعتمدة كفقا ذلذا التوجيو
كتشمل كظيفة رصد ادلطابقة كذلك تقييم األثر احملتمل ألم تغيَتات يف البيئة القانونية على عمليات 

 1.الشركة ادلعنية، كحتديد كتقييم سلاطر االمتثاؿ

تسيير األخطار : ثانيا
 من اإلطار التوجيهي، ىي كاحدة من 44   كظيفة إدارة ادلخاطر حسب ما ىو موضح يف ادلادة 

كاليت توفر ضمانا لنظاـ حوكمة األخطار يف شركات التأمُت، كىو يوفر " بالقيادة" اذلياكل اليت تدعى 
نظرة عامة ككاسعة عن ادلخاطر الكربل كاألساسية اليت تتعرض ذلا شركات التأمُت، كيضمن أف يكوف 

أك )مستول ادلخاطر اليت اختذت يتسق مع ادلبادئ التوجيهية، كاألىداؼ اليت حددىا رللس اإلدارة 
 2:، كعلى ىذا النحو فإنو يفًتض على سياسة إدارة ادلخاطر اجلوانب التالية(ىيئة الرقابة إف كجدت

 ؛"أصحاب األخطار"العالقة مع اإلدارات التشغيلية -
 حتقيق تصنيف ادلخاطر بكافة أنواعها؛/ تنسيق-
 متابعة تنفيذ نظم السيطرة على ادلخاطر؛-

                                                           
1
Journal officiel de l’Union européenne, Article 46, p35. 

2
 Nicolas Dufour, Op.cit, p114. 
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تنظيم استمرارية األعماؿ اليت تنطوم على سلاطر عالية الشدة، كالذم من شأنو أف ػلقق عملية -
 .مستدامة للكياف

  والحوكمةالوظيفة االكتوارية: الفرع الثاني       
الوظيفة االكتوارية : أوال
كاليت   فإف شركات التأمُت كإعادة التأمُت أصبحت تعطي مكانة للوظيفة االكتوارية48حسب ادلادة    

دتارس من طرؼ أشخاص ذلم ادلعرفة الكافية حوؿ التقنيات االكتوارية كادلالية، باإلضافة إىل خربة 
 1. لقياس طبيعة اتساع كتركيب األخطار ادلرتبطة بنشاط شركات التأمُت أك إعادة التأمُتمناسبة،

 2: كىذه الوظيفة  تعمل على حتقيق ما يلي
 ؛تنسيق حساب ادلخصصات التقنية- 
  ؛ ( ORSA خاصة فيما يتعلق بنظاـ)ادلساعلة يف كضع نظاـ فعاؿ إلدارة ادلخاطر - 
 ؛إبداء الرأم حوؿ السياسة العامة لالكتتاب كسياسة إعادة التأمُت- 
 3؛حلساب ادلخصصات التقنيةضماف مالئمة ادلنهجيات كالنماذج الكامنة كاالفًتاضات ادلستخدمة  -
 تقييم مدل كفاية كجودة البيانات ادلستخدمة يف حساب ادلخصصات التقنية؛- 
 الفركقات؛مقارنة أفضل تقدير كمالحظة - 
 ؛ بادلتغَتات الكاملة حلساب ادلخصصات التقنية، عن التسيَتة أك ادلسؤكؿةاإلدارمجلهات إعالـ ا- 
ادلساعلة يف كضع نظاـ فعاؿ إلدارة األخطار، خاصة فيما يتعلق بنمذجة األخطار كحساب - 

 .متطلبات األمواؿ اخلاصة
: االكتوارم تتمثل يف  فإف ادلهاـ اليت ؽلكن أف يقـو هبا2كحسب إطار ادلالءة 

 ؛إعطاء تصور حوؿ ادلنتجات التأمينية-
 ؛حساب ادلخصصات التقنية-
 ؛تقييم األصوؿ ادلركبة-
  ؛تسيَت األصوؿ كاخلصـو-

                                                           
1
 Declan Lavelle, Aidan O’Donnell, Daniel Pender, David Roberts, Dick Tulloch, The Solvency II ORSA 

Process, Working paper, Society of Actuaries in Ireland, 2010, p7.  
2 Nicolas Dufour, Op.cit, p115. 
3 Frank Boukobza, Fonction actuarielle -États des lieux 2016 et perspectives, Conseil –Audit, Formation en 

Actuariat, 2016, p9. 

 ORSA : Own Risk and Solvency Assessment 
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.  تسيَت األخطار، باإلضافة إىل عدة أدكار أخرل-

الحوكمة  : ثانيا
كحدة  نظاـ حوكمة الشركات ينطوم على تشغيل كحدة تنظيمية منفصلة إلدارة سلاطر ادلؤسسة،إف     

 ككحدة تنظيمية ،تنظيمية لرصد االمتثاؿ للوائح القانونية، كحدة تنظيمية مستقلة للمراجعة الداخلية
  .مستقلة للوظيفة االكتوارية

 يف إطار االلتزاـ ياتلتنفيذ ادلسؤكؿ ،كغلب أف يكوف ذلذه الوحدات الوظيفية القدرات اإلدارية كالسلطة
م نوع من ادلنظمة اليت ستنشئ ىذه الوظيفة، ؽلكن لشركات التأمُت كإعادة التأمُت حتديد أك، التأميٍت

نظرا لطبيعة العمل الذم يتم القياـ بو من حيث سلاطر التأمُت، كحجم الشركة، كعالكة على ذلك 
بعض شركات التأمُت حتدد ىذه ادلهاـ للمهنيُت العاملُت يف الشركة، يف حُت أف البعض اآلخر ؼلتار 

 .(االكتواريُت)نقل ىذه ادلهاـ إىل جهات خارجية 
 كفشل أنظمة الرقابة الداخلية كانت األسباب الرئيسية الهنيار بعض ،كعدـ كفاية حوكمة الشركات

 يف (نورثرف ركؾ)يف أسًتاليا، (HIH)ادلؤسسات ادلالية الكربل، كمن بينهم بعض شركات التأمُت، مثل
 يف الواليات ادلتحدة األمريكية، بنك ليماف براذرز يف الواليات ادلتحدة (ستَتنز بَت)ادلملكة ادلتحدة، 

 الواليات ادلتحدة األمريكية كغَتىا، كبالتايل كجود نظاـ فعاؿ حلوكمة الشركات يف (AIG)األمريكية، 
 التأمُت، كالنظاـ شركاتشاريع التأمُت، كاحلفاظ على االستقرار ادلايل ؿـضركرم حلسن سَت العمل يف 

 1 .ادلايل ككل
 نص على بعض ادلبادئ اخلاصة بنظاـ احلوكمة حبيث غلب أف تكوف فعالة سليمة، 2إف إطار ادلالءة    

كحذرة كمتناسبة كرمسية، كحتت الرقابة كبالتايل فالتوجيو اجلديد أعطى مبادئ عامة كتعريف دقيق 
للحوكمة حبيث غلب أف تكوف صحيحة، كفعالة كحذرة، كيوافق ذلك أيضا ضركرة االعتماد على ىيكل 

تنظيمي شفاؼ، كينبغي أف يكوف ختصيص كالفصل بُت ادلسؤكليات رمسيا كبوضوح، كادلبدأ ىو حتديد 
ما ىي مسؤكلية اجلميع دلنع السهو الذم يظهر، بنفس الطريقة مبدأ التوزيع يعطي دكرا رقابيا للعديد من 

 .األشخاص يف ادلنظمة

                                                           
1 Biljana Petrevska, SOLVENCY II – SUPERVISION OF THE INSURANCE UNDERTAKINGS RISK 

MANAGEMENT SYSTEMS, Iustinianus Primus Law Review,  Republic of Macedonia, Vol. 5:1, 2014, p11. 
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 هبا، حيث أف تدفق ادلعلومات يسمح بإعطاء صورة حتفظكأخَتا غلب أف تنتقل ادلعلومات من دكف اؿ
 عناصر كىي أنو ال ؽلكن أف تكوف احلوكمة إغفاؿأكثر كضوحا حوؿ الوضع ادلايل للمنظمة، كال ينبغي 

. جيدة إذا مل يكن لدينا ادلعلومات الضركرية
 كىذا يعٍت أنو غلب أف تكوف متسقة فيما يتعلق ،احلوكمة غلب أف تكوف متناسبة: احلوكمة متناسبة

  1.حبجم أك تنوع األنشطة االقتصادية للمنظمة
 2.إلزامية االعتماد على نظاـ حوكمة فعاؿ يضمن تسيَت صحيح كحذر للنشاطككذلك 

نظاـ احلوكمة يغطي إدارة ادلخاطر كالرقابة الداخلية، الوظيفة االكتوارية إذف باختصار ؽلكن القوؿ أف    
هبيكل تنظيمي "كاالمتثاؿ كالتدقيق الداخلي، فضال عن خدمات االستعانة مبصادر خارجية، كتتميز 

يتسم بالشفافية، كتوزيع كاضح كفصل مناسب للمسؤكليات، ككجود نظاـ فعاؿ لنقل ادلعلومات يتم 
 3."توثيقو بشكل كاؼ كمراجعتو بانتظاـ

التدقيق الداخلي ووظيفة المطابقة : لثالفرع الثا
التدقيق الداخلي : أوال
د بإنشاء كظيفة تدقيق داخلي  غلب على شركات التأمُت كإعادة التأمُت التعو2يف إطار ادلالءة    

فعالة، كغلب أف تتضمن ىذه الوظيفة التعهد بتقييم مدل كفاية كفعالية نظاـ الرقابة الداخلية، كغَتىا 
من عناصر نظاـ احلوكمة، كغلب أف تكوف ىذه الوظيفة ىادفة، كمستقلة عن الوظائف التشغيلية 

األخرل، كما غلب اإلبالغ عن نتائج كتوصيات التدقيق الداخلي جمللس اإلدارة، الذم ػلدد ما ىي 
اإلجراءات كالتوصيات الواجب اختاذىا فيما يتعلق بكل من نتائج التدقيق الداخلي، كضماف تنفيذ 

 4.تلك اإلجراءات
 فوظيفة التدقيق الداخلي تدعم رقابة امتثاؿ أنشطة الشركة مع زلتول النظاـ الداخلي للرقابة كبالتايل 

 5.االحًتازية 
 

                                                           
1
 Olivier Boned, Contrôle Interne A  L’aune de Solvabilité II : Les Nouvelles Responsabilités Des 

Administrateurs de Mutuelles Françaises,  REVUE INTERNATIONALE DE L’ÉCONOMIE SOCIALE, N° 

312, p57.   
2
 Thomas Behar , Réforme Prudentielle Solvabilité2, Dévelopment institute international, CNP Assurance, 

Paris, 2011, p4. 
3
 Peter Lang, A Partial Internal Model for Credit and Market Risk Under Solvency II, Corvinus University 

of Budapest, Solvency Analytics Award Thesis 2015, August 2015, p11. 
4
 Michael Noonan, Insurance And Reinsurance, European Union, Regulations 2015, p59. 

5
 Olivier de LAGARDE, op.cit,  p51. 
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 (المطابقة)وظيفة االمتثال : ثانيا
إف دكر كظيفة االمتثاؿ ىو إدارة ادلخاطر القانونية، كمطابقة القرارات كالعمليات مع ادلبادئ    

التوجيهية للجمعية العامة كرللس اإلدارة، كبالتايل فإف االمتثاؿ الداخلي كاخلارجي على حد سواء ذلما 
  1.دكرا ىاما للغاية يف كظيفة االمتثاؿ، يف رلاؿ التدريب كإعطاء ادلعلومات للموظفُت كمسَتم الشركة

 اإلشرافيةوالسلطات  (ORSA) التقييم الداخلي لألخطار والمالءة: الرابعالفرع 

 (ORSA) التقييم الداخلي لألخطار والمالءة  :أوال 
عنصر آخر مفركض يف ىذه الركيزة، كيقيم من طرؼ شركة التأمُت نفسها، مثل ادلخاطر اخلاصة هبا    

 من 45، كتعرؼ حبسب ادلادة (التقييم الداخلي لألخطار كادلالءة ) ORSAكيعرؼ ىذا التقييم باسم 
التوجيو، كجزء من نظاـ إدارة ادلخاطر، حيث كل شركة تأمُت كإعادة التأمُت تتعهد بإجراء تقييم 

 2.داخلي للمخاطر كادلالءة ادلالية
  3:كىي عملية جوىرية تتطلب من شركات التأمُت ثالث عمليات تقييم  

 ؛تقييم احتياجات ادلالءة الكلية -
، كادلتطلبات الالزمة MCR كSCR مع االلتزامات التنظيمية، بشأف تغطية تقييم االمتثاؿ ادلستمر -

 .الحتساب ادلخصصات التقنية
 .SCR تقييم كقياس مدل اضلراؼ ادلخاطر يف الشركة عن االفًتاضات اليت يقـو عليها حساب -

يستند على مسح شامل للعمليات احلالية داخل شركة التأمُت، كأيضا مسح  (ORSA)كىذا التقييم 
شامل للمخاطر اليت تتحملها الشركة، أم مجيع ادلخاطر القابلة للقياس الكمي، كشركات التأمُت غلب 

كلكن مل يتم  (SCR )1أف حتدد ادلالءة ادلالية الضركرية، كىذا التقييم شلاثل لذلك ادلفركض يف الركيزة
من اختبارات التحمل اليت يتم تطبيقها لتقييم  ORSA كنظاـ حتديد مؤشر اخلطر كال مؤشر الزمن، 

.  ادلالءة كرؤية مستقبلية على طوؿ مدة خطة العمل

                                                           
1
 Marion Lelouvier, Guillaume Leroy et Jean-Claude Albinet,  SOLVABILITE 2 Et  ACTUALITE 

MUTUALISTE,  Séminaire de formation annuelle des mutuelles en entreprise, UNION NATIONALE DES  

MUTUELLES D’ENTREPRISE, Paris, 2012, p29. 
2
Geoffrey Nichil, Provisionnement en assurance non-vie pour des contrats à maturité longue et à prime 

unique -Application à la réforme Solvabilité 2, Thèse présentée pour l’obtention du titre de Docteur de 

l’Université de Lorraine en Mathématiques, 2015, p23. 
3
 Banque de France, Préparation à Solvabilité II : enseignements de l’exercice d’ORSA pilote2013,  

  version 1, 2014, p3.  
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ىو تقييم ادلالءة ادلالية لشركات التأمُت يف حد ذاهتا، كبالتايل احلد  ORSA كباختصار فإف اذلدؼ من  
SCR.1من نقاط الضعف احملتملة ادلوجودة يف النموذج ادلعيارم حلساب

  

 2السلطات اإلشرافية: ثانيا
راعاة الشركط الواجبة حلماية ادلعلومات ـ بشفافية كمسؤكلية، مع ادتارس السلطات اإلشرافية قوتو  

نصوص مجيع القوانُت  :السرية، كىذا يعٍت كجود النظاـ الذم يوفر نشر ادلعلومات التالية على األقل
ادلعايَت كالطرؽ العامة ،  كالقواعد كادلبادئ التوجيهية يف رلاؿ تنظيم التأمُت،كاألنظمة كاألحكاـ العامة

اإلحصائيات اجملمعة عن اجلوانب الرئيسية لتطبيق  القواعد ـ، ادلستخدمة من قبل ادلشرفُت يف عملو
كينبغي أف يكوف ىذا الكشف عن ادلعلومات كاضح مبا فيو الكفاية للتمكُت من إجراء ، االحًتازية

 .كغلب أف يكوف الوصوؿ إليها يف أم كقت كتقدؽلها إلكًتكنيا مقارنة ذات مغزل بُت سلتلف البلداف،
كمن ادلهم جدا أيضا على الدكؿ  أف تضع إجراءات شفافة الختيار كإقالة أعضاء اإلدارة كإدارة 

 كينبغي تقييم االمتثاؿ يف اجملاالت التالية ،كينبغي للسلطات اإلشرافية تنفيذ الضوابط، السلطات الرقابية
: على األقل

 كحتليل ادلالءة ادلالية من حيث ،دلخاطر اخلاصةؿنظم اإلدارة ، ال سيما من حيث القياـ بتقييمهم - 
 ؛تطبيق الصيغة القياسية

 ؛حالة ادلخصصات التقنية -
 ؛احملافظة على قيمة احلد األدىن لرأمساؿ -

 ؛قواعد االستثمار  -
 ؛نوعية ككمية األمواؿ اخلاصة  -
إذا كانت شركات التأمُت تستخدـ النموذج الداخلي الكلي أك اجلزئي، ينبغي أف يكوف ىناؾ يف  -

 .مجيع األكقات توافق مع ادلتطلبات اليت ترتبط باستخداـ النماذج الداخلية
 كالقياـ مبا ،كغلب على شركات التأمُت كإعادة التأمُت اختاذ إجراءات لتحديد تدىور األكضاع ادلالية
 :يلي على الفور بإبالغ اجلهات الرقابية، إذا كاف ىناؾ مثل ىذه الظركؼ ادلالية ادلتفاقمة

                                                           
1
Geoffrey Nichil, Op.cit, p24. 

2
Biljana Petrevska, Op.cit,  p10-11. 
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 ؛عدـ االمتثاؿ للمخصصات التقنية  - 
 ؛اؿ ادلالءةـعدـ االمتثاؿ دلتطلبات رأس  -
 . األدىن لرأس ادلاؿ، كتدىور الوضع ادلايل احلدعدـ االمتثاؿ دلتطلبات-  

 كخطة قصَتة األجل لتوفَت التمويل أك ،توحيد ادلايلؿكينبغي على السلطات اإلشرافية أف تتبٌت خطة ؿ
  .إلغاء الًتخيص لشركات التأمُت أك إعادة التأمُت

 .يف ادلخطط ادلوايل (2الركيزة  ) يف األخَت ؽلكن تلخيص متطلبات الرقابة االحًتازية 
 2المتطلبات النوعية للمالءة : (11-2)الشكل رقم 

 رقابة النموذج الداخلي
 
 
 
 
 

 رقابة صحيحة
 لتسيَت األخطار

 
                                   رقابة مطابقة األنشطة مع سياسة تسيَت األخطار

Source: Olivier de Lagarde, L’invention du contrôle des risques dans les 

organismes d’assurance, Thèse pour l’obtention du titre de docteur en Sciences de 

gestion, Université Paris Dauphine, Centre de recherche européen en finance et 

gestion, Paris, 2006, p53 .                                                                                     
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 بالغ ونشر المعلوماتالركيزة الثالثة، اإل: المطلب الثالث    
إىل كل من   اإلبالغ عن ادلعلومات  حتتوم أساسا على متطلبات2 الركيزة الثالثة من أركاف ادلالءة     

، الذم ينشر (SFCR)الة ادلالية كاحلكذلك من خالؿ تقرير عن ادلالءة ، السلطة اإلشرافية كاجلمهور
 1. لتقدؽلها إىل السلطة اإلشرافية على األقل كل ثالث سنوات،(RSR) سنويا، كتقرير اإلشرايف العادم

انضباط السوؽ أك احلد األدىن دلتطلبات نشر معلومات شاملة كذات صلة   على ىذه الركيزةكيطلق
 ككاملة من شركات التأمُت كإعادة التأمُت، كاليت بدكرىا سوؼ تساعد صناع القرار، ك تقليص ،كموثوقة

 .الفوارؽ يف ادلعلومات ادلوجودة بُت أصحاب رؤكس األمواؿ
 رلموعة  من القوانُت ،كيشمل اإلطار التنظيمي الذم ينطبق على نشر التقارير ألغراض اإلشراؼ

كادلعايَت كاللوائح، كاليت تتطلب من شركات  التأمُت أف تقدـ إىل السلطة الرقابية يف البالد تقرير، كىذا 
 كادلخصصات التقنية لفئات معينة ، ىامش ادلالءة ادلالية ادلطلوب،حساب رأس ادلاؿ):يتضمنالتقرير 

كحساب كرصد بعض ادلعامالت   استثمار األصوؿ اليت تغطي ادلخصصات التقنية،،من التأمُت كاجملموع
 (.الفنية ألداء األعماؿ األساسية

 بالكشف يف الوقت ادلناسب ،كينبغي ذلذه اللوائح أف تسمح لشركات التأمُت كإعادة التأمُت كادلشرفُت
 ك اخلسائر احملتملة يف فئات معينة من التأمُت، الذم ؽلكن أف يهدد ادلالءة ادلالية ،عن ادلخاطر احملتملة

يف ذلك الوقت، كىذه البيانات ىي سرية، ال يتم نشرىا  ك ؽلكن استخدامها يف دائرة صغَتة من 
 2.ادلؤسسات

، كاذلدؼ منها ىو حتقيق مستويات إضافيةالركيزة الثالثة تتطلب افصاحات  كعليو ؽلكن القوؿ أف    
كاجلمهور، ككفقا لذلك غلب على شركات  (السلطات الرقابية )شفافية أكرب للمشرفُت على التأمُت

 3.التأمُت إصدار تقرير سنوم خاص للمنظمُت، كتقرير للجمهور حوؿ ادلالءة كالوضعية ادلالية
حتدم  تعترب ،، متطلبات الشفافية يف ادلعلومات ادلقدمة من قبل شركات التأمُت3يف نطاؽ الركيزة  إذف

 . لتعزيز الشفافية كانضباط السوؽ،رئيسي يهدؼ إىل جعل ادلعلومات عامة
: كتتناكؿ الركيزة الثالثة ادلعلومات اليت تنشر من قبل شركات التأمُت

 ؛ معلومات عامة يف سياؽ انضباط السوؽ-
 (ملف سنوم)ادلعلومات الستخدامها من قبل ادلشرفُت  -

                                                           
1
Andreas Felber, Solvency II : Preparatory Phase – What needs to be done next?, 2014, p6.  

2
Biljana Petrevska, Op.cit, p11.  

3
Deborah L. Lindberg, Deborah L. Seifert, Risk Management in the Insurance Industry: A Comparison of 

Solvency II to U.S. Insurance Regulations, Journal of Insurance Issues, 2015, 38 (2), p 236.  
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 .قواعد اإلفصاح للمؤمن ذلم- 
الركيزة ، ك(عن ادلالءة ادلالية كالوضع ادلايل تقرير)( SFRC)كتتلخص ىذه ادلعلومات يف تقرير علٍت امسو 

فرض متطلبات تقدًن تقارير أكثر صرامة للمشرفُت، ال سيما يف صياغة التقرير إىل ت 2الثالثة من ادلالءة 
 ((. أك عادم(منتظمتقرير اإلشرايف  ()RSR )السلطة اإلشرافية

 :أجزاء 5كيتضمن ، سنوات، كملخص عنو يسلم سنويا 1-3التقرير الكامل غلب أف يقدـ كل 
 (مبا يف ذلك تقنيات التخفيف)ادلخاطر     - نظاـ احلوكمة   - األنشطة كالنتائج- 
 .متطلبات رأس ادلاؿ ك األمواؿ اخلاصة       - طرؽ التقييم- 

ػػػ  كمزيد من اخلصوصية ؿ، ىي نفسها، كالفرؽ ىو مستول التفاصيل (RSR)ك( SFRC)ككل من 
(RSR  )1.اليت يتم تقدؽلها إىل السلطة اإلشرافية 

تتطلب من شركات التأمُت  الكشف عن  -اإلفصاح عن ادلعلومات  -نرل أف الركيزة الثالثة كعليو 
 ، كمتطلبات الركيزة الثالثة ترتبط ارتباطا كثيقا مع 1بعض ادلعلومات علنا إىل حد أكرب بكثَت من ادلالءة 

غلب أف تكوف شركات  ، ذلذا مبا يف ذلك اإلفصاح كالشفافية(2ك1الركيزة ) زلتويات الركنُت اآلخرين
كالركيزة الثالثة تساعد على سابقا، التأمُت على استعداد لكشف ادلزيد من ادلعلومات علنا شلا ىو عليو 

 كسيعزز ،سيجرب ادلزيد من التعاكف بُت ادلشرفُت على التأمُت كضماف سالمة كاستقرار شركات التأمُت،
 2.التقارب الرقايب

 3: ػلتل اإلبالغ مكانة ىامة جدا كيتكوف من مرحلتُت2يف ظل إطار ادلالءة إذف 
 .البيانات السنوية كالفصلية: اإلبالغ الكمي- 
 .سرد التقرير: اإلبالغ النوعي- 
 تقارير كيفية تقارير كمية

QRT RSR SFCR 

إىل  (جزء)توجو إىل ادلشرؼ ك
 اجلمهور

 توجو إىل اجلمهور توجو إىل ادلشرؼ

 
o  التقارير النوعية( RSR  كSFCR ) 1: يكوف ذلا ىيكل مشًتؾ كاالختالفات تكمن يف 

                                                           
1
Hugo Perini,  Solvabilité II : Volet quantitatif pilier 1, 2 et 3,  Rapport de Stage,  Université Nice Sophia 

Antipolis, France,  Septembre 2015, p34.     
2
 Valentina Peleckienė, Kęstutis Peleckis, SOCIAL RESPONSIBILITY OF SOLVENCY II - THE MAIN 

CONDITION FOR SUSTAINABLE DEVELOPEMENT OF INSURANCE MARKET, 7th International 

Scientific Conference ,  Vilnius Gediminas Technical University, 2012 , p1178. 
3
Gilles Dupin, op. cit, p25.   
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 .RSRالتبليغ عن/  سنومSFCR: سرعة النشر -
مستول الوصف عاؿ جدا يف التقرير ادلوجو إىل ادلشرؼ، كيقـو ادلشرؼ بضماف اتساؽ ادلعلومات  -

 .SFCRك  RSRبُت 
 : كتنظم التقارير النوعية كفقا لستة زلاكر رئيسية، ؽلكن سردىا يف اجلدكؿ التايل

 محتويات التقارير النوعية: (4-2)الجدول رقم 
النشاط 
واألداء 

نظام 
الحوكمة 

تقييم مخطط المخاطر 
 2المالءة

إدارة رأس 
  المال

الداخلي  النموذج

كالبيئة  العمل-
 اخلارجية

أداء أعماؿ -
 االكتتاب

أداء األنشطة -
 على

 االستثمارات
 التشغيل-

من  كغَتىا
 النفقات

كصف -
نظاـ احلوكمة 

نظاـ -
التسيَت 

 ORSA- 
الرقابة - 

الداخلية 
 االمتثاؿ- 
كظيفة  -

التدقيق 
 الداخلي

الوظيفة -
 االكتوارية

رلموعة  -
التقارير 

 

 سلاطر-
 االكتتاب

سلاطر -
 السوؽ

سلاطر -
االئتماف       

سلاطر - 
 السيولة

ادلخاطر  -
 التشغيلية

سلاطر  -
 كبَتة أخرل

بالنسبة  -
جلميع 
  :ادلخاطر
درجة 

التعرض  
الًتكيز، 

اإلجراءات 
ادلتخذة 

األصوؿ  -
ادلخصصات 

التقنية               
اخلصـو -  

األخرل 

األمواؿ -
اخلاصة 

-SCR ك
MCR 

الفرؽ بُت -
النموذج 
القياسي 
كالنموذج 
الداخلي 

: ادلعلومات النوعية-
احلوكمة، النطاؽ، 

ادلنهجيات 
كاالفًتاضات، 

البيانات، االستخداـ، 
... مستول الثقة

:     ادلعلومات الكمية-
(SCR مقارنة مع 

 (السنوات ادلاضية
  أخرل-

                                                                                                                                                                                     
1
 Thomas Rocafull, Julien Sac, Solvabilité II: Présentation du pilier 3, Version 1, Paris, Juin 2011, p4. 

(SFCR): Solvency and Financial Condition Report  

 (RSR): Regular Supervisory Report  

(QRT) : Quantitative Reporting Templates 
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لتخفيف 
ادلخاطر، 
حساسية 

خطر 
 

Source : Thomas Rocafull, Julien Sac, Op.cit, p4.  

المعلومات الموجهة للجمهور : الفرع األول
 :يلي كتتضمن ما :تقرير عن المالءة المالية والوضع المالي: أوال

 محتويات  :تقرير عن المالءة المالية والوضع المالي-1
غلب على الدكؿ األعضاء أف تطلب تعهدات من شركات التأمُت كإعادة التأمُت لتنشر سنويا، مع  

، كادلبادئ ادلنصوص عليها يف 35من ادلادة  3الفقرة )األخذ بعُت االعتبار ادلعلومات ادلطلوبة مبوجب 
كيتضمن ىذا التقرير ادلعلومات ، ، تقريرا عن ادلالءة ادلالية كالوضع ادلايل(من نفس ادلادة   4 الفقرة 
 1 :التالية

 ؛  كنتائج الشركة،كصفا لألعماؿ ( ت
 كتقييم مدل كفاءهتا يف مواجهة سلاطر الشركة؛ ،كصف لنظاـ احلوكمة ( ث
كالتخفيف  كصف بشكل منفصل لكل فئة من فئات ادلخاطر،  التعرض للمخاطر، تركيز ادلخاطر ( ج

 .من حدة ادلخاطر كحساسيتها
 ك األسس ،(اخلصـو)الوصف بالتفصيل عن األصوؿ كادلخصصات التقنية كمطلوبات أخرل  ( ح

كاألساليب ادلستخدمة لتقييمها، مع شرح أم اختالفات جوىرية يف القواعد كاألساليب ادلستخدمة 
لتقييمها يف البيانات ادلالية؛ 

  :كصف كيفية إدارة رأس ادلاؿ، مبا يف ذلك على األقل ما يلي ( خ
كمتطلبات  ( SCR )مبالغ متطلبات رأس ادلاؿ الضركرم للمالءة، ىيكل كحجم رأس ادلاؿ، كجودتو-

(  MCR )احلد األدىن لرأس ادلاؿ
 . كادلستخدـ حلساب متطلبات ادلالءة ادلالية 304اخليار ادلنصوص عليو يف ادلادة -
 كتلك ،معلومات دتكن من فهم االختالفات الرئيسية بُت االفًتاضات الكامنة كراء الصيغة القياسية-

 .ادلوجودة يف النموذج الداخلي الذم تستخدمو الشركة حلساب متطلبات ادلالءة ادلالية ذلا
                                                           

1
 Voir : l’article 51, Journal officiel de l’Union européenne, Op.cit, p36. 
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 أك انتهاؾ خطَت دلتطلبات ادلالءة ادلالية ،يف حالة سلالفة شرط احلد األدىن لرأس ادلاؿ ادلطلوب    
ادلطلوبة، اليت كقعت خالؿ الفًتة ادلشمولة بالتقرير، غلب توضيح مبلغ الفرؽ، حىت كإف مت حل ادلشكلة 

.  اليت اختذت بشأف ذلكاإلصالحيةىي التدابَت  اـيف كقت الحق، كتفسَت ىذا االختالؼ كنتائجو، ك
المبادئ المطبقة  :تقرير عن المالءة المالية والوضع المالي-2
عدـ الكشف عن ادلعلومات  بشركات التأمُت كإعادة التأمُت ادلرخص ذلا من قبل السلطات الرقابية   

 1:يف احلاالت التالية
  ؛نشر ىذه ادلعلومات، دتنح دلنافسي الشركة ادلعنية قلق على ميزة غَت مستحقة- 
ال بد للشركة من السرية أك اخلصوصية، بسبب التزاماهتا حلاملي كثائق التأمُت، أك أم عالقات مع - 

 .لخرأؼ اطرأ
 غلب على الشركة أف تشَت يف تقريرىا عن ،عندما تسمح سلطة الرقابة بعدـ الكشف عن ادلعلومات    

 . مالءهتا كالوضع ادلايل كشرح األسباب
أك الرجوع  -شركات التأمُت كإعادة التأمُت باستخداـ ؿيتعُت على السلطات اإلشرافية أف تسمح    
لدرجة أف تلك   اإلفصاحات العامة الصادرة مبوجب ادلتطلبات القانونية أك التنظيمية األخرل،-إىل 

الشركط ادلشار ) 51الكشوفات تعادؿ يف كل من طبيعتها كنطاقها، ادلعلومات ادلطلوبة مبوجب ادلادة 
 .(إليها يف التقرير السابق

التحديثات والتواصل العفوي للحصول على  :تقرير عن المالءة المالية والوضع المالي- 3
 2معلومات إضافية

 3السياسة المتبعة والموافق عليها :تقرير عن المالءة المالية والوضع المالي-4
 4تنفيذ التدابير :تقرير عن المالءة المالية والوضع المالي-5
 
 
 

 5:ولو CEIOPS منالمعلومات المقدمة : ثانيا
  غلب على الدكؿ األعضاء أف تطلب من السلطات الرقابية أف تقدـ سنويا ادلعلومات التالية لػػػػػػ-1  

CEIOPS: 
                                                           

1
 Voir : l’article53, Journal officiel de l’Union européenne, Op.cit, p37. 

2
 Voir : l’article 54, Journal officiel de l’Union européenne, Op.cit, p38. 

3
 Voir : l’article 55, Journal officiel de l’Union européenne, Op.cit, p38. 

4
 Voir : l’article 56, Journal officiel de l’Union européenne, Op.cit, p38. 

5
 Voir : l’article 52, Journal officiel de l’Union européenne, Op.cit, p37. 
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ضايف الذم تفرضو اإلادلبلغ ادلتوسط من متطلبات رأس ادلاؿ اإلضايف للشركة، كتوزيع رأس ادلاؿ -
 :السلطة اإلشرافية خالؿ العاـ السابق، كنسبة مئوية من متطلبات ادلالءة ادلالية كتتعلق ب

 مجيع شركات التأمُت كإعادة التأمُت -
 شركات التأمُت على احلياة -
 شركات التأمُت على غَت احلياة -
 .شركات التأمُت العاملة يف كل من احلياة كغَت احلياة -
 شركات إعادة التأمُت -

2 - CEIOPSينشر سنويا ادلعلومات التالية  :
o  كنسبة مئوية من اإلضايفجلميع الدكؿ األعضاء، التوزيع الكلي دلتطلبات رأس ادلاؿ 

 :متطلبات ادلالءة ادلالية لكل فئة من فئات الشركات التالية
كل شركات التأمُت كإعادة التأمُت    - 
 شركات التأمُت على احلياة -
 شركات التأمُت على غَت احلياة -
 .شركات التأمُت العاملة يف كل من احلياة كغَت احلياة -

شركات إعادة التأمُت    -   
o  لكل دكلة عضو على حدة، توزيع متطلبات رأس ادلاؿ اإلضايف كنسبة مئوية من متطلبات

 .ادلالءة ادلالية، جلميع شركات التأمُت كإعادة التأمُت يف تلك الدكلة العضو
          )إبالغ الربدلاف األكركيب كاجمللس كاللجنة بادلعلومات ادلشار إليها يف CEIOPS غلب على -1

 كتقدًن تقرير يسلط فيو الضوء على درجة التقارب الرقايب يف استخداـ رأس ادلاؿ (2الفقرة 
 .اإلضايف بُت السلطات الرقابية يف سلتلف الدكؿ األعضاء

 
 
 
 
 
 
 

انضباط السوق : الفرع الثاني
 1:على النحو التايليكوف التعرؼ على انضباط سوؽ التأمُت    

                                                           
1
 Issam Dayoub, Le rôle des déterminants de la performance financière en assurance« Etude sur les 

sociétés d’assurance françaises », Thèse Présentée Pour Obtenir le Grade de Docteur de L’université de 

Bordeaux, Spécialité SCIENCES DE GESTION, 2014, p52. 
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 كالسيطرة على ادلسَتين ،من خالؿ رصد كمراقبة محلة الوثائق كادلساعلُت القادرين على مراقبة ادلخاطر
. ، كبالتايل التأثَت على أفعاذلم كقراراهتم(سواء بطريقة مباشرة أك غَت مباشرة)

محلة الوثائق، ادلساعلُت كادلنظمُت : كبالتايل فادلتدخلُت يف انضباط سوؽ التأمُت ىم على النحو التايل
 .الذين ؽلارسوف رقابة خارجية على ادلسَتين سواء بطريقة مباشرة أك غَت مباشرة

 (الرصد) مراحل كىي االعًتاؼ، كاإلشراؼ 4 فإف عملية انضباط سوؽ التأمُت، تتضمن كباختصار
 .كادلراقبة كالتأثَت، كالشكل ادلوايل أدناه يبُت عملية انضباط السوؽ يف رلاؿ التأمُت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عملية انضباط السوق في مجال التأمين: (12-2)الشكل رقم 
 
 

 

االعتراف 

 

                                                 نعم                                                     ال  

                                                                                    نعم                                            

 الرقابة   

 حساسية للمخاطر اخلطر األخالقي

(ال يوجد انقاذ)  

معلومات موثوقة كيف الوقت 
 ادلناسب
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Sources : Issam Dayoub, Op.cit , p52 

 كالثاين األكؿ بادلستول ادلتعلقة ادلعلومات نشرب  تتعلق2إذف كخالصة دلا سبق الركيزة الثالثة للمالءة    
 تقرير ككضع ،ادلعلومات سلتلف نشر تأمُت إعادة أك التأمُت شركة على ينبغي حبيث سابقا؛ ادلذكورين

 :، كؽلكن تلخيص متطلبات ىذه الركيزة يف ادلخطط ادلوايلادلايل كالوضع ادلالية ادلالءة عن
 3متطلبات الركيزة : (13-2)الشكل رقم 

 
 

 إشارة إىل السوؽ

تأثَت يف األسعار/ تأثَت كمي  

 التوافق مع مصاحل ادلنظم

ادلساىم/ادلؤمن لو  

 يعترب نفسو يف خطر

ادلساىم/ادلؤمن لو  

 مراقبة ادلخاطر

 سوء احلافز اإلدارم كآلية الرقابة

 االختيار

 رد فعل الشركات

 انضباط السوؽ

نشر ادلعلومات+ اإلفصاح : 3الركيزة  

 

 

 رد فعل منظم
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Source : Pierre Therond, Solvabilité 2 : Présentation générale, Winter associes, IFSA, 

2008, p50.   

 

يقـو على ثالث ركائز أساسية، فزيادة على ادلتطلبات II  إذف شلا سبق ؽلكن القوؿ أف إطار ادلالءة     
الكمية كادلتعلقة أساسا بتقييم ادلخصصات التقنية، كحساب متطلبات رأس ادلاؿ، مت كضع نظاـ اإلدارة 

 2كالرقابة على ادلخاطر يف  قلب تسيَت كاسًتاتيجيات شركات التأمُت كىذا ما جاءت بو الركيزة 
باإلضافة إىل متطلبات اإلفصاح كالشفافية، كىذا بغية تزكيد السلطات الرقابية كالسوؽ كاجلمهور مبا 

 .يكفي من ادلعطيات كادلعلومات حوؿ نشاطها ككضعها ادلايل
:  يف اجلدكؿ التايلII   كيف األخَت ؽلكن تلخيص الركائز الثالثة للمالءة 

 
 
 
 
 

 IIالركائز الثالثة للمالءة :(5-2)الجدول رقم 
 III  الركيزة II  الركيزة I الركيزة

 الكشف /اإلبالغ  الحوكمة واإلشراف متطلبات رأس المال
 :اثنُت من ادلتطلبات-

 SCR) ) رأس ادلاؿ الضركرم للمالءة
 فعالية نظاـ إدارة -

 .ادلخاطر
شركات التأمُت مطالبة - 

بنشر تفاصيل عن ادلخاطر 

:1الركيزة  

 متطلبات كمية
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 (MCR )احلد األدىن لرأس ادلاؿ

باستخداـ  SCR يتم احتساب-
صيغة موحدة، أك باستخداـ ظلوذج 

 . داخلي مبوافقة اجلهات التنظيمية
كدالة خطية  MCR يتم احتساب -

أنو ال ؽلكن أف  :ذات متغَتات زلددة
 من٪ 45 أك يتجاكز٪، 25 عن يقل

SCR  لشركة التأمُت. 
ىناؾ أيضا معايَت منسقة لتقييم - 

 .األصوؿ كاخلصـو
 

التقييم الداخلي -
 كادلالءة لألخطار

(ORSA) 
 ادلراجعة الرقابية -

 .كالتدخل
 

 

اليت يواجهوهنا، كفاية رأس 
 .ادلاؿ كإدارة ادلخاطر

 الشفافية كمعلومات -
مفتوحة دلساعدة قول 

السوؽ يف فرض ادلزيد من 
االنضباط على ىذه 

 .الصناعة
 

Source: Emilia CLIPICI, Op.cit, p114. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: خالصة الفصل الثاني
 إف ادلالءة ادلالية لشركات التأمُت تعكس قدرة ىذه األخَتة على الوفاء بالتزاماهتا، كاليت تتحقق من     

 .1خالؿ كجود تكملة للديوف التقنية أك ما يسمى هبامش ادلالءة، كىذا ما جتسد يف إطار ادلالءة 
كلكن ككنتيجة لتعدد ادلخاطر كتعقد الًتكيبات ادلالية اليت يعرفها قطاع التأمُت حاليا، اثر بشكل كبَت   

 2على مالءهتا، كىو ما دفع بادلفوضية األكركبية إىل استعماؿ تقنيات حديثة دتثلت يف إطار ادلالءة 
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مشوال أكثر ، كدتيز ىذا اإلطار بأنو  (QIS)كالذم كاف نتاج زلصلة رلموعة من الدراسات الكمية 
 إىل أف طريقة ادليزانية العمومية ادلعدة كفق باإلضافة ادلالءة األكؿ، إطاركحساسية للمخاطر مقارنة مع 

مُت بأف حتدد احتياجاهتا من رؤكس أمواذلا أ ادلالءة الثاين مسح لشركات التبإطارالقيم السوقية الواردة 
 اليت تفحص إدارهتا، من خالؿ استخداـ النماذج الداخلية ادلعدة من قبل اإلشراؼ،ادلطلوبة ألغراض 

  .اإلشراؼمن قبل سلطة 
 برنامج ىو بل ادلاؿ، رأس متطلبات على فقط تقتصر مل2 ادلالءة  إىل أف توجيهات   باإلضافة

  كإدارهتا ادلخاطر الشركات، تقييم حوكمة تغطي التأمُت، اليت لشركات التنظيمية للمتطلبات شامل
 .العاـ الرقابية كاإلفصاح التقارير تقدًن

 



 

 

 

 

 

 

: ثالثالفصل ال

   اللراااا اللفلروض  م  
  عل  II معاا اللمالء  

 شلكاا التأ عم
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تمهيد 
لقد عملت ادلفوضية األكركبية ادلسؤكلة عن اقًتاح التشريعات يف االرباد األكركيب على توحيد معايَت     

 كطورت ذلذا الغرض نظاما للمبلءة يرتكز على معايَت رأس ادلاؿ ادلسند إذل ،ادلبلءة ادلالية عرب بلداهنا
، كيتطلب ىذا اإلطار الذم كضع قواعد جديدة لتقييم ادلبلءة 2يف إطار ادلبلءة  ادلخاطر ذبسد

لشركات التأمُت يف االرباد األكركيب تقييم كظيفة ادلخاطر احلالية هبدؼ ربسينها، كاحلقيقة ىي أف نظاـ 
ادلبلءة الثانية يضع الكثَت من التحديات أماـ كل شركة تأمُت كإعادة تأمُت تطلب رؤية جديدة 

أصبحت تشهد إدارة ادلخاطر يف السنوات ، كعليو  كأنظمتها كىيكلها التنظيمي كرأمساذلاالعملياتو
ىتماـ بإنشاء إدارات مستقلة االاألخَتة اىتماما متزايدا، سبثل يف نواح عديدة، يأيت يف مقدمتها تزايد 

ذلا، مع العمل على دعمها بالكفاءات البشرية ادلؤىلة، كيتطلب ذلك ضركرة تطوير أنشطة كإجراءات 
اإلدارة من األساليب التقليدية، إذل األساليب احلديثة ادلنبثقة عن ادلنظمات ادلهنية يف الواليات ادلتحدة 

 يرتبط كحلد كبَت دبدل االىتماـ اليت ،  كألف صلاح شركات التأمُت كضماف استمراريتها،األمريكية كأكركبا
 ادلرتبطة دبا تقدمو من منتجات كخدمات تأمينية يف ظل السوؽ ،توليو دلهاـ كأنشطة إدارة ادلخاطر

التنافسية كاالهنيارات اليت خلفتها األزمة ادلالية العادلية، كاليت كاف بدايتها اهنيار كربل شركات التأمُت 
، كمن مث سلسلة االهنيارات يف البنوؾ كادلؤسسات ادلالية العادلية، لذا لـز األمر إنشاء إدارة (AIG)العادلية

للمخاطر يف مثل ىذا النوع من ادلؤسسات كاعتبارىا جزء أساسي يف اإلدارة اإلسًتاتيجية، خاصة بعد 
 . 2ظهور معيار ادلبلءة 

إدارة : كلتلبية متطلبات توجيهات ادلبلءة الثانية، من الضركرم تقسيم كظيفة ادلخاطر إذل قسمُت
 :من خبلؿ ثبلث مباحث الفصل ىذا يف سيتم معاجلتو ما ىذا ك .ادلخاطر كقياس ادلخاطر

إلزامية االعتماد على أدوات إلدارة المخاطر : المبحث األول    
إلزامية االعتماد على أدوات لتقويم المخاطر :     المبحث الثاني
إلزامية تقوية أنظمة الرقابة الداخلية في إطار إدارة المخاطر :     المبحث الثالث
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إلزامية االعتماد على أدوات إلدارة المخاطر : المبحث األول
 أعقاب يف خاصة العادلية، األعماؿ منظمات هبا هتتم اليت اذلامة اإلدارات من ادلخاطر إدارة    تعترب

بالغة  آثار ذات سريعة، تغَتات األعماؿ بيئة تواجو كما العادلية، كاالهنيارات ادلالية األزمات توارل
التأمينية  كأنشطتها خدماهتا ذبتاح اليت التأمُت شركات كمنها بأسره، العادل عرب ادلنظمات على األعلية
نظاـ  كإرساء إنشاء خبلؿ من ذلا، تتعرض اليت ادلخاطر من نفسها ربمي أف إذل ربتاج لذا أمجع، العادل
. عنها كاحملاسبة كتطبيقها اإلدارة ىذه لنجاح البلزمة كالشركط الضوابط ككضع بالشركة، ادلخاطر إلدارة

 إدارة المخاطر في شركات التأمين: المطلب األول
 ادلالية، التشغيلية منها ادلخاطر من العديد ادلالية، ادلؤسسات من التأمُت كغَتىا شركات    تواجو
 من ادلؤسسات النوع ىذا مثل يف للمخاطر إدارة إنشاء األمر لـز لذا كغَتىا، ادلعلوماتية القانونية،
 لكل احملتملة كالسلبية االغلابية اجلوانب فهم على تساعد اإلسًتاتيجية، اإلدارة يف أساسي جزء كاعتبارىا
 .ذلا العامة األىداؼ ربقيق يف كتساىم الشركة، على تؤثر قد اليت العوامل

  اإلطار العام إلدارة المخاطر في شركات التأمين:الفرع األول
  وأهدافهاالتأمين شركات في المخاطر إدارة مفهوم: أوال

التأمين  شركات في المخاطر إدارة مفهوم-1
 الشركات تتبعها اليت اإلجراءات رلموعة " بأهنا ادلخاطر إدارة تعرؼ التأمُت شركات مستول على    

   نشاط كل من ادلستدامة ادلزايا ربقيق هبدؼ ،ألنشطتها ادلصاحبة األخطار دلواجهة ،بشكل منظم
 على تؤثر اليت ادلتوقعة كالسلبية اإلغلابية اجلوانب فهم على اإلدارة كمساعدة األنشطة، زلفظة كل كمن

  1  "  للشركة العامة ربقيق األىداؼ
 التأثَت ادلارل دلختلف ادلخاطر اليت تنطوم  ىي عملية متكاملة ربدد كتصنف كربلل كميا"إدارة ادلخاطر 

 كتسمح لئلدارة بازباذ ،عليها إدارة األعماؿ، كىي أداة تعًتؼ بالتهديدات احملتملة ألىداؼ العمل
قرارات رشيدة بشأف ادلسار ادلناسب للعمل، سواء كاف ذلك لتخفيف أك نقل أك زبصيص رأس ادلاؿ 

 2.ادلناسب للمخاطر
 ادلخاطر عن الناذبة السلبية اآلثار من لتحد ،اإلدارة ابوتقـو  اليت اإلجراءات كافة" :كما تعرؼ بأهنا

 مؤسسة أم يف للمخاطر مستقلة إدارة كجود ستوجبت اإلجراءات ىذه، ك "الدنيا حدكدىا يف كإبقائها
 عن الناذبة السلبية اآلثار من احلد شأهنا من اليت ادلهاـ من دبجموعة اإلدارة ىذه تقـو حيث ،مالية

 أك شلكنة سلاطر أية على الوقوؼ تشمل ،ادلهاـ من رلموعة خبلؿ من كذلك ادلخاطر تدنية أك ،ادلخاطر

                                                           
1
 .52دروٌش، يرجع سابق، ص  سٍذ يحًذ انناصر عبذ 

2 Sanket Kawatkar, Heerak Basu, Risk Management & Solvency Assessment of Life Insurance Companies 

5th Global Conference of Actuaries, p217. 
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 إذل أيضان  كالتوصل بنجاح، ذباىها التصرؼ ؽلكن كاليت، ادلقبولة احلدكد ضمنأهنا  كاالطمئناف ،زلتملة
 كفاية من التأكد إذل إضافة معها، التعامل تكلفة كتقليل ،ادلخاطر ىذه على للسيطرة الوسائل أنسب
 على ت بناءاااللتزاما مجيع أداء على كالقدرة اخلسارات كترتب ،ادلخاطر ىذه كقوع حالة يف ادلوارد
  1.كشرعية كعملية علمية منهجية أسس

كما تعرؼ إدارة ادلخاطر أيضا بأهنا عملية ربديد كتقييم كالسيطرة على ادلخاطر، كغلب أف يكوف  
 للتعامل مع ادلخاطر ادلختلفة ادلذكورة آنفا، كبالتارل، فإف إدارة ادلخاطر ىي إسًتاتيجيةلكل شركة تأمُت 

أكال، جزء كبَت من : التأمُت، كؽلكن تقسيمها إذل عدة عمليات فرعيةشركات عملية حامسة بالنسبة ؿ
ثالثا ربتاج كالعمل ىو ربديد ادلخاطر، كثانيا، غلب قياس ادلخاطر كربليلها بوسائل كمية شاملة، 

 2 .شركات التأمُت إذل مراقبة فعالة للمخاطر إلدارة أعماذلا
  كعلى أية حاؿ غلب أف تغطي إدارة ادلخاطر لشركات التأمُت العناصر الرئيسية لدكرة األعماؿ   

كالشكل ادلوارل يوضح دكرة أعماؿ  . السليمة للمخاطر ادلمكن أف تتعرض ذلااإلدارةباإلضافة إذل 
  . هبا ادلرتبطة كادلخاطرشركات التأمُت

دورة أعمال التأمين مقابل المخاطر : (1-3)الشكل رقم 

 
Source : Maria Isabel Martínez Torre-Enciso1 & Rafael Hernandez Barros, Operational 

Risk Management for Insurers, International Business Research; Vol. 6, No. 1; 

Published by Canadian Center of Science and Education,  2013, p9.  

 

                                                           
1
   انرابع انعذد -يجًع– انعانًٍت انًذٌنت جايعت ، يجهتاإلسالهي التعاوًي التأهيي شركاث في الوخاطر إدارة إستراتيجيتيحًىد،  شاكر نجاة 

 .60، ص2012
2
 Fabian KUHNHAUSEN, Op.cit, p57. 

 خطر إعادة التأمُت

سلاطر السيولة 
 كعدـ التطابق

 خطر االكتتاب

خطر االستثمار   

 

 خطر االئتماف

 سلاطر التعويضات

اخلطر التشغيلي           

 

 قرارات االكتتاب قرارات إعادة التأمُت

قرارات  تغطية كقبوؿ ادلخاطر
 االستثمار

 دفع المطالبات تجميع األقساط

صلة ادلطالبات    
اخلسائر/  

 المصاريف اإلدارية
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 :أهداف إدارة المخاطر-2
 1:    تتجلى أىداؼ إدارة ادلخاطر يف القياـ دبا يلي

 كىذا يعٍت أنو ينبغي على إدارة الشركة األخذ يف االعتبار :تحديد مستوى المخاطر المقبول-
مستول ادلخاطر ادلقبوؿ للشركة، كذلك عند ربديد البدائل اإلسًتاتيجية، ككضع األىداؼ اخلاصة هبا 

 ككضع اآلليات ادلناسبة إلدارة ادلخاطر ادلرتبطة بتلك األىداؼ؛
حيث يكوف إلدارة الشركة القدرة على ربديد : تحسين القرارات المتعلقة بالتعامل مع الخطر-

كاختيار األسلوب ادلناسب للتعامل مع اخلطر، كاليت تتمثل يف ذبنب اخلطر أك زبفيضو، أك مشاركتو مع 
 طرؼ آخر أك قبولو؛

 تعمل إدارة ادلخاطر على ربسُت :تخفيض الخسائر والمفاجآت التي تحدث لألنشطة التشغيلية-
قدرة الشركة على ربديد األحداث احملتملة، ككضع األساليب ادلناسبة للتعامل معها، كىذا يؤدم بدكره 

 إذل زبفيض ادلفاجآت كما يرتبط هبا من تكاليف أك خسائر ربدث للعمليات التشغيلية؛
تواجو الشركات أحداث بشكل عاـ ؽلكن أف يكوف ذلا : تحسين القدرة على االستفادة من الفرص-

تأثَت إغلايب أك سليب، أك االثنُت معا، كينتج عن األحداث السلبية سلاطر تعوؽ زيادة قيمة الشركة، بينما 
األحداث االغلابية تؤدم إذل زيادة قيمة الشركة، كقد ينتج عنها زبفيض للتأثَت السليب للمخاطر، أك 

تظهر رلموعة من الفرص ؽلكن للشركة االستفادة منها، كعند قياـ الشركة بدراسة مجيع األحداث 
 ؽلكنها ربديد كتفعيل الفرص اليت تنتج من كقوع بعض األحداث اليت يكوف ذلا تأثَت إغلايب؛

 إف حصوؿ اإلدارة على معلومات كاملة عن ادلخاطر ؽلكنها :تحسين القدرة على زيادة رأس المال-
من تقدير حاجتها من رأس ادلاؿ، كتعمل على توزيعو بشكل سليم على كافة األنشطة كالعمليات 

 .التشغيلية

 التأمين شركات في المخاطر إدارة لدى العمل إستراتيجية: ثانيا

 2:أعلها اخلطوات من بإتباع رلموعة التأمُت شركات يف ادلخاطر تتم إدارة   
 على سليب اثر ذلا اليت كالظركؼ األحداث على الوقوؼ ادلخاطر بتحديد  يقصد:المخاطر تحديد-

 غالبان  اليت الشركة، إدارة قبل من العملية ىذه تتم أف على ة،الشرؾ كخطط أىداؼ كاسًتاتيجيات ربقيق
                                                           

1
 ، يجهتهيذاًيت دراست  :التأهيي األردًيت شركاث في الوخاطر إدارة في الذاخلي التذقيق وحذاث دورانًىينً،  هللا عبذ دحذوح، يحًذ حسٍن 

  .22ص ، 2010، 45 وانقانىنٍت، انعذد االقتصادٌت انعهىو حهب، سهسهت جايعت بحىث
2
 .54دروٌش، يرجع سابق، ص  سٍذ يحًذ انناصر عبذ 
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 للشركة ادلختلفة كاخلدمات ،باألنشطة كاملة معرفة على يكوف بادلهمة، للقياـ فريق عمل زبتار ما
 كالربط الشركة كخطط كاسًتاتيجيات ألىداؼ السليم كالفهم ناحية، من هبا اخلارجية احمليطة كالبيئة
 . أخرل ناحية من بينها

 حدكثو كاحتماؿ ،اخلطر تأثَت درجة حيث من ادلخاطر ترتيب بو يقصد(: القياس (المخاطر تقييم-
 دبعايَت احملتملة ادلخاطر مقارنة خبلؿ من ذلك يتم أف على منخفضة، أك متوسطة أك مرتفعة سلاطر إذل

 . مبلئمة بطريقة خطر كل معاجلة يسهل ضلو على األكلويات لًتتيب ادلقبولة، الشركة سلاطر
 ءاتاكاإلجر ،ادلناسبة تيجياتاالسًتؿ الشركة كضع بو يقصد: ) االستجابة (المخاطر مع التعامل-

 بدائل عدة كتوجد حدكثو، راكتكر اخلطر أعلية درجة يبلءـ دبا للمخاطر لبلستجابة الضركرية
، كعلى الشركة النظر يف البدائل كاختيار التقنيات إلدارة ادلخاطر مع التعامل يف الشركة إلسًتاتيجية

 1:ادلخاطر كالذم يتضمن حلُت
  كتتمثل الطرؽ يف  (اليت تتعرض ذلا الشركة)السيطرة على ادلخاطر اليت ترتبط بتقليل اخلسارة

 .التجنب، الوقاية كاخلفض، كقف اخلسارة كالسيطرة عليها، كالتقليل من اخلسائر ادلختلفة
 األمواؿ ادلتاحة ألغراض التخفيف من اخلسائر، اليت تركت بعد أسلوب  يئة توسبويل ادلخاطر أم

 . مراقبة ادلخاطر ادلطبق، كتتمثل الطرؽ يف قبوؿ أك نقل ادلخاطر
 كحدكد دبعايَت ـزاااللت لضماف الشركة، لدل فعاؿ قبةارـ ىيكل كجود بو يقصد: المخاطر قبةامر-

 ءاتجراإ الشركة كضع خبلؿ من ذلك يتم أف على عليو، ادلوافقة بعد تغيَت أم كتوثيق ادلخاطر،
 كقياـ ناحية، من األحداث ىذه مثل كقوع رراتك لتجنب ـاااللتز عدـ حاالت يف للتحقيق كاضحة

 .االلتزاـ عدـ حاالت عواقب بتوضيح الداخلية ؼاكاإلشر قبةراادل جلاف
تقنيات إدارة المخاطر في شركات التأمين : ثالثا
كتشمل األساليب ادلستخدمة إلدارة ، إف شركات التأمُت تستخدـ تقنيات سلتلفة إلدارة ادلخاطر   

 2 .منع اخلسارة كالسيطرة عليها، كسبويل اخلسائر، كذبنب ادلخاطر: ادلخاطر كفقا ذلا
  منع الخسارة والسيطرة عليها-1
 شركات ك دلنع أك تقليل فرصة اخلسارة، توصي شركات التأمُت عموما بازباذ بعض التدابَت الوقائية،    

  كلكن ليس أشياء غَت ملموسة مثل قيمة ادلعلومات،التأمُت ؽلكن أف تسدد فقط اخلسائر ادلالية
التدابَت : يشَت منع اخلسارة إذل التدابَت اليت تقلل من تكرار خسارة معينة على سبيل ادلثاؿككادللفات، 

                                                           
1 Lidija BARJAKTAROVIC, Dejan JECMENICA, Maja PAUNOVIC, Risk Management In Serbian Banks 

and Insurance Companies, International Journal Of Engineering, ANNALS OF FACULTY ENGINEERING 

HUNEDOARA, ROMANIA, 2012, p73. 
2 Kokobe SA and Gemechu D, Risk Management Techniques and Financial Performance of Insurance 

Companies, International Journal of Accounting Research, Volume 4, Issue 1, 2016,  p2.  



  عهى شركاث انتأيٍنIIانرهاناث انًفروضت ين يعٍار انًالءة ...............انفصم انثانج
 

 150 

اليت تقلل من حوادث الشاحنات كالتنفيذ الصاـر لقواعد السبلمة، كما تنص على أف شركات التأمُت 
تركيب أنظمة : كمن األمثلة على ذلك)ؽلكن أف تضع تدابَت تقلل من خطورة اخلسارة بعد كقوعها 

 كفصل كحدات التعرض حبيث ال ؽلكن خلسارة كاحدة أف تتلف يف ،الرش اآلرل اليت تطفئ فورا النار
، كبالتارل ( مثل كجود مستودع مع سلزكنات يف مواقع سلتلفة،كقت كاحد مجيع كحدات التعرض

 .فادلمارسات اجليدة دلنع اخلسارة كمكافحتها تعزز أداء شركات التأمُت
 تمويل الخسارة- 2
 إف ىذه الفئة كاسعة النطاؽ يف شركات التأمُت، كاليت تنطوم على االحتفاظ بادلخاطر، كنقل   

كىي تتعلق يف ادلقاـ األكؿ بضماف توافر األمواؿ يف حالة  ،ادلخاطر كالتنويع كإجراءات لتمويل اخلسارة
 .كقوع خسائر

حتفاظ بالمخاطر اال-
الطريقة  ، كىذه مع عدـ زلاكلة نقل تلك اخلسارة إذل طرؼ آخر،ىو اإلبقاء على إمكانية اخلسارة  

حبيث تكوف قادرة على فعل أم ،  أك التعرض للخسارة صغَتة جدا،مناسبة عندما تكوف سلاطر اخلسارة
  .شيء معها، كيعترب االحتفاظ بادلخاطر تأمُت ذايت

 :نقل المخاطر- 
   تشمل ىذه الفئة ادلخاطر اليت ال ؽللك ادلؤمن اخلربة إلدارهتا بكفاءة، كيتم ربويلها عادة إذل اخلارج 

فإبقاء ىذه ادلخاطر داخليا يولد خسارة كاطلفاض يف قيمة الشركة، يف ىذه الفئة صلد ادلخاطر االكتوارية 
كسلاطر أسعار الفائدة اليت ؽلكن أف تدار من قبل الشركة، كلكن يف بعض احلاالت ؽلكن التخلص منها 

 1(...العقود اآلجلة، ادلقايضات)بشكل أكثر كفاءة باستخداـ إعادة التأمُت، كادلشتقات ادلالية 
 : تنويع ال- 
كىو أسلوب شائع إلدارة ادلخاطر يسعى إذل خفض  ر،ىذه التقنية تستخدـ يف نشر التعرض للمخاط  

عمل  يف غَت مًتابطة مع بعضها البعض، كقد حصل التنويععدة عقود ادلخاطر من خبلؿ اجلمع بُت 
 الذم يوضح كيف يسمح التنويع للمستثمرين الذين ،ماركويتز ادلتعلق بنظرية زلفظة أسواؽ رأس ادلاؿ

 . مستويات سلتلفة من ادلخاطر كالعائدمشل بإنشاء زلافظ ت،يتخوفوف من ادلخاطرة
 :تجنب المخاطر-3
عٍت التخلي عن التعرض احلارل للخسارة،  شلا يعٍت أف فرصة اخلسارة تنخفض إذل الصفر تىي تقنية   

إذا فشلت شركات التأمُت يف ذبنب بعض ادلخاطر، فإهنا ، كألف التعرض للخسارة دل يكتسب قط
ؽلكن أف تفلس، كلذلك، تطبق شركات التأمُت نظاما للسياسات كاالسًتاتيجيات من أجل ذبنب خطر 

 :التجنب عيباف رئيسيافلتقنية ك، اإلفبلس بشرط أف تطبق مواردىا بفعالية
                                                           

1
 Jean-Philip Dumont ,  Gestion des risques des compagnies d’assurance : une revue de la littérature 

récente,  Assurances et gestion des risques, vol. 79(1-2), 2011, p49. 
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 كقد ال يكوف من العملي ذبنب مجيع ، قد ال تكوف شركة التأمُت قادرة على ذبنب مجيع ادلخاطر-  
يف حالة  )كن احلصوؿ عليو ذبنب ادلخاطر يعٍت فقداف الربح احملتمل الذم ًن، ألفاخلسائر

كما أف عدـ الدخوؿ يف نشاط ذبارم لتجنب سلاطر اخلسارة غلنب  كعدـ ربقق اخلطر، (االحتفاظ
 .أيضا إمكانية كسب األرباح

التأمين  شركات في المخاطر إدارة في الداخلية المراجعة دور: الفرع الثاني
 دكر فيو كصفت ،ادلنشأة سلاطر إلدارة متكامبلن  إطار 2004 سبتمرب يف (COSO) جلنة أصدرت  

 كالتوصية عنها كالتقرير ادلخاطر، معاجلة تقييم، ربديد، يف ادلنشأة سلاطر إدارة يف الداخلية ادلراجعة
. ادلخاطر إدارة كعمليات أنشطة كفعالية كفاءة بتحسُت

التأمين  شركات في المخاطر إدارة بعمليات الداخلية المراجعة أنشطة عالقة :أوال
 بشكل ترتبط اليت الوحدات أك ،اإلدارات إحدل ادلخاطر إدارة تعد التأمُت، شركات مستول على   

 اذليكل يف لاألخر عن مستقلة كحدة ؽلثل منهما كل أف من الرغم على الداخلية، بادلراجعة كبَت
 1: التالية ادلراحل يف العبلقة ىذه مستويات كتظهر للشركة، التنظيمي

 ربديد ،الداخلية ادلراجعة لعملية التخطيط عند يراعي أف غلب: المراجعة عملية تخطيط مرحلة- 
 دليل على بناء عالية، دلخاطر تتعرض اليت كاألنشطة العمليات معلومات عن تتضمن اليت اإلجراءات

 تقييم إجراء ادلرحلة ىذه خبلؿ يتم أف على عليها، ادلتعارؼ لكل ادلخاطر ىيكل يشكل الذم ادلخاطر
 .ادلخاطر تقييم إجراء يف ادلخاطر إدارة مشاركة كمدل ادلخاطرة، من منظور الداخلية ادلراجعة ألنشطة

 إدارة كانت إذا ما اختيار على الًتكيز ادلرحلة ىذه خبلؿ غلب: المراجعة عملية تنفيذ مرحلة- 
 خبلؿ ادلراجع الداخلي، يوصى لذا منها، احلد أك ادلخاطر ذبنب تعمبل على هبا الداخلية كالرقابة الشركة

 كمدير ادلراجع بُت ادلباشر بالتنسيق ربديدىا يتم اليت الداخلية أنشطة الرقابة فعالية بزيادة ادلرحلة، ىذه
 .بالشركة ادلخاطر

 عمل أكراؽ إذل ،بادلخاطر ادلتعلقة ادلعلومات إضافة ادلرحلة ىذه خبلؿ غلب :العمل أوراق مرحلة- 
 ادلخاطر كبُت ،إليها يصل نتيجة أك مبلحظة كل بُت يربط حبيث ادلراجعة، لعملية أثناء تنفيذه ادلراجع

     معُت خطر معاجلة زبص مناسبة توصيات ادلراجع تقدًن إمكانية مع ذلا الشركة، تتعرض اليت
 بشأف ،إليها التوصل مت اليت النتائج ادلراجع تقرير يتضمن أف غلب: المراجعة تقرير إعداد مرحلة- 

 كرللس ادلراجعة للجنة التقرير ىذا رفع يتم أف على منها، احلد أك البلزمة لتجنبها كالتوصيات ،ادلخاطر
 . تنفيذىا كمتابعة ادلراجع بتوصيات لؤلخذ ادلخاطر إلدارة تصدر تعليماهتا بدكرىا كاليت اإلدارة،

                                                           
1
 .58دروٌش، يرجع سابق، ص  سٍذ يحًذ انناصر عبذ 


 COSO : Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
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 ادلخاطر أساس على الداخلية الرقابة نظاـ كتقييم متابعة ادلرحلة ىذه خبلؿ غلب :المتابعة مرحلة- 
 على السيطرة هبدؼ بالشركة، ادلخاطر إدارة ككحدة ،الداخلية جعةراادل كحدة من كل بُت بالتنسيق

 .للخسارة تعرضها احتماالت من تقلل اليت بالطريقةكإدارهتا  ،سلاطرىا كافة
التأمين  شركات في المخاطر إدارة تفعيل في الداخلية المراجعة دور: ثانيا

 : التارل النحو على التأمُت بشركات ادلخاطر إدارة عمليات تفعيل يف الداخلية ادلراجعة دكر يتحدد 
 يف التأمُت بشركات ادلخاطر ربديد عملية تفعيل الداخلي يف يتمثل دكر ادلراجع : المخاطر تحديد (1

: أعلها كاألنشطة ادلهاـ من رلموعة أداء
 ؿشاـ مسح إجراء، كادلخاطر ربديد مرحلة يف ربقيقها إذل الشركة تسعى اليت األىداؼ معرفة- 

 كتبادؿ ،استفسارات كعمل مقاببلت إجراء طريق عن الشركة كأىداؼ أنشطة جبميع احمليطة للمخاطر
 ؛الشركة سلاطر إدارة عن كلُتؤادلس مع أفكار

 اخلطر تأثَت درجة ضوء يف ،متجانسة رلموعات يف الشركة ذلا تتعرض اليت ادلخاطر تصنيف إعادة- 
 . حدكثو كاحتماالت

 كجود من كالتأكيد ادلخاطر، ربديد مرحلة يف ادلطبقة ادلخاطر إدارة كاسًتاتيجيات سياسات مراجعة-
 اليت للمخاطر دائم سجل إعداد على للشركة العليا اإلدارة مع التنسيق، مث  كالتطبيق السياسة بُت توافق

 1:التارل اجلدكؿ يف تظهر اليت ادلعلومات السجل ىذا يتضمن أف على الشركة، ذلا تعرضت
سجل مخاطر الشركة : (1-3)الجدول رقم 

طريقة التعامل مع  تصنيف المخاطر تقييم المخاطر
 المخاطر

تقييم قرار التعامل 
 مع المخاطر

 سلاطر مرتفعة
 سلاطر متوسطة
 سلاطر منخفضة

 سلاطر مقبولة

 ادلخاطر اإلسًتاتيجية
 ادلخاطر التشغيلية

 ادلخاطر ادلالية
  ادلخاطر القانونية

 ادلخاطر االقتصادية

دكر إدارة ادلخاطر 
 بالشركة

دكر ادلراجع 
 الداخلي للشركة

. 62دركيش، مرجع سابق، ص سيد زلمد الناصر عبد: المصدر
 ادلخاطر عن متكامل معلومات نظاـ إذل للوصوؿ ،ادلخاطر عن مجعها مت اليت ادلعلومات ربديث- 

 .ادلخاطر ربديد يف اإلدارة مساعدة يف منو االستفادة ؽلكن
  يف ادلخاطر إدارة فعالية مدل عن ،جعةاادلر كجلنة الشركة إدارة جمللس تأكيدية خدمات تقدًن- 

 .ادلناسب الوقت كيف البلزمة التقارير كتوصيل إعداد خبلؿ من الشركة، سلاطر كافة ربديد
                                                           

1
 .62دروٌش، يرجع سابق، ص سٍذ يحًذ انناصر عبذ 
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 :المخاطر  تقييم-2
  رلموعة أداء يف التأمُت بشركات ادلخاطر تقييم عملية تفعيل يف الداخلي يتمثل دكر ادلراجع   

 : التالية األنشطة
 ؛ادلخاطر تقييم عملية أداء من الشركة إدارة إليها تسعى اليت األىداؼ معرفة-
 ؛ادلخاطر تقييم عملية تنفيذ بشأف ادلوضوعة تيجياتاكاالسًت السياسات على االطبلع-
  األساليب حااقًت خبلؿ من التقييم، عملية تنفيذ يف ادلخاطر إلدارة كالنصائح ادلساعدة تقدًن -

 ؛كالقياس للتقييم ادلبلئمة
 إليها التوصل مت اليت التقييم بنتائج يتعلق فيما بالشركة، ادلخاطر إلدارة البلزمة التوصيات تقدًن -

 ؛ ادلناسب الوقت يف ادلبلئم ءااإلجر ازباذ يف اإلدارة يساعد بأسلوب كعرضها ترتيبها خبلؿ من
  سلاطر كتقييم فحص أنشطة يف ادلتخصصة العمل ككرش ادلستمر التدريب يف الفعالة ادلشاركة -

 ؛التقييم عملية لتفعيل ادلناسبة حاتااالقًت كتقدًن الشركة،
 على الشركة سلاطر أنواع من نوع كل حدكث كاحتماؿ كتأثَت أعلية درجة قياس صحة من التأكد -

 .أىدافها ربقيق
  ؛للتقييم ادلقًتح للنموذج كفقنا أعليتها درجة حسب ادلخاطر ترتيب إعادة -
  الشركة سلاطر تقييم عملية بأف تفيد جعةاادلر كجلنة ،الشركة إدارة جمللس تأكيدية خدمات تقدًن -

 .ادلخاطر أنواع من نوع لكل ادلناسبة الطرؽ كباستخداـ صحيح، بشكل نفذت
 :للمخاطر  االستجابة-3
  القياـ يف التأمُت شركات يف للمخاطر االستجابة عملية تفعيل يف الداخلي جعاادلر دكر   يتمثل 
 1: أعلها األنشطة من مجوعةمب
 ؛للمخاطر االستجابة عملية أداء من ربقيقها إذل الشركة تسعى اليت األىداؼ على االطبلع-
 ؛ذلا كاالستجابة ادلخاطر مع التعامل بشأف الشركة إدارة تيجياتااسًت على االطبلع -
  أنواع من نوع كل مع التعامل يف اإلدارة اختيار عليها كقع اليت تيجياتااالسًت أك تااخليار تقييم -

؛ نوع كل مع التعامل طريقة ربديد يف ادلستخدمة ادلعايَت ضوء يف ر،ادلخاط
 ربقيق على ذلا ادلتوقعة كاآلثار ،ادلخاطر حدكث احتماالت زبفيض كيفية يف اإلدارة مساعدة -

 كل مع للتعامل ادلبلئمة تيجياتااالسًت اإلدارة الختيار ادلناسبة حاتااالقًت بتقدًن الشركة، أىداؼ
 ؛ ادلخاطر من نوع
  أنواع من نوع كل مع للتعامل األمثل اخليار اعتماد يف اإلدارة دلساعدة البلزمة التوصيات تقدًن -

 ؛ ادلناسب الوقت كيف ادلخاطر

                                                           
1
 .65دروٌش، يرجع سابق، ص سٍذ يحًذ انناصر عبذ 
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 للمخاطر، االستجابة كيفية بشأف ادلتخصصة التدريبية تاالدكر عقد على الشركة إدارة تشجيع -
 زبفيض أك ذبنب على اإلدارة دلساعدة ادلناسبة حاتترااالؽ تقدًن خبلؿ من فيها، الفعالة كادلشاركة

 ادلخاطر؛ قبوؿ أك
  يف بالشركة ادلخاطر إدارة فعالية مدل تفيد جعةاادلر كجلنة اإلدارة جمللس تأكيدية خدمات تقدًن -

 . ذلا كاالستجابة ادلخاطر مع للتعامل األمثل البديل اختيار
 المخاطر عن  التقرير-4
 سلاطر إدارة لربنامج الداخلية جعةراادل عملية خبلؿ إليها التوصل مت اليت النتائج كضع بو يقصد   

 إذل التقرير ىذا يرفع أف على الربنامج، لتحسُت البلزمة التوصيات امتضمن مكتوب، تقرير يف الشركة
 1:أعلها األىداؼ من رلموعة ربقيق يف للمساعدة بالشركة، جعةاادلر كجلنة اإلدارة رللس

 ططمخ ىو دلا كفقا ادلخاطر إدارة برنامج تنفيذ يف ،بالشركة ادلخاطر إدارة كفعالية كفاءة من التحقق -
 .ذلا قيمة كإضافة الشركة أىداؼ ربقيق يف للمساعلة لو،
  ذلا االستجابة بشأف ،ادلخاطر إدارة ازبذهتا اليت ءاتااإلجر يف الضعف نقاط على الوقوؼ -

 .معها كالتعامل
 حلامر خبلؿ الداخلي جعراادل قدمها اليت ،كالنصائح للتوصيات ادلخاطر إدارة تنفيذ من التأكد -

 .ذلا االستجابة ءاتابإجر كانتهاءن  بتقييمها، امركر عليها، كالتعرؼ ادلخاطر ربديد من بداية الربنامج،
 ازباذ يف يساعد دبا بالشركة، احمليطة ادلخاطر عن جعةاادلر كجلنة ،اإلدارة جمللس تفصيلية معلومات توفَت-

 . معها للتعامل البلزمة تاراكالقر التصحيحية ءاتااإلجر
  جعةادبر يتعلق فيما الواجبة، ادلهنية العناية الداخلي جعاادلر بذؿ على إثبات دليل التقرير ىذا يعد -

 .ادلعنية األطراؼ كافة أماـ مساءلتو عند بالشركة ادلخاطر إدارة برنامج
  المتابعة-5
 عليها نص اليت كاالقًتاحات التوصيات كافة الشركة إدارة تنفيذ الداخلي ادلراجع متابعة هبا يقصد   

 : منها األىداؼ من رلموعة ربقيق يف اإلدارة دلساعدة ادلخاطر، بشأف تقريره
  من للخسارة الشركة تعرض فرص تقلل اليت بالطريقة كإدارهتا ،الشركة سلاطر كافة على السيطرة-

 .بالشركة ادلخاطر كإدارة الداخلية جعةاادلر إدارة من كل بُت ادلستمر التنسيق خبلؿ
  برنامج ربسُت بشأف منها، ادلرجوة النتائج حققت ادلتبعة التصحيحية ءاتااإلجر أف من التأكد -

 . بالشركة ادلخاطر إدارة
 ادلخاطر إدارة بربنامج األخطاء فحص لعملية ادلقًتحة التوصيات لتنفذ ادلتخذة ءاتااإلجر مبلئمة-

 . بالشركة
                                                           

1
 .66 ص دروٌش، يرجع سابق، سٍذ يحًذ انناصر عبذ 
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 .مستقببلن  الشركة سلاطر جعةاكمر إدارة عملية بشأف أفضل تارقرا  إذل التوصل -

التوجهات اإلستراتيجية إلدارة المخاطر في شركات التأمين على ضوء : المطلب الثاني
 II متطلبات معيار المالءة

ضع قواعد جديدة لتقييم ادلبلءة لشركات التأمُت يف االرباد ك الذم 2يتطلب إطار ادلبلءة ادلالية      
شركات التأمُت كإعادة ادلالية ؿ من أجل ضماف ادلبلءة ىاادلخاطر كربسُتإلدارة  إنشاء كظيفة ،األكركيب
 .التأمُت

هيكل المخاطر النموذجي الذي اعتمدته المالءة الثانية : الفرع األول
 إذل استعداد ،يف السنوات األخَتة، أدل تزايد تعقيد كتضاعف ادلخاطر اليت تواجهها شركات التأمُت   

حقيقي لتكييف القواعد االحًتازية، هبدؼ تقدًن تصور أفضل ألم شركة، ال سيما فيما يتعلق 
   (IFRS) حىت لو كانت األىداؼ سلتلفة، فإف تطبيق معايَت احملاسبة الدكلية، كبادلخاطر اليت تتكبدىا

  .كالقواعد اجلديدة للتكتبلت ادلالية مجيعها تتبلقى مع ىذا اذلدؼ SolvencyII كII ك بازؿ
كضع متطلبات ادلبلءة اليت تتكيف بصورة أفضل مع " II ادلبلءة من خبلؿ إطاريريد االرباد األكركيب ك

 1". كتشجيعها لتقييم كمراقبة ادلخاطر على ضلو أفضل،ادلخاطر الفعلية اليت تتحملها شركات التأمُت
، استنادا إذل قواعد احلد األدىن إذل نظاـ I للمبلءة" ادلبلءمة اجلاىزة" االنتقاؿ من نظاـ 2كتود ادلبلءة 

تكيف مع خصوصيات كل شركة، من خبلؿ توسيع مفهـو ادلخاطر كنقل ربليل لل" مصمم خصيصا"
 .لشركاتباادلخاطر اخلاصة 

كتظهر ادلبلءة الثانية اإلرادة يف االحتفاظ بنهج تشغيلي إزاء التعرض للمخاطر، أم ما يتماشى مع 
النماذج الداخلية لئلدارة أك رأس ادلاؿ االقتصادم، من أجل تشجيع تنميتها كتشجيع الشركات على 

 مستويُت من متطلبات رأس 2الءة دلديد، حددت اتحكبشكل أكثر  ؿ،إدارة سلاطرىا على ضلو أفض
 2:ادلاؿ
 . سيكوف تدخل السلطة الرقابية منهجيا دكنودىن الذمأل ىو احلد ا:دىن دلتطلبات رأس ادلاؿألاحلد ا •
ستهدؼ، كىي کافية الستيعاب ادلسبثل رأس ماؿ  (، متطلبات رأس ماؿ ادلبلءةSCR)الشرػلة الثانية  •

 .أم صدمة استثنائية
                                                           

1
Liliana Arias, Mohamed El Hedi Arouri et autres,  De la pertinence de la calibration du risque private 

equity dans la formule standard de Solvency II, Une publication de l'EDHEC Financial Analysis and 

Accounting Research Centre , France, 2010, p14.  
2
Ibid, p14. 
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 تعترب ذات صلة كافية من قبل شركات التأمُت ،إذا كانت ادلعايرة اليت اقًتحتها اجلهة التنظيمية األكركبيةك
فإف حساب جلنة مراجعة احلسابات ؽلكن أف يشكل ادلرجع اجلديد لتحسُت أدكات اإلدارة الداخلية 

 .القائمة، أك حىت لتنفيذ ظلوذج رأس ادلاؿ االقتصادم
 اليت تقاس بالقيمة ادلعرضة للخطر ، على أساس ىيكل معيارم للمخاطر(SCR)كيستند حساب 

 على مدل سنة كاحدة، استنادا إذل ذبميع ست كحدات للمخاطر، ربلل نفسها إذل ٪99.5بنسبة 
  كيؤدم ذبميع ىذه الصدمات ة،كعموما، يرتبط كل نوع من أنواع ادلخاطر بالصدـ، كحدات فرعية

 كفقا دلصفوفات االرتباط اليت تعكس اعتماد ادلخاطر كتنوعها، إذل رأس ادلاؿ التنظيمي النهائي ادلطلوب
 1: ىي كما يلي بعُت االعتبار ادلبلءة الثانيةأخذىاكبشكل أكثر ربديدا، فإف ادلخاطر اليت ت

عدـ كفاية أك خلل اإلجراءات الداخلية أك ادلوظفُت أك النظم، أك "ادلخاطر التشغيلية الناشئة عن - 1
 ؛"األحداث اخلارجية

 كتلك ادلتعلقة باإلجراءات ادلتبعة يف إدارة ،سلاطر اكتتاب احلياة اليت ربددىا ادلخاطر ادلشمولة- 2
كادلراجعة ، رض كالنفقاتادلسلاطر الوفيات كطوؿ العمر ك)تشمل  قسم لسبع كحدات فرعيةكتالنشاط، 

 (.كاالسًتداد كالكوارث (ادلطالبات غَت ادلتعلقة باحلياة اليت تسول على شكل أقساط سنوية)
عدـ التيقن فيما يتعلق دببلغ كتوقيت تسويات ادلطالبات كحجم )سلاطر التأمُت على غَت احلياة  - 3

 فرع؛إذل اثنيت عشرة كىي مقسمة  (األعماؿ كمعدؿ األقساط

 ؛(ضمانات الصحة كإصابات العمل)سلاطر التأمُت الصحي -4
 ؛) دكات ادلاليةلؤل ناذبة عن مستول تقلبات القيمة السوقية )سلاطر السوؽ -5
 أك تدىور يف التصنيف ،ة عن فشل غَت متوقعجم الناذبة عن اخلسائر النا)راآلخسلاطر الطرؼ  -6
 .) ككذلك ادلطالبات من الوسطاء، ألطراؼ ادلقابلة أك ادلدينُتؿماين الئتا

 .كيف األخَت ؽلكن تلخيص رلمل ىذه ادلخاطر يف الشكل ادلوارل
 
 
 

 

                                                           
1
 Liliana Arias, Mohamed El Hedi Arouri et autres,  Ibid, p14. 
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 2تقسيم المخاطر حسب المالءة : (2-3)الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Frans deWeert, Bank and Insurance Capital Management, first 

published , A John Wiley and Sons Ltd. Publication, India, 2011, p103.  
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 2وظيفة إدارة المخاطر في إطار المالءة: الفرع الثاني
 كاالستقرار ادلارل لشركات التأمُت ،ءة ادلاليةالكفقا دلتطلبات إطار ادلبلءة ادلالية الثانية، ؽلكن إدارة ادل   

  ثبلثعلى 2أك إعادة التأمُت كربسينها من خبلؿ كظيفة إدارة ادلخاطر، كيستند إطار ادلبلءة ادلالية 
ادلتطلبات الكمية، كادلتطلبات النوعية كاإلشرافية :  اخلاصةا كظيفتوركيزةستويف كل تكائز ، حيث ر

 .متطلبات اإلفصاح اليت تعٍت اإلببلغ احلذر كاإلفصاح العاـ
 اليت ربدد أىداؼ إدارة ادلخاطر ، ضمن الركيزة الثانية2يف ظل ادلبلءة  كتندرج كظيفة إدارة ادلخاطر

 كاليت تشكل ،ةشرؾ يتم تنفيذىا يف مجيع أضلاء اؿ،كقياسها لضماف اعتماد عمليات إدارة سلاطر قوية
1 . كتوجيو عملية ازباذ قرار ادلؤمن،أساس إرشاد

 

، ينبغي مراجعة مفهـو نظاـ إدارة ادلخاطر كتركيزه على اجملاالت 2كيف إطار متطلبات توجيو ادلبلءة 
 2.الرئيسية اليت يعرضها الشكل التارل

النقاط الرئيسية إلدارة المخاطر  : (3-3) الشكل رقم
 
 
 

    

 

 

 عمل              إسًتاتيجية
إدارة رأس           

 دلاؿ           ا

 

 

 

 

 

Source : Darja Kaļiņina, Irina Voronova , Risk management as a tool to improve 

the reliability: case of insurance company, Regional Formation and Development 

Studies, No. 2 (7), Riga Technical University, Faculty of Engineering Economics and 

Management, p51.  

 

                                                           
1 Darja Kaļiņina, Irina Voronova , Risk management as a tool to improve the reliability: case of insurance 

company, Regional Formation and Development Studies, No. 2 (7), Riga Technical University, Faculty of 

Engineering Economics and Management, p50. 
2
 Darja Kaļiņina, Irina Voronova , Ibid, p51. 

 أدكات ادلخاطر

اخلطر  حوكمة   إطار اخلطر 
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 كمبادئ قياس ، ىو إنشاء نظاـ مشًتؾ إلدارة ادلخاطر(2ادلبلءة) كالغرض الرئيسي من النظاـ اجلديد
كادلتطلبات  كز ادلؤلفوف على اإلشراؼركم، ادلخاطر لكل شركة تأمُت كإعادة تأمُت يف االرباد األكركيب

  1.ددماجلنظاـ اؿ يف ظل ةكمكنظاـ احل كالشكل ادلوارل يوضح  .ةكمكالنوعية ادلدرجة يف نظاـ احل
 في إطار نظام المالءة الثانية ةكمو نظام الح(: 4-3 )الشكل رقم

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Darja Kaļiņina, Irina Voronova,  Risk Management Improvement under the 

Solvency II Framework, Economics and Business review, Riga Technical University, 

2013, p31. 

كمع  ، غلب أف تكوف الوظائف الرئيسية يف إطار نظاـ احلوكمة مناسبة،2كفقا دلتطلبات توجيو ادلبلءة   
 .ذلك فإف متطلبات الركيزة الثانية كضعت الكثَت من التحديات لكل شركة التأمُت كإعادة التأمُت

 كتقييم كمراقبة عمليات شركة التأمُت، هبدؼ ، ىي عملية إدارة كزبطيط2كإدارة ادلخاطر حسب ادلبلءة
القضاء على ادلخاطر احملتملة لشركة التأمُت، كربسُت نتائجها التطويرية كالرحبية كادلالية، كيتم عرض 

 2.ىيكل كظيفة إدارة ادلخاطر يف ادلخطط ادلوارل
 
 

 

                                                           
1
 Darja Kaļiņina, Irina Voronova,  Risk Management Improvement under the Solvency II Framework, 

Economics and Business review, Riga Technical University, 2013, p31. 
2
 Ibid, p31. 

 نظاـ احلوكمة

 إدارة ادلخاطر
 (كظيفة إدارة ادلخاطر)

 الرقابة الداخلية
 (كظيفة االمتثاؿ)

 التدقيق الداخلي الوظيفة االكتوارية
 (كظيفة التدقيق الداخلي)

 التقييم الداخلي لؤلخطار كادلبلءة
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وظيفة إدارة المخاطر : ( 5-3) الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Darja Kaļiņina, Irina Voronova, Risk Management Improvement under the Solvency II 

Framework, op.cit, p31. 

االسًتاتيجيات  عن اإلببلغ  ك فوظيفة إدارة ادلخاطر غلب أف تغطي مجيع العمليات،كبالتارل 
.  كاإلببلغ عن ادلخاطر على أساس مستمر، من أجل ربديد كرصد كقياس كإدارة،كاإلجراءات

نظمة ادل كاجلماعات داخل ،كؽلكن تعريف ثقافة ادلخاطر على أهنا معايَت كتقاليد سلوؾ األفراد    
عرض  كتفهم كتناقش كتتصرؼ بشأف ادلخاطر اليت تواجهها ادلنظمة كتت،لتحديد الطريقة اليت ربدد هبا

التقييم الداخلي   ىي جوىر،  تأمُت أك إعادة التأمُتشركة كيف الواقع،  أف ثقافة ادلخاطر يف كل .الو
 1(.ORSA)للمخاطر ك ادلبلءة ادلالية 

كتتكوف ثقافة ادلخاطر من مكونات مثل قابلية ربمل ادلخاطر كاختبار التحمل،  كربديد ادلخاطر 
. ، كمراقبة ادلخاطر كالتواصل مع إسًتاتيجية األعماؿ عنهاكتقييمها، كقياس ادلخاطر كاإلببلغ

كيف ،  فلسفتها العامة يف التعامل مع ادلخاطر،سبثل الرغبة يف ادلخاطرة يف ادلنظمة: الرغبة يف ادلخاطرة -
الواقع، ربدد الرغبة يف ادلخاطرة حجم ادلخاطر الكلية اليت تقبلها ادلنظمة، كتلعب الرغبة يف ادلخاطرة 

                                                           
1
  Darja Kaļiņina, Irina Voronova, Op.cit, p31. 

 كظيفة إدارة ادلخاطر

  ادلخاطرإسًتاتيجيةإنشاء 

 ثقافة ادلخاطر

 خلق ادلخاطر استهداؼ

  الرغبة يف ادلخاطرة، ربمل ادلخاطر، حدكد ادلخاطر

 التشغيلية، االئتماف ادلخاطر  ربديد ادلخاطر الفعلية

 االكتتاب، سلاطر السوؽ
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دكرا مهما يف كل شركة تأمُت كإعادة تأمُت، كيتم التعبَت عنها يف كحدات نوعية، باستخداـ مقاييس 
 .كأشكاؿ رئيسية تقـو على كظيفة إدارة ادلخاطر

ذلا   للمخاطر اليت تکوف الشرکة مستعدة لتحماألقصىك احلد قإف ربمل ادلخاطر  :ربمل ادلخاطر-
كتواجو كل  ، مسبقا للمخاطر يف الشرکةدد، مع احًتاـ اإلطار ادلح اإلسًتاتيجيةمن أجل ربقيق أىدافها

يتم ربديدىا من قبل شركة التأمُت ضمن ،  سلاطر متنوعة غلب تقسيمها إذل فئاتعاـشركة بشكل 
 1.رسم خرائط ادلخاطر اليت مت ربديدىا أثناء تعريف ملف ادلخاطر

ػلوؿ ربمل ادلخاطر القيمة ادلقبولة للمخاطر من ادلقاييس النوعية إذل الناحية الكمية، كبالتارل يعرض ك
كسبثل حدكد ادلخاطر ، مبلغ رأس ادلاؿ الذم قررت شركة التأمُت أك إعادة التأمُت أف تعرضو للخطر

. مستول أدؽ من ربمل ادلخاطر الذم يسمح بوضعو يف إدارة ادلخاطر
 كربسُت متطلبات إدارة ،كمع ذلك، ككفقا لدراسة التأثَت الكمي اخلامس اليت أجريت هبدؼ اختبار

 2: أنو ؽلكن إجراء كحدات منفصلة بطرؽ سلتلفة2ادلخاطر كفقا لتوجيو ادلبلءة 
 الصيغة القياسية؛-
 ئي؛ اجلز  الداخليكالنموذجالصيغة القياسية -
 ؛الصيغة القياسية مع معلمات زلددة -
 ؛النموذج الداخلي الكامل-
 .طريقة مبسطة- 

كيف الواقع، غلب أف تغطي إدارة ادلخاطر على األقل سلاطر متطلبات رأس ماؿ ادلبلءة اليت يتم تضمينها 
  : ادلعركضة يف اجلدكؿ التارل2يف ادلعادلة القياسية للمبلءة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Dan Chelly, Gildas Robert, Gérer les risques sous solvabilité2, Revue Banque, 2013, p90. 

2
 Darja Kaļiņina, Irina Voronova, Risk Management Improvement under the Solvency II Framework, op.cit, 

p31. 
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 المخاطر ضمن متطلبات رأس مال المالءة: ( 2-3)الجدول رقم 
ادلخاطر الفرعية سلاطر ادلخاطر الفرعية 

 
 ادلخاطر

لية 
لما

ءة ا
مال

ل ال
س ما

ت رأ
طلبا

مت

 ادلخاطر التشغيلية

 تأثَت ادلخصصات الفنية كالضرائب ادلؤجلة تعديل ادلخاطر اليت سبتص

سلاطر سعر الفائدة، حقوؽ 
ادللكية، العملة، السيولة، 

الًتكيز  

سلاطر السوؽ 

سية
ألسا

ءة ا
دلبل

ؿ ا
 ما

رأس
ت 

طلبا
مت

 
      

الوفيات، طوؿ العمر، 
، النفقات، ادلراجعة عجزاؿ

اإلعاقة، كادلخاطر ادلرضية 

سلاطر احلياة 

ادلخاطر الصحية  
سلاطر غَت احلياة  
القرض  
غَت ادللموسة  

 

Source : Darja Kaļiņina, Irina Voronova, Risk Management Improvement under the Solvency II 

Framework, op.cit, p31. 

 
 إذل كحدات  ادلخاطر تقسم، كفقا للصيغة ادلعياريةءةإف طريقة احتساب متطلبات رأس ماؿ ادلبل

 غَت احلياة كتتاب على كسلاطر اال،ادلخاطر التشغيلية كسلاطر السوؽ كسلاطر اكتتاب احلياة: منفصلة
 .كسلاطر االئتماف كسلاطر السوؽ كسلاطر التأمُت الصحي

أولويات إدارة المخاطر في شركات التأمين على ضوء متطلبات : المطلب الثالث
 2معيار المالءة

قد جرت العادة على إدارة ادلخاطر يف شركات التأمُت يف فركع منفصلة لكل خطر رئيسي، مع بذؿ   
  .جهود خاصة لتحديد مىت ينبغي إنشاء فرع جديد إلدارة ادلخاطر

إف النظامُت األساسيُت إلدارة ادلخاطر القدؽلة ادلوجودة يف معظم شركات التأمُت علا عمليات االكتتاب 
ضها بشكل كبَت اكعبلكة على ذلك، كمع ارتفاع أسعار الفائدة كاطلف ،كعمليات إدارة سلاطر االستثمار

اخلصـو إلدارة  / يف أكاخر الثمانينات، قامت العديد من الشركات ببناء فرع إلدارة سلاطر األصوؿ
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 .سلاطر أسعار الفائدة
 1.كحبلوؿ التسعينات، أصبحت بعض الشركات على كعي متزايد باآلثار احملتملة للمخاطر التشغيلية

 سلطط ظلوذجي إلدارة ادلخاطر التشغيلية، الذم  مت إعداددبوجب إطار ادلبلءة ادلالية الثانية،حيث ك
 ازباذ القرارات التشغيلية يف عمليات إسًتاتيجية كتنفيذ ،يتمثل اذلدؼ الرئيسي منو يف إظهار كربسُت

. التأمُت

 2  إدارة المخاطر التشغيلية في ظل إطار المالءة:الفرع األول
على الرغم من أف ادلخاطر التشغيلية قد تكوف أكرب هتديد دلبلءة شركات التأمُت، إال أهنا تشكل فئة    

، كتعرؼ بأهنا 2سلاطر جديدة نسبيا بالنسبة ذلا، كقد مت ربديدىا كفئة سلاطر منفصلة يف ظل ادلبلءة 
كافية أك اؿارجية غَت اخلحداث األسلاطر اخلسارة الناذبة من العمليات الداخلية كاألفراد كاألنظمة أك من 

 كيسعى لتحديد سبب ،كيستند ىذا التعريف على األسباب الكامنة كراء ىذه ادلخاطر، "فاشلةاؿ
يشَت إذل أف اخلسارة من ادلخاطر التشغيلية ىي نتيجة تفاعبلت كحدكث خسائر ادلخاطر التشغيلية، 

 2.معقدة كغَت خطية بُت ادلخاطر كالعمليات التجارية
 3:كيف رلاؿ التأمُت، تتمثل األحداث السلبية ادلرتبطة بادلخاطر التشغيلية فيما يلي

 ؛ذباكز الصبلحيات إلبراـ عقد التأمُت -
 ؛ ادلستقرة داخل الشركةباألقساطعدـ التقيد  -

 ؛خرؽ للمعايَت كاإلجراءات ادلطلوبة إلبراـ عقد التأمُت -
 ؛اتفاؽ اللجاف العليا على عكس احلدكد ادلوافق عليها -
 عدـ االلتزاـ بادلوعد النهائي للتعويض عن مطالبات العمبلء؛ -

 عدـ كفاية تقييم ادلطالبات؛ -
 . سيطرة غَت كافية على النشاط التجارم كادلطالبات كغَتىا -

 :كربدث أحداث ادلخاطر التشغيلية عندما

                                                           
1
Laura Santori, Mark Puccia, Evaluating The Enterprise Risk Management Practices Of Insurance 

Companies, Standard & Poor’s, 2005, p3. 
2
 Jürgen van Grinsven and Remco Bloernkolk, Solvency II: Dealing with operational risk, FSI magazine, 2009 

 p2. 
3
Violeta Mihaela GRECU,  OPERATIONAL RISK ISSUES ENCOUNTERED BY INSURANCE 

COMPANIES, PROCEEDINGS OF THE 9th INTERNATIONAL MANAGEMENT CONFERENCE 

"Management and Innovation For Competitive Advantage", November 5th-6th, 2015, BUCHAREST 

 University of Economic Studies, ROMANIA, p172. 
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يتم حذؼ تسديد الدفعات للعمبلء، شلا قد يؤدم إذل إلغاء السياسة كبالتارل، فإف العميل لن يكوف -
. مشموؿ بالتغطية ، كىو ليس على دراية بذلك

 (الدخل ادلعلن): ، على سبيل ادلثاؿةتفشل الشرکة يف إببلغ السلطات احلکومية بادلعلومات الصحيح-
. كتصحيحها البلحق ؽلكن أف يؤدم إذل عقوبات

كنتيجة لذلك، ؽلكن ، شراؼ ادلارلإلتفشل الشركة يف اإلببلغ عن ادلعلومات الصحيحة إذل ىيئة ا-
 .فرض عقوبات على اإلدارة التنفيذية كالتنظيم اإلدارم

تقـو الشركة بتداكؿ األكراؽ ادلالية عندما تكوف قيمتها منخفضة مقابل االستحواذ، شلا يؤدم إذل -
 .خسائر مالية

تعطل النظاـ، كعدـ التوافق بُت : باإلضافة إذل ذلك، ىناؾ أحداث بسبب األخطاء التكنولوجية
 1 .األنظمة، كتعطل أنظمة االتصاالت السلكية كالبلسلكية، كما إذل ذلك

 أصبحت مقتنعة بأف برامج إدارة ادلخاطر التشغيلية ربمي ،شركات التأمُت كادلؤسسات ادلاليةكذلذا فإف 
 كأدكاهتا كإحصاءاهتا ،كتعزز قيمة ادلساعلُت، ألهنا كظيفة داخلية شليزة مع عملياهتا كىياكلها

 كربسُت شفافية ،كاسًتاتيجيات زبفيف ادلخاطر اخلاصة هبا، كيسهم ىذا الوضع يف كضع عملية رمسية
 2:أحد أقدـ أشكاؿ ادلخاطر، بسبب الظركؼ التالية

دارم، كاحلاجة إذل فهم سلاطر إلتزاـ اؿ يرجع إنشاء برامج إدارة ادلخاطر التشغيلية إذل مزيج من اال-
 .الشركة، كالزيادة ادلتصورة يف التعرض دلخاطر التشغيل، كاالىتماـ التنظيمي

 .ىناؾ توافق يف اآلراء حوؿ تعريف ادلخاطر التشغيلية- 
 أف ال تعترب أداة مقبولة عموما لصنع القرار، إ،كعلى الرغم من أف القيمة التشغيلية ادلعرضة للخطر- 

 تربز بشكل مستمر ضلو ربديد رأس ادلاؿ ادلطلوب لتغطية ادلخاطر ،ادلنهجيات كالبحوث اجلديدة
 .التشغيلية

بعد تطوير إدارة سلاطر السوؽ كاالئتماف،  زاد االىتماـ من قبل شركات التأمُت للبحث عن هنج - 
 .متكامل إلدارة ادلخاطر، كالذم يتضمن سلاطر التشغيل

كجود اىتماـ متزايد من قبل السلطات التنظيمية لتحديد ادلخاطر التشغيلية، مثل التشريع األكركيب - 
 .(2مشركع ادلبلءة)

                                                           
1
  Violeta Mihaela GRECU, op.cit, p172.  

2
 Maria Isabel Martínez Torre-Enciso and Rafael Hernandez Barros, op.cit, p3. 
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 إدارة المخاطر التشغيليةمفهوم  :أوال
 كالتحكم ، كزبطيط كقيادة، كتقييم كتنظيم،ف إدارة ادلخاطر التشغيلية ىي عملية ربديد كربليل  إ

 من أجل تقليل احتماؿ حدكثها كاحلد من اخلسائر ،كالقضاء كالتهرب من أحداث ادلخاطر التشغيلية
، ؽلكن تنفيذ ظلوذج إدارة ادلخاطر التشغيلية بطرؽ عديدة حبيث 2ءة الكفقا دلتطلبات توجيو ادل، كاحملتملة

 1 .يقدـ ادلؤلفوف ادلخطط النموذجي إلدارة ادلخاطر التشغيلية الداخلية
كمن أجل قياس ، دلخاطر التشغيليةاؿ مامن أجل إدارة سلاطر التشغيل، من ادلفيد فهم متطلبات رأس ك 

الشركة ادلصركفات السنوية اليت تكبدهتا : سلاطر التشغيل، غلب أف تؤخذ العناصر التالية يف االعتبار
 السابقة فيما يتعلق دبخاطر االستثمار من قبل حاملي الوثائق من التأمُت على 12 ػػػػخبلؿ األشهر اؿ

 . كالتزامات التأمُت كمتطلبات رأس ماؿ ادلبلءة األساسية، كاألقساط ادلكتسبة،احلياة
لذلك، ؽلكن استنتاج أف إدارة ادلخاطر التشغيلية تشمل العديد من النقاط اليت ينبغي تقييمها كالسيطرة 

 2.عليها كقيادهتا
كتعرض نتائجو  ، كمن أجل فهم أفضل لطريقة كأساس ظلوذج ادلخاطر التشغيلية، أجرل ادلؤلفوف ربليبل

: يف الشكل التارل
 المخاطر التشغيلية إستراتيجية(: 6-3)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
Darja Kaļiņina, Irina Voronova, Risk Management Improvement under the Solvency II Framework, op.cit, 

p33.  
2
 Darja Kaļiņina, Irina Voronova, Ibid, p33. 

 ضبط الرغبة يف ادلخاطرة

 إعداد حد للمخاطر

 إعداد ربمل ادلخاطر

  ادلخاطرإسًتاتيجية إنشاء
 قبوؿ اجمللس

 التقدير

سيناريوىات ادلخاطر 
 الرئيسية

 التحجيم

 التخطيط
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Source: Darja Kaļiņina, Irina Voronova, Risk Management Improvement under the 

Solvency II Framework, Economics and Business review, Riga Technical University, 

2013, p33.  

 

 كبيانات ،يف الواقع، يف ظلوذج سلاطر التشغيل، غلب ربليل العبلقة بُت الرغبة يف ادلخاطرة كاحلدكد
 .2 يف ظل ادلبلءةادلخاطر التشغيليةإدارة  ظلوذج ادلوارلكيرد يف الشكل ،  ادلخاطركإسًتاتيجيةالتحمل 

مخطط نموذج إدارة المخاطر التشغيلية  (:7-3)الشكل رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Darja Kaļiņina, Irina Voronova, Risk Management Improvement under 

the Solvency II Framework, Economics and Business review, Riga Technical 

University, 2013, p33.  

 

  المخاطرإستراتيجيةإعداد 

خلق سيناريوىات رئيسية 
 للمخاطر

لرغبة يف ادلخاطرة، احلدكد، بياف التحملا  

 معلومات خارجية أخرل

 لوحة التحكم بادلخاطر

 مصفوفة ادلخاطر

 تقييم ادلخاطر كسجل ادلخاطر

 األشخاص كادلسؤكليات

 التحجيم كالتقييم

 تنفيذ بيانات اخلسارة الداخلية

 إنشاء مصفوفة ادلخاطر

 التحجيم كالتقييم

 تنفيذ بيانات اخلسارة الداخلية
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 كيتضمن العديد من ،انطبلقا من الشكل ؽلكن أف نستنتج أف ظلوذج إدارة ادلخاطر التشغيلية معقد  
 كربمل ادلخاطر بطريقة ، كحدكد ادلخاطر،ادلعادل، لذا فمن ادلهم ربديد مدل الرغبة يف ادلخاطرة

 . حيث أف تقديرىا اخلاطئ ؽلكن أف يؤدم إذل إسًتاتيجية سلاطر غَت صحيحة،صحيحة
كلذلك، فإف إسًتاتيجية سلاطر خاطئة سوؼ تؤثر سلبا على العمليات التجارية لشركات التأمُت 

  . أك إعادة التأمُت، كؽلكن أف تؤدم إذل عدـ االستقرار ادلارل للشركة

صعوبات وتحديات إدارة المخاطر التشغيلية في شركات التأمين : ثانيا
كنتيجة لذلك، فإف  ، دل تقم شركات التأمُت بتجميع بيانات ادلخاطر التشغيلية عرب رلموعة أنشطتها 

الصعوبات كالتحديات الرئيسية اليت تواجهها شركات التأمُت ترتبط ارتباطا كثيقا بتحديد كتقدير 
كؽلكن التمييز بُت بيانات اخلسائر الداخلية كاخلارجية، كالتقييم  ة،مستول التعرض للمخاطر التشغيلي

 1.الذايت للمخاطر، كتقنيات الدعم، كاألدكات، كاحلوكمة
كعلى الرغم من أف بيانات اخلسارة الداخلية ، ساس لقياس سلاطر التشغيلألسائر اخلكتشكل بيانات ا

 بسبب نقص البيانات اليت غالبا ما تكوف ،تعترب أىم مصدر للمعلومات، فإهنا عادة ما تكوف غَت كافية
 من خبلؿ متابعة بيانات اخلسارة الداخلية ،ؽلكن لشركات التأمُت التغلب على ىذه ادلشاكل ك .رديئة

مع بيانات اخلسائر اخلارجية، غَت أف استخداـ بيانات اخلسارة اخلارجية يثَت عددا من ادلسائل ادلنهجية 
كبالتارل فإف شركات التأمُت ربتاج إذل تطوير الوثائق  ع، كاالتساؽ كالتجمي،دبا يف ذلك مشاكل ادلوثوقية

 . كتقنيات مجع البيانات،كربسُت نوعية البيانات اخلاصة هبا
كسيلة مفيدة للغاية للتغلب على  (ربليل السيناريوىات)كؽلكن أف يكوف التقييم الذايت للمخاطر 

كؽلكن استخدامو يف احلاالت اليت يستحيل فيها بناء توزيع  ة،مشاكل بيانات اخلسائر الداخلية كاخلارجي
 أك بسبب صعوبات تقنية، كقضايا البيانات الداخلية ،االحتماالت، سواء ألسباب تتعلق بالتكاليف

 .أك تفرد الوضع، كاخلارجية، كادلتطلبات التنظيمية
على سبيل ادلثاؿ، بالتكنولوجيات   اليت تتعلق،كما أهنا سبكن شركات التأمُت من التقاط ادلخاطر

 من خبلؿ بيانات اخلسائر ،كادلنتجات اجلديدة، حيث من غَت احملتمل أف يتم تسجيل ىذه ادلخاطر
كمع ذلك، فإف طرؽ ربليل السيناريوىات احلالية غالبا ما تكوف معقدة للغاية، كال تستخدـ  ،التارؼلية

 كال تأخذ يف احلسباف على ضلو كاؼ االذباه االسًتاتيجي لشركة ،بشكل متسق يف مجيع أضلاء اجملموعة

                                                           
1 Jürgen van Grinsven and Remco Bloernkolk, op.cit , p3. 
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يوضح صعوبات كربديات إدارة ادلخاطر  ك اجلدكؿ ادلوارل .دلخاطرارغبة يف التأمُت، كبيئة األعماؿ، كاؿ
 .التشغيلية يف شركات التأمُت

الصعوبات والتحديات المتعلقة بالمخاطر التشغيلية في شركات التأمين  (:3-3)الجدول رقم 
 ةكموالتقنيات واألدوات والحالتقييم الذاتي للمخاطر بيانات الخسارة 

عدـ كجود بيانات اخلسارة -
الداخلية 

جودة بيانات اخلسارة الداخلية -
قابلية تطبيق بيانات اخلسارة -

الداخلية 
ذبميع بيانات اخلسارة الداخلية -
موثوقية بيانات اخلسارة اخلارجية -
اتساؽ بيانات اخلسارة اخلارجية -
قابلية تطبيق بيانات اخلسارة -

اخلارجية 
ذبميع بيانات اخلسارة اخلارجية -

عملية التقييم الذايت للمخاطر -
يتطلب الكثَت من القول العاملة 

نظرة ثابتة على التقييمات الذاتية -
للمخاطر 

االستخداـ غَت ادلتناسق للتقدير -
الذايت للمخاطر 

جودة النتائج -
موضوعية النتائج -
يتم ربديث التقييمات سنويا -

فقط 
ؽليل النهج إذل الًتكيز على -

اخلسائر ادلتوقعة 
كؽلكن أف تكوف التقييمات ذات -

الًتددات ادلنخفضة كادلرتفعة األثر 
تعسفية، شلا يؤدم إذل زيادة كبَتة 
يف تقدير ادلبلءة ادلالية كمتطلبات 

 .رأس ادلاؿ االقتصادم

ال يتم تضمُت التحيز من -
ادلستطلعُت 

مناقشة تغيَت بيانات اخلسارة -
ال يتم تقاسم التقنيات كاألدكات -

يف شركة التأمُت 
تقنيات ال تتناسب مع األدكات -
تنسيق كميات كبَتة من -

البيانات 
الربط بُت ادلعايَت النوعية كربليل -

السيناريوىات ادلستخدمة 
حوكمة إدارة ادلخاطر مقابل -
كتوارية الدارة اإلا

عدـ اتصاؿ مؤشرات ادلخاطر -
الرئيسية مع العوامل ادلسببة احملددة 

 

Source : Jürgen van Grinsven and Remco Bloernkolk, Solvency II: Dealing with 

operational risk, FSI magazine, 2009, p4. 
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 الجانب الكمي المتعلق بالمخاطر التشغيلية: الفرع الثاني
 طرق احتساب رأس المال الالزم لمواجهة المخاطر التشغيلية: أوال
ىي أف شركات التأمُت غلب أف تكرس جزء  ،2إف من السمات الرئيسية اجلديدة لنظاـ ادلبلءة ادلالية    

هنج قياسي : من رأمساذلا لتغطية تعرضها للمخاطر التشغيلية، كىناؾ هنجُت حلساب متطلبات رأس ادلاؿ
يستخدـ النهج ادلتقدـ ظلوذج داخلي من ادلخاطر اليت تتوافق مع الوضع حيث  أكثر تقدما، كهنج آخر

شركات التأمُت على اعتماد النموذج  (5كيس )كقد شجعت دراسة األثر الكمي  ،احلقيقي للشركة
 1.الداخلي من خبلؿ ىيكلة النهج القياسي

 من ادلبلغ ىذا التشغيلية، ادلخاطر دلواجهة ماؿ مت فرض تكوين رأس 2 ادلبلءة إطارأم أنو يف ظل   
 خبلؿ من أك طرؼ اجلهات الرقابية، من معطاة موحدة صيغة طريق عن إما حسابو ؽلكن ادلاؿ رأس

داخلي يتم التأكد من صحتو من قبل السلطات ادلختصة، كبالنسبة للمنشآت اليت لديها صعوبة  ظلوذج
يف تطبيق ظلوذجا داخليا للمخاطر التشغيلية، ؽلكنها استخداـ الصيغة القياسية حلساب متطلبات رأس 

 .ادلاؿ ىذه
 2:، أشار ادلشاركوف إذل ما يلي(QIS)كفيما يتعلق بالدراسات االستقصائية السابقة 

 .SCRأك   BSCRينبغي أف ػلسب عبء ادلخاطر التشغيلية كنسبة مئوية من -
 .غلب أف يكوف عبء ادلخاطر التشغيلية أكثر حساسية إلدارة ادلخاطر التشغيلية-
ة شرؾستند ربديد عبء ىذه ادلخاطر التشغيلية، إذل مصادر سلاطر التشغيل اخلاصة باؿم كينبغي أف -

 . كإطار الرقابة الداخلية،كجودة عمليات إدارة ادلخاطر التشغيلية
 . ينبغي أف تؤخذ فوائد تقنيات التخفيف كتنوع ادلخاطر بعُت االعتبار-
 :ما يليإذل  EIOPAيف ضوء ما تقدـ، فقد نظرت ك
 لتكوف أكثر اتساقا مع التقييم الذم مت ،سبت مراجعة معايرة عوامل ادلخاطر التشغيلية للصيغة القياسية-

 .احلصوؿ عليو من النماذج الداخلية
 SCR لتجنب أم  اطلفاض غَت مربر يف ،نية بشكل كاضحتقكقد مت إدراج مبلغ صفر للمخصصات اؿ-

 . بادلخاطر التشغيليةاخلاص 

                                                           
1 Ognjen Vukovic, Operational Risk Modelling in Insurance and Banking, Journal of Financial Risk 

Management, N 4, September 2015, p112. 
2
 E. KARAM, F. PLANCHET, Operational Risks in Financial Sectors, University de Lyon, laboratoire SAF 

EA2429, 2012, p15. 
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 ليس مقياسا شامبل بالقدر الكايف للمخاطر التشغيلية كسيكوف (Basic SCR) األساسي SCR إف -
 . فيو يف تصميم الصيغةا مرغوب،حد أدىنإضافة 

  1 :بأف تكوف العوامل النهائية كما يلي( CEIOPS)كبعد إجراء ربليبلت كتقارير إضافية، توصي 
TPlife : كألغراض ىذا احلساب ال ينبغي أف تشمل ادلخصصات التقنية  ،التزامات التأمُت على احلياة

 كالشركات الناقلة ،ىامش ادلخاطر، كينبغي أف تكوف بدكف خصم ادلسًتدات من عقود إعادة التأمُت
 .ذات الغرض اخلاص

TPnon life: باستثناء االلتزامات دبوجب عقود غَت احلياة اليت ،رلموع التزامات التأمُت على غَت احلياة 
كألغراض ىذا احلساب ال ينبغي أف تشمل  ،تشبو التزامات احلياة، دبا يف ذلك ادلعاشات التقاعدية

 كينبغي أف تكوف بدكف خصم ادلسًتدات من عقود إعادة التأمُت ،ادلخصصات التقنية ىامش ادلخاطر
 .ك الشركات الناقلة ذات الغرض اخلاص

TPlife ul :ذباه التزامات التأمُت على احلياة عندما يتحمل حاملو الوثائق ،التزامات التأمُت على احلياة 
التقنية ىامش ادلخاطر دلخصصات  ال ينبغي أف تشمل ا،كألغراض ىذا احلسابر، ستثماالسلاطر ا

 .ت ذات األغراض اخلاصةشركا كاؿ،كينبغي أف تكوف بدكف خصم ادلسًتدات من عقود إعادة التأمُت
pEarnlife :  شهرا السابقة للتأمُت على احلياة، دكف خصم األقساط 12األقساط ادلكتسبة خبلؿ الػ 

 .ادلتنازؿ عنها إلعادة التأمُت
pEarnlife ul:  حيث ، شهرا  السابقة اللتزامات التأمُت على احلياة12األقساط ادلكتسبة خبلؿ الػ 

 . دكف خصم العبلكة ادلتنازؿ عنها إذل إعادة التأمُت،يتحمل حاملي الوثائق سلاطر االستثمار
Earnlife ul :حيث ،األقساط ادلكتسبة خبلؿ األشهر اإلثٍت عشر السابقة اللتزامات التأمُت على احلياة 

 .تنازؿ عنها إذل إعادة التأمُتدل بدكف خصم العبلكة ا،يتحمل حاملي الوثائق سلاطر االستثمار
Earnlife :  األقساط ادلكتسبة خبلؿ األشهر اإلثٍت عشر السابقة اللتزامات التأمُت على احلياة، بدكف

 .خصم العبلكة ادلتنازؿ عنها إذل إعادة التأمُت
Earnnon life  :ؿ األشهر اإلثٍت عشر السابقة اللتزامات التأمُت على غَت احلياة الاألقساط ادلكتسبة خ

 .بدكف خصم العبلكة ادلتنازؿ عنها إذل إعادة التأمُت
Expul فيما يتعلق بالتأمُت على احلياة ، شهرا السابقة12 ػػمبلغ ادلصركفات السنوية ادلتكبدة خبلؿ اؿ 

 .حيث يتحمل حاملو الوثائق سلاطر االستثمار
                                                           

1
E. KARAM, F. PLANCHET, Op.cit, p15.  
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BSCR = Basic SCR 

 

 

 .من خبلؿ اجلدكؿ التارل (QIS5) كؽلكن عرض ادلعامبلت اليت مت ربديدىا حسب آخر دراسة
 QIS5 المعامالت حسب: (4-3)الجدول رقم 

0.45% TP life 

3% TP non life 

4% Premium life 

3% Premium non life 

25% UL factor 

30% BSCR cap life 

30% BSCR cap non life 

 

Source: E. KARAM, F. PLANCHET, Operational Risks in Financial Sectors, University 

de Lyon, laboratoire SAF EA2429, 2012, p16. 
  كفق القاعدة كفقا للصيغة القياسية ،متطلبات رأس ادلاؿ للمخاطر التشغيليةمت ربديد  األخَتكيف  

 1: التالية
 

 

 

 

 2:حيث
Op all none ul =max)  Op premiums, Op provisions) 

Op premiums= 0,04( Earn life- Earn life ul)+ 0,03( Earnnon life) 

+ max (0, 004( Earnlife -1,1pEarnlife – (Earnlife ul – 1,1pEarnlife ul))) 

+ max (0, 003( Earnnonlife -1,1pEarnnonlife)) 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ك

Opprovisions=0,0045 max (0, TPlife - TPlife ul)+ 0,03 max (0, TPnon life) 

 

عالقة وأثر المخاطر التشغيلية على المخاطر األخرى : ثانيا
قد ترؾ خارج  (SCR op)، صلد أف رأس ادلاؿ اخلاص بادلخاطر التشغيلية(SCR)عند التمعن يف صيغة   

طريق توسيع مصفوفة االرتباط  التجميع اخلطي، حيث كاف ؽلكن أف يدرج ببساطة كبشكل طبيعي، عن

                                                           
1
 Darja Kaļiņina, Irina Voronova, Risk Management Improvement under the Solvency II Framework, Op. 

cit, p33. 
2
 E. KARAM, F. PLANCHET, Op. cit, p16.  

SCR op = min 0.3* BSCR; Op all none ul + 0.25* Exp ul 
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كمن الواضح أف ذلك يتطلب تقدير العبلقة بُت ادلخاطر التشغيلية، كادلكونات اخلمسة  .66إذل 
 1.األخرل للمخاطر

أف ىذا ػلجب بطريقة أك بأخرل االرتباط الذم  (SCR)كمن العيوب يف تقدير رأس ادلاؿ ادلطلوب 
يفًتض ضمنيا بُت ادلخاطر التشغيلية، كادلخاطر األخرل، كمع ذلك ؽلكن توضيح ذلك بسهولة بالغة 

 :من خبلؿ افًتاض أف العبلقة بُت ادلخاطر التشغيلية، كادلخاطر األخرل ىي نفسها كبالتارل

pi6=pj6=p

 i=1………6 حيث  

 

 

 

 

 

كبتوظيف صيغة التجميع اخلطي  66 إذل 55 ىذا االفًتاض يسمح لنا بتوسيع مصفوفة االرتباط من
 :هبذا الشكل SCRللجمع بُت ادلخاطر الستة يصبح 

 

 

 

 

 

SCRTot ( =p                                                         :أم أف


 )SCR


= SCR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Arturo Cifuentes and Ventura Charlin, Operational risk and the Solvency II capital aggregation formula: 

implications of the hidden correlation assumptions, Journal of Operational Risk, Vol 11, N(4), 2016, p27. 

SCR

    SCRi6

𝑖 ,𝑗=1 SCRj 

SCR    pij . SCRi6
𝑖 ,𝑗=1 . SCRj 
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 إلزامية االعتماد على أدوات لتقويم المخاطر: المبحث الثاني
نطوم ت اليت ك، تقييم ادلخاطرنظمة، مرحلةاطر ادلمخعادة ما يتبع مرحلة ربديد ادلخاطر يف دكرة إدارة   

كقد شارؾ االكتواريوف منذ كقت طويل يف تقييم ادلخاطر، كدراسة ، على رلموعة كاسعة من ادلنهجيات
 كؽلكن كضع أدكات ظلوذجية لتقييم ،نتائج اؿالتأثَت احملتمل لنتائج ادلخاطر كاحتماؿ حدكث ىذه 

 .ادلخاطرىذه حجم  ادلخاطر باستخداـ رلموعة متنوعة من األساليب لتحديد

 تقييم المخاطر في شركات التأمين : المطلب األول
   بعد ربديد مصادر ادلخاطر كربليلها، ضلتاج إذل تقييم درجة ادلخاطر لتحديد أشدىا خطورة، كذلك 

 .جلدكلة عمل للتحكم هبذه ادلخاطر

  مفهوم تقييم المخاطر في شركات التأمين: الفرع األول

 الذم ينبغي أف يكوف سلصصا ،عادة ما يستخدـ مصطلح تقييم ادلخاطر لتحديد مقدار رأس ادلاؿ  
 1.لتغطية اخلسائر غَت ادلتوقعة

دلخاطر كإدارهتا، كيف الواقع، يشمل تقييم ادلخاطر مجيع العمليات ؿتقييم ادلخاطر ىو عملية قياس ؼ
 اليت ينبغي تتكوف، من أجل ربديد كمراقبة، كقياس كإدارة كاإلببلغ اإلسًتاتيجيةكالتقارير كاإلجراءات 

 2 :عن ادلخاطر على أساس مستمر،  كيتم تقييم ادلخاطر استنادا إذل السمات الرئيسية التالية
 ىو عملية تصنيف ادلخاطر الرئيسية، كادلخاطر الفرعية لشركة التأمُت، هبدؼ تقييم :ربديد ادلخاطر- 

 .الضرر احملتمل على استقرار شركة التأمُت
 هبدؼ التعرؼ على أعلها ، ىو عملية تقييم كربديد أكلويات سلاطر شركة التأمُت:تصنيف ادلخاطر- 

 .كاليت ؽلكن أف تؤثر سلبا على نشاط شركة التأمُت
 من خبلؿ ادلقارنات الزكجية كفقا ، ىي نظرية تقييم خرباء القياس:عملية التسلسل اذلرمي التحليلي- 

.  جلداكؿ ذات أكلوية مستمدة
 . يف شركات التأمُتكالشكل ادلوارل يوضح سلطط تقييم ادلخاطر  

 

                                                           
1 Antoni Ferri, Montserrat Guillén and Lluís Bermúdez, Underestimation of the solvency capital and 

risk measurements, Departament d'Econometria, Estadística, Economia Espanyola, Universitat de Barcelona, 

Spain, p2. 
2
Darja Stepcenko , Irina Voronova, Insurance Company’s Performance: Risk Evaluation, Technologies of 

Computer Control, Riga Technical University, 2013, p116. 
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 .تقييم المخاطر في شركات التأمين باستخدام أساليب التسلسل الهرمي واألولوية: (8-3)الشكل رقم 

 

 تحديد المخاطر
 للمخاطر (بياف)إنشاء فهرس  تنظيم جلنة ادلخاطر

 
 
 
 

 
 
 

 تقييم عوامل الخطر الرئيسية
 تقييم عوامل اخلطر ربديد ادلخاطر ككل عوامل اخلطر الفريدة

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Darja Stepcenko , Irina Voronova, Insurance Company’s Performance: 

Risk Evaluation, Technologies of Computer Control, Riga Technical University, 

2013, p117. 

 
 
 
 

 
 

 تقييم الخبراء للمخاطر في بيان المخاطر
 يقدر اخلرباء مستول ادلخاطر جذب اخلرباء

 تحليل تقييم المخاطر من قبل الخبراء
 استخداـ أساليب تصنيف ادلخاطر استخداـ أسلوب ىرمي

 استخدام أساليب التصنيف الهرمي
 مؤشر االتساؽ، مؤشر عشوائي

 كحساب نسبة االتساؽ
 عدـ مطابقة نظرة اخلبَت
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 أدوات تقييم المخاطر: الفرع الثاني
 ادلعرضة القيمة الطرؽ ىذه بُت كمن طرؽ، بعدة التأمُت شركة ذلا تتعرض اليت ادلخاطر تقييم يتم   

.  كاليت تعترب من ادلقاييس األساسية للمخاطر((TailVaR، ك(VaR)للخطر

(  VaR)القيمة المعرضة للخطر: أوال
كىي  إف القيمة ادلعرضة للخطر ىي مقياس ؽلكن استخدامو يف كل شركة معرضة دلخاطر مالية،   

 كشركات التأمُت كصناديق التقاعد، كغَتىا من الشركات ادلالية اليت ال ،تستخدـ عادة من قبل البنوؾ
 1.ذلا من إدارة ادلخاطر بد

 اليت ؽلكن أف تفقد خبلؿ ،عموما ىي القيمة القصول للمحفظة أك الشركة القيمة ادلعرضة للخطر   ك
.  2فًتة معينة من الزمن كدبستول ثقة سلتار

 إتباع كغلرب على ،إف تكييف القيمة ادلعرضة للمخاطر للمشاكل ادلتعلقة بالتأمُت ىو أمر حديثك    
 تتمثل يف تقدير القيمة ،هنج سلتلف سباما عن النهج ادلصريف، كالواقع أف احلالة ادلرجعية للقطاع ادلصريف

 .اخلسائر على احملفظة أك ادلركز/ ادلعرضة للخطر على عينة ىامة من ادلكاسب 
كيتطلب تطبيق التقنيات ادلصرفية حملفظة أصوؿ شركة التأمُت بعض التعديبلت، كمعظمها أف تأخذ يف 

كىنا نذكر حاالت التأمُت اليت تقدر فيها . االعتبار حقيقة أف األمواؿ ادلملوكة أكثر من ذلك بكثَت
: ىناؾ نوعاف علا تطبيقياؼالقيمة ادلعرضة للمخاطر 

 . من توزيع اخلسارة٪75حساب ادلخصص باستخداـ نسبة -
 3عاـ  يف غضوف ٪ 0.5  للتحكم يف احتماؿ اخلسارة، شلا غلرب األخَت أف يكوف أقل من  SCRتقييم-

كتعرؼ ، ىي من األدكات األكثر استخداما لتقييم ادلخاطرالقيمة ادلعرضة للخطر إذف يف رلاؿ التأمُت 
 4. 1 ك 0 بُت زلصور αبالقيمة ادلخاطر هبا، كىي ترتبط دبستول ثقة

 

                                                           
1
Ismail Yildirim, Financial Risk Measurement for Turkish Insurance Companies Using VaR Models 

Journal of Financial Risk Management, 4, Turkey , 2015, p159.  
2 Georges Dionne, Risk Management: History,  Definition and Critique, Interuniversity Research centre on 

Enterprise Networks, Logistics and transportation, Université de Montréal, Canada,  March 2013, p5. 
3 Pierre-E. THÉROND, Frédéric PLANCHET, Technical reserves and solvency capital of insurance 

company: how to use the Value-at-Risk?, Université Claude Bernard Lyon 1, France, p3.  
4
 Barges Mathieu, op.cit, p7.  
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 احلد مستول ق ىذا ادلالقيمة ادلعرضة للمخاطر عندؼ، 1 ك 0بُت   احملصور αنظرا دلستول الثقةك
  1 (.x) األقصى دلبلغ اخلسارة

 الناذبة عن التغَتات ،القيمة ادلعرضة للخطر ىي مقياس احتمارل خلسارة الشركة دلرة كاحدةكبالتارل ؼ
يف كثَت من )ة، بالنظر إذل أفق عقد شرؾكىو يساكم اخلسارة احملتملة لل  .ادلستقبلية يف عوامل اخلطر

 α.2 كاحتماؿ حدكث (األحياف سنة كاحدة
كتعرؼ  (-1)تقدر احتماؿ اخلسارة عند رلاؿ ثقة زلددة بػػػ  ((VaRالقيمة ادلعرضة للخطرإذف 

  3 . كالنتيجة ادلتوقعة، اليت تتجاكزتوقعةبالفرؽ بُت النتيجة غَت ادل
( 2سنة كاحدة حسب ادلبلءة )ىي عبارة عن أقصى خسارة للشركة، مع مراعاة أفق زمٍت كبتعبَت آخر 

:كربسب كفق الصيغة التالية (2 كفق ادلبلءة%99,5 )كمستول ثقة زلدد بػػ
4 

 
 

، فإنو من ادلثَت للجدؿ أف   ليست ذبميعية، دبعٌت أف VaRكإذا كاف من السهل تفسَت ىذا ادلفهـو
VaR للشركة ليست بالضركرة أقل أك يساكم رلموع القيم ادلعرضة للخطر من كل مكوف  اإلمجالية 

 : أم(خطر )
 
  

 معرضة قيمة ذلا تكوف أف ؽلكن التأمُت فشركة كىذا ما يدؿ على أف التأثر بالتنويع ليس دائما إغلابيا،
 . حدا على خطر لكل احملسوبة للخطر ادلعرضة القيم رلموع من أكرب إمجالية للخطر

 القيمة ادلعرضة للمخاطر مفيدة جدا لشركات التأمُت، حيث أهنا ترتبط ارتباطا كثيقا تبقىكمع ذلك    
يتطلب تطبيق تقنية  ، كاخلسارة القصول احملتملة، كاإلفبلسببعض ادلفاىيم االكتوارية، مثل احتماؿ 

 كجود البيانات كأنظمة معاجلة البيانات القادرة على ،القيمة ادلعرضة للمخاطر من قبل شركات التأمُت
كإف احتماؿ التجاكز ىو أحد ادلقاربات ادلستخدمة لتطبيق القيمة ادلعرضة ، توليد البيانات ذات الصلة

                                                           
1
Mark Bergstrom, Maryellen Coggins et autres, Insurance Enterprise Risk Management Practices, The 

American Academy of Actuaries, 2013, p15. 
2
 Liliana Arias, Mohamed El Hedi Arouri et autres,  op .cit, p16. 

3 Benjamin Lorent, op. cit,  p 117 .  

4
Philippe Foulquier , Les impacts de Solvabilité II sur la gestion obligataire, Une publication du Pôle de 

recherche en analyse financière et comptabilité, France, 2012, p14. 

VaR α(x)= inf {x:fx(x)≥α} 

VaR)X1,…,Xn) ≥ VaR (x1)+…+ VaR (xn) 
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 ادلبلغ الذم يتكوف ، كؽلثل احتماؿ أف تتجاكز خسائر خط أعماؿ معُت،للمخاطر يف صناعة التأمُت
 1.من اخلسارة ادلتوقعة كرأس ادلاؿ ادلخصص ذلذا اخلط

 (TailVaR)حجم القيمة المعرضة للخطر: ثانيا
   ىي أداة أخرل من أدكات تقييم ادلخاطر األكثر انتشارا يف اآلكنة األخَتة، كيشار إليها باسم النقص 

 2: كتعطى بالعبلقة التالية1 ك 0بُت  زلصور α ربدد أيضا عند مستول ثقة(TVaR) وادلتوقع،
 

 
 (TVaR) شدة اخلسائر، عندما تتجاكز نسبة مئوية معينة ناحية  من تنظر يف احتماؿ اخلسارة، كلكن

  3.كبالتارل تأخذ يف االعتبار أيضا طبيعة التوزيع
 (TailVaR)تقيس احتماؿ أف مبالغ رأس ادلاؿ غَت كافية، كىذا اذلدؼ مهم، لكن  (VaR)إذف 

 بعُت االعتبار اخلسائر يف حالة اإلجراءيأخذ ىذا كيذىب إذل أبعد من ذلك يف محاية محلة الوثائق، 
.  الشركةإفبلس

 (VaR) يليب أفضل ادلعايَت من (TailVaR)كاعتمادا على اخلصائص ادلميزة للقياس الثابت فإف 
 اليت ال ربًـت كل التوزيعات، كما يعاب على (VaR) يتفق مع ادلعيار بدال من (TailVaR)ك

(TailVaR) ،إذل ذلك فإف الصيغة اليت كباإلضافة ىو ندرة البيانات، كىناؾ خطر زيادة خطأ النمذجة 
تبدك أصعب للتعميم على القطاع بكاملو، فهي قد ال تتطابق مع غالبية  (TailVaR) يهاتقـو عل
  4. الشركات

:  يف ادلخطط التارلTailVaR))ككؽلكن تلخيص الفكرة األساسية لتقدير القيمة ادلخاطر هبا 
 
 

 
 

                                                           
1 Ana-Maria BURCĂ, Ştefan Daniel ARMEANU, RISK MEASUREMENT IN THE INSURANCE 

INDUSTRY IN THE SOLVENCY II FRAMEWORK, Proceedings of the 8th International Conference 

ACCOUNTING AND MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS, The Bucharest University of Economic 

Studies Piaţa Romana, No. 6, Sector 1,  2013, p67. 
2
 Barges Mathieu, op.cit, p8. 

3 Benjamin Lorent, op. cit,  p 117 . 

4
 Ibid, p118. 

TVaRα)X (=
1

1−
 VaRα 𝑋 du


1
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 TailVaR)) ك (VaR )تقدير: (9-3)الشكل رقم 
 

 
 
 
 
 

 
 

Source : Benjamin Lorent, op.cit, p 117. 

 مصفوفة المخاطر والنمذجة الداخلية :  المطلب الثاني 
 ىناؾ العديد من الطرؽ اليت ؽلكن بواسطتها تقييم درجة اخلطر، لكن أبسطها ىي مصفوفة ادلخاطر   

 .كاليت تقـو على كصف درجة اخلطر بأهنا عالية، متوسطة كمنخفضة

 مصفوفة المخاطر: الفرع األول
 مفهوم مصفوفة المخاطر :أوال

كينبغي أف يستند تقييم كتصنيف النتائج إذل ما مصفوفة ادلخاطر ىي أداة لتقييم ادلخاطر كتصنيفها،   
تقدير العواقب )ؽلكن أف يكوف، أك كاف ؽلكن أف ػلدث يف ظل ظركؼ متطابقة أك سلتلفة قليبل 

 1.أك ما حدث فعبل فيما يتعلق بالنشاط اجلارم تقييمو (احملتملة
 .كتسمى مصفوفة احتماؿ التأثَت ،كاحدة من الطرؽ ادلستخدمة عادة يف تقييم ادلخاطر النوعيةكىي   
. ىي يف الواقع مكوف ادلخاطر (التأثَت-االحتماؿ)ادلتغَتاف يف ىذه ادلصفوفات  ك 

الحتماؿ كتأثَت فئات ادلخاطر اليت  (القيم)إف األسلوب الفعلي ذلذه الطريقة ىو تعيُت الدرجات 
 2. أك أعضاء فريق ادلشركع، كسيعطي ناتج ادلتغَتين التعرض للمخاطر،ػلددىا مدير ادلخاطر

 (مصفوفة ادلخاطر)التأثَت –كادلخطط ادلوارل يوضح مصفوفة االحتماؿ 
 

                                                           
1 Jean-Christophe Boitard, RAM - RISK ASSESSMENT MATRIX :La matrice d'évaluation des risques 

École de technologie supérieure, 2013, p4.  
2
Vlăduț-Severian IACOB, op. cit, p64. 
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االحتمالية –مصفوفة األثر :(10-3)الشكل رقم 

Source : Vlăduț-Severian IACOB, RISK MANAGEMENT AND EVALUATION AND 

QUALITATIVE METHOD WITHIN THE PROJECTS,  ECOFORUM,  Volume 3, Issue 

1 (4), 2014, p65. 

 2  المخاطر في ظل المالءةارتباط :ثانيا
كيُعتمد ىذا النهج من قبل عدد كبَت  باسم الصيغة القياسية،2يعرؼ ىذا االرتباط يف ظل ادلبلءة      

د ـتكشركات التأمُت اليت تع) اإلشرافية)من شركات التأمُت ألنو ال يتطلب موافقة من اذليئة التنظيمية 
 ربتاج أكال احلصوؿ على موافقة من اذليئة ، استخداـ ظلوذج داخلي بدال من النموذج ادلعيارمعلى

 1 .التنظيمية
 :الصيغة القياسية لتجميع المخاطر-

تدؿ على متطلبات رأس ادلاؿ ادلرتبطة بكل من ادلخاطر (  SCR1,… ,SCR6 )إف متطلبات رأس ادلاؿ
  :يلي  كما2يف ظل ادلبلءة، كيعطى ؽلثل إمجارل رأس ادلاؿ ادلطلوب SCRTOT ادلذكورة آنفا،  ك

 

 
 SCR6  استنادا إذل ادلخاطر اخلمسة األكذل ك،إذل رأس ادلاؿ األساسي ادلطلوب 𝑆𝐶𝑅𝐵𝐴𝑆𝐼𝐶 حيث تشَت

 .ىو رأس ماؿ اخلطر التشغيلي
  2 :يلي كما بالصيغة القياسية للتجميع اخلطي 𝑆𝐶𝑅𝐵𝐴𝑆𝐼𝐶  ينبغي حساب2ككفقا للمبلءة 

 

                                                           
1 Arturo Cifuentes, Ventura Charlin, Operational Risk And The Solvency II Capital Aggregation 

Formula: Implications Of The Hidden Correlation Assumptions, op.cit, p26. 


. 49ص، واالطالع عهى يصفىفت االرتباط ، ٌرجى يراجعت انفصم انثانً، 2نهًسٌذ ين انتفصٍم حىل ارتباط انًخاطر فً ظم انًالءة 
2
 Arturo Cifuentes, Ventura Charlin, op .cit, p27. 

 التأثير
 عال

سيكوف ذلا )
 (تأثَت كبَت

 متوسط
األثر معقوؿ، )

 (يتعُت رصده

 منخفض
 (غَت مهم)

 

ا
مال

الحت
 

C D E غَت احملتمل أف  من)منخفض
 (ػلدث

B C D (قد ػلدث )متوسط 
A B C  سيحدث على األغلب)عارل( 

𝑆𝐶𝑅𝑇𝑂𝑇 = 𝑆𝐶𝑅𝐵𝐴𝑆𝐼𝐶 + 𝑆𝐶𝑅6 
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    إال أف 0.25 مساكية لػ x 5)5( حيث يفًتض أف تكوف ادلعامبلت خارج القطر يف مصفوفة االرتباط
    ( ρ5,2 = ρ2,5 = 0.5 ) 

ألنو يعتمد على تعبَت ذبميع خطي للمخاطر اخلمسة " سلتلط"كؽلكن كصف ىذا النظاـ التجميعي بأنو 
خلطر السادس يضاؼ ببساطة إذل القيمة اجملمعة دلخاطر رأس ادلاؿ اخلمسة ااؿ ـ غَت أف رأس ،األكذل

 بدال من إدراجها ربت صيغة التجميع اخلطي، كقد أدل ىذا النهج بعض ادلمارسُت للقوؿ  ،السابقة
. كغَتىا من ادلخاطر  (OR) أنو ال توجد أم فوائد للتنويع بُت اخلطر التشغيلي

 النمذجة الداخلية: الفرع الثاني
 شركات التأمُت بإنشاء النماذج الداخلية، كاستنادا إذل ظلوذج داخلي امت، ؽIIيف سياؽ ادلبلءة    

 يدفع (جهات اإلشراؼ) متقدـ، ؽلكن لشركات التأمُت أف تربر متطلبات رأس ماؿ أقل، كبالتارل ادلنظم
 كعلى السلطة الوطنية للرقابة يف ىذه الفرضية ،أداة تقييمها اخلاص دلستول ادلبلءة الشركة لتطوير

التحقق من صحة النموذج ادلقًتح من قبل الشركة، كىذه النماذج الداخلية ال سبثل خبلفا ألحكاـ 
 كاستخداـ ظلوذجها ، بل كل ادلؤشرات تشَت أف كل الشركات تسعى بقوة لتطوير،اخلطة األساسية

. للسوؽ اخلاص، دلا ذلذه التقنيات ادلتقدمة إلدارة ادلخاطر من فوائد سواء بالنسبة  للشركة أك

فوائد النمذجة الداخلية : أوال
  :الفوائد بالنسبة للشركة- 1        

يركز النموذج الداخلي على التحديد الدقيق للمخاطر ادلرتبطة بأعماؿ الشركة، كذلك ألف ادلؤمن  -
.   كبالتارل تصبح قادرة على ربسُت إدارهتا كفقا للموارد ادلتاحة ذلا،كاجههاميستطيع ربديد ادلخاطر اليت 

العائد من كل أنشطتها، مث يصبح النموذج مرجعا  / من خبلؿ النمذجة، ؽلكن للشركة تقييم ادلخاطر-
  إف استخداـ النمذجة الداخلية ينضم ىنا،مفيدا يف ربليل قيمة الفركع ادلنتشرة من قبل رلموعة التأمُت

 .اخلصـو/ إذل حد ما، إذل االستخداـ االسًتاتيجي إلدارة األصوؿ 
يف سياقات سلتلفة، كالنمذجة الداخلية تساعد  النموذج ؽلكن أيضا أف يكوف أداة إلدارة ىذا النشاط- 

 1 .على جعل ادلفاضبلت، مث يلعب النموذج دكر أداة لصنع القرار
 

                                                           
1
 Olivier de LAGARDE, op.cit, p64. 

𝑆𝐶𝑅𝐵𝐴𝑆𝐼𝐶 =    pij. SCRi. SCRj5
j=1

5
𝑖=1  
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الفوائد التي تعود على السوق  -2
يوفر النموذج الداخلي صورة أكضح كأكثر اكتماال عن ملف ادلخاطر، كىو أمر مفيد للمستثمرين - 

 كللجهات ادلسؤكلة عن تقييم جودة الشركة، لذلك الشركات ادلالية أك ،كدلختلف ادلشاركُت يف السوؽ
. ككاالت التصنيف مهتموف يف تكوين كنتائج النماذج الداخلية

كذلذا السبب ؼلضعوف للمراقبة  ،دلخاطر كبالتارل أمن النشاطاالنماذج الداخلية ىي الضامن إلدارة - 
 .ككما رأينا، فإف النمذجة الداخلية أصبحت من ادلتطلبات التنظيمية، اخلارجية

يشجع نظاـ كاحد لرصد ادلخاطر استجابات متجانسة حلدث معُت، كبالتارل يزيد من احتماؿ -
، كعلى العكس من ذلك، يؤمل أف يؤدم تنوع ظلاذج ادلبلءة الداخلية، يف حالة "ادلخاطر  منهجية"

 كمن خبلؿ النمذجة الداخلية، يهدؼ .ار النماذج األكثر مبلءمةمكقوع أحداث غَت متوقعة، إذل اخت
 كعليو أصبح ينظر للنموذج الداخلي كأداة لئلدارة الداخلية، اإلصبلح إذل رلموعة مزدكجة من ادلزايا

 ."كلكن ليس كأداة ربكم
 تواجو العديد من التحديات عند كضع النموذج الداخلي، أكال، مسألة قابلية مراجعة  التأمُتكشركات
كأيا كانت نوعية الطريقة الرياضية، فإف النمذجة زلكـو ) . كنوعية البيانات اليت ػلتاجها للعمل،النموذج

 (ة غَت قادرة على توفَت البيانات البلزمة للنموذج ليعمل بشكل صحيحشرؾعليها بالفشل إذا كانت اؿ
لشركات الكربل ليست بالضركرة اكمع ذلك، فإف احلجة القائلة بأف النماذج الداخلية ستحتفظ هبا 

إذا كاف النشاط متخصصا بدرجة كبَتة، فسيتم تسهيل كضع ظلوذج للمخاطر، كؽلكن  صحيحة،
 أف تستفيد من الفوائد يف تقييم ،للهياكل الصغَتة كادلتوسطة احلجم اليت تركز على سلاطر مهنية معينة

 1.ادلخاطر ادلتقدمة دكف استخداـ الوسائل نفسها اليت تتبعها الشركات األكرب حجما
، أف 2 أرادت ادلفوضية األكركبية بالفعل، يف بداية العملية ادلؤدية إذل أنظمة ادلبلءة قدعلى العمـو ؼك   

  اليت تسلط الضوء بشكل أفضل على ادلخاطر ادلتعلقة بالشركة،تشجع على استخداـ النماذج الداخلية
من خبلؿ فتح إمكانية زبفيض متطلبات رأس ادلاؿ التنظيمي، كؽلكن أيضا أف يساعد النموذج 

 يف ربديد ادلخاطر كفهمها ،الداخلي الذم ينتج توقعات توزيع االحتماالت للكميات ذات الصلة
.  ذلاكقياسها، شلا يسهل حساب كزبصيص رأس ادلاؿ االقتصادم

 لواحد أك أكثر من األجزاء الرئيسية الثبلثة من   ؽلكن دلشاريع التأمُت استخداـ النماذج الداخليةك
SCR(ألساسي، سلاطر التشغيل، التعديلاؿ امتطلبات رأس ادل) ك لواحد أك أكثر من كحدات ادلخاطر 

                                                           
1
 Olivier de LAGARDE, op.cit, p64. 
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اإلشراؼ، كعلى جهات دلطلب رأس ماؿ ادلبلءة األساسية، كذلك بعد احلصوؿ علی موافقة  (الفرعية)
أم حاؿ، فإف ادلوافقة اإلشرافية ضركرية إلدخاؿ ظلوذج داخلي كتغيَتاتو الرئيسية، كيتعُت على شركة 
التأمُت أف تقدـ طلبا للحصوؿ على إذف، كتقدـ كثائق تفيد بأف النموذج يستويف ادلتطلبات، كتبدأ 

عملية تقدًن الطلبات نفسها، اليت تستغرؽ ستة أشهر كحد أقصى، بتقدًن الوثائق الكاملة للنموذج 
الداخلي إذل اجلهة التنظيمية، كغلوز للمشرؼ أيضا أف يطلب تغيَتات على النموذج، األمر الذم ؽلكن 

 1 .أف يوقف العملية يف احلاالت الشديدة

 معايير النماذج الداخلية : ثانيا
 بسلسلة من عمليات فحص اجلودة 2 دبوجب ادلبلءة ،غلب أف ؽلر النموذج الداخلي لشركة التأمُت   

، معايَت اجلودة (use test)لكي يتم اعتمادىا من قبل ادلشرفُت، كتشمل ادلتطلبات اختبار االستخداـ 
 2 . الربح كاخلسارة، التحقق من صحة ادلعايَت كمعايَت التوثيقإسناد ادلعايرة، اختباراتاإلحصائية، 

 (Use test):  ستخدامالاختبار ا- 
 للنموذج ينبغي كما الشركة، يف يومي بشكل الداخلی ظلوذجاؿ استخداـ نطاؽ ػلدد ادلعيار ىذا   

 كربديد ،تاراالقر كازباذ ادلخاطر إدارةك احلوكمة، نظاـ يف ىاما ادكر كيلعب يستخدـ أف الداخلي
 3.ادلاؿ سأر كزبصيص

لتحديد نطاؽ استخداـ النماذج الداخلية يف  يتم استخدامها ، أداة تنظيميةكما يعرؼ أيضا بأنو
 حيث يتم استخداـ النماذج الداخلية يف أنظمة السوؽ ادلالية، سواء يف القطاع ادلصريف أك الشركة،

 شركاتفيما يتعلق باؿ، ك، كاختبار ادلبلءة السويسرم2التأمُت كمن األمثلة على ذلك قواعد بازؿ 
 يف أف الشركة اليت تستخدـ ظلوذجها ،سبثل األساس ادلنطقي كراء اختبار االستخداـ يفالسويسرية للتأمُت

 ذلا حافز على تعديل النموذج على ضلو ؼلفض فيو رأس ،الداخلي فقط حلساب رأس ادلاؿ التنظيمي
 ا إثبات استخداـ ظلوذجوا الذم يتعُت عليوشركةكعلى النقيض من ذلك، فإف اؿ، ادلاؿ ادلطلوب

 حافز لتحسُت نوعية النموذج ا لو، خارج حساب رأس ادلاؿ التنظيمي،الداخلي لؤلغراض الداخلية
.   اجملاالت اليت ينبغي أف يستخدـ فيها النموذج الداخلي120من ادلادة (CEIOPS)تستمد ك

 

                                                           
1
Robin Rühlicke, Robust Risk Management in the Context of Solvency II Regulations, Dissertation 

zur Erlangung des Doktorgrades Dr. rer. Pol, Universität Duisburg-Essen, Fakultät für Wirtschaft 

swissenschaften,  2013, p29. 
2
 Ibid, p30. 

3
 Anthony DERIEN, op.cit, p39. 
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  CEIOPSمجاالت استخدام النموذج الداخلي وفقا لـــ  (:11-3)الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Robin Rühlicke, Robust Risk Management in the Context of Solvency II 

Regulations, Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades Dr. rer. Pol, Universität Duisburg-

Essen Fakultät für Wirtschaftswissenschaften,  2013, p30.  

للنموذج الداخلي على أساس عشرة مبادئ " مادم دبا فيو الكفاية"كتقًتح أف يتم التحقق من استخداـ 
: كاليت ؽلكن تلخيصها يف اجلدكؿ التارل

  CEIOPS مبادئ اختبار االستخدام كما اقترح (:5-3)الجدول رقم 

  المبدأ األساسي
 

 :1ادلبدأ 
 

 :2ادلبدأ 
 :3ادلبدأ 
 :4ادلبدأ 
 :5ادلبدأ 
 :6ادلبدأ 
 :7ادلبدأ 
 :8ادلبدأ 
 :9ادلبدأ 

 

  غلب أف يكوف استخداـ الشركة للنموذج الداخلي كافيا شلا يؤدم إذل الضغط
 ؛لتحسُت نوعية النموذج الداخلي

  أف تكوف اإلدارة العليا كاذليئة اإلدارية أك اإلشرافية، قادرة على إثبات فهم النموذج
 ؛الداخلي

 ؛أف يتوافق النموذج الداخلي مع ظلوذج العمل 
 شركة؛غلب استخداـ النموذج الداخلي لدعم عملية صنع القرار كالتحقق منها يف اؿ 
 ؛يغطي النموذج الداخلي سلاطر كافية جلعلو مفيدا يف إدارة ادلخاطر كازباذ القرارات 
 ؛غلب على الشركات تصميم ظلوذج داخلي حبيث يسهل ربليل قرارات األعماؿ 
 ؛غلب أف يدمج النموذج الداخلي على نطاؽ كاسع مع نظاـ إدارة ادلخاطر 
 ؛غلب استخداـ النموذج الداخلي لتحسُت نظاـ إدارة ادلخاطر يف الشركة 
 ؛غلب أف يكوف االندماج يف نظاـ إدارة ادلخاطر متسقا جلميع االستخدامات 
 قل من التشغيل الكامل أليتم احتساب متطلبات رأس ماؿ ادلبلءة سنويا على ا

كأيضا عندما يكوف ىناؾ تغيَت كبَت يف ملف ادلخاطر اخلاص   للنموذج الداخلي،
أك ادلنهجية الناشئة عن / بادلشركع، فإف االفًتاضات اليت يقـو عليها النموذج ك 

 اختبار االستخدام

 تقييم رأس ادلاؿ االقتصادم كتوزيعو تقييم رأس ماؿ ادلبلءة كزبصيصها

 نظاـ إدارة ادلخاطر نظاـ احلوكمة

  القرارازباذعملية 
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إعادة احلساب ب  أف تقـوالقرارات أك تغيَتات ظلوذج األعماؿ، كاف من الضركرم
للوفاء   أك أم استخداـ آخر للنموذج، أك،لتوفَت معلومات زلدثة الزباذ القرارات

 .دبتطلبات اإلببلغ اإلشرافية
 

 

Source : Robin Rühlicke, Robust Risk Management in the Context of Solvency II 

Regulations, Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades Dr. rer. Pol, Universität Duisburg-

Essen Fakultät für Wirtschaftswissenschaften,  2013, p31.  

 :معايير الجودة اإلحصائية -
تعيُت متطلبات اجلودة للطرؽ ادلستخدمة يف النموذج الداخلي، كالبيانات ادلستخدمة كمدخبلت  ىي  
، باإلضافة إذل ذلك، فإهنا توضح نطاؽ النموذج الداخلي، كسنركز على جانبُت من معايَت اجلودة قؿ

 .طبيعة توقعات توزيع االحتماالت، كاخلصائص ادلطلوبة للطرؽ ادلطبقة يف النموذج: اإلحصائية
 كأف تطبق يف العمليات ،يتطلب أف تكوف توقعات توزيع االحتماالت كافية لًتتيب ادلخاطر حيث   

الداخلية اليت يتطلبها اختبار االستخداـ، كؽلكن أف يًتاكح ناتج النماذج الداخلية من التوزيعات 
ادلستمرة إذل التوزيعات ادلنفصلة اليت ربدد االحتماالت لبعض األحداث الرئيسية فقط، يف حُت أف 

األكؿ ىو األفضل بالتأكيد، على األقل إذا كانت االفًتاضات البلزمة للحصوؿ على توزيع مستمر من 
أك تركيب ظلوذج بارامًتم لو ما يربره، كقد يكوف ىذا األخَت معقوال يف   االستقراء، كخبلؿ االستيفاء

 إذا كاف يقـو كذلك بالنماذج ،بعض احلاالت، كؽلكن ادلوافقة على مثل ىذا النموذج من قبل ادلشرفُت
 كمبدأ التناسب، أك إذا دل تكن شركةإذا كاف كافيا بالنظر إذل سلاطر اؿكاليت تعترب شلارسة سوقية قياسية، 

 التشغيلر ىناؾ ظلاذج أفضل متاحة، كمن أنواع ادلخاطر اليت ؽلكن أف تقع ضمن الفئة األخَتة سلاط
  1 .ظلوذجاؿتوفر سول عدد قليل من ادلبلحظات لبناء محيث عادة ال 

يُنص على أهنا غلب أف تكوف قابلة ؼكفيما يتعلق باألساليب ادلستخدمة يف النموذج الداخلي،    
 أف تستخدـ تقريبات عندما ال تتمكن من شركات كؽلكن أيضا لل2للتطبيق كذات صلة ككافية،

مباشرة من ناتج توزيع التنبؤات احملتملة بواسطة النموذج الداخلي، كيف كلتا ( SCR)استخبلص معدؿ 
احلالتُت، من الضركرم أف يكوف مستول محاية محلة الوثائق اليت يتم احلصوؿ عليها هبذه الطريقة مساكيا 

 . ألفق زلدد بسنة كاحدة%99,5دلستول ثقة يقدر بػػػ 

                                                           
1
 Robin Rühlicke, op.cit, p30. 

2
 Ibid, p32. 
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 الداخلي، كبناء ا الثقة يف أداء كنتائج ظلوذجوشركةكتسب اؿت كاذلدؼ من عمليات التحقق ىو أف 
 1 .على ذلك، ال بد من التحقق من جوانب سلتلفة كثَتة من النموذج الداخلي

يتطلب التحقق على األقل من البيانات كاألساليب كاالفًتاضات، حكم اخلرباء كالتوثيق كالنظم حيث 
 كبالنسبة ،كتكنولوجيا ادلعلومات،  كاستخداـ االختبار، كأدكات التحقق من صحة العمليات نفسها

للجوانب الكمية إلجراءات التحقق من الصحة، ػلدد عدد من األدكات اليت غلب أف تستخدمها مجيع 
، أم اختبار النتائج مقابل التجربة، كاختبار متانة النموذج الداخلي، كاإلجهاد كاختبار شركاتاؿ

 .السيناريوىات، كإحالة األرباح كاخلسائر
كالثالث من أدكات التحقق، اإلجهاد كاختبار السيناريوىات، ىو أساسا امتدادا لتحليل احلساسية 

للسيناريوىات، كىي تعٌت بتطوير السيناريوىات ادلعاكسة كالتحقيق يف العواقب على الشركة يف حالة 
، على الرغم من أف (2 الركيزة )أما رلاؿ تطبيقو الرئيسي فهو العنصر الثاين، حدكث ىذه السيناريوىات

  .اختبارات اإلجهاد كالسيناريو ىي جزء مهم من تقييم ادلخاطر كادلبلءة
كتؤدم ادلمارسة  ،ستخداـ االربقق من صحة اختبارللالربح كاخلسارة ىو أداة  كأخَتا، فإف إسناد

 إذل بياف ادلخاطر الذم ينبغي أف يقابلو النموذج ،السنوية إلحالة األرباح كاخلسائر إذل كحدات األعماؿ
رباح كاخلسائر من ىذه اخلطوة يف ألستخداـ، ينبغي استخداـ االكفيما يتعلق باختبار ا، الداخلي

  2.عمليات إدارة ادلخاطر
 (Calibration test)المعايرة اختبارات- 
 ٢ ادلبلءة توجيهات تفرضو ما عن ،سلتلفة زمنية مدد باستخداـ التأمُت لشركات يسمح االختبار ىذا  

            اليت مت توفَتىا حلملة الوثائق موافق لػ احلماية مستول أف إذ للخطر، آخر مقياس كاستخداـ
  (VaR:99,5% ) دلدة زلددة بالسنة.

3
  

 

 (Profit and loss attribution)  الربح والخسارةإسناد -
 . من الشركات مراجعة أسباب كمصادر الربح كاخلسارة لكل كحدة عمل رئيسية(121)تقتضي ادلادة   
 كإظهار كيف أف تصنيف ادلخاطر يف ،قلألغلب على الشركات القياـ هبذا التحليل سنويا على اك

 4.النموذج الداخلي يشرح مصادر كأسباب الربح كاخلسارة

                                                           
1
 Robin Rühlicke, Op.cit, p33. 

2
 Ibid, p34. 

3
 Anthony DERIEN, op.cit, p39. 

4 Financial Services Authority, Insurance Risk Management: The Path To Solvency II, Discussion Paper 

08/4, London, September 2008, P37. 
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ك اذلدؼ من ىذا احلكم ىو تقييم  ، باحلاجة إذل إعادة اختبار النماذج(121)كتتعلق أحكاـ ادلادة   
ما إذا كاف النموذج تنبؤيا دبا فيو الكفاية يف ضوء خربة الشركة، شلا يعٍت أف النموذج ينبغي أف يكوف 

 . حبيث تكوف مصادر الربح كاخلسارة معلنة يف مرحلة مبكرة،دقيقا دبا فيو الكفاية
 أف تثبت أف النموذج الداخلي يولد أرقاـ من الناتج ،كيتعُت على الشركات اليت تستخدـ ظلوذجا داخليا

كستحتاج الشركة إذل أف تكوف قادرة على شرح التغيَتات اليت أدخلتها على  ،تتسق مع التجربة الفعلية
 .خلربةادلبنية على اا توالنموذج الداخلي نتيجة لتحليبل

 (Validation standards) معايير التحقق-
ينبغي على الشركات مراجعة ظلوذجها الداخلي كالتحقق منو، شلا يدؿ على كجود عمليات مناسبة    

شركة تقـو اؿصحة عملية تكرارية، كاليت من خبلذلا اؿالتحقق من ك  ،إلدارة ادلخاطر كرأس ادلاؿ
 كيؤكد أف عملياهتا لتعيُت تقديرات ،باستخداـ ظلوذج داخلي يوضح كيف كصلت إذل تقديرات ادلخاطر

 .ادلخاطر من ادلرجح أف تعمل على النحو ادلنشود
 إلببلغ عملية صنع القرار، غلب أف يفهم أكال أنو ؽلثل ،كلكي يستخدـ ىذا النموذج من قبل اإلدارة  

 خاطرادلكل  كلكن على مستول ،سبثيبل قويا للمخاطر احملتملة، كليس فقط على مستول الشركات
 .ة الفرعيخاطركادل

كمن ادلرجح أف ينطوم تأمُت ىذه النتيجة على رلموعة من األشخاص داخل الشركة، دبا يف ذلك 
 .البعض الذين ال يشاركوف تقليديا يف أنشطة إدارة رأس ادلاؿ كالنمذجة

كيرتبط معيار التحقق من الصحة باختبار االستخداـ، كال سيما شرط أف تكوف اإلدارة العليا للشركة 
 .مسؤكلة عن استمرار مبلءمة النموذج

 أنظمة ، اليت تقضي بأف يكوف لدل اإلدارة العليا للشركة(114)كيرتبط معيار التحقق أيضا بادلادة 
كلتحقيق فعالية التحقق، فإف التحدم ، تكفل أف يعمل النموذج بشكل سليم على أساس مستمر

 ستكوف مهمة سواء ،كلذلك فإف االستقبللية السليمة لوظيفة التحقق من الصحة ،ادلوضوعي ضركرم
كغلب أف ؽلتلك األفراد الذين يقوموف بعملية التحقق ادلهارات كادلعارؼ ، كانت داخلية أك خارجية

 جزئيا على األقل ،كبالنسبة لبعض الشركات، قد يكوف استخداـ التحقق اخلارجي، كاخلربات البلزمة
ادلادة ) كاستمرار تشغيلو على عاتق اجمللس ،كتقع ادلسؤكلية عن تصميم النموذج الداخلي، هنجا مناسبا

ككيف  كػلتاج اجمللس إذل النظر يف طبيعة عملية التحقق ادلعتمدة، كيرتبط بوظيفة إدارة ادلخاطر (114
 1 :ؽلكن تفويض مسؤكلياهتم كاإلببلغ عنها، دبا يف ذلك

 .سؤكلية عن عملية التحققدلا -
 الذم يتم عرضو على رللس ،معلومات اإلدارة ادلنتظمة حوؿ التحقق من صحة النموذج الداخلي -

                                                           
1
Financial Services Authority, Op.cit, P38. 



  عهى شركاث انتأيٍنIIانرهاناث انًفروضت ين يعٍار انًالءة ...............انفصم انثانج
 

 187 

 .الذم يواجهواإلدارة كالتحدم 
 .أف تكوف الوثائق النموذجية كافية للسماح بالتحقق ادلستقل للنموذج الداخلي -

 كالتحديثات ،ككجزء من تصميم النموذج الداخلي، غلب أف تتضمن الشركة دكرة منتظمة من التحقق
كمع ذلك، قد ربتاج الشركات إذل ربديث ظلاذجها الداخلية بشكل أكثر ، الضركرية للنموذج الداخلي

إدارة جديدة )تواترا شلا كانت زبطط لو يف بعض الظركؼ، على سبيل ادلثاؿ، نظرا لتغَت حالة الشركة 
 (.إسًتاتيجية جديدة، خطوط أعماؿ جديدة، عمل منافس جديد، ظهور خسارة غَت متوقعة، اخل

 (Documentation) التوثيق- 
 كمتكاملة دبا فيو ،شاملة كمفصلة (اجلزئية كالكاملة)غلب أف تكوف كثائق مجيع النماذج الداخلية    

 . بفهم النموذج الداخلياألخرل للسماح لؤلطراؼ ،الكفاية
 كسبكن ادلوظفُت اجلدد من فهم النموذج ، كالتارؼلية للنموذج،كينبغي أف ربدد الوثائق احلالة الراىنة

كينبغي أف تسجل أيضا األساس ادلنطقي للقرارات ادلتعلقة باالفًتاضات  ،كاستخدامو بفعالية
 1 .كالبارامًتات

 السيناريوهات واختبارات التحمل: المطلب الثالث
ظهر مؤخرا العديد من أدكات قياس ادلخاطر كاحلد من آثارىا، كيتم استخداـ بعض ىذه األدكات   

 .لرصد سلاطر زلددة، بينما تستخدـ أدكات أخرل للتعامل مع رلمل ادلخاطر اليت تتعرض ذلا ادلنشأة
 (Stress Testing) اختبارات التحمل: الفرع األول

 :(الضغط)مفهوم اختبار التحمل: أوال
   :اختبار التحمل-1
ىي أداة ضركرية إلدارة التأمُت، كغلب أف تكوف ىذه االختبارات  (اإلجهاد) اختبارات التحمل   

 .عنصرا أساسيا يف اإلطار العاـ إلدارة ادلخاطر يف شركات التأمُت، كربديد رأس ادلاؿ
كاختبارات اإلجهاد ىي األدكات ادلناسبة لشركات التأمُت الستخدامها يف تقييم ادلخاطر اليت زبضع ذلا 

للتأكد من حدكدىا اخلاصة للمخاطر، اليت ىي على استعداد الزباذىا، كيشمل مصطلح اختبار 
الضغط كبل من اختبار احلساسية، كاختبار السيناريوىات، كيضطلع ىذاف النهجاف من قبل شركات 
التأمُت لتوفَت فهم أفضل ألكجو الضعف اليت يواجهوهنا يف ظركؼ غَت ظلطية، كىي تستند إذل ربليل 

 . تأثَت السيناريوىات السلبية غَت احملتملة كإف دل تكن مستحيلة

                                                           
1
Financial Services Authority, op.cit, p39. 
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كؽلكن أف تكوف ىذه الضغوط مالية أك تشغيلية، أك قانونية، أك اليت تنطوم على السيولة، أك تكوف 
 1.ذات صلة بأم سلاطر أخرل قد يكوف ذلا تأثَت اقتصادم على شركة التأمُت

على كجو التحديد يقدر اختبار احلساسية تأثَت ربرؾ كاحد أك أكثر من عامل خطر معُت، أك عدد 
 .قليل من عوامل اخلطر ادلرتبطة ارتباطا كثيقا على الوضع ادلارل للمؤمن

 ك اختبار الضغط ىو تقنية إدارة ادلخاطر ادلستخدمة، لتقييم التأثَتات احملتملة على الوضع ادلارل 
أك حركة رلموعة من ادلتغَتات ادلالية، إف الًتكيز التقليدم الختبار اإلجهاد /للمنظمة حلدث معُت ك

 .يتعلق باألحداث االستثنائية كلكنها معقولة، ك ادلخطط ادلوارل يوضح ىذه التقنية (التحمل)
 تقنية اختبار التحمل: (12-3)الشكل رقم 

 
  Source : Mohan Bhatia, Stress Testing in Insurance Industry, Institute of 

Actuaries of India, 2010, p5. 

 2:كالتارل حلامر ثبلث كفق التحمل اختبار كيتم
   السيناريوىات كضع : ىاألول المرحلة-
 كؼلضع ادلعاكسة، كالسيناريوىات، ادلركزم السيناريو السيناريوىات، من نوعُت بُت التمييز ؽلكن كىنا   

 .توافقةـك متناسقة لفرضيات السيناريوىات ىذه كضع
 مستويات تغَت عدـ عن يعرب عامة كبصفة ادلستقرة، أك العادية الوضعية فيمثل ادلركزم للسيناريو بالنسبة

 .ادلرجع ىو باعتباره السيناريو ىذا أعلية كتتمثل كغَتىا، البورصة تامؤشر يف ارتفاع أك، التضخم
 كمقارنتها النتائج قبةامر مث نية،ازمادل معطيات على حادة تيراتغ شلارسة فهي ادلعاكسة السيناريوىات أما

 .ادلركزم بالسيناريو
الفرضيات  توافق : ةالثانی المرحلة-

                                                           
1 International Association of Insurance Supervisors (IAIS), STRESS TESTING BY INSURERS, Guidance 

Paper No. 8, 2003, p5 -6. 
2
وشركت  (CAAR)دراست هقارًت بيي الشركت الجزائريت للتأهيي وإعادة التأهيي -آلياث وهبادئ الحوكوت في شركاث التأهييشنافً كفٍت،  

(AXA) 353، ص2015، 45، يجهت كهٍت بغذاد نهعهىو االقتصادٌت انجايعت، انعذدللتأهيي. 
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 .كغَتىا ادلستأمنُت تصرفات التوظيف، سياسة ؼلص فيما متوافقة تكوف أف الفرضيات على غلب  
السيناريوىات  استعماؿ :ةالثالث المرحلة-
 .للشركة احملاسبية السياسة ككذلك األصوؿ لتوظيف ادلالية السياسة بتحديد التحمل ارباخت لنا يسمح  
 :السيناريوهات-2

    اختبار السيناريو على سبيل ادلقارنة ىو نوع أكثر تعقيدا من االختبار السابق، كالذم ػلتوم على 
التحركات يف كقت كاحد يف عدد من عوامل اخلطر، كغالبا ما تدرس اختبارات السيناريو تأثَت 

األحداث الكارثية على الوضع ادلارل لشركة التأمُت، كخاصة يف منطقة جغرافية زلددة، أك التحركات 
ادلتزامنة يف عدد من فئات ادلخاطر، اليت تؤثر على مجيع خطوط أعماؿ شركات التأمُت، أك عمليات 

 .أحجاـ االكتتاب، كأسعار األسهم، كربركات أسعار الفائدة: التداكؿ مثل
 1. التارؼلية كاالفًتاضية: كىناؾ نوعاف أساسياف من السيناريوىات

 .تعكس السيناريوىات التارؼلية التغَتات يف عوامل اخلطر، اليت حدثت يف حلقات تارؼلية زلددة 
 كتستخدـ السيناريوىات االفًتاضية ىيكل الصدمات اليت يعتقد أهنا معقولة، كلكنها دل ربدث بعد

 ككل نوع من السيناريو لو فوائده، كاعتمادا على ادلخاطر ؽلكن أف يكوف كبل النهجُت ذا قيمة، كينبغي 
 .بالتارل استخدامهما

كيستند جزء كبَت من اإلدارة ادلالية لشركة التأمُت إذل فهم النتائج ادلتوقعة، كالتغَت الطبيعي حوؿ ىذه 
النتائج ادلتوقعة، كيلـز إجراء ربليل لآلثار ادلالية للسيناريوىات غَت النمطية أك ادلتطرفة، للحصوؿ على 

نظرة شاملة للمخاطر ادلفًتضة، مثل قياس األثر احملتمل الهنيار سوؽ األسهم على زلفظة أسهم 
شركات التأمُت، كلقياس آثار احلركات غَت النمطية كادلتطرفة، ىناؾ العديد من التقنيات اليت ؽلكن 
استخدامها يف اختبار اإلجهاد، كتشمل ىذه النماذج، النمطية احلتمية، كأنواع أخرل من النماذج 

 . العشوائية دبا يف ذلك هنج زلاكاة مونت كارلو
كغلب كصف كقياس ادلخاطر اليت يتم اختبار الضغط عليها، دبا يف ذلك ادلخاطر الغَت اخلطية كغَت 

 . ادلتماثلة مثل اخليارات كسلاطر الدفع ادلسبق
إذف شلا سبق ؽلكن القوؿ أف اختبار اإلجهاد ىو عملية لقياس تأثَت التغَتات السلبية يف كاحد أك    

عدد قليل نسبيا من العوامل اليت تؤثر على ادلركز ادلارل للمنظمة، يف حُت أف اختبار السيناريو ىو عملية 
لتقييم تأثَت العديد من األحداث اليت ربدث يف كقت كاحد على الوضع ادلارل للمنظمة، إال أف اختبار 

                                                           
1
 IAIS, Op.Cit, p6. 
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اإلجهاد ىو العملية الشاملة لتوفَت تقييم استشرايف لكفاية رأس ادلاؿ للمنظمات يف ظل ظركؼ 
 .اقتصادية كمالية افًتاضية

 أك الوضع ادلارل دلؤسسة مالية، كعند إجراء ،كالسيناريو ىو رلموعة من الظركؼ اليت تؤثر على االقتصاد
 1 :اإلجهاد كاختبار السيناريوىات، ىناؾ عدة اعتبارات مهمةاختبار 

كمن  (أم احتماؿ حدكثها)درجة اختبلؼ اختبارات اإلجهاد اليت تعكس درجة شلاثلة من الشدائد -
مث فهي قابلة للمقارنة؛ 

كارثية فضبل  (أحداث) تصف كيف ستعمل ادلنظمة خبلؿ حدث ،أم بنود يف خطة أعماؿ ادلنظمة-
عن أم أمثلة تنظيمية تارؼلية؛ 

 أك سلسلة من األحداث اجملتمعة اليت ذلا  ،قد يكوف سيناريو احلدث ادلتطرؼ حدثا كارثيا كاحدا-
 ؛نتائج كارثية

 كاألسواؽ خبلؿ األحداث ،كيف زبتلف اإلجراءات كردكد الفعل من سلتلف أصحاب ادلصلحة-
؛ "العادية"ادلتطرفة عن تلك خبلؿ األكقات 

 أك سيناريوىات االختبار بسبب ،ما إذا كانت الًتابطات ادلفًتضة مناسبة يف إطار افًتاضات الضغط-
على سبيل ) عندما تتفاعل ادلخاطر بطرؽ دل ينظر إليها تارؼليا ،احتماؿ حدكث عواقب غَت متوقعة

؛ (التغَت يف التعرض دلخاطر أخرل ادلثاؿ، قد يؤدم الضغط على أحد ادلخاطر إذل
الية ادل ىا ككيفية إظهار آثار، كيفية ربديد احلاالت اليت تؤدم إذل سلاطر غَت قابلة للقياس الكمي-

على ادلنظمة؛ 
 قد ال تتطلب التحقق شلا إذا ،ف بعض اختبارات اإلجهاد كالسيناريوىات ستكوف حاالت افًتاضيةإ-

 كاف السيناريو كاقعيا أـ ال؛
على سبيل ادلثاؿ، الكوارث، كاألحداث اليت ذلا تأثَت سليب على )بالنسبة آلثار األحداث الرئيسية -

قد ربتاج سلوكيات ادلخاطر إذل  (مسعة شركة التأمُت، كزبفيض درجة التصنيف من قبل ككالة تصنيف
ربليل أكثر دقة من النتائج السلبية األقل؛ 

 اليت ؽلكن قياسها، حيث قد يكوف تركيز التعرض يف رلاؿ ةصر جغرايفاىناؾ عن: األحداث اجلغرافية-
 . كحجم احلدث مهما ما،أك منطقة

 
                                                           

1
 Mark Bergstrom, Maryellen Coggins et autres, Op .Cit, p17. 
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 التردد واألفق الزمني الختبار التحمل: ثانيا
  ذبرل اختبارات الضغط على األقل سنويا، كباإلضافة إذل ذلك يتم إجراء اختبارات الضغط اللتقاط 

 أم أنو من ادلناسب عادة أداء اختبار الضغط العوامل اجلديدة ادلتطورة، كتطورات خصائص احملفظة،
كىذا مناسب أكثر لشركة التأمُت مع ادلخاطر العالية، أك عندما تكوف متطلبات على األقل سنويا، 

السوؽ تتغَت بسرعة، يف حُت يكوف اختبار الضغط ادلناسب لشركة التأمُت مع ادلخاطر ادلنخفضة أقل 
تواترا ، كقد يطلب ادلشرفُت إجراء اختبار ربمل أكثر تواترا على سبيل ادلثاؿ كل ثبلثة أشهر، إما على 
سبيل ادلمارسة العامة، أك استجابة لظركؼ معينة من السوؽ أك شركة التأمُت، كيف اختبار التحمل غَت 

 1 .السنوم قد تطلب السلطة اإلشرافية تفاصيل أقل شلا ىو عليو بالنسبة الختبار التحمل السنوم
كاختبار التحمل يدرس آثار كتأثَتات األفق الزمنية ادلختلفة، على خطط األعماؿ التجارية، كادلخاطر 

 2.اإلسًتاتيجية، كادلتطلبات التشغيلية ادلستقبلية
كاألفق الزمٍت ػلتاج إذل فًتة طويلة دبا فيو الكفاية، ليكوف آثار اإلجهاد كاضحا سباما إلدارة العمل 

كإلظهار النتائج لبعض ادلخاطر، كىذا قد يتطلب اختبار اإلجهاد خبلؿ دكرة اقتصادية كاملة، ككمثاؿ 
 سنوات، كغَت احلياة دلدة 5يف كندا النتائج ادلالية للمشركع يف شركات التأمُت على احلياة  تكوف كل 

 .سنتُت على األقل

 النمذجة التقنية المستخدمة في اختبار التحمل: ثالثا
    تستخدـ سلتلف تقنيات النمذجة يف اختبار التحمل، إف استخداـ ظلوذج سلاطر خاص يعتمد على 

ظركؼ شركة التأمُت، كالنهج ادلتبع يف تقييم كإدارة ادلخاطر، كالطرؽ الشائعة تستخدـ كتستند على 
أك العشوائي، كيف شكلها األساسي فإف  (القطعي)النمذجة الساكنة أك ادلتحركة، كالنهج احلتمي 

النمذجة الساكنة تعٍت أف ربليل الوضع ادلارل للمؤمن يف نقطة زمنية زلددة، يف حُت أف النمذجة 
الديناميكية تأخذ يف االعتبار التطورات على مدل فًتة زمنية معينة، يف حُت تدرس النماذج احلتمية 

األثر ادلارل يف حالة حدكث سيناريو معُت، يف حُت أف سيناريو النماذج العشوائية يأخذ بعُت االعتبار 
احتماؿ سيناريوىات سلتلفة ربدث، ككمثاؿ بسيط على اختبار اإلجهاد احلتمي الثابت الذم تقـو بو 

شركة التأمُت عند ربديد مستول رأس ادلاؿ ادلناسب ذلا، تفحص آثار نسب اخلسارة يف ميزانيتها 

                                                           
1
 International Association of Insurance Supervisors (IAIS), op.cit, p13. 

2
 International Association of Insurance Supervisors (IAIS), STRESS TESTING BY INSURERS, Op .cit, p13. 
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العمومية، كال تأخذ ىذه االختبارات يف احلسباف االحتماالت الفعلية لنسب اخلسارة ادلختلفة اليت 
 1.ربدث

ىي تقنيات أكثر تقدما، كىي تستند على االحتماالت، اليت تتنبؤ بكيفية تفاعل : النماذج العشوائية-
ادلعلمات ادلالية الرئيسية مع بعضها البعض مع مركر الوقت، كتوليد النتائج ادلستندة إذل زلاكاة تلك 

ادلعايَت يف ادلستقبل، كمن مزايا النمذجة العشوائية ىو أنو يوفر مؤشرا على ادلدل لتحديد احتماؿ 
على )حدكث نتائج مالية سلتلفة، كىذا مفيد يف ربقيق مستول معُت من الثقة يف مستول ادلبلءة ادلالية 

  2(.%0,5سبيل ادلثاؿ خطر اإلفبلس بنسبة 
كالنماذج العشوائية مفيدة، كأحيانا ضركرية حىت تتضمن عقود التأمُت كبل من اخليارات ادلضمنة 

كالضمانات ادلالية، كيف ىذه الظركؼ من ادلرجح أف تكوف ىناؾ حاجة إذل النمذجة العشوائية ألغراض 
 .الكشف ادلارل ككذلك اختبار التحمل

ادلعركؼ أيضا  (TVaR)، ك(VaR)كمن أمثلة تقنية قياس ادلخاطر العشوائية القيمة ادلعرضة للخطر 
باسم العجز ادلتوقع حلملة الوثائق، كىو األكثر شيوعا يف الكثَت من األحياف لنمذجة األحداث 

الكارثية، كمع ذلك فإف النماذج اإلحصائية، مثل القيمة ادلعرضة للمخاطر ذلا قدرة زلدكدة على التقاط 
ما ػلدث يف ظركؼ استثنائية، أك أحداث متطرفة بدقة، نظرا ألف االستدالؿ اإلحصائي غَت دقيق  
دكف كجود عدد كاؼ من ادلبلحظات، كعلى أم حاؿ يقـو على استقراء اخلربة السابقة يف مستقبل 

 . غَت معركؼ
 كغلب أف تكوف عملية اختبار الضغط بأكملها موثقة بشكل جيد، كينبغي أف يوجد دليل  

 3:لئلجراءات
 يصف ادلبادئ األساسية لنهج اختبار الضغط؛-
 توثق التقنيات الكمية ادلستخدمة؛-
 تصميم كثائق ظلاذج اختبار اإلجهاد؛-
 سرد الضوابط كاإلجراءات جزء ال يتجزأ من عملية اختبار اإلجهاد؛-
 .يصف ادلعايَت ادلستخدمة لتحديد السيناريوىات اليت سيتم اختبارىا-

 
                                                           

1
International Association of Insurance Supervisors (IAIS), STRESS TESTING BY INSURERS, Op .cit , p13. 

2
 Ibid, p14. 

3
 IAIS , Ibid, p15. 
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 (Monte-Carlo )محاكاة: نيالفرع الثا
  ىذه األساليب ىي فئة من اخلوارزميات، اليت تقـو على أخذ العينات العشوائية ادلتكررة، كغالبا ما 
تستخدـ عند زلاكاة النظم ادلادية كالرياضية، كىي مفيدة لنمذجة الظواىر مع عدـ اليقُت الكبَت يف 

1ادلدخبلت، 
كتتطلب زلاكاة مونت كارلو توليد أرقاـ عشوائية سلتلفة، من أجل الوصوؿ إذل القيمة  

 ضعفا من أجل زيادة دقة 100ادلعرضة للخطر الصحيحة، كينبغي زيادة توليد األرقاـ العشوائية دبقدار 
مونيت كارلو عادة يف اختبار اإلجهاد، كادلعلمات  ستخدـ زلاكاةتكمع ذلك،  .القيمة ادلعرضة للخطر 

 2 .ادلستخدمة يف قياس القيمة ادلعرضة للخطر
 ليكوف ذلا توزيعات ربددىا ،مت تعديلهامد أرقاـ عشوائية اليت مكؿتركز على تزلاكاة مونيت كارلو إذف ؼ

يأخذ النموذج رلموعة من القيم احملتملة لكل ، كالبيانات التارؼلية كالتقلبات ادلقدرة كاالرتباطات
 كيستخدـ تلك القيم حلساب األسعار ادلقابلة جلميع ،متغَتات السوؽ خبلؿ كل عملية زلاكاة

 .ادلواقف
 .لقيمة السوقيةؿعطي سبثيل تكل زلاكاة ك مرة، 20.000 إذل 10.000كتكرر ىذه احملاكاة عادة دلدة 

ىو األسلوب األكثر تقدما إال أنو  ،أخذ الكثَت من الوقتتمونت كارلو -على الرغم من أف زلاكاة 
 3 .لقياس ادلخاطر ألهنا ال تعتمد على مسار زمٍت تارؼلي كاحد

كلتوليد أرقاـ عشوائية موحدة، يستخدـ احلاسوب عادة ما يعرؼ بتسلسل األرقاـ شبو العشوائية، كىو 
 (كىو أمر حتمي عند اختيار احلالة األكلية أك يتم اختيار القيمة)خوارزمية لتوليد تسلسل من األرقاـ 

كىناؾ أيضا إمكانية استخداـ تسلسل  ،التسلسل سلوؾ عينة مستمدة من توزيع موحدىذا كػلاكي 
كىذه ىي النقطة اليت يتم فيها اختيار نقاط العينة بشكل منتظم  (أك تناقض منخفض)شبو عشوائي 
  . كفقا خلوارزمية معينة، هبدؼ تقليل التباين يف أم مقدر ػلسبالقيم قريبةحبيث تكوف 

 يف القدرة على ،على التقنيات األخرل كتتمثل إحدل ادلزايا الرئيسية اليت تتميز هبا طريقة مونيت كارلو
، كىذا يقارف بشكل إغلايب مع ينالعمل مع ادلشاكل اليت تتألف من عدد كبَت من مصادر عدـ اليق

  4.تقنيات التكامل العددم األخرل، كاليت عادة ما تنهار عندما تصبح أبعاد ادلشكلة كبَتة جدا

                                                           
1
Mark J. Cathcart, Monte Carlo Simulation Approaches to the Valuation and Risk Management of Unit-

Linked Insurance Products with Guarantees, Thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy, School 

of Mathematical and Computer Sciences, Heriot-Watt University, 2012,  p14.  
2
 Ismail Yildirim, op.cit, p160. 

3 Willi Ufer, The “Value at Risk” Concept for Insurance Companies, Article, p176. 
4
Mark J. Cathcart, op.cit,  p15. 
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  (Monte Carlo) خطوات محاكاة -

 1:تتضمن  زلاكاة مونيت كارلو اخلطوات التالية

 ؛ اختيار شدة اخلسارة كظلوذج تكرار اخلسارة احملتملة-1
 ؛من اخلسائر يوميا أك أسبوعيا فيما يتعلق بتواتر توزيع اخلسارة n توليد عدد- 2

 ؛دلبلحظة  توزيع شدة اخلسارة Xi (i = 1,…, n) توليد اخلسائر -3
تلخيص كل  لؤلسبوعية، مث( N = 52) للخسائر اليومية، أك( N = 365 ) لػػ3 ك 2تكرر اخلطوتُت - 4

 ؛الذم ىو اخلسارة السنوية S على شي مت توليده للحصوؿ

للحصوؿ على توزيع اخلسارة  ( على األقل5000)مرات عدة  4 إذل 2 تكرر اخلطوات من -5
 ؛اإلمجالية السنوية

. يتم احتساب القيمة ادلعرضة للمخاطر مع أخذ النسبة ادلئوية من توزيع اخلسارة اإلمجالية- 6

  إلزامية تقوية أنظمة الرقابة الداخلية في إطار إدارة المخاطر: المبحث الثالث
    باعتبار الرقابة الداخلية الركيزة األساسية، يف تفعيل دكر إدارة ادلخاطر يف ادلؤسسات ادلالية كمنها 

شركات التأمُت، كباعتبارىا النظاـ الرقايب، كإحدل األدكات الرقابية اذلامة، كبالتارل فتقوية أنظمة ىذه 
 .2الرقابة أمر بالغ األعلية، لتنفيذ متطلبات ادلبلءة 

هيكل وتنظيم أنظمة الرقابة الداخلية لشركات التأمين : المطلب األول
مع التطور الكبَت الذم عرفتو صناعة التأمُت، أصبح تنظيم أنظمة الرقابة الداخلية للقياـ بدكرىا    

 .ادلأموؿ يف ربسُت إدارة ادلخاطر أمر بالغ األعلية، كىذا ما نسعى توضيحو يف ىذا ادلطلب

  أنظمة الرقابة الداخلية لشركات التأمين: الفرع األول
  وأهدافها الرقابة الداخلية لشركات التأميننظام: أوال
 :نظام الرقابة الداخلية لشركات التأمن-1
غلب على شركة التأمُت إنشاء كصيانة كتشغيل نظاـ رقابة داخلية كاؼ كفعاؿ، يشتمل على رلمل    

دارة التنفيذية بضمانات إلاالسًتاتيجيات، كالسياسات كاإلجراءات، كالضوابط لتزكيد رللس اإلدارة، كا

                                                           
1
 E. KARAM, F. PLANCHET, Op. cit, p23. 
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 1:باستمرار كفق معقولة من كجهة نظر الرقابة بأف أعماؿ التأمُت يتم تنفيذىا
 . اليت ػلددىا رللس اإلدارةاإلسًتاتيجية-
 .األىداؼ اليت كضعتها شركة التأمُت-
 كتكنولوجيا ادلعلومات كادلالية، كسياسات ،السياسات كالعمليات الرئيسية يف رلاؿ األعماؿ التجارية-

  .دارةإلكإجراءات إدارة ادلخاطر ذات الصلة اليت ػلددىا رللس ا
 .التشريعات اليت تنطبق على شركة التأمُت-

كغلب أف يكوف نظاـ الرقابة الداخلية مبلئما لطبيعة كحجم، كمدل تعقيد أعماؿ كسلاطر شركة التأمُت 
 :كغلب على األقل أف ينص على

 . كاكتماؿ ادلعلومات ادلالية كغَت ادلالية للمؤمن،الضوابط ادلناسبة لتوفَت تأكيد معقوؿ على عدالة كدقة-
 . لضماف احًتاـ ىذا الفصلرقابة كاؿ،الفصل السليم بُت الواجبات-
 .الضوابط ادلناسبة إلجراءات كسياسات األعماؿ الرئيسية األخرل-
  . اإلدارةسؿمجلس اإلدارة، كيتم مراجعتها بانتظاـ من قبل مجحيات اليت يوافق عليها صبل اؿضتفوم-
 ادلستويات لكي تكوف فعالة، دبا يف ذلك على مستول اإلجراءات أك  كل علىرقابة شاملةضع ك-

 . كعلى مستول الكياف القانوين أك رلاؿ األعماؿ التجارية،ادلعامبلت
 2:الداخلية لتغطية مسائل مثلرقابة تقدًن تقارير عن نظاـ اؿكيف األخَت غلب 

 ادلتعلقة بالرقابة الداخلية؛ اإلسًتاتيجية-
مرحلة تطوير نظاـ الرقابة الداخلية، دبا يف ذلك النطاؽ الذم يغطيو، ك اختبار النشاط، كاألداء مقابل -

؛ إتباعهاأىداؼ نظاـ الرقابة الداخلية السنوية أك الدكرية اليت غلرم 
ادلطبقة فيما يتعلق بنظاـ الرقابة الداخلية  (ادلوظفُت كادليزانية كما إذل ذلك)ادلعلومات ادلتعلقة بادلوارد -

 كنطاؽ كتعقيد أعماؿ كسلاطر كالتزامات ،دبا يف ذلك ربليل مدل مبلءمة تلك ادلوارد يف ضوء طبيعة
ادلؤمن؛ 

عايَت  دل أك رلاالت األعماؿ الرئيسية لشركة التأمُت،تقييم لكيفية أداء سلتلف الوحدات التنظيمية-
كأىداؼ الرقابة الداخلية؛ 

                                                           
1
 Dube Phineas Tshidi, Long-term and Short-term Insurance Acts, 1998: Governance and risk management 

framework , GOVERNMENT GAZETTE, No. 38357, DECEMBER 2014, p17. 
2
SAMMY M. MAKOVE, guideline on Risk Management and Internal Controls, the Insurance Regulatory 

Authority, 2013, p11. 
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 . أك اليت مت ربديدىا كالردكد عليها،مراقبة أكجو القصور كالضعف كاإلخفاقات اليت نشأت-
كعند تصميم نظاـ فعاؿ للرقابة الداخلية غلب على شركة التأمُت أف تأخذ يف احلسباف ما يلي على 

 1:األقل
الرقابة ادلناسبة لتوفَت ضماف على دقة كاكتماؿ دفاتر كسجبلت كحسابات شركة التأمُت، كعلى  -

التوحيد ادلارل كإعداد التقارير، دبا يف ذلك التقارير ادلقدمة إذل اذليئة؛ 
الرقابة ادلناسبة لعمليات كسياسات األعماؿ الرئيسية األخرل، دبا يف ذلك القرارات التجارية الرئيسية  -

، كظائف تكنولوجيا ادلعلومات اذلامة، كالوصوؿ إذل (دبا يف ذلك ادلعامبلت بُت الشركات)كادلعامبلت 
 .قواعد البيانات كنظم تكنولوجيا ادلعلومات من قبل ادلوظفُت، كااللتزامات القانونية كالتنظيمية اذلامة

لفصل ادلناسب للمهاـ عند الضركرة كالرقابة لضماف مراعاة ىذا الفصل؛ ا -
        ادلعموؿ هبارقابة كاؿ، كالسياسات الرئيسية علی مستول شرکة التأمُت،جرد مرکزم للعمليات -

 .فيما يتعلق هبذه العمليات كالسياسات
 كأف ،عمليات التحقق بانتظاـ من أف رلمل مجيع ضوابط الرقابة الداخلية تشكل نظاما متماسكا -

ىذا النظاـ يعمل على النحو ادلنشود؛ 
 (ارجياخلداخلي أك اؿدقق ادلاليت تقـو هبا أطراؼ موضوعية مثل )االختبارات الدكرية كالتقييمات  -

 للسيطرة على ، كفائدتو جمللس اإلدارة،لتحديد مدل كفاية كاكتماؿ كفعالية نظاـ الرقابة الداخلية
 .عمليات ادلؤمن

 2تتمثل يف :أهداف الرقابة الداخلية2-
 :مصداقية التقارير المالية -

 كقدرة الشركة على ، ألنو يركز على تنظيم احملاسبة كالوظائف ادلالية،كغالبا ما يفضل ىذا اذلدؼ   
 . كجعلها يف شكل تقارير موجزة،تسجيل عملياهتا بدقة

 : الشركةأصولحماية  - 
 من سلتلف ،كيتعُت على ادلنظمة أف تتخذ إجراءات كآليات حلماية أصوذلا ادللموسة كغَت ادللموسة    

 .ادلخاطر

                                                           
1
 SAMMY M. MAKOVE, Op.cit, p12. 

2
 Seydou KONE, L’Audit et le Contrôle de Gestion dans les compagnies d’assurance ,  Séminaire IIA-

FANAF, Ouagadougou, Burkina FASO , 2007, p9.  
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 :اإلدارةاالمتثال للقوانين وتنفيذ تعليمات  -
دارة إل كتعليمات ا،تثاؿ للقوانُت كاللوائح ادلعموؿ هباالـغلب أف سبكن الرقابة الداخلية الشركة من ا   

 .العامة
 :تحسين العمليات -
كبالتارل، فإف  ، كيف تنفيذ سلتلف أنشطة الشركة،كربدد عملية الرقابة الداخلية أكجو القصور يف ادلنظمة  

ربليل العملية يسلط الضوء على ادلهاـ اليت دل تنفذ، كاألنشطة اليت يقـو هبا األشخاص الذين يفتقركف 
قد تؤدم ىذه النتائج إذل إعادة ح، ك أك ادلعلومات البلزمة ألداء ىذه ادلهاـ بشكل صحي،إذل الكفاءة

 .تنظيم بعض الوظائف
 :مراقبة األنشطة -
 .دارة الفعالة للمنظمةإل كا،تتبلقى غالبية أىداؼ الرقابة الداخلية ضلو السيطرة على أنشطة الشركة  
 من خبلؿ كضع إجراءات ئها،كبذلك أصبحت الرقابة الداخلية ركيزة للشركة، هتدؼ إذل ربسُت أدا  

أف فعالة كاحلفاظ على أصوذلا، كلزيادة الكفاءة، غلب أف تكوف الرقابة الداخلية كسيلة كقائية بدال من 
عقابية، كىي تتألف من رلموعة من الوسائل اليت أنشئت يف الشركة يف شكل تدابَت كإجراءات تكوف 

 .متكاملة مع ادلنظمة
الرقابة الداخلية نظام  (هيكل) مكونات :ثانيا
 1 :من الداخلية الرقابة نظاـ يتكوف   
 (:(Control Environment الرقابية البيئة-1

 مجيع أساسهنا أ كما دلوظفيها، الرقايب الوعي على كتؤثر ،الشركة أسلوب الرقابية البيئة ربدد    
 يلي شلا الرقابية البيئة عناصر تتكوف ك ،اذليكلية ك االنضباط توفر ك األخرل الداخلية الرقابة مكونات

 للرقابة الداعمة ادلواقف تشمل ك ادلوظفُت، ك لئلدارة األخبلقية كالقيم ،كادلهنية الشخصية النزاىة)
 فلسفة دبعٌت العليا اإلدارة اذباىات الكفاءة، الشركة، مستويات كل يف ك األكقات مجيع يف الداخلية

 (. البشرية ادلوارد شلارسات ك سياسات التنظيمي، اذليكل التشغيلي، ابوأسلو ك اإلدارة
: Risk Assessment))المخاطر تقييم-2

 ربديد كيفية ك ،ربليلها ك الشركة أىداؼ بتحقيق ادلتعلقة ادلخاطر على التعرؼ عملية كىي   
 تقييم الشركة، بأىداؼ ادلتعلقة ادلخاطر على التعرؼ )العملية ىذه تشمل ك مبلئم، بشكل مواجهتها

                                                           
1
( 2100 )طبيعت العالقت بيي جودة التذقيق الذاخلي وحوكوت الشركاث، إدارة الوخاطر والرقابت الذاخليت في ظل الوعيار رقنأوصٍف نخضر،  

 .169، ص2017، 17، يجهت انعهىو االقتصادٌت وانتسٍٍر وانعهىو انتجارٌت، انعذدطبيعت العول
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 تطوير ادلخاطر، يف للوقوع الشركة استجابة مدل تقييم ،تكرارىا احتماؿ أعليتها، حيث من ادلخاطر
 (.ادلخاطر دلواجهة حلوؿ

 (:Control Activities )الرقابية األنشطة-3
 حىت ك ،أىداؼ الشركة إصلاز ك ادلخاطر دلواجهة موضوعة إجراءات ك سياسات ىي الرقابية األنشطة   

 عمليات كفق متناسقة اختصاصات ذات ك ،مبلئمة تكوف أف غلب انوفإ فعالة الرقابية األنشطة تكوف
 الشركة أىداؼ مع متكاملة ك معقولة شاملة، التكاليف، قليلة كذلك تكوف أف ك ،دكرية زبطيط
 يف ك ادلستويات سلتلف على ك الشركة، مستويات كافة يف الرقابية األنشطة شلارسة يتم ك ،عاـ بشكل
 لنواحي الكاشفة ك الوقائية الرقابية الضوابط من متنوعة رلموعة تشمل ىي ك االختصاصات، كافة

 1.االضلراؼ
  (Information and Communication): واالتصاالت المعلومات-4

 الفورم فالتسجيل ،الداخلية الرقابة أىداؼ لتحقيق اجلوىرية الوسائل من التبليغ ك ادلعلومات تعترب    
 تكتسب حىت األساسية األمور من ،األحداث ك كغَتىا ادلالية للمعامبلت ادلبلئم التصنيف ك

 زلددة ك ،بادلوضوع الصلة كثيقة ادلعلومات تكوف أف غلب إذ عبلقة، ذات تكوف ك مصداقية ادلعلومات
 رقابتهم بأداء القياـ من ادلوظفوف يتمكن لكي ،الزمٍت اإلطار ك بالشكل تبليغها مت ك ،جيدا معركفة ك

 يتعُت فإنو لذلك ك ،(ادلناسب الشخص إذل ادلناسب الزمٍت التبليغ  )األخرل ـتومسؤكليا ك الداخلية
 .اذلامة األحداث ك ادلعامبلت كافة ك الداخلية الرقابة لنظاـ كامل توثيق إجراء

   (Monitoring): المراقبة -5
 ىذه إجراء ؽلكن ك أداءىا، جودة لتقييم الداخلية الرقابة أنظمة مراقبة الوقت دبركر الضركرم من    

 .منهما مزيج أك منفصلة تقييم كعمليات (ادلستمرة ادلراقبة)ركتينية  أنشطة خبلؿ من ادلراقبة

 .ات التأمينالرقابة الداخلية في شركأنظمة تنظيم : الفرع الثاني
أصبحت إجراءات الرقابة الداخلية اليت تنفذىا شركات التأمُت أثقل، كأكثر تطورا، كمع ذلك، غلب    

كتعترب ىذه الكفاية، من كجهة نظر ربوطية، ذات أعلية خاصة يف رلاالت   ككافية، أف تكوف مناسبة
... احملاسبة، كتكنولوجيا ادلعلومات معينة من النشاط،

كيف قطاع التأمُت، كيناقش ىذا  الرقابة الداخلية على نطاؽ كاسع يف األنظمة ادلصرفيةبيتم التعامل 
ادلوضوع كفقا لؤلحكاـ، كأحيانا عن طريق القانوف كاللوائح، كأحيانا عن طريق تعميم السلطة اإلشرافية 

                                                           
1
 .169 صيرجع سابق، أوصٍف نخضر، 
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 كالقواعد متشاهبة تقريبا، كغالبا ما تكوف شلاثلة جلميع ،كأحيانا عن طريق توصيات اجلمعيات ادلهنية
 1 .صوصيات التأمُتخل تطور  يفاخلدمات ادلالية، كأحيانا

يتعُت : " حيث كليس أكثر من ذلك،، حدد االرباد األكركيب التزاما من حيث ادلبدأ1992كيف عاـ     
 أف تشًتط أف تكوف لدل مجيع شركات التأمُت إجراءات ،على السلطات ادلختصة يف الدكلة العضو

  : معكلذلك غلب تكييف تنظيم  أنظمة الرقابة الداخلية، "كافية للرقابة الداخليةكإدارية سليمة 
التأمُت على ادلمتلكات كالتأمُت ضد احلوادث، كإعادة التأمُت، كالتأمُت : قطاع األعماؿ يف الشركة -

 ؛على احلياة كالتأمُت الصحي
 ؛حجمها-
 ؛اذليكل اذلرمي ذلا -
 ؛لتنويع اجلغرايفا -
 ؛اخل... لعمبلئها من األفراد كالشركات  -
 ؛توزيع رأس ادلاؿ -
 .قدرهتا على الوصوؿ إذل أسواؽ رأس ادلاؿ -

احًتاـ ادلبادئ األساسية   :ستند فعالية نظاـ الرقابة الداخلية على عدد من الشركط األساسيةتك    
كالتقنيات لتطبيقها السليم، كادلشاركة على مجيع ادلستويات من أصحاب ادلصلحة يف الشركة، كمراقبة 

 .تنفيذ اإلجراءات، كرصد درجة ربقيق األىداؼ
 : الرقابة الداخليةالمبادئ األساسية لتطبيق-
 إضفاء الطابع الرسمي على اإلجراءات

 يف اذليكل التنظيمي ،غلب تنظيم الشركة بشكل رشيد، شلا يعٍت أنو غلب كصف ىياكلها   حبيث 
، كحجمها كإسًتاتيجيتهاكإجراءاهتا ادلكتوبة كذبميعها يف دليل، كيتم تنظيم كل شركة كفقا ألىدافها، 

غلب أف يتضمن اذليكل التنظيمي قائمة جبميع األشخاص ادلرخص ذلم الزباذ ، ك كتنوع أنشطتها
 كغلعل لصاحل ،كينبغي أف ػلدد الدليل تفويض السلطة الذم غلب أف يكوف ال لبس فيو، قراراؿ

 2 .كينبغي تطبيق إجراءات رمسية كمنهجية متواصلة، األشخاص ادلؤىلُت دلمارسة تلك السلطات
 

                                                           
1 Jean-Louis Bellando, Le Controle Interne dans une entreprise d’assurance,  Lead Insurance Specialist, 

Financial Sector, 2004, p9. 
2
 Jean-Louis Bellando, op.cit, p10. 
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 جودة وتوافر المعلومات
 :غلب أف تكوف ادلعلومات اليت مت مجعها كاستغبلذلا يف نظم الرقابة الداخلية  
 ؛ذات صلة، أم تكييفها الستخدامها-
 ؛ زلايدة، أم خالية من أم تبلعب-
 من احلصوؿ على ادلعلومات اليت ػلتاجها كالنسب كما كظفغلب أف سبكن كل ـ: قابلة لبلستخداـ-

 ؛إذل ذلك
 كاألحداث اذلامة ،ادلعامبلت  ؽلكن التحقق منها، كاليت تنطوم على كثائق كاضحة كسهلة لفحص-

 .تصنيفها بشكل صحيح، كيتم غلب أف تسجل فوراك ،األخرل
(:"مناسب وسليم" اختيار )كفاءة وأمانة الموظفين 
 كيديركهنا ،إف فعالية إجراءات الرقابة الداخلية تتوقف على نزاىة كأخبلؽ الذين ينشئوف ىذه الضوابط  

 الصلة، كالتدريب ادلستمر يف ادلعاىد ميتم دعم كفاءة ادلوظفُت عن طريق التوظيف ذك،  كيرصدكهنا
 .ادلتخصصة كيف ادليداف، ككضع أىداؼ ربفيزية كتشجيع اخلطط ادلهنية

توفير الموارد البشرية والمادية الكافية:  
 كىذا يتطلب إنشاء ،غلب أف تكوف الرقابة الداخلية متناسبة مع كضع الشركة كادلخاطر اليت تواجهها   

 كلكن النفقات ادلتكبدة غلب أف تكوف متناسبة مع النتيجة اليت ،تنظيم مبلئم للموظفُت كأدكات التنفيذ
كإذا كانت اإلجراءات ادلستخدمة ، "العبلقة بُت التكلفة كالفوائد"مت احلصوؿ عليها، كفقا لقاعدة 
 فمن احلكمة التخلي دخبلت كادلطالبات أكثر تكلفة بكثَت من ادل،للكشف عن الغش يف ادلطالبات

كبصورة أعم، من الواضح أف الرقابة الداخلية اليت من شأهنا أف ربوؿ دكف حدكث أم خطأ أك  .عنها
 1 . كلكنها غَت مناسبة إذا كاف سعرىا باىظا،غش تكوف فعالة

 (:الفصل بين الواجبات)وظائف الالفصل بين 
 ترتيبات تفويض السلطة كادلسؤكلية، كالفصل يف ،الداخلية داخل شركة التأمُتلرقابة يتضمن إطار ا  

 .كتعترب الرقابة الداخلية فعالة عندما ال يقـو الشخص نفسو يف نفس ادلعاملة بأداء كظيفتُت، الواجبات
يستلزم التحقق من المعلومات ، الذي الرقابة الذاتية جزء ال يتجزأ من مبدأ الفصل بين الوظائف

 .والضوابط المتبادلة

                                                           
1
 Jean-Louis Bellando, op.cit, p11. 
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كيتألف الفحص ادلتقاطع من مقارنة معلومات شلاثلة كظهورىا يف كثائق سلتلفة، أك تربير ادلعلومات من -
 .مصادر سلتلفة، كتضاعف احلوسبة إمكانيات التدقيق التلقائي

 فعلى . تسجيلها من قبل شخصُت سلتلفُتاليت متالرقابة ادلتبادلة ىي ادلقارنة بُت نفس ادلعلومات -
 .ذلم كأمُت الصندكؽ الشيكات اليت يتلقاىا ادلؤمن ،سبيل ادلثاؿ، يسجل احملاسب األقساط

 لضماف ربقيق أىداؼ الرقابة ،كما أف الرصد ادلستمر من جانب ادلديرين التنفيذيُت ضركرم-
كؽلكن أف غلرم ىذا الرصد عن طريق إجراءات مربرلة، غلب أف يقـو ادلوظفوف بالتحقق منها ، الداخلية

 .بصورة منتظمة

 الرقابة الداخليةأنظمة األطراف الفاعلة في أنواع و: المطلب الثاني
   باعتبار الرقابة الداخلية يف شركات التأمُت مرجع أساسي، كنظاـ رقايب لتحديد اجملاالت اليت تتطلب 

 .التطوير يف النظم احلالية، فإف ىذه ادلهمة توكل ألشخاص ذكم خربة، ككفاءة عالية

 األطراف الفاعلة في الرقابة الداخلية: الفرع األول
 أك رلموعة من شركات التأمُت أك رلموعة ،شركةاؿيتم إعداد الرقابة الداخلية على مستول إدارة    

ككأداة إدارية ال غٌت عنها لصانعي القرار يف الشركة، فإف الرقابة الداخلية ليست كظيفة معزكلة ، مالية
مجيع مع كحىت عندما يتعلق األمر بوكبلء متخصصُت، داخليُت أك خارجيُت للشركة، فهو نظاـ متكامل 

اإلدارات، دبا يف ذلك األشخاص الذين ينشئوف اإلجراءات، كإدارهتا، كتنفيذىا كمتابعة التعديبلت  
 1:كتتمثل األطراؼ الفاعلة يف الرقابة الداخلية يف. ادلقررة
مجلس اإلدارة : أوال
 المبادئ العامة-1

كىي مسؤكلة يف هناية ادلطاؼ  ،ىو جهة زلورية يف نظاـ حوكمة الشركات (دير ادل )دارةإلإف رللس ا    
  .عن أداء كسبلمة شركة التأمُت

 كحجمها ،عماؿألمتها لطبيعة االء كالتحقق من مدل ـ، الداخليةرقابةتقـو السلطة الرقابية دبراجعة اؿك
رللس اإلدارة ىو ادلسؤكؿ يف هناية ادلطاؼ عن إنشاء ، كبالتارل ؼ عند الضركرةرقابةتعزيز ىذه اؿب قـوكت

 .كاحلفاظ على نظاـ فعاؿ للرقابة الداخلية

                                                           
1
 Jean-Louis Bellando, op.cit, p13. 
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، كمن دارة ىو مصمم نظاـ الرقابة الداخلية يف الشركة كمستخدمها النهائيإلإف رللس ا  :التطبيق-2
 1:  ما يليرللس اإلدارةمهاـ 

 ؛ػلدد ادلبادئ كادلبادئ التوجيهية -
 اإلسًتاتيجية؛ربديد األىداؼ  -
 ؛تنظيم الوسائل لتحقيق ىذه األىداؼ، دبا يف ذلك تقاسم ادلسؤكليات كادلهاـ -

 ؛ػلدد إجراءات دلراقبة كتقييم أدائها - 
 ؛دراسة التوصيات الواردة هبدؼ ربسُت أداء الشركة، كربليل ادلعلومات اليت مت مجعها -
 .إصدار التصويبات كالتعديبلت، فضبل عن إجراءات رصد تنفيذىا -
 .يف ىذه ادلهمة، ؽلكن مساعدة رللس اإلدارة من قبل جلاف أنشئت خصيصا ذلذا الغرضك
كظفُت تنفيذيُت من بُت ـغَت أف كفود السلطة ذلذه اللجاف، اليت تضم أعضاء رللس اإلدارة ك  

  .أعضائها، ال تعفي رللس اإلدارة من التزاماتو كمسؤكلياتو
كما غلوز جمللس اإلدارة أف ينشئ جلانا ذات مسؤكليات زلددة مثل جلنة التعويضات، أك جلنة التدقيق 

أك جلنة االنتخابات، كزبتلف ىذه اللجاف، من حيث تكوينها كغرضها كصبلحياهتا، من شركة إذل 
  2. كمن أكثر اللجاف شيوعا ىي جلنة التدقيق،أخرل

كاليت تتكوف من أعضاء مستقلُت يف اإلدارة التنفيذية للمنشأة، كىي مسؤكلة عن مراجعة مستقلة للرقابة 
 4:صبلحيات كاسعة تتمثل يف  كذلذه اللجنة3.الداخلية، كإدارة ادلخاطر، ككظيفة التدقيق الداخلي

 كالتوصيات الصادرة عن ،تضمن جلنة التدقيق أف عملية إعداد القوائم ادلالية تفي بادلتطلبات القانونية-
أما اجملاؿ الثاين للتدخل فيتضمن متابعة عمل كظيفة التدقيق الداخلي، كيف الواقع اجلهات الرقابية، 

 . تضمن جودة كموثوقية احلسابات،تضمن اللجنة أف إجراءات مجع البيانات الداخلية كالرقابة عليها
تدرس تنظيم كأداء التدقيق الداخلي، كما يتم إخطارىا بادلخاطر الرئيسية اليت تواجو الشركة -

                                                           
1
 Jean-Louis Bellando, op.cit, p13. 

2
 Ibid, p13.  

3
 Darren Box, Tzvetan Tzvetkov, Contrôle et audit internes : Assurer l’intégrité et la responsabilité du 

secteur public, Rapport établi dans le cadre des célébrations du 50ème Anniversaire de l’OCDE présenté et 

examiné à un séminaire organisé conjointement par : l’Audit interne de l’OCDE et la Direction de la 

gouvernance publique et du développement territorial de l’OCDE, Centre de conférences de l’OCDE, Paris, 

France, avril 2011, p6.     
4
 Ahmed Atef Oussii, Audit interne, Comité d’audit et Qualité du reporting financier : Cas des entreprises 

tunisiennes cotées, Thése pour l’obtention du titre de : Docteur en sciences comptables, Université de la 

Manouba, Institut Supérieur de comptabilité et d’administration des entreprises, Tunis, 2015, p39. 
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 أف تعزز مصداقية عملية إعداد التقارير ادلالية، من خبلؿ ، كباإلضافة إذل ذلك ؽلكن للجنة التدقيق
. مراجعة خطط التدقيق الداخلي، كتسهيل التواصل بُت اإلدارة كادلدققُت اخلارجيُت كالداخليُت

فإهنا تعترب كظيفة معدة دلنع الغش  (التدقيق الداخلي)كفيما يتعلق بوظيفة ادلراجعة الداخلية للحسابات 
كربسُت نوعية ادلعلومات ادلالية، كالواقع أف ادلعرفة ادلتقدمة للمراجعُت الداخليُت للرقابة الداخلية، كإدارة 

. ادلخاطر، ككذلك كضعهم التنظيمي تسمح ذلم بزيادة فعالية جلنة التدقيق يف تنفيذ مهامها
كما ؽلكن للجنة التدقيق الفعالة، أف تعزز موقف كظيفة التدقيق الداخلي، من خبلؿ العمل كهيئة 

. مستقلة، سبكن مدققي احلسابات الداخليُت من رفع القضايا لئلدارة
مسؤكلة عن مراقبة كاليت ىي ، "جلنة إدارة ادلخاطر: "   ككثَتا ما تنشأ جلاف توجيهية متخصصة ىي

  كسلاطر التسيَت، كسلاطر االستثمار، دبا يف ذلك ادلخاطر التقنية،ادلخاطر اليت تتعرض ذلا شركات التأمُت
 1:كتشمل مسؤكلياهتا ادلتعلقة بإجراءات الرقابة الداخلية ما يلي

 نتيجة خلل يف أجهزة الكمبيوتر أك ،اخلسائر اليت تتكبدىا الشركةكىي : سلاطر تكنولوجيا ادلعلومات -
 (االحتياؿ كالقرصنة كالتخريب)االستخداـ غَت ادلبلئم 

 .اخلسائر الناذبة عن األخطاء ك احتياؿ ادلوظفُت :ادلخاطر التشغيلية -
 كاللوائح ادلعموؿ هبا ، كيف بعض األحياف، يعهد إذل جلنة خاصة بالتحقق من امتثاؿ الشركة للقوانُت

 .فضبل عن القوانُت كاللوائح الداخلية
 أك أدلة التدقيق ، عن تطبيق النظاـ األساسي كاإلجراءات،كالغرض من ىذه اللجنة ىو مجع معلومات

  .كعلى أساس النتائج، يقًتح إدخاؿ تعديبلت على اجمللس .اليت اعتمدىا رللس اإلدارة
أك شخص معُت آخر " جلنة االمتثاؿ"، الذم قد يكوف األمُت العاـ لػػػ "ضابط االمتثاؿ"كقد يكوف 

مراجعة التقارير، كجرد نقاط الضعف ادلبلغ عنها، كمتابعة : دبثابة قناة بُت اللجاف كالوكاالت ادلنفذة يف
 .اإلجراءات التصحيحية

 .المدققون هم وكالء لقياس الرقابة الداخلية: ثانيا
 (أك إذل أطراؼ أخرل)إف كظيفة التدقيق ىي مراجعة نقدية للمعلومات اليت تنشر داخل الشركة   

أما فيما يتعلق  كتسمى ادلراجعة ادلالية إذا كاف ذلا أف تصادؽ على الصورة احلقيقية حلسابات الشركة،

                                                           
1
 Jean-Louis Bellando, op.cit, p14. 
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بتفقد تفاصيل أنشطة الشركة هبدؼ ربسُت أدائها، فهو ؼلتتم بتقدًن توصيات تدقيق التشغيلي فيقـو باؿ
 .كيقًتح أحيانا إجراءات أكثر فعالية، ال سيما فيما يتعلق بالرقابة الداخلية

كىو  ،الذم يقـو دبراجعة احلسابات (شركة مراجعة احلسابات) كادلدقق ىو شخص طبيعي أك كياف
 1.خارجي أك داخلي

حيث تتمثل مهمة احملاسب العاـ أك ادلدقق اخلارجي يف التصديق على البيانات ادلالية كحسابات 
 :الشركة،  كىي تقتصر على أمرين

 .تقييم انتظاـ كجودة احلسابات، كادليزانية العمومية كالبيانات ادلالية -
 .إجراء عدد من االختبارات  للتأكد من دقة  كصحة احلسابات -

 كالرقابة الداخلية كحوكمة الشركات، كنادرا ،بينما ادلدقق الداخلي فيقـو بتقييم عمليات إدارة ادلخاطر
 .ما يتحقق من احلسابات

 .(األداء) كتنتج النتائج ادلتوقعة،  تؤدل بانتظاـهناال يشهد على دقة العمليات، كلكنو يقيم أ -
 على العمليات، من خبلؿ التحقيق يف أسباب األعطاؿ كصياغة رقابةتقدًن ضماف بشأف اؿ  -

 .توصيات إلدخاؿ ربسينات

  الداخليةمهام المدقق المسؤول على فعالية نظام الرقابة-1
 2: يتعُت على ادلدقق الداخلي ادلسؤكؿ عن فعالية نظاـ الرقابة الداخلية

 ضماف كجود نظاـ رقابة داخلية جيد للسيطرة على ادلخاطر؛        - 
 التأكد من أف أدائها فعاؿ دائما؛         - 
 تقدًن توصيات لتحسُت فعاليتها؛         - 
 كجلنة التدقيق حوؿ حالة الرقابة ،إببلغ اإلدارة العليا بانتظاـ كبشكل مستقل كاذليئة التداكلية  - 

 .الداخلية
كيعد مراجع احلسابات اخلارجي تقريرا موجزا، يشهد على موثوقية كصدؽ ادلعلومات ادلالية للمساعلُت   

ىذه  ، كاجلمهور، بينما يقدـ ادلدقق الداخلي تقارير مفصلة جدا إذل رللس اإلدارة كاإلدارة العامة

                                                           
1 International Association of Insurance Supervisors(IAIS),  ICP 10: Internal Control, 2006, p11.  
2
CHEKROUN Meriem, Le rôle de l’audit interne dans le pilotage et la performance du système de 

contrôle interne : cas d’un échantillon d’entreprises algériennes, THESE DE DOCTORAT EN SCIENCES 

DE GESTION LMD, Université Abou Bekr Belkaid de Tlemcen, Alger, 2014,   p23. 
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التقارير تسلط الضوء على االختبلالت، كتوفَت أسباهبا، كتقدًن توصيات من ادلرجح أف توفر احللوؿ 
 1.ادلطلوبة

 مع تطبيق نظاـ تقييم ادلبلءة ادلالية ، ازدادت أعلية ادلراجعة الداخلية للحسابات لشركات التأمُتكلقد  
كتركز الركيزة الثانية على األعلية اخلاصة آلليات الرقابة، دبا يف ذلك ، كفقا الفًتاضات ادلبلءة الثانية

 ادلراجعة الداخلية للحسابات، بشأف العبلقة بُت كظيفة ادلراجعة الداخلية للحسابات، كفعالية إدارة 
شركة التأمُت، كيتمثل الدكر الرئيسي للمراجعة الداخلية يف دعم العمليات التجارية، من خبلؿ سلاطر 

 كأشارت شركات التأمُت إذل اجملاالت الرئيسية التالية اليت .تقييم عمليات إدارة ادلخاطر كالرقابة الداخلية
  :2يتعُت رصدىا من خبلؿ عمليات ادلراجعة الداخلية للحسابات

 ؛دعم تنفيذىا- أىداؼ الشركة  •
 ؛إنتاجية الشركة •
 ؛استخداـ أفضل- مؤىبلت كمهارات ادلوظفُت  •
  ؛االستشارات بشأف الربامج ادلنفذة •
 ؛إشارة إذل مناطق التغيَت •
 ؛احلد من سلاطر الغش •
 ؛ كدخوؿ أسواؽ جديدة،االستشارات بشأف إطبلؽ منتجات جديدة •
 ؛ أك غَتىا من الشركات ادلماثلة،ادلقارنة مع شركات التأمُت األخرل •
 .استمرار مراقبة األعماؿ •
 بُت كبل النوعُت من ادلراجعة ،بالرغم من أعلية ادلراجعة الداخلية إال أنو يوصى بشدة بالتعاكف ادلتبادؿ ك

ليس فقط ألف ىناؾ نطاؽ تداخل بينهما، بل يرجع أيضا إذل أنو ؽلكن أف يكوف مفيدا لكل من 
 .اخلارجيُتمراجعي احلسابات الداخليُت ك

                                                           
1
 Mohamed BARNIA, La création de valeur ajoutée socio-économique par l’Audit Interne: Cas 

d’Entreprises Marocaines, Thése présentée pour obtenir le grade de : Docteur du Conservatoire National des 

Arts et Métiers, Spécialité : Sciences de Gestion, Maroc, 2015, p25.   
2 MARZANNA LAMENT, Audit as a control mechanism used by insurance companies, Insurance Review 

4, 2013, p112. 
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، الذم ينص على أف IIكيستند التعاكف يف رلاؿ ادلراجعة الداخلية كاخلارجية أيضا على توجيو ادلبلءة 
التدقيق الداخلي ىو كظيفة رئيسية لنظاـ اإلدارة، بالتوازم مع إدارة ادلخاطر كالوظائف االكتوارية كادلهاـ 

 1: حيث تشًتؾ كظيفة التدقيق الداخلي كتستخدـ نفس أدكات كمنهجية إدارة ادلخاطر. التنظيمية
 .خرائط ادلخاطر اليت ربدد التعرض للمخاطر-
 . ادلستخدمة كنقطة انطبلؽ لتقييم ادلخاطركاإلسًتاتيجيةاألىداؼ  •
 .دارةاإل كرللس ،دارة ذات الصلةإلتقارير ادلخاطر على مستويات ا •
 . كتنفيذىا لتخفيف ادلخاطر،ربديد خطط العمل •
 .الرصد ادلنتظم للتقدـ احملرز يف خطط التنفيذ •
 .زبفيف ادلخاطر-

 كبالتارل ، ادلراجعة الداخلية كاخلارجية يف ربقيق قيمة مضافة لشركة التأمُت رلاؿكقد يسهم التعاكف يف
 :2ربقيق عدد من الفوائد لكبل اجلانبُت، دبا يف ذلك

 ؛)داخلي كخارجي )تدقيق أكثر فعالية •
 ؛بذؿ جهود أقل يف تنفيذ مهاـ التدقيق •
 ؛ربديد ادلخاطر بشكل أفضل كأكثر اكتماال •
 ؛التخطيط األفضل لعمل ادلدقق •
 ؛فهم أفضل للنتائج اليت ؽلكن أف تؤثر على إجراءات التدقيق الداخلي كاخلارجي ادلستقبلية •
 ؛تبادؿ ادلعارؼ كاخلربات •
 .زبفيض التكاليف •
 :2 الرئيسية التي تواجه التدقيق الداخلي في ظل المالءة  التحديات-2
كاحدة من أىم ىذه التحديات ىو موقف التدقيق الداخلي يف تنظيم شركة التأمُت، من أجل الوفاء   

كمن أجل التمكن من العمل بشكل مستقل غلب أف يكوف   بدكرىا بوصفها كظيفة تأمُت مستقلة ،
دارة، كالذم غلب أف يتلقى أعضاؤه إلللمراجعة الداخلية حق الوصوؿ ادلباشر، كغَت ادلقيد إذل رللس ا

 .كحد أدىن، ملخصا جلميع تقارير التدقيق كالوصوؿ إليها

                                                           
1
 Theofanis Karagiorgos , George Drogalas , Iordanis Eleftheriadis & Petros Christodoulou, INTERNAL 

AUDIT CONTRIBUTION TO EFFICIENT RISK MANAGEMENT, JOURNAL OF BUSINESS 

MANAGEMENT, VOL. 2 , NO. 1, New Delhi, India, 2010,  p6. 
2
 MARZANNA LAMENT, op.cit, p116. 



  عهى شركاث انتأيٍنIIانرهاناث انًفروضت ين يعٍار انًالءة ...............انفصم انثانج
 

 207 

 .غلب على رئيس التدقيق الداخلي رفع تقارير كظيفية إذل رللس اإلدارة، كإداريا إذل الرئيس التنفيذم  ك
 كفقا ،كما غلب أف يكوف للمراجعة الداخلية احلق يف التدقيق يف أم نشاط من أعماؿ التأمُت

أف ادلستول العاؿ من الكفاءة   كما .لتقديرىا، دكف أم قيود، كخالية من أم تأثَت يف أداء التدقيق
 1 .كالنزاىة للمدققُت، شرط أساسي آخر الستقبللية التدقيق الداخلي

يف حالة ادلشاريع ) التأمُت شركةكإذا كاف إنشاء كظيفة للمراجعة الداخلية ال يتفق مع ىيكل كحجم 
، غلب على رللس اإلدارة أف ينظم إجراءات رصد إضافية، أك يطرح تلك (الصغَتة كادلتوسطة احلجم

 2.الوظيفة من أجل توفَت األمن الكايف لنظاـ الرقابة الداخلية

 الجهات الفاعلة األخرى في مجال الرقابة الداخلية: الفرع الثاني

  :المدققين الخارجيين-1
كجزء من عملهم على البيانات ادلالية، يعرب مراجعو احلسابات اخلارجيوف عن رأيهم بشأف انتظاـ    

 كفقا للمبادئ احملاسبية ادلقبولة عموما، كبالتارل ادلساعلة يف ربقيق ،كنزاىة البيانات ادلالية ادلعدة
كباإلضافة إذل ذلك، فإهنا كثَتا ما توفر معلومات مفيدة لئلدارة يف شلارسة  ،ادلعلومات ادلالية للشركة

 .مسؤكلياهتا يف رلاؿ الرقابة
 عن مستول جودة نظاـ الرقابة الداخلية اإلعبلف ،كتتطلب بعض القوانُت اآلف من ادلدققُت اخلارجيُت

  على الرغم من أهنا ال ؽلكن ربديد كل نقاط الضعف يف اجلهاز، للمنظمة يف مراجعة بياناهتا ادلالية
 من خبلؿ تقدًن توصيات من شأهنا أف ،فإهنا ؽلكن مع ذلك أف تساعد على زيادة نوعية اجلهاز

 3 .تساعد الشركة على ربقيق أىدافها
 :السلطات اإلشرافية-2
 من خبلؿ إلزاـ الشركات على ، السلطات اإلشرافية تؤثر تأثَتا مباشرا على نظم الرقابة الداخلية   

.  أك السيطرة عليها مباشرة كالقوانُت،تنفيذ الضوابط
: أطراف أخرى-3

                                                           
1 European Confederation Institutes of Internal Auditing, The role of Internal Audit under Solvency II, ECIIA 

Management Board, 2013, p4. 
2
 Jean-Louis Bellando, op.cit, p15. 

3 Erwan MUSY, Le contrôle interne dans les organismes d’assurance, rôle, enjeux et perspectives 

d’évolution, MBA Manager d’Entreprise d’Assurance, Ecole nationale d’assurances, les travaux de L’Enass, 
Institut du Cnam, 2008, p46.   
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ؽلكن أف تؤثر بشكل أك بآخر على الرقابة الداخلية " أطراؼ أخرل"كأخَتا، ىناؾ عدة فئات من     
على سبيل ادلثاؿ، ؽلكن للعمبلء اإلببلغ عن عدد من األعطاؿ، مثل التأخَت يف التسليم  .يف الشركة

 اليت تكشف عن ،كؽلكن للصحافة أيضا أف تعطي معلومات عن صورة الشركة كاطلفاض جودة ادلنتج،
 .أكجو قصور زلتملة يف قطاعات معينة، أك على العكس من ذلك، تعزز نتائج اجلهود ادلبذكلة

 
 

آليات وأدوات وإجراءات الرقابة الداخلية : المطلب الثالث
  تعترب الرقابة الداخلية لشركات التأمُت يف ظل مدخل إدارة ادلخاطر، على أهنا نشاط تقوؽلي داخلي 

. يوفر ضمانات مستقلة كموضوعية، كىذا ما غلعل إجراءاهتا تتسم بنوع من اخلصوصية

إجراءات الرقابة الداخلية الخاصة بالتأمين : الفرع األول 
 كمبادئها كاجلهات الفاعلة ،هنج شركات التأمُت يف الرقابة الداخلية كأىدافها بشكل عاـ ال ؼلتلف     

فيها، كعدد من اإلجراءات عن التعهدات األخرل يف القطاع ادلارل، كلكن  ىناؾ إجراءات زلددة تأخذ 
 1:بعُت االعتبار

كاليت تتميز بػػػ  :خصوصيات العملية التأمينية :أوال
 ؛(سلاطر التسعَت)التسعَت ادلسبق  -
  ؛اختيار ادلخاطر -
 ؛(خطر نقص ادلخصصات)االكتتاب بااللتزامات طويلة األجل  -
 ؛(خطر معدؿ الفائدة، كسلاطر الطرؼ اآلخر)العبلقة بُت  كثائق  التأمُت على احلياة كاالستثمارات  -
 ؛(سلاطر زلددة )إعادة التأمُت -
 ؛(خطر فشل الشريك)الوساطة  -
 .ىيئة التسيَت -

 لحاجة إلى تعزيز حماية المؤمن لهما :ثانيا
غلب أف تركز الرقابة الداخلية على قياس جودة اخلدمة ادلقدمة للمؤمن ذلم، على سبيل ادلثاؿ على   

 (.تأمُت غَت احلياة ) كتسوية ادلطالبات،( التأمُت على احلياة)أساس معلومات دقيقة مثل دفع االسًتداد

                                                           
1
 Jean-Louis Bellando, op.cit, p19. 
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إجراءات الرقابة الداخلية للسيطرة على مخاطر شركات التأمين : الفرع الثاني
 ادلوضوعة للسيطرة على ادلخاطر ادلرتبطة دبختلف ادلهاـ األساسية ،إف إجراءات الرقابة الداخلية   

 :تتضمن (قائمة غَت شاملة)مُت ألشركات الت
 (تأمُت غَت احلياة)ستحقة الدفع ادلطالبات ادلسلصصات  ك(التأمُت على احلياة)قبوؿ ادلخاطر - 
  كاخلصـواألصوؿ  كإدارةمحاية االستثمارات-
 األدكات ادلالية اآلجلة-
 .سلاطر تكنولوجيا ادلعلومات-
 .ىيئة التسيَت كدكر الوسطاء-
 .غسيل األمواؿ-

 :كيف كل من ىذه األنواع من العمليات، سيتم كصف ما يلي
 ؛ادلخاطر اخلاصة بالنشاط ادلدركس -
 ؛األىداؼ البلحقة للرقابة الداخلية -
 اإلجراءات الرئيسية لتنفيذ الرقابة الداخلية ؛ -

 (التأمين على الحياة)قبول المخاطر : أوال
 (رأس ماؿ أك ريع)   عقد التأمُت على احلياة ىو العقد الذم يتعهد فيو ادلؤمن بدفع مبلغ معُت 

للمكتتب أك طرؼ آخر زلدد يف العقد، يف حالة كفاة ادلؤمن عليو، أك بقاءه على قيد احلياة، يف التاريخ 
 على احلياة، الذم قد  لويف التأمُت على احلياة، يرتبط اخلطر بعمر ادلؤمنإذف  1 .ادلتفق عليو يف العقد

لذا غلب على ، (ضماف ادلعاش)أك يف كقت متأخر جدا  (ضماف الوفاة )يف كقت مبكر جدا  ؽلوت
 .ربديد مبلغ القسط ادلقابل، كقبلو أـ المقرر ما إذا كاف  م: أفادلؤمن قياس اخلطر من أجل

 :2كيف ىذا اإلطار، تتعلق إجراءات الرقابة الداخلية اليت كضعتها شركة التأمُت على احلياة دبا يلي
 :اقتراح التأمين-1
 ىل ىو كامل؟  كىل مت تصميمو للسماح بتقييم صحيح للمخاطر؟ -

                                                           
1 Hicham ELhabbouli, LE CONTRAT D’ASSURANCE VIE  EN DROIT COMPARE FRANCO 

MAROCAIN, Thèse de doctorat, Sciences de l'Homme, des Organisations et de la Société (SHOS),  

UNIVERSITÉ DE RENNES 1, 2015, p17. 
2
 Jean-Louis Bellando, op.cit, p20. 
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 :البحث عن تراكم المخاطر-2
 ق؟ؿىل توجد يف الشركة عقود أخرل سارية ادلفعوؿ خبصوص نفس ادلؤمن  -
 :(اة الوفضمان)االكتتاب الطبي -3
االستبياف الطيب، كالفحوص اإلضافية، عند االقتضاء، ىل ىي محاية فعالة من خطر االنتقاء الضار  -
 ؟(سلاطر سوء االختيار)
 :إعادة تأمين رأس المال المضمون الذي يزيد عن قدرة المؤمن-4
 ؟اىل يتم تطبيقو كىل ىي مناسبة دلواردىا ادلالية؟ -

   كغلب أف يسهل الوصوؿ إذل ملف العقد الذم يتضمن ادلعلومات البلزمة إلدارة ادلخاطر، كاألقساط 
كادلخصصات الرياضية، كتؤدم مشاكل رصد األقساط كادلخصصات الرياضية، إذل ازباذ تدابَت سلتلفة 

 1:للرقابة الداخلية منها
 :استالم األقساط(أ

  غلب أف تضمن إجراءات الرقابة الداخلية، أف تكوف التعريفة ادلطبقة متماشية مع ادلخاطر ادلقاسة عند 
 .كإف حوسبة حساب األقساط تسهل عموما حل ىذه ادلشكلة إبراـ العقد،

 :إدخال األقساط(ب
 ادلباشر، كفصل ادلهاـ بُت اإلدخاؿ:  كادلتعلق بػػغلب أف تضمن الرقابة الداخلية تطبيقها الصحيح   

  .استبلـ األمواؿ، كرصد احلسابات ادلصرفية، كما إذل ذلك
 :إرفاق كل قسط بالمخصص الرياضي المناسب للعقد( ج
 القسط ادلسجل يف العقد ليس لو نظَت من ادلخصص الرياضي، كدكر الرقابة الداخلية  ىو أفاخلطر  

التحقق من االتساؽ بُت ملفات األقساط كملفات ك ،التحليل ادلنهجي لؤلقساط غَت ادلدفوعة: ىنا
 .ادلخصصات الرياضية

   (الحياة التأمين على غير)مخصصات الكوارث قيد التسديد : ثانيا
 .  غلب أف تقيس إجراءات الرقابة الداخلية جودة تسيَت الكوارث، كأعلية مبالغ ادلخصصات احملتفظ هبا

 ىم األشخاص األكثر احتماال لدراسة ،حبكم طبيعة مهامهم فإف مراجعي احلسابات الداخليُتك

                                                           
1
 Jean-Louis Bellando, op.cit , p20. 
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ادلخصصات بالتفصيل، كادلراجعة الداخلية للحسابات ادلتعلقة دبخصصات الكوارث تقابل ىدفُت 
 1:أساسيُت

 .التحقق من ادلبالغ يف تاريخ معُت - 
 .التحقق من إجراءات الشركة كأساليب التقييم- 

ىل ىي صحيحة قانونا؟ ىل ىي كافية؟ كينبغي أف يبُت : كتتناكؿ ادلراجعة األكذل مستول ادلخصصات
 .ادلدقق ادلبلغ الذم يكفي

ىل ىي مقبولة دبوجب اللوائح؟ ىل ىي منطقية؟ ىل يتم : كيغطي الفحص الثاين الطرؽ كاإلجراءات
تطبيقها بشكل جيد؟ أليس ىناؾ احتياؿ يف ادلخصصات؟  

 :كغلب أف يتضمن تقرير ادلراجعة الداخلية أيضا ما يلي
 2:التأكد من صحة اإلجراءات المحاسبية المطبقة- 1
 ؛خصصات كفحص ادلكوارثبياف تأثَت ىذه اإلجراءات على إحصاءات اؿ -
 .تعديبلاقًتاح الت -
 ىل ىناؾ تسوية بُت ادلدفوعات ادلسجلة يف سجبلت ادلطالبات كادلدفوعات ادلسجلة نقدا؟-
ا؟ زلددىل ىناؾ إجراء معزز للمدفوعات اليت تتجاكز مبلغا -
 :المطبق على المطالبات في ضوء دراسة المخصصات (الكمبيوتر)تقييم نظام الحوسبة  -2
 بياف أثر عيوب النظاـ على ادلخصصات؛ -
 .تقدًن توصيات -
  :إعطاء تقييم عام إلدارة المخصصات داخل دائرة المطالبات -3
 استعراض منهجي لكل حقيقة جديدة؛ ؼ،التقييم عند فتح ادلل-
التحديث الدكرم ك ( ادلطالبات كتسيَتدليل تقييم)إصدار حكم بشأف األدكات ادلتاحة للمديرين  -

 ذلذه األدكات؛
 ؛خصصات أك األدكات ادلتعلقة بادلتسيَت،بياف أثر أكجو القصور ادلعًتؼ هبا يف اؿ -
ت خصصا كاألدكات، كال سيما على أساس ربليبلت زلددة لعدـ كفاية ادلتسيَتاقًتاح ربسينات يف اؿ -

 .ادلسجلة
                                                           

1
 Ibid, p21. 

2
 Jean-Louis Bellando, Op.cit, p21. 
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 تربز ادلشاكل اليت تتجاكز ادلهمة الصارمة دلراجع احلسابات ادلسؤكؿ خصصات،كلذلك، فإف مراجعة ادل
 .لكوارثاسلصصات عن تقييم 

 .حماية االستثمارات: ثالثا
 األمواؿ كىذه نشاطها، طبيعة نتيجة طائلة أمواؿ تتجمع التأمُت شركات يف  معلـو   كما ىو

 ؽلكن األمواؿ كىذه، ذلم ادلؤمن من التأمُت شركات بتحصيلها تقـو حيث التأمُت، يف أقساط تتمثل
 أف ؽلكن اليت كافة االلتزامات، لسداد كذلك سلتلفة، استثمار رلاالت يف توظيفها خبلؿ من استغبلذلا

الضماف : مبادئ كىي ربكمها عدة التأمُت شركات يف كاالستثمارات احملددة، ادلدة خبلؿ تتحقق
 1.السيولة كالرحبية

كمت كضع معايَت زلددة،  كشدد على  (االستثمارات) 21كقد حدد ادلعيار الدكرل للرقابة الداخلية رقم   
تفحص اذليئة الرقابية أف شركات التأمُت لديها : "أعلية الرقابة الداخلية يف ىذا اجملاؿ، حيث غلب أف

 داخلية كافية، لضماف إدارة األصوؿ كفقا لسياسة االستثمار العامة، ككذلك يف االلتزاـ بادلتطلبات رقابة
 كاإلشراؼ ، توثيق إجراءات االستثمارلرقابةكينبغي أف تضمن ىذه ا القانونية كاحملاسبية كالتنظيمية،

 2:كاضحة كىييف ىذا اجملاؿ أىداؼ الرقابة الداخلية ، ك" عليها بشكل صحيح
  التأكد من امتثاؿ إدارة األصوؿ للقوانُت كاللوائح. 
 أك جلنة االستثمار، أك غَتىا من  (التأكد من تطبيق إسًتاتيجية االستثمار احملددة من قبل رللس اإلدارة

: كغلب أف ربدد ىذه اإلسًتاتيجية) ادلوظفُت ادلوكلُت للقياـ بذلك
 توزيع االستثمارات بُت سلتلف اجملاالت ادلسموح هبا؛ -
 ؛سقوؼ االستثمار حسب نوع األصل -
 .ادلددمع البحث عن مدل مبلءمة للمعدالت  -
 اليت ػلتمل أف تؤثر على تغطية ادلخصصات التقنية ،تقييم احلماية من ادلخاطر ادلتعلقة باالستثمارات 

 سلاطر السوؽ كمعدؿ الفائدة، كالسيولة، سلاطر فشل الطرؼ اآلخر، كالتملك غَت :كىامش ادلبلءة
 ) ... ادلشركع أك االحتياؿ

 االستثمارات احملتفظ هبا، اإليرادات : السيطرة على سبلمة كموثوقية ادلعلومات اليت مت ذبهيزىا كإنتاجها
 ادلقابلة ادلسجلة بشكل صحيح كادلخصصة؟

                                                           
1
 الوطٌيت التأهيي شركت في تطبيقيت –ًظريت دراست حذيثت رياضيت ًوارج باستخذام االستثوار بذائل تقييننىسً،   انقره انجسراوي، عًاد إبراهٍى 

. 199، ص2007 ، بغذاد،  48 نعذدا، 13انًجهذ،  واإلدارٌتاالقتصادٌت انعهىو يجهت
2
 Jean-Louis Bellando, op.cit, p23. 
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  ىناؾ ما يربر ىل :  دلسائل مثلصداقية أكثر ـصورة باإلجابةضماف الفصل بُت الواجبات، من أجل
ستثمارات يف ادليزانية العمليات االستحواذ ؟ ىل مت تنفيذىا يف أفضل الظركؼ؟ ىل يتم تقييم قيمة ا

 العمومية بشكل صحيح؟
 اقًتاح التحسينات النوعية يف اإلدارة. 

قل يف السنة، كتفصل أل مرة كاحدة على ااإلدارةستثمار إذل رللس اليقدـ تقرير عن سياسة ايف األخَت ك
 :فيو
 الطرؽ ادلستخدمة لتقييم كرصد االستثمارات، كال سيما لتقييم جودة األصوؿ؛ -
 توزيع ادلسؤكليات، تفويض السلطة، إجراءات الرقابة الداخلية؛: نظاـ الرقابة الداخلية لبلستثمارات -
 .ىيكل زلفظة االستثمارات، كالنتائج حسب نوع االستثمارات -

 1:ما يلي يف ىذا اجملاؿ كتشمل إجراءات الرقابة الداخلية 
التحقق من االتساؽ بُت االستثمارات يف ادليزانية العمومية ك احلسابات القائمة، من خبلؿ تتبع - 

 ؛ادلعامبلت كمراجعة ادلعلومات ادلقدمة للمحاسب
  الرقابة، على سبيل ادلثاؿ، على سندات ادللكية أك بيع ادلمتلكات غَت ادلنقولة؛:عملياتتربير اؿ- 
 ؛(ككالة تصنيف)خارجي  مراقبة األطراؼ ادلقابلة من خبلؿ نظاـ تصنيف داخلي أك- 
 .اخل...ادليزانية العمومية، حساب األرباح كاخلسائر: إنشاء ملف خاص للمساعلات- 
  من خبلؿ مؤشرات األداء، كاحملاكاة،دلراقبة رحبية االستثمارات اليت هتدؼ تنفيذ الرقابة اإلدارية- 

 .الزمنية كنسب االتساؽ، كما إذل ذلك
   نقاط الضعف يف الرقابة الداخلية،كباإلضافة إذل ذلك، ينبغي أف ربدد عمليات ادلراجعة ادلنتظمة

 كإذا تعذر ،كىنا فإف دكر الرقابة الداخلية ىو أكال كقبل كل شيء كقائي، كأكجو القصور يف اإلدارة
 .ذلك، غلب أف يتيح الكشف يف الوقت ادلناسب عن احلوادث اليت تضر باحلالة ادلالية للشركة

 ((ALM إدارة األصول والخصوم: رابعا
تأصلة يف األصوؿ اليت ربتفظ هبا، كمطلوباهتا، كاالرتباطات بُت ـ تتعرض شركات التأمُت دلخاطر    

 .كتوفر إدارة ادلوجودات كادلطلوبات إطارا لتقييم كمراقبة ىذه ادلخاطر بطريقة منهجية كفعالة، االثنُت

                                                           
1
 Jean-Louis Bellando, op.cit, p23. 
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، كلذلك فهي   كتشَت إدارة ادلوجودات كادلطلوبات إلی هنج إدارم لتنسيق قرارات األصوؿ كاخلصـو
عملية مستمرة تنطوم على كضع اسًتاتيجيات لؤلصوؿ كاخلصـو كتنفيذىا، كرصدىا كاستعراضها بغية 

 1. مع بعض ادلخاطر كبعض القيودعامل كالت،ربقيق األىداؼ ادلالية
 : حيثاخلصـو يتطلب نظاما للرقابة الداخلية- كلذلك فإف بناء كظيفة األصوؿ

غلب على ادلدقق أف ػلدد ادلخاطر اخلاصة بادلوجودات كادلطلوبات، باإلضافة إذل ادلخاطر ادلالية من -1
 :ناحية أخرل كتشمل ىذه

 .(سلاطر إعادة االستثمار، سلاطر التصفية) :عقود العمبلت األجنبية- 
، ادلخاطر ) :العقود ادلرتبطة بالوحدات-  خطر عدـ السيولة، خطر عدـ ادلواءمة بُت األصوؿ كاخلصـو

 .(ادلرتبطة بالضمانات
 2:ىي ىيئة صنع القرار اليت تقـو بػػػػػ (أك جلنة االستثمار )جلنة أصوؿ خصـو - 2
 ربديد ادلخاطر اخلاصة بشركة التأمُت؛-
 ربديد أىداؼ الشركة؛-
 ؛ ماليةإسًتاتيجيةاعتماد - 
 كأنواع ،اعتماد رلموعة من األىداؼ كاالسًتاتيجيات ادلكتوبة، كإدراج ادلعامبلت ادلالية ادلأذكف هبا-

 .االستثمارات ادلسموح هبا
كيبلغ اجمللس أنشطتو إذل  ، اخلصـو حر يف ازباذ القرارات ضمن احلدكد احملددة لو/مسَت األصوؿ- 3

 .جلنة األصوؿ اخلصـو يف تقرير سنوم على األقل
التعليمات   أك،غلب أف تكوف إجراءات الرقابة الداخلية موجهة أساسا إذل االمتثاؿ للمواصفات-4

 :كؽلكن تنفيذ الرقابة على تطبيق ادلواصفات أك التعليمات على عدة مستويات ، ادلقدمة للمدير
، على أساس تقرير ادلسَت -  .من قبل اللجنة األصوؿ اخلصـو
 .ؿ التدقيق الداخليالمن خ -
 .عن طريق مراقبة مالية زلددة، على أساس الوثائق كعلى الفور -

اخلصـو  أك حىت -  بشأف سياسة األصوؿ ،كغلوز للمراقب ادلارل أيضا أف يقدـ مبلحظات موضوعية

                                                           
1  Belhimer Hocine, La Gestion Actif-Passif Dans une Compagne D’assurances, Colloque international sur : 

Les sociétés d’Assurances Takaful et les sociétés d’assurances Traditionnelles Entre la Théorie et l’Expérience 

Pratique, Université Ferhat Abbas, Sétif, 2011, p9.  
2
 Jean-Louis Bellando, op.cit, p23. 
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كللتحقق بشكل منتظم من مستول ادلخاطر ادلتكبدة ، إجراء مراجعة كاملة دلخاطر األصوؿ كاخلصـو
كتطورىا، ؽلكن للمدقق استخداـ عمليات احملاكاة يف ادليزانية العمومية، كالتنبؤ يف ادلستقبل بالنتائج 

ىذه السيناريوىات، أك رلموعة  ،كالوضع ادلارل للشركة على أساس سيناريوىات زلددة سلفا
االفًتاضات، دبا يف ذلك البيئة االقتصادية كادلالية، كإنتاج الشركة، كسلوؾ العمبلء، سبكن من بناء 

 .مؤشرات للمخاطر، دبا يف ذلك عتبات التنبيو

 :(produits dérivés)  (المشتقات)األدوات المالية : خامسا
أم األصوؿ اليت سبثل )يقصد بادلشتقات ادلالية العقود اليت تشتق قيمتها من قيمة األصوؿ ادلعنية    

كاألصوؿ اليت تكوف موضوع العقد، تتنوع مابُت األسهم، كالسندات كالسلع كالعمبلت  (موضوع العقد
 األسهم)مالية بورقة يتعلق أساسي عقد على ينشأ ثانوم عقد ادلشتقات دبعٌت آخر أف  1.األجنبية
 األدكات من تشتق ألهنا ادلشتقات تسمية العقود ىذه كاكتسبت ،بادلستقبل زلدد كقت يف (العادية
، كىي (ادلستقبليات، عقود ادلبادالت  اخليارات، عقود)األجل  قصَتة ادلشتقات عقود كمن 2.ادلالية

عبارة عن عقود مالية، تتعلق ببنود خارج ادليزانية، كربدد قيمتها، بقيمة كاحدة، أك أكثر من ادلوجودات 
 3.أك ادلؤشرات األساسية ادلرتبطة هبا

 :كشركات التأمُت تتعرض من خبلؿ التدخل يف األسواؽ ادلالية دلخاطر معينة
 حيث يتم تنفيذ ادلعامبلت بسرعة كبَتة، كعلى أساس أكامر :الطابع اجملرد لؤلدكات ادلالية ادلشتقة-

 .شفهية
 . ؽلكن أف تكوف اخلسائر كادلكاسب كبَتة فيما يتعلق باالستثمار:الرافعة ادلالية اذلامة-
 غلب أف يكوف ادلوظفُت الذين يديركف األدكات ادلالية ادلشتقة مؤىلُت بشكل خاص :معاجلة معقدة-

 .ككذلك أكلئك الذين يقرركف السياسة الواجب إتباعها يف ىذا اجملاؿ
 مشكلة السيولة،-
 .سلاطر الطرؼ اآلخر-

 كرقابة داخلية صارمة، حيث ،لذا فمسارات األدكات ادلالية ادلشتقة، تتطلب متابعة كرصد ادلواقف
  كااللتزامات ادلماثلة،تتطلب السلطة اإلشرافية من شركات التأمُت االمتثاؿ دلعايَت استخداـ ادلشتقات"

ضافة إذل الرقابة إلفصاح، باإلكتتناكؿ ىذه ادلعايَت القيود ادلفركضة على استخدامها، كمتطلبات ا
                                                           

1
 .338عهً، يرجع سابق، ص بن بهعسوز 

2
 .191يرجع سابق، صنىسً،   انقره انجسراوي، عًاد إبراهٍى 

3
 .338عهً، يرجع سابق، ص بن بهعسوز 
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تتطلب السلطة اإلشرافية أف تتوافر لدل شركات "كذلك ، ك" كمراقبة ادلواقف ذات الصلة،الداخلية
 للتأكد من أف ادلخاطر ، تغطي ادلخاطر الناشئة عن أنشطة ادلشتقات،التأمُت أنظمة إلدارة ادلخاطر

 1:الناشئة عن مجيع معامبلت ادلشتقات اليت يقـو هبا ادلؤمن ؽلكن أف يكوف
 ؛ربليلها كمراقبتها بشكل فردم كمجاعي -
تتم مراقبتها كإدارهتا بطريقة متكاملة مع سلاطر شلاثلة تنشأ من غَت ادلشتقات، حبيث ؽلكن تقييم  -

. التعرضات بانتظاـ على أساس موحد
السيطرة على سلاطر ادلشتقات ىي مشكلة الرقابة الداخلية "فإف  (فرنسا)ككفقا للجنة عمليات البورصة 

 2:كاليت تكوف على سلتلف اجلوانب
 

  . كصف مفصل لبلسًتاتيجيات:الموضوع األول للرقابة الداخلية- 
 أف يفهموا بدقة االسًتاتيجيات ، كادلديرين التنفيذيُت اآلخرين،كغلب على رللس اإلدارة كاإلدارة العامة

 . كيقيموف يف كل مرة األىداؼ ادلتوخاة  ككيفية تنفيذىا،اليت ينفذىا ادلشغلوف
يئات اإلدارية العتماد قائمة لو للسماح ا،كينبغي أف تكوف تقارير الرقابة الداخلية مفصلة دبا فيو الكفاية

  . جديدةإسًتاتيجيةأم  (أك عدـ) كادلوافقة على ،االسًتاتيجيات ادلعتمدة
 ، غلب أف تكوف الشركة رلهزة دبوارد الكمبيوتر كاالتصاالت دبا فيو الكفاية:الموضوع الثاني- 

كؽلكن اختبار فعالية النظاـ من خبلؿ بعض التقييمات،  ،لتمكُت العماؿ من التدخل حبكمة كبسرعة
 .(اختبار الضغط)  أك بناء سيناريو األزمة،مثل قياس موقف معُت

 . مراقبة السيولة:الموضوع الثالث- 
 االستثمار، غلب أف يكوف لدل الشركة السيولة البلزمة لشراء األكراؽ ادلالية يف ادلستقبل إسًتاتيجيةيف 

 .دبوجب العقد

مخاطر تكنولوجيا المعلومات : سادسا
تكنولوجيا ادلعلومات تتكوف من مجيع أنواع التكنولوجيا ادلستخدمة يف معاجلة، زبزين كنقل ادلعلومات   

 كتعترب األجهزة، كالربرليات، كمرافق االتصاالت كغَتىا، ادلكوف الرئيسي لتكنولوجيا .إلكًتكنيا
ادلعلومات،  كؽلكن أف يتطلب استخداـ تكنولوجيا ادلعلومات تكاليف إضافية كموظفُت إداريُت، إال أنو 

                                                           
1
 Jean-Louis Bellando, op.cit, p27. 

2
 Ibid, p27. 



  عهى شركاث انتأيٍنIIانرهاناث انًفروضت ين يعٍار انًالءة ...............انفصم انثانج
 

 217 

يقلل من الرسـو ادلدفوعة للوسطاء، كبالتارل تقليل التكلفة اإلمجالية لشركة التأمُت، كاحلد من الفساد 
 كاحلد من األخطاء يف إجراء دفع التعويضات يف كقتها ،كإلقاء نظرة عن كثب على األضرار كاخلسائر

ادلناسب، باإلضافة إذل احلد من الوقت الذم يستغرقو إصدار كثيقة التأمُت، كربديد مقدار األضرار 
 من ؿ كالتقلي، كاحلد من األعماؿ الورقية، ك احلد من اإلجراءات اإلدارية اإلضافية،ككقت التعويض

 1.إحالة العمبلء إذل الفركع ، كخفض األنشطة اإلضافية، كأنشطة التأمُت
لقد حولت تكنولوجيا ادلعلومات ىياكل شركات التأمُت، شلا مكنها من التعامل بسرعة مع الكثَت من ك

 . التقنية كاللجاف كاالستثماراتخصصاتادلعلومات عن العقود كاألقساط كادلطالبات كادل
ينبغي أف ترصد الرقابة لذا هتدد شركات التأمُت، كيف الوقت نفسو، أنشأ احلاسوب سلاطر جديدة 

  2:الداخلية موثوقية
 .كصف العبلجات ،حفظ البيانات، معاجلة البيانات ،البيانات ادلدخلة يف الكمبيوتر ،ادلعدات -

كباإلضافة إذل ذلك، من أجل منع تدمَت األجهزة كالبيانات كمعاجلتها يف هناية ادلطاؼ، غلب أف تكفل 
 :إجراءات الرقابة الداخلية كجود عدد من القواعد األساسية ادلتعلقة دبا يلي

 ؛...األقفاؿ، كلمات السر : آليات األمن
 ؛النسخ االحتياطي للملفات كالربامج- 

 (ستخداـ من قبل أشخاص غَت مصرح ذلم، كفقداف ادلعلوماتاال)كاذلدؼ ىنا ىو محاية ادلعلومات من 
 ؛(ادلنافسُت كالقراصنة)كمن اخلارج 

 ؛(انقطاع التيار الكهربائي، الغبار، كما إذل ذلك )محاية ادلنشآت من الظواىر الطبيعية - 
 .التناكب يف حالة عدـ توافر مرافق احلاسوب اخلارجية- 

خطر التبعية )كاذلدؼ ىنا ىو التحقق من أف الشركة قادرة على التغلب على آثار أزمة الكمبيوتر 
 (.للتكنولوجيات ادلطبقة للحصوؿ على ادلعلومات

 .دور الوسطاء :سابعا
يعترب كسيط التأمُت كل شخص لو كضع ككيل عاـ للتأمُت، أك كضع مسسار التأمُت، كيقـو بدكر   

عمليات التأمُت، فوسيط التأمُت إذف عليو أف يقًتح خدمات التأمُت على أم شخص باقًتاحو رلرد 

                                                           
1 Fatemeh Hoseinpoor, Hassan Danae, Hamed Haghtalab, The effect of using Information Technology on 

Iran Insurance Company performance in Mashhad, International Journal of Advanced Studies in Humanities 

and Social Science, Volume 1, Issue 9, Iran,  2013, p1236-1237. 
2
 Jean-Louis Bellando, op.cit, p29. 
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 للتعرؼ على األخطار  عرض سبهيدم، أك دعوة إذل التعاقد، فوزع على عدد كبَت من راغيب التأمُت
ادلراد تأمينها، كدراسة مدل إمكانية تغطيتها، كانتقاء ادلناسب منها، ىذا ىو األصل العاـ للعملية 

، إال أهنما ؼلتلفاف من حيث التأمينية، اليت يقـو هبا كسطاء التأمُت سواء كاف ككيل عاـ أك مسسار
 1.شركط اعتمادعلا، أك ما يشًتط فيهما من ضمانات، كما يتحصل عليو من مكافآت

 2:كالوسطاء يلعبوف دكرا حيويا يف أعماؿ شركة التأمُت، حيث كثَتا ما تفوض ذلم ادلهاـ اإلدارية التالية
 .إصدار العقود -
 .إيصاؿ األقساط -
 .تسوية ادلطالبات -

 :  منهاكيؤدم ذلك إذل سلاطر زلددة
ادلرجح أف يقبل الوسيط صفقة سيئة، كحىت إشراؾ شركة التأمُت خارج احلدكد فمن : سلاطر االكتتاب-

 .اليت كضعتها ىذه األخَتة
 . ال مربر ذلالغاب من خبلؿ بيع عقود كعلية كدفع ـ:خطر االحتياؿ-
 .خطر اختبلس األمواؿ ادلدفوعة من قبل ادلشًتكُت يف العقد-
 .ادلخاطر ادلالية ادلرتبطة بتأخر سداد األمواؿ ادلستلمة-

 :كللحماية من ىذه ادلخاطر، كضعت شركات التأمُت إجراءات رقابة داخلية تتمثل يف
 .راقبة مسعة الوسطاءـ-1
 كالتسعَت كإصدار األقساط كما إذل ،فصل ادلهاـ بُت الوسطاء كالسلطات ادلسؤكلة عن االكتتاب-2

 .ذلك
 الرصد ادلنتظم ألرصدة الوسطاء استنادا إذل النسب ادلستحقة؛-3
 :عمليات التدقيق الفورم، دبا يف ذلك الرقابة النقدية، للتأكد من أف الوسيط-4

 ال يدفع تعويضات ال مربر ذلا؛ -
 ؛يدفع للشركة بانتظاـ األقساط اليت مت ربصيلها -
 .ال يربط الشركة خارج السقوؼ ادلصرح هبا -

 .كاذلدؼ من ذلك ىو احليلولة دكف تراكم ديوف الوسيط خارج احلدكد احملددة سلفا
                                                           

1
، يجهت (2006فبراير27 الوؤرخ في 04-06)دور وسطاء التأهيي في عولياث التأهيي حسب آخر تعذيل لقاًوى التأهيٌاث انهادي خضراوي،   

 .205، ص30/31انعهىو اإلنسانٍت، جايعت يحًذ خٍضر بسكرة، انعذد
2
 Jean-Louis Bellando, op.cit, p30. 
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  االستعانة بمصادر خارجية :ثامنا
تزداد االستعانة دبصادر خارجية من قبل شركات التأمُت اليت تصرؼ نفسها إذل أطراؼ أخرل للقياـ    

 1: كىي تشمل،ببعض كظائفها احليوية، كنطاؽ كظائف االستعانة دبصادر خارجية كاسع جدا
 .كتتاب العقودانشاط  -
 .تسوية ادلطالبات -
 .، كحساب األقساطنيةتقحساب ادلخصصات اؿ -
 .العمل االكتوارم -
 .إدارة تقنية ادلعلومات -
 .صوؿاألإدارة زلفظة  -
 .ةحًتازمالالرقابة ا -
 التدقيق الداخلي، اخل -
 اليت يتم االستعانة هبا من ، اإلشراؼ كادلساءلة الواضحة على مجيع ادلهاـ،تتطلب السلطة اإلشرافيةك

 . كزبضع للمعايَت العادية للرقابة الداخلية،مصادر خارجية كما لو أف ىذه ادلهاـ قد أجريت داخليا
كالغرض من اإلجراءات ادلوضوعة ىو  ، كاحلد من آثارىا،كاذلدؼ من الرقابة الداخلية ىو منع ادلخاطر

 :التأكد من أف
 االستعانة دبصادر خارجية ال يعرض مصاحل ادلؤمن لو للخطر؛-
 دبصادر خارجية، كبالتارل  هبانشطة ادلستعافأليعترب رللس إدارة الشركة نفسو مسؤكال عن مجيع ا-

 ربديد كرصد ىذه األنشطة؛
 قدرة الشركة على ربليل ادلخاطر ادلرتبطة بأنشطة التعاقد مع اخلارج كافية كفعالة؛-
  تنشأ بسبب مقدمي اخلدمات؛،كجود بدائل يف حالة نشوء مشاكل تشغيلية-
  يف  أم ،االستعانة دبصادر خارجيةبيكوف لشركة التأمُت صبلحية إهناء العقد الذم قامت بعقده -

  . أك سياستها التجارية أك كضعها ادلارل،كقت إذا كاف يسبب صعوبات تضر بسمعتها

 غسيل األموال: تاسعا
بتوصية موجهة أساسا إذل  ( IAIS )الرابطة الدكلية للرقابة ادلالية كاإلدارية  يف ىذا اجملاؿ قامت 

                                                           
1
 Jean-Louis Bellando, op.cit, p32. 
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السلطات اإلشرافية، كلكنها سلطت الضوء أيضا على دكر الرقابة الداخلية، حيث أكدت على أنو 
 كسبويل ، كالوسطاء ازباذ تدابَت فعالة لردع غسل األمواؿ،تطلب السلطة اإلشرافية من شركات التأمُت"

 1:كتتطلب السلطة اإلشرافية من شركات التأمُت كالوسطاء ".اإلرىاب ككشفو كاإلببلغ عنو
 .التعاكف مع السلطات ادلختصة -
 أك غَت العادية أك أظلاط ،ضماف شفافية تدفقات األمواؿ، كال سيما رصد ادلعامبلت الكبَتة ادلعقدة -

 .ادلعامبلت غَت العادية اليت ليس ذلا غرض اقتصادم أك قانوين ظاىر
أف يبلغ فورا السلطة ادلختصة بالعمليات ادلشبوىة، مثل ادلعاملة اليت ؽلكن أف تنجم فيها العائدات  -

 .إما عن نشاط إجرامي، أك أف تكوف مرتبطة أك ذات صلة باإلرىاب أك أف تستخدـ يف سبويلو
 كغَت ادلتوقعة كغَت ادلربرة يف سلوؾ حسابات محلة ،أف تكوف يف حالة تأىب للتغَتات الكبَتة -

 .الوثائق
 .عادة حبسن نيةاإللضماف دفع األمواؿ إذل شركات ، إعادة التأمُتعمليات التحقق من  -

 :كلذلك غلب على شركات التأمُت كضع إجراءات رقابة داخلية سبكن من
 توعية ادلوظفُت ادلسؤكلُت عن االكتتاب أك ادلقبوضات، ككذلك الوسطاء؛-
 ربديد ادلكتتب يف العقد؛-
 .حتفاظ بتفاصيل العملية يف الذاكرة، طادلا ىو مطلوب دبوجب القانوفاال -
ليتم " تقرير ادلعامبلت ادلشبوىة "إنشاءيف حالة الشك، غلب أف تكوف شركة التأمُت قادرة  على ك

للسلطة ادلسؤكلة عن اإلشراؼ على نشاط التأمُت، إف كجدت  كأ ،إرساذلا إذل السلطات ادلختصة
  .لغرض الكشف عن غسل األمواؿ

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Jean-Louis Bellando, op .cit, p33. 
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: الصة الفصل الثالثخ
كضع مبادئ اقتصادية قائمة على أساس ادلخاطر، اليت غلب أف تضمن ادلبلءة  2     إف معيار ادلبلءة 

ادلالية لكل شركات التأمُت، كإعادة التأمُت يف مجيع دكؿ االرباد األكركيب، كبالتارل ضمن ىذا ادلعيار 
فوجود إطار فعاؿ إلدارة ادلخاطر أمر حاسم لشركات التأمُت، من أجل ضماف القدرة على االستمرار 
كاالزدىار يف بيئة سوقية صعبة، ككفقا ذلذا النظاـ اجلديد مت كضع توجهات إسًتاتيجية جديدة إلدارة 

ادلخاطر، من أجل ربسُت إسًتاتيجية األعماؿ، كموثوقية إدارة رأس ادلاؿ، كما مت ربديد كربليل كتقييم 
 أكرب هتديد دلبلءة شركات التأمُت 2أحداث ادلخاطر التشغيلية، كاليت تشكل حسب معيار ادلبلءة 

. كذلك من خبلؿ إدراج رأس ماؿ خاص بادلخاطر التشغيلية،  كىذا هبدؼ احلد من خسائرىا احملتملة
باإلضافة إذل فرض إلزامية االعتماد على أدكات لقياس ادلخاطر، حيث يتم استخداـ ىذه األدكات 
لرصد كتقييم رلمل ادلخاطر اليت تتعرض ذلا الشركة، كباعتبار الرقابة الداخلية ركيزة أساسية يف تفعيل 

دكر إدارة ادلخاطر يف شركات التأمُت، كباعتبارىا نظاـ رقايب، كإحدل األدكات الرقابية اذلامة، كبالتارل 
فتقوية أنظمة ىذه الرقابة أمر بالغ األعلية، كرىاف يفرض نفسو على كل شركات التأمُت كإعادة التأمُت 

 .  اليت تريد البقاء كاالستمرارية
  

 



 

 

 

 

 

 

: رابعالفصل ال

 شركا اللتأمي اللجااشري  
 وأعكرمش المالءة المكلمي
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تمهيد  
 ذمن عميقة ربوالت األخرل االقتصادية القطاعات من كغَته التأمينات يف اجلزائر قطاع شهد    

 كاليت ،اجملاؿ ىذا يف السلطات باشرهتا اليت اإلصالحات سلسلة عن كالناذبة ىذا، يومنا إذل االستقالؿ
 كربرير االنفتاح مث مرحلة، العمومي كاالحتكار القطاع تأميم مرحلة سلتلفتُت، مرحلتُت على كانت
 شركات زبصص إلغاء اإلصالحاتتلك  أىم كمن ب، كاألجاف احملليُت للخواص اجملاؿ كفتح القطاع
القانوف ( 1995 سنة يف مث ،العمومية الشركات بُت ادلنافسة لفتح 1988 سنة أكذل كمرحلة التأمُت

 السوؽ اخلاصة الشركات من رلموعة دخلت حيث ،اخلاصة الشركات أماـ السوؽ فتح مت   )07 /95
 بقي قطاع التأمُت اإلصالحاتالسوؽ، لكن رغم كل ىذه  يف احمللية ادلنافسة دائرة كسع شلا اجلزائرية

 كقوانُت مراسيم خالؿ من ،القطاع تنظيم يعاين من تأخر كبَت، ما دفع بالسلطات إلعادة النظر يف
  2006 فيفرم 20 يف ادلؤرخ 04/06 القانوف  أعلها كافك ،التأمُت صناعة تطوير إذل هتدؼ جديدة
 نشاط دلمارسة األجنبية التأمُت شركات فركع أماـ الباب فتح أعلها، التدابَت من جبملة جاء كالذم
 توزيعها شبكات خالؿ من ،التأمُت خدمات بعض بتقدًن للبنوؾ مسح كما ،اجلزائر يف التأمُت

 التأمينات دلراقبة جلنة إنشاء خالؿ من ،التأمُت شركات أنشطة على الرقابة عملية تعزيز إذل باإلضافة
. ذلك بكل القياـ عاتقها على يقع
كضع نظاـ ادلالءة ادلالية لشركات التأمُت اجلزائرية سنة أما فيما يتعلق بقواعد ادلالءة ادلالية، فقد مت     

 الرقابية اذليئات التأمُت، كما قامت تشريعات يف النظر إعادة خالؿ من 2006 سنة تعزيزه  كمت1995
 من خالؿ  2013 جديد يف سنة مالية مالءة نظاـ باستحداث اجلزائر يف التأمُت قطاع على كالقائمة

إعادة النظر يف تلك القواعد، كاألخذ بعُت االعتبار قانوف الفصل بُت تأمينات األضرار كاألشخاص يف 
. ربديد ىامش ادلالءة

إذل 2011شركات التأمُت اجلزائرية ، خالؿ الفًتة من ؿ ادلالية ةالءادلكذلذا ارتأينا يف ىذا الفصل دراسة 
كما سنركز أيضا على  كوهنا فًتة تقع يف ظل اإلصالحات اجلديدة اليت عرفها قطاع التأمينات، 2015

 مقارنة بُت نظم ادلالءة ادلالية الدكلية كنظاـ ادلالءة ادلطبق يف اجلزائر، بعدىا سنحاكؿ أف إجراء عملية
نقدـ بعض االقًتاحات الواجب تطبيقها على نظاـ ادلالءة ادلالية اجلزائرم ليتماشى مع ادلعايَت الدكلية 

:  مباحث تناكلتأربعالفصل إذل ىذا كلتحقيق ذلك قمنا بتقسيم 
 كنشاطها التقٍت؛شركات التأمُت اجلزائرية : المبحث األول 

 ؛ادلالءة ادلالية يف شركات التأمُت اجلزائريةمعايَت :  المبحث الثاني
 ربليل كاقع ادلالءة ادلالية يف شركات التأمُت اجلزائرية؛ : المبحث الثالث

 .مُت اجلزائرية مع ادلعايَت الدكليةأمتطلبات تكييف نظاـ ادلالءة ادلالية لشركات الت: المبحث الرابع 
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  الجزائرية ونشاطها التقني شركات التأمين:المبحث األول
سنحاكؿ يف ىذا ادلبحث التعرؼ على شركات التأمُت اجلزائرية، كىيئات الرقابة الناشطة يف القطاع    

كما سنقـو أيضا بعرض كربليل بعض العمليات التأمينية األساسية كاليت سبثل عصب النشاط التقٍت يف 
. شركات التأمُت

   وهيئات الرقابة الناشطة في القطاع الجزائريةشركات التأمين: المطلب األول
 االقتصادية لوظيفتها بالنظر لتنظيم رقايب خاضعا يكوف أف التأمُت، غلب شركات نشاط إف   

 نشاطها تزاكؿ التأمُت شركات كانت إذا ما رصد ىو للرقابة، األساسية كاالجتماعية، ألف الوظيفة
 .  بادلالءة ادلالية الكافية دائما كتتمتع صحيح بشكل

الشركات الناشطة في قطاع التأمين : الفرع األول
 النحو على تأمُتؿا نوع حسب مقسمة تأمُت، شركة 24 قبل من شلارس اجلزائر يف التأمُت نشاط إف    

 1:التارل
 شركة إعادة التأمُت؛ -
  شركات تأمُت متخصصة على التوارل يف الضماف العقارم، كضماف الصادرات؛02 -
  شركة تأمُت على األضرار؛13 -
 . شركات تأمُت على األشخاص08 -
شركات التأمين على األضرار : أوال

: شركة تأمُت على األضرار مقسمة كما يلي13كما سبق كأف أشرنا تنشط يف سوؽ التأمُت اجلزائرم   
 2 :عموميةال شركاتال-1

 بتاريخ الصادر االعتماد قرار دبقتضى االستقالؿ بعد تأسست :  (SAA)للتأمين  الوطنية الشركة- 
ادلؤرخ  66/129 رقم األمر  كدبقتضى39%  كمصر61% اجلزائر بُت سلتلط برأمساؿ 1963ديسمرب12
 1975 مام 21 كيف ،الشركة تأميم مت التأمُت لقطاع الدكلة احتكار إطار  يف1966 مام27يف 

 األخطار يف التخصص أم ،اخل ... كالسرقة العامة كاألخطار السيارات تأمُت مهمة ذلا أكّكلت
 اإلصالحات إطار يف 1989 فيفرم 21 يف ليتم ربويلها الوتَتة ىذه على استمرت، كالبسيطة

 .دج مليار 20 بن يقدر رأمساذلا االجتماعي (EPE) عمومية اقتصادية مؤسسة االقتصادية إذل
( 85/82 )للمرسـو طبقا 1985 أفريل 30 يف اعتمادىا مت (:CAAT) للتأمينات الجزائرية الشركة- 

 على التخصص مبدأ إلغاء مت ،السوؽ اقتصاد لسياسة اجلزائر انتهاج بعد ،النقل أخطار للتأمُت من
                                                           

1 Direction des assurances, Activité des assurances en Algérie, Ministère des Finances, Rapport annuel  2015    

p 4. 
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  أسهم ذات اقتصادية عمومية مؤسسة إذل الشركة ربويل مت حيث1990 جانفي 01 يف التأمُت شركات
EPE/SPA)) دج مليار 11.49 قدره ماؿ برأس للتأمينات اجلزائرية الشركة تسمى كأصبحت. 

 كإعادة للتأمُت اجلزائرم الصندكؽ أنشئ  : (CAAR) التأمين وإعادة للتأمين الجزائرية الشركة- 
 فيو تسببت الذم الفراغ ملئ بغرض تأسيسو كمت197-63 رقم األمر دبوجب 1963 جواف8يف التأمُت

 .الوطنية السيادة ظل يف التأمُت كإعادة التأمُت بعمليات القياـ رفضها عند ،األجنبية الشركات
 لياتـع يعـجل الدكلة باحتكار ادلتعلق 1966 مام 27 يف ادلؤرخ127-66 رقم األمر دبوجبك

 طنشا جانب إذل التأمُت طنشا سبارس كأصبحت ،الشركة إذل الصندكؽ فـ يتهاـتس ربويل مت ،التأمُت
 شكلها ربويل مت 1988 لسنة ادلالية قانوف يف ادلقدمة االقتصادية اإلصالحات بداية مع، كالتأمُت إعادة

 لياتـع مجيع سبارس كأصبحت، دج مليار 4قدره برأمساؿ (SPA) أسهم ذات شركة حلتصب القانوين
 .التأمُت

 سنة طالنشا كبدأت 1999 جويلية 18 يف الشركة ادـاعت مت :( (CASHالمحروقات تأمين شركة- 
 مت ،التأمُت كإعادة التأمُت لياتـع مجيع سبارس (SPA) أسهم ذات كميةـع شركة كىي 2000
 الشركات بُت مشًتؾ كىو ،دج مليار1.8 قدره برأمساؿ ادلالية ككزارة الطاقة كزارة بُت باالشًتاؾ إنشاءىا

 مليار7.8 إذل 2011 سنة رفعو مت حيث(  (NAFTAL , SONATRACH,CCR , CAARالتالية
 .الشركة رأمساؿ فـ % 82 على تستحوذ أصبحت اليت SONATRACH شركة فـ ةيركب دبساعلة دج
 1الشركات الخاصة-2

  أسهم ذات تأمُت شركة أكؿ ىي (Trust Algérie) :  التأمين وإعادة للتأمين الجزائر ترست- 
  %)95 (التأمُت كإعادة للتأمُت البحرينية ترست شركة بُت مشًتؾ  ص،كاخلل ملك أجنيب برأمساؿ
 لياتـع مجيع ارسةدـل 1997 برـنوؼ 18 يـو ادـاالعت منحت %) 5 (للتأمُت العامة القطرية كالشركة
 .1998 سنة نشاطها كبدأت التأمُت كإعادة التأمُت

 من أجل 1998أكت 5 الصادر يف 98/14منح ذلا االعتماد رقم  (2A) :  للتأمينات الجزائرية- 
 . شلارسة مجيع عمليات التأمُت كإعادة التأمُت، كىي شركة ذات أسهم

مليار  4.5 بػػػػػرأمساذلا يقدر ،أسهم ذات شركة (CIAR) : التأمين وإعادة للتأمين الدولية الشركة- 
  . 1998 أكت 5 مت اعتمادىا يف %100دينار شللوؾ للخواص بنسبة 

 طهانشا بدأت  أسهم ذات شركة ىي ( ALLIANCE Assurances) : للتأمين أليانس شركة- 
 لياتـع كل سبارس ،اجلزائر بورصة يف العاـ باالكتتاب تقـو تأمُت شركة أكؿ تعترب ، ك2006 سنة

 .التأمُت كإعادة التأمُت

                                                           
1
 .348بارل مصعب، صديقي مسعود، مرجع سابق، ص  
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 كبرأمساؿ ادلالية كزارة قبل من 2001 جويلية يف اعتمدت (GAM) : المتوسطية للتأمينات العامة- 
 على قدرهتا على تتحفظ الوصية الوزارة جعل شلا مالية مشاكل عدة الشركة عرفت، جزائرم خاص
 2007 أكت يف ليتم  القركض تأمُت فرع ؼلص فيما جزئيا االعتماد منها تسحب جعلها شلا ،الوفاء

 ػػػب ادلقدر رأمساذلا كل  كأصبح)إفريقيا صندكؽ(EPC) (لالستثمار األمريكية اجملموعة طرؼ فـ شراؤىا
 .للمجموعة ملك دج مليار2.747

 دبقتضى للتأمينات سالمة شركة دتـاعت ( SALAMA Assurances) : للتأمين سالمة شركة- 
 كاألماف الربكة شركة امتصت لكذب ، كادلالية كزير فع 2006 جويلية 02 يف الصادر 06/46رقم القرار

 كعةـدلج تابع فرع اجلزائر لتأمينات سالمة كأصبحت  2000 مارس 26يف ادلنشأة التأمُت كإعادة للتأمُت
 التكافل خبدمات تنفرد ( SPA) أسهم ذات شركة كىي ،البحرينية التأمُت كإعادة للتأمُت الدكلية سالمة

 .اجلزائر يف التأمُت شركات كل بُت فـ اإلسالمي بالتأمُت كالتعامل
 االعتماد على ربصلت ،أسهم ذات شركة   Al.Djazair Cardif) : )دزاير كارديف شركة- 
 احلياة على كالتأمُت التقاعد ،ادلرض ،احلوادث تأمُت عمليات دبمارسة زبتص 2006 أكتوبر11يف

 التأمُت يف سلتصة كشركة كبرزت (BNP PARIBAS)  الباريسي الوطٍت البنك فركع أحد تعترب
 صيغ توفر كما ،الوطنية  (BNP)  بنك ككاالت مستول على منتجاهتا بتسويق تقـو حيث ،ادلصريف
 .لزبائنو خاصة تأمُت

 ؼلتص فرع كلديها ،أسهم ذات شركة (AXA DOMMAGE) : األضرار على للتأمين أكسا- 
  :كالتارل شركاء بُت ثالث مقسم دج مليار3.15 قدره اجتماعي برأمساؿ تتمتع  شخاص،األ بتأمينات
  مت(15%) اخلارجي اجلزائر كبنك%( 36)لالستثمار الوطٍت الصندكؽ (49%)الفرنسية  AXA رلموعة

 األضرار تأمُت عمليات مجيع دبمارسة نوفمرب شهر النشاط كباشرت 2011 أكتوبر03 يف اعتمادىا
. التأمُت كإعادة
شركات التأمين على األشخاص : ثانيا

لفصل  سنوات (5)مخس  مهلة التأمُت شركات منح الذم بالتأمينات  ادلتعلق06/04طبقا للقانوف   
مسحت ىذه ادلبادرة ببعث حقيبة  (2011مارس - 2006مارس )تأمينات األشخاص عن األضرار 

التأمُت على األشخاص من خالؿ منتجات جديدة، كأساليب تسيَت حديثة، حيث مت اإلعالف عن 
:   كىي2011إنشاء سبعة شركات متخصصة يف التأمُت على األشخاص منذ سنة 

 كىي " AMANA"  أمانة اسم أيضا عليها يطلق (SAPS) : والصحة واالحتياط التأمين شركة- 
 شركة بُت مشًتؾ ،دج مليار 02 قدره برأمساؿ األشخاص على التأمُت يف سلتصة، أسهم ذات شركة

 التجارة قطاعي كإطارات فرنسا كصناعيي ذبار لتأمُت التعاضدية كاجملموعةSAA %(34 ) التأمُت
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 كزارة من اعتمادىا مت BADR (%10) كبنك BDL ( 15%) بنكMACIF %(41 ) كالصناعة
. جويلية 01من ابتداء العمل يف كشرعت 2011 مارس 10 يـو ادلالية
 (TAAMINE LIFE ALGERIE) لػ اختصار كىي (TALA) :  تاال الحياة على التأمين شركة- 

 ؼلتص فرع تعترب ،دج مليار 01 قدره اجتماعي برأمساؿ 2011 مارس 9 يف أسهم كشركة إعتمادىا مت 
 كالصندكؽ%BEA  ( 15) بنك  مع بالشراكة%CAAT  (55) التأمُت  لشركة تابع احلياة بتأمينات

. 2011جويلية 01 يف نشاطها بدأت%FNI (30) لالستثمار  الوطٍت
 عن CAAR التأمُت كإعادة للتأمُت اجلزائرية الشركة أعلنت (CAARAMA) :  للتأمينات كرامة- 

 قدره برأمساؿ  ،األشخاص بتأمينات تصتخ ،أسهم ذات "للتأمينات كرامة" باسم ذلا جديد فرع تأسيس
. 2011 مارس 9 مت اعتماد ىذا الفرع يف  CAAR لشركة  (100 ( %شللوؾ دج مليار 1

 ، 2011 أكت 11 يف اعتمادىا مت ،أسهم ذات شركة (MACIR VIE) :  للحياة مصير شركة- 
 رلاالت يف األشخاص على التأمُت منتجات تقدًن يف الشركة زبتص حيث  CIAR شللوؾ لػ فرع كىي

 .كالصحة كاحلياة السفر
 1 قدره اجتماعي برأمساؿ تتمتع مساعلة شركة ىي: (AXA VIE)  الحياة على للتأمين أكسا- 

 BEA كبنك  (FNI36 (% بنك ( %49 )الفرنسية  AXA رلموعة :كالتارل مقسم ،دج مليار
.  2011 نوفمرب 02 يف الفرع ىذا اعتماد مت( 15%)

 تأمينات يف سلتصة تعاضدم شكل ذات شركة (MUTUALIST) :  التعاضدي التأمين شركة- 
 ،للتأمينات سالمة كشركة CNMA الفالحية للتعاضدية الوطٍت الصندكؽ بُت شراكة كىي، األشخاص

 .دج مليوف 800 قدره كبرأمساؿ 2012  جانفي5 يف ادلالية كزير قبل من االعتماد منحت
 أسهم ذات شركة) (AGLIC) :  للحياة اجلزائرية( األشخاص لتأمين الخليجية الجزائرية الشركة- 

 مقسم دج مليار 1 قدره برأمساؿ 2015 فيفرم 22 يف االعتماد منحت، األشخاص تأمينات يف سلتصة
 تأمُت شركة GIG  (42.5%)  للتأمُت الكويتية اخلليج رلموعة  :كالتارل الثالث الشركاء على

 .BNA ( %15) اجلزائرم  الوطٍت كالبنك %CASH(42.5) احملركقات
التعاضديات والشركات المتخصصة : ثالثا

 :التعاضديات -1
 ديسمرب 29مت اعتمادىا يف : (MAATEC) والثقافة التربية عمال لتأمين الجزائرية التعاضدية- 

 السيارات على التأمُت بعمليات تقـو كما كالثقافة، الًتبية قطاع يف العاملُت  تضم ادلشًتكُت1964
. الشامل للسكن كالتأمُت

 التعليمة دبوجب الصندكؽ ىذا إنشاء مت (CNMA) :  الفالحي للتعاون الوطني الصندوق- 
 تعاضدم صندكؽ كىو ،كاألشخاص ادلمتلكات محاية هبدؼ 1972 ديسمرب2 يف  ادلؤرخة64/72
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 كما ،التأمُت كإعادة األضرار تأمُت عمليات جبميع يقـو بالفالحة نشاطو مرتبط ،الزراعي لالستثمار
 01  بتاريخ95-97 ادلرسـو خالؿ من ادلركزم لو البنك منحو الذم بالًتخيص، القركض منح ؽلكنو
 .1995  أفريل

 1:المتخصصة الشركات -2
 1996 جانفي 10 يف أنشئت (CAGEX) :  الصادرات وضمان للتأمين الجزائرية الشركة- 
 :العشرة مساعليها بُت بالتساكم موزع، دج مليار 2 قدره برأمساؿ ،أسهم ذات شركة ىي

 تأمُت شركات مخسة ك (BADR , BEA , BDL , BNA , CPA)عمومية بنوؾ مخسة
.  لكل مساىم%10حبصة  (CAAR  CAAT , CCR , CNMA , SAA)عمومية

 اعتمادىا مت ،أسهم ذات اقتصادية عمومية مؤسسة ىي (SGCI) :  العقاري القرض ضمان شركة- 
 عمومية، تأمُت شركات كمية، كأربعةـع بنوؾ العمومية، كستة اخلزينة دبساعلة 1997أكتوبر05يف 

 ادلتعلقة التأمُت عمليات مجيع دبمارسة تقـو حيث1998 جويلية من الفاتح يف رمسيا نشاطها باشرت
. العقارية بالقركض

 يف اجلزائرية السلطة طرؼ من الشركة ىذه إنشاء مت (CCR) :  التأمين إلعادة المركزية الشركة- 
 عمومية مؤسسة كىي ،التأمُت بإعادة اخلاصة اجلزائرية العمليات مجيع إليها أسندت  حيث1973سنة 

 عمليات جبميع حاليا تقـو ،للدكلة شللوكة أسهم ذات شركة إذل االقتصادية اإلصالحات بعد ربويلها مت
. الطبيعية الكوارث إلدارة الوطٍت الربنامج تدير كما ،كالنقل البحرم التأمُت إعادة

 لشركات التأمين الجزائريةالهيئات الرقابية والتنظيمية : الفرع الثاني
 التأمُت قطاع على اإلشراؼ ك الرقابة تكفل اليت القوانُت بتشريع الدكؿ، دبا فيها اجلزائر كافة هتتم    

 على دكره التأمُت ػلقق حىت كثانيهما ،التأمُت كثائق من دينمادلستف ك ذلم ادلؤمن محاية أكذلما : ذلدفُت
 يف متخصصة إدارية جلهات الدكؿ أغلب يف التأمُت قطاع على الرقابة كظيفة تسند الوطٍت، ادلستول

 حيث كفرنسا، للجزائر بالنسبة احلاؿ ىو كما الوزارات، إلحدل تابعة تكوف ما عادة كىي التأمُت رلاؿ
 ال مستقل إدارم جهاز إذل الوظيفة ىذه تسند أخرل ادلالية، كىناؾ دكؿ كزارة عن اذليئة ىذه تنبثق
  .تطبيقها على السهر ك احلكومة قرارات تنفيذ يف كظيفتو تنحصر إظلا للوصاية، ؼلضع
على مستوى القطاع : أوال
 مهمة أسند حيث الشكل، حيث من الفرنسي ادلشرع حذك حذا ادلشرع أف فنجد للجزائر بالنسبة   

 أدخلها اليت التعديالت دبقتضى" التأمينات على اإلشراف لجنة " يف ادلتمثلة "الرقابة إدارة" إذل الرقابة
 محاية إذل اذليئة ذلذه باستحداثو اجلزائرم ادلشرع  كيهدؼ04/ 06القانوف دبوجب التأمينات قانوف على

                                                           
.351بارل مصعب، صديقي مسعود، مرجع سابق، ص  1
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 ادلكلف اذليكل بواسطة رقابة كإدارة اللجنة ىذه كتعمل .للتأمُت السوؽ الوطنية كتطهَت ،ذلم ادلؤمن
 1:يلي فيما التأمينات على اإلشراؼ جلنة مهاـ كتتمثل، ادلالية كزارة لدل بالتأمينات

 .التأمُت كإعادة بالتأمُت ادلتعلق التنظيم ك ،للتشريع التأمُت ككسطاء الشركات احًتاـ مدل مراقبة -
 .ذلم ادلؤمن اذباه بالتزاماهتا الوفاء على التأمُت شركات كقدرة جاىزية من التأكد -
 .الشركة رأمساؿ زيادة أك إنشاء يف ادلستخدمة األمواؿ مصدر حوؿ ادلعلومات من التحقق -
 بالقانوف ادلتمم ك ادلعدؿ التأمينات قانوف نصوص خالؿ من اجلزائرم ادلشرع أف تسجيلو ؽلكن ما

 ىذه أف فنجد تلخيصها حاكلنا إذا كاسعة، اختصاصات التأمينات على اإلشراؼ جلنة أعطى 06/04
 بعدية رقابية اختصاصات ك ،التأميٍت النشاط شلارسة على سابقة قبلية رقابية اختصاصات سبارس اللجنة
 .ذاتو حد يف التأميٍت النشاط على الرقابة يف تتمثل

 ىيئات إذل لعملها أدائها يف تلجأ ما دائما الدكؿ أغلب يف الرقابة ىيئات إف :االستشارية  الهيئات-
 األمر يتجاكز قد بل ادلناسبة، القرارات ازباذ يف كادلساعدة للمشورة طلبا ،التأمُت رلاؿ يف استشارية

 .الرقابية اإلجراءات تطبيق يف مباشر بشكل اذليئات ىاتو مساعلة إذل ذلك
 حيث من ،بالغة بعناية كخصها اذليئات هباتو اجلزائرم ادلشرع اىتم ادلقارنة التشريعات غرار كعلى

 على صراحة اجلزائرم ادلشرع نص حيث. كتنظيمية قانونية نصوص خالؿ من كاختصاصاهتا تكوينها
 ادلسائل يف االستشارة تقدًن مهمتو ،"للتأمينات الوطني المجلس " يدعى استشارم جهاز إنشاء

 أك ادلالية كزير من بتكليف يقـو كما كتطويره، كتنظيمو التأمُت كإعادة التأمُت نشاط بوضعية ادلتعلقة
 الوزير اجمللس ىذا يًتأس، كالتنظيمية أك التشريعية نصوصؿؿ التمهيدية ادلشاريع بإعداد ،منو دببادرة

 -كالوسطاء للمؤمنُت شلثلُت -الدكلة شلثلي  :من اجمللس ىذا أعضاء الئحة تتشكل ك، بادلالية ادلكلف
 .االكتواريوف ك التأمينات خرباء شلثلي – التأمُت قطاع مستخدمي شلثلي – ذلم للمؤمن شلثلُت
 جمعية 06/04القانوف دبوجب صراحة اجلزائرم ادلشرع استحدث للتأمينات الوطٍت اجمللس إذل إضافة
 كاعتربىا األجنبية، التأمُت شركات كفركع التأمُت إعادة أك /ك التأمُت شركات تضم ،للمؤمنين مهنية
 ادلشورة تقدـ فهي الرقابة إدارة ك ،ادلالية بوزارة تربطها اليت العالقة طبيعة إذل بالنظر، استشارية ىيئة

 إلزامي غَت كلكن ضركرم رأيها كيعترب التأمُت، دبهنة ادلتعلقة ادلسائل كل يف بادلالية ادلكلف للوزير
 منخرطيها كربسيس كإعالـ ،للمؤمنُت اجلماعية ادلصاحل كتسيَت سبثيل إذل اجلمعية ىذه كهتدؼ

 القرار صنع يف فاعل بشكل تساىم ألهنا ،مهم دكر االستشارية اذليئات دكر يعترب كعموما، كاجلمهور
 إعطائها مع أعضائها داخل التمثيل رقعة ادلشرع كسع اإلنصاؼ دلبدأ كمراعاة الرقابة، إدارة عن الصادر

 .مهامها شلارسة يف االستقاللية من نوع

                                                           
1
 .605، ص2016، دفاتر السياسة كالقانوف، العدد اخلامس عشر، الرقابة على قطاع التأمين في التشريع الجزائريسعد اهلل أماؿ،  
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 ضماف صندكؽ"  ادلكلفة بادلالية صندكؽ يسمىالوزارة لدل يؤسس: لمؤمن لهما ضمان صندوق-
 جزء من الديوف اذباه ادلؤمن ذلم أك أك كلين، التأـ شركات عجز حالة بتحمل يف  يكلفدلؤمن ذلم،ا

 إعادة أك/ كينالتأـ سنوم لشركات اشًتاؾ من الصندكؽ موارد تتشكل. التأمُت عقود من ستفيدينادل
 الصادرة صافية األقساط من 1 %مبلغو يتعدل ال أف  على،عتمدةادلاألجنبية  شركاتاؿ كفركع ينالتأـ
 1 .التنظيم طريق عن الصندكؽ سَت ككيفيات األساسي القانوف ػلدد ،اإللغاءات من
 متخصص جهاز بادلالية ادلكلف الوزير لدل ػلدث :األخطار تعريفة مجال في المتخصص الجهاز-
 التأمُت تعريفات كدراسة ،التعريفات مشاريع بإعداد ادلتخصص اجلهاز ىذا يهتم، التعريفات رلاؿ يف

 طرؼ من التأمُت تعريفات رلاؿ يف نزاع أم حوؿ رأيو بإبداء يكلف كما ،كربيينها ادلفعوؿ السارية
  :يلي كما األخطار لتعريفة ادلكونة العناصر تتحددك ،البت من الرقابة إدارة تتمكن حىت التأمُت شركات

 اخلطر؛ نوعية -
 اخلطر؛ كقوع احتمالية -
 اخلطر؛ كتسَت اكتتاب نفقات -
 .التأمُت عمليات من عملية بكل اخلاصة بالتعريفة يتعلق آخر تقٍت عنصر أم -
 الدنيا النسبة ككذا للتطبيق القابلة الوفيات نسبة جداكؿ ربدد، األشخاص على التأمُت ؼلص فيماك

 .بادلالية ادلكلف الوزير من قرار دبوجب العقود يف ادلضمونة
على مستوى الشركات : ثانيا
ين ك السهر على أـالدكر األساسي ذليئات الرقابة ال ؽلكن ذباىلو يف مراقبة عمل شركات الت  إف 

ادلستفيدين  ك ادلكتتبُت، الوجود الدائم لضمانات كافية دلواجهة التزامات ىذه الشركات ضلو ادلؤمن ذلم
:  كتتمثل الرقابة يف،من العقود

:  رقابة قبلية-1
 ال " :التأمينات قانوف من 204 ادلادة لنص فطبقا ادلنشأ االعتماد منح إجراءات يف كتتمثل   

 الوزير من اعتماد على احلصوؿ بعد إال نشاطها سبارس أف التأمُت إعادة أك التأمُت لشركات ؽلكن
 توافرىا الواجب الشركط على التأمينات قانوف من 218 ادلادة يف ادلشرع ، كنص ..."بادلالية ادلكلف

 ادلخطط سيما ال الشركة إلنشاء الالزمة ادلالية الشركط ابتداء من التأمُت، لشركات االعتماد دلنح
 شركات كموظفي دلسَتم ادلهنية الشركط، كادلؤىالت إذل كصوال التقنية، كالوسائل للنشاط التقديرم

 2 .للتأمينات الوطٍت اجمللس استشارة بعد بادلالية ادلكلف كزير من بقرار االعتماد التأمُت، كؽلنح

                                                           
 1
 .95/07 من األمر 213 ادلعدلة كادلتممة للمادة 06/04 من القانوف رقم 32 ادلادة  
2
 .605 سعد اهلل أماؿ، مرجع سابق، ص 
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 ادلكلف الوزير يصدر ،التأمُت لشركة االعتماد دبنح اخلاصة ادلالية ك القانونية الشركط تتوافر دل إذا أما
 .الدكلة رللس أماـ الطعن حق االعتماد لطالب كيكوف االعتماد، رفض قرار بادلالية
 ؽلارس أف للتأمُت العاـ للوكيل ؽلكن فال التأمُت، كسطاء على الرقابة إدارة سبارسها االختصاصات نفس
 قانوف من 253 للمادة طبقا الصفة هبذه معتمدا كاف إذا إال ،التأمُت لشركات كممثل مهامو

 ادلالية كزير من قرار دبوجب التأمينات قانوف من 218 للمادة طبقا ادلنشأ االعتماد قرار كؽلنحالتأمينات، 
 شركط بتوافر إال االعتماد للتأمينات العاـ الوكيل منح ؽلكن كال ،للتأمينات الوطٍت اجمللس استشارة بعد

 .ادلالية الضمانات ك ادلهنية الكفاءة رأسها على 95-340ادلرسـو من 16 ادلادة عليها نصت معينة
 فال التجارم، السجل يف للتسجيل ؼلضع تاجر يعترب الذم التأمُت لسمسار بالنسبة ذاتو األمر   ينطبق

 260 للمادة طبقا الرقابة إدارة من اعتماد على يتحصل أف دكف تأمُت كوسيط مهنتو لو شلارسة غلوز
 كبعد للتأمينات الوطٍت اجمللس استشارة بعد بادلالية ادلكلف الوزير من قرار التأمينات، دبوجب قانوف من

 1 .ادلهنية الكفاءة شركط توافر
.  كتتمثل يف الرقابة التقنية ك رقابة ادلالءة ادلالية:رقابة بعدية-2

: الرقابة التقنية- 
 اليت ؽلكنها أف تفحص يف كل كقت إذا كاف سَت ،   ىذه الرقابة سبارس من طرؼ مديرية التأمينات

. الشركة موافقا للقانوف ك التشريع ككفقا لالعتماد احملصل عليو، ك القانوف األساسي
ك االشهارية   الوثائق التجارية،مُتأ    ربرص مديرية التأمينات خاصة على أف الشركط العامة لوثائق الت

             .اليت تستطيع أف تفرض العمل بشركط ظلوذجية (لوزارة ادلالية)زبضع لتأشَتة إدارة الرقابة 
         جل مخسةأيف   على أف تسلم إدارة الرقابة التأشَتة95/07 من القانوف 227كقد نصت ادلادة  

كتعرض مسبقا كل  ك بانقضاء ىذا األجل تعترب التأشَتة مكتسبة ك أربعُت يوما من تاريخ االستالـ،
.  اليت ؽلكن ذلا أف تطلب تعديلها يف أم كقت،الوثائق التجارية ادلوجهة للجمهور على إدارة الرقابة

 (التعريفات)   كما تراقب االتفاقيات ما بُت الشركات اليت زبص اجلوانب التنظيمية اخلاصة باألسعار 
أك تنظيم ادلنافسة، أك التنظيم ادلهٍت أك التسيَت ادلارل،كما يتوجب  أك الشركط العامة ك اخلاصة للعقود،

. على موقعي ىذا االتفاؽ تبليغو مسبقا إذل إدارة الرقابة قبل كضعو حيز التنفيذ ربت طائلة البطالف
 مع فرض احًتاـ اإلجراءات ،يف ىذا اإلطار يكوف لديها حق اإلطالع على سبركز ك دمج الشركاتك

. كأيضا مراقبة ربويل احملافظ ك انتظامها
 

                                                           
1
  .تين ًهزاقبتينأ الذُ ّحذد هنح ًسطاء التأهْن االعتواد ًاألىلْت الوينْت، ًسحبو هنين ًهكاف340-95الوزسٌم  هن 10 الوادة  
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 :رقابة المالءة المالية- 
 خالؿ ،مُتأخر للرقابة الضركرية اليت سبارسها الدكلة على شركات التآ  سبثل رقابة ادلالءة ادلالية جانب 

. طوؿ مدة حياهتا

 تطور حجم اإلنتاج والتعويضات في شركات التأمين الجزائرية: المطلب الثاني
  سنحاكؿ من خالؿ ىذا ادلطلب توضيح تطور حجم اإلنتاج، كالتعويضات لشركات التأمُت الناشطة 

 .يف اجلزائر

 تطور حجم اإلنتاج في شركات التأمين الجزائرية : الفرع األول
    ؽلثل اإلنتاج يف شركات التأمُت رلموع األقساط احملصلة، نتيجة اكتتاب ادلؤمن ذلم يف عقود التأمُت 

 (.2015-2011)حسب الفركع، كاجلدكؿ ادلوارل يوضح التطور احلاصل يف حجم اإلنتاج من 
 تطور إنتاج شركات التأمين الجزائرية: (1-4)الجدول رقم 

 (مليون دج): الوحدة
 2015سنة 2014سنة 2013سنة 2012سنة 2011سنة  

 % المبلغ % المبلغ %المبلغ  %المبلغ  %المبلغ  
SAA 21 147 24 23 163 23 25 759 23 26 586 21 27 413 21 
CAAR 13 740 16 14 097 14 15 198 13 16 088 13 16 638 13 
CAAT 14 637 17 15 502 16 18 114 16 20 192 16 21 160 17 
CASH  7 900 9 8 376 8 9 720 9 12 002 10 9 946 8 
GAM 2 849 3 3 373 3 3 303 3 3 506 3 3 203 3 
SALA

MA 
2 797 3 3 277 3 4 015 4 4 491 4 4 707 4 

TRUST  1 868 2 2 314 2 2 725 2 2 613 2 2 152 2 
ALLIA

NCE 
3 903 5 3 715 4 4 150 4 4 427 4 4 432 3 

CIAR 6 113 7 6 680 7 7 585 7 8 859 7 9 079 7 
2A 3 203 4 3 595 4 4 057 4 3 943 3 3 594 3 
AXA  

Domm

age 

2 0 382  -1 211 1 2 491 2 2 496 2 

MAAT

EC 
81 0 157  -397  -512 0 553 0 

CNMA 6 732 8 8 085 9 9 593 8 11 268 9 12 452 10 
هجوٌع 

تأهْناث 

 األضزار

84972 98 92 714 93 105 827 93 116 979 93 117 826 92 

MACI

R VIE 
 - -977 1 1 131 1 1 109 1 1 358 1 

TALA 561 1 1 169 1 1 327 1 1 556 1 2 131 2 
SAPS 241 0 1 070 1 1 199 1 1 272 1 1 479 1 
Caarama  - -1 799 2 1 929 2 1 539 1 1 784 1 
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CARDI

F 

ELDJA

ZAIR 

901 1 1 073 1 1 208 1 1 374 1 1 565 1 

AXA  

Vie 
 - -251 - 769 1 1 165 1 1 290 1 

Le 

Mutuali

ste 

 - -578 1 606 1 512 0 467 0 

AGLIC        - -1 0 
هجوٌع 

تأهْناث 

 األشخاص

1 703 100 6 916 7 8 168 7 8 527 7 10 075 8 

الوجوٌع 

 الكلِ
86 675 100 99 630 100 113 995 100 125 505 100 127 900 100 

 

 .(06أنظر ادللحق رقم  ) من إعداد الباحثة باالعتماد على التقارير السنوية لشركات التأمُت :المصدر
 .تشَت إذل عدـ توفر البيانات: (-)اإلشارة 

ما نشهده من خالؿ معطيات ىذا اجلدكؿ، أنو مت الفصل بُت شركات التأمُت على األضرار     
سنوات لذلك، أم منذ  (05)، بعدما حضرت الشركات قبل مخس 2011 من سنة ابتداءكاألشخاص 

، حيث قامت بعض الشركات بفتح فركع ذلا لتأمُت (06/04) من القانوف 23/24صدكر ادلادتُت 
، يف حُت شركة TALAفتحت فرع CAAT  كSAPS فتحت فرع SAAاألشخاص، حيث أف 

CAAR فتحت فرع Caaramaك ، AXA فتحت فرعAXA Vie أما ،CIAR ففتحت فرع MACIR 

VIE إضافة إذل ،CARDIF ELDJAZAIR  اليت زبصصت يف فرع تأمينات األشخاص، ككذلك
اليت هتتم بتأمُت األشخاص حسب ما ػلدده القانوف األساسي النموذجي  Le Mutualisteالتعاضدية 

                     .لشركات التأمُت ذات الشكل التعاضدم
 ربتل الصدارة من حيث حجم SAA فإف النتائج تشَت إذل أف شركة ،لتفسَت ما نالحظو يف اجلدكؿ  ك

، كذلك ألف ىدفها ىو احلفاظ على الريادة يف سوؽ التأمُت اجلزائرم، كالذم مكنها من ربقيق اإلنتاج
 CAAT  كCAARادلرتبة األكذل يف تأمُت األضرار ىو فرع تأمينات السيارات، تليها بعد ذلك كل من 

 %33دببالغ ىامة، كذلك راجع لعراقة ىاتو األخَتة كخربهتا يف السوؽ، حيث تستحوذاف على ما نسبتو 
.  الكلياإلنتاجمن حجم 

يعترب إنتاجها ضعيف نوعا ما، حيث أف أغلبها تًتاكح ما بُت ؼ ،أما فيما ؼلص الشركات اخلاصة   
. CIAR كاليت زبص شركة %7 كأخرل تزيد عن ذلك بقليل لتصل إذل %4ك2

كلكن رغم ذلك تبقى ىذه النتائج أفضل من مساعلة شركات التأمُت على األشخاص يف اإلنتاج كاليت 
 خالؿ طيلة سنوات الدراسة، كذلك بسبب حداثة ىذه الشركات، ما غلعل %1 ك0تًتاكح مابُت 
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اجملموع الكلي لإلنتاج خالؿ ىذه السنوات يبقى مرتكز على مساعلة شركات التأمُت على األضرار 
أكثر من األشخاص، كذلك لقلة الطلب على منتجات ىذا الفرع من التأمُت، لعدة أسباب منها 

العامل الديٍت، كغياب الثقافة التأمينية، كغَتىا من األسباب اليت أثرت على نقص الطلب على التأمُت 
. على األشخاص

ك على العمـو ؽلكن القوؿ أنو بالرغم من الفصل بُت تأمينات األضرار كاألشخاص، إال أف فركع   
. تأمينات األشخاص تبقى تابعة للشركة األصلية، من حيث التنظيم كالتسيَت

كلتوضيح كل ما سبق نعرض الشكل ادلوارل كالذم يوضح ادلساعلة النسبية لفركع التأمُت يف اإلنتاج 
 2015خالؿ سنة 

المساهمة النسبية لفروع التأمين في اإلنتاج حسب نوع الشركات :  (1-4)الشكل رقم 
ادلساعلة النسبية لفرع تأمينات األضرار يف اإلنتاج 

حسب نوع الشركات 
 

 

ادلساعلة النسبية لفرع تأمينات األشخاص يف 
اإلنتاج حسب نوع الشركات 

 

 

 (.2015)من إعداد الباحثة اعتمادا على التقرير السنوم لنشاط التأمُت : المصدر

 تطور حجم التعويضات في شركات التأمين الجزائرية : الفرع الثاني
  ـبو الالحق الضرر جرب بغية ، للمؤمن ذلمالتعويضات قيمة دفع يف التعويض نشاط يتمثل           

كذلك يف حدكد الشركط ادلربمة يف العقد، كلتوضيح تطور حجم التعويضات لشركات التأمُت اجلزائرية 
 . نقـو بعرض اجلدكؿ التارل2015 إذل 2011خالؿ الفًتة ادلمتدة من 

 
 

الشركات 
59; العامة

الشركات 
21; اخلاصة

الشركات 
2; ادلختلطة

;  التعاكنيات
10

الشركات 
3; العامة

الشركات 
2; اخلاصة

الشركات 
2; ادلختلطة

;  التعاكنيات
1
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 تطور حجم التعويضات حسب الشركات: (2-4)الجدول رقم 
 (مليون دج): الوحدة

 2015سنة 2014سنة 2013سنة 2012سنة 2011سنة  

 % المبلغ % المبلغ %المبلغ  %المبلغ  %المبلغ  
SAA 11 473 27 14 155 28 14 540 27 15 771 26 16 621 17 
CAAR 8 188 19 7 720 15 7 713 14 9 448 15 13 422 14 
CAAT 7 121 16 7 792 15 8 300 15 9 611 16 12 759 13 
CASH 2 343 5 5 087 10 2 376 4 3 947 6 3 578 4 
GAM 1602 4 1523 3 1 629 3 1 811 3 1614 2 
SALAM

A 
1539 4 1808 4 1 941 4 2 228 4 2 254 2 

TRUST 546 1 701 1 1 702 3 986 2 1 156 1 
ALLIA

NCE 
1766 4 1814,59 4 2 141 4 2 026 3 1 909 2 

CIAR 3 935 9 4 196 8 5 027 9 5 185 8 5 498 6 
2A 1 454 3 999 2 2 166 4 1 822 3 1 577 2 
AXA 

Domma

ge 

- - 15 0 229 - 985 2 880 1 

MAATE

C 
52 0 94  -123  -186 0 230 0 

CNMA 2 858 7 3 926 8 4 331 8 5 548 9 6 719 7 
هجوٌع 

تأهْناث 

 األضزار

42 877 100 49 831 98 52 219 97 59 554 96 68 216 96 

MACIR 

VIE 
 - -59 - 107 - 80 0 155 0 

TALA 227 76 330 1 532 1 557 1 528 1 
SAPS 32 11 103 0 427 1 549 1 665 1 
Caarama  - -232 - 518 1 647 1 717 1 
CARDIF  40 13 114 0 114 - 155 0 249 0 
AXA  

Vie 
 - -21 - 102 - 238 0 507 1 

Le 

Mutualis

te 

 - -16 - 39 - 52 0 52 0 

AGLIC         - - 
هجوٌع 

تأهْناث 

 األشخاص

299 100 876 2 1 840 3 2 278 4 2 872 3 

الوجوٌع 

 الكلِ
43176 100 50 706 100 54 059 100 61 832 100 71 088 100 

 

 .(07أنظر ادللحق رقم  ) من إعداد الباحثة باالعتماد على التقارير السنوية لشركات التأمُت :المصدر
ادلالحظ من اجلدكؿ أعاله أف حجم التعويضات يف اجملموع يف تزايد مستمر، حيث ارتفعت     

، كىذه الزيادات 2015مليار دينار سنة  71.08، إذل 2011مليار دينار سنة 43.1التعويضات من 
مرجعها ازدياد حجم الكوارث احملققة يف كل الفركع عموما، كباألخص يف فرع السيارات يف تأمينات 
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( SAA, CAAR, CAAT, CASH)األضرار، حيث نالحظ فيما ؼلص شركات التأمُت العامة 
 من إمجارل تعويضات السوؽ %67 مليار دينار أم ما نسبتو 29.12لوحدىا بلغ حجم التعويضات 

، فنالحظ 2012، كىذا ما يعكس ىيكل رقم أعماؿ السوؽ، كبالنسبة للسنة ادلالية 2011كذلك سنة 
 مليار دينار جزائرم 51إذل  2011 مليار دينار جزائرم يف عاـ43 من ٪17ارتفاع التعويضات بنسبة 

 .، على الرغم من االطلفاضات اليت سجلتها بعض الشركات2012يف عاـ 
كنفس ادلالحظة ؽلكن تسجيلها يف السنوات ادلوالية، حيث ارتفعت التعويضات أيضا اليت دفعتها 

 50.7مليار دينار جزائرم، من  3.3 إذل حاملي كثائق التأمُت دبقدار 2013شركات التأمُت يف عاـ 

باستثناء ٪7 بنسبة أم، 2013 مليار دينار جزائرم يف عاـ 54 إذل 2012مليار دينار جزائرم يف عاـ 
 ماليَت يف عاـ 5 اليت شهدت اطلفاض يف مبالغ تسويات مطالباهتا من CASHك CAARشركيت  
 كؽلكن تفسَت ىذا االطلفاض عن طريق تسوية ادلطالبات اذلامة .2013 مليار يف عاـ 2،3 إذل 2012

 ادلخاطر الصناعية ،رائقأخطار احل كربلاؿ مجيع ادلخاطر: يف الفركع التالية 2011اليت مت تكبدىا يف عاـ
 . مطالباهتاحجمشهدت تطورا كبَتا نسبيا يف ؼالتأمُت األخرل  أما فيما ؼلص شركات ،ك البحرية

،كما  مليار دينار جزائرم9.2 مقابل زيادة قدرىا ٪15، ارتفعت التعويضات بنسبة 2015أما يف عاـ 
 الذم كحيدال يزاؿ الفرع اؿ الذم ك ،السيارات بفرع  تتعلق2015 يف عاـ اتمن التعويض ٪66أف 

 .يسجل معظم ادلطالبات، كذلك بسبب الزيادة يف عدد حوادث السيارات كبالتارل ادلطالبات
 يف ىيكل أنظمة  تقريبا٪4 نسبتو  ماؿثأما بالنسبة للتأمُت على األشخاص، فإف مستول التعويض ًن

 .، كذلك راجع لقلة االكتتاب يف ىذا الفرع كما أشرنا آنفاالسوؽ
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 .2015 إذل 2011كالشكل ادلوارل يوضح تطور حجم التعويضات من سنة 
 (2015-2011) تطور حجم التعويضات (: 2-4 )الشكل رقم 

 
 .من إعداد الباحثة باالعتماد على اجلدكؿ السابق: المصدر

 تطور نشاط إعادة التأمين في الجزائر: المطلب الثالث
 (CCR)تتم أعماؿ إعادة التأمُت يف اجلزائر بشکل رئيسي من قبل الشرکة ادلرکزية إلعادة التأمُت   

كاليت ال تزاؿ ادلتخصص الوحيد يف إعادة التأمُت يف السوؽ اجلزائرم، كتنص اللوائح اليت تنظم أعماؿ 
 1:إعادة التأمُت على

 من مبلغ مبيعات إعادة التأمُت؛ ٪50 ، على األقل بػػػػ CCRالتنازؿ اإللزامي إذل -
 .حق األكلوية للهيئة بشأف أنواع التنازالت االختيارية-
 شركط إعادة تأمُت تساكم أك أفضل CCRيتم احلصوؿ على فوائد ىذا احلق عندما يكوف لدل   -

 .من تلك اليت مت احلصوؿ عليها يف سوؽ إعادة التأمُت الدكرل
 لدعم برامج إعادة التأمُت BBBدىن للتصنيف ألجانب مع احلد األإعادة استخداـ معيدم التأمُت ا-

 .فألـدبستويات كافية من ا
 .كما تستفيد اذليئة أيضا من ضماف الدكلة يف عمليات إعادة التأمُت ضد سلاطر الكوارث الطبيعية

 
 

                                                           
1 Direction des assurances, Activité des assurances en Algérie, Ministère des Finances, Rapport annuel  2014    

p 27. 
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 النشاط التقني للشركة المركزية إلعادة التأمين: الفرع األول
   إف نشاط الشركة ادلركزية إلعادة التأمُت، ؽلتد ليشمل مجيع أشكاؿ إعادة التأمُت، كمجيع فركع 

التأمينات، ذلذا السبب صلد أف الشركة تتمتع بشبكة عالقات مع كل شركات التأمُت اجلزائرية، فضال 
عن العديد من الشركات يف مجيع أضلاء العادل، ىذا ما جعلها ربظى بصورة جيدة سواء على ادلستول 

 .الوطٍت أك الدكرل، كما ساىم يف تطوير رقم أعماذلا كالذم سوؼ نقـو بعرضو يف اجلدكؿ التارل
 رقم أعمال الشركة المركزية إلعادة التأمين: (3-4)الجدول رقم 

 (مليون دج): الوحدة
 2011 2012 2013 2014 2015 

% المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ  

القبوؿ 
 الوطٍت

12 690 94 15 268 93 18 992 93 20 784 93 23 199 92 

القبوؿ 
 الدكرل

819 6 1 212 7 1 323 7 1 521 7 2 133 8 

 100 333 25 100 305 22 100  315 20 100 480 16 100 509 13 اجملموع

إعادة 
إعادة 
 التأمُت

5 975 44 7 417 45 7 516 37 8 834 40 10 673 42 

 58 660 14 60 471 13 63 798 12 55 063 9 56 534 7 االحتفاظ

 100 333 25 100 305 22 100 315 20 100 480 16 100 509 13 اجملموع

   (.08أنظر ادللحق رقم  ) من إعداد الباحثة باالعتماد على التقارير السنوية لشركات التأمُت :المصدر
 التأمُت يف تطور مستمر، سواء احملقق إلعادة   من خالؿ اجلدكؿ نالحظ أف رقم أعماؿ الشركة ادلركزية 

 عائدات إمجالية قدرىا CCR حقق 2012 الدكرل، حيث نالحظ أنو يف عاـ أكعلى ادلستول الوطٍت 
مليار دينار، كىذا راجع 2.9، أم بزيادة قدرىا 2011 مليار دج سنة 13.5مليار دج مقابل  16.4

 من طرؼ شركات التأمُت اجلزائرية، %50 التنازؿ للمعيد على ما نسبتو إللزاميةكما سبق كأف أشرنا 
 15.3 إنتاج أم حبجم %20كىذا ما يعكس حصة القبوؿ الوطٍت كاليت سجلت تطورات اغلابية بنسبة 

 اإلنتاج، أما فيما يتعلق بالقبوؿ الدكرل، فعلى مستول 2011يف عاـ  12.6 مقابل 2012مليار دج يف 
ؽ احمللية أما الباقي، ك ناتج من الس%93نسبتو   مليار دينار أك ما15 مليار دج، فإف 16.4ادلقدر بػػػ 

فنالحظ أيضا أف رقم أعماؿ الشركة يف  2013مليار فيأيت من السوؽ الدكلية، أما يف عاـ  1أم 
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 مليار أم 16.4بػػ   مليار دج مقارنة20.3تطور، حيث حققت الشركة مستول قبوؿ كلي يقدر بػػ 
زلقق على  ( مليار دج19أم ) اإلنتاج من مستول ىذا %93 يف حُت أف ،%23بزيادة قدرىا 

.  فهي راجعة للقبوؿ الدكرل%7ادلستول الوطٍت، أما نسبة 
كبصفة عامة ؽلكن القوؿ أف النشاط التقٍت للشركة بقي على نفس الوتَتة، أم يف تزايد مستمر    

مليار دج أم بزيادة 25.3 إذل 2015كيستمد معظم أنشطتو من القبوؿ الوطٍت، إذل أف كصل يف سنة 
 %8 كالباقي %92 عن العاـ السابق، كما بقي إنتاج الشركة يف السوؽ الوطنية حبصة %14قدرىا 

 مقارنة بالعاـ السابق %40تتحقق من السوؽ الدكلية، كالذم يسجل قبوؿ الشركة فيها تطورا بنسبة 
. 2015 مليار يف 2 إذل 2014مليار دج يف  1.5 حيث ارتفع مستول القبوؿ من 

( 2015-2011) خالؿ الفًتة من CCR كالشكل ادلوارل يوضح بنية رقم أعماؿ  

 
 .من إعداد الباحثة باالعتماد على اجلدكؿ السابق: المصدر

 كبالعودة للجدكؿ السابق، فنالحظ أهنا CCRأما فيما ؼلص مستول األقساط اليت ربتفظ هبا     
 من إمجارل %55، كىي سبثل  مليار دج9 حيث بلغت %20 بنسبة 2012شهدت ارتفاع يف سنة 

 حيث ،%41 فشهدت األقساط احملتفظ هبا من طرؼ الشركة زيادة قدرىا 2013القبوؿ، أما يف سنة 
 من إمجارل القبوؿ، كبادلوزاة مع رقم األعماؿ سجلت أقساط %63 مليار دج كىي سبثل 12.7بلغت 

 نقاط عن معدؿ إعادة إعادة التأمُت ادلسجلة يف 8 أم باطلفاض ،%37إعادة إعادة التأمُت ما نسبتو 
 7.5 مليار دج مقابل 8.8 فبلغت األقساط ادلعاد تأمينها 2014 أما يف سنة ،(%45 )2012عاـ 

 كبادلقارنة مع رقم األعماؿ سبثل أقساط إعادة إعادة التأمُت ،%18 ، أم بزيادة قدرىا 2013مليار يف 

2011
2012

2013
2014

2015

12 690 15 268 18 992 20 784 23 199

819 1 212
1 323 1 521 2 133

رقم أعمال الشركة المركزية إلعادة (: 3-4)الشكل رقم  
  التأمين

القبوؿ الوطٍت  القبوؿ الدكرل 
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، أما بالنسبة لألقساط (%37 )2013 نقاط مقارنة مع إعادة اإلعادة ادلسجل يف 3 بزيادة 40%
 من القبوؿ اإلمجارل، أما يف عاـ %60 كسبثل %5احملتفظ من قبل ادلعيد الوطٍت فإهنا تشهد زيادة بنسبة 

 10.6 كبلغت 2014 مقارنة بعاـ %21 فشهدت عمليات إعادة إعادة التأمُت زيادة بنسبة 2015
 أم بزيادة نقطتُت %42مليار دج، كبادلقارنة مع رقم األعماؿ، سجلت األقساط ادلعاد تأمينها نسبة 

 ( %37 )2013 كمخس نقاط مقارنة بعاـ (%40 )2014عن معدؿ إعادة التأمُت ادلسجل يف عاـ 
 مقابل 2015 مليار دج يف عاـ 14.6بلغت  (CCR)كيف ادلقابل فإف األقساط اليت ربتفظ هبا الشركة 

 .%9، أم بزيادة قدرىا 2014 مليار يف عاـ 13.4

 التنازالت إلعادة التأمين: الفرع الثاني
   سنحاكؿ يف ىذا الفرع عرض تنازالت شركات التأمُت اجلزائرية عن جزء من زلفظتها الػتأمينية إلعادة 

  .تأمينها، كما سنحاكؿ معرفة حصة التنازؿ حسب نوع السوؽ

 تنازالت إعادة التأمين حسب الشركات : أوال
 2011  ؽلكن توضيح حصص تنازؿ شركات التأمُت اجلزائرية عن جزء من إنتاجها خالؿ الفًتة من 

 . سواء للمعيد الوطٍت، أك على ادلستول الدكرل يف اجلدكؿ ادلوارل2015إذل
 تنازالت إعادة التأمين حسب الشركات: (4-4 )الجدول رقم

 (مليون دج): الوحدة
 2015سنة 2014سنة 2013سنة 2012سنة 2011سنة  

 % المبلغ % المبلغ %المبلغ  %المبلغ  %المبلغ  
SAA 2 210 9 1 846 7 1 900 6 2 334 6 2 939 8 
CAAR 5 169 20 5 811 21 5 219 16 6 143 17 7 371 20 
CAAT 6 065 24 6 127 22 7 572 23 8 344 23 9 438 25 
CASH  6 962 27 7 128 25 8 139 25 10 247 28 8 059 22 
GAM 268 1 315 1 357 1 304 1 280 1 
SALAM

A 
271 1 348 1 365 1 519 1 655 2 

TRUST  797 3 1 043 4 1 364 4 1 529 4 1 012 3 
ALLIA

NCE 
703 3 537 2 596 2 582 2 1 095 3 

CIAR 1 229 5 927 3 1 071 3 1 335 4 1 302 3 
2A 1 358 5 1 463 5 1 503 5 948 3 829 2 
AXA  

Domma

ge 

0  -243 1 464 1 1 113 3 949 3 

MAAT

EC 
0 0 2 0 9 0 11 0 0 0 

CNMA 368 1 148 1 1 048 3 628 2 726 2 
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MACIR 

VIE 
0  -634 2 585 2 396 1 469 1 

TALA 123 0 337 1 425 1 588 2 477 1 
SAPS 104 0 173 1 199 1 217 1 280 1 
Caaram

a 
0  -942 3 1 132 4 1 083 3 1 035 3 

CARDI

F  
46 0 77 0 119 0 151 0 95 0 

AXA  

Vie 
0  -45 0 169 1 191 1 252 1 

Le 

Mutuali

ste 

0  -0,872 0 10 0 16 0 12 0 

AGLIC

1 
        - - 

الوجوٌع 

 الكلِ
25 673 100 28 147 100 32 246 100 36 679 100 37 276 100 

 

 .(09أنظر ادللحق رقم  ) من إعداد الباحثة باالعتماد على التقارير السنوية لشركات التأمُت :المصدر
نالحظ من خالؿ معطيات اجلدكؿ أف إمجارل تنازالت شركات التأمُت على العمـو يف تزايد مستمر     

٪ مقارنة 10  قدرىابزيادة مليار دينار، أم 28 ما مقداره 2012من سنة ألخرل، حيث بلغ يف سنة 
 مليار دينار جزائرم، يف حُت سبثل شركات التأمُت 25 أين كاف حجم التنازؿ يقدر بػػػػ 2011بسنة 
أكثر الشركات تنازال، حيث بلغت نسبة تنازؿ ىذه  (la CASH, la CAAT et la CAAR)العامة 

، كذلك راجع إذل أف ىذه الشركات 2012 من إمجارل تنازالت السوؽ يف سنة %68الشركات رلتمعة 
فبالرغم من أهنا  la SAAالثالث توجو أعماذلا بقوة ضلو سلاطر ادلؤسسات كأخطار النقل، أما شركة 

 %7 إال أف نسبة األقساط ادلتنازؿ عنها إلعادة التأمُت تقدر بػػ اإلنتاجربتل الصدارة من حيث حجم 
. كذلك مرده أف معظم األخطار اليت تقـو بتأمينها ىذه األخَتة ىي أخطار بسيطة

أما فيما ؼلص شركات التأمُت اخلاصة كادلتخصصة، كشركات التأمُت على األشخاص، فنالحظ أف 
 الضعيف اإلنتاج التنازؿ فيها ضئيلة جدا، كيف بعض األحياف معدكمة، كذلك راجع إذل مستول نسبة

.  ذلذه الشركات، نظرا حلداثة نشأة بعضها، كاختالؼ خدماهتا عن باقي الشركات
٪ من إمجارل 28 مليار دينار، أم بنسبة 32.2 اإلمجارلتنازؿ ؿ، بلغت قيمة ا2013أما يف عاـ 

األقساط الصادرة من السوؽ، مع بقاء شركات التأمُت العامة الثالثة يف الريادة من حيث أكرب نسبة 
 .٪ من األقساط ادلتنازؿ عنها إلعادة التأمُت64تنازؿ تقدر بػػػػ 

٪ 2كىو ؽلثل تطور بنسبة  ،مليار دينار جزائرم 37.2، فقدرت قيمة التنازؿ بػػػػػ 2015أما يف عاـ 
 .٪ من قيمة التداكؿ يف السوؽ29 كؽلثل 2014مقارنة بعاـ  

                                                           
 

.2015تن اعتواد ىذه الشزكت فِ 
1
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من ، لكلياالتنازالت اإلمجالية مقارنة باإلنتاج حجم يف األخَت كانطالقا شلا سبق ؽلكن توضيح    
.   خالؿ الشكل التارل  

(2015-2011 )لكلياالتنازالت اإلجمالية مقارنة باإلنتاج  حجم (:4-4)الشكل رقم   
 

 

(.  4) كاجلدكؿ رقم (1)من إعداد الباحثة اعتمادا على اجلدكؿ رقم : المصدر
 

  .تنازالت إعادة التأمين حسب السوق: ثانيا
  بغرض معرفة احلصة ادلتنازؿ عنها من طرؼ شركات التأمُت اجلزائرية، إلعادة تأمينها سواء على 

 . مستول السوؽ الوطٍت، أك الدكرل نقـو بعرض اجلدكؿ التارل
 تنازالت إعادة التأمين حسب نوع السوق: (5-4 )الجدول رقم

 (مليون دج): الوحدة
 التنازالت حسب نوع السوؽ 

السوق  السوق الوطني
 الدولي

إجمالي 
 المجموع آخر CCR  السنوات التنازل

2011 
 

 510 25 095 10 415 15 355 060 15المبلغ 

 100 40 60 1 59الحصة 

 147 28 876 11 272 16 21 250 16 المبلغ 2012

 100 42 58 0 58النسبة  

 246 32 803 13 444 18 401 043 18المبلغ  2013
 100 43 57 1 56النسبة 

2011 2012 2013 2014 2015

86 675
99 630

113 995
125 505 127 599

25 673 28 147 32 246 36 679 37 276

حجم التنازالت اإلجمالية مقارنة باالنتاج الكلي
االنتاج التنازؿ
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 679 36 095 14 584 22 408 176 22المبلغ  2014
 100 38 62 2 60النسبة 

 276 37- - - - المبلغ  2015
 100- - - - النسبة 

 (10أنظر ادللحق رقم  ) من إعداد الباحثة باالعتماد على التقارير السنوية لشركات التأمُت :المصدر
   نالحظ من خالؿ ىذا اجلدكؿ، أف نسبة تنازؿ شركات التأمُت اجلزائرية دلعيد التأمُت الوطٍت مقيدة 
حسب ما ينص عليو القانوف اجلزائرم، األمر الذم صلده ينعكس على نتائج اجلدكؿ، إذ صلد أف أكرب 

، يف حُت بلغت 2011 من إمجارل التنازؿ يف عاـ %59كتقدر بػػػ   (CCR) نسبة تنازؿ موجهة لػػػػػ
احتفظت هبا ) فحظي هبا السوؽ الوطٍت (%1) أما النسبة الباقية،%40نسبة التنازؿ للسوؽ الدكرل 

 فبالرغم من احًتاـ نسبة التنازؿ 2013 ك2012، أما يف سنة (الشركات ادلزاكلة لنشاط إعادة التأمُت
 إال أهنا شهدت اطلفاض طفيف نوعا ما، مقارنة بالسنة (%50)ادلنصوص عليها للمعيد الوطٍت 
، كبادلقابل ارتفعت حصة 2013 يف عاـ %56 إذل 2012 يف %58السابقة، حيث اطلفضت من 

 فنالحظ ارتفاع حصة 2014 من إمجارل التنازؿ، أما يف سنة %43 إذل %42السوؽ الدكرل من 
 من إمجارل التنازالت، كاليت ػلوز ادلعيد الوطٍت منها على %62التنازالت  للسوؽ الوطٍت ككل كبلغت 

 شلا يدؿ على بقاء معظم األقساط ادلتنازؿ عنها داخل السوؽ الوطٍت، يف حُت يتم ربويل ما 60%
 .  إذل السوؽ الدكرل%38نسبتو 

متطلبات المالءة المالية لشركات التأمين الجزائرية : المبحث الثاني
إف ادلشرع اجلزائرم كمن أجل ضماف ادلالءة ادلالية لشركات التأمُت، فرض عليها تكوين كربديد    

أرصدة مقننة، كأرصدة تقنية، كسبثيلها بأصوؿ مناسبة كبالنسب ادلوافق عليها، باإلضافة إذل االلتزاـ 
 . هبامش مالءة زلدد

 التأمين إعادة أو/ التأمين و لشركات المقننة االلتزامات: األولالمطلب 
 األرصدة من ادلكونة ادلقننة االلتزامات موازنتها خصـو يف تسجل التأمُت أف شركات على غلب   

. حددىا التنظيم اجلزائرم اليت للشركط كفقا التقنية كاألرصدة ،ادلقننة
المقننة  األرصدة وتحديد تكوين: ول األالفرع

 1 :الوفاء، كتنقسم إذل على التأمُت شركة قدرة تعزيز إذل ادلقننة األرصدة هتدؼ  

                                                           
  قننتالن بااللتشاهاث  تعلقًالن  2013 سنت  هارص  28  ًافقلنا  1434 عام األًلَ جوادٍ  16 فِ هإرخال  13-114  رقن التنفْذُ الوزسٌم 1

 . ّنالتأم  ئعادة أً/ ً ّنالتأم لشزكاث



شركات التأمُت اجلزائرية كمعايَت ادلالءة ادلالية..........................................الفصل الرابع  

 

 249 

 األرصدة المقننة القابلة للخصم: أوال
القابلة للخصم  ادلقننة األرصدة ،موازنتها خصـو يف تكوف كتسجل أف التأمُت شركات على غلب  

: كادلتمثلة يف
  :  الضمان  رصيد -
 ادلستفيدين أك/ ك ذلم ادلؤمن ذباه التزاماهتا تغطية على التأمُت شركة قدرة لتعزيز الضماف رصيد يكّوف  

  الصادرة االشًتاكات أك ،األقساط مبلغ  من 1%  باقتطاع  الضماف  رصيد ؽلّوف، كالتأمُت عقود من
. كالرسـو  اإللغاءات  من  صافية  ادلالية،  السنة خالؿ  دلقبولة ا  أك/ ك

  أك الشركة رأمساؿ كمن الرصيد ىذا من دلتكوفا اإلمجارل ادلبلغ يساكم عندما الرصيد ىذا سبوين يتوقف
: اآلتية النسب  إحدل عن كالناتج  ارتفاعا األكثر ادلبلغ ،تأسيسها أمواؿ

 ؛التقنية األرصدة مبلغ من5%
  األخَتة  ادلالية  السنة  خالؿ  ادلقبولة  الصادرة أك  االشًتاكات  أك  األقساط  مبلغ  من7,5%

 ؛كالرسـو  من اإللغاءات  صافية
 .  األخَتة  ادلالية  سنوات  (3)  الثالث  ادلدفوعة خالؿ  اخلسائر  دلبلغ  السنوم  ادلعدؿ   من10%
 .ادلالية السنة تكاليف بُت من الرصيد ىذا ؼلص فيما دلقتطعا ادلبلغ يعد
  :دفعها لمطلوبا ألرصدة الخسائر اإللزامي التكميلي دالرصي -
 أرصدة يف زلتمل عجز لتعويض، دفعها ادلطلوب اخلسائر ألرصدة اإللزامي التكميلي الرصيد يكّوف  

  إقفاؿ بعد اخلسائر تصرػلات كعن  تقييمها، يف نقص عن خصوصا كالناتج ،دفعها ادلطلوب اخلسائر
 . هبا رتبطةادل النفقات  ككذا ،دلاليةا السنة
  ضبط يعادك ،عليها ادلنصوص دفعها ادلطلوب اخلسائر أرصدة مبلغ من 5% باقتطاع الرصيد ىذا ؽلوف
 ؼلص فيما دلقتطع اادلبلغ دفعها، يعد ادلطلوب اخلسائر  أرصدة مبلغ مع تناسبا  سنة كل الرصيد ىذا
. ادلالية السنة تكاليف بُت من الرصيد ىذا
 الطبيعية  الكوارث  أخطار  رصيد -
 تكوينو كيتم ضدىا، ادلؤمن الطبيعية الكوارث عن الناذبة ،االستثنائية الكوارث كمصاريف نفقات يغطي  

 على التأمُت عمليات من عليها ادلتحصل، التقنية النتيجة من  65 %ػػػػب يقدر سنوم اقتطاع بواسطة
 1.الطبيعية الكوارث أخطار

  االلتزامات المقننة استحقاق مجابهة رصيد -
  قيمة نقص حالة يف كذلك ،االلتزامات اهبةلمج ادلقننة االلتزامات استحقاؽ رلاهبة رصيد يكَوف  

  لاللتزامات دلمثلة اللتوظيفات بالنسبة الرصيد ىذا يوافق، ادلقننة لاللتزامات ادلمثلة األصوؿ رلموع
                                                           

 .2004 أًث 29 فِ الوإرخ 04/272 رقن التنفْذُ الوزسٌم خالل  هن2الوادة   1
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  الصافية احملاسبية  للقيمة اإلمجارل  كادلبلغ  ،السوؽ  لقيمة اإلمجارل ادلبلغ بُت احملتسب الفارؽ قننةدلا
  لكل حدة على السوؽ قيمة ربدد سالبا الفارؽ  ىذا كاف إذا ما حالة يف كىذا  ،ادلعنية للتوظيفات

  .، كادلقبولة يف سبثيل االلتزامات النظاميةعليها ادلنصوص األصوؿ من عنصر
األرصدة المقننة غير القابلة للخصم : ثانيا

  من ىيئاهتا دببادرة مكوف آخر رصيد أم موازنتها يف خصـو تسجل أف التأمُت شركات على غلب  
 .  بو ادلعموؿ للتنظيم  كفقا ادلؤىلة

التقنية  األرصدة وتحديد تكوين: ثانيالفرع ال
 اذباه احلالة حسب ادلتخذة لاللتزامات الكلي للتسديد سلصصة أمواؿ التقنية رؤكس األرصدة تعد   

  التأمُت إعادة يف حصص عن تنازلت اليت التأمُت كشركات ،التأمُت عقود من كادلستفيدين ذلم دلؤمنا
 ."ادلتنازلة  الشركات " ادلسماة

األشخاص  على التأمين مجال في التقنية األرصدة وتحديد تكوين: أوال
 رصيد التعديل -
  التأمُت أك  ،اجلماعة تأمُت بعمليات رتبطةدلا نسب اخلسائر تقلبات اهبةدلج التعديل رصيد ؼلصص  

 .  ادلالية  للسنة  التقنية  يف النتائج العجز عن للتعويض ، كؼلصصالوفاة  خطر السيما اجلماعي
خطر الوفاة  سيما ال  اجلماعي  التأمُت  أك  ،للجماعة تأمُت   عقد لكل  الرصيد  ىذا  ػلسب

 جلميع  أك  ،للعقد  الناتج  التقٍت  الربح  من 72 % يتعدل  ال سنوم زبصيص  طريق  عن ؽلوف ك
 خسائر لعبء السنوم ادلعدؿ من15% مبلغو يصل عندما الرصيد ىذا سبوين يتوقف ، كادلعنية العقود
 1 .األخَتة ادلالية سنوات (3) الثالث

 رصيد الخسائر المطلوب دفعها -
 . اجلرد تاريخ عند دفعها ادلتبقي اخلسائر لتسوية مبالغ دفعها ادلطلوب اخلسائر رصيد ؼلصص  

 لتسوية الالزمة ،هبا ادلرتبطة كالتكاليف ،للمصاريف الرئيسية التقديرية القيمة الرصيد ىذا ؽلثل
       للريوع ادلكونة ادلبالغ فيها اجلرد، دبا عند تاريخ تسويتها يتم دل كاليت  ،هبا ادلصرح اخلسائر مجيع
 .التأمُت  شركة  بعد  تتحملها دل اليت

 كاخلسائر ،تقدـ اليت الطعوف خصم دكف اخلاـ مبلغو أساس على دفعها ادلطلوب اخلسائر رصيد ػلسب
 . بسنة كسنة ملفا دبلف ؿ، كػلسبالتناز إعادة أك التأمُت إعادة عاتق على ادلسجلة

 أف ينبغي ،العدالة من هنائي غَت أك ،هنائي قرار دبوجب خسارة كقوع إثر التعويض مبلغ حدد إذا  

                                                           
 1
 . 2013  سنت  هارص  28  الوٌافق  1434 عام األًلَ جوادٍ  16 فِ  الوإرخ 13-114 هن الوزسٌم التنفْذُ رقن 11الوادة   
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           حالة يف التسبيقات خصم مع  ،التعويض ىذا مبلغ األقل على ادلشكل الرصيد مبلغ يساكم
 . دفعها  مت قد إذا ما

 ورسملة  والدة  -  وزواج  وفاة -  حياة :  تأمين الفروع  بعمليات  خاصة  أرصدة ( أ
 : األرصدة الحسابية -
   ".  حسابية  أرصدة  " كرمسلة كالدة - كفاة كزكاج  - حياة التأمينات  يف التقنية األرصدة تدعى   

 ".   أرصدة حسابية " ػػػػػب  للريوع  التأسيسية  األمواؿ  رؤكس تدعى  كما
 من التوارل على ادلتخذة لاللتزامات احلالية القيم بُت اجلرد تاريخ عند الفارؽ احلسابية األرصدة سبثل
 . ذلم كادلؤمن  ادلؤمن قبل
  دافع التزاـ يف االقتناء لتكاليف صصةلمخاألعباء ا ،االعتبار بعُت األخذ مع األرصدة ىذه تقَيم

  ادلعموؿ التنظيم احملددة دبوجب الضماف األدىن نسبة ككذا  ،الوفيات جداكؿ حسب كربدد، األقساط
  على زيادة احلسابية األرصدة العقد تتضمن مدة من أقل األقساط  دفع  مدة  تكوف  عندما، كبو

 . األقساط فيها تدفع لن اليت الفًتة خالؿ التسيَت مصاريف بتغطية يسمح تسيَت رصيد ذلك
 1.اإلكتوارية بالطريقة  احلسابية  األرصدة  ربدد 

 :والمالية التقنية األرباح في المساهمة رصيد -
 للمستفيدين صصةلمخا األرباح يف ادلساعلات  مبلغ، كادلالية التقنية األرباح يف ادلساعلة رصيد ؽلثل   
 . ربقيقها سنة إقفاؿ بعد مباشرة األرباح ىذه تسديد عدـ حالة يف ،التأمُت عقود من

 2 .التأمُت لشركة التعاقدية الشركط حسب الرصيد ىذا ػلدد
وفاة  - حياة :  الفروع تأمين عمليات غير على األشخاص التأمين بعمليات  خاصة  أرصدة ( ب

 ورسملة والدة - وزواج
 : الحسابية األرصدة -
 على يف التأمُت السيما عاتقو على تقع اليت ،بالريوع ادلؤمن ادلرتبطة التزامات قيمة األرصدة ىذه سبثل  
. اإلكتوارية األرصدة بالطريقة ىذه ربددك  ،اجلسمانية احلوادث 

  : المكتسبة  غير  األقساط  رصيد -
 ادلتبقي ك ،الصادرة األقساط حصة ادلفعوؿ السارية العقود جلميع ادلكتسبة غَت األقساط رصيد ؽلثل  

 ذلك تعذر كإف ،للقسط قبلدلا األجل حلوؿ كتاريخ، اجلرد تاريخ بُت احملددة بادلدة ادلتعلقة ،إصدارىا
 .العقد هناية فتاريخ

                                                           
1
 . 2013  سنت  هارص  28  الوٌافق  1434 عام األًلَ جوادٍ  16 فِ  الوإرخ 13-114هن الوزسٌم التنفْذُ رقن  13 الوادة 

2
 GrantThorntonAlgérie,  Nouvelle Réglementation des Assurances,  Newsletter N°7, 2013, p6.  
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 من  صاؼ الصادر القسط أساس على ،بعقد كعقدا ادلدة  حسب للتوزيع كفقا الرصيد ىذا ػلسب
: اآلتية للطريقة كفقا الرصيد  ىذا حساب ؽلكن، ك كالرسـو اإللغاءات

   غَت ادللغاة عند تاريخادلالية السنة اشًتاكات أك األقساط ) X ( األعباء -  الصادرة  األقساط(
                2                                          

: يأيت كما األقساط كربدد (اجلرد
  .السنوية  العقود  إذل بالنسبة  ادلالية  السنة  خالؿ الصادرة األقساط/1

  .السداسية  العقود  إذل  بالنسبة الثاين  السداسي خالؿ الصادرة األقساط 2/
  .الفصلية  العقود  إذل بالنسبة  الرابع  الفصل خالؿ الصادرة األقساط 3/ 
 . الشهرية  العقود  إذل بالنسبة  ديسمرب  شهر  يف  الصادرة األقساط 4/ 
 أك األقساط من مبلغ يكوف أف غلب  أعاله، عليو منصوص ىو كما احملدد ادلبلغ على زيادة

 مدة أك سنة تفوؽ مدة عن مقدما أقساطها تدفع اليت بالعقود ادلرتبطة ادلقبولة أك الصادرة االشًتاكات
 .أعاله 4 ك 3 ك 2 ك 1 ادلقاطع يف ادلبينة ادلدد عن زبتلف
 السنوات إذل بالنسبة احلساب طريقة أما، أعاله ادلبينة ىي اجلارية السنة إذل بالنسبة احلساب طريقة
 .ادلتبقية للمدة للتوزيع كفقا الصادرة االشًتاكات أك األقساط من 100% فتساكم ذلا ادلوالية

  أك بالتنازالت كادلتعلقة، ادلؤجلة االشًتاكات أك األقساط األحواؿ من حاؿ بأم تدرج أف ؽلكن ال
  ادلوازنة أصوؿ يف الوارد ادلبلغ عن يقل دببلغ ادلوازنة خصـو ضمن التأمُت إعادة يف التنازالت إعادة

 1.كادلؤجلة عنها التنازؿ ادلعاد أك عنها ادلتنازؿ األقساط يف التأمُت معيد حبصة اخلاصة
األضرار  على التأمين في التقنية األرصدة وتحديد  تكوين:ثانيا
 : التوازن رصيد -
 ".الكفالة " تأمُت فرع أك/ ك " القركض " تأمُت لفرع ادلمارسة التأمُت شركة التوازف رصيد ؼلص  

 . الفرعُت ىذين يف ادلالية السنة انتهاء عند كقوعها احملتمل التقنية اخلسارة لتغطية الرصيد ىذا يكوف
 لفرع الناتج التقٍت الربح من 72% يتعدل ال باقتطاع ،متتالية مالية سنة لكل الرصيد ىذا ؽلوف

  ارتفاعا األكثر السنوم ادلبلغ من 150% يفوؽ أك الرصيد ىذا يساكم أف غاية إذل ،ادلعٍت التأمُت
  ادلالية سنوات (5) اخلمس خالؿ الرسـو كمن ،اإللغاءات من صافية االشًتاكات أك، لألقساط

. ادلعٍت السابقة للفرع
      تعادؿ بقيمة ادلالية السنة نتيجة يف التوازف رصيد إدراج إعادة غلب سالبا التقٍت الناتج يكوف عندما

 .الناتج السليب دلبلغا
 

                                                           
1
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  :التعديل رصيد -
 نسب تقلبات تعديل أجل من " البَػَرد " من للتأمُت ادلمارسة التأمُت شركة التعديل رصيد ؼلص  

 الربح  من 72 % يتعدل ال باقتطاع متتالية مالية سنة لكل الرصيد ىذا ؽلوف، كادلقبلة للسنوات اخلسائر
 أك أقساط من  200%  يفوؽ أك الرصيد ىذا يساكم أف غاية إذل ،ادلعٍت التأمُت لفرع الناتج التقٍت

 . ادلعٍت للفرع كالرسـو اإللغاءات من صافية ادلالية السنة اشًتاكات
 بقيمة ادلالية السنة نتيجة يف التعديل رصيد إدراج إعادة غلب سالبا التقٍت الناتج يكوف عندما
 1.الناتج السليب ادلبلغ تعادؿ

  : المكتسبة غير األقساط رصيد -
عليها يف فرع التأمُت على  ادلنصوص الكيفية بنفس كتسبةدلا غَت األقساط رصيد كػلسب يكوف  

. األشخاص
 :السيارات تأمين غير األضرار عن في التأمين دفعها المطلوب الخسائر رصيد -
 التقديرية القيمة السيارات تأمُت غَت األضرار عن التأمُت يف دفعها ادلطلوب اخلسائر رصيد ؽلثل  

 يتم دل كاليت  ،هبا ادلصرح اخلسائر مجيع لتسوية الالزمة هبا ادلرتبطة كالتكاليف، الرئيسية للمصاريف
. التأمُت  شركة  بعد  تتحملها دل اليت للريوع ادلكونة ادلبالغ فيها دبا، اجلرد تاريخ عند تسويتها
 تقدـ اليت الطعوف خصم دكف ،اخلاـ مبلغو أساس على بسنة كسنة ،دبلف ملفا الرصيد ىذا ػلسب

 . التنازؿ إعادة أك التأمُت إعادة عاتق على ادلسجلة كاخلسائر
 أف ينبغي ،العدالة من هنائي غَت أك هنائي قرار خسارة دبوجب كقوع إثر التعويض مبلغ حدد إذا  

 قد إذا ما حالة يف التسبيقات خصم مع التعويض ىذا  مبلغ األقل على ،ادلشكل الرصيد مبلغ يساكم
 . دفعهامت 

  : السيارات تأمين في دفعها المطلوب الخسائر رصيد -
 الرئيسية للمصاريف التقديرية القيمة السيارات تأمُت يف ،دفعها ادلطلوب اخلسائر رصيد ؽلثل   

 اجلرد  تاريخ عند تسويتها يتم دل كاليت ،هبا ادلصرح اخلسائر مجيع لتسوية الالزمة ،هبا رتبطةدلا كالتكاليف
 .التأمُت شركة بعد تتحملها دل اليت للريوع ادلكونة ادلبالغ فيها دبا 

  من  لكل  متباينة  تقييمات  بإجراء كىذا  بسنة  كسنة  ،ملفا دبلف  الرصيد  ىذا  ػلسب   
 تطبيق الرقابة إدارة موافقة بعد للشركة ؽلكن ذلك تعذر كإف، اجلسمانية  كاخلسائر ادلادية  اخلسائر
 2 :ارتفاعا األكثر بالتقييم كاالحتفاظ أدناه (3) الثالث الطرؽ
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 (3) الثالث خالؿ التأمُت شركة سوهتا اليت اخلسائر مبلغ معدؿ إذل استنادا التقييم :األكذل الطريقة
. األخَتة سنوات
 خالؿ التأمُت شركة مستول على ادلالحظة التسوية كتَتة أساس على التقييم  :الثانية الطريقة
 .األخَتة سنوات (5) اخلمس
 ىذه تدعى، كادلكتسبة كاألقساط اخلسائر بُت التناسب حساب أساس على التقييم  :الثالثة الطريقة
 ". األقساط توقيف " طريقة أك " اجلزافية الطريقة " الطريقة

  اجلرد عند ؽلثل حسايب رصيد ػلسب ،ريوع شكل يف تسول اليت اجلسمانية اخلسائر رلاؿ يف  
. التأمُت شركة عاتق على  سجلةدلا  للريوع  التأسيسية  ادلبالغ  قيمة

 الطعوف خصم دكف اخلاـ مبلغو أساس على السيارات تأمُت يف دفعها ادلطلوب اخلسائر رصيد ػلسب
. التنازؿ إعادة أك التأمُت إعادة عاتق على ادلسجلة كاخلسائر ،تقدـ اليت
  : واإلرجاعات  األرباح  في  المساهمة  رصيد -
 شكل  يف،التأمُت عقود  من للمستفيدين أك ذلم للمؤمن صصةلمخا ادلبالغ  رصيد ىذا اؿؽلثل   

 حسب الرصيد  ىذا ػلدد، كادلبالغ ىذه دفع يتم دل إذا اإلرجاعات كيف التقنية األرباح يف مساعلة
 .التأمُت لشركة التعاقدية الشركط

تمثيل االلتزامات المقننة :  الثانيمطلبال
معادلة  أصوؿ بعناصر عليها ادلنصوص التقنية كاألرصدة، ادلقننة التأمُت األرصدة شركة ةيزاينـ يف سبثل  

 1:ادلقننة يف االلتزامات سبثيل يف ادلقبولة كتتمثل األصوؿ
  الدولة قيم : أوال

  .اخلزينة  سندات 1 - 
  .اخلزينة  لدل  كدائع  2 -
 . بضماهنا تتمتع أك  الدكلة  تصدرىا  اليت  السندات  3 -
 المستوفية الهيئات عن الصادرة المماثلة والسندات األخرى المنقولة القيم :ثانيا

 الوفاء على القدرة شروط
 األخرل ادلالية كادلؤسسات التأمُت  إعادة أك التأمُت شركات عن الصادرة كااللتزامات السندات 1 - 

. اجلزائر يف ادلعتمدة
 إعادة أك التأمُت شركات عن احلكومية االتفاقات إطار يف الصادرة كااللتزامات السندات - 2 

 .باجلزائر ادلقيمة غَت التأمُت
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 .اجلزائرية االقتصادية ادلؤسسات عن الصادرة كااللتزامات السندات  3 - 
  العقارية األصول: ثالثا  

 .عينية حبقوؽ ادلقيدة غَت اجلزائر يف ادلملوكة كاألراضي ادلبنية العقارات 1 - 
 . باجلزائر األخرل العينية العقارية احلقوؽ 2 -  

 .أم نوع آخر من التوظيفات ػلدده التشريع كالتنظيم ادلعموؿ هبما-
  أخرى توظيفات: رابعا

  .النقدية السوؽ 1 - 
 .ادلتنازلُت لدل كدائع  2 -

. البنوؾ لدل أجل إذل كدائع 3 -  
أما عن نسب التوظيف ادلسموح هبا يف شركات التأمُت يف اجلزائر فقد طرأت عليها عدة تغيَتات 

 :كربديثات كما يلي
 دل يكن لشركات التأمُت اخليار يف توظيف أمواذلا، حيث كانت اخلزينة العمومية :1993سنة قبل  . أ

 .السبيل الوحيد لذلك
 : مت ربديد النسب الدنيا الواجب زبصيصها لكل نوع من التوظيفات كما يلي:1993بعد سنة  . ب

سندات اخلزينة، كدائع لدل اخلزينة، سندات تصدرىا الدكلة كاليت تتمتع ) لقيم الدكلة 50% -
 .، على أف ؼلصص نصفها على األقل للقيم متوسطة كطويلة األجل(بضماهنا

يقسم ما تبقى على عناصر األصوؿ األخرل كفقا للفرص ادلتاحة يف السوؽ، دكف أف تتعدل  -
 .%10نسبة العقارات 

 : حدث تعديل يف نسب التوظيف دبوجب قرار كزارم، حيث حددت كما يلي:1996سنة  . ت

 كتشمل سندات اخلزينة، إيداعات لدل %50 على األقل للسندات احلكومية بدال من 65% -
 .اخلزينة

 .ما تبقى من االلتزامات يوزع بُت عناصر األصوؿ األخرل كفقا للفرص ادلتاحة يف السوؽ -
 كادلعدؿ للقرار الصادر 2002 جانفي 07 ادلؤرخ يف 01-02 دبوجب القرار الوزارم رقم :2002سنة  . ث

 1 :، مت ربديد نسب التوظيف كما يلي1996 أكتوبر 02يف 
  قيم حكومية50% -

  السوؽ النقدية 20% -

  سوؽ العقار10% -

                                                           
1
 .1996 أكتٌبز 02 الصادر فِ 07-96 الوعذل للقزار 2002 جٌّلْت 07 الصادر فِ 01-02القزار الٌسارُ رقن   
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  توظيف يف البورصة15% -

 ادلساعلة يف رؤكس أمواؿ الشركات ادلختلفة% 5 -

 المالية ومتطلبات اإلفصاح في شركات التأمين  هامش المالءة : الثالثمطلبال
 الجزائرية

   لقد قاـ ادلشرع اجلزائرم بفرض ىامش مالءة على شركات التأمُت، كما ألزمها باإلفصاح كالشفافية 
 .عن أنشطتها ادلالية

هامش المالءة حسب المشرع الجزائري : ولالفرع األ
  كجود يفحسب ادلشرع اجلزائرم   ،الوفاء على التأمُت إعادة أك/ ك التأمُت شركات قدرةتتجسد   

 ". الوفاء على القدرة حد "يسّمى التقنية لألرصدة إضايف مبلغ
 1 : من الوفاء على القدرة حد أك اإلضايف ادلبلغ ىذا يتكوف   

  ؛احملررة التأسيس أمواؿ أك احملرر ادلاؿ رأس 1) 
  ؛ادلقننة غَت أك ادلقننة االحتياطات 2) 
 ؛ادلقننة األرصدة 3) 
 ."مدين أك دائن" جديد من التأجيل  4)

تدخل ادلشرع يف ربديد احلد األدىن الالـز دلزاكلة  فقد ،احلد األدىن لرأس ادلاؿ االجتماعي   كخبصوص 
 375- 09 إصدار ادلرسـو التنفيذم رقم 2009 نوفمرب 16 ، حيث مت يفأم مشركع شركة تأمُت

 ادلتعلق برأس ادلاؿ 1995 أكتوبر 30 ادلؤرخ يف 344- 95ادلعدؿ كادلتمم للمرسـو التنفيذم رقم 
 بصرؼ النظر عن األسهم العينية على 2المادة رقم أك إعادة التأمُت بتعديل /األدىن لشركات التأمُت ك

 : النحو التارل
احلد األدىن لرأمساؿ شركات التأمُت يف شكل شركة مساعلة كاليت سبارس فقط العمليات التأمينية  -

 . لألشخاص كالرمسلة يقدر بػمليار دج

مليار  2احلد األدىن لرأمساؿ شركات التأمُت يف شكل شركة مساعلة كاليت سبارس التأمُت على األضرار بػ  -
 .دج

                                                           
1
الوعذلت ألحكام الوادة   2013 سنت   هارص  28  الوٌافق  1434 عام األًلَ جوادٍ  16 فِ  الوإرخ 13-114 هن الوزسٌم التنفْذُ رقن 2 الوادة  

  قذرة بحذًد  تعلقلنا ً  1995  أكتٌبز  30  ًافقلنا  1416 عام  الثانْت  جوادٍ  6  فِ  ؤرخلنا  95 - 343  رقن  التنفْذُ رسٌم هن الن2

 .الٌفاء  علَ  ّنالتأم  شزكاث
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 5احلد األدىن لرأمساؿ شركات التأمُت يف شكل شركة مساعلة كاليت سبارس إعادة التأمُت حصريا يقدر بػ  -
 .ماليَت دج

 :       3المادة رقم فحسب  (التعاضدم)  أما بالنسبة للشركات ذات شكل التعاكين 
احلد األدىن لرأمساؿ شركات التأمُت يف شكل شركة تعاكنية كاليت سبارس فقط العمليات التأمينية  -

 . مليوف دج600لألشخاص كالرمسلة يقدر بػ 

عمليات التأمُت على  سبارس مجيع رأمساؿ شركات التأمُت يف شكل شركة تعاكنية كاليتؿاحلد األدىن  -
 .   مليار دج1األضرار يقدر بػ 

  . كليا كنقدا عند االكتتاب3، 2احلد األدىن للرأمساؿ أك لألمواؿ التأسيسية احملددة يف ادلادتُت  كػلرر
على مجيع الشركات االمتثاؿ ذلذا ادلرسـو يف أجل سنة كاحدة ابتداء من تاريخ النشر يف اجلريدة ك

 .الرمسية

طرق تحديد الحد األدنى لهامش المالءة : ثانيالفرع ال
   لقد قاـ ادلشرع اجلزائرم بتحديد ىامش ادلالءة كفق مؤشرات بسيطة، كلكن بعد قانوف الفصل بُت 
تأمينات األضرار كاألشخاص بات من الضركرم إعادة النظر يف تلك ادلؤشرات، كأخذ ذلك الفصل 

 . بعُت االعتبار

 الطرق التقليدية لتحديد هامش المالءة: أوال
كما ىي زلددة   من الديوف التقنية %15 لقد حدد ادلشرع اجلزائرم احلد األدىن ذلامش ادلالءة بنسبة   

 من رقم  %20من رقم األعماؿ، أما إذا كاف ىامش ادلالءة أقل من  % 20يف خصـو ادليزانية، ك
 أشهر من تاريخ توقيع زلضر معاينة العجز أف ربرر 6األعماؿ كجب على الشركة كيف أجل أقصاه 

 1.رأمساذلا، أك ترفعو أك تدفع كفالة للخزينة العمومية يف حدكد نسبة العجز
 الطرق الحديثة لتحديد هامش المالءة: ثانيا

 عدلت القواعد اليت تنظم إنشاء ىامش ادلالءة ادلالية، من خالؿ إصدار ادلرسـو 2013    يف عاـ 
 95/343، الذم يعدؿ ادلرسـو التنفيذم رقم 2013 مارس 28 ادلؤرخ يف 13/115التنفيذم رقم 

 بشأف ىامش ادلالءة لشركات التأمُت، كقد أدخل ىذا النص اجلديد قواعد 1995 أكتوبر 30ادلؤرخ يف 
تكيفت مع التأمُت على األشخاص، كأصبحت ىذه ادلراجعة حتمية بعد دخوؿ قانوف الفصل بُت 

، كتنطوم ىذه ادلراجعة اليت 2011التأمُت على ادلمتلكات كالتأمُت على األشخاص حيز التنفيذ يف 
 2: أدخلها ادلرسـو التنفيذم ادلشار إليو أعاله، على ثالث أىداؼ رئيسية ىي

                                                           
  .الوفاء عمى التأمين شركة قدرة بحدود المتعمق 1995 أكتوبر 30 في المؤرخ 95/343المرسوم التنفيذي رقم 1

2 Direction des assurances, Activité des assurances en Algérie, Ministère des Finances, Rapport annuel  2013   
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التمييز بُت ىامش ادلالءة الذم ربدده شركات التأمُت على ادلمتلكات، كاذلامش الذم ستنشأه -
 شركات التأمُت على األشخاص؛

تعزيز قواعد تكوين ىامش ادلالءة من خالؿ دمج ادلبالغ ادلرحلة، سواء كانت إغلابية أك سلبية  -
 كاذلدؼ من ذلك ىو إعطاء مستول حقيقي ذلامش ادلالءة؛

" ادلخصصات التقنية" نظاـ احملاسبة ادلالية، حيث أف جاء هبااالمتثاؿ للمصطلحات اجلديدة اليت - 
ادلخصصات أك "بعبارة " الديوف التقنية"، يف حُت يتم تعويض "ادلخصصات التنظيمية"أصبحت تسمى 
 ".األحكاـ التقنية

 :    كفيما يتعلق بالعتبات اجلديدة ادلنصوص عليها يف ىذه ادلراجعة فهي زلددة على النحو التارل
  :أو إعادة التأمين/بالنسبة لشركات التأمين على األضرار و-1

 الوفاء على القدرة حد يكوف أال كغلب أف التقنية،  األرصدة من 15% األقل على يساكم
  األقساط  من%20من  أقل السنة فًتات أم فًتة من  يفالتأمُت  أك إعادة/ التأمُت ك لشركات
 1 .كاإللغاءات  الرسـو من  صافية ، ادلقبولة  أك/ ك  الصادرة

يساكم على األقل   :بالنسبة لشركات التأمين على األشخاص-2
من األرصدة احلسابية %4كالدة كالرمسلة، رلموع -الوفاة، زكاج-فيما ؼلص فركع التأمُت على احلياة-
.  من رؤكس األمواؿ ربت اخلطر غَت السالبة%0,3ك

  كمبلغ  ادلؤمنة  األمواؿ  رؤكس  مبلغ بُت  الفرؽ "  اخلطر  ربت  األمواؿ  رؤكس" ػػػػب  كيقصد
 . احلسابية  األرصدة

 من األرصدة التقنية، كغلب أف ال يكوف حد القدرة على الوفاء %15فيما ؼلص الفركع األخرل، -
 الصادرة األقساط  من%20من  أقل فًتات السنة من فًتة أم  يفالتأمُت إعادة أك/ التأمُت ك لشركات

 .كاإللغاءات  الرسـو من صافية ، ادلقبولة أك/ ك 
 إعادة أك / ك التأمُت شركة على كجب، ادلطلوب األدىن احلد من أقل الوفاء على القدرة حد كاف إذاك
  تأسيسها  أمواؿ  أك رأمساذلا، برفع إّما  كضعيتها  تسوية  أشهر  (6)  ستة  أقصاه  أجل يف التأمُت 
 .العمومية اخلزينة لدل كفالة  بإيداع  إّما  ك

 إعادة أك/ ك التأمُت شركة الرقابة إدارة تبليغ تاريخ من ابتداء احملدد أشهر (6) الستة أجل كيسرم
 . الوفاء على القدرة يف بالعجز ادلعنية التأمُت

  2. التأمينات على اإلشراؼ جلنة من الوضعية دبقرر تسوية بعد األخَتة ىذه ربرر كفالة إيداع حالة كيف

                                                                                                                                                                                     
p 38. 

1
 .10، ص2013، هارص18، العذد(3، الوادة 115-13الوزسٌم التنفْذُ )الجزّذة الزسوْت الجشائزّت،  

2
 1995 أكتٌبز 30 فِ  الوإرخ95/343للوزسٌم التنفْذُ رقن  الوعذل 2013 هارص 28 الوإرخ فِ 13/115 هن الوزسٌم التنفْذُ 4الوادة   

  .الٌفاء علَ التأهْن شزكت قذرة بحذًد الوتعلق
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متطلبات اإلفصاح والشفافية في شركات التأمين الجزائرية :  الثالثفرعال
أك إعادة التأمُت كفركع الشركات األجنبية، أف ترسل إذل جلنة اإلشراؼ /غلب على شركات التأمُت ك   

 جواف من كل سنة كآخر أجل، ادليزانية كالتقرير اخلاص بالنشاط، كجداكؿ 30على التأمينات، يف 
احلسابات كاإلحصائيات، ككل الوثائق الضركرية ادلرتبطة هبا، اليت ربدد قائمتها كأشكاذلا بقرار من الوزير 

 .ادلكلف بادلالية
كؼلوؿ للجنة اإلشراؼ على التأمُت دكف سواىا، احلق يف منح استثناءات لألجل ادلذكور أعاله حسب 

 . أشهر3العناصر ادلقدمة يف الطلب، يف حدكد 
كغلب على شركات التأمُت زيادة على ذلك أف تقـو سنويا بنشر ميزانياهتا، كحسابات نتائجها يف أجل 

يوما بعد ادلصادقة عليها من طرؼ اذليئة ادلسَتة للشركة، يف يوميتُت كطنيتُت على األقل  (60)أقصاه
 .إحداعلا باللغة العربية

شركات التأمين الجزائرية لواقع المالءة المالية تحليل : لثالمبحث الثا
   بعدما تطرقنا دلعايَت كقواعد ادلالءة ادلالية احملددة حسب ادلشرع اجلزائرم، سنحاكؿ من خالؿ ىذا 
ادلبحث معرفة مدل التزاـ كاحًتاـ شركات التأمُت يف اجلزائر للتنظيم ادلعموؿ بو، فيما يتعلق بادلالءة 

 إذل 2011ادلالية، كستخص الدراسة مجيع شركات التأمُت اجلزائرية الناشطة خالؿ الفًتة ادلمتدة من 
2015  . 

  بتكوين وتحديد األرصدة التقنيةمن حيث االلتزام: المطلب األول
   تتطلب قواعد ادلالءة زبصيص ادلخصصات التقنية، كاليت تعترب ىامش أماف جيد يعكس قوة ادلالءة 

 .ادلالية كذلك باقتطاع جزء من أقساط ادلؤمن ذلم، كاختيار األصوؿ ادلناسبة ادلقابلة ذلذه ادلخصصات

 المخصصات التقنية حسب األصناف: الفرع األول
إف ادلخصصات الفنية ك اليت تتكوف أساسا من سلصصات األقساط غَت مكتسبة كسلصصات     

تزامات اليت تعهدت هبا شركات التأمُت ؿىي سلصصات مصممة لتسوية اال، الكوارث قيد التسديد
 (ادلخصصات) فأصبحت ىذه األحكاـ 2013 أما يف سنة ،بالكامل حلاملي الوثائق  كادلستفيدين

 مارس 28ادلؤرخ  114-13ترتبط بأسلوب التأمُت نفسو كربكمو أحكاـ ادلرسـو التنفيذم اجلديد رقم
 -95  بإلغاء ادلرسـو التنفيذم رقم ، ادلتعلق بااللتزامات ادلنظمة لشركات التأمُت كإعادة التأمُت2013
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 كاجلدكؿ ادلوارل يعرض تطور ادلخصصات التقنية حسب أصنافها 1995،1أكتوبر  30ادلؤرخ يف  342
 .(2015-2011)خالؿ الفًتة ادلمتدة من 

 تطور المخصصات التقنية حسب األصناف: (6-4)الجدول رقم 
 (مليون دج): الوحدة

أنواع 
ادلخصصات 

التقنية 

2011 2012 2013 2014 2015 
% المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ 

مخصص 
الكوارث قيد 

التسديد 

56 772 63 

60 144 62 

63 699 

58
,9

4
 

70 481 58 

72 642 58 

مخصص 
األخطار 

 )السارية
األقساط غير 

 (المكتسبة

31 304 34 

35 213 36 
40 713 

37
,6

7
 

45 702 38 

45 649 37 

المخصصات 
 الرياضية

2 636 3 2 292 2 2 972 

2,
75

 

3 740 3 5 014 4 

- - رصيد التعديل
 

 - -324 

0,
30

 

789 1 1 009 1 

- - رصيد التوازن
 

 - -45 

0,
04

 

5 0
 

16 0 

رصيد 
المساهمة في 
األرباح التقنية 

 والمالية

- -
 

 - -118 

0,
11

 

216 0
 

108 0 

رصيد 
المساهمة في 

األرباح 
 واالرجاعات

- -
 

 - -199 

0,
18

 

177 0
 

280 0 

 712 90 المجموع

10
0

 

97 650 

10
0

 

108 070 

10
0

 

121 109 

10
0

 

124 718 

10
0

 

 (11 أنظر ادللحق رقم ) الباحثة باالعتماد على التقارير السنوية لشركات التأمُت  من إعداد:المصدر

                                                           
1 Direction des assurances, Activité des assurances en Algérie, Ministère des Finances, Rapport annuel  2013   

p 22. 
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 مليار 90.7ات دلخصص، بلغ رلموع ا2011من خالؿ اجلدكؿ نالحظ أنو يف هناية السنة ادلالية     
 مليار دينار 87.7 عندما كاف مستول االلتزاـ 2010 مقارنة بعاـ ٪3دينار جزائرم أم بنسبة زيادة  

ت تعود دلخصص الكوارث قيد التسديد على الرغم من خصصامن ىذه ادل ٪63حيث أف  .جزائرم
 أظهرت شركات 2012، أما يف هناية السنة ادلالية  ادلسجل دبستول التعويضات٪21النمو بنسبة 

 مليار دينار 97.6 حلاملي كثائقها كادلستفيدين من العقود يساكم دلخصصاتالتأمُت مستول من ا
مليار دينار  90.7 دلخصصات عندما كاف مستول ا2011 مقارنة بعاـ ٪8جزائرم، أم بزيادة قدرىا 

 .جزائرم
 مليار دينار جزائرم، أم  بزيادة 108 حوارل 2013يف حُت بلغت ادلخصصات الفنية للسنة ادلالية   

 كترجع ىذه الزيادة أساسا إذل تطور سلصصات أقساط التأمُت غَت ،2012عن العاـ ادلارل  ٪10قدرىا 
 مليار دينار 40.6 إذل 2012مليار دينار جزائرم يف عاـ  35.2 من ىابلغـارتفع كاليت ادلكتسبة، 

 . يف ادلائة16، أم تطور بنسبة 2013جزائرم يف عاـ 
 عن ٪12 مليار دينار جزائرم بزيادة قدرىا 121  فقد بلغت ادلخصصات الفنية مبلغ 2014أما يف عاـ

اليت انتقلت من  كتعود ىذه الزيادة إذل حد كبَت إذل تطور احتياطيات ادلطالبات. 2013السنة ادلالية 
، أم 2014 مليار دينار جزائرم يف عاـ 70.4إذل  2013 مليار دينار جزائرم يف عاـ 63.6
 2013 يف  شركات التأمُت اليت مت فرضها علىديدةاجلحكاـ األكيضاؼ إذل ذلك   ،% 11بنسبة

 رصيد ادلساعلة يف األرباح  ماليُت دينار جزائرم،5:  رصيد التوازف،دينار مليوف 789: رصيد التعديل)
  .كىذا لتلبية القواعد االحًتازية اجلديدة، ادلذكورة أعاله (... مليوف دينار جزائرم216: التقنية كادلالية
 عن مستول التزاـ شركات التأمُت ذباه حاملي كثائق التأمُت كللتعبَت 2015أما يف سنة 

 مقارنة بالعاـ 2015 يف ادلائة يف عاـ 3 مليار دينار جزائرم، أك 3.6زادت ادلخصصات الفنية دببلغ   
 ارتفاع ادلخصصات الرياضية كرصيدم التعديل  كتعزل ىذه الزيادة الطفيفة بشكل رئيسي إذل.السابق

يف حُت  .مستقراعموما أما بالنسبة للمخصصات ادلتعلقة باخلسارة ادلستحقة، فقد ظل مبلغها  كالتوازف،
 يف عاـ دينار مليوف 216من اطلفاضا  الفنية كادلالية رباحسلصصات ادلشاركة يف األشهدت كل من 

 .2015 يف عاـ مليوف دينار 108 إذل 2014
 مليوف دينار جزائرم 52قدره دببلغ طلفاض االكقد لوحظ  ،قساط غَت ادلكتسبةألكما اطلفض سلصص ا

 .يف اإلنتاج الذم شهده القطاع خالؿ ىذه السنة النمو ادلنخفض إرجاع ىذا االطلفاض إذلكؽلكن 
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 تطور المخصصات التقنية حسب الشركات: الفرع الثاني
   ؽلكن توضيح تطور رلمل ادلخصصات التقنية السابقة الذكر حسب شركات التأمُت الناشطة يف 

 .السوؽ من خالؿ اجلدكؿ ادلوارل
( 2015-2011)تطور المخصصات التقنية حسب الشركات : (7-4)الجدول رقم 

 (مليون دج): الوحدة

مُت
 التأ

نوع
 

 2015 2014 2013 2012 2011 الشركة

ضرار
 األ

ات
أمين

ت
 

SAA 27 129 28 079 28 276 28 743 28 353 
CAAR 15 207 16 099 17 643 23 596 21 976 
CAAT 16 535 16 236 17 225 17 967 18 288 

TRUST 1 876 2 386 2 683 2 948 2 686 
CIAR 4 250 4 608 4 644 5 272 5 883 

2A 1 531 1 952 2 061 2 073 1 972 
CASH 13 252 14 360 15 448 17 229 17 906 

SalamaAss 1 591 1 816 2 523 2 757 3 682 
Alliance Ass. 2 720 2 461 2 421 2 476 2 050 

GAM 2 383 2 865 3 126 3 140 3 087 
MAATEC 56 228 231 307 334 

CNMA 3 588 3 021 5 275 6 596 7 654 
AXA Dommage 0 234 910 1 790 1 785 

ص
شخا

 األ
ات

أمين
ت

 

CARDIF EL 

DJAZAIR 
132 173 244 522 759 

SAPS 84 419 711 710 2 270 
TALA 378 578 884 698 1 489 

CAARAMA 0 1 705 1 740 2 927 3 365 
AXA VIE 0 148 445 666 526 

MACIR VIE 0 117 228 293 353 
Le Mutualiste 0 163 413 399 300 

AGLIC    - - 

 718 124 109 121 132 107 650 97 712 90 المجموع 

 CCR 15 361 17 288 19 605  - -

- -  737 126 938 114 073 106 المجموع الكلي 

 .(12أنظر ادللحق رقم ) من إعداد الباحثة باالعتماد على التقارير السنوية لشركات التأمُت :المصدر
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 نالحظ من خالؿ اجلدكؿ أف ادلخصصات التقنية بكل أصنافها، كما أشرنا سابقا يف تطور     
 مليار 124 إذل 2011 مليار دج يف عاـ 90الحظ أهنا ارتفعت من فمستمر، من سنة ألخرل، حيث 

، كبادلقابل ارتفع حجم  (CCRبدكف)، ىذا فيما ؼلص شركات التأمُت ادلباشر 2015دج يف 
.  2013 مليار يف 19 إذل 2011 مليار يف سنة15ادلخصصات التقنية اخلاصة بادلعيد الوطٍت من 

أما فيما ؼلص تطور حجم ادلخصصات التقنية يف شركات التأمُت، فنالحظ أف أكرب نسبة تعود للشركة 
 28 إذل 2011 مليار دج يف سنة 27طيلة فًتة الدراسة حيث ارتفعت من  (SAA)الوطنية للتأمُت 

 كذلك نتيجة ىيمنة تأمُت CASHك  CAAR كCAAT، تليها بعد ذلك كل من 2015مليار دج يف 
السيارات على نشاط ىاتو الشركات، كالذم ربقق جراءه ىذه الشركات خسارة عالية، شلا يدفعها إذل 
زبصيص سلصصات عالية دلواجهة أم اختالؿ ؽلكن حدكثو، أما فيما ؼلص الشركات اخلاصة فنالحظ 

 إنتاجهاأف حجم ادلخصصات فيها ضعيف نوعا ما، بادلقارنة مع الشركات العامة السابقة، كىذا نتيجة 
احملدكد الذم يدفعها لتكوين سلصصات زلدكدة، أما شركات التأمُت على األشخاص فنالحظ أنو طيلة 

فًتة الدراسة، حجم ادلخصصات التقنية اخلاص هبا، ضعيف جدا، كذلك راجع إذل حداثة ىذه 
، كىذا ما انعكس على قلة تكوين اإلنشاءالشركات بالدرجة األكذل، كقلة اإلنتاج يف السنوات اليت تلت 

.  ادلخصصات فيها
 2015كالشكل ادلوارل يوضح حجم ادلخصصات التقنية يف شركات التأمُت يف سنة 

 
 . من إعداد الباحثة باالعتماد على اجلدكؿ السابق:المصدر

SA
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SA
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C
A
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A
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A

A
X

A
 V

IE

M
A

C
IR

 V
IE

Le
 M

u
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al
is

te

A
G

LI
C

28 353

21 976
18 288

2 686
5 883

1 972

17 906

3 6822 0503 087
334

7 654
1 7857592 2701 4893 365

526 353 300 0

حجم المخصصات التقنية في شركات التأمين (: 5-4)الشكل رقم 
2015الجزائرية لسنة 
ادلخصصات التقنية
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ة مقننااللتزامات البتمثيل   االلتزاممن حيث :المطلب الثاني
 مجلة 2013 مارس 28 ادلؤرخ يف 13/114   لقد حدد ادلشرع اجلزائرم من خالؿ ادلرسـو التنفيذم 

من التوظيفات اليت ؽلكن ذلا أف تغطي االلتزامات التنظيمية لشركات التأمُت، كقيم الدكلة كالقيم 
ادلنقولة، كالسندات ادلماثلة كاألصوؿ العقارية، كالتوظيفات األخرل، كذلك هبدؼ تعزيز قدرة شركات 

 .  التأمُت على الوفاء من خالؿ أرصدة مقننة

 التوظيفات المالية لشركات التأمين الجزائرية: الفرع األول
   يعكس حجم التوظيفات ادلالية يف شركات التأمُت، مدل صلاعة السياسة االستثمارية اليت تتبناىا 

الشركة، فكلما زاد حجم التوظيفات كلما دؿ ذلك على رغبة الشركة يف ربقيق عوائد أكرب، كبالتارل 
 . ربقيق أرباح لضماف استقرارىا كصالبتها ادلالية

 التوظيفات المالية حسب الشركات: أوال
  دلعرفة تطور حجم التوظيفات ادلالية لشركات التأمُت الناشطة يف اجلزائر خالؿ الفًتة ادلمتدة من 

 . نقـو بعرض اجلدكؿ التارل2015 إذل 2011
 (2015-2011)التوظيفات المالية من قبل شركات التأمين الجزائرية : (8-4)الجدول رقم 

 (مليون دج): الوحدة
 2011 2012 2013 2014 2015 
 المبلغ المبلغ المبلغ المبلغ المبلغ 

ضرار
 األ

ات
أمين

ت
 

SAA 40 943 40 595 45 513 47 586 48 586 
CAAR 20 370 20 929 21 740 21 960 22 341 
CAAT 20 463 21 467 24 082 24 445 26 942 

Trust Alg. 3 283 3 534 3 209 3 698 3 658 
CIAR 3 022 3 022 3 123 3 878 4 055 

2A 820 940 706 1 132 1 216 
CASH 9 268 12 152 13 205 15 083 17 054 

Salama Ass. 1 883 2 139 2 583 2 990 3 805 
Alliance  2 041 2 318 2 620 2 702 2 322 

GAM 1 622 1 762 2 608 2 858 2 768 
MAATEC 274 224 209 316 402 

CNMA 4 165 4 850 6 110 8 283 9 789 
AXA 

Dommage 
0 778 900 350 1 970 
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ص
شخا

 األ
ات

أمين
ت

 

Cardif. 1 095 745 1 260 1 310 1 750 
SAPS 450 775 1 185 1 575 2 610 

TALA 967 1 379 1 516 1 831 2 678 
CAARAMA 0 1 400 3 050 3 479 4 429 

AXA Vie 0 401 506 300 835 
MACIR Vie 0 200 200 200 290 

Le Mutualiste 0 740 740 940 940 
AGLIC     940 

التأمينات )المجموع  
 (المباشرة

110 666 120 349 135 064 144 916 159 380 

 CCR 30 298 33 803 29 284 42 843 50 550 

 SGCI    3 860 4 283 

 CAGEX    2 482 2 607 

 821 216 633 194 348 164 151 154 964 140 المجموع الكلي 

 (13أنظر ادللحق رقم ) من إعداد الباحثة باالعتماد على التقارير السنوية لشركات التأمُت :المصدر
 يتضح من خالؿ معطيات اجلدكؿ أف جل شركات التأمُت شهدت ربسن ملحوظ يف حجم   

  CAAR ربتل الصدارة يف كل السنوات، تليها كل من SAAالتوظيفات ادلالية، كمع ذلك تبقى شركة 
كمرد ذلك ىو خربة ىاتو الشركات يف سوؽ التأمُت اجلزائرم، كتوفَتىا دلنتجات تأمينية CAAT ك

عديدة، كاليت ذبلب ذلا عدد كبَت من العمالء، األمر الذم يكسبها أقساط متعددة كمدخرات تعمل 
. على توظيفها

 كبعض الشركات SAA يف كل من شركة 2012أما فيما ؼلص االطلفاض الطفيف ادلسجل يف عاـ    
 كادلتعلق باحلد األدىن 2009 نوفمرب16 ادلوافق لػػ 09/375األخرل فيمكن إرجاعو إذل ادلرسـو التنفيذم 

لرأمساؿ شركات التأمُت، كالذم أدل هبذه الشركات إذل استخداـ جزء من فوائضها ادلالية يف عملية 
، كأيضا ؽلكن إرجاع السبب إذل قانوف الفصل بُت تأمُت األضرار الرفع من رأمساذلا االجتماعي

. كاألشخاص
كعلى العمـو نالحظ ربسن من حيث اجملموع الكلي دلساعلات شركات التأمُت اجلزائرية يف التوظيفات 

 كاليت كانت مساعلتهما معدكمة خالؿ الفًتة ادلمتدة من SGCI ك  CAGEXادلالية، باستثناء 
 اخلاصة  التأمُت، أما خبصوص شركات اإلنتاج احملدكد ذلاتو األخَتة  كىذا راجع إذل2013إذل 2011

 بقليل ذلك عن تزيد كأخرل ،%2 ك %1 بُت تًتاكح أغلبها  كجدا ضعيفة ادلالية توظيفاهتافنالحظ أف 
 فهي تكاد األشخاص تأمُت شركات مساعلات ، أماCASH  شركة زبص اليت 8% ك %7 إذل لتصل
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 ىذه تصنيف حداثة بسبب فًتة الدراسة، كذلك خالؿ %1 إذل %0 بُت ما كتًتاكح أف تكوف معدكمة،
 .الشركات

 التوظيفات المالية حسب األصناف: ثانيا
   يقصد بالتوظيفات ادلالية حسب األصناؼ، التوظيف يف قيم الدكلة، السوؽ النقدم، ككذا التوظيف 

كاإليداع ألجل، دبعٌت آخر قنوات التوظيف حسب ما ىو زلدد من  (سندات كأسهم)يف القيم ادلتداكلة 
كلنتعرؼ على التوظيفات ادلالية حسب األصناؼ يف شركات التأمُت اجلزائرية خالؿ ىذه . طرؼ ادلشرع

 .السنوات نعرض اجلدكؿ ادلوارل
التوظيفات المالية لسوق التأمين الجزائرية حسب األصناف        : (9-4)الجدول رقم 

(2011-2015) 
 (مليون دج): الوحدة

 2015 2014 2013 2012 2011األصناؼ 
% المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ  

 45 431 113 42 800 94 40 426 80 41 336 73 38 840 63 الدكلة قيم

 8 915 20 9 760 19 9 293 17 10 184 17 10 073 17 قيم منقولة

 كدائع
 ألجل

60 051 36 63 632 35 66 629 33 69 885 31 69 960 28 

 5 514 12 5 189 10 4 597 8 - - - -أخرل 

إمجارل 
التوظيفات 

ادلالية 

    172 946 86 194 633 87 216 821 86 

أصوؿ  
عقارية 

25 667 15 25 880 14 27 824 14 29 255 13 35 447 14 

 100 267 252 100 888 223 100 770 200 100 032 180 100 632 166اجملموع 

  (14أنظر ادللحق رقم ) من إعداد الباحثة باالعتماد على التقارير السنوية لشركات التأمُت :المصدر
     نالحظ من خالؿ ىذا اجلدكؿ، أف توظيفات شركات التأمُت موجهة حسب ما نص عليو قانوف 

التأمينات اجلزائرم، األمر الذم صلده ينعكس على نتائج اجلدكؿ، إذ صلد أف أكرب نسبة من التوظيفات 
، إذل 2011 يف سنة %38موجهة لقيم الدكلة، كنالحظ أف ىذه النسبة يف ارتفاع مستمر من 

، أما بالنسبة لتوظيف 2015 يف سنة %45، إذل أف كصلت لػػػ 2013 ك2012يف كل من  %41ك40
األمواؿ يف الودائع ألجل فنالحظ أنو ػلتل ادلرتبة الثانية بعد قيم الدكلة، باعتبار أف ىذه القناة 

مضمونة، كتعود بفوائد على الشركات، كما تساىم يف سبويل االقتصاد عن طريق ادخار ىذه األمواؿ يف 
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البنوؾ، اليت بدكرىا تعمل على إعادة استثمارىا، كتنشيط السوؽ الوطنية، أما فيما ؼلص االستثمار يف 
األصوؿ العقارية، كذلك من خالؿ قياـ شركات التأمُت بشراء مباين، كزلالت تشكل فيها ككاالت 
كفركع تابعة ذلا، أك قيامها بإغلار تلك العقارات، دبا يعود عليها بعوائد مالية ىامة، فنجد أنو احتل 
ادلرتبة الثالثة، أما أضعف النسب فنجدىا يف صنف القيم ادلنقولة، كذلك راجع لكوف السوؽ ادلارل 

اجلزائرم ضعيف، كيتميز بقلة الشركات ادلستثمرة فيو، إضافة إذل كجود عنصر ادلخاطرة يف ىذا النوع 
من االستثمارات، كىو ما يشكل خطر على شركات التػأمُت، كيهدد أمواؿ محلة الوثائق، أما بالنسبة 

السوؽ النقدية، كدائع لدل ادلتنازلُت، كدائع ألجل لدل البنوؾ، أم نوع  )للتوظيف يف رلاالت أخرل 
فنالحظ أهنا احتلت ادلرتبة األخَتة، كىذا ما يدؿ على أف توظيفات شركات  (آخر من التوظيفات

 .التأمُت موجهة كمقيدة حسب ما نص عليو القانوف اجلزائرم

 
 . من إعداد الباحثة باالعتماد على اجلدكؿ السابق:المصدر  

 .كدلعرفة نسبة توظيف كل شركة من شركات التأمُت يف قيم الدكلة، نقـو بعرض اجلدكؿ التارل
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 التوظيفات المالية في قيم الدولة حسب شركات التأمين الجزائرية: (10-4)الجدول رقم 
 (مليون دج): الوحدة

 2015 2014 2013 2012 2011الشركة 

SAA 13 326 21 

14 875 20 

16 659 21 

19 432 21 

21 537 23 

CAAR 10 381 16 

11 074 15 

10 708 13 
10 455 11 

11 906 13 

CAAT 14 094 22 

15 081 21 

16 790 21 

19 463 21 

22 503 24 

TRUST 950 1 1 052 1 722 1 1 206 1 746 1 

CIAR 2003 3 2 003 3
 

2 103 3 2 857 3 3 035 3 

2A 751 1 871 1 636 1 835 1 1 191 1 

CASH 6 130 10 

8 994 12 

9 744 12 

10 495 11 

  

Salama

Ass 
1 140 2 1 040 1 1 360 2 1 536 2   

Allianc

e Ass. 
1 116 2 1 468 2 1 778 2 1 800 2 1 850 2 

GAM 1 500 2 1 500 2 1 500 2 1 900 2   

MAAT

EC 
127 0 127 0 111 0 214 0 302 0 

CNMA 2 715 4 3 520 5 4 153 5 6 235 7 7 600 8 

AXA 

Domm

age 

 -0 178 0 300 0 350 0 1 250 1 

CARDI

F  
80 0 410 1 410 1 410 0 200 0 

SAPS 50 0 175 0 685 1 375 0 1 410 1 

TALA 307 0 462 1 400 0 500 1 1 000 1 

CAAR

AMA 
 -0 500 1 1 500 2 2 079 2 2 799 3 

AXA 

VIE 
 -0 101 0 206 0 300 0 350 0 

MACI

R VIE 
 -0 200 0 200 0 200 0 270 0 
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Le 

Mutuali

ste 

- 0
 

460 1
 

460 1 560 1 560 1 

AGLI

C 
 

 

 

 

 

 

 
 

40 0
 

اجملموع 
التأمُت )

 (ادلباشر

54 670 86 

64 091 87 

70 425 88 

81 201 87 

94 963 

10
0

 

CCR 9 170 14 

9 245 13 

10 001 12 
12 386 - 16 650  

SGCI  

 

 

 

 

 

956 -
 

1 566  

CAGE

X 
 

 

 

 

 

 

256 -
 

253  

اجملموع 
 اإلمجارل

63 840 

10
0

 

73 336 
10

0
 

80 426 

10
0

 

94 800 

10
0

 

113 431  

 ( 15أنظر ادللحق رقم ) من إعداد الباحثة باالعتماد على التقارير السنوية لشركات التأمُت :المصدر
ربتل الصدارة CAAT    نالحظ من خالؿ اجلدكؿ بالنسبة لشركات التأمُت على األضرار، أف شركة 

 مليار 22مليار دج إذل  14من حيث توظيف أمواذلا يف قيم الدكلة، كاليت شهدت ارتفاعا زلسوس من 
 من إمجارل التوظيفات يف ىذه القناة،  تليها بعد ذلك %24، كىي ربوز على نسبة 2015دج سنة 
كاليت عرفت مساعلتها ربسنا من  CASH كمن بعدىا%13بنسبة CAAR ك%23بنسبة SAAكل من 

، أما فيما ؼلص شركات التأمُت على األشخاص فنجد أف شركة 2014 إذل سنة 2011سنة 
CAARAMA كوهنا قامت بالًتكيج دلنتجات جديدة، سبثلت يف 2013 احتلت الصدارة  خالؿ سنة 

التقاعد التكميلي، كتأمُت الزكاج كالدراسة كالسفر، األمر الذم أدل لزيادة الطلب على منتجاهتا، كىو 
 التابع TALAما يوفر ذلا مدخرات طويلة األجل قامت بتوظيفها يف قيم الدكلة، تالىا بعد ذلك فرع 

يف قيم الدكلة تطور من  CARDIF EL DJAZAIR، ككذلك صلد أف توظيف شركة CAATلشركة 
 كذلك نظرا خلربة ىذه الشركة 2014 مليوف دج يف سنة 410 لتصل إذل 2011 مليوف دج يف سنة 80

 اليت SAPSيف التعامالت التأمينية مقارنة بشركات التأمُت على األشخاص األخرل، ككذلك مساعلة 
تبدك جليا أهنا يف ربسن من خالؿ معطيات اجلدكؿ، أما بالنسبة لباقي الشركات فبدأت توظيفاهتا 

 .2012ادلالية بالتحسن ابتداء من سنة 
 ربتل الصدارة من حيث التوظيف يف قيم الدكلة، CCR   أما فيما يتعلق بالشركات ادلتخصصة فإف 

 كىذا ما يعكس 2015 مليار دج يف 16 إذل 2011 مليار دج يف 9حيث ارتفع حجم التوظيف من 
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تطور نشاط ادلعيد الوطٍت، كالذم يوجو نصيب منو للتوظيف يف قيم الدكلة، كذلك بغية احلصوؿ على 
لنوع من االستثمارات، يف حُت أف توظيف كل من عائد ثابت كمضموف، جراء التوظيف يف ىذا ا

SGCI ك  CAGEX كذلك بقيم زلدكدة جدا2014 يف قيم الدكلة بدأ ابتداء من سنة . 

 تقييم االلتزامات التنظيمية: الفرع الثاني 
    العناصر المكونة لاللتزامات التنظيمية: أوال

دبوجب ادلادة ، ك ادلتعلق بالتأمُت07-95رقم   من القانوف222، كبعد تنقيح ادلادة 2011يف عاـ    
 لتزاماتفإف االحتياطات دل تعد تشكل جزءا من اال ،2011 من قانوف التمويل التكميلي لعاـ 35
تتمثل االلتزامات التنظيمية اليت يتعُت على شركات التأمُت ، كأصبحت ة لشركات التأمُتمـمظتناؿ

 1 :إنشاءىا يف

 .ادلخصصات التنظيمية-
 .ادلخصصات التقنية-

( 2015-2011)كاجلدكؿ ادلوارل يوضح ىيكل االلتزامات التنظيمية خالؿ الفًتة 
 العناصر المكونة لاللتزامات التنظيمية:  (11-4)الجدول رقم 

 (مليون دج): الوحدة
 2011()  2012 2013 () 2014 2015 
 % ادلبلغ % ادلبلغ % ادلبلغ % ادلبلغ % ادلبلغ 

ادلخصصات 
التقنية 

106 073 

92
,5

 

114 938 92 

108 070 91 

120 927 93 

124 718 92 

ادلخصصات 
التنظيمية 

8 592 

7,
5

 

9 423 8 10 706 9 9 711 7 10 454 8 

رلموع 
االلتزامات 
التنظيمية  

114 665 

10
0

 

124 361 

10
0

 

118777 

10
0

 

130 638 

10
0

 

135 172 

10
0

 

()  : بما في ذلكCCR 
()  بدكف CCR 

 .(16أنظر ادللحق رقم ) باالعتماد على التقارير السنوية لشركات التأمُت إعداد الباحثة من :المصدر
نالحظ من خالؿ اجلدكؿ أف ادلبلغ الًتاكمي ذلذين ادلخصصُت على العمـو يف تزايد مستمر من    

، على الرغم من استبعاد االحتياطات اليت دل تعد جزءا من االلتزامات 2015 إذل سنة 2011سنة 
                                                           

1
  Direction des assurances, Activité des assurances en Algérie, Ministère des Finances, Rapport annuel  2011, p 

38. 
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 124، إذل 2011 مليار دج سنة 114ظيمية ارتفع من فالتنظيمية، حيث صلد أف مبلغ االلتزامات الت
، يف حُت بلغت نسبة ادلخصصات التقنية لوحدىا %8، أم نسبة زيادة قدرىا2012مليار دج يف 

النسبة الباقية للمخصصات التنظيمية، أما يف من رلموع االلتزامات التنظيمية، يف حُت تعود  92,5%
 كادلتعلق بااللتزامات 2013 مارس 28 ادلؤرخ يف 13/114 ادلرسـو التنفيذم إصدار كبعد 2013عاـ 

 أكتوبر 30 ادلؤرخ يف 342-95التنظيمية لشركات التأمُت كاليت جاءت إللغاء ادلرسـو التنفيذم رقم 
 خصوصية التأمُت على إلبراز، كمن خالؿ ىذا النص اجلديد، أدخلت أحكاـ جديدة 1995

األشخاص، كبعض الفركع اخلاصة مثل التأمُت على الربد كالتأمُت على القركض، كمن مث فقد أدرجت 
سلصصات جديدة مثل سلصص التعديل، كسلصص التوازف، كسلصص ادلشاركة يف األرباح، كىذا ما 

تعكسو نتائج اجلدكؿ، حيث نالحظ أنو نتيجة األخذ بعُت االعتبار القواعد اجلديدة اليت أدخلت ارتفع 
 مليار دج  كذلك يف عاـ 130 إذل 2013 مليار دج يف سنة 118مبلغ االلتزامات التنظيمية من 

 135 إذل 2015، كاستمرت يف االرتفاع إذل أف كصلت سنة % 10، أم بنسبة زيادة قدرىا 2014
. مليار دج

 االلتزامات التنظيمية حسب شركات التأمين: ثانيا
   دلعرفة تغَت االلتزامات التنظيمية من قبل شركات التأمُت اجلزائرية، كتوضيح نسب تطورىا خالؿ الفًتة 

 . نقـو بعرض اجلدكؿ التارل2015 إذل 2011ادلمتدة من 
 تطور االلتزامات التنظيمية لشركات التأمين الجزائرية : (12-4)الجدول رقم 

 (مليون دج): الوحدة
 2015سنة 2014سنة 2013سنة 2012سنة 2011سنة  

 % المبلغ % المبلغ %المبلغ  %المبلغ  %المبلغ  
SAA 28 746 25 

29 819 24 

32 008 23 

30 666 22 

30 401 22 

CAAR 16 415 14 

17 407 14 

19 115 14 

25 396 18 

23 762 18 

CAAT 18 443 16 

18 391 15 

19 776 14 

20 661 15 

21 233 16 

CASH 13 617 12 

14 770 12 

15 949 11 

17 771 13 

18 536 14 

GAM 2 582 2 31 07 2 3 397 2 3 422 2 3 390 3 
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SALA

MA 
1 809 2 2 057 2 2 790 2 3 049 2 3 999 3 

TRUST 1 943 2 2 474 2 2 787 2 3 052 2 2 799 2 

ALLIA

NCE 
2 926 3 26 46 2 2 613 2 2 691 2 2 281 2 

CIAR 4 653 4 5 054 4 5 140 4 5 803 4 6 482 5 

2A 1 823 2 2 306 2 2 467 2 2 495 2 2 410 2 

AXA 

Domm

age 

- - 238 0 932 1 1 889 1 1 955 1 

MAAT

EC 
59 0 230 0 236 0 320 0 342 0 

CNMA 3 926 3
 

3 926 3 6 079 4 7 074 5
 

8 111 6
 

MACI

R VIE 
 - -127 0 254 0 330 0 400 0 

TALA 384 0 596 0 597 0 753 1 1 546 1 

SAPS 84 0 419 0 664 0 543 0 2 289 2 

Caaram

a 
 - -1 724 1 2 634 2 3 036 2 3 502 3 

CARDI

F  
295 0 345 0 417 0 536 0 775 1 

AXA  

Vie 
 - -154 0 487 0 744 1 650 0 

Le 

Mutuali

ste 

 - -249 0 435 0 407 0 308 0 

AGLIC         - - 

هجوٌع 

التأهْن )

 (الوباشز

97 704 85 

105 698 85 

118 
777 

84 

130 
638 

93 

135 
172 10

0
 

 

CCR 16 961 15
 

18 663 15
 

- -
 

- -
 

- -
 

الوجوٌع 

 الكلِ
114 665 

10
0

 

124 361 

10
0

 

 - - - - - -

 .(17أنظر ادللحق رقم ) من إعداد الباحثة باالعتماد على التقارير السنوية لشركات التأمُت :المصدر
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 تشَت نتائج اجلدكؿ أف االلتزامات التنظيمية بصنفيها، كما أشرنا سابقا يف تطور مستمر من سنة 
 ذلذين اإلمجارلأنو ارتفع ادلبلغ  (CCRباستثناء )ألخرل، حيث نالحظ بالنسبة لشركات التأمُت ادلباشر 

 مليار دج 105.7 مقارنة بالعاـ السابق، ليصل مبلغها إذل %8 بنسبة 2012ادلخصصُت يف عاـ 
، كترتبط ىذه الزيادة جزئيا بدخوؿ شركات جديدة للتأمُت 2011 مليار دج يف عاـ 97.7مقارنة بػػ 

 مليار دج، يف حُت نالحظ 3.8، كالذم بلغ رلموع التزاماهتا 2012على احلياة كالتأمُت الصحي يف 
أف أكرب نسبة من االلتزامات التنظيمية يف شركات التأمُت على األضرار تعود إذل الشركة الوطنية للتأمُت 

(SAA ) تليها بعد ذلك كل من ،CAAT  كCAAR كCASH يف حُت نالحظ أف باقي الشركات ، 
على العمـو شهد رلموع التزاماهتا ربسن كتطور مستمر، أما فيما ؼلص شركات التأمُت على 

  فنالحظ 2013األشخاص فنجد أنو نتيجة األخذ بعُت االعتبار القواعد اجلديدة اليت أدخلت سنة 
 130 إذل 2013 مليار دج سنة 118أهنا ساعلت بنسبة كبَتة يف تطور حجم االلتزامات التنظيمية من 

 اليت احتلت الصدارة من Caarama، كتعزل ىذه الزيادة أساسا إذل شركة 2014مليار دج يف عاـ 
 التابعة SAPS ك CAAT التابعة لشركة TALA تلتها بعد ذلك كل من ،حيث أكرب مبلغ لاللتزامات

 ادلختصة يف تأمينات األشخاص كاليت شهدت كلها عموما ربسن CARDIFمث شركة SAA لشركة 
 .2013ملحوظ يف تكوين التزاماهتا التنظيمية خصوصا بعد سنة 

 تمثيل االلتزامات التنظيمية: الفرع الثالث
   بالنظر إذل أعلية االلتزامات التنظيمية، كتأثَتىا على مالءة شركات التأمُت، غلب تقييم ىذه 

 .االلتزامات بشكل صحيح، كتغطيتها بالكامل بأصوؿ شلاثلة

تقييم معدل التمثيل : أوال
 كاليت غلب أف ،   غلب على شركات التأمُت اجلزائرية، أف تغطي التزاماهتا التنظيمية بأصوؿ مقبولة

 %.50 كما غلب عليها أف تقـو بتغطيتها بقيم الدكلة بنسبة ال تقل عن ،%100تساكم على األقل 
 2015 إذل 2011كحملاكلة تقييم معدؿ التمثيل يف سوؽ التأمُت اجلزائرم خالؿ الفًتة ادلمتدة من 

. نعرض اجلدكؿ التارل
 
 
 



شركات التأمُت اجلزائرية كمعايَت ادلالءة ادلالية..........................................الفصل الرابع  

 

 274 

تطور معدل التمثيل : (13-4)الجدول رقم 
 (مليون دج): الوحدة

 2013 2014 2015 ( )2012 2011معدؿ التمثيل 
باألصوؿ 

التمثيل )
( عاـاؿ

139% 145% 138% 133% 144% 

 %70 %62 %58 %59 %56بقيم الدكلة 
()  : بما في ذلكCCR 

 .(18 أنظر ادللحق رقم ) من إعداد الباحثة باالعتماد على التقارير السنوية لشركات التأمُت :المصدر
نالحظ من خالؿ معطيات ىذا اجلدكؿ، أف معدؿ سبثيل االلتزامات التنظيمية بأصوؿ مقبولة يفوؽ    

 حيث نالحظ أف معدؿ التمثيل ،%100احلد األدىن التنظيمي احملدد من طرؼ ادلشرع اجلزائرم بنسبة 
، أما فيما ؼلص تغطيتها بقيم الدكلة كاحملددة بػػ 2015 سنة 144%  إذل 2011 سنة 139%ارتفع من 

 كىي بذلك تفوؽ احلد %61 كحد أدىن، فنالحظ أف التزامات السوؽ مغطاة يف ادلتوسط بنسبة 50%
، كىذا ما تعكسو معطيات اجلدكؿ حيث صلد أف نسبة التمثيل ارتفعت %11األدىن التنظيمي بنسبة 

. 2015سنة  70% إذل 2011 يف عاـ %56من 

 تمثيل االلتزامات التنظيمية حسب الشركات: ثانيا
تغطية االلتزامات التنظيمية باألصول المقبولة -1

  حملاكلة معرفة نسبة تغطية كل شركة من شركات التأمُت اجلزائرية اللتزاماهتا التنظيمية بأصوؿ مقبولة 
كبغية معرفة مدل احًتاـ ىاتو األخَتة للنسبة احملددة، نقـو بعرض اجلدكؿ التارل، كالذم يوضح نسب 

 .تغطية االلتزامات التنظيمية بأصوؿ مقبولة لكل شركات التأمُت اجلزائرية
 (2015-2011)تغطية االلتزامات التنظيمية باألصول المقبولة : ( 14-4 )الجدول رقم 

 نسبة تغطية االلتزامات التنظيمية باألصوؿ ادلقبولة 
 2015 2014 2013 2012 2011 الشركة

SAA 189% 181% 184% 199% 205% 
CAAR 130% 125% 117% 90% 98% 
CAAT 116% 122% 127% 123% 155% 

Trust Alg. 191% 160% 130% 135% 146% 
CIAR 176% 162% 152% 148% 135% 

2A 134% 111% 103% 119% 127% 
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CASH 68% 83% 97% 101% 108% 
Salama Ass. 172% 163% 136% 144% 145% 

Alliance Ass. 87% 109% 130% 122% 137% 
GAM 94% 83% 101% 107% 106% 

MAATEC 465% 97% 89% 99% 117% 
CNMA 121% 151% 101% 125% 127% 

AXA Dommage  -327% 97% 19% 101% 
Cardif  371% 216% 302% 244% 226% 

SAPS 535% 185% 178% 290% 114% 
TALA 252% 231% 254% 243% 173% 

CAARAMA  -81% 116% 115% 126% 
AXA VIE  -261% 104% 40% 128% 

MACIR VIE  -223% 122% 101% 110% 
Mutualiste  297% 170% 231% 305% 

 %144 %133 %138 %138 %139 (التأمُت ادلباشر) رلموع
CCR 179% 182%  - - -

- - -  %145-  المجموع الكلي

 .(19أنظر ادللحق رقم ) من إعداد الباحثة باالعتماد على التقارير السنوية لشركات التأمُت :المصدر
 كما 2011    نالحظ من خالؿ اجلدكؿ أف نسبة تغطية االلتزامات التنظيمية بأصوؿ مقبولة يف سنة 

 شلا يدؿ على أف سوؽ التأمينات اجلزائرم 2011 كىذا خالؿ عاـ %139أشرنا سابقا بلغت نسبة 
ال ربًتماف GAM  ك Alliance ك CASHملتـز بالنسبة احملددة، كلكن رغم ىذا صلد أف كل من شركة

 فنجد أف معدؿ التمثيل لسوؽ التأمُت ادلباشر بلغ نسبة 2012معدؿ التمثيل احملدد، أما يف عاـ 
 نقطة، كلكن مع ىذا صلد أنو خالؿ ىذه السنة بقيت 38 كىي تفوؽ النسبة احملددة قانونيا بػػ 138%

    تسجالف عجز يف تغطية التزاماهتا التنظيمية بأصوؿ مقبولة يقدر GAM  كCASHكل من شركيت 
 مقارنة بالعاـ 2012 يف CASH الذم سجلتو شركة %15  رغم التحسن الطفيف بنسبة،%17بػػ 

 CAARAMA   كMAATEC أيضا خالؿ نفس السنة عدـ احًتاـ  كل من لوحظالسابق، كما 
للمستول التنظيمي لتمثيل االلتزامات التنظيمية، يف حُت سجلت الشركة ادلركزية إلعادة التأمُت كاحملًتمة 

 179% مقارنة بػ 182%دلعدؿ التمثيل، زيادة يف نسبة تغطية التزاماهتا التنظيمية كاليت كصلت إذل 
دكف ) كاليت بلغ فيها معدؿ التمثيل يف سوؽ التأمُت ادلباشر 2014احملققة يف العاـ الفارط، أما يف سنة 

CCR )%133الرغم من احًتاـ معظم شركات التأمُت دلعدؿ التمثيل، إال أف ىناؾ أربع شركات  ب، ؼ
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 اليت عرفت اطلفاض كبَت يف نسبة CAARدل تلتـز بالنسبة احملددة، كتتمثل ىذه الشركات يف كل من  
 . بفرعيهاAXA، باإلضافة إذل شركة MAATECالتمثيل، ككذلك التعاكنية 

 فنالحظ أف كل شركات التأمُت قامت باحًتاـ ادلستول التنظيمي احملدد، كذلك بتغطية 2015أما سنة 
 .%98اليت بلغت نسبة تغطية التزاماهتا  CAAR التزاماهتا التنظيمية بأصوؿ مقبولة، باستثناء شركة

 تغطية االلتزامات التنظيمية بقيم الدولة-2
هبدؼ معرفة مدل احًتاـ شركات التأمُت اجلزائرية للنسبة احملددة لتمثيل االلتزامات التنظيمية بقيم    

 .الدكلة نقـو بعرض اجلدكؿ التارل كالذم يوضح لنا ذلك
 (2015-2011)تغطية االلتزامات التنظيمية بقيم الدولة : (15-4 )الجدول رقم 

 نسبة تغطية االلتزامات التنظيمية بقيم الدكلة 
 2015 2014 2013 2012 2011 الشركة

SAA %46 50% 52 %63% 71% 
CAAR 63% 64% 56 %41% 50% 
CAAT 76% 82% 85 %94% 106% 

Trust Alg. 49% 43% 26% 39% 27% 
CIAR 43% 40% 41% 49% 47% 

2A 41% 38% 26% 33% 49% 
CASH 45% 61% 61 %59% 67% 

Salama Ass. 63% 51% 49% 50% 52% 
Alliance Ass. 38% 55% 68 %67% 81% 

GAM 58% 48% 44% 56% 56% 
MAATEC 216% 55% 47% 67% 88% 

CNMA 69% 98% 68 %88% 94% 
AXA Dommage  -75% 32% 19% 64% 

Cardif  27% 119% 98 %76% 26% 
SAPS 59% 42% 103 %69% 62% 

TALA 80% 78% 67 %66% 65% 
CAARAMA  -29% 57 %68% 80% 

AXA VIE  -66% 42% 40% 54% 
MACIR VIE  -158% 79 %61% 68% 

Mutualiste  185% 106 %137% 182% 
AGLIC     - 

 %70 %62% 58 %61 %56 (التأمُت ادلباشر) رلموع
CCR 54% 50%  - - 

 -   %59-  الوجوٌع الكلِ
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 .( 19أنظر ادللحق رقم ) من إعداد الباحثة باالعتماد على التقارير السنوية لشركات التأمُت :المصدر
 بقيم التنظيمية التزاماهتا تغطي أف اجلزائر يف التأمُت شركات على كل   كما سبق كأف أشرنا فإنو غلب

 لكن ما تشَت لو نتائج ىذا اجلدكؿ ىو أف بعض شركات التأمُت غَت ،%50 عن تقل ال بنسبة الدكلة
 2A ك CIARك Trust Algمقيدة، كملتزمة دبا نص عليو القانوف، كينطبق األمر على كل من شركة  

كاليت سجلت طيلة فًتة الدراسة عدـ احًتامها للحد األدىن لتغطية التزاماهتا بقيم الدكلة، يف حُت عرفت 
عجز يف تغطية التزاماهتا التنظيمية  بقيم الدكلة كذلك CASH  كSAAكل من شركات التأمُت العامة  

كىذا لراجع أساسا الطلفاض حجم توظيفاهتا يف ىذه السنة كادلوجهة أساسا لقيم ، 2011يف سنة 
عدـ التزامهما دبعدؿ التمثيل Cardif كAlliance كما سجلت كل من شركيت التأمُت اخلاصةالدكلة،

 فشهدت عدـ تقيد بعض شركات التأمُت على األشخاص بنسب 2012خالؿ نفس السنة، أما سنة 
 بنسبة GAMكما نالحظ أيضا عدـ التزاـ شركة CAARAMA  كSAPS التغطية، كؼلص ذلك كل

. التغطية
 كاليت تعكس التزاـ 62% كبالرغم من أف معدؿ التمثيل لسوؽ التأمُت ادلباشر بلغ نسبة 2014كيف عاـ 

 CAARبفرعيها، كشركة AXA  إال أننا نستثٍت كل من شركة%50السوؽ بالنسبة احملددة كاليت ىي 
 فباإلضافة 2015كذلك لعدـ تقيدىم بتمثيل التزاماهتم بقيم الدكلة كفقا للنسبة احملددة، أما يف سنة 

للشركات الثالثة السابقة كاليت عرفت عدـ االلتزاـ بنسب التغطية طيلة فًتة الدراسة سجلت أيضا شركة 
Cardif كىذا راجع لطبيعة عمل ىذه الشركة %24 عجزىا يف تغطية التزاماهتا بقيم الدكلة بنسبة 

.  ، إذ أف جل توظيفاهتا تكوف يف الودائع ألجل(تتعامل مع البنوؾ)
 
 
 
 
 
 
 

 



شركات التأمُت اجلزائرية كمعايَت ادلالءة ادلالية..........................................الفصل الرابع  

 

 278 

من حيث االلتزام بتكوين هامش المالءة : المطلب الثالث 
من  2013  كمت تعزيزه سنة1995لقد مت كضع نظاـ ادلالءة ادلالية لشركات التأمُت اجلزائرية سنة     

 .  خالؿ إعادة النظر يف تشريعات التأمُت
  المالية تقييم هامش المالءة: الفرع األول

ؽلكن توضيح تطور ىامش ادلالءة ادلالية لشركات التأمُت اجلزائرية من خالؿ اجلدكؿ التارل    
( 2015-2011)تطور هامش المالءة لشركات التأمين : ( 16-4)الجدول رقم 

 (مليون دج): الوحدة

مُت
 التأ

نوع
 

 ىامش ادلالءة ادلالية الشركة
2011 2012 2013 2014 2015 

ضرار
 األ

ات
أمين

ت
 

SAA 24195 26 346 29 336 29 309 31 162 
CAAR 17 364 18 044 18 578 19 532 20 112 
CAAT 16 759 17 981 18 853 19 573 21 010 
TRUST 2 177 2 243 2 262 2 706 2 727 
CIAR 4 679 4 747 4 790 4 866 4 973 
2A 2 348 2 426 2 489 2 518 2 547 
CASH 9 495 9 565 9 924 10 213 10 769 
Salama 2 230 2 244 2 298 2 538 2 646 
Alliance  2 504 2 483 2 490 2 596 2 750 
GAM 2 612 2 655 3 032 1 133 1 402 
MAATEC 276 288 325 1 155 1 136 
CNMA 4 184 4 383 4 630 4 701 4 880 

 AXA 

Dommage 
2 000 2 004 2 000 876 1 118 

ص
شخا

 األ
ات

أمين
ت

 

CARDIF  1 169 1 180 1 024 1 036 1 043 
SAPS 1 000 1 052 1 299 1 302 1 702 
TALA 1 006 1 039 1 128 1 337 1 556 
CAARAM

A 
1 000 1 018 1 148 1 227 1 337 

AXA VIE 1 000 1 006 1 012 846 889 
MACIR 

VIE 
1 000 1 010 1 031 1 044 1 119 

Le 

Mutualiste 
0 685 802 709 838 

AGLIC     1 000 

التأمين )مجموع  
 (المباشر

96998 102 397 108 450 109 217 116 717 
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 CCR 16 919 18 114 20 000 22 354 24 431 

 148 141 571 131 450 128 511 120 113917 المجموع الكلي 

 .(20أنظر ادللحق رقم )من إعداد الباحثة باالعتماد على التقارير السنوية لشركات التأمُت :      المصدر
سواء شركات التأمُت  )نالحظ من خالؿ اجلدكؿ أف ىامش ادلالءة ادلالية لشركات التأمُت عموما    

 2012سجل تطورا مستمرا على طوؿ فًتة الدراسة، حيث شهد يف عاـ  (ادلباشر أك معيد التأمُت

 مليار دج احملقق يف عاـ 113.9 مليار دج مقارنة بػػ 120.5 ليصل بذلك إذل %6ارتفاعا بنسبة 
 كتعزل ىذه الزيادة أساسا إذل الزيادات الرأمسالية اليت قامت هبا بعض شركات التأمُت لالمتثاؿ 2011

 كادلتعلق باحلد األدىن لرأس ماؿ شركات التأمُت، كاليت على رأسها 375-09ألحكاـ ادلرسـو التنفيذم 
SAAمليوف دج، ككذلك شركة 4000  اليت شهد رأس ماذلا االجتماعي زيادة تقدر بػػػ GAM        

  اليت عرفتا أيضا زيادة معتربة يف رأس ماذلما االجتماعيMutualiste ك MAATECك التعاكنيتُت 
 إذل إنشاء شركات تأمُت جديدة، أما فيما ؼلص الشركة اليت احتلت الصدارة من حيث تطور باإلضافة

مليار دج  24كالذم عرؼ ارتفاعا من  (SAA)ىامش مالءهتا ادلالية فتمثلت يف الشركة الوطنية للتأمُت 
 أك التوظيفات أك اإلنتاجدج كىذا ما يعكس جبدارة سبيز ىذه الشركة سواء من ناحية  مليار31إذل 

كاليت CAAT  كCAARتغطية االلتزامات التنظيمية كما أشرنا سابقا، تليها بعد ذلك كل من شركة  
أثبتت أيضا صالبتها ادلالية باستحقاؽ، أما فيما ؼلص باقي الشركات فشهدت كلها تطورا يف ىامش 

اليت شهد ىامش مالءهتا اطلفاضا ابتداء من سنة   AXA VIEادلالءة من سنة ألخرل، باستثناء شركة 
 عدـ تغطيتها التزاماهتا سواء بقيم الدكلة أك بأصوؿ مقبولة كىو ما أثر سلبا على  كذلك بسبب2014

 .ىامش مالءهتا
ؽلكن توضيح تطور الرأس ادلاؿ االجتماعي لشركات التأمُت، كالذم يعترب ادلرجع األكؿ يف تطور ك   

. ىامش ادلالءة من خالؿ اجلدكؿ التارل
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تطور الرأس المال االجتماعي لشركات التأمين الجزائرية خالل الفترة : ( 17-4)الجدول رقم 
(2011-2013) 

 (مليون دج): الوحدة
نوع 

 التأمُت
 رأس ادلاؿ االجتماعي الشركة

2011 2012 2013 

ضرار
 األ

ات
أمين

ت
 

SAA 16 000 20 000 20 000 
CAAR 12 000 12 000 12 000 
CAAT 11 490 11 490 11 490 
CASH 7800 7 800 7 800 

TRUST 2 050 2 050 2 050 
2A 2 000 2 000 2 000 

CIAR 4 167 4 167 4 167 
GAM 2 400 2 400 2 748 

SalamaAss 2 000 2 000 2 000 
Alliance Ass. 2 206 2 206 2 206 

CARDIF EL 

DJAZAIR 
1 000 1 000 1 000 

CNMA 1 028 1 000 1 000 
MAATEC 141 153 319 

AXA 

Dommage 
2 000 2 000 2 000 

ت 
مينا

تأ
ص

شخا
األ

 

SAPS 1 000 1 000 1 000 
TALA 1 000 1 000 1 000 

CAARAMA 1 000 1 000 1 000 
AXA VIE 1 000 1 000 1 000 

MACIR VIE 1 000 1 000 1 000 
Le Mutualiste  600 800 

 579 76 865 75 282 71 المجموع 
 CCR 13 000 16 000 16 000 

 .(21أنظر ادللحق رقم )من إعداد الباحثة باالعتماد على التقارير السنوية لشركات التأمُت : المصدر
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مستوى هامش المالءة المالية : الفرع الثاني
  لقد قاـ ادلشرع اجلزائرم بتحديد كفرض مستول ىامش مالءة على شركات التأمُت كفق مؤشرات 
معينة كلكن بعد الفصل بُت تأمينات األضرار كاألشخاص، بات من الضركرم إعادة النظر يف تلك 

.  ادلؤشرات كأخذ قانوف الفصل بعُت االعتبار

مستوى هامش المالءة حسب الطرق التقليدية للتقييم : أوال
من الديوف  %15    كما سبق كأف أشرنا فإف ادلشرع اجلزائرم حدد احلد األدىن ذلامش ادلالءة بنسبة 

. من رقم األعماؿ % 20التقنية كما ىي زلددة يف خصـو ادليزانية، ك
هامش المالءة على أساس المخصصات التقنية -1
ؽلكن توضيح مستول ىامش ادلالءة ادلالية لشركات التأمُت اجلزائرية على أساس ادلخصصات التقنية،    

. كما مدل احًتامها للنسبة احملددة من خالؿ عرض اجلدكؿ التارل
         مستوى هامش المالءة على أساس المخصصات التقنية:  (18-4)الجدول رقم 

(2011-2012 )

مُت
 التأ

نوع
 

 (%)مستول ىامش ادلالءة على أساس ادلخصصات  الشركة
2011 2012 
عدد مرات الحد  1المستوى

 األدنى
عدد مرات المستوى 

 الحد األدنى

ضرار
 األ

ات
أمين

ت
 

SAA 90% 6 94% 6 
CAAR 114% 8 112% 7 
CAAT 101% 7 111% 7 

TRUST 116% 8 94% 6 
CIAR 110 7 103% 7 

2A 153% 10 124% 8 
CASH 72% 5 66% 4 

SalamaAss 140% 9 124% 8 

 Alliance. 92% 6 101% 7 
GAM 110% 7 93% 6 

MAATEC 489% 33 126% 8 
CNMA 117% 8 145% 10 

AXA 

Dommage 
-  -856% 57 
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ص
شخا

 األ
ات

أمين
ت

 

CARDIF 885% 59 680% 45 
SAPS 1 189% 79 252% 17 

TALA 266% 18 179% 12 
CAARAMA -  -72% 5 

AXA VIE -  -679% 45 
MACIR VIE -  -863% 58 

Le 

Mutualiste 
- - 418% 28 

 7 %105 7 %107 المجموع 

 CCR 110% 7 105% 7 

 .( 22أنظر ادللحق رقم )من إعداد الباحثة باالعتماد على التقارير السنوية لشركات التأمُت : المصدر
نالحظ من خالؿ معطيات اجلدكؿ أف مجيع شركات التأمُت ربًـت مستويات احلد األدىن ذلامش     

 7كىي سبثل %107 إذل 105ادلالءة، حيث يًتاكح معدؿ اذلامش مقارنة بادلخصصات التقنية مابُت 

أضعاؼ احلد األدىن ادلطلوب، أما فيما ؼلص شركة التأمُت اليت ربتل الصدارة من حيث أعلى مستول 
 ضعف احلد األدىن 79ؽلثل ىامش مالءهتا SAPS  أف شركة 2011ذلامش ادلالءة فنالحظ خالؿ عاـ 

 مث شركة 489%الذم بلغ مستول ىامش مالءهتا  MAATEC كCARDIFادلطلوب تلتها شركة 
TALAمرة، أما باقي الشركات عموما فًتاكح 18 كالذم ذباكز ىامش مالءهتا احلد األدىن ادلطلوب بػػ 

أضعاؼ احلد األدىن ادلطلوب، أما خالؿ 10 ك5كىي سبثل  % 153 ك72معدؿ ىامش مالءهتا ما بُت 
األدىن ذلامش ادلالءة، حيث بلغ مستول  فنجد أيضا أف مجيع شركات التأمُت ملتزمة باحلد 2012سنة 

.  مرات احلد األدىن التنظيمي ادلطلوب7أم  105%ىامش ادلالءة يف السوؽ 
هامش المالءة على أساس األقساط - 2
 ىامش ادلالءة على أساس األقساط        هبدؼ معرفة مدل احًتاـ شركات التأمُت اجلزائرية لنسبة   
 . نقـو بعرض اجلدكؿ التارل كالذم يوضح لنا ذلك%20بػ  احملددة ك
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( 2012-2011)مستوى هامش المالءة على أساس األقساط :  (19-4)الجدول رقم 

مُت
 التأ

نوع
 

 (%)مستول ىامش ادلالءة على أساس األقساط  الشركة
2011 2012 
عدد مرات  1المستوى

 الحد األدنى
عدد مرات الحد  المستوى

 األدنى

ضرار
 األ

ات
أمين

ت
 

SAA 129% 6 124% 6 
CAAR 203% 10 218% 11 
CAAT 196% 10 192% 10 
TRUST 203% 10 176% 9 
CIAR 96% 5 83% 4 
2A 127% 6 114% 6 
CASH 1 012% 51 767% 38 
SalamaAss 88% 4 77% 4 
Alliance  78% 4 78% 4 
GAM 101% 5 87% 4 
MAATEC 342% 17 183% 9 
CNMA 66% 3 55% 3 
AXA 

Dommage 
-  -1439% 72 

 CARDIF  137% 7 119% 6 

ت 
مينا

تأ
ص 

شخا
األ

 
 ص

SAPS 731% 37 117% 6 
TALA 230% 11 145% 7 
CAARAMA -  -119% 6 
AXA VIE -  -488% 24 
MACIR 

VIE 
-  -294% 15 

Le 

Mutualiste 
- - 119% 6 

 7 %143 8 %159 المجموع 

 CCR 225% 11 200% 10 

 .( 22أنظر ادللحق رقم )من إعداد الباحثة باالعتماد على التقارير السنوية لشركات التأمُت : المصدر
 الصايف من إعادة التأمُت فأننا نالحظ من خالؿ اجلدكؿ أف مجيع شركات باإلنتاجفيما يتعلق    

، حيث نالحظ خالؿ %20 كاحملدد من قبل ادلشرع بػ التأمُت ربًـت مستويات احلد األدىن ذلامش ادلالءة
 أضعاؼ احلد األدىن ادلطلوب كما 8  أم %159 أف معدؿ اذلامش ادلتوسط يقدر بػػػ 2011سنة 

                                                           
1
 20:  احلد األدىن مقارنة باألقساط٪. 
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 ربوز على أعلى معدؿ للهامش يف القطاع، كؽلكن إرجاع ىذا االرتفاع CASHنالحظ أيضا أف شركة  
ك موجو الذم ؽليز نشاطها، كالذم ق (معدؿ مبيعات إعادة التأمُت)يف اذلامش إذل ارتفاع معدؿ التنازؿ 

 فنالحظ أيضا أف شركات التأمُت استمرت يف 2012أساسا ضلو تغطية األخطار الكربل، أما يف سنة 
 أضعاؼ 7 كىو %143نشر ىوامش مالءة مالية زائدة عن احلد األدىن التنظيمي، كبلغ معدؿ التمثيل  

 فهي ال تزاؿ ربتل الصدارة من حيث ىامش ادلالءة الذم CASHاحلد األدىن التنظيمي، أما شركة 
  .يتجاكز بكثَت احلد األدىن ادلطلوب، كىذا ما يوضح استخدامها اذلاـ إلعادة التأمُت

 مستوى هامش المالءة حسب الطرق الحديثة للتقييم : ثانيا
 كبعد تعديل القواعد اليت تنظم ىامش ادلالءة ادلالية لشركات التأمُت، فقد مت األخذ 2013يف عاـ    

بعُت االعتبار قانوف الفصل بُت تأمينات األضرار كاألشخاص كمت التمييز بُت ىامش ادلالءة ذلذين 
 .الفرعُت، كذلك بإدخاؿ قواعد تتكيف مع التأمُت على األشخاص

فروع التأمين بالنسبة لشركات التأمين على األضرار وشركات التأمين على األشخاص باستثناء -1
والدة والرسملة -الوفاة، زواج-على الحياة
 حد يكوف أال كغلب أف التقنية،  األرصدة من 15% األقل على  ىامش ادلالءةيساكم   غلب أف 

  من%20من  أقل السنة فًتات أم فًتة من  يفالتأمُت  أك إعادة/ التأمُت ك لشركات الوفاء على القدرة
. كاإللغاءات  الرسـو من  صافية ، ادلقبولة  أك/ ك  الصادرة  األقساط

 هامش المالءة على أساس المخصصات التقنية 1-1
بعد تطبيق مجيع شركات التأمُت للقواعد اجلديدة لتكوين ىامش ادلالءة ادلالية ادلنصوص عليو يف   

ؽلكن توضيح مستول ىامش ادلالءة ادلالية لشركات التأمُت اجلزائرية  115-13ادلرسـو التنفيذم رقم 
. على أساس ادلخصصات التقنية من خالؿ اجلدكؿ التارل
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مستوى هامش المالءة على أساس المخصصات التقنية (:20-4)الجدول رقم 
(2014-2015)  
 (%)مستول ىامش ادلالءة على أساس ادلخصصات  الشركة

2014 2015 
عدد مرات الحد  1المستوى

 األدنى
عدد مرات الحد المستوى 

 األدنى
SAA 102% 7 110% 7 
CAAR 83% 6 92% 6 
CAAT 109% 7 115% 8 
TRUST 92% 6 102% 7 
CIAR 92% 6 85% 6 
2A 121% 8 129% 9 
CASH 59% 4 60% 4 
SalamaAss 92% 6 72% 5 
Alliance 

Ass. 
105% 7 134% 9 

GAM 36% 2 45% 3 
MAATEC 376% 25 340% 23 
CNMA 71% 5 64% 4 
AXA 

Dommage 
49% 3 63% 4 

CARDIF EL 

DJAZAIR 
198% 13 247% 16 

SAPS 247% 16 75% 5 
TALA 192% 13 105% 7 
CAARAMA 42% 3 80% 5 
AXA VIE 127% 8 169% 11 
MACIR VIE 356% 24 317% 21 
Le 

Mutualiste 
178% 12 280% 19 

AGLIC     
 6 %96 6 %90 اجملموع

CCR 332% 22 82% 5 
 6 %93 7 %103 اجملموع الكلي

 .( 23أنظر ادللحق رقم )من إعداد الباحثة باالعتماد على التقارير السنوية لشركات التأمُت : المصدر
نالحظ من خالؿ معطيات اجلدكؿ أف مجيع شركات التأمُت ربًـت مستويات احلد األدىن ذلامش     

تعكسو نتائج اجلدكؿ، إذ صلد أف مستول ىامش ادلالءة يف سنة  كىذا ما ،%15 كاحملدد بػػ ادلالءة
                                                           

1
 15:  احلد األدىن مقارنة بالديوف التقنية٪. 
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 فالربغم من االطلفاض 2014 مرات احلد األدىن ادلطلوب، أما يف 7 أم %103 يقدر بػػ 2014
 . مرات6الواضح دلستول ىامش ادلالءة إال أنو يفوؽ احلد األدىن بػػ 

  هامش المالءة على أساس األقساط1-2
 ىامش ادلالءة على أساس األقساط       هبدؼ معرفة مدل احًتاـ شركات التأمُت اجلزائرية لنسبة    

 .نقـو بعرض اجلدكؿ التارل% 20بػ  احملددة ك
مستوى هامش المالءة على أساس األقساط              (:21-4)الجدول رقم 

(2014-2015)  
 (%)مستول ىامش ادلالءة على أساس األقساط  الشركة

2014 2015  
عدد مرات الحد  1المستوى 

 األدنى
عدد مرات الحد  المستوى

 األدنى
SAA 110% 6 114% 6 
CAAR 121% 6 121% 6 
CAAT 97% 5 99% 5 
TRUST 104% 5 127% 6 
CIAR 55% 3 55% 3 
2A 64% 3 71% 4 
CASH 85% 4 108% 5 
Salama Ass 57% 3 56% 3 
Alliance Ass. 59% 3 62% 3 
GAM 32% 2 44% 2 
MAATEC 226% 11 206% 10 
CNMA 42% 2 39% 2 
AXA Dommage 35% 2 45% 2 
CARDIF EL 

DJAZAIR 
75% 4 67% 3 

SAPS 102% 5 115% 6 
TALA 86% 4 73% 4 
CAARAMA 80% 4 75% 4 
AXA VIE 73% 4 69% 3 
MACIR VIE 94% 5 82% 4 
Le Mutualiste 139% 7 179% 9 
AGLIC     

                                                           
1
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 5 %93 4 %87 اجملموع

CCR 100% 5 110% 5 
 5 %95 4 %89 الوجوٌع الكلِ

 .(23أنظر ادللحق رقم)من إعداد الباحثة باالعتماد على التقارير السنوية لشركات التأمُت : المصدر
 من خالؿ اجلدكؿ أف مستول ىامش ادلالءة ادلالية لشركات التأمُت اجلزائرية مقيد كفق ما نص ينيتب    

 لَتتفع %89 ما نسبتو 2014عليو القانوف بعد التعديل، إذ صلد أنو يف اجملموع بلغ معدؿ التمثيل يف 
 .أضعاؼ احلد األدىن ادلطلوب5  كىو بذلك ؽلثل 2015 كذلك يف سنة %95إذل 
والدة -الوفاة، زواج-فروع التأمين على الحياة:  لشركات التأمين على األشخاصبالنسبة- 2

 والرسملة
الوفاة -فركع التأمُت على احلياةعلى األشخاص ال سيما   قامت شركات التأمُت2014   خالؿ سنة 

 حبساب ىامش مالءهتا كفقا للطريقة التنظيمية ادلنصوص عليها يف ادلرسـو التنفيذم كالدة كالرمسلة-زكاج
 من ادلخصصات %4 كاليت تنص على أف يكوف ىامش ادلالءة مساكيا على األقل جملموع 13-115

ىامش مالءة من رأس ادلاؿ ادلعرض للخطر غَت سالب، كاجلدكؿ ادلوارل يعكس  %0.3الرياضية ك
 .يف تأمُت األشخاص كالذم ىو يتجاكز ىامش ادلالءة ادلطلوب  الشركات ادلتخصصة

فروع التأمين هامش المالءة على أساس رأس المال المعرض للخطر في : (22-4)الجدول رقم 
 والدة والرسملة-الوفاة، زواج-على الحياة

ادلخصصات  الشركة 
 الرياضية

 من 4%
ادلخصصات 

 الرياضية

رأس ادلاؿ ربت 
 اخلطر

0.3%  
من رأس ادلاؿ 

 ربت اخلطر

ىامش 
 ادلالءة
 ادلدرج

ىامش ادلالءة ادلطلوب 
 من 4%=)

ادلخصصات 
من %0.3+الرياضية

 (رأس ماؿ ربت اخلطر
MACIR 

VIE 
132 5 7 984 24 1 044 29 

TALA 476 19 5 383 16 1 337 35 
SAPS  - - - -1 302  -
Caarama 1 259 50 21 937 66 1 227 116 
CARDIF 178 7 207 707 623 1 036 630 
AXA Vie 3 0 54 471 163 846 163 
Le 

Mutualiste 
      

 974 501 7 892 482 297 82 048 2 اجملموع

 .( 24أنظر ادللحق رقم ) من إعداد الباحثة باالعتماد على التقارير السنوية لشركات التأمُت :المصدر
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 الجزائرية مع مينأمتطلبات تكييف نظام المالءة المالية لشركات الت: المبحث الثالث
 المعايير الدولية

 كاجلزائر األكركيب كاالرباد األمريكية ادلتحدة الواليات  كل منيف  ادلاليةادلالءة نظمةأل نااستعراض بعد    
 توافق مدل كبياف بينها، كاالختالؼ قالشب أكجو لتحديد نظمةاأل ىذه بُت مقارنة بإجراء سنقـو
 إمكانية بغية كذلك الدكؿ، تلك يف قياسو قواعد معاجلزائر  يف ادلالءة ىامش قياس قواعد
 .، كدبا ؼلدـ قطاع التأمُت اجلزائرماجملاؿ ىذا يف الدكلية كالتطورات ينسجم دبا القواعد ىذه تطوير

مقارنة نظام المالءة المالية لشركات التأمين الجزائرية مع أنظمة : المطلب األول
 المالءة الدولية

   بالرغم من االختالؼ الواضح كاجللي بُت قواعد ادلالءة ادلالية يف شركات التأمُت اجلزائرية  كالقواعد 
الدكلية، إال أف ىذا ال ؽلنع من كجود بعض أكجو التشابو بينهما، سواء فيما يتعلق بادلتطلبات الكمية 

 .أك الكيفية

 فيما يخص المتطلبات الكمية : الفرع األول
ادلتطلبات الكمية لقياس كفاية رأس : على ثالث ركائز (2نظاـ ادلالءة)يعتمد نظاـ ادلالءة األكركيب -

ادلاؿ، دبا فيها متطلبات احلد األدىن لرأس ادلاؿ، كمتطلبات مالءة رأس ادلاؿ، كادلتطلبات الكيفية 
متطلبات الشفافية كاإلفصاح عن سلاطر شركات التأمُت، يف حُت يعتمد نظاـ ادلالءة األمريكي على 

معيار نسبة إمجارل رأس ادلاؿ ادلعدؿ إذل رأس ادلاؿ ادلسند إذل ادلخاطر، كمعيار احلد األدىن من : معيارين
رأس ادلاؿ اخلاص بكل كالية، أما نظاـ ادلالءة ادلالية اجلزائرم فيعتمد بصفة أساسية على اجلانب 

الكمي، حيث يلـز ادلشرع شركة التأمُت على تقييم التزاماهتا التنظيمية، كسبثيلها بأصوؿ مناسبة، ككذلك 
، كأيضا بًتكيز نظاـ 1تكوين ىامش مالءة استنادا إذل نسب بسيطة كىو ما يتوافق مع نظاـ ادلالءة 

 .ادلالءة ادلالية اجلزائرم على اجلانب الكمي فهو يشبو نظاـ ادلالءة ادلالية يف الواليات ادلتحدة األمريكية
  يف تقييم األصوؿ كاخلصـو على ادليزانية العمومية اليت تعد كفق القيم 2يعتمد إطار ادلالءة ادلالية -

السوقية، كىي بذلك تقدـ صورة أكثر كاقعية عن الوضع احلقيقي للشركة يف أم كقت من األكقات، يف 
حُت أنو يف الواليات ادلتحدة األمريكية يتم االعتماد على ادليزانية العمومية ادلعدة على أساس التكلفة 

التارؼلية، كاليت تعترب غَت حساسة للخطر، كىو ما يزيد من احتماؿ ظهور أخطاء يف تقييم شركات 
التأمُت ادلتعثرة ماليا، أما نظاـ ادلالءة يف اجلزائر فهو يشبو نظاـ ادلالءة األمريكي حيث يتم االعتماد 

 .على ادليزانية العمومية يف التقييم كادلعدة على أساس التكلفة التارؼلية
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 كمفركضة من طرؼ ،نسب زلددةفيما يتعلق باالستثمار صلد أف شركات التأمُت اجلزائرية ملزمة ب-
ادلشرع اجلزائرم كىي بذلك تشبو نوعا ما رلاؿ التوظيفات ادلالية يف الواليات ادلتحدة األمريكية، حيث 

 االستثمار بنوع التقيد مع االستثمار يف بالتنويع التأمُت شركات تلـز قوانُت لديها كالية أف  كل
يقـو على مبدأ الشخص  2كادلصدر، كعلى النقيض من ذلك فإف االستثمار يف ظل إطار ادلالءة 

رغب فيها، مع ت، كالذم يعٍت أف لشركات التأمُت احلرية يف ازباذ قرار االستثمار أماـ الصيغ اليت احلذر
 .ضماف فقط أف تكوف ىذه الصيغ تضمن األماف، السيولة كادلردكدية حملفظة األصوؿ

يتم ربديد ككضع طرؽ معينة حلساب كتقييم ادلخصصات التقنية لفرعي التأمُت يف شركات التأمُت - 
، يف حُت يتم حساهبا يف ظل 1كاليت تتوافق مع إطار ادلالءة  (حسب مبدأ احليطة كاحلذر)اجلزائرية 

شركات التأمُت أما كمجموع أفضل تقدير للتدفقات ادلستقبلية كىامش اخلطر،  2إطار ادلالءة 
. األمريكية فهي ملزمة دبتطلبات احلد األدىن من االحتياطات

 نسبة معيار  :معيارين على أساسية بصفة أ.ـ.للو( RBC)نظاـ  فيما يتعلق هبامش ادلالءة فيعتمد -
 ادلاؿ رأس من األدىن احلد كمعيار ادلطلوب، ادلخاطر على ادلبٍت ادلاؿ رأس إذل ادلعدؿ ادلاؿ رأس إمجارل

، ترتكز على مطلب اخلاص بالوالية، أما بالنسبة للمشرع األكركيب كانت ادلعايَت السائدة للمالءة ادلالية
تغطية تركيبة األصوؿ ادلقبولة لاللتزامات، كربديد ىامش مالءة إلزامي، حيث أف حساب ىذا اذلامش 

ؼلتلف حسب فركع التأمُت، حيث ػلسب يف شركات التأمُت على األضرار دبؤشرين على أساس 
إيرادات األقساط، أك التكلفة ادلتوسطة للكوارث، أما يف شركات التأمُت على احلياة كمجموع نسبة 
من ادلخصصات الرياضية كرأس ادلاؿ ادلعرض للخطر، كىو بذلك يشبو إذل حد ما نظاـ ادلالءة ادلالية 

اجلزائرم احلديث، كالذم حدد احلد األدىن ذلامش ادلالءة بنسب معينة من الديوف التقنية كرقم األعماؿ 
فيما ؼلص تأمينات األضرار، أما يف فرع تأمينات األشخاص فيتم حسابو كمجموع نسبة من 

مث سعت ادلفوضية األكركبية . ادلخصصات الرياضية كنسبة من رأس ادلاؿ ادلعرض للخطر غَت السالب
 .2إذل تطوير نظاما للمالءة يرتكز على معايَت رأس ادلاؿ ادلسند إذل ادلخاطر كادلتمثل يف إطار ادلالءة 

 بعُت االعتبار عند قياس ادلالءة ادلالية، يف حُت أف ىذه  ادلخاطر التشغيلية2يأخذ إطار ادلالءة -
ادلخاطر ال ترد يف حساب رأس ادلاؿ ادلسند إذل ادلخاطر يف الواليات ادلتحدة األمريكية، شلا يعٍت أف 
نظاـ ادلالءة يف الواليات ادلتحدة األمريكية ال يأخذ باالعتبار كافة ادلخاطر يف قياس ادلالءة، كبالتارل 

فهو ال يقدـ صورة كاملة عن الوضع احلقيقي للمالءة يف شركة التأمُت يف أم كقت من األكقات، كىذا 
ما ينطبق على نظاـ ادلالءة يف اجلزائر، فهو ال يأخذ ادلخاطر التشغيلية يف احلسباف عند حساب ىامش 

 .ادلالءة
يعتمد نظاـ ادلالءة يف الواليات ادلتحدة األمريكية على النماذج الداخلية ادلعدة من قبل اإلدارة بطريقة -

تدرغلية، كتعتمد سلطات اإلشراؼ على زلاسيب شركات التأمُت للتأكد من مالءمة النماذج كنتائجها 
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كيطلب من الشركة استخداـ النماذج الداخلية ادلعدة من قبل إدارهتا لوضع احتياجاهتا من الرأس ادلاؿ 
إذا دخلت يف أنواع معينة من األعماؿ، كبالتارل فهي تستخدـ النماذج الداخلية لدراسة ادلخاطر اليت ال 
يتم أخذىا باحلسباف يف الصيغة ادلعيارية ادلوضوعة حلساب رأس ادلاؿ ادلسند إذل ادلخاطر، شلا يؤدم إذل 

 فهو يشجع شركات التأمُت على استخداـ النماذج 2زيادة متطلبات رأس ادلاؿ، أما إطار ادلالءة 
الداخلية كتطويرىا حلساب رأس ادلاؿ ادلسند إذل ادلخاطر، كما تقـو السلطات اإلشرافية بفحص ىذه 

النماذج قبل منح اإلذف باستخدامها، كتعد ىذه النماذج أفضل من الطريقة ادلعيارية، ألهنا تعطي أفضل 
سبثيل للعالقة بُت ادلخاطر كرأس ادلاؿ، أما نظاـ ادلالءة اجلزائرم فإنو دل يشر إطالقا إذل إمكانية 

 .استخداـ النماذج الداخلية يف حساب ىامش ادلالءة
 فيما يخص المتطلبات الكيفية : الفرع الثاني

كاليت تقـو على الرقابة االحًتازية، كاليت هتدؼ إذل رصد ما إذا كانت شركات التأمُت تزاكؿ نشاطها     
. بشكل صحيح، كذلك من خالؿ القياـ بعمليات رقابية داخلية كخارجية

 غلب على شركات التأمُت رصد نظاـ فعاؿ للرقابة الداخلية، كذلك لضماف 2يف ظل إطار ادلالءة -
 إذل كظيفة إدارة ادلخاطر كاحلوكمة، ككحدة مستقلة للوظيفة باإلضافةاحًتاـ االمتثاؿ للقوانُت كاللوائح، 

 كظيفة تدقيق داخلي فعالة، كاليت تدعم رقابة امتثاؿ أنشطة الشركة مع زلتول إنشاءاالكتوارية، ككذلك 
 تقييم داخلي للمخاطر كادلالءة، ىذا األخَت الذم دل يشر إليو يف كل إجراءالنظاـ الداخلي، ككذلك 

. من النظاـ األمريكي كنظاـ ادلالءة اجلزائرم
أما فيما ؼلص متطلبات اإلفصاح كالشفافية فشركات التأمُت اجلزائرية ملزمة كبشكل سنوم أف تقدـ - 

ادليزانية، كحسابات النتائج كاجلداكؿ )الوثائق ادلنصوص عليها  (اإلشراؼجلنة  )إذل رللس الرقابة 
ادللحقة، تقرير مدققي احلسابات كاحلاالت التقنية، جدكؿ التوظيفات ادلالية، كجدكؿ ىامش ادلالءة 

 إذل عدة افصاحات نوعية باإلضافةالفصلي، كسلطط إعادة التأمُت، كادلعلومات ذات الطابع العاـ، 
، (.... اخلاصة هبااإلداريةمعلومات عامة عن الشركة، قوائم الفركع ادلستخدمة، كتواريخ االعتمادات )

 يـو بعد ادلصادقة 60كزيادة على ذلك غلب أف تقـو بنشر ميزانياهتا كحسابات نتائجها يف أجل أقصاه 
عليها من طرؼ اذليئة ادلسَتة للشركة يف يوميتُت كطنيتُت على األقل إحداعلا باللغة العربية، كإضافة إذل 

االفصاحات السابقة فشركات التأمُت كإعادة التأمُت ملزمة بإرساؿ بيانات فصلية إذل جلنة اإلشراؼ 
كيتعلق ذلك هبامش ادلالءة كالتوظيفات، كهبذا فشركات التأمُت اجلزائرية تشبو من الناحية الشكلية إطار 

 من ناحية االفصاحات كاليت جاءت ضمن الركيزة الثالثة ذلذا اإلطار كاليت ربتوم أساسا على 2ادلالءة 
إذل كل من السلطة اإلشرافية كاجلمهور، كذلك من خالؿ تقرير   اإلبالغ عن ادلعلومات على متطلبات

حساب رأس ادلاؿ، ىامش  )، الذم ينشر سنويا، كػلتوم ىذا التقرير(SFCR)الة ادلالية كاحلعن ادلالءة 
ادلالءة ادلالية ادلطلوب، كادلخصصات التقنية لفئات معينة من التأمُت كاجملموع، استثمار األصوؿ اليت 
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 كتقرير  (كحساب كرصد بعض ادلعامالت الفنية ألداء األعماؿ األساسية تغطي ادلخصصات التقنية،
 إذل باإلضافة، لتقدؽلها إذل السلطة اإلشرافية على األقل كل ثالث سنوات، (RSR) اإلشرايف العادم

(  RBC)تقرير للجمهور حوؿ ادلالءة كالوضعية ادلالية، أما شركات التأمُت األمريكية فهي ملزمة بتقرير 
السنوية، باإلضافة إذل العديد من االفصاحات النوعية، أما  احلسابات كشوفات يف ادلتاح ادلاؿ رأس ك

 . إذل ذلكاإلشارة للجمهور فلم يتم اإلفصاحفيما ؼلص 
 مستويات لتدخل سلطة اإلشراؼ كالرقابة على القطاع، أما يف نظاـ 3 فإف ىناؾ 2كفق إطار ادلالءة -

، ربكمها اإلشراؼرأس ادلاؿ ادلسند إذل ادلخاطر األمريكي فإف ىناؾ مخس مستويات لتدخل سلطة 
العالقة بُت إمجارل رأس ادلاؿ ادلعدؿ لشركات التأمُت، مع رأس ادلاؿ ادلطلوب ادلسند إذل ادلخاطر، أما 
كفق نظاـ ادلالءة اجلزائرم فإف ىناؾ مستول تدخل كاحد، كذلك يف حالة ما إذا كاف ىامش ادلالءة 

لشركات التأمُت أقل من النسب احملددة، كهبذا فإف النظاـ اجلزائرم يعكس عدـ صرامة كجدية سلطات 
 .اإلشراؼ كالرقابة كحرصها على استقرار القطاع

إذف يف األخَت كانطالقا شلا سبق، ؽلكن تلخيص أىم الفركؽ اجلوىرية بُت أنظمة ادلالءة ادلالية يف    
. اجلدكؿ التارل

مقارنة أنظمة المالءة المالية المحلية مع األنظمة الدولية :(23-4)الجدول رقم 
معيار 

ادلقارنة 
نظاـ ادلالءة ادلالية 

األمريكي 
نظاـ ادلالءة ادلالية 

      األكركيب 
( 2ادلالءة إطار )

نظاـ ادلالءة ادلالية 
اجلزائرم 

     ادلتطلبات الكمية 

يم 
تقي

ول 
ألص

ا
صوم

الخ
و

 
التقييم على أساس 

التارؼلية  القيمة
التقييم على أساس 

  القيمة السوقية
 التقييم على أساس التكلفة

 التارؼلية 

مار
ستث

اال
 

 لديها كالية كل
 شركات تلـز قوانُت
 يف بالتنويع التأمُت

 التقيد مع االستثمار
 االستثمار بنوع

 .كادلصدر

يقـو على مبدأ 
 الشخص احلذر

ىناؾ نسب زلددة مفركضة 
من طرؼ ادلشرع اجلزائرم 
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ت 
صا

خص
 الم

ييم
تق

قنية
الت

 

شركات التأمُت ملزمة 
دبتطلبات احلد األدىن 

من االحتياطات 

ادلخصصات التقنية 
ربسب كمجموع 

أفضل تقدير 
للتدفقات 

ادلستقبلية كىامش 
اخلطر 

مت ربديد ككضع طرؽ معينة 
حلساب ادلخصصات التقنية 

حسب مبدأ )لفرعي التأمُت 
 .(احليطة كاحلذر

الءة
 الم

ش
هام

 

 RBCنظاـ  يعتمد

 بصفة أ.ـ.للو
 على أساسية
 معيار :معيارين

 رأس إمجارل نسبة
 رأس إذل ادلعدؿ ادلاؿ
 على ادلبٍت ادلاؿ

 ادلطلوب، ادلخاطر
 األدىن احلد كمعيار

اخلاص  ادلاؿ رأس من
 .بالوالية

رأس ادلاؿ الضركرم  
( SCR)للمالءة 

يتم حسابو  إما 
بالصيغة القياسية 

أك النموذج 
الداخلي مع األخذ 

بعُت االعتبار 
ادلخاطر اليت 

. تتعرض ذلا الشركة

التأمُت على األضرار 
من األرصدة التقنية  15%

من رقم % 20كيفوؽ
األعماؿ 

التأمُت على األشخاص 
فيما ؼلص فركع التأمُت على 

من األرصدة %4 =...احلياة
من رؤكس % 0,3احلسابية ك

األمواؿ ربت اخلطر غَت 
. السالبة

 

ادلتطلبات النوعية 

 
 

مستويات تدخل 
سلطة اإلشراف 

 كفق  مستويات للتدخل 5ىناؾ 
 إذل ادلستند ادلاؿ رأس نظاـ

األمريكي  ادلخاطر

 ثالثة ىناؾ
 لتدخل مستويات
 اإلشراؼ سلطات

 ادلالءة إطار كفق
. الثاين

ىناؾ مستول تدخل كاحد 
 ىامش يف حالة ما إذا كاف 

من  % 20ادلالءة أقل من 
رقم األعماؿ كجب على 
 6الشركة كيف أجل أقصاه 

أشهر من تاريخ توقيع زلضر 
معاينة العجز أف ربرر 

رأمساذلا، أك ترفعو أك تدفع 
كفالة للخزينة العمومية يف 

 .حدكد نسبة العجز
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. من إعداد الطالبة اعتمادا على ما مت عرضو سابقا: المصدر
 اقتراحات لتطوير نظام المالءة المالية لشركات التأمين الجزائرية: المطلب الثاني

   بعد تطرقنا كإجراءنا لعملية ادلقارنة بُت أنظمة ادلالءة، كجدنا ىناؾ بالفعل أكجو تشابو كلو من 
الناحية الشكلية بُت ما ىو مطبق يف نظاـ ادلالءة اجلزائرم، كما كاف سائدا يف االرباد األكركيب، كلكن 

 تبقى ىناؾ اختالفات كنقائص غلب على شركات التأمُت اجلزائرية تداركها 2مع ظهور إطار ادلالءة 
حىت تتمكن من ضماف استقرارىا ادلارل، كبذلك تنافس شركات التأمُت العادلية، كفيما يلي نوضح أىم 

التعديالت الضركرية الواجبة حىت تتمكن شركات التأمُت اجلزائرية من االرتقاء إذل ما ىو معموؿ بو 
 . دكليا

 فيما يخص المتطلبات الكمية: الفرع األول 
تتعلق أساسا بتقييم ادلخصصات التقنية ككذلك توفَت متطلبات رأس ادلاؿ، باإلضافة إذل تقييم    كاليت

. ستثماراألصوؿ كاخلصـو كاال
فيما يتعلق بقطاع التأمُت اجلزائرم فإف تقييم األصوؿ كاخلصـو يتم على أساس : تقييم األصوؿ- 

كاليت ال تعكس بصورة كاضحة القيمة احلقيقية، كىو مدخل ال  (القيمة التارؼلية)التكلفة التارؼلية 
ؼلتلف عما ىو معموؿ بو يف الواليات ادلتحدة األمريكية، كذلذا غلب على ادلشرع اجلزائرم إعادة النظر 
يف تقييم األصوؿ كاخلصـو كإعداد ادليزانية العمومية كفقا للقيم السوقية، كاليت تعطي صورة أكثر كاقعية 

كموضوعية عن الوضع احلقيقي للشركة، كيف حالة ما إذا كانت القيمة السوقية ليست متاحة فال بد من 
كضع طريقة بديلة للتقييم، كاستخداـ عملية ادلقارنة لبعض األصوؿ، كيف حالة ما إذا كاف سعر السوؽ 

 الكشف عن 
 المعلومات

 ملزمة التأمُت األمريكية شركات
 RBC بتقرير

 يف ادلتاح ادلاؿ رأس ك
 احلسابات كشوفات

السنوية، باإلضافة 
إذل العديد من 
االفصاحات  

 .النوعية

معلومات شاملة 
تصل يف التاريخ 
احملدد للمشرفُت 
كاجلمهور دبا يف 
ذلك التوقعات 

 

ترسل شركة التأمُت كثائق -
زلددة بشكل سنوم للجنة 

اإلشراؼ، تعترب        
. معلومات موجهة للمشرفُت

نشر ادليزانية كحسابات -
النتائج يف يوميتُت كطنيتُت 

إحداعلا باللغة العربية، تعترب 
دبثابة معلومات موجهة 

للجمهور 
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غَت موجود كليس ىناؾ أصوؿ للمقارنة، ففي ىذه احلالة يتم ربديد قيمة األصوؿ عن طريق خصم 
 .التدفقات النقدية ادلستقبلية، باستخداـ ظلاذج رياضية

كدبا أف ادلخصصات التقنية تعترب من أىم عناصر اخلصـو فلذا غلب تقييم ىذه ادلخصصات من طرؼ 
كفقا لطرؽ كأساليب زلددة تتطلب درجة كبَتة من الدقة  (االكتواريوف )سلتصُت يف التأمُت كالرياضيات 

، باإلضافة إذل زبصيص ىامش يعترب سلصص تكميلي، يعكس ادلبلغ الذم (أفضل تقدير)يف حساهبا 
يكوف فوؽ أفضل تقدير كؽلثل مستول احلذر ادلكمل يف حالة عدـ كفاية ادلخصصات دلبالغ التعويضات 

 .ادلستقبلية
فحسب  (ادلخصصات التنظيمية)أما فيما ؼلص سبثيل ىذه ادلخصصات كباقي االلتزامات التنظيمية -

ادلشرع اجلزائرم، غلب على شركات التأمُت اجلزائرية أف تغطي التزاماهتا التنظيمية بأصوؿ مقبولة، كاليت 
 %50 كما غلب أف تقـو بتغطيتها بقيم الدكلة بنسبة ال تقل عن %100غلب أف تساكم على األقل 

 كاليت تقضي دبطلب تغطية تركيبة األصوؿ ادلقبولة 1كهبذا فادلشرع اجلزائرم يتوافق كقواعد إطار ادلالءة 
لاللتزامات بالرغم من عدـ اإلشارة للنسب احملددة، كلكن رغم حرص ادلشرع اجلزائرم على احًتاـ 

نسب التغطية، إال أف ما أثبتتو الشواىد الرقمية السابقة أف بعض شركات التأمُت اجلزائرية غَت قادرة 
على تغطية التزاماهتا، كذلذا من الضركرم على ادلشرع إعادة النظر يف مطلب تغطية االلتزامات التنظيمية 

كترؾ احلرية يف اختيار األصوؿ ادلناسبة دلقابلة ادلخصصات، فقط غلب أف يراعى يف عملية االستثمار 
 عوامل السيولة كالضماف كادلردكدية لضماف التغطية؛

يتميز النشاط االستثمارم يف شركات التأمُت اجلزائرية بالتحفظ، كبأنو مقيد من طرؼ ادلشرع، الذم -
غلرب شركات التأمُت على استثمار معظم أمواذلا يف القيم احلكومية، كالسوؽ النقدية كاليت تتميز بالسيولة 

العالية كالعوائد ادلنخفضة، ما ػلد من رلاالت االستثمار أماـ شركات التأمُت، كىي هبذا أيضا تشبو 
النشاط االستثمارم للواليات ادلتحدة األمريكية، كالذم يلـز كل كالية بالتنويع يف االستثمار مع التقيد 
بنوع االستثمار كادلصدر،  كذلذا كمن أجل تبٍت سياسات استثمارية مثلى كمالئمة، كتدر عوائد معتربة 
تساىم بشكل فعاؿ يف صالبة شركات التأمُت، غلب على ادلشرع إعادة النظر يف السياسة االستثمارية 
كاالعتماد على مبدأ الشخص احلذر، كذلك بًتؾ احلرية لشركات التأمُت يف ازباذ قرار االستثمار، أماـ 

الصيغ اليت ترغب فيها، مع إلزامها فقط بإثبات أف ىذه الصيغ تضمن األماف، السيولة كادلردكدية حملفظة 
 .األصوؿ من أجل ضماف تغطية االلتزامات
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 من الديوف التقنية %15لقد حدد ادلشرع اجلزائرم احلد األدىن ذلامش ادلالءة بنسبة : ىامش ادلالءة-
 عدلت القواعد اليت تنظم 2013من رقم األعماؿ  كيف عاـ  %20كما ىي زلدد يف خصـو ادليزانية، ك

إنشاء ىامش ادلالءة، كذلك بإدخاؿ قواعد تكيفت مع التأمُت على األشخاص، كذلك بفرض عتبات 
جديدة، حيث غلب أف يساكم ىذا اذلامش على األقل فيما ؼلص فركع التأمُت على احلياة كالوفاة، 

 من رؤكس األمواؿ ربت اخلطر غَت %0.3 من األرصدة احلسابية ك%4كالدة كالرمسلة رلموع –زكاج 
السالبة، أما فيما ؼلص الفركع األخرل كشركات التأمُت على األضرار فيجب أف يساكم على األقل 

 من األقساط %20 من الديوف التقنية، كغلب أف ال يكوف يف أم فًتة من فًتات السنة، أقل من 15%
أك ادلقبولة الصافية من الرسـو كاإللغاءات، لكن بالرغم من ىذه اإلصالحات  كالتعديالت /الصادرة ك

اليت مست جانب ادلالءة ادلالية، كبالرغم من أف كل الشواىد الرقمية السابقة تشَت إذل أف مستول 
ىامش ادلالءة لشركات التأمُت اجلزائرية يتجاكز احلد األدىن بعدة أضعاؼ، إال أهنا مازالت يف تطورىا 

 فلهذا غلب على ادلشرع إعادة 2 كهبذا فهي بعيدة كل البعد عن إطار ادلالءة 1ىذا تشبو إطار ادلالءة 
النظر يف قواعد ىامش ادلالءة مع األخذ بعُت االعتبار ادلخاطر اليت تتعرض ذلا الشركة،  كاليت ؽلكن أف 

ككضع متطلبات ادلالءة  (...الًتكيز على ادلخاطر التشغيلية، كسلاطر السوؽ)تؤثر على مالءهتا ادلالية 
اليت تتكيف بصورة أفضل مع ادلخاطر الفعلية اليت تتحملها شركة التأمُت، كتشجيعها لتقييم كمراقبة 

 .ادلخاطر على ضلو أفضل

 فيما يخص المتطلبات الكيفية: الفرع الثاني 
من باب مواكبة شركات التأمُت اجلزائرية دلا ىو معموؿ بو دكليا فيما ؼلص اجلوانب الكيفية فيجب     

: عليها
رصد نظاـ فعاؿ للرقابة الداخلية، من أجل ضماف امتثاؿ شركات التأمُت للقوانُت كاللوائح كاألحكاـ  -

اإلدارية؛ 
 كظيفة إلدارة ادلخاطر ضمن ىيكلها التنظيمي، من أجل إعطاء إرساءكما غلب على شركات التأمُت -

نظرة عامة ككاسعة، عن ادلخاطر األساسية كالكربل اليت تتعرض ذلا شركات التأمُت، كربقيق تصنيف 
 االعتماد على نظاـ حوكمة إلزاميةادلخاطر بكافة أنواعها، بغية كضع نظم للسيطرة عليها، ككذلك 

 صورة أكثر كضوح حوؿ الوضع ادلارل بإعطاءفعاؿ يضمن تسيَت صحيح كحذر للنشاط، ما يسمح 
للمنظمة، كلتقييم مدل كفاية كفعالية نظاـ الرقابة الداخلية كغَتىا من عناصر نظاـ احلوكمة، فيجب 
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على شركات التأمُت إنشاء كظيفة للتدقيق الداخلي تكوف مستقلة عن الوظائف التشغيلية األخرل، 
 جمللس اإلدارة، كالذم بدكره يقـو بازباذ بعض كإبالغهاحيث تقـو بوضع النتائج كالتوصيات 

.  الواجب ازباذىا، كضماف تنفيذىااإلجراءات
أيضا على شركات التأمُت اجلزائرية كمن أجل تنسيق حساب ادلخصصات، كإبداء الرأم حوؿ  -

السياسة العامة لالكتتاب، كسياسة إعادة التأمُت، كتقييم مدل كفاية كجودة البيانات ادلستخدمة يف 
 إذل عدة أمور أخرل فيجب عليها إعطاء مكانة للوظيفة االكتوارية داخل باإلضافةحساب سلصصاهتا، 

ىيكلها التنظيمي، كاليت سبارس من طرؼ أشخاص ذلم ادلعرفة الكافية حوؿ التقنيات االكتوارية كادلالية 
 إذل اخلربة ادلناسبة، كذلك لقياس طبيعة اتساع كتركيب األخطار ادلرتبطة بنشاط شركات التأمُت باإلضافة

كإعادة التأمُت؛ 
غلب أيضا على شركات التأمُت اجلزائرية القياـ بعملية جوىرية، كىي التقييم الداخلي للمخاطر  -

كادلالءة، كذلك بإجراء مسح شامل للعمليات احلالية داخل الشركة، كمسح شامل للمخاطر اليت 
كربديد ادلالءة ادلالية الضركرية كرؤية مستقبلية؛  (أم مجيع ادلخاطر القابلة للقياس الكمي) اتتحملو

 أف تتبٌت خطة قصَتة األجل اإلشراؼ، فعلى جلنة اإلشراؼأما فيما ؼلص مستويات تدخل سلطات  -
للتدخل، كتقييم امتثاؿ شركات التأمُت يف كل اجملاالت، ال سيما تقييم ادلخاطر، حالة ادلخصصات 

التقنية كسبثيلها، قواعد االستثمار، االمتثاؿ دلتطلبات رأس ادلاؿ، كذلك بفرض نسب معينة كالقياـ 
دبراقبتها بصفة دكرية، ككضع خطط لتصحيح الوضعية، كالتخلي عما ىو معموؿ بو، أم التدخل 

.  من الديوف التقنية%15 من رقم األعماؿ أك %20الوحيد يف حالة ما إذا كاف ىامش ادلالءة أقل من 
أما فيما يتعلق بالكشف عن ادلعلومات، فيمكن القوؿ أف شركات التأمُت اجلزائرية غَت بعيدة عما ىو -

ترسل شركات التأمُت كثائق زلددة بشكل   عن اجلانب الكمي، حيثاإلفصاحسائد دكليا من حيث 
سنوم للجنة اإلشراؼ، كىي تعترب  معلومات موجهة للمشرفُت، كما تقـو أيضا بنشر ادليزانية 

كحسابات النتائج يف يوميتُت كطنيتُت إحداعلا باللغة العربية، كىي تعترب دبثابة معلومات موجهة 
للجمهور، كلكن رغم ىذا فإف االفصاحات النوعية غائبة سباما يف تقارير شركات التأمُت، كىذا ما 

 أف تكوف على استعداد لكشف ادلزيد من ادلعلومات، كذلك بتقدًن  اجلزائريةيفرض على شركات التأمُت
تقارير كاملة كمفصلة للمشرفُت كاجلمهور، تشمل األنشطة كالنتائج، نظاـ احلوكمة كتقييم مدل كفاءهتا 

   .اخل....يف مواجهة سلاطر الشركة، ادلخاطر  كطرؽ تقييمها
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 :خالصة الفصل
   يف ختامنا ذلذا الفصل كادلتعلق بشركات التأمُت اجلزائرية كمعايَت ادلالءة ادلالية، الحظنا أف سوؽ 

التأمُت اجلزائرم شهد ربوالت عميقة، نتيجة ربوؿ االقتصاد اجلزائرم إذل اقتصاد السوؽ، إال أف التحوؿ 
 28 ادلؤرخ يف 115-13ادلرسـو التنفيذم رقم احلاسم يف السياسة التأمينية اجلزائرية، ذبلى يف صدكر 

 بشأف ىامش ادلالءة 1995 أكتوبر 30 ادلؤرخ 343-95 ادلعدؿ للمرسـو التنفيذم رقم 2013مارس 
لشركات التأمُت، كقد أدخل ىذا النص قواعد جديدة تكيفت مع التأمُت على األشخاص كأصبحت 
ىذه ادلراجعة حتمية بعد بدء نفاذ الفصل بُت  التأمُت على األضرار كالتأمُت على األشخاص يف عاـ 

كلكن رغم ذلك فإف سوؽ التأمُت اجلزائرم دل يرقى إذل ادلستول ادلطلوب كذلك بالنظر إذل ، 2011
 :تواضع كىامشية مساعلة ىذا الفرع، كىذا ما تؤكده النتائج ادلتوصل إليها

سنوات للفصل بُت تأمينات  (5) كالذم أعطى مهلة مخس 04-06بالرغم من إصدار القانوف - 
 يف %92األضرار كاألشخاص كىي مدة زمنية كافية، إال أننا الحظنا ىيمنة تأمينات األضرار بنسبة 

  تعود لتأمينات األشخاص؛%8اإلنتاج يف حُت 
نتائج التوظيفات ادلالية لشركات التأمُت اجلزائرية خالؿ سنوات الدراسة أسفرت عن كجود سيطرة - 

لشركات التأمُت العمومية كاليت تعمل على تأمينات األضرار، كتواجد متحفظ لشركات التأمُت على 
األشخاص،  كىذا ما يعكس ضعف قطاع تأمينات األشخاص يف اجلزائر، كالذم يؤدم إذل ضياع 

فرص توظيفية ىامة، كاف من ادلمكن استغالذلا خاصة فيما يتعلق بتأمُت احلياة كالوفاة، شلا غلعل 
توظيفات شركات التأمُت اجلزائرية بعيدة كل البعد عن التوظيفات طويلة األجل، اليت تضمن عوائد 

 مرتفعة على ادلدل الطويل، كاكتفاءىا فقط بعوائد قليلة بغية توفَت سيولة يف األجل القصَت؛
شركات التأمُت اجلزائرية ملتزمة دبا نص عليو القانوف حوؿ نسب التوظيف، حيث أف أكثر القنوات - 

التوظيفية مقصدا ىي قيم الدكلة، نظرا لتحديد نسبتها من طرؼ ادلشرع، ككذلك ضماهنا لعوائد مقدرة 
 إضافة إذل حفاظها على أمواؿ ادلؤمن ذلم لكوهنا مكفولة بالكامل من طرؼ الدكلة، كىذا ما %7بػػػ 

 يشكل ذلا تقييد يف حرية اختيارىا جملاالت االستثمار ادلنتجة كفقا السًتاذبياهتا ادلستهدفة؛
إف مجيع شركات التأمُت اجلزائرية ربًـت احلد األدىن ذلامش ادلالءة، سواء على أساس ادلخصصات - 

التقنية، أك على أساس األقساط، كىو ما تعكسو ادلؤشرات اليت تبُت ذباكز ىامش مالءة شركات 
 التأمُت اجلزائرية للحد األدىن بعدة مرات؛
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أما فيما يتعلق دبقارنة أنظمة ادلالءة ادلالية، كبغية معرفة مدل مواكبة شركات التأمُت اجلزائرية دلا ىو 
 :معموؿ بو دكليا فتوصلنا إذل أف

 كخاصة 1معيار ادلالءة ادلالية لشركات التأمُت اجلزائرية أقرب ما يكوف يف مكوناتو إذل إطار ادلالءة - 
من جهة كجود مؤشرين حلساب ىامش ادلالءة، كعدـ أخذه بعُت االعتبار للمخاطر اليت تتعرض ذلا 

 شركة التأمُت؛
كما توصلنا أيضا إذل أنو ال يوجد معيار أك طريقة كحيدة لقياس ادلالءة يف قطاع التأمُت، كىناؾ -

نقاط عديدة تبُت االختالؼ يف كيفية تنظيم قطاع التأمُت حوؿ العادل، حيث أف معايَت ادلالءة ادلالية 
لشركات التأمُت الناشطة يف الواليات ادلتحدة األمريكية، تقـو على مبدأ زبصيص رأس ادلاؿ لكل خطر 

كيقارف مع الرأس ادلاؿ ادلتاح للشركة كبناء على ىذه  (رأس ادلاؿ ادلبٍت على ادلخاطر )تتعرض لو الشركة 
 فيقـو على ثالث ركائز تتضمن 2ادلقارنة يتم ربديد مستويات تدخل ادلنظمُت للقطاع، أما إطار ادلالءة 

متطلبات كمية، كأخرل كيفية، باإلضافة إذل متطلبات اإلفصاح كالشفافية كاليت تعترب ادلرآة العاكسة 
 . للوضع ادلارل احلقيقي لشركة التأمُت
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تعترب دراسة ادلالءة ادلالية لشركات التأمُت، واليت تعٍت بأهنا قدرة شركات التأمُت أو إعادة التأمُت     
    على أن تضمن بشكل دائم مواردىا اخلاصة لدفع االلتزامات الناشئة عن أعمال التأمُت أو إعادة 

التأمُت، من أولويات واىتمامات اذليئات وادلنظمات اخلاصة ادلشرفة على قطاع التأمينات يف سلتلف 
دول العامل، وقد ازدادت أمهيتها مع تواتر األزمات ادلالية العادلية، فهي دتثل محاية دلصاحل محلة وثائق 

التأمُت من خالل الوفاء مبستحقاهتم يف أوقاهتا احملددة، كما أهنا تضمن صلاح وبقاء واستمرارية نشاط 
. شركات التأمُت دلا ذلا من أمهية اقتصادية واجتماعية

ىذا وختتلف مكونات ىامش ادلالءة ادلالية حسب التنظيمات ادلختلفة للدول، حيث تعترب الواليات 
ادلتحدة األمريكية أول من اعتمد معيار رأس ادلال الثابت ادلستند إىل القواعد احملاسبية كممثل ذلامش 

الوطٍت دلفوضي التأمُت، معايَت رأس ادلال ادلستند إىل ادلخاطر االحتاد  اعتمد 1994ادلالءة، ويف عام 
لقياس ادلالءة، وكانت الغاية من ىذه ادلعايَت عكس حجم ادلخاطر اليت تتعرض ذلا شركات التأمُت، أما 

 وكان اذلدف من تأسيسو ىو تنسيق قواعد ادلالءة 2002 يف 1يف االحتاد األورويب فاعتمد إطار ادلالءة 
ادلالية بُت سلتلف دول االحتاد األورويب، وذلك بتحديد متطلبات رأس ادلال باستخدام عوامل بسيطة 

، ولكن مع تزايد وتطور ادلخاطر اليت 2004 تعديالت عليو يف إدخالعلى أساس ادلؤشر، كما مت 
 وادلتمثلة أساسا يف أن  1عرفتها صناعة التأمُت، ونظرا للسلبيات اليت ظهرت أثناء تطبيق إطار ادلالءة 

 تكون أن من بدالً  ادلطالبات، أو األقساط مثل أرقام رلموع من تشتق ادلال رأس مالءة متطلبات
 مرغوب غَت حوافز إىل األحيان من كثَت يف يؤدي شلا التأمُت، لشركة زلددة خطر حالة إىل مسندة
 وسلاطرىا يتفق ال مبا ،األسعار ختفيض خالل من ادلال رأس دلتطلبات التأمُت شركة تقليل مثل فيها،

 بعُت االعتبار دلختلف ادلخاطر  شلا جعل شركات التأمُت يف موقف صعب نتيجة عدم األخذ ،ادلتنامية
اليت ديكن أن تأثر على مالءهتا ادلالية، وبالتايل فعدم دراسة ىذه ادلخاطر وتسيَتىا بشكل جيد، أثر 

 إىل إىل التطورات اليت عرفتها اخلدمات التأمينية، واليت أدت باإلضافةبشكل كبَت على ادلالءة ادلالية ذلا، 
 فيها، االستثمار التأمُت لشركات ديكن اليت ادلنتجات نطاق اتسع حيث التأمُت، نشاط يف عميق تغيَت

 إضافة، (ادلايل التأمُت إعادة ادلشتقة، ادلنتجات ادلثال سبيل على( ادلخاطر نقل أنظمة كذلك وتطورت
  الشركات، ىذه بُت تنسيق وجود عدم إشكالية والذي طرح  التأمُت، شركات وعودلة ادلنافسة إىل تطور

 ادلساس إىل األخَتة ىذه دفع ما التأمُت، شركات أرباح ختفيض يف ادلنافسة ىذه زيادة كما سامهت
 .ادلسامهُت رحبية على والضغط الضروري، احلقيقي ادلال رأس مبستوى

ومل تتوقف آثار العودلة عند ىذا احلد بل امتدت، ونتج عن االنفتاح والتطور يف نشاط التأمُت ظهور 
متوقع، فمنها ما ىو مرتبط باألعمال، ومنها ما ىو مرتبط بالنشاط  غَت بشكل سلاطر جديدة، وتطورىا
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التأميٍت واالستثمار، ومن أىم ىذه ادلخاطر صلد ادلخاطر التشغيلية، ىذه األخَتة اليت أدت إىل ادلساس 
 1الرغم من التعديل الذي عرفو إطار ادلالءة ببادلالءة ادلالية لشركات التأمُت، وبالتايل ف

 بإعادة النظر والقيام بتعديل قواعد ادلالءة ادلالية، ، إال أن ىذه الثغرات فتحت رلاال للمفوضية األوروبية
 والذي يعترب أكثر مشوال وحساسية للمخاطر، كما أن 2 بإطار ادلالءة اإلطار،من خالل حتديث ذلك 

 ومكونات نسبة ادلالءة ادلالية، باقًتاح طرق جديدة حلساب متطلبات احلد اسمىذا التعديل مس 
األدىن ذلامش ادلالءة، كما مت أيضا اقًتاح طريقة الحتساب األموال اخلاصة الالزمة لتغطية ادلخاطر 

 جديدة، وأعطى أولوية إلدارة ادلخاطر إسًتاتيجية توجهات اإلطارالتشغيلية، كما وضع ىذا 
 باعتبارىا أكرب هتديد دلالءة  وقام بتحديدىا كفئة سلاطر منفصلة،وباخلصوص ادلخاطر التشغيلية،

. الشركة، كما مت فرض إلزامية االعتماد على أدوات لتقييم ادلخاطر
  شهد و مبا أن اجلزائر ليست مبعزل عن األحداث االقتصادية العادلية، فإن سوق التأمُت اجلزائري   

 ومن أىم تلك اإلصالحات أيضا حتوالت عميقة، نتيجة حتول االقتصاد اجلزائري إىل اقتصاد السوق،
 لفتح ادلنافسة بُت الشركات العمومية، مث يف 1988إلغاء ختصص شركات التأمُت كمرحلة أوىل سنة 

 بفتح السوق أما شركات التأمُت اخلاصة، وإلغاء سياسة االحتكار، مث مت تعديل ىذا 1995سنة 
 بفتح الباب أمام فروع شركات التأمُت األجنبية دلمارسة نشاط التأمُت يف اجلزائر، 2006القانون يف 

كما مسح بظهور صَتفة التأمُت، باإلضافة إىل تعزيز عملية الرقابة على أنشطة شركات التأمُت، من 
إال أن التحول احلاسم يف خالل إنشاء جلان دلراقبة نشاط التأمُت، ورغم كل ىذه اإلصالحات، 

 2013 مارس 28 ادلؤرخ يف 115-13ادلرسوم التنفيذي رقم السياسة التأمينية اجلزائرية، جتلى يف صدور 
 بشأن ىامش ادلالءة لشركات 1995 أكتوبر 30 ادلؤرخ 343-95ادلعدل للمرسوم التنفيذي رقم 

التأمُت، وقد أدخل ىذا النص قواعد جديدة تكيفت مع التأمُت على األشخاص وأصبحت ىذه 
ادلراجعة حتمية بعد بدء نفاذ الفصل بُت  التأمُت على األضرار والتأمُت على األشخاص يف عام 

2011. 
 :اختبار فرضيات الدراسة.1

 :لقد قمنا يف مقدمة الدراسة بعرض رلموعة من الفرضيات، وخلصنا يف األخَت إىل النتائج التالية     
واليت مفادىا أن شركات التأمُت اجلزائرية غَت مواكبة للتطورات الدولية :  بالنسبة للفرضية الرئيسية-

احلاصلة يف رلال ادلالءة ادلالية، سواء فيما خيص جانبها الكمي أو الكيفي، فهي صحيحة، والدليل 
 فإن حتديد ىامش 2013على ذلك أن شركات التأمُت اجلزائرية ورغم التعديل األخَت الصادر يف 

 وبالتايل 2004 ادلطبق يف 1ادلالءة ادلالية يعتمد على مؤشرات بسيطة، وىي بذلك تشبو إطار ادلالءة 
 ال بد ذلا من القيام جبملة من اإلصالحات الشاملة حىت تستطيع 2حىت تتمكن من تطبيق إطار ادلالءة 
 واالرتقاء إىل مستوى العادلية، وذلك من خالل توفَت مقومات 2تطبيق الركائز اخلاصة بإطار ادلالءة 
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أساسية وإجراء حتويالت جذرية بناء على ما مت تفصيلو يف االتفاق اجلديد، أما بشكلها احلايل فهي 
 .تبقى بعيدة كل البعد عما ىو معمول بو دوليا سواء فيما يتعلق باجلانب الكمي أو الكيفي

واليت تنص على أنو ديكن لشركات التأمُت ضمان مصاحل ادلؤمن :  بخصوص الفرضية الفرعية األولى-
ذلم عن طريق التنظيم، والذي يعكس مدى حرص اذليئات الوصية بالقطاع حلماية مصاحل ادلؤمن ذلم، 
أو ما يعرف بفرض التزامات ادلالءة، فتبُت لنا صحة ىذه الفرضية، حيث أن ىيئات اإلشراف والرقابة 

حريصة على ضمان حد أدىن ذلامش ادلالءة، وىذا بغية ضمان استمرارية شركات التأمُت، و بالتايل 
 .الوفاء بالتزاماهتا حلملة الوثائق

وادلتمثلة يف أن التنظيم االحًتازي لنشاط التأمُت يف اجلزائر   يرتكز :  بالنسبة للفرضية الفرعية الثانية-
على القواعد ادلتعلقة بادلالءة ادلالية، فثبت لنا صحة ىذه الفرضية، فالتنظيم االحًتازي لنشاط التأمُت يف 

اجلزائر يركز بشكل رئيسي على رلموعة من االلتزامات ادلتعلقة بادلالءة ادلالية والشفافية اليت تعد يف 
صلب اىتمامات شركات التأمُت، حىت وإن كانت ادلداخل ادلستعملة يف ىذا اجملال ليست متطابقة 

 .ومواكبة دلا ىو معمول بو على ادلستوى الدويل
 يقوم على ثالث ركائز أساسية 2واليت مفادىا أن نظام ادلالءة :  بالنسبة للفرضية الفرعية الثالثة-

تتضمن متطلبات كمية وكيفية، باإلضافة إىل متطلبات اإلفصاح والشفافية، وىذا هبدف تزويد 
السلطات الرقابية والسوق واجلمهور بادلعلومات حول نشاطها، ووضعها ادلايل، وبالتايل فهو إطار أكثر 

مشولية وحساسية للمخاطر، كما يسمح لشركات التأمُت من حتديد احتياجاهتا من رؤوس األموال، 
جاء كاستجابة  2وبالتايل ضمان مصاحل ادلؤمن ذلم، فتعترب صحيحة، حيث أن نظام ادلالءة 

، وىو مشروع أفضى إىل نظام جديد للمالءة وفق 1للمشكالت والنقائص اليت تضمنها إطار ادلالءة 
 شركات التأمُت، وبٍت ىذا اإلطار على ثالث ركائز تتعلق األوىل تواجوأكثر بُت األخطار احلقيقية اليت 

بادلتطلبات الكمية لرأس ادلال، والثانية متعلقة بعمليات الرقابة، أما فيما خيص الركيزة الثالثة فتعلقت 
بالشفافية ادلالية ونشر ادلعلومات، وعكس ىذا اإلطار اجلديد رغبة ادلفوضية األوروبية يف محاية مصاحل 

محلة الوثائق، عن طريق ضمان أن تكون شركات التأمُت قادرة على الوفاء بالتزاماهتا، فشركة التأمُت 
جيب أن يكون لديها رأس مال كاف للتعامل مع كل األخطار اليت قامت بضماهنا، والوفاء بكل 

 .تعهداهتا، وبالتايل ضمان استمراريتها يف حد ذاهتا
واليت تنص على أن شركات التأمُت اجلزائرية تقوم بقياس مالءهتا :  بالنسبة للفرضية الفرعية الرابعة-

ادلالية على أساس مؤشرين، ومها رقم األعمال وادلخصصات التقنية، وىي ال تضمن الصالبة ادلالية 
لشركات التأمُت فهي تعترب خاطئة، فبالرغم من أن حتديد ىامش ادلالءة ادلالية يتم وفق ادلشرع اجلزائري 

من ادلخصصات التقنية، إال أن  %15 و%20على أساس نسب بسيطة من رقم األعمال واحملددة بــــ 
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ما أثبتتو الشواىد الرقمية السابقة، ىي أن مجيع شركات التأمُت ذلا ىامش مالءة يفوق احلد األدىن 
 .التنظيمي بعدة أضعاف، وىو ما يعكس صالبة شركات التأمُت

ال تتفق القواعد ادلطبقة يف شركات واليت تنص على أنو :  فيما يخص الفرضية الفرعية الخامسة-
 فيما خيص ىامش ادلالءة، فهي صحيحة، وىذه الفرضية 2التأمُت اجلزائرية مع ما جاء بو نظام ادلالءة 

مكملة للفرضية السابقة، فبالرغم من سن ادلشرع اجلزائري لطرق حديثة لتقييم ىامش ادلالءة، وذلك من 
خالل األخذ بعُت االعتبار فرعي التأمُت، إال أهنا بتطورىا ىذا ال ترقى إىل ما ىو معمول بو يف ظل 

 األورويب، الذي أبدى نقاط ضعفو نتيجة التغَتات احلاصلة 1، بل تشبو إطار ادلالءة 2إطار ادلالءة 
   .على ادلستوى الدويل، وتعدد ادلخاطر وتعقد الًتكيبات ادلالية اليت عرفها قطاع التأمينات آنذاك

  :نتائج الدراسة.2
 استنتاجات الدراسة النظرية: 

سامهت شركات التأمُت بدور كبَت يف نقل عدوى األزمة، من خالل ما تكبدتو من خسائر نتيجة - 
 تأمينها للمنتجات ادلدعمة برىونات عقارية خاصة عالية ادلخاطر؛

على شركات التأمُت، من خالل تأثَتىا يف القدرة على االكتتاب  (2008) أثرت األزمة ادلالية العادلية -
يف األخطار، وتأثَتىا على استثمارات شركات التأمُت، باإلضافة إىل تأثَتىا على عمليات إعادة 

 التأمُت؛
إن حتقق اخلطر بالنسبة لشركة التأمُت خيتلف يف مفهومو وآثاره عن حتقق اخلطر األصلي ادلؤمن عليو - 

 مبوجب وثائق التأمُت اليت تتضمنها احملفظة؛
ىناك وسائل وتقنيات تقليدية وحديثة لتحويل سلاطر شركات التأمُت، وتعترب تقنية التوريق كأحد - 

 االبتكارات ادلالية اذلامة وكبديل إلعادة التأمُت؛
ساىم االبتكار ادلايل والذي أدى إىل تغيَت عميق يف نشاط التأمُت، إىل ظهور أنظمة نقل سلاطر - 

 جديدة دتثلت يف إعادة التأمُت ادلايل؛
شركات التأمُت وأثناء قيامها بنشاطها تواجو سلاطر عديدة منها ما ىو مرتبط باألعمال، ومنها ما - 

 ىو مرتبط بالنشاط التأميٍت واالستثمار، باإلضافة إىل سلاطر أخرى؛
تعترب ادلالءة ادلالية الوسيلة الناجعة ألجهزة الرقابة واإلشراف للتحقق من قدرة الشركة على الوفاء - 

 بالتزاماهتا؛
تتأثر ادلالءة ادلالية لشركات التأمُت بالنشاط التقٍت، وذلذا فإن احلفاظ على مستوى من ادلالءة - 

 يتطلب دراسة كل عملية من عمليات النشاط التقٍت؛
نتيجة تعدد وتعقد ادلخاطر أفضى االحتاد األورويب إىل وضع نظام جديد للمالءة وفق أكثر بُت - 

 ؛2األخطار احلقيقية اليت تواجو شركات التأمُت ودتثل يف إطار ادلالءة 
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 والذي قام بعرض قواعد جديدة لتقييم ادلالءة، سلطط تكميلي دلا جاء بو 2يعترب إطار ادلالءة - 
، وىو برنامج شامل يرتكز على متطلبات كمية وكيفية، باإلضافة إىل متطلبات 1مشروع ادلالءة 

 اإلفصاح والشفافية؛
 على ديناميكية اإلدارة الفعالة لألخطار، وقواعد أكثر تعقيد تدمج اخلطر سواء 2يستند إطار ادلالءة - 

 عن طريق تطبيق الصيغة القياسية، أو عن طريق األخذ بعُت االعتبار النماذج الداخلية؛
تقوم معايَت ادلالءة ادلالية لشركات التأمُت يف الواليات ادلتحدة األمريكية، بصفة أساسية على - 

معيارين، معيار نسبة إمجايل رأس ادلال ادلعدل إىل رأس ادلال ادلبٍت على ادلخاطر ادلطلوب، ومعيار احلد 
 األدىن من رأس ادلال اخلاص بالوالية، واليت على أساسهما يتم حتديد مستويات التدخل؛

رغم التحوالت واإلصالحات اليت عرفتها سلتلف الدول، وانتقال معظمها من معايَت رأس ادلال - 
الثابت ادلستند على القواعد احملاسبية إىل رأس ادلال ادلستند على ادلخاطر، إال أنو ال يوجد معيار واحد 

لقياس ادلالءة ادلالية يف صناعة التأمُت، بل ىناك تباين واضح يف  قواعد قياس ادلالءة ادلالية لشركات 
يف ( Martin Eling and Ines Holzmüller)التأمُت، وتتفق نتيجتنا ىذه مع ما توصل إليو الباحثان 

 الواليات  كل منيف ادلخاطر إىل ادلسند ادلال رأس متطلبات ومقارنة مبراجعةدراستهما واليت قاما فيها 
، ووجد الباحث من خالل ىذه الدراسة أن ىذه ونيوزيلندا وسويسرا األورويب واالحتاد األمريكية ادلتحدة

األنظمة األربعة تستخدم طرق سلتلفة لتمثيل معيار رأس ادلال، حيث يف الواليات ادلتحدة األمريكية 
على سبيل ادلثال يتم االعتماد على حد أدىن ثابت من رأس ادلال كممثل ذلامش ادلالءة، أما يف االحتاد 

األورويب فكانت ادلعايَت السائدة ترتكز على رأس ادلال ادلسند إىل القواعد احملاسبية وبعدىا مت تطوير 
، ويف األخَت توصل الباحثان إىل أنو ال يوجد معيار واحد لرأس ادلال ǁنظام ادلالءة ودتثل يف إطار ادلالءة

يف صناعة التأمُت، كما أن ىناك اختالف حول آلية تنظيم صناعة التأمُت حول العامل، وكذلك بالنسبة 
لطرق تقييم متطلبات رأس ادلال كما أنو توصل إىل أنو ليس ىناك دليل حول أكثر الطرق كفاءة يف 

 .سلتلف ىذه الدول
 خاصة 1إن نظام ادلالءة ادلالية لشركات التأمُت اجلزائرية أقرب ما يكون يف مكوناتو إىل نظام ادلالءة -

 .من ناحية مؤشرات حسابو، وعدم أخذه للمخاطر بعُت االعتبار
 استنتاجات الدراسة التطبيقية: 

   من خالل ما مت التطرق إليو يف اجلانب التطبيقي، من حتليل لواقع ادلالءة ادلالية لشركات التأمُت 
 :اجلزائرية، ومقارنتها مع أنظمة ادلالءة ادلعمول هبا دوليا نستخلص ما يلي

 ادلعلن لنهاية االحتكار وفتح اجملال للخواص حيث 95/07اذليمنة احلكومية على ىذا القطاع رغم قرار  -
 . من رقم األعمال%62أن للشركات العمومية سيطرة وىيمنة واضحة على ما يفوق 
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 والذي يقضي بفصل تأمينات األضرار عن تأمينات األشخاص 06/04بالرغم من صدور القانون  -
 تعود %8 يف حُت ،% 92هبدف النهوض هبا الفرع، إال أن مسامهة تأمينات األضرار بلغت حوايل 

 وىو ما يعكس غياب الثقافة التأمينية، ال سيما يف فرع التأمُت على األشخاص، لتأمينات األشخاص
 شلا دفع ادلستثمرين لعدم االستثمار يف ىذا القطاع؛

يتميز النشاط االستثماري يف شركات التأمُت اجلزائرية، بأنو مقيد من طرف القانون، حيث جيب على  -
شركات التأمُت أن تستثمر معظم أمواذلا يف القيم احلكومية، والسوق النقدية، واليت تتميز بالسيولة 

 العالية والعوائد ادلنخفضة، وىذا ما حيد من رلاالت االستثمار أمام شركات التأمُت؛
كما أشارت نتائج الدراسة ادليدانية أيضا إىل رغبة بعض شركات التأمُت توظيف أمواذلا يف العقارات  -

 وادلباين ألغراض االستغالل اإلداري أو التجاري؛
 وبقيم الدولة بنسبة ال %100رغم حرص ادلشرع على تغطية االلتزامات التنظيمية بأصول مقبولة بنسبة  -

 إال أن بعض شركات التأمُت يف اجلزائر ال حتًتم التنظيم ادلعمول بو فيما يتعلق مبعدل %50تقل عن 
 التمثيل؛

أثبتت مجيع شركات التأمُت اجلزائرية مالءهتا ادلالية، حيث أن جل شركات التأمُت ذلا ىامش مالءة  -
 يفوق احلد األدىن اإللزامي سواء على أساس ادلخصصات التقنية أو األقساط بعدة أضعاف؛

على الرغم من أن ادلؤشرات ادلطبقة من طرف ادلشرع اجلزائري تعكس الصالبة ادلالية لشركات التأمُت،  -
إال أهنا مل تبلغ درجة الكمال يف دقتها، لكوهنا رلرد مؤشرات عامة ىدفها التعرف على الوضع ادلايل 

 للشركة، وىي بذلك ال تعكس ادلخاطر احلقيقية اليت تواجهها الشركة؛
 :توصيات الدراسة. 3

   من خالل نتائج الدراسة النظرية والتطبيقية، وبعد استعراضنا للجوانب ادلختلفة للموضوع وزيادة على 
االقًتاحات اليت مت سردىا يف اجلزء التطبيقي، توصي الباحثة وبناء على ما سبق بأن تعطي شركات 

 التأمُت اىتماما أكثر للنشاط التقٍت، ألن لديو أثر بارز على قدرهتا يف الوفاء بالتزاماهتا؛
ادلتحفظة  السياسة من بالتخفيف استثماراهتا، وذلك تنويع على بالعمل التأمُت شركات قيام ضرورة-

  .التأمُت شركات يتبعها ادلشرع اجلزائري يف فرض نسب التوظيف على  اليت
جيب على شركات الـتأمُت اجلزائرية األخذ بعُت االعتبار سلتلف ادلخاطر اليت ديكن أن تؤثر على -

،  مبا يتالءم مع قواعد ادلالءة،مالءهتا ادلالية، وإجياد طرق وتقنيات تسمح بدراسة وتسيَت ىذه ادلخاطر
.   تكوين موظفُت يف رلال إدارة ادلخاطر، وتزويدىم بادلعلومات ادلستجدة وادلتعلقة بادلخاطر بانتظامو
كما ينبغي على ىيئات اإلشراف حث وتشجيع شركات على استخدام مناذج داخلية خاصة هبا -

 لتقييم سلاطرىا، وعلى أساس ذلك تقوم بتحديد احتياجاهتا من متطلبات رأس ادلال؛
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العمل على بناء نظام داخلي إلدارة ادلخاطر سواء كلي أو جزئي، بغية حتديد ادلخاطر اليت ديكن أن -
 تواجهها، وحتديد رأس ادلال ادلطلوب دلواجهتها؛

جيب على شركات التأمُت رصد نظام فعال للرقابة الداخلية، وىذا من أجل ضبط عمل الشركة، كما -
 وتقليص دور ىيئات الرقابة لتبقى ذلا مهمة الرقابة اخلارجية فقط؛

االىتمام مبجال االكتوارية يف التأمُت، عن طريق خلق قسم خاص هبا ليتسٌت للشركة القيام باصلاز - 
دراسات ذاتية، وتنسيق حساب سلصصاهتا التقنية، وإبداء الرأي حول السياسة العامة لالكتتاب 

. وسياسة إعادة التأمُت، انطالقا من واقع اخلدمات التأمينية يف اجلزائر
جيب على شركات التأمُت وإعادة التأمُت اإلفصاح عن ىامش ادلالءة لكل فرع من الفروع إلعطاء - 

ادلكتتب يف التأمُت النظرة الشاملة، لواقع شركات التأمُت من الناحية ادلالية ومن ناحية قدرهتا على 
 الوفاء بالتزاماهتا؛

جيب على ادلشرع اجلزائري وىيئات اإلشراف، أن تزيد من ىامش ادلالءة ادلطلوب مبقدار زيادة الرأس - 
 ادلال االجتماعي لشركات التأمُت؛

كما ينبغي على ادلتخصصُت وادلشرعُت، وجهات اإلشراف والرقابة على النشاط التأميٍت يف اجلزائر، -
إجراء دراسة على ادلعايَت الدولية ادلتعلقة بادلالءة، وإجراء التعديالت الالزمة على ادلعايَت احمللية، مبا خيدم 

 .قطاع التأمُت يف اجلزائر، والقطاعات ادلساندة لو وما يوافق البيئة االقتصادية يف اجلزائر
ويف األخَت جيب على شركات التأمُت اجلزائرية األخذ بعُت االعتبار كل ادلتطلبات النوعية اليت أتى هبا 

الرقابية  التقارير تقدًن وإدارهتا،  ادلخاطر الشركات، تقييم حوكمة تغطي ، و اليت األورويبىذا النظام
. العام، بغية جتاوز ىذا التحدي الذي يفرض نفسو عليها واإلفصاح

 :آفاق البحث.4
  يف األخَت وزلاولة منا لإلدلام بكل جوانب ادلوضوع، اتضحت لنا بعض النقاط، واليت تستوجب 

 :التوضيح والدراسة بشكل أعمق، وذلذا ارتأينا اقًتاحها كمواضيع حبث مستقبلية ولعل أمهها
دراسة حتليلية للطرق واألساليب ادلستخدمة يف تطبيق النمذجة الداخلية كأداة لتقييم ادلخاطر وذلك -

من خالل أخذ عينة من الشركات األوروبية ادلطبقة ذلذه الطريقة، واستخالص أىم النقاط اليت ارتكزت 
 عليها ىذه النماذج؛

 ؛2آليات ومبادئ احلوكمة يف شركات التأمُت يف ظل إطار ادلالءة -
 ؛2كيفية إدارة األصول واخلصوم يف ظل ادلالءة -
 .2 التوجهات اإلسًتاتيجية احلديثة إلدارة ادلخاطر التشغيلية يف ظل إطار ادلالءة- 
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 المحتوى 
   مقدمـــــة العــامـــــــة ال

الجزء النظري 
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مقدمة الفصل 
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خصوصيات قطاع التأمني يف ظل العودلة ادلالية  : ادلطلب األول
عالقة شركات التأمني باألزمات ادلالية ادلتكررة وادلتعاقبة : ادلطلب الثاين

دور قطاع التأمني يف تنظيم وضبط السوق ادلايل : ادلطلب الثالث
 التأمني ادلتعلقة بأنشطة شركاتادلخاطر : ادلبحث الثاين
خصوصيات ادلخاطر يف قطاع التأمني : ادلطلب األول
مبدأ إحالل اخلطر وتطبيقاته يف العمليات التأمينية : ادلطلب الثاين

التقنيات احلديثة لتحويل ادلخاطر التأمينية : ادلطلب الثالث
تصنيف ادلخاطر ادلرتبطة بشركات التأمني : ادلبحث الثالث
  التصنيف القائم على ادلخاطر ادلتكررة واحملتملة وادلخاطر احلرجة: ادلطلب األول
 التصنيف القائم على ادلخاطر اليت ترتبط باألعمال والنشاط التأميين واالستثمار: ادلطلب الثاين

تصنيفات أخرى : ادلطلب الثالث
خالصة الفصل 

المالءة المالية كحل لمجابهة مخاطر العمليات التأمينية : الفصل الثاني
 مقدمة الفصل
ادلالءة ادلالية بالنسبة لشركات التأمني : ادلبحث األول
نات  ادلالءة ادلالية من وجهة نظر قطاع التأميأمهية: ادلطلب األول
 العالقة بني العمليات التأمينية وادلالءة ادلالية: ادلطلب الثاين

أدوات قياس ادلالءة ادلالية لشركات التأمني : ادلطلب الثالث
 معيار ادلالءة كحل للتحكم يف خماطر العمليات التأمينية: ادلبحث الثاين
 ظروف نشأة معيار ادلالءة واألهداف ادلنتظرة منه: ادلطلب األول
 Iدوافع مراجعة معيار ادلالءة : ادلطلب الثاين

   2وأثر ذلك على رزنامة تطبيق ادلالءة  Iمراجعة معيار ادلالءة : ادلطلب الثالث
  2الركائز الثالثة دلعيار ادلالءة: ادلبحث الثالث
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Sources: ]CEIOPS QIS1[ ,]CEIOPS QIS2[ ,]CEIOPS QIS3[ ,]CEIOPS QIS4,]CEIOPS QIS5 [ 
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Source : ] EC  QIS3[     
 

 

 

 

 

 

 

 



.....................................................................................................المالحق  
 

 334 

(: 04)الملحق رقم 
( QIS 4حسب ) وفق النموذج المعياري SCRبنية 
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Source : Direction des assurances, Activité des assurances en Algérie, Ministère des 

Finances, Rapport annuel  2011, p 7. 
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Source : Direction des assurances, Activité des assurances en Algérie, Ministère des 

Finances, Rapport annuel 2013, p 7. 
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Source : Direction des assurances, Activité des assurances en Algérie, Ministère des 

Finances, Rapport annuel  2015, p 8. 
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Source : Direction des assurances, Activité des assurances en Algérie, Ministère des 

Finances, Rapport annuel 2012, p 19. 
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Source : Direction des assurances, Activité des assurances en Algérie, Ministère des 

Finances, Rapport annuel 2014, p 22. 
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Source : Direction des assurances, Activité des assurances en Algérie, Ministère des 

Finances, Rapport annuel  2015, p 21. 
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Source : Direction des assurances, Activité des assurances en Algérie, Ministère des 

Finances, Rapport annuel  2012, p 25. 

 
Source : Direction des assurances, Activité des assurances en Algérie, Ministère des 

Finances, Rapport annuel  2014, p 28. 

 
Source : Direction des assurances, Activité des assurances en Algérie, Ministère des 

Finances, Rapport annuel  2015, p 26. 
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Source : Direction des assurances, Activité des assurances en Algérie, Ministère des 

Finances, Rapport annuel  2012, p 27. 
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Source : Direction des assurances, Activité des assurances en Algérie, Ministère des 

Finances, Rapport annuel  2014, p 30. 
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Source : Direction des assurances, Activité des assurances en Algérie, Ministère des 

Finances, Rapport annuel  2015, p 28. 
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Finances, Rapport annuel  2011, p 27. 

 
Source : Direction des assurances, Activité des assurances en Algérie, Ministère des 

Finances, Rapport annuel  2012, p 28. 
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Source : Direction des assurances, Activité des assurances en Algérie, Ministère des 

Finances, Rapport annuel  2012, p 22. 

 

 
 

Source : Direction des assurances, Activité des assurances en Algérie, Ministère des 

Finances, Rapport annuel  2014, p 25. 
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Source : Direction des assurances, Activité des assurances en Algérie, Ministère des 

Finances, Rapport annuel  2015, p 23. 
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Source : Direction des assurances, Activité des assurances en Algérie, Ministère des 

Finances, Rapport annuel  2012, p 23. 
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Source : Direction des assurances, Activité des assurances en Algérie, Ministère des 

Finances, Rapport annuel  2013, p 25. 
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Source : Direction des assurances, Activité des assurances en Algérie, Ministère des 

Finances, Rapport annuel  2015, p 24. 
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Source : Direction des assurances, Activité des assurances en Algérie, Ministère des 

Finances, Rapport annuel  2012, p 33. 
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Source : Direction des assurances, Activité des assurances en Algérie, Ministère des 

Finances, Rapport annuel  2014, p 38. 
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Source : Direction des assurances, Activité des assurances en Algérie, Ministère des 

Finances, Rapport annuel  2015, p 34. 
 



.....................................................................................................المالحق  
 

 356 

 (:14)ملحق رقم ال
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Source : Direction des assurances, Activité des assurances en Algérie, Ministère des 

Finances, Rapport annuel  2012, p 32. 

 
Source : Direction des assurances, Activité des assurances en Algérie, Ministère des 

Finances, Rapport annuel  2014, p 37. 

 
Source : Direction des assurances, Activité des assurances en Algérie, Ministère des 

Finances, Rapport annuel  2015, p 32. 
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Source : Direction des assurances, Activité des assurances en Algérie, Ministère des 

Finances, Rapport annuel  2011, p 32. 
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Source : Direction des assurances, Activité des assurances en Algérie, Ministère des 

Finances, Rapport annuel  2013, p 36. 
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Source : Direction des assurances, Activité des assurances en Algérie, Ministère des 

Finances, Rapport annuel  2015, p 35. 
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                              هيكل االلتزامات التنظيمية
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Finances, Rapport annuel  2012, p 43. 

 
Source : Direction des assurances, Activité des assurances en Algérie, Ministère des 

Finances, Rapport annuel  2014, p 47. 

 
Source : Direction des assurances, Activité des assurances en Algérie, Ministère des 

Finances, Rapport annuel  2015, p 42. 
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Source : Direction des assurances, Activité des assurances en Algérie, Ministère des 

Finances, Rapport annuel  2012, p 42. 
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Source : Direction des assurances, Activité des assurances en Algérie, Ministère des 

Finances, Rapport annuel  2014, p 48. 
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Source : Direction des assurances, Activité des assurances en Algérie, Ministère des 

Finances, Rapport annuel  2015, p 43. 
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Source : Direction des assurances, Activité des assurances en Algérie, Ministère des 

Finances, Rapport annuel  2012, p 43. 

 
Source : Direction des assurances, Activité des assurances en Algérie, Ministère des 

Finances, Rapport annuel  2014, p 49. 

 
Source : Direction des assurances, Activité des assurances en Algérie, Ministère des 

Finances, Rapport annuel  2015, p 44. 
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Source : Direction des assurances, Activité des assurances en Algérie, Ministère des 

Finances, Rapport annuel  2011, p 40. 
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Source : Direction des assurances, Activité des assurances en Algérie, Ministère des 

Finances, Rapport annuel  2014, p 50. 
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Source : Direction des assurances, Activité des assurances en Algérie, Ministère des 

Finances, Rapport annuel  2012, p 37. 
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Source : Direction des assurances, Activité des assurances en Algérie, Ministère des 

Finances, Rapport annuel  2013, p 40. 
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Source : Direction des assurances, Activité des assurances en Algérie, Ministère des 

Finances, Rapport annuel  2015, p 40. 
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Source : Direction des assurances, Activité des assurances en Algérie, Ministère des 

Finances, Rapport annuel  2012, p 40. 
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Source : Direction des assurances, Activité des assurances en Algérie, Ministère des 
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Source : Direction des assurances, Activité des assurances en Algérie, Ministère des 

Finances, Rapport annuel  2011, p 37. 
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Source : Direction des assurances, Activité des assurances en Algérie, Ministère des 
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Source : Direction des assurances, Activité des assurances en Algérie, Ministère des 

Finances, Rapport annuel  2014, p 46. 
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دور وسطاء التأمين في عمليات التأمين حسب آخر تعديل لقانون التأمينات اذلادي خضراوي،  .3
، رللة العلـو اإلنسانية، جامعة زلمد خيضر بسكرة (2006فبراير27 المؤرخ في 06-04)

. 30/31العدد
طبيعة العالقة بين جودة التدقيق الداخلي وحوكمة الشركات، إدارة المخاطر أوصيف خلضر،  .4

، رللة العلـو االقتصادية والتسيًن طبيعة العمل (2100 )والرقابة الداخلية في ظل المعيار رقم
. 2017، 17والعلـو التجارية، العدد

دراسة قياسية بالتطبيق على : إدارة المخاطر في شركات التأمينأمين زيد، الطاىر العمودي،  .5
 9، رللة رؤى اقتصادية جامعة الشهيد محو خلضر، الوادي، اجلزائر، العددالشركة الجزائرية للتأمين

2015 .
دور المعلومات المحاسبية في إدارة المخاطر على األداء اإلداري أمين صاحل مصطفى حرب،  .6

  ، جامعة أـ البواقي4، رللة البحوث االقتصادية وادلالية، العدد في شركات التأمين األردنية
2015. 

 11، رللة رؤى اقتصادية العددتطور قطاع التأمين في الجزائربايل مصعب، صديقي مسعود،  .7
 .2016جامعة الشهيد محو خلضر،  الوادي، 

 7الباحث، العدد  رللةالمالية،  المعامالت في المخاطر إدارة استراتيجياتعلي،  بن بلعزوز .8
. 2010-2009جامعة الشلف، 

 الباحث، عدد رللةوالحلول،  األسباب : اليونان في السيادي الدين أزمة، نورالدين بوالكور .9
13 ،2013. 

 مع إشارة خاصة لحالة الجزائر–عناصر التنظيم االحترازي لنشاط التأمين  حبار عبد الرزاؽ، .10
 .2015، 00رللة االقتصاد وادلالية، العدد

 في المخاطر إدارة في الداخلي التدقيق وحدات دورادلومين،  اهلل عبد دحدوح، زلمد حسٌن .11
 االقتصادية العلـو حلب، سلسلة جامعة حبوث ، رللةميدانية  دراسة :التأمين األردنية شركات

 .2010، 45 والقانونية، العدد
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 دراسة ) العربية المال أسواق على العالمية المالية األزمة انعكاساتادلوسوي،  يونس حيدر .12
 السادس واالقتصاد، العدد اإلدارة ، رللة2009)-2003)للمدة  مختارة عربية بلدان في تحليلية

 .2011والثمانوف، 
دراسة تحليلية - إلزامية التأمين على الممتلكات من أخطار الكوارث الطبيعيةمجاؿ بوشنافة،  .13

رللة البحوث والدراسات العلمية، العدد -  والمراسيم التنفيذية03/12على ضوء األمر رقم 
 . 2011اخلامس، جامعة ادلدية، 

 للعلـو دمشق جامعة ، رللةومنعكساتها العالمية المالية األزمات مسبباتالدين،  زلي رازي .14
 .2013 الثاين،   العدد،  29 اجمللد ، والقانونية االقتصادية

أثر السيولة والمالءة المالية والكفاءة اإلدارية على ربحية راغب الغصٌن، النا نبيل زاىر،  .15
رللة جامعة تشرين ، (دراسة تطبيقية على شركات التأمين السورية الخاصة)شركات التأمين 

 . 2014، 3، العدد36للبحوث والدراسات العلمية، سلسلة العلـو االقتصادية والقانونية، اجمللد 
 وإدارية اقتصادية ، أحباثالتأمين شركات في الخسارة لمعدالت أمثل تقدير  نحوزرماف كرمي، .16

 وعلـو التجارية و االقتصادية العلـو كلية  بسكرة خيضر زلمد عشر، جامعة السادس العدد
 .2014التسيًن، 

، دفاتر السياسة والقانوف، العدد الرقابة على قطاع التأمين في التشريع الجزائريسعد اهلل أماؿ،  .17
 .2016اخلامس عشر، 

 رللة ،(المفهوم والتطبيق واألىداف)اإلسناد اإللزامي للمعيد المحلي والعربي سعد جواد علي،  .18
 .2008، دمشق، 97الرائد العريب، العدد 

: (SolvencyII) 2المالءة -القواعد التوجيهية المنظمة لعمل شركات التأمينشنايف كفية،  .19
 1، رللة دراسات اقتصادية، العدددراسة تحليلية للطرق واألساليب المستخدمة في تطبيقها

2014. 
دراسة مقارنة بين الشركة الجزائرية -آليات ومبادئ الحوكمة في شركات التأمينشنايف كفية،  .20

، رللة كلية بغداد للعلـو االقتصادية للتأمين (AXA)وشركة  (CAAR)للتأمين وإعادة التأمين 
. 2015، 45اجلامعة، العدد
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تحليل للسيناريو العالمي وآثاره المتوقعة على بلدان : 2011أزمة اليورو   عاطف اليف مرزوؾ،  .21
 .، دوف سنة نشر21 رللة الغري للعلـو االقتصادية واإلدارية، العددالخليج،

،  زلمد يوسف عامر .22 ، رللة الدراسات ادلالية صناعة التأمين والتكافل وعالقتها بالمصارفالعتـو
. 2013 العربية للعلـو ادلالية وادلصرفية، األردف، األكادميية، 2، العدد 21وادلصرفية، اجمللد 

ىل التأمين اإلسالمي المركب تأمين تعاوني أم تأمين تجاري؟ عبد الرحيم عبد احلميد الساعايت،  .23
، ادلملكة العربية 2، العدد 22، رللة جامعة ادللك عبد العزيز، االقتصاد اإلسالمي، اجمللد 

. 2009السعودية، جدة، 
ىامش المالءة المالية في شركات التأمين عبد الكرمي أمحد قندوز، خالد عبد العزيز السهالوي،  .24

ادلملكة العربية السعودية، اجمللد العاشر،  ، رللة العلـو االقتصادية،وإعادة التأمين السعودية
. 2015، 38العدد

دور أنشطة المراجعة الداخلية في تفعيل إدارة المخاطر في عبد الناصر زلمد سيد درويش،  .25
 رللة احملاسبة وادلراجعة، دوف سنة نشر، جامعة بين ،(دراسة ميدانية)شركات التأمين المصرية 

 .سويف، مصر
 خاصة إشارة مع االقتصادية وتكاليفها أسبابها :العالمي المالي النظام أزماتغزازي عماد،  .26

  .2014، 2وادلالية، العدد لالقتصاد اجلزائرية ، اجمللة 2008 لعام العالمية المالية لألزمة
رللة األحباث االقتصادية واإلدارية، الخدمات المصرفية في ظل التحوالت العالمية، عزازي عمر،  .27

. 2008، جامعة زلمد خيضر بسكرة، اجلزائر، 4العدد
حالة تطبيقية "أثر األزمة المالية على األسواق المالية العالميةعلي الزيادات، فارس اخلرابشة،  .28

، رللة اجلامعة اإلسالمية للدراسات االقتصادية واإلدارية، اجمللد على سوق األوراق المالية األردني
 .2013احلادي والعشروف، العدد األوؿ، 

تطوير المحاسبة عن انخفاض قيمة أصول إعادة التأمين وفقا عماد سعد زلمد الصايغ،  .29
 ، جامعة(بنٌن)التجارة  كلية ، رللة احملاسبة وادلراجعة، -دراسة ميدانية–للمعايير المحاسبية 

 .القاىرة، دوف سنة النشر األزىر،
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مع اإلشارة إلى شركة )خدمات التأمين اإلسالمي بالجزائر عمر حوتية، عبد الرمحاف حوتية،  .30
، جامعة غرداية، اجلزائر، 12، رللة الواحات للبحوث والدراسات، العدد(سالمة للتأمينات الجزائر

2011 .
، رللة عرض للمسار ووقوف عند النتائج: تحرير قطاع التأمين في الجزائرعواطف مطرؼ،  .31

. 2013، جامعة باجي سلتار، عنابة، 35التواصل يف االقتصاد واإلدارة والقانوف، العدد
، رللة (دراسة مقارنة)قياس ىامش المالءة في صناعة التأمين السورية عيسى ىاشم حسن،   .32

. 2011، 4، العدد27جامعة دمشق للعلـو االقتصادية والقانونية، كلية االقتصاد، اجمللد  
العربية،  البلدان وانعكاساتها على مفهومها، أسبابها : المالية ألزمةرزيق، ا كورتل، كماؿ فريد .33

 .، دوف سنة نشر20اجلامعة العدد االقتصادية للعلـو بغداد كلية رللة
 النقدي النظام استقرار ال ظل في واألورو الدوالر بين المنافسةبودري،  معزوز، شريف لقماف .34

 .2011، 09 العدد الباحث،  رللةالدولي،
 العدد إفريقيا، مشاؿ اقتصاديات رللة ، الراىنة المالية لألزمة إسالمية مقاربةبوجالؿ،  زلمد .35

 .2009السادس،  
تقييم إعادة التأمين في شركات التأمين زلمد عبد العزيز الصايف عبيد، أمحد علي أمحد،  .36

، رللة العلـو 2013-2004السودانية بالتطبيق على فرع التأمين البحري بضائع للفترة من 
 2015، جامعة السوداف للعلـو والتكنولوجيا، 2، العدد 16االقتصادية، اجمللد

رللة السودان،  في االقتصادية التنمية في التأمين قطاع مساىمة معوقاتالزين،  مصطفى رلدي .37
 الدراسات كلية والتكنولوجيا، للعلـو السوداف جامعة، 1العلـو اإلنسانية واالقتصادية، العدد 

 . 2013التجارية، 
 الباحث ، رللةجديد تحدي – المؤسسة في الخطر تسييرإبراىيمي،  اهلل بلغيث، عبد بن مداين .38

. 2005ورقلة،  جامعة  االقتصادية والعلـو احلقوؽ  كلية،03 العدد 
أثر األزمة المالية العالمية على أداء سوق الدوحة مسعود صديقي، زلمد اذلامشي حجاج،  .39

. 2012، 10، رللة الباحث، العدد2009-2007لألوراق المالية خالل الفترة 
 5، اجمللة اجلزائرية للعودلة والسياسات االقتصادية، العددعدوى األزمات الماليةموسلي أمينة،  .40

 .2014اجلزائر، 
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، رللة األسباب والتداعيات والعالج: تحليل األزمة المالية العالمية الراىنةنباؿ زلمود قصبة،  .41
 .2012، العدد األوؿ، 28جامعة دمشق للعلـو االقتصادية والقانونية، اجمللد 

 ، رللةاإلسالمي التعاوني التأمين شركات في المخاطر إدارة إستراتيجيةزلمود،  شاكر صلاة .42
. 2012الرابع    العدد -رلمع– العادلية ادلدينة جامعة

 رللةالتداعيات، ... األسباب... المفهوم: الراىنة العالمية المالية األزمةسهو،  زلمد نزىاف .43
 .2010، 83 واالقتصاد، العدد اإلدارة

مختارة،  بلدان بها في التنبؤ وإمكانية ومؤشراتها مفهومها : المالية األزماتمجيل،  عجمي ىيل .44
 .2003،  1 العدد عشر، التاسع دمشق، اجمللد جامعة رللة
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 :المداخالت في ملتقيات علمية ( 3
 المترتبة واآلثار انتشارىا، آليات أسبابها، :الراىنة العالمية المالية األزمة العقوف، نادية ىاروف، الطاىر .1

 عبد األمًن جامعة اإلسالمية، البنوؾ وبديل الدويل وادلصريف النظاـ ادلايل أزمة :حوؿ دويل ملتقى ،عنها
 . 2009 اجلزائر، قسنطينة، القادر، 

 :  حوؿ دويل ملتقى ، ؟...أين إلى المالية األسواق عولمة تيار  القادر، عبد ، بلعريب نعيمة برودي .2
 العلـو كلية- النامية والدوؿ اجلزائر حالة دراسة - واالقتصاديات ادلؤسسات على وأثرىا التمويل سياسات

 2006بسكرة، اجلزائر،  والتسيًن، جامعة االقتصادية
، دراسة التجربة الجزائرية: نظام التأمين التعاوني بين النظرية والتطبيقبلعزوز بن علي، محدي معمر،  .3

. 2011ادللتقى الثالث للتأمٌن التعاوين، اذليئة اإلسالمية العادلية لالقتصاد والتمويل، 
دراسة مقارنة مع الدول -تطور سوق التأمين وآفاقو المستقبلية في الجزائربلقـو فريد، خليفة احلاج،  .4

- الصناعة التأمينية الواقع العملي وآفاؽ التطوير: ، ادللتقى الدويل السابع حوؿتونس والمغرب: المغاربية
جامعة حسيبة بن بوعلي، كلية العلـو االقتصادية والتسيًن والعلـو التجارية، الشلف - جتارب الدوؿ

2012 .
التأمين ودوره في دعم القدرات التنافسية للمؤسسة الصناعية وتحقيق بوشنافة أمحد، محوؿ طارؽ،  .5

ادلنافسة : ، ادللتقى الدويل الرابع حوؿإشارة لحالة الجزائر-متطلبات المنافسة الدولية والبيئية
واالسرتاتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع احملروقات يف الدوؿ العربية، جامعة حسيبة بن 

 . 2010بوعلي الشلف، 
 ، ادللتقىالجزائر لحالة خاصة إشارة مع – التأمين لنشاط االحترازي التنظيم  عناصرحبار عبد الرزاؽ، .6

، جامعة حسيبة بن " الدوؿ جتارب – التطوير وآفاؽ العملي الواقع التأمينية الصناعة ":حوؿ السابع الدويل
 .2012بوعلي، كلية العلـو االقتصادية والتجارية وعلـو التسيًن، الشلف، 

 " إشارة للتجربة الجزائرية"مدخل التسعير لتدعيم التنافسية في الصناعة التأمينية حساين حسٌن،  .7
ادلنافسة واالسرتاتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع احملروقات : ادللتقى الدويل الرابع حوؿ

 .2010يف الدوؿ العربية، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، 
 في المستغلة االستيعابية الطّاقة ونسبة االحتفاظ معدل  استخداماحلميدي، حسٌن، نور حساين .8

 وآفاؽ العملي الواقع التأمينية، الصناعة :حوؿ السابع الدويل ادللتقىالتأمينية،  المحفظة أخطار تحليل
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 التسيًن  علـو و والتجارية  االقتصادية العلـو بوعلي، كلية بن حسيبة  جامعة–الدوؿ جتارب – التطوير
 .2012الشلف، 

  التأمينية الصناعة :حوؿ السابع الدويل ادللتقى ، التأمين إعادة و التأمين قطاع واقعـ، اىيزروقي إبر .9
 التسيًن، جامعة علـو و االقتصادية والتجارية العلـو كلية- الدوؿ جتارب – التطوير وآفاؽ العملي الواقع

 .2012بالشلف،  بوعلي بن حسيبة
 لشركة كبدائل تغطية التأمين وإعادة التأمين أخطار توريقخاسف،  الدين بورقبة، مجاؿ شوقي .10

منتجات وتطبيقات االبتكار واذلندسة ادلالية بٌن الصناعة :  ادلؤمتر الدويل حوؿمقارنة،  دراسة :التأمين
 .2014 اجلزائر، ،ادلالية التقليدية والصناعة ادلالية اإلسالمية، جامعة فرحات عباس، سطيف

على سوق التأمين العربي،  (GATS)الخدمات في للتجارة العامة االتفاقية أثرصفية أمحد أبو بكر،  .11
 .2003الفرص والتحديات، قطر، الدوحة، : ادللتقى العريب الثاين حوؿ التسويق يف الوطن العريب

ادللتقى العريب الثاين تسويق التأمين في ظل المتغيرات االقتصادية العالمية، عزة عبد السالـ إبراىيم،  .12
 .2003الفرص والتحديات، قطر، الدوحة، : حوؿ التسويق يف الوطن العريب

: ، ادللتقى الدويل السابع حوؿاألزمة المالية العالمية وسوق التأميناتعمر موساوي، مصعب بايل،  .13
جامعة حسيبة بن بوعلي، كلية العلـو - جتارب الدوؿ- الصناعة التأمينية الواقع العملي وآفاؽ التطوير

 .2012االقتصادية والتسيًن والعلـو التجارية، الشلف، 
 الصغيرة المؤسسات لدى أىميتو و التأمين قطاع خصوصيةكماؿ رزيق، زلمد األمٌن مراكشي،  .14

- الصناعة التأمينية الواقع العملي وآفاؽ التطوير: ادللتقى الدويل السابع حوؿ، (الجزائر حالة)والمتوسطة 
  جامعة حسيبة بن بوعلي، كلية العلـو االقتصادية والتسيًن والعلـو التجارية، الشلف- جتارب الدوؿ

. 2012اجلزائر، 
 )الجزائر حالة( النفط أسعار على وتداعياتها المالية األزمة زيرار، مسية صباغ، رفيقة مهداوي، ىند .15

 األورومغاربية االقتصاديات على وآثاره العادلي االقتصاد تباطؤ-الدولية ادلالية األزمة حوؿ دويل ملتقى
 . 2009 اجلزائر، جباية، مًنة، الرمحاف عبد جامعة
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 :المؤتمرات والدراسات(4
التحديات وسبل : األزمة المالية العالمية الراىنة وأثرىا في االقتصاديات العربيةثريا اخلزرجي،  .1

الدوؿ  على اقتصاديات وانعكاساهتا العادلية ادلالية األزمة: الثالث حوؿ العلمي ، ادلؤمترالمواجهة
  .2009اإلسراء، بغداد،  جامعة وادلالية، اإلدارية العلـو ، كلية)ادلستقبلية واآلفاؽ التحديات)

 أثر ضوء التأمين في إعادة مجال في العربي التعاون حتميةالرفاعي،  عوض غالب بكر، أبو أمحد عيد .2
االقتصاديات العربية : ادلؤمتر العلمي العاشر حوؿالعربية،  التأمين شركات في العالمية المالية األزمة

 .2009وتطورات ما بعد األزمة االقتصادية العادلية، اجلمعية العربية للبحوث االقتصادية،  بًنوت، لبناف، 
 اإلشراؼ ذليئات الدولية اجلمعية، ١المالية والمالءة المال رأس كفايةثوربًنف،  وكريج ىيفماف مايكل .3

. 2004التأمٌن،  على

 :الرسائل الجامعية (5
دراسة ألزمة الرىن العقاري في "الوقاية والعالج : العولمة االقتصادية واألزمات الماليةالعقوف نادية،  .1

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علـو يف العلـو االقتصادية، جامعة "الواليات المتحدة األمريكية
احلاج خلضر، كلية العلـو االقتصادية والتجارية وعلـو التسيًن، ختصص اقتصاد التنمية، باتنة 

2012/2013. 
، أطروحة دكتوراه، األسباب واآلثار والمعالجات: األزمات المالية العالميةاللطيف،  عبد زلمود إمياف .2

 .2011جامعة سانت كليمنتس العادلية، قسم االقتصاد العاـ، العراؽ، بغداد، 
 يف الدكتوراه درجة لنيل ، رسالةتفعيلها وسبل العربية المالية األوراق أسواق معوقاترشيد،  بوكساين .3

 .2005/2006اجلزائر،  التسيًن، جامعة وعلـو االقتصادية العلـو االقتصادية، كلية العلـو
-2003)بناء مؤشر تجميعي للنظام المالي الجزائري للفترة : االستقرار المالي النظاميذىيب رمية،  .4

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلـو االقتصادية، كلية العلـو االقتصادية وعلـو (2011
 .2012/2013، 2التسيًن، جامعة قسنطينة

دراسة حالة بعض الدول : دور األسواق المالية العربية في تمويل التجارة الخارجيةمسيحة بن زلياوي،  .5
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه الطور الثالث يف العلـو التجارية،  جامعة زلمد خيضر العربية

 .2014/2015بسكرة، 
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دور محاسبة شركات التأمين في اتخاذ القرارات وفق معايير اإلبالغ المالي الدولية طبايبية سليمة،  .6
، كلية العلـو االقتصادية الشركات الجزائرية للتأمين: دراسة حالة  رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلـو

 .2013/2014، اجلزائر، 1والتجارية وعلـو التسيًن، جامعة سطيف
تطبيق نظام اإلشراف والرقابة على أساس الخطر في الرقابة على شركات غادة زلمود على أمحد،  .7

، حبث مقدـ للحصوؿ على درجة دكتوراه الفلسفة يف التأمٌن، كلية التأمين باستخدام نظرية التعثر
 .2012التجارة، قسم الرياضة والتأمٌن، جامعة القاىرة، 

 :القوانين والجرائد الرسمية (6
 .95/07 من األمر 213 ادلعدلة وادلتممة للمادة 06/04 من القانوف رقم 32ادلادة  .1
 الذي حيدد منح وسطاء التأمٌن االعتماد واألىلية ادلهنية، وسحبو منهم 340-95ادلرسـو  من 10 ادلادة .2

 .هتم ومراقبتهمأومكاؼ
  2013 سنة مارس 28  ادلوافق 1434 عاـ األوىل مجادى 16 يف ادلؤرخ 13-114 رقم التنفيذي ادلرسـو .3

 . التأمٌن  أو إعادة/ و التأمٌن لشركات  ادلقننة بااللتزامات وادلتعلق
 .2004 أوت 29 يف ادلؤرخ 04/272 رقم التنفيذي ادلرسـو خالؿ  من2ادلادة  .4
  مارس 28 ادلوافق 1434 عاـ األوىل مجادى 16 يف ادلؤرخ13-114 من ادلرسـو التنفيذي رقم 11ادلادة  .5

 . 2013 سنة 
  مارس 28 ادلوافق 1434 عاـ األوىل مجادى 16 يف  ادلؤرخ13-114 من ادلرسـو التنفيذي رقم 13ادلادة  .6

.  2013 سنة 
 مارس 28  ادلوافق لػ 1434 عاـ األوىل مجادى 16 يف ادلؤرخ 13-114 من ادلرسـو التنفيذي رقم15ادلادة  .7

 . 2013 سنة  
  28  ادلوافق  1434 عاـ األوىل مجادى 16 يف  ادلؤرخ 13-114 من ادلرسـو التنفيذي رقم18ادلادة  .8

 . 2013 سنة   مارس
  28  ادلوافق  1434 عاـ األوىل مجادى  16 يف ادلؤرخ  13-114 من ادلرسـو التنفيذي رقم21ادلادة  .9

 . 2013 سنة   مارس
  28  ادلوافق  1434 عاـ األوىل مجادى  16 يف ادلؤرخ  13-114 من ادلرسـو التنفيذي رقم 24ادلادة  .10

 . 2013 سنة   مارس
 أكتوبر 02 الصادر يف 07-96 ادلعدؿ للقرار 2002 جويلية 07 الصادر يف 01-02القرار الوزاري رقم  .11

1996. 
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  مارس 28  ادلوافق 1434 عاـ األوىل مجادى 16 يف ادلؤرخ 13-114 من ادلرسـو التنفيذي رقم 2ادلادة  .12
  مجادى  6  يف  ادلؤرخ  95 - 343  رقم  التنفيذي من ادلرسـو 2 ادلعدلة ألحكاـ ادلادة 2013 سنة 
 .الوفاء  على  التأمٌن  شركات  حبدود قدرة  ادلتعلق و1995 أكتوبر  30 ادلوافق 1416عاـ   الثانية

 .الوفاء على التأمٌن شركة قدرة حبدود ادلتعلق 1995 أكتوبر 30 يف  ادلؤرخ95/343ادلرسـو التنفيذي رقم  .13
 2013، مارس18، العدد(3، ادلادة 115-13ادلرسـو التنفيذي )اجلريدة الرمسية اجلزائرية،  .14
للمرسـو التنفيذي رقم  ادلعدؿ 2013 مارس 28 ادلؤرخ يف 13/115 من ادلرسـو التنفيذي 4ادلادة  .15

 .الوفاء على التأمٌن شركة قدرة حبدود ادلتعلق 1995 أكتوبر 30 يف  ادلؤرخ95/343
       من القانوف رقم226وفقا ألحكاـ ادلادة  ) 2006، 15اجلزائرية، العدد  للجمهورية الرمسية اجلريدة .16

. (04-06 ) ادلعدؿ مبوجب القانوف رقم 95-07
-07 من األمر 216 ادلعدلة وادلتممة للمادة 2006 فيفري 20 ادلؤرخ يف 04-06 من القانوف 35ادلادة  .17

.1995 جانفي 25 ادلؤرخ يف 95
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: ملخص
ىدفت ىذه الدراسة إلى مطابقة إدارة العمليات التأمينية في شركات التأمين مع معايير المالءة المالية 

الدولية وىذا بغية معرفة مدى مواكبة شركات التأمين الجزائرية لقواعد ومعايير المالءة المالية المعمول بها 
. دوليا

أن قواعد المالءة المالية لشركات التأمين عرفت تغيرات مهمة على المستوى الدولي ولقد كشفت الدراسة 
حيث انتقلت معظم االقتصاديات من معايير رأس المال الثابت المسند إلى نتيجة العديد من األسباب، 

. القواعد المحاسبية لقياس مالءتها المالية، إلى رأس المال المسند إلى المخاطر
 والتعديالت التي أتى بها ،أما فيما يخص التجربة الجزائرية بالرغم من انفتاح سوق التأمين الجزائري

، والتعديل الجديد الذي 04/06 المعدل والمتمم بالقانون 95/07المشرع الجزائري من خالل القانون 
، إال أننا نالحظ أن ىامش المالءة لشركات التأمين الجزائرية يشبو 2013أتى بو المرسوم التنفيذي في 

، فهو يحسب على أساس نسب بسيطة استنادا على المخصصات ورقم األعمال، 1نوعا ما معيار المالءة 
وما ىذا إال دليل على أن شركات التأمين الجزائرية غير مواكبة للتطورات الدولية الحاصلة في مجال 

. المالءة المالية، خاصة  فيما يخص جانبها الكمي
تأمين     ولهذا وفي سبيل إمكانية مواكبة التطورات الدولية الحاصلة في ىذا المجال، يجب على شركات اـل

الجزائرية األخذ بعين االعتبار مختلف المخاطر التي يمكن أن تؤثر على مالءتها المالية، وإيجاد طرق 
. وتقنيات تسمح بدراسة وتسيير ىذه المخاطر بما يتالءم مع قواعد المالءة

 .، الجزائر2المالءة المالية، شركات التأمين، نظام المالءة : الكلمات المفتاحية
Abstract : 

This study aimed to match Management of insurance operations in insurers with international 

financial solvency standards in order to Knowledge the extent to which the Algerian insurers 

are keeping up with the rules and standards of international financial solvency. 

The study concluded The financial solvency rules of insurance companies have experienced 

significant changes at the international level as a result of many reasons, 

most major economies have changed their regulatory framework for the insurance industry 

from not risk-based rules to a system of risk based capital (RBC) standards. 

As for the Algerian experience despite the liberalization of the Algerian insurance market 

and The amendments made by the Algerian legislator through Law 95/07, amended and 

supplemented by law 04/06, and the new amendment brought by the Executive decree in 

2013, we note that the margin of solvency for Algerian insurers is somewhat similar  

to the standard of solvency 1, it is calculated on the basis of simple ratios based on allotments 

and business number, and this is only evidence that the Algerian insurers are not keeping 

abreast of international developments in the area of solvency, particularly with regard Its 

quantitative aspect. 

Therefore, in order to be able to keep pace with international developments in this area, the 

Algerian insurers must take into account the various risks that may affect their solvency, and 

find ways and means of examining and managing these risks in a manner consistent with the 

rules of solvency. 

Keywords: solvency, insurance companies, solvency 2, Algeria. 



 

 

 


