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األكادميية للدراسات 
اإلجتماعية واإلنسانية

املالءة املالية يف شركات التأمني: بني جهود التنظيم وصعوبات 
التطبيق مع إشارة خاصة حلالة اجلزائر

ملخص

تعد شركات التأمين من أهم المؤسسات المالية غير المصرفية، ولكي تضمن استمراريتها وبقائها 
وتتمكن من مواجهة والتعامل مع المخاطر التي تعتبر موضوع نشاطها، يتوجب عليها القيام بصفة 
دائمة بقياس مالءتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، كما تلقى على السلطات الرقابية مسؤولية 
ممارسة إشراف دائم على مستوى المالءة حفاظا على مصالح المؤمنين عليهم وضمانا الستقرار السوق، 
ومن هذا المنطلق أصبح لهذه السلطات دور مهم في وضع التنظيم المالئم الذي يمكنها من تحقيق 

أهدافها.  
وبالنظر لخصوصية نشاط التأمين فانه من المهم البحث في مضمون ومستويات التنظيم للمالءة 
المالية والفصل بينها وبين ما هو مطبق في البنوك، كما نهدف من خالل هذا البحث إلى دراسة حالة 

قطاع التأمين في الجزائر في ذات المجال.      
الكلمات  الدالة :المالءة، التامين، التنظيم، الرقابة، الخطر. 

Abstract 

The Insurance companies are considered among the most important non-bank financial institutions, and to ensure 
their continuity and deal with the risks that are the subject of their activities, they must continuously measure the 
creditworthiness and ability to meet its obligations. The control authorities are also responsible for permanent 
supervision to solvency level to protect the interests of the insured for themselves and for the stability of the market. 
Indeed, these authorities have an important role in the development of a appropriate regulation to enable them to 
achieve their objectives.

Given the specificity of insurance activities, it is important to examine the contents and levels of regulation of the 
financial solvency and the separation between them and what is applied in banks. Also, we aim through this research to 
study the case of insurance sector in Algeria in this field.

Keywords: Solvency, Insurance, Regulation, Control, Risk.
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مقدمة 

التأمني  لشركات  املالية  للمالءة  إحرتازي  تنظيم  إرساء  إن 
يكتسي أهمية بالغة للسري احلسن للسوق وتأطري أمثل للنشاط، 
إضافة إىل األهداف التقليدية املستوحاة من التنظيم االحرتازي 
لنشاط البنوك املتمثلة يف محاية مصاحل الزبائن واحلفاظ على 

إستقرار النظام املالي، ومن هنا تربز أهمية دراسة هذا املوضوع.
يتمثل هدف الدراسة يف البحث يف خصوصية التنظيم االحرتازي 
املعايري  أهم  والتعرف على  التأمني  املالية يف شركات  للمالءة 
االحرتازي  التنظيم  بينها وبني  والفصل  العالقة  ذات  والقواعد 
لنشاط البنوك بإعتبار هذا األخري له السبق يف الظهور واملمارسة، 
املمارسات املوضوعة مع  كما سنشري حلالة اجلزائر ومقارنة 

التوجهات العاملية.
نطرح السؤال الرئيسي التالي: ما هي خصوصية تنظيم املالءة 
املالية يف شركات التأمني بني اجلهود احمللية ومساعي التوحيد 

الدولية، وما موقع قطاع التأمني اجلزائري يف ذلك؟
التالية  الفرضيات  نطرح  املوضوع،  دراسة  يف  الشروع  وقبل 

كإجابات مسبقة:
- الفرضية األوىل: مل يرتقي التنظيم االحرتازي للمالءة املالية يف 
شركات التأمني للمستوى املطلوب خصوصا يف حالة مقارنته 

بنظريه يف البنوك.  
- الفرضية الثانية: يتسم التنظيم االحرتازي للمالءة املالية يف 
شركات التأمني بدرجة عالية من التوحيد والتنسيق الدوليني 

على غرار أعمال جلنة بازل بالنسبة للبنوك يف نفس اجملال. 
- الفرضية الثالثة: يتميز التنظيم االحرتازي للمالءة املالية يف 
نشاط  تبعا خلصوصية  كبرية  خبصوصية  التأمني  شركات 

التأمني ودوره يف احلياة االقتصادية. 
- الفرضية الرابعة: يرتكز التنظيم االحرتازي للمالءة املالية يف 
شركات التأمني يف اجلزائر على القواعد والتنظيمات الدولية.

القرون  خالل  ملحوظا  تطورا  نشأته  منذ  التأمني  نشاط  شهد 
أعماله،  بيئة  تشهدها  اليت  التغريات  مبختلف  متأثرا  املاضية 
التطور  يف  يتمثالن  التطور  هذا  يف  ساهما  عاملني  أهم  ولعل 

الكربى  باملشاريع  إرتبط  فاألول  املالي)1(،  واألمان  االقتصادي 
للتنمية االقتصادية اليت صاحبها حجم كبري من املخاطر تهدد 
هذه املشاريع، أما العامل الثاني فيتعلق باألمان املالي لشركات 

التأمني عموما والفرد خصوصا.
التنظيم  قلب  يف  احلاضر  الوقت  يف  االحرتازي  التنظيم  يقع 
الرقابي للمؤسسات املالية، وهو يرتكز بشكل أساسي على تعريف 
املعدالت االحرتازية أين يعترب معدل املالءة املعدل البارز، حيث 
تنسيق دولي على غرار معدل �كوك�  املعدل حمل  كان هذا 
)1995، 1998( و�كاد� األوروبي )1989، 1993()2(، وهي معدالت 

ختص النشاط املصريف بشكل رئيسي. 
أوال - بيئة األعمال لنشاط التأمني

1- دور التأمني يف احلياة االقتصادية: يعمل التأمني على حتقيق 
بالنشاط  املرتبطة  املخاطر  جتميع  خالل  من  االقتصادي  النمو 
االقتصادي واحلد من عدم اليقني لدى األعوان االقتصاديني وتوجيه 
التمويل الطويل واملدى واملستقر، يف املقابل يعمل النمو االقتصادي 
– علما أن هناك عالقة بني  التأمني وزيادة حجمه  على تغذية 
مستوى النشاط للبلد وحجم أقساط التأمني - وتشجيع االبتكار 
فيه لالستجابة حلاالت أكثر تعقيدا)3(، ويقع نشاط التأمني يف 

قلب عملية رمسلة االقتصاد احلديث من خالل)4(:
التأمني رؤوس أموال كبرية تستثمر يف األسواق  - يولد قطاع 

املالية.
- آلية التأمني ختصص األصول املالية وفقا لقوى السوق يف ظل 

بيئة مستقرة.
املفاجئة  املالية  التأمني مبواجهة االحتياجات  - تسمح وظيفة 

)املتعلقة بكارثة ما(.
- قطاع التأمني أكثر استقرارا مقارنة بالقطاع املصريف )متتلك 

الوقت الكايف للمواجهة(.
بنشر  تسمح  اليت  القليلة  اآلليات  من  التأمني  نشاط  يعترب   -

املخاطر عرب الزمن. 
يف  املدخرات  مستوى  على  مضاعف  إجيابي  تأثري  للتأمني   -

االقتصاد.

 Thomas HESS, Assurance et réassurance, quelle contribution au développement :املصدر
                                                   des pays émergents?, Institut Thomas More, working papers, N 04, juillet 2006, p: 15

املخطط رقم 01: دور التأمني يف االقتصاد
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يوضح اجلدول أدناه حصة سوق التأمني يف العامل سنة 2011، 
بنسبة  وآسيا( تسيطر  أوروبا  )أمريكا،  الثالثة  األقطاب  وتبقى 
القطاع، وإحتلت  التأمني احملصلة يف  %من حجم عموالت   97
%من   0.03 قدرها  سوقية  حبصة  عامليا   64 املرتبة  اجلزائر 

السوق العاملي)5(.

2 - خماطر نشاط التأمني: تعمل شركات التأمني على تقليل حدوث 
بعض املخاطر من خالل استعانتها باخلرباء واإلحصائيني واقرتاح 
وسائل منع حتقق اخلطر وتقليل اخلسائر)6(، وتواجه شركات 
ميكن  املخاطر  من  جمموعة  لنشاطها  ممارستها  يف  التأمني 

تلخيصها يف:

لنشاط  والرقابة  لإلشراف  أنظمة  وجود  أهمية  أن  شك  وال 
التأمني يتوقف على)7(:

السلطات  قيام  مالي سليم: وما يستوجبه ذلك من  إقامة نظام   -
احلكومية بواجباتها يف ضمان إستقرار النظام يف األجل الطويل 

واالعتماد على مكوناته.

حتويل  آلية  هو  التأمني  أن  بإعتبار  احلمائية:  التأمني  وظيفة   -
األخطار من املؤمن عليه إىل شركة التأمني ويسمح بتقليص 

حماذير املستقبل وحسن التصرف حياهلا.
- محاية مستهلك التأمني: عن طريق إصدار القواعد التنظيمية 

اليت تكفل سالمة شركات التأمني يف األجل الطويل.
- إستخدام أموال التأمني ألغراض التنمية: وما يقتضيه ذلك 
األموال  لتوجيه  املناسبة  التنظيمية  القواعد  وضع  من 
املتجمعة لدى شركات التأمني حنو اجملاالت اإلمنائية 

املستهدفة. 
- تنمية أسواق التأمني وكفاءتها وفعاليتها: إذ أنه جيب على 
املشرعني واملشرفـني على صناعة التأمني وضع اإلطار 

السليم لتنمية هذه الصناعة وضمان سالمتها.
ثانيا - القواعد االحرتازية يف شركات التأمني:

القواعد  ظهرت  اإلحرتازية:  للقواعد  النظري  اإلطار   –  1
الثمانينيات  سنوات  من  بداية  بارز  بشكل  االحرتازية 
البنوك  إدارة  عملية  لتسهيل  العشرين  القرن  من 
فعالة  مواجهة  ويف  املالي  توازنها  حتقيق  يف  ومساعدتها 

للمخاطر املصرفية)8(.
     إن البنوك يف إطار التنظيم االحرتازي الذي جيب أن تتبعه 
ملزمة بالتقيد بنوعني أساسيني من هذا التنظيم وهما: التأمني 
احلدود  قواعد  وإحرتام  الودائع،  على 
غالبا  املعروف  الذاتية  لألموال  الدنيا 

مبعيار كوك)9(.
وتسمى  االحرتازية:  القواعد  مفهوم   1-1
كذلك بقواعد احلذر، وهي جمموعة 
جيب  اليت  التسيريية  املقاييس  من 
التجارية  البنوك  طرف  من  إحرتامها 
أمواهلا  على  احلفاظ  أجل  من  وذلك 
من  معني  مستوى  وضمان  اخلاصة، 
السيولة ومالءتها املالية جتاه املودعني.

نستطيع  اإلحرتازية:  القواعد  أهداف   2-1
حمورين  يف  األهداف  هذه  جتميع 
على  واحلفاظ  املودعني  محاية  هما)10(: 

إستقرار النظام املالي.
االحرتازية:  القواعد  تطبيق  حتديات   -  2
تطبيقها  يف  االحرتازية  القواعد  تواجه 
نسميه  أن  ميكن  األول  حتديني، 
وهو  القانوني  باإلطار  يتعلق  تقليدي 
ميكن  الثاني  والتحدي  االحرتازية،  القواعد  مشروعية  يطرح 

إعتباره حديث خيص مستوى التنظيم االحرتازي)11(.
     وجند أن السوق ليس بالضرورة فعال، فغياب شروط املنافسة 
املعلومات،  متاثل  وعدم  باألسعار،  التالعب  وإمكانية  التامة، 

حصة السوق  
العاملي  %

رقم األعمال إىل الناتج 
احمللي اخلام %

رقم األعمال إىل عدد 
السكان )بالدوالر(

32.216.641575.4أمريكا
35.927.061885.7أوروبا
28.255.85313.9آسيا

1.483.6265.2اوقيانوسيا
2.165.942759.2إفريقيا 
1006.60661اجملموع

اجلدول رقم 01: حصة سوق التأمني يف العامل سنة 2011

source :Swiss-Ré Sigma,  n°3-2012

خماطر التأمني التجاريةخماطر االستثماراملخاطر العامة املتعلقة باألعمال

خاطئة  قرارات  اإلسرتاتيجية:  املخاطر   -
التقنيات،  املنتجات،  باألسواق،  متعلقة 

االبتكارات، االكتسابات، وااللتزامات.

- خماطر الرقابة: الغش، اخلطأ اإلنساني، 
عيب تقين، احتيال.

- املخاطر القانونية: التنظيمات اجلديدة، 
القوانني، اللوائح أو تغيريات جبائية ميكن 

أو تؤثر يف األعمال.

- خماطر السمعة: خماطر الصورة السلبية 
جتاه اجلمهور أو جتاه وكاالت التنقيط.

- خماطر داخلية: خماطر متعلقة بالبنية 
التحتية وبنظم املعلومات.

- خماطر السوق: تقلب أسعار األسهم، 
ومعدالت الصرف.

- خماطر املنتجات املشتقة.

- خماطر أسعار الفائدة.

- خماطر السيولة:

حاالت  يف  األصول  تسييل  خماطر 
اإلعسار.

- خماطر التطابق:

تدفقات  تغطية  عدم  خماطر   -
االستثمار التدفقات اخلارجة.

- خماطر االستثمار يف الشركات.

إعادة  خماطر  االئتمان:  خماطر   -
التأمني والعمالء املدينون.

- خماطر االكتتاب: املخاطر املتصلة 
الطبيعية،  املخاطر  باحلوادث، 

واملخاطر البشرية.

التقييم،  بأخطاء  املرتبطة  املخاطر   -
الضبط، النمذجة، والتعرض.

بتقييم  املرتبطة  املخاطر   -
االحتياطات.

- املخاطر املتصلة بالتطور البيئي.

اجلدول رقم 02: خماطر شركات التأمني

 Olivier de LAGARDE, l’invention du contrôle des risques dans les organisations d’assurances, thèse de :املصدر
.doctorat, université PARIS Dauphine, école doctorale de gestion, 2006, p: 35
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على  سلبيا  تؤثر  عوامل  كلها  هي  االحتكار)12(،  حاالت  ووجود 
السوق مما جيعل تدخل الدولة أكثر من ضروري، ليتم إرساء 
التنظيمات الضرورية أوال يف قطاع البنوك مع متطلبات جلنة 

بازل، ثم يف قطاع التأمني قواعد املالءة 2.  
نشاط  يعاني  والبنوك)13(:  التأمني  بني  االحرتازي  التنظيم  فوارق   -3
ملحوظ  تأخر  من  الرقابي  اإلطار  حتديث  جمال  يف  التأمني 
منحتها  اليت  األفضلية  هذه  وترجع  البنوك،  بنشاط  مقارنة 
بالرغم من أن خماطر  املصرفية  للرقابة  العمومية  السلطات 
فهذه  وترابطا،  ومشوال  تعقيدا  أكثر  تكون  ما  عادة  التأمني 
جديدة  خماطر  حتمل  إىل  التأمني  شركات  تدعو  األخرية 
املخاطر  فهذه  نشاطهم،  جمال  تتجاوز  وإجتماعية(  )عامة 
وتهدف  بأكمله،  اجملتمع  مستوى  على  مشاركة  تتطلب 
السلطات العمومية يف هذا اإلطار إىل السماح للسوق من خالل 
التأمني إىل األخذ على عاتقها املشاركة يف  وساطة شركات 

أكرب حجم من املخاطر.
حبكم  التأمني:  نشاط  يف  االحرتازي  للتنظيم  التقليدي  اإلطار   -  4
دورها يف تعزيز األمان املالي لألفراد واملؤسسات، متارس الدولة 

إشرافها االحرتازي من خالل مستويني)14(:
قانون  يلزم  حيث  التأمني،  عقود  للرقابة:  األول  املستوى   -
التأمني املؤمنني إصدار عقود تأمني تتضمن بنود حتمي املؤمن 

عليهم )مثل بنود إعادة الشراء، التنازل، ... اخل(.
التأمني  لشركات  املالية  السالمة  للرقابة:  الثاني  املستوى   -

)قدرتها على الوفاء بالتزاماتها(.
من  العناصر  أحد  سوى  ليست  املالية  املالءة  نسبة  إن 
امليزانية�  ختص  اجلوانب  ثالثية  إحرتازية  �ورقة 
وتتضمن: التقييم السليم للدين، حصة هذه االلتزامات 

من األصول األكيدة، وهامش رأس املال الذي يساهم يف جعل 
حمتملة)15(،  مستقبلية  خسارة  أي  جتاه  مالءة  ذات  الشركة 
ثالثة  على  املرتكز  االحرتازي،  للتنظيم  التقليدي  واإلطار 
عناصر)16( أساسية يف امليزانية يتطور حنو مدخل أكثر مشوال 

يدمج الرقابة الداخلية واالتصال املالي.
التأمني)17(: إن  املالية يف نشاط  املالءة  ملعايري  االقتصادية  5- احلاجة 
نشاط شركات التأمني جيب أن يكون خاضعا للتنظيم بالنظر 
لوظيفتها االقتصادية واالجتماعية، فمن وجهة نظر املصلحة 
العامة، تفرض التنظيمات من طرف الدولة لتصحيح نقائص 
ومحاية  الكاملة،  غري  املعلومات  اخلارجية،  العوامل  السوق، 
السبعينيات  املداخل يف سنوات  املستهلكني، وقد مت تطوير هذه 

من طرف العديد من الباحثني واخلرباء.
ثالثا – املعايري العاملية للمالءة املالية يف شركات التأمني:

حتديات  ثالثة  املعاصر  وقتنا  يف  التأمني  شركات  تواجد 
رئيسية وهي)18(:

- التنظيم االحرتازي خصوصا يف بعده األوروبي بصدور االتفاق 

الثاني للمالءة 2.
القيمة  لطرق  املتزايد  اللجوء  مع  املالية،  التقارير  إعداد   -

اجلوهرية األوروبية للتقييم.
 IFRS الدولية  احملاسبة  معايري  خالل  من  احملاسيب  اإلطار   -

املتعلقة بعقود التأمني.
بالتأمني  املتعلقة  األوروبية  التوجيهات  مثلت   :I املالءة  إطار   -1
1979 أوىل البدايات  1973 وللحياة لسنة  على املمتلكات لسنة 
ويرتكز   ،2002 مارس   05 يف  إصداره  مت  الذي   I املالءة  إلطار 

إطار املالءة I على ثالثة مفاهيم أساسية19:
الشركة اخلالية من كل  املتكون من أصول  املالءة  - هامش 

التزام منظور.
- مطلب هامش املالءة التنظيمية املتمثلة يف احلد األدنى من 

األموال الذاتية.
- صندوق الضمان وهو املطلب الثاني من املوارد الذي جيب أن 

توفره شركة التأمني.
تتمثل القواعد اليت تضمنها إطار املالءة I يف)20(:

- مطلب تغطية تركيبة األصول املقبولة لاللتزامات.
- تقديم بشكل سنوي تقرير املالءة.
- حتديد هامش املالءة التنظيمية.

- حتديد صندوق الضمان.

الذاتية  املكونة لألموال  املوارد   يتكون هامش املالءة من مجيع 
اإلضافية اليت تستعملها شركات التأمني يف عملياتها اليومية 
غري  األحداث  ملواجهة  بها  االحتفاظ  الواجب  األموال  ورؤوس 
املمثل  املبلغ  ذلك  فهو  التنظيمية  املالءة  هامش  أما  املتوقعة، 
للحد األدنى الذي ال جيب أن ينزل عنه هامش املالءة، وحساب 

هذا اهلامش خيتلف حسب فرع التأمني:
%مؤونات   4 احلياة:  تأمينات  لفرع  التنظيمية  املالءة  هامش   �
خماطر  نقل  مت  %إذا   1 إىل  وختفض  التأمني،  إلعادة  صافية 
التوظيف إىل املشارك، مع إمكانية اقتطاع جزء من مبلغ رأس 

.un pour millage des capitaux sous risque  + املال املعاد تأمينه
� هامش املالءة التنظيمية لفرع تأمينات األضرار: املبلغ احملدد 

يساوي أو يفوق النتائج احملصلة، وحيسب بطريقتني:
% من أقساط التأمني للسنة اجلارية للشرحية األوىل،   18  -

% للشرحية الثانية. و16 
% من التكلفة السنوية املتوسطة للخسائر للثالث سنوات   26 -

% للشرحية الثانية. األخرية للشرحية األوىل، و23 
وبالنسبة ملبلغ صندوق الضمان فهو يساوي ثلث هامش املالءة 

هامش املالءة = صايف القيمة الدفرتية + مكاسب رأس املال غري احملققة
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التنظيمية، وهو يعرف كذلك حسب فروع النشاط التأميين.
2- نقائص االتفاق األول)21(:

- يف التأمينات على احلياة، ارتفاع متطلبات رأس املال مرتبط 
باملؤونات الرياضية حذرة.

إىل  يؤدي  التسعري  يف  االرتفاع  األضرار،  على  التأمينات  يف   -
ارتفاع متطلبات رأس املال دون ارتفاع اخلطر.

- مل يأخذ بعني االعتبار مجيع املخاطر.
- عدم التماثل يف معاجلة مكاسب وخسائر رأس املال اإللزامية 
)فقط مكاسب رأس املال تضاف لألموال الذاتية دون الفصل يف 

كيفية معاجلة خسائر رأس املال(.
- جانب األثر الرجعي للرقابة النظامية املعتمدة بشكل رئيسي 

على املعطيات احملاسبية بالتكلفة التارخيية.  

شركات  تشجيع  إىل  النظام  هذا  يهدف   :II املالءة  إطار   -3
املتطلبات  وجعل  ملخاطرها،  أفضل  وإدارة  قياس  إىل  التأمني 
إصالح  وعكس  املخاطر)22(،  أهم  تغطي  املالءة  هلامش  الكمية 
األهداف  حتقيق  يف  األوروبية  املفوضية  رغبة   II املالءة  إطار 

التالية)23(:
- تعظيم محاية املؤمن عليهم.

- حتديث وتوحيد متطلبات رأس املال  على الصعيد األوروبي.
- حتسني إدارة املخاطر يف الصناعة التأمينية عن طريق األخذ 
بعني االعتبار للمعايري النوعية على غرار احلوكمة، الرقابة 

الداخلية، ... اخل.
املال  رأس  لتحديد  داخلي  منوذج  على  االعتماد  تشجيع   -

النظامي.

املخطط رقم 02: أهداف اإلطار الثاني مقارنة باإلطار األول

II املخطط 03: ركائز إطار املالءة

 KPMG, solvabilité II: vers une approche globale et cohérente de la solvabilité, :املصدر
document de travail, mai 2006, p: 03

 société générale insurance, solvabilité 2: le rôle de l'actuaire, journées actuarielles :املصدر
de Strasbourg, 6-7 Octobre 2010, P: 06

إن هندسة إطار املالءة II املرتكز على ثالثة أعمدة استوحت من أعمال جلنة بازل2.
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بشركات  للمالءة  الثاني  لإلطار  األوىل  الركيزة  ركزت 
التامني على تعريف احلدود الكمية سواء للمؤونات التقنية أو 

لألموال الذاتية، حيث مت حتديد مستويني لألموال الذاتية:
- MCR24: ميثل احلد األدنى من األموال الذاتية والذي يرتتب 

عن جتاوزه التدخل بصفة آلية من طرف السلطات الرقابية.
صدمة  أي  إلمتصاص  الضروري  املال  رأس  ميثل   :25SCR  -

تنتج عن حالة استثنائية.
ويف الركيزة الثانية مت حتديد املعايري النوعية ملتابعة املخاطر 
السلطات  ممارسة  طريقة  تبيني  خالل  من  وهذا  الداخلية، 

الركيزة  فهذه  اإلطار،  ذات  يف  الرقابي  لنشاطها  الرقابية 
املسؤوليات،  )األنظمة،  املخاطر  تفرض وضع نظام حلوكمة 
اإلنتاج ورصد املؤشرات، ... اخل(، إضافة إىل التحقق من النماذج 

الداخلية لشركات التامني.
إىل  فتهدف  الثاني  اإلطار  من  واألخرية  الثالثة  الركيزة  أما 
طرف  من  التطبيق  الواجبة  االلتزامات  من  جمموعة  وضع 
شركات التامني خبصوص املنشورات املوجهة للمؤمن عليهم، 
املستثمرين، وسلطات السوق، ويتم التأكيد يف هذا اجلانب على 
للمعلومات  الوصول  وإمكانية  ومصداقية  بشفافية  االلتزام 

املنشورة.    

:II 261- أهداف إطار املالء

يتمثل   II املالءة  إطار  هدف  إن  للمستهلكني:  بالنسبة   1-1-3
تواجهها  اليت  للمخاطر  أفضل  بامتصاص  السماح  يف  أساسا 

خمتلف اجلهات الفاعلة يف اجملتمع .
للشركات: حتسني القدرة التنافسية لشركات  بالنسبة   2-1-3

التأمني مقارنة بالشركات األمريكية واآلسيوية .
نقاط  خيص  فيما   :II27 املالءة  إلطار  والضعف  القوة  نقاط   2-3

القوة ميكن ذكر التالي:
- املالءة II هو نظام أكثر اكتماال، ألنه ينظر إىل املخاطر يف 

األصول واخلصوم.
- املالءة II هو تنظيم يتم تطبيقه يف نفس الوقت بشكل منفرد 

وبشكل موحد.

أما نقاط الضعف فنذكر:
أفق  مع  الكاملة  العادلة  القيمة  خالل  من  وهذا  التقلبات،   -
زمين من سنة واحدة، يف حني أنه قطاع يقدم نفسه على أساس 

مستثمر طويل األجل.
.II تكلفة االنتقال إىل نظام املالءة -

4- معايري أخرى للمالءة يف شركات التأمني28: يهدف إطار املالءة 
II إىل حتقيق االنسجام على الصعيد األوروبي، وجعله معيارا 
عامليا على املدى الطويل، غري أنه توجد معايري أخرى تطبق يف 

بعض الدول تهتم كذلك باملالءة يف شركات التأمني.
4-1 الطريقة األمريكية )RBC29(: رأس املال القائم على املخاطر 

أن  جيب  الذي  الذاتية  األموال  من  األدنى  احلد  حساب  يتم 
تتوفر عليه شركات التأمني لكي تستطيع ممارسة نشاطها - 
باالعتماد على طريقة RBC - من خالل تقسيم اخلطر العام 

II املخطط رقم 04: خماطر التأمني ضمن إطار املالءة

 Clélia SAUVET, solvency II - quelle modélisation stochastique des provisions techniques :املصدر
prévoyance et non vie?, université Claud Bernard-Lyon 1, institut de science et d'assurances, 2006, p:18
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الذي تتحمله شركة التأمني إىل ستة أجزاء.
 R = R0 +√)R12+ R2+ R32  + R42  + R52

امليزانية. التامني وخارج  R0: أصول مستثمرة يف فروع 

R2: أصول مستثمرة يف األسهم. R1: أصول ذات عوائد ثابتة.     

العموالت.  :R5 R4: مؤونات اخلسائر.          R3: احلقوق.         

ملعامل  االعتبار  بعني  تأخذ  املربعة  للمجاميع  الرتبيعي  اجلذر 
االرتباط بني خمتلف عناصر امليزانية، وإذا كان مبلغ األموال 

الذاتية:
- أكرب من R: ال تتدخل السلطات الوصية.

وصاية  حتت  التأمني  شركة  تقع   :R من   %  35 من  أقل   -
السلطات الوصية.

خمطط  وضع  التـأمني  شركة  على  احلدين:  هاذين  بني   -
تقويم.

منذ  النموذج  هذا  اعتمد   :)ICAS30( الربيطاني  النموذج   2-4
التأمني  وإعادة  التأمني  شركات  مجيع  يف   2004 ديسمرب   31

الربيطانية، ويرتكز على ثالثة مستويات: 
- املستوى األول: احلد األدنى لرأس املال املطلوب يساوي مستوى 

.I رأس املال وفقا إلطار املالءة
- املستوى الثاني: رأس املال املطلوب املعزز، وهي طريقة حتليلية 
تهدف إىل تقييم الصالبة املالية جملموع قطاع التأمني وإعادة 

التأمني الربيطاني.
الداخلي إضافة إىل توجيه  املال  الثالث: تقييم رأس  - املستوى 
ثالثة  توفر  على  املستوى  هذا  ويعتمد  الفردي،  املال  رأس 

شروط أساسية:
• توفر موارد مالية مالئمة من حيث الكمية والنوعية.

• توفر إجراءات داخلية يف التسيري، تعريف املخاطر، ...اخل.
• توفر وثائق من الطرق التطبيقية.

الربنامج  )SST31(: بدأ تطوير هذا  السويسرية  الطريقة   3-4
الرائد  دور  تلعب  أن  لسويسرا  مسح  الذي  األمر   ،2003 سنة 
التأمني،  شركات  مالءة  لقياس  إطار  وضع  يف  األوروبي 
فإضافة إىل اقرتاح منوذج معياري موحد لقياس املالءة، يشجع 
تستكمل  داخلية  مناذج  لتطوير  التأمني  شركات  النموذج 
بسيناريوهات )يف حالة أحداث أو خماطر شديدة مثال(، فرأس 
املال جيب تقييمه من زاويتني خمتلفتني: املالءة الدنيا، ورأس 

املال املستهدف. 
رابعا – التنظيم االحرتازي لنشاط التأمني يف اجلزائر

مثل  اجلزائر:  يف  التأمني  لقطاع  والتشريعي  التنظيمي  اإلطار   -1
بداية   1995/01/25 يف   07/95 رقم  التأمني  قانون  إصدار 

التحول اجلوهري لقطاع التأمني يف اجلزائر املستهدف:

- تشجيع وتطوير سوق التأمني.
- استخدام أفضل للمدخرات.

- التكفل بشكل أفضل باملؤمنني عليهم واملستفيدين من عقود 
التأمني ومحاية حقوقهم.

- حتسني تقديم اخلدمات التأمينية.
القانون  مبراجعة  العمومية  السلطات  قامت   2006 سنة  ويف 
07/95 وتعويضه بالقانون اجلديد 06/04 املؤرخ يف 2006/02/20 

الذي مثل موجة ثانية من التحرير، واستهدف)32(: 
- حتفيز النشاط.

- حتسني احلوكمة واألمان املالي لشركات التأمني.
- إعادة تنظيم عملية الرقابة واإلشراف.

2- الرقابة على املالءة املالية لقطاع التأمني يف اجلزائر: وفقا للنظام 
اجلزائر،  يف  التأمني  نشاط  حيكم  الذي  والتشريعي  القانوني 
فان كل شركة التأمني و/أو إعادة التأمني مطالبة باالمتثال 
بـ33: آجال تقديم الوثائق احملاسبية والتقنية، وكذا القواعد 

االحرتازية.
شركات  تقدم  والتقنية:  احملاسبية  الوثائق  تقديم  آجال   1-2
جملس  إىل  سنوي  وبشكل  إلزاميا  التأمني  إعادة  و/أو  التأمني 
الرقابة )جلنة اإلشراف على التأمني( الوثائق املنصوص عليها 
 30 1996، وهذا قبل  22 جويلية  املؤرخ يف  املالية  يف قرار وزير 
جوان من كل سنة وفقا ألحكام املادة 226 من القانون رقم -07

95 املعدل مبوجب القانون رقم 06-04)34(.

     تتمثل الوثائق املعنية بالتزام التقديم يف:
- امليزانية وحسابات النتائج واجلداول امللحقة.

- تقرير مدققي احلسابات.
- احلاالت التقنية.

املالءة  هامش  وجدول  )الفصلي(  املالية  التوظيفات  جدول   -
)فصلي(.

- خمطط إعادة التأمني واملعلومات ذات الطابع العام.
االحرتازية: إن القواعد االحرتازية املرتبطة باملالءة  القواعد   2-2
بالتزاماتها  بالوفاء  التأمني  لشركات  للسماح  مصممة  املالية 

جتاه املؤمن عليهم يف أي وقت، ويتعلق األمر بـ :
- مستوى هامش املالءة.

- مستوى املؤونات التقنية.
- متثيل االلتزامات النظامية.

اجلزائر  التأمني  لشركات  املالية  املالءة  نظام  وضع  مت  لقد 
النظر  إعادة  خالل  من   2006 سنة  تعزيزه  ومت   ،1995 سنة 
ذات  االحرتازية  القواعد  جانب  من  أما  التأمني،  تشريعات  يف 

(
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يف  التأمني  وإعادة  التأمني  شركات  يف  املالية  باملالءة  العالقة 
اجلزائر فنذكر)35(:

على  اجلزائري  املشرع  يفرض  املال:  لرأس  األدنى  احلد  أ - 
شركات التأمني وإعادة التأمني حد أدنى من رأس املال ملمارسة 
النشاط، ويف سنة 2006 توجب حترير رأس املال بشكل كامل 
2009 زيادة احلد  الشركة، كما مت سنة  ونقدا عند تأسيس 

األدنى لرأس املال.

التأمني  شركات  على  يتوجب  التقنية:  املؤونات  تكوين  ب - 
املالءة  تعزيز  بهدف  الضمان  مؤونة  تكوين  التأمني  وإعادة 

املالية، وتكوين مؤونة مكملة إلزامية للديون التقنية.
التأمني  شركات  إلتزامات  متثل  التقنية:  الديون  تكوين  ت - 
عقود  من  واملستفيدين  عليهم  املؤمن  جتاه  التأمني  وإعادة 

التأمني.

فتبقى  اجلزائر،  يف  التأمني  قطاع  يف  املالية  للمالءة  وبالنسبة 
الكربى من إمجالي  العمومية تهيمن على احلصة  الشركات 
هذه  أداء  أن  غري   ،%60 جتاوزت  بنسبة  املالءة  هامش  مبلغ 
الشركات ومتثيل هامش املالءة الذي حققته بالنسبة للديون 
جهة،  من  بينها  فيما  خيتلف  لألقساط  وبالنسبة  التقنية 

ومقارنة بباقي الشركات من جهة أخرى.

أن  جيب  التأمني  وإعادة  التأمني  لشركات  املالية  املالءة  إن 
�هامش  أو  التقنية  للديون  تكملة  وجود  خالل  من  تتحقق 
املالءة�، هذه التكملة أو اهلامش يتكون من رأس املال االجتماعي، 
واملؤونات  التأمني،  شركة  طرف  من  املكونة  واالحتياطات 

التقنية.
إنتاج  مبلغ  صايف  من   %  20 من  أقل  املالءة  هامش  كان  إذا 
نشاط إعادة التأمني، فإن الشركة املعنية لديها مدة )06( أشهر 
إلستعادة مستوى اهلامش املطلوب عن طريق الرفع من حجم 
من  كفالة  على  احلصول  خالل  من  أو  االجتماعي،  رأمساهلا 

اخلزينة العمومية. 
3- متطلبات تنميط التنظيم االحرتازي لقطاع التأمني يف اجلزائر 
التأمني  لقطاع  االحرتازي  التنظيم  يعترب  الدولية:  املعايري  مع 
على  التنظيم  شهدها  اليت  للتغريات  مواكب  غري  اجلزائر  يف 
لشركات  املالية  باملالءة  املتعلق  ذلك  السيما  الدولي  الصعيد 
نظام  يعتمد  حيث  النظامية)38(،  االلتزامات  ومتثيل  التأمني 
املالءة املالية لشركات التأمني يف اجلزائر أساسا على املستوى 
متثيل  يعتمد  آخر،  جانب  من  االجتماعي،  املال  لرأس  األدنى 
االلتزامات النظامية على توظيف نسبة ال تقل عن الـ 50 % من 
هذه االلتزامات يف قيم الدولة، وإن كانت هذه األخرية تتميز 

بارتفاع درجة األمان إال أنها ذات عائد منخفض.

السنةرأس املال االجتماعي )مليون دج(الشركة
SAA000  162013

CAAR000  122011
CAAT490  112013
CASH800  72011

Trust Alg050  22013
2A000  22013

CIAR167  42013
GAM400  22013

Salam Ass205  22012
Alliance Ass206  22011

Cardif Al.Djazair000  12010
CNMA000  12010

MAATEC1412010
CCR000  162013

CAGEX4502012
SGCI000  22012

CAARAMA000  12012
Tala assurances2012

SAPS000  12012
MACIRVIE2012

AXA assurance000  12012

اجلدول رقم 04: مستوى رأس املال االجتماعي ملتعاملي التأمني يف اجلزائر

اجلدول رقم 06: مستوى هامش املالءة املالية 2010/12/31

اجلدول رقم 05: مكونات االلتزامات اخلاضعة للتنظيم سنة 2010

املصدر: معلومات جممعة من املواقع االلكرتونية الرمسية ملتعاملي التأمني يف اجلزائر.

                                                 .Karim Abboura, op-cit, p: 19 :املصدر

.Karim Abboura, op-cit, p: 19 :املصدر

النسبةاملبلغالعناصر
923االحتياطات  1213%

669املؤونات التقنية  34%
875الديون التقنية  8384%

جمموع االلتزامات 
النظامية

467  100100%

الشركة
هامش املالءة املالية 

)مليون دج(
بالنسبة للديون 

التقنية36
بالنسبة 

لألقساط37

SAA19.30576%98%
CAAR16.22799%43%
CAAT12.378126%52%

Trust Alg2.477131%32%
CIAR4.59198%107%

2A2.426156%74%
CASH4.10331%15%

Salam Ass2.218138%105%
Alliance Ass2.372147%115%

GAM2.576133%101%
MAATEC276891%13%

CNMA4.086195%134%
Cardif Al.Djazair1.0991133%63%
%72%77.47592اجملموع )التأمني املباشر(

CCR15.494143%34%
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املالءة املالية يف شركات التأمني: بني جهود التنظيم وصعوبات التطبيق مع إشارة خاصة حلالة اجلزائر

اإلطار  إصالح  حنو  يسعى  اجلزائر  يف  التأمني  قطاع  أن  غري 
ذات  اهليئات  من  عدد  إنشاء  خالل  من  لنشاطه  االحرتازي 

العالقة ميكن ذكر أهمها فيما يلي)39(:
وفروع  التأمني  يتوجب على شركات  املخاطر:  مركزية   1-3
شركات التأمني األجنبية توفري املعلومات االئتمانية الالزمة 
ألداء مهامها، وهلذا الغرض مت إنشاء مركزية املخاطر مبوجب 
ومهمتها  مالحمها  حدد  الذي   138-07 رقم  التنفيذي  املرسوم 
يف مجع وتركيز املعلومات املتعلقة بعقود التأمني املكتتبة من 

قبل شركات التأمني وفروع التأمني األجنبية.
3-2 جلنة الرقابة على التأمني: هي اهليئة اليت متارس سيطرة 

الدولة على نشاط التأمني، وتتمثل وظائفها يف: 
- محاية مصاحل محلة الوثائق واملستفيدين من عقود التأمني، 

وضمان انتظام املعامالت واملالءة املالية لشركات التأمني.
- تعزيز وتطوير سوق التأمني الوطنية.

 2008 أفريل   9 املؤرخ يف   113-08 التنفيذي رقم  املرسوم  وأعاد 
التحقق  خالل  من  وهذا  بااللتزام،  وحتليها  اللجنة  هذه  مهام 
زيادة  أو  تكوين  يف  املستخدمة  األموال  مصادر  معلومات  من 

رأس املال املكتتب لشركات التأمني وإعادة التأمني.
3-3 صندوق ضمان املؤمن عليهم: هذا الصندوق – وهو خيتلف 
يف  الدعم  تقديم  عن  مسؤول   - السيارات  ضمان  صندوق  عن 
جتاه  الديون  من  جزء  أو  لكل  التأمني،  شركات  إعسار  حالة 

املؤمن عليهم واملستفيدين من عقود التأمني.
اخلامتة

من خالل دراستنا ملوضوع هذا البحث متكنا من رصد جمموعة 
وفق  الفرضيات  باختبار  قمنا  أساسها  على  اليت  النتائج  من 

الشكل التالي:
يرتقي  مل  حيث  الفرضية،  هذه  صحة  ثبت  األوىل:  الفرضية   -
التأمني  شركات  يف  املالية  للمالءة  االحرتازي  التنظيم 
للمستوى املطلوب خصوصا يف حالة مقارنته بنظريه يف البنوك، 
التنظيم االحرتازي  اعتماد  السبق يف  حيث كان هلذه األخرية 
ما منحها خربة وأفضلية يف حتقيق درجة أعلى من التطوير 

والتقدم.  
فالتنظيم  الفرضية،  هذه  صحة  عدم  ثبت  الثانية:  الفرضية   -
بعد  حيقق  مل  التأمني  شركات  يف  املالية  للمالءة  االحرتازي 
درجة عالية من التوحيد والتنسيق الدوليني على غرار أعمال 
إطار  كان  وإن  اجملال،  نفس  يف  للبنوك  بالنسبة  بازل  جلنة 
إىل  ويهدف  األوروبي،  الصعيد  على  االنسجام  حقق   II املالءة 
معايري  توجد  أنه  غري  الطويل،  املدى  على  عامليا  معيارا  جعله 
املتحدة  الواليات  غرار  على  الدول  بعض  يف  تطبق  أخرى 

 .ICAS بريطانيا ،SST سويسرا ،RBC األمريكية
- الفرضية الثالثة: ثبت صحة هذه الفرضية، فالتنظيم االحرتازي 
للمالءة املالية يف شركات التأمني يتميز خبصوصية كبرية 

االقتصادية،  احلياة  يف  ودوره  التأمني  نشاط  خلصوصية  تبعا 
يف  موجود  ما  غرار  على  ثنائي  وليس  األهداف  ثالثي  فهو 
النشاط املصريف، فإضافة إىل محاية مصاحل الزبائن وحتقيق 
يف  يتمثل  ثالث  هدف  جند  عام،  بشكل  املالي  النظام  استقرار 

حتسني نوعية وتوافر التغطية التأمينية.
فالتنظيم  الفرضية  هذه  صحة  عدم  ثبت  الرابعة:  الفرضية   -
ال  اجلزائر  يف  التأمني  شركات  يف  املالية  للمالءة  االحرتازي 
يتعلق  ما  السيما  الدولية،  والتنظيمات  القواعد  على  يرتكز 
باملالءة املالية لشركات التأمني ومتثيل االلتزامات النظامية، 
التأمني يف اجلزائر  املالية لشركات  املالءة  نظام  يعتمد  حيث 

أساسا على املستوى األدنى لرأس املال االجتماعي.
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