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 امللّخص:
كثريا ما هنمل أتثري السياسة النقدية على سوق التأمينات ابلرغم من أمهيتها وحجم األاثر اليت تسّببها على أداء شركات 

البحث يف التأمني خصوصا على عمليات التوظيف املايل هلا، حبيث ترتكز جهود الفاعلني يف سوق التأمني على 
مستجدات إدارة األخطار املرتبطة ابإلرهاب والكوارث الطبيعية واألخطار التكنولوجية وبكيفيات تسعريها وبقدرات 

 االحتفاظ هبا.
لكن ونتيجة لألزمات املالية املتتالية، أصبح هناك توّجه حنو االهتمام أكثر فأكثر بنتائج وتبعات خمتلف السياسات املالية 

 مة والبنوك املركزية على املردودية واملالءة املالية لشركات التأمني وإعادة التأمني.والنقدية للحكو 
فبالرغم من أن أتثري السياسة النقدية، خصوصا ما تعلق هبا يف جمال معّدالت الفائدة، يبقى حمدودا على معّدالت العائد 

رع اخنفاض هذه املعدالت واستمرارها سيؤثر على على أصول شركات التأمني ابلشكل الذي يؤثر على مالءهتا، إال أن تسا
 أهم حماور نشاطها الذي يرتكز على عمليات التوظيف املايل هلا ويطرح بذلك ضرورة دراسة وحتليل هذه األاثر.

هتدف هذه الدراسة إىل فهم وحتليل أتثري السياسة النقدية خصوصا ما تعّلق هبا مبعدالت الفائدة على معدالت العائد على 
لتوظيفات املالية لشركات التأمني حملاولة استشراف أهم التحدايت اليت ميكن أن تواجه شركات التأمني يف اجملال وكيفية ا

 التعامل معها.
 . التأمني، التوظيف املايل، السياسة النقدية، املالءة املاليةالكلمات املفتاحية: 
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 املقدمة
السيولة مبا يتوافق مع األهداف  تستخدم السلطات النقدية أدوات السياسة النقدية إلدارة العرض النقدي وضبط

االقتصادية للدولة حيث تستعني يف ذلك مبجموعة من األدوات املباشرة وغري املباشرة واليت يكون هلا أتثريات على خمتلف 
 اجملّمعات االقتصادية.

بها سواء ابإلجياب أو غالبا ما هنمل أتثري السياسة النقدية على سوق التأمينات ابلرغم من أمهيتها وحجم األاثر اليت تسب
ابلسلب على أداء شركات التأمني خصوصا على عمليات التوظيف املايل هلا، فاملالحظ أن جهود الفاعلني يف سوق 
التأمني ترتكز، على سبيل املثال، على البحث يف مستجدات إدارة األخطار املرتبطة ابإلرهاب والكوارث الطبيعية 

 عريها وبقدرات االحتفاظ هبا. واألخطار التكنولوجية وبكيفيات تس
لكن ونتيجة لألزمات املالية املتتالية، أصبح هناك توّجه حنو االهتمام أكثر فأكثر بنتائج وتبعات خمتلف السياسات املالية 

 والنقدية للحكومة والبنوك املركزية على املردودية واملالءة املالية لشركات التأمني وإعادة التأمني.
أتثري السياسة النقدية، خصوصا ما تعلق هبا يف جمال معّدالت الفائدة، يبقى حمدودا على معّدالت العائد فبالرغم من أن 

على أصول شركات التأمني ابلشكل الذي يؤثر على مالءهتا، إال أن تسارع اخنفاض هذه املعدالت واستمرارها سيؤثر على 
  هلا ويطرح بذلك ضرورة دراسة وحتليل هذه األاثر.أهم حماور نشاطها الذي يرتكز على عمليات التوظيف املايل

هبدف فهم هذه األاثر وحماولة تبيان كيفية التعامل مع هذه املستجدات اليت ميكن أن تواجه شركات التأمني على غرار ما 
 يعرفه النظام البنكي من أتثري مباشر للسياسة النقدية نطرح اإلشكالية التالية: 

 دية للبنك املركزي على عمليات التوظيف املايل لشركات التأمني؟ ما هو أثر السياسة النق
: هتدف هذه الدراسة إىل فهم وحتليل أتثري السياسة النقدية خصوصا ما تعّلق هبا مبعدالت الفائدة على هدف الدراسة

أن تواجه شركات  معدالت العائد على التوظيفات املالية لشركات التأمني حملاولة استشراف أهم التحدايت اليت ميكن
 التأمني يف اجملال وكيفية التعامل معها.

: إن أمهية هذه الدراسة انبعة من ضرورة االستجابة للتغيريات املتسارعة يف اجملال املايل عموما والسياسة أمهية الدراسة
ريا من قواعدها على املستوى النقدية خصوصا بكل أبعادها بعد األزمة املالية العاملية األخرية واليت على أساسها تغرّيت كث
 الدويل، وما هلذه التغريّات من أتثري مباشر أو غري مباشر على نشاط سوق التأمني يف اجلزائر.

هبدف فهم وحتليل أهم عناصر الدراسة، اعتمد الباحث على املنهج االستنباطي أبداتيه الوصف منهجية الدراسة: 
بحوث العلمية والدراسات املشاهبة حيث مت االستناد ابخلصوص على بعض والتحليل، واملناسبني ملثل هذا النوع من ال

األاثر لتوّجهات السياسة النقدية على نشاط شركات التأمني األوروبية، وحماولة استشراف أاثر هذا التوّجه على نشاط 
 شركات التأمني يف اجلزائر.

 :حماور الدراسة
 اور التالية:ملعاجلة اإلشكالية قّسمنا هذه الدراسة إىل احمل

 احملور األول: أهداف وأدوات السياسة النقدية.
 احملور الثاين: أمهية التوظيفات املالية يف الصناعة التأمينية.

 احملور الثالث: أتثري معّدالت الفائدة على التوظيفات املالية.
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 معدل النمو االقتصادي

 معدل البطالة

 معدل التضخم  PIB  %التوازن الخارجي نسبة 

 

 
 احملور األول: أهداف وأدوات السياسة النقدية

  جمموعة من اإلجراءات اليت يستخدمها البنك املركزي بغرض حتقيق جمموعة من األهدافتعّرف السياسة النقدية بكوهنا 

أبرزها التأثري على املعروض النقدي بغرض التأثري على املؤّشرات االقتصادية   )224، ص 2004-2003أمحد حممد مندور، (
 ككل.

مبظاهرها  أهداف السياسة االقتصادية إطارحيث تدخل وظائف السلطات النقدية ممثلة يف البنك املركزي عموما يف 
ر سعر العملة الوطنية املستمر، حتقيق االستخدام الكامل ابالشرتاك مع السياسة املالية، استقرا نمواملختلفة من حتقيق ال

 يف ميزان املدفوعات. وحتقيق التوازن
 . أهداف السياسة النقدية 1

للسياسة النقدية جمموعة من األهداف فهي تساهم يف احلفاض على القدرة الشرائية للعملة واستقرار األسعار من خالل 
تعاملني مبا يساهم يف حتقيق االستقرار السعي حنو التحّكم يف معدالت التضخم، وضبط عرض النقود ليتماشى وحاجة امل

 ابإلضافة إىل معاجلة االختالالت اليت ميكن أن يتعّرض هلا االقتصاد،  (53، ص 2003عبد اجمليد قدي ، ) النقدي واالقتصادي
 Nicholas Kaldorيلّخص هذا الدور فيما يعرف ابملربع السحري لـصاحبه الربيطاين ) والشكل التايل

1908/1986.) 
 (Nicholas Kaldor. املربع السحري لألهداف النهائية للسياسة النقدية لـ )1الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alain Genard (2003) 
هتتم ابلتأثري يف معّدالت الفائدة للوصول إىل أهداف السياسة وختتلف األدوات املستخدمة لذلك بني املدرسة الكينزية اليت 
 )95-92، ص 2003عبد احلميد عبد املطلب ، (النقدية واملدرسة النقدية اليت هتتم ابلتأثري على الكتلة النقدية

 تتمثل أهم أدوات السياسة النقدية يف:
وحة، حبيث يتدّخل البنك املركزي يف السوق النقدي سياسة التدخل يف األسواق النقدية من خالل عمليات السوق املفت -

 ببيع وشراء األوراق املالية ومبعدالت فائدة حمّددة هلدف التحّكم يف حجم السيولة وبنية الكتلة النقدية.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D9%88_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A
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سياسة اإلحتياطي اإللزامي: وهو نسبة من حجم الودائع البنكية اليت جيب على البنوك التجارية أن حتتفظ هبا عند  -
القانوين، ومن جهة  االحتياطيك املركزي، من خالهلا ميكن للبنك أن يتدّخل للتحّكم من جهة يف التضخم برفع نسبة البن

 أخرى يف مواجهة الركود بتخفيض هذه النسبة.
    ميكن للبنك املركزي توجيه العمليات البنكية )إيداع وإقراض( حنو أولوايت حمّددة بغرض حتقيق أهداف اقتصادية معينة. -
بعد تعديل صالحيات بنك اجلزائر، أصبحت مهمته تتمثل يف توفري  :. أدوات السياسة النقدية املستخدمة يف اجلزائر2

املتعلق ابلنقد  11-03من األمر  35املادة  (رجي للنقد لضمان منو سريع أفضل الشروط للحفاظ على االستقرار الداخلي واخلا

وهلذا الغرض يكّلف بتنظيم احلركة النقدية، ويوّجه ويراقب توزيع القرض وضبط سوق  ،).2003أوت  26والقرض و الصادر يف 
الصرف، كما ميكنه أن يعتمد إما سياسة توسعية يف مرحلة الكساد أو انكماشية يف مرحلة التضخم، ولتحقيق ذلك ميكنه 

 أن يستخدم جمموعة من األدوات أمهها:
 املفتوحة، سياسة معّدل إعادة اخلصم واالحتياطي النقدي القانوين. من خالل عمليات السوقاألدوات الكمية: -أ

عمليات السوق املفتوحة، حبيث يتدّخل البنك املركزي كمشرتي أو ابئع لألوراق املالية من أسهم وسندات عمومية  -
 وخاصة. 

 . تطّور معّدل إعادة اخلصم يف اجلزائر1جدول رقم 

  عدل إعادة الخصم الفظرة الز نية

 %3.75 1971إل       1963

 % 2.75 1986إل     1972

 %5 1989إل    01/10/1986

 %7 21/05/1990إل    02/05/1989

 %10.5 30/09/1991إل   22/05/1990

 %11.5 09/04/1994إل     01/10/1991

 %15 01/08/1995إل    10/04/1994

 %14 27/08/1996إل    02/08/1995

 %13 20/04/1997إل    28/08/1996

 %12.5 28/06/1997إل    21/04/1997

 %12 11/1997/ 17إل    29/06/1997

 %11 08/02/1998إل   18/11/1997

 %9.5 08/09/1999إل   09/02/1998

 %8.5 26/01/2000إل   09/09/1999

 %7.5 21/10/2000إل   27/01/200

 %6 2002 19/01إل    22/10/2000

 % 5.5 31/05/2003 إل    20/01/2002

 %4.5 06/03/2004إل     01/06/2003

 %4 20015إل  جوان    07/03/2004

 .2015من إعداد الباحث ابالعتماد على النشرة اإلحصائية الثالثية للبنك املركزي اجلزائري، جوان                          
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مليار دينار جزائري مبعّدل فائدة  4بقيمة  1996ديسمرب  30حيث شهدت اجلزائر أول عملية للسوق املفتوحة يف 
لكن وبسبب ضعف السوق املايل يف اجلزائر فإن استخدام   )21، اجلزائر 2008بقبق ليلى امسهان ( ، %14.94متوسط قدره 

 هذه األداة يبقى ضيقا ويقتصر على السندات العمومية.
الفائدة الذي يتقاضاه البنك املركزي من البنوك التجارية مقابل سياسة معّدل إعادة اخلصم، و الذي هو عبارة عن سعر  -

 إعادة خصم ما لديها من أوراق مالية.
حيث تبني أرقام اجلدول التغريّات الكبرية يف معّدالت إعادة اخلصم حسب السياسة االقتصادية اليت املنتهجة يف اجلزائر 

 لكل فرتة.
مد البنك املركزي على رفع نسبة االحتياطي عندما يهدف إىل احلد من االحتياطي النقدي القانوين: ميكن أن يعت -

االئتمان لعدم التوّسع يف عملية خلق النقود، وابلعكس يعتمد على خفض نسبة االحتياطي إذا أراد التوّسع يف عملية 
الحتياطي القانوين يف اجلزائر االئتمان لزايدة خلق نقود الودائع وابلتايل زايدة عرض النقود، ويلّخص اجلدول تطّور معّدل ا

إىل  2013يف الفرتة  %12ليستقر عند  2009سنة  %08، حيث شهد ارتفاع من 2015إىل  2009للفرتة 
2015. 

 . تطّور معّدل االحتياطي القانوين يف اجلزائر خالل الفرتة2جدول رقم 
 2009-2014 

 معدل االحتياطي القانوين السنوات
2009 08% 
2010 09% 
2011 09% 
2012 11% 
2013 12% 
2014 12% 

 %12 (2015مارس )
 . 2015من إعداد الباحث ابالعتماد على النشرة اإلحصائية للبنك املركزي، جوان                            

الذي متنحه تلك األدوات اليت متّكن البنك املركزي من التحّكم املباشر واحملّدد حلجم االئتمان  وهياألدوات النوعية، -ب
 البنوك التجارية، أمهها:

حيث تقوم مبوجبه السلطات النقدية بتحديد سقف للقروض املمنوحة من قبل البنوك التجارية مباشرة أتطري االئتمان،  -
وفق نسب حمّددة. تستخدم السلطات النقدية يف اجلزائر أتطري االئتمان بشكل واسع للتحّكم يف اجملّمعات النقدية سواء 

، 2015 – 2009ملقّدمة للدولة أو املقدمة لالقتصاد، حيث يبنّي اجلدول التايل توزيع هذه القروض خالل الفرتة تلك ا
 واليت تشهد ارتفاعا متزايدا هبدف متويل خمتلف الربامج التنموية اليت شهدهتا اجلزائر مؤخرا. 
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   2015-2009. القروض املقّدمة خالل السنوات 3جدول رقم 
 الوحدة: مليار دج                                                 

 2015جوان  2014 2013 2012 2011 2010 2009 القطاعات  سنواتال
 6786.2 6510 5156 4287 3726 3268 3068 قروض مقّدمة لالقتصاد
 3922 4487 5645 5712 5485 4919 4402 قروض مقدمة للدولة

 .2015ابالعتماد على تقرير بنك اجلزائر، من إعداد الباحث 
النسبة الدنيا للسيولة، حيث يقوم البنك املركزي إبلزام البنوك التجارية على االحتفاظ بنسبة دنيا من السيولة يتم  -

 حتديدها مقارنة ببعض األصول.
بلغ الالزم لتسديد مثن الواردات بصورة الودائع املشروطة من أجل االسترياد، ويدفع هذا األسلوب املستوردين إىل إيداع امل -

كما يلّخصه اجلدول   2015إىل مارس  2011، حيث شهدت استقرارا نسيب منذ ودائع لدى البنك املركزي ملّدة حمدودة
 املوايل: 

 . ودائع التسبيق على الواردات4جدول رقم 
 الوحدة: مليار دج                                                              

 ودائع التسبيق على الواردات السنوات
2011 309.7 
2012 325.2 
2013 366.7 
2014 396.4 

 375.7 2015مارس  
 .2015من إعداد الباحث ابالعتماد على النشرة اإلحصائية للبنك املركزي، جوان                            

 اليت العمليات املصرفية كتقدميه القروض لبعض القطاعات األساسية يف االقتصادكما ميكن للبنك املركزي أن يقوم ببعض 
 ذلك.قيامها ب متتنع أو تعجز البنوك التجارية عن

  تتوّقف فعالية السياسة النقدية على جمموعة من الشروط أمهها:
للسيولة أو االئتمان سواء يف جتاوب البنوك التجارية مع أدوات السياسة النقدية حبيث ال تكون هناك مصادر أخرى  -

السوق النقدية أو يف أسواق أخرى ما عدا البنك املركزي واليت ميكنها أن حتد من فعالية تدّخله على غرار التمويل الذايت 
 للبنوك وإمكانية طلب رؤوس أموال أجنبية.

طلب على القروض بسبب التغيري يف مرونة الطلب على القروض للتغرّي يف سعر الفائدة، حيث قد ال يتأثر ابلضرورة ال -
  سعر الفائدة.

كما تتوّقف فعالية السياسة النقدية على وجود سوق مالية متطّورة توفّر عّدة أنواع من األوراق املالية عند البنك املركزي   -
 ميكن العمل هبا يف هذه األسواق.

 عدم وجود تسّرب نقدي. -
 دوات السياسة النقدية.مرونة القطاعات االقتصادية املستهدفة أل -
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 احملور الثاين: أمهية التوظيفات املالية يف الصناعة التأمينية
تفرض خصوصية العمليات التأمينية املتميزة بدورة عكسية لإلنتاج على شركات التأمني تشكيل احتياطات من نوع خاص 

من ميزانية شركات التأمني العاملة يف اجلزائر، حيث توّظف يف   %70تعرف ابملؤوانت التقنية، و هي تشّكل ما يقرب 
هلم البد من الوفاء هبا  قنوات خمتلفة غالبا ما حتّددها هيأت اإلشراف والرقابة على قطاع التأمني ابعتبارها حقوق للمؤمن

 مستقبال
 املؤوانت التقنية وأهم قنوات توظيفها. 1

تتعامل شركات التأمني بكثري من احلذر واحليطة مع األخطار املؤّمنة، من خالل حماولة معرفة ما ميكن أن تتحّمله من 
خسائر ومصاريف مستقبلية ابستخدام املؤوانت التقنية، فعلى شركات التأمني أن حتتفظ أبموال احتياطية ملواجهة 

 سويتها. االلتزامات املستقبلية أو املطالب اليت مل يتم ت
 أهم احملاور اليت جيب مراعاهتا عند تقدير املؤوانت التقنية:

 التأكيد على تطبيق أسس قياس مناسبة هلا،  -
 توضيح اهلدف للمستخدمني ومتكينهم من فهم طبيعة املؤوانت وتوقيتها وقيمها. -
 ريخ إعداد امليزانية.جيب أن تكون لقيمة املؤونة أفضل تقدير للمبلغ الالزم لاللتزام املايل يف ات -
 البد من األخذ بعني االعتبار املخاطر وحاالت عدم التأكد اليت حتيط ابألحداث ذات العالقة. -
 أثر القيمة الزمنية للّنقود يف تقدير املؤونة.     األخذ بعني االعتبار جيب  -

 ة بتأمينات احلياة:   وميكن تقسيم املؤوانت التقنية إىل مؤوانت خاصة بتأمينات األضرار وأخرى خاص
مؤوانت ، حيث تلتزم شركات التأمني يف جمال أتمينات األضرار بتكوين، املؤوانت التقنية اخلاصة بتأمينات األضرار -

وهي اقتطاع جزء من األقساط ( Provisions pour Risques En Cours - PRECاألخطار السارية )
  .(47،ص 2002ثناء حممد طعيمة، ) املدين من امليزانية احملصلة من أتمينات األضرار حتّول إىل اجلانب

 - Provisions pour Sinistres A Payésمؤونة األخطار قيد التسوية )كما تلتزم كذلك بتكوين 
PSAP،)  حيث تشّكل ملواجهة االلتزامات املرتتّبة عن األخطار اليت وقعت فعال ومل يتم التصريح هبا من قبل املؤّمن له
 األخطار اليت صرّح املؤمن له هبا ومل يتم تسويتها بعد. بعد، وكذا

هي الفرق يف القيمة احلالية اللتزامات شركة ووتسمى كذلك ابملؤوانت الرايضية، املؤوانت اخلاصة بتأمينات احلياة،  -
 06/04املعّدل و املتّمم ابلقانون  1995 جانفي 25الصادر يف  95/07األمر من  74املادة  )التأمني والتزامات املؤمن له بدفع األقساط

 (2006فيفري   20الصادر يف 
سبب تكوين املؤوانت الرايضية هو وجود فرق بني قيمة القسط احلقيقية واليت تكافئ قيمة اخلطر وكذا قيمة القسط اليت 

 يدفعها املؤمن له والذي يكون غالبا على شكل دفعات متساوية.
املؤوانت التقنية على شكل استثمارات يف قنوات غالبا ما تكون حمّددة وختضع ملعايري  تلتزم شركات التأمني بتوظيف

األمان، السيولة و املردودية، حيث توظف املؤوانت التقنية املشّكلة يف أتمينات األضرار يف قنوات قصرية األجل ألن أغلب 
ا يف قنوات طويلة األجل ألن عقود أتمينات احلياة تكون عقود أتمينات األضرار سنوية، أما املِؤوانت الرايضية فتستثمر غالب

 طويلة األجل .
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 االستثمار يف شركات التأمني إىل: تنقسم قنوات
: وهي ختص كل أنواع أذوانت اخلزينة والودائع البنكية إضافة إىل األوراق املالية املتاحة للبيع االستثمارات املالية -

 ( 218 ص مرجع سبق ذكره،ثناء حممد طعيمة،  )مبختلف أشكاهلا كاألسهم والسندات
: والذي يكون إما استثمارا مباشرا بشراء عّقار حقيقي من مباين أو أراضي وأتجريها، أو استثمار االستثمار يف العقار -

 غري مباشر من خالل شراء سندات عقارية صادرة عن بنك عقاري أو املشاركة يف حمفظة مالية ألحد الصناديق العقارية.
حيث ميكن أن يكون حتليل أداء التوظيفات املالية حسب مردودية املنتجات املالية، واليت يقصد هبا كل اإليداعات املالية 
مطروح منها كل التكاليف املالية لإليداعات واليت حدثت خالل فرتة اإلستغالل، فهي عبارة عن منتجات خارج النشاط 

 ط خبصوصية كل منتج حسب ما يوّضحه اجلدول التايل:اإلستغاليل التقين لشركة التأمني، وترتب
 . مردودية املنتجات املالية5اجلدول رقم 

املداخيل املالية  املنتج التأميين
(1) 

األقساط املصدرة 
(2) 

(2(/)1) 

 1املنتج
 2املنتج
 3املنتج
... 
 nاملنتج

X1 
X2 
X3 
… 
Xn 

Y1 
Y2 
Y3 
….. 
Yn 

X1/Y1 
X2/Y2 
X3/Y3 

…. 
Xn/Yn 

 Xi Yi Xi/Yi اجملموع
       Guy Simonet, 1987, P55. 
فهناك ارتباط كبري للمنتجات املالية ابملؤوانت التقنية وخبصوصية الفروع التأمينية، وهذا لطبيعة دورة االستغالل املعكوسة 

 للصناعة التأمينية. 
 . تنظيم توظيف االلتزامات التقنية يف اجلزائر 2

جيب على شركات التأمني العاملة يف اجلزائر أن تسّجل يف خصوم ميزانياهتا اإللتزامات املقننة واألرصدة التقنية وفقا 
 للشروط احملّددة قانوان، و هذا هبدف تعزيز قدرات شركات التأمني على الوفاء ابلتزاماهتا. 

املرسوم ) توظيف االلتزامات املقنّنة يف القنوات التالية كما ترغم السلطات الوصية يف اجلزائر شركات التأمني العاملة على
 :(2013املؤرخ يف  114-13التنفيدي رقم 

 : وتضم كل من سندات احلزينة، ودائع لدى اخلزينة أو أي التزامات تصدرها الدولة أو تتمّتع بضماهنا. قّيم الدولة -
املؤسسات اجلزائرية للتأمني وإعادة التأمني واملؤسسات املالية : وتظم أسهم القيم األخرى املنقولة والسندات املماثلة -

األخرى، أسهم  شركات التأمني  وإعادة التأمني األجنبية بعد موافقة هيأت الرقابة وأسهم املؤسسات الصناعية والتجارية 
 اجلزائرية.

 ية العينية.، وتضم العقارات املبنية داخل الرتاب الوطين واحلقوق العقار األصول العقارية -



                                                                                                           Āfāq iqtiṣādiyyaẗ Journal 
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وتضم السوق النقدي حيث تتصل شركة التأمني ببنك اجلزائر وتعلمه عن املبلغ املراد توظيفه التوظيفات األخرى،  -
ومعّدل الفائدة الذي ترغب به ويف املقابل تقوم اهليئة املقرتضة ابلتسجيل وفق شروط اإلقراض لدى البنك املركزي ليقوم هو 

يسمح القانون بتوظيف ودائع لدى املتنازلني، أو ودائع ألجل لدى البنوك أو أي نوع أخر من  بدوره ابلتوفيق بينهما. كما
 التوظيفات حيّدده التنظيم

 (2013مارس  28املؤرخ يف  114-13املرسوم التنفيدي رقم ) 
 كما جيب على شركات التأمني أن تكّون األرصدة املقنّنة القابلة للخصم التالية:

 رصيد الضمان، -
 الرصيد التكميلي اإللزامي ألرصدة اخلسائر املطلوب دفعها، -
 رصيد أخطار الكوارث الطبيعية، -
 رصيد جماهبة استحقاق االلتزامات املقننة. -

ابإلضافة إىل أنه ميكن هلا تكوين أي رصيد أخر مببادرة من هيأهتا املتخصصة، والبد عليها كذلك تكوين أرصدة تقنية يف 
 ألشخاص مثل:جمال التأمني على ا

 رصيد التعديل، -
 رصيد اخلسائر املطلوب دفعها، -
 وابقي األرصدة احلسابية يف جمال التأمينات على احلياة،  -
 رصيد املسامهة يف األرابح التقنية، -
 رصيد األقساط غري املكتسبة. -

تزامات املقننة لشركات التأمني و املتعّلق ابالل 2013مارس  28املؤرّخ يف  114-13رقم  التنفيذيحيث أشار املرسوم 
، إىل كيفية حساب كل نوع 18وإعادة التأمني و الصادر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية، عدد 

 من هذه األرصدة و اليت تدّعم يف جمملها املالءة املالية لشركة التأمني.     
 على التوظيفات املاليةاحملور الثالث: أتثري معّدالت الفائدة 

يعترب خطر التغري يف معّدالت الفائدة من بني األخطار اليت البد لشركة التأمني أن تتحّكم فيها، وهذا بسبب أتثريها 
الكبري سواء على القسط التأميين الواجب الدفع لكوهنا تكون حمل إيداع فوري يف البنوك أو على قيمة التعويضات. يف هذا 

إلشارة أن كثري من شركات التأمني استطاعت مواجهة كل مصاريف التسيري من خالل فقط عائدات اإلطار، ميكن ا
 اإليداعات املالية ملا كانت معّدالت الفائدة عليها مرتفعة.

من جهة أخرى، تضطر شركات التأمني، يف بعض األحيان لظروف املنافسة أو لظروف أخرى خاصة ابلعمالء إىل إصدار 
وبذلك االلتزام بضمان تغطية أخطار معيّنة دون حتصيل األقساط التأمينية. رغم كون العملية توفّر تسهيالت عقود أتمينية، 

إضافية للعمالء يف جمال الدفع، إال أهنا تعتبـر خطـرا كبيـرا إذا عّمـت يف الشركة وقد يهّدد توازهنا سواءا من الناحية التقنية أو 
 االعتبارخاصة املالية منها. فالبد على الشركة أن تتبع سياسة متوازنة أتخذ بعني من انحية النتائج خارج االستغالل 

طلبات العمالء يف جمال أتجيل الدفع وتوازانهتا املالية اليت تتأثر مع تعميم العمل هبا، و هذا لن يكون إال من خالل اختيار 
 جّيد لعمالء هلم القدرة على الوفاء ابلتزاماهتم.
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 الفائدة على منتجات التأمني على احلياة. خطر معدالت 1
يكون غالبا اهلدف من شراء منتجات التأمني على احلياة هو االّدخار ملواجهة التبعات الغري مرغوب فيها مستقبال، حيث 

( Taux Minimum Garantieتقرتح شركة التأمني عند تسعريها هذا النوع من املنتجات حد أدىن مضمون )
ية احلصول على سيولة نقدية عند احلاجة، مبعىن إمكانية املؤمن له أن يعيد اسرتجاع املبالغ املدفوعة ابإلضافة إىل إمكان

( و يف كل وقت. هذه le rachatعلى شكل أقساط أتمينية أو جزء منها من خالل ما يعرف إبعادة الشراء )
مان عوائد مالية كبرية انجتة عن بعض اخلصوصية تسببت مؤخرا يف مشاكل مالية لشركات التأمني بسبب التزاماهتا ض

 التغطيات مقابل اخنفاض مستمر يف معدالت الفائدة الناجتة عن السياسة النقدية للسلطات النقدية.
حيث يطرح إشكال أخر يف جمال مدى توافق مدة اإللتزامات التقنية بعوائدها احملّددة يف عقود التأمني بكل أنواعها و كذا 

تلف أنواع األصول، واملردود املنتظر من كل نوع من هذه األصول، مما يطرح عدة خماطر يف كيفية عملية توظيفها يف خم
تسيري هذه العوائد واليت ترتبط كلها مبعّدالت الفائدة و بتوّجه املؤمن هلم اجتاه هذه العوائد، فأي اختالل بني عوائد 

الناجتة عن أي سياسة نقدية للبنك املركزي و اليت مل تتوّقعها  األصول )التوظيفات املالية( و اخلصوم )اإللتزامات التقنية(
 شركة التأمني سيكلفها إمكانية عدم القدرة على الوفاء ابلتزاماهتا اجتاه املؤمن هلم.

كما ميكن أن يكون التأثري حمدودا على أتمينات األضرار ابعتبار أغلبها يكون على املدى القصري ما عدا بعض أنواع 
 Responsabilité Civileاليت تتميز بنوع من اخلصوصية كتأمينات املسؤولية املدنية العشرية ) التأمينات

Décennale( وأتمينات الكوارث الطبيعية )Assurances des Catastrophes Naturelles فاألوىل ،)
التأمني يف اجلزائر التعامل معها سنوات، أما النوع الثاين فاملشرّع اجلزائري يفرض على شركات  10ميتد مداها الزمين إىل 

 décret exécutif n° 04-272 du )سنة من خالل حتديد طبيعة وكيفية تقييد االلتزامات التقنية اخلاصة هبا 20ملدة 

29 août 2004) . 
/أو حتد من و تعترب اسرتاتيجية شركة التأمني اجتاه  عمليات التعويض و كيفية تطّورها  من العوامل اليت ميكن أن تزيد و 

 أتثري معّدالت الفائدة على نشاطها.
 les primesو مما يزيد كذلك الصعوابت على شركات التأمني هو حمدودية سلطتها يف التصّرف يف أسعار الضماانت )

d’assurances نتيجة للوضع االقتصادي ككل ابإلضافة إىل تدهور القدرة الشرائية للمواطن الناجتة عن عدة عوامل  )
ط هي األخرى ابلسياسة النقدية على غرار سياسة الصرف بتخفيض  قيمة الدينار مثال يف حالة اجلزائر، ابإلضافة إىل ترتب

 laزايدة تنافسية القطاع من خالل تشجيع مداخل جديدة للمنافسة على غرار مدخل صريفة التأمني )
bancassurance (جانفي 25يف  الصادر 95/07األمر  )2006( املعتمد يف اجلزائر سنة. 

( إمكانية إفالس عدد من شركات التأمني على احلياة ذات احلجم الصغري على moody’sوقد توقّعت وكالة التنقيط )
املستوى األورويب والدويل ميكن أن يؤدي يف مرحلة أوىل إىل اهتزاز ثقة املؤمن هلم يف فرع أتمينات احلياة، و هذا ألن 

يرتكز عموما على معدل أدىن مضمون مرتفع مقارنة ابملتوسط املعمول ميكانيزم عمل أتمينات احلياة 
 . (.https://www.moodys.com,) consulté le 05/02/2016به

https://www.moodys.com/
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ختفيض على املستوى الدويل هناك اختالف كبري يف السياسات النقدية بني الدول الكربى لكنها تشرتك يف التوجه حنو 
معّدالت الفائدة على املدى البعيد مما يؤّدي ابلضرورة إىل ختفيض يف معدالت العائد على خمتلف أنواع السندات ابعتبارها 

 ..Revue sigma N° 04/2015, , p06 أهم القنوات اليت تعتمد عليها شركات التأمني يف توظيف التزاماهتا التقنية
( أبن هناك ضرورة إىل التوجه حنو HCSFلس األعلى لإلستقرار املايل يف فرنسا )على سبيل املثال، تشري تقديرات اجمل

 ختفيض العوائد املالية على أتمينات احلياة وهذا ابلنظر إىل معّدالت منخفضة للفائدة خالل الفرتة األخرية
consulté le 10/09/2015. www.l’opinion.fr. 

( أن  FED -  la reserve federalما تشري أخر إحصائيات السلطات النقدية يف الوالايت املتحدة األمريكية )ك
و هذا منذ األزمة املالية  %0البنك املركزي األمريكي سيبقي معّدالت الفائدة على ما هي عليه حاليا و اليت تؤول إىل 

القتصاد األمريكي هبدف اإلبقاء على معدالت دنيا للتضخم و ابلرغم من حتّسن بعض مؤشرات ا 2008العاملية لسنة 
 دعم أكثر عوامل النمو االقتصادي، حسب ما تشري إليه إحصائيات املنحىن املوايل:

 . تطّور معدالت الفائدة يف الوالايت املتحدة األمريكية2الشكل رقم 
 2015 – 1999للفرتة  

 

 
                   http://www.federalreserve.gov , consulté le 17/09/2015. 

 
حيمل يف طياته الكثري من  %0فالتوجه العام حنو أسعار فائدة على املستوى الدويل يف املستقبل مبعّدالت تؤول إىل 

املشاكل ابلنسبة لشركات التأمني خصوصا ما تعلق هبا بتأمينات احلياة، هذا االهنيار هو نتيجة ابألساس لتأثري السياسة 
هبدف مساعدة احلكومات والبنوك على إجياد بدائل متويلية من خالل  2008النقدية للبنوك املركزية املتبناة منذ أواخر 

فيض معّدالت الفائدة مما أدى إىل اخنفاض العوائد املالية للتوظيفات املالية لشركات التأمني، فتوّجهات الدفع حنو خت
السياسة النقدية احلالية اخلاصة مبعّدالت الفائدة مفيد للحكومات و البنوك و لكنها ستسبب متاعب مالية كبرية لشركات 

 التأمني.  
فاض قدرات املناورة وقلة البدائل ابلنسبة لشركات التأمني عند أي تغيري يف كل هذه العوامل تؤدي ابلضرورة إىل اخن

 مّعدالت الفائدة.
 و تبقى حدة املشكلة مرتبط كذلك بـ  :

 التوظيف ابلنسبة لشركة التأمني، ةاسرتاتيجي -
 مستوى الضمان اخلاص مبعدل الفائدة املمنوح يف عقود التأمني على احلياة، -

http://www.l'opinion.fr/
http://www.federalreserve.gov/
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ني على إشراك املؤمن هلم يف حتّمل و / أو االستفادة من اخنفاض و / أو ارتفاع معدالت الفائدة املعتمد قدرة شركة التأم -
 - (، la participation bénéficiaireعليهـا يف أتمينـات احليـاة، و هـذا مـن خـالل تقنيـة املشـاركة يف األرابح )

 .(la durationدة الزمنية وقيمة األموال )مدى التوافق بني خصوم وأصول ميزانية شركة التأمني من حيث امل
فقيمة التوظيفات املالية ترتكز أساسا على معّدالت الفائدة احملّدد وفق السياسة النقدية للبلد، والتغري يف هذه املعّدالت 

 لها يف أصول الشركة.يشّكل خطرا كبريا ابلنسبة لعوائد التوظيفات املالية لشركات التأمني مما يؤثّر على التزاماهتا و كذا متثي
 يف املسامهة يف إدارة خماطر السياسة النقدية 2. دور نظام املالءة املالية 2

تتسبب السياسة النقدية يف أاثر مباشرة على االستقرار املايل خصوصا على املالءة املالية لشركات التأمني، لذلك تلزم 
كل القيم السوقية لألصول وتقييمها ابلقيمة املستقبلية اليت   االعتبارالفاعلني يف اجملال أن أيخذ بعني  2معايري املالءة املالية 

 تخدام أدوات التنبؤ املناسبة.تقرتب من الصحة وهذا ابس
وتعترب قواعد املالءة يف الصناعة التأمينية من بني أهم أسباب ضمان جناحها واستمرارها ودعم ثقة أصحاب املصلحة، لكن 

 هذه القواعد تطرح مجلة من التحدايت أمهها يرتبط ابإلطار القانوين، ابإلضافة إىل حدود ومستوايت هذه القواعد.
ملالءة ميكن أن يضيف عدة إجيابيات لسوق التأمينات سواء على املستوى احمللي أو الدويل، أمهها، مواكبة تطبيق قواعد ا

متطّلبات العوملة، التناسق والتناغم، حبيث ميكن معاجلة بياانت الشركات بصورة متماثلة وقابلة للمقارنة، ابإلضافة إىل تلبية 
كل سهولة مع إمكانية مواجهة أخطار املستقبل خصوصا ما ارتبط هبا ابلتغريات املتطّلبات القانونية لقوانني معظم الدول ب

 الغري متوقّعة يف األسواق املالية واألاثر الغري مرغوب فيها للسياسة النقدية على استثمارات شركات التأمني.
بطة بسوق التأمينات وتعزيز محاية ملواكبة تطّورات املخاطر املرت 02وقد أصدرت املفوضية األوروبية نظام املالءة املالية 

 حقوق املؤمن هلم، محلة األسهم واحلفاظ على املصداقية والثقة اليت تربط أطراف العملية التأمينية. 
أساسا على مبدأ ضرورة أن حتوز شركة التأمني على حد أدىن من األموال اخلاصة،  01كان يرتكز نظام املالءة املالية 

دفع  2008ية أبصول مقبولة، إىل أن مستجدات سوق التأمني و تبعات األزمة املالية العاملية لسنة وتغطية التزاماهتا التقن
على أن تكون عملية  التطبيق سنة  2009يف نوفمرب  02بلدان االحتاد األورويب إىل التفكري يف نظام املالءة املالية 

 .2016و قد مت أتجيل التطبيق إىل غاية أفريل  2013
يكتفي ابملعايري الكمية لقياس املالءة ولكن أيضا يبحث يف املعايري الكيفية اليت ميكن أن تؤثر يف نشاط شركة  فالنظام ال

 التأمني، وهو يسمح:
يف جمال إدارة  لإلكتوارينيمبواكبة أعمال اجلمعية الدولية ملراقيب التأمني، وجملس املعايري احملاسبية الدولية واجلمعية الدولية  -

 املخاطر،
 art 15. Loi 335/2, journal officiel de مبواءمة أحسن للحد األدىن لرأس املال اخلاص بشركة التأمني مع األخطار -

l’union européenne du 17/12/2009.)  

 art 02. Loi 335/2 journal officiel de l’union européenne du مبزيد من التكامل بني أسواق التأمني األوروبية -

17/12/2009. 

 بنشر املعلومات للعموم بغرض تعزيز الشفافية والثقة ودعم انضباط السوق، -
مبعاجلة املخاطر املرتبطة بعناصر اخلصوم وأصول ميزانية شركة التأمني وخصوصا ما ارتبط بعمليات التوظيف املايل وأاثر  -

 خمتلف السياسات عليها.
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 ACP, Autorité de Contrôle Prudentiel, mars الث ركائز أساسية، كما يليعلى ث 02يرتكز نظام املالءة املالية 

2011, p04. 

 الركيزة األوىل: املتطّلبات الكمية اخلاصة ابلتقييم -
األدىن لرأس املال اخلاص حبيث تكون هناك ضرورة لتنسيق مستوى احلذر املرتبط ابملتطلّبات الكمية من حيث قيمة احلد 

 املطلوب
  Minimum Capital Requirement.  مبا يسمح ابمتصاص التبعات املالية لوقوع خطر كبري غري متوّقع ميكن

أن يؤثّر يف أصول الشركة و الذي أيخذ بعني اإلعتبار خصوصية فروع التأمني اليت متارسها، أهم املخاطر اليت ميكن أن 
ا التأمينية،  سياسة التسعري و التوظيف املايل و أهم تبعات تعرتضها، هيكلة احملفظة التأمينية،  البعد االسرتاتيجي لعملياهت

 السياسة النقدية عليها
Adapté de l’ACP, 2010, p 10.  . 

وهليئة الرقابة على املستوى األورويب احلق يف فرض تطبيق النموذج املناسب على شركات التأمني وإعادة التأمني العاملة يف 
 األخطارالسوق األورويب ملواجهة هذه 

Danièle Nouy, 2010, p1. 

 الركيزة الثانية: املتطّلبات الكيفية وأدوات الّرقابة واملراجعة الداخلية -
حبيث يبنّي فيه املتطلّبات الكيفية وأدوات الرقابة واملراجعة الداخلية وتسيري املخاطر يف نظام املالءة. اهلدف من هذا 

ى إدارة والتحّكم يف خماطرها من خالل تبين مقاربة إدارة خماطر الشركة املستوى هو ضمان أن تكون الشركة يف مستو 
Entreprise Risque Management     .حىت تكون لوحدها قادرة على حتديد و تقييم و مواجهة خماطرها 

 الركيزة الثالثة: إجياد نظام ملعلومات احرتازية -
ات املتعّلقة ابإلفصاح والشفافية لذوي املصلحة، من قبل السلطة حبيث يتم تنسيق وتبيان خريطة الطريق لتنفيذ املتطّلب

 .Autorité Européenne de contrôle des assurances األوروبية ملراقبة التأمينات

فاهلدف من هذه الركيزة هو تعزيز الشفافية واإلفصاح، ابإلضافة إىل تبيان كيفية تقدمي املعلومات الضرورية والقوائم املالية 
 ناسبة لسلطات املراقبة يف التأمينات على مستوى الدول األوروبية.   امل

يسمح إبدارة اسرتاتيجية ورقابة أحسن ملخاطر شركات التأمني سواء التقنية، التشغيلية أو املالية.  02فنظام املالءة املالية 
افة إىل حتدايت أخرى جيب التعامل ، ابإلض لكن رغم ذلك فتطبيق هذه املعايري سيصطدم بتشريعات وحميط شديد التعقيد

 معها، أمهها يتعّلق ابلعناصر التالية:
يتطّلب التحديد الدقيق للتدفقات املستقبلية املرتبطة ابلتزامات شركة  02تقييم املؤوانت التقنية وفق نظام املالءة املالية  -

 التأمني يف اتريخ التقييم، مما يستدعي مؤهالت بشرية. 
 رأس املال اخلاص وفق مقاربة اقتصادية كما هو موضح يف اجلدول املوايل:صعوبة تصنيف  -

 02. تصنيف عناصر رأس املال اخلاص وفق نظام املالءة املالية 6اجلدول رقم 
 رأس املال اإلضايف رأس املال القاعدي                   

 النوع الثاين النوع األول عايل 
 الثالثالنوع  النوع الثاين متوسط 
 - النوع الثالث ضعيف

Danièle Nouy, www.ffsa.fr/webffsa/risques.nsf/html/Risques_89_0004.htm 

Consulté le: 31/08/2012. 

http://www.ffsa.fr/webffsa/risques.nsf/html/Risques_89_0004.htm
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يشمل رأس املال القاعدي ورأس املال اإلضايف، فرأس املال رأس مال شركة التأمني  02فحسب نظام املالءة املالية 
القاعدي هو عبارة عن الفرق بني األصول واخلصوم منقوص منه قيم األسهم اليت متلكها شركة التأمني أو إعادة التأمني، 

ميكن االعتماد عليها  ومضافا إليه الديون التابعة، أما رأس املال اإلضايف فهو عبارة عن عناصر من رأس املال اخلاص واليت
يف مواجهة اخلسائر املمكنة، وهي تتكّون من اجلزء غري املدفوع من رأس املال االجتماعي مثل الضماانت أو أي التزام 

 تعاقدي أخر.
هذا التصنيف قد يطرح مجلة من الصعوابت املرتبطة بعناصر رأس املال اخلاص وكذا القنوات املوافقة لتمثيله يف أصول 

 ووفقا ألي معّدالت فائدة اليت ترتبط هي األخرى ابلسياسة النقدية للسلطات املعنية. 02فق نظام املالءة املالية الشركة و 
ابلنسبة لشركات التأمني العاملة يف اجلزائر، يعترب النظام املايل احملاسيب اجلديد أداة مساعدة جدا يف عملية تبين نظام املالءة 

 مبدأ القيمة االقتصادية يف تقييم عناصر امليزانية وفق املستجدات احملاسبيةألنه يعتمد على  02املالية 
La  loi n°07-11 

du 25 novembre 2007)) . 
لكن ما يعاب على هذا النظام ابلنسبة لبيئة األعمال يف اجلزائر هو انعدام سوق لعناصر األصول، ابخلصوص األصول 

التقييم االقتصادي وفق النظام املايل احملاسيب وبذلك يصعب معها تبين تطبيق نظام املالية منها مما يستحيل معها اتّباع 
 يف السوق اجلزائري. 02املالءة املالية 

 النتائج والتوصيات:
للسياسة النقدية أمهية كبرية يف توجيه االقتصاد حنو التنمية سواء من خالل التحّكم يف معّدالت التضخم أو مرافقة برامج 

القتصادي. وقد أثبتت التجارب يف اجملال جناعة أدوات السياسة النقدية يف كثري من الدول، خصوصا ما تعّلق اإلنعاش ا
و اليت ال تزال تبعاهتا قائمة يف   2008منها أبسعار الفائدة اليت كان االعتماد عليها كبريا بعد األزمة املالية العاملية لسنة 

مة توّجها حنو خفض هذه املعّدالت لتشجيع االستثمار احلقيقي، لكن هذا كثري من الدول، حيث تبّنت الدول املتقد
التوجه كان له أثرا كبريا على التوظيفات املالية لشركات التأمني خصوصا تلك املتخّصصة يف أتمينات احلياة، حيث 

 لطويل. أصبحت حاليا من بني أهم الرهاانت اليت البد من التحّكم يف تبعاهتا على املدى املتوسط و ا
كما جتدر اإلشارة أن للسياسة النقدية أتثري على توّجهات املؤمن هلم ابللجوء إىل خيارات أخرى بديلة عن املنتجات 
التأمينية املشاهبة أكثر مردودية مثل املنتجات البنكية، من خالل أتثري معّدالت الفائدة املتاحة يف السوق على طلبات 

ك شركات التأمني ملزمة ابلبحث عن أنواع أخرى للتوظيفات املالية واليت ميكن أن إعادة شراء الضماانت، فتكون بذل
تكون يف توقيت غري مناسب حيث ميكن أن تسّبب هلا خسارة من منطلق املؤمن له قد ضمن حد أدىن من العائد عن 

 املنتجات التأمينية اليت حبوزته.
يطلبه املؤمن هلم ولكن تعترب كذلك املرونة وإشكالية اسرتجاع والبد من اإلشارة كذلك أن عنصر املردودية ليس كل ما 

األموال يف أي وقت، اإلعفاءات الضريبية وبعض االمتيازات األخرى املرتبطة على سبيل احلصر يف منتجات التأمني على 
توّجهات وخيارات املؤّمن احلياة دون غريها من املنتجات البنكية األخرى، من بني العناصر املّهمة اليت ميكن أن تتحّكم يف 

 هلم اجتاه خمتلف املنتجات املالية سواء تلك املرتبطة بقطاع البنوك أو بقطاع التأمينات.
هبدف التعامل مع هذه التحّدايت املستجدة يف جمال أتثري السياسة النقدية على نشاط شركات التأمني خصوصا ما ارتبط 

 منها بعمليات التوظيف املايل هلا، نقرتح:
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على شركات التأمني أخذ كل احتياطاهتا لكي تتمكن من الوفاء ابلتزاماهتا املستقبلية مع احلرص على ضمان مردودية  -
 وتنافسية ملنتجاهتا ابإلضافة إىل دراسة طبيعة التوليفة اليت ميكن من خالهلا توظيف أمواهلا.

 ت أتمينية.جيب عليها دراسة توقّعات طلب هذه األموال املودعة على شكل ضماان -
إعادة النظر يف مستوايت الضمان اخلاص مبعّدالت الفائدة الدنيا املمنوح يف عقود التأمني على احلياة على املدى  -

 الطويل،
ضرورة إشراك املؤمن هلم يف حتّمل و / أو اإلستفادة من اخنفاض و / أو ارتفاع معّدالت الفائدة املعتمد عليها يف  -

 (، la participation bénéficiaireمن خالل تقنية املشاركة يف األرابح ) أتمينات احلياة، و هذا
ضرورة التوفيق وحتقيق نوع من التجانس والتناسب بني خصوم وأصول ميزانية شركة التأمني من حيث املدة الزمنية وقيمة  -

 مبا يتناسب والتغريات املستمرة يف معّدالت الفائدة، .(la durationاألموال )
بد من إعادة النظر يف طبيعة األخطار اليت حتكم عمل شركات التأمني وإدراج أخطار تغرّي سعر الفائدة ضمن ال -

 العناصر األساسية اليت البد من التعامل معها مستقبال.
 معاجلة االخنفاض يف أسعار الفائدة من خالل التفكري يف إمكانية زايدة هامش األرابح التقنية اليت تفرض يف تسعري -

 املنتجات، و هذا ابلرغم من التأثري على توّجه املؤمن هلم  حنو بدائل أخرى.
ضرورة إعادة النظر يف القنوات احملّددة للتوظيف املايل لشركات التأمني وتوجيهها حنو قنوات استثمارية تتماشى وأهداف  -

 ابملنتجات البنكية املرتبطة مبعّدالت الفائدة،السياسة النقدية حنو تشجيع االستثمار يف االقتصاد احلقيقي بدل االكتفاء 
ضرورة إعادة النظر يف كيفيات متثيل االلتزامات التقنية لشركات التأمني مبا يتماشى مع األهداف اجلديدة للسياسة  -

 النقدية، 
تثمار احلقيقي البحث يف كيفية تطوير السوق املايل كأحد البدائل املهمة يف توظيف أموال شركات التأمني حنو االس -

 بعيدا عن معّدالت الفائدة.
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Āfāqiqtiṣādiyyaẗ Journal - Volume 4. Issue 7. Jan 2018.                                (17)                                 

                                                                                                 
 

 

 

AFIQ 
 

 
 
 

 املراجع:
 الكتب:
 .2004-2003االقتصادية الكلية، الدار اجلامعية، مصر،  أمحد حممد مندور، مقدمة يف النظرية -1
 .2002ثناء حممد طعيمة، حماسبة شركات التأمني ،دار يراك ، الطبعة الثانية، مصر  -2
عبد احلميد عبد املطلب، السياسات االقتصادية على مستوى االقتصاد القومي)حتليل كمي(، جمموعة النيل  -3

 .2003العربية، القاهرة، الطبعة األوىل، 
 .2003عبد اجمليد قدي، املدخل إىل السياسات االقتصادية الكلية، ديوان املطبوعات اجلامعية،  -4

 التقارير و امللتقيات:
بقبق ليلى امسهان، إصالحات النظام املصريف اجلزائري و انعكاساهتا على فعالية السياسة النقدية، امللتقى الدويل  -1

 ، اجلزائر.2008مارس  12و 11جامعة ورقلة،  حول إصالحات النظام املصريف اجلزائري،
 :و التشريعات القوانني
الصادر يف  06/04املعّدل و املتّمم ابلقانون  1995جانفي  25الصادر يف  95/07من األمر  74املادة  -2

مارس  15الصادرة يف  15، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية رقم 2006فيفري   20
2006. 

الصادر يف  06/04املعدل واملتّمم ابلقانون  1995جانفي  25الصادر يف  95/07من األمر  252املادة  -3
مارس  15الصادرة يف  15، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية رقم 2006فيفري  20

2006. 
واملتعّلق اباللتزامات املقننة  2013مارس  28املؤرخ يف  114-13رقم  من املرسوم التنفيدي 24املادة  -4

، الصادرة يوم 18لشركات التأمني وإعادة التأمني، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، عدد 
 .2013مارس  31

مات املقننة لشركات التأمني واملتعّلق اباللتزا 2013مارس  28املؤرخ يف  114-13املرسوم التنفيدي رقم  -5
مارس  31، الصادرة يوم 18وإعادة التأمني، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، عدد 

2013. 
 ، اجلزائر.2003أوت  26املتعلق ابلنقد والقرض و الصادر يف  11-03من األمر  35املادة   -6

 
 املراجع ابللغة األجنبية:

 

1- ACP, Autorité de Contrôle Prudentiel, analyse et synthèses, solvabilité 02, principaux 

enseignement de la cinquième étude quantitative d’impact (QIS5), banque de France, 

mars 2011. 

2- Adapté de l’ACP, Autorité de Contrôle Prudentiel, modèles interne, banque de France, 

novembre 2010. 

3- Alain Genard, la politique économique, Avril 2003, 

http://www.restode.cfwb.be/sc_eco/Kaldor.pdf. 

4- Art. 04 et 07 du décret exécutif n° 04-272 du 29 août 2004 relatif aux engagements 

techniques nés de l'assurance des effets des catastrophes naturelles. 

http://www.restode.cfwb.be/sc_eco/Kaldor.pdf


                                                                                                           Āfāq iqtiṣādiyyaẗ Journal 
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