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   أتقدم بقلب شاكر و نفس خاشعة هللا سبحانة و �عا�� بحمده قبل الر�ىى و بحمده ح�ى ير�ىي

ً" 
ً
 قال عزوجل ً"و ق�ىي ر�ك أال �عبدوا إال إياه و بالوالدين إحسانا

    إ�� من �انت سببا �� وجودي فأوجدت دوما �� قل�ي ,إ�� أعز ا�خلق عندي ال�ي �انت �صل فكنت فرعها ,ا�� من 

�سطت حجرها ساحة ملداعب�ي ا�� من �انت  دعو��ا سبب نجا�� ا�� من ��جلت نطقي ا�� أس�ي معا�ي ا�حب و 

 الدالل و قرة عي�ي  

     ا�� من أمدت�ي منبعا غز�را من العواطف و بحر واسعا من ا�حنان و ا�� من حملت�ي و هنا ع�� وهن" أمي العز�زة 

" 

 

   ا�� أعز ما أملك �� الوجود ا�� إ�سان رأيتھ ب�ن الناس رجال و ب�ن الرجال بطال و ب�ن �بطال مثال,ا�� من

    هيأ �� أسباب الراحة و السعادة و �عب من أج�� و دل�ي ع�� ال�� و �مان ,ا�� من مدى �� يد العون 

      و املساعدة ع�� إتمام مشواري الدرا�ىي و لم يبخلف ع�� �شيئ ,إ�� أس�ي معا�ي التقدير و العرفاًن " أ�ي 

 العز�ز"

  " الذي ساعد�ي �� إنجاز مذكر�يموزاوي و ا�� �ستاذ املؤطر "�ستاذ 

 

 و ا��  �ل إخو�ي :ً احالم,سهام ,دمحم �م�ن و عبد ا�حق

 

 و ا�� منايا و ذا�ي

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 �سـم هللا الرحمـن الرحيــم

 

 قال هللا التعا�� : "وقل اعملوا فس��ي هللا عملكم و رسولھ و املؤمنون "

 

 و قال أيضا :"انما يخ�ىى هللا من عباده العلماء "

 

*إن الشكر �ل الشكر ، و ا�حمد �ل ا�حمد � �ع�� ،بارئنا و مسبب نجاحنا و ان من أسباب نجاحنا أ�خاص 

 وقفوا إ�� جانبنا و آزرونا و ن�حونا و قومونا .

 

*أتقدم بخالص التقدير و �ح��ام إ�� �ل من ساعد�ي �� انجاز هذا العمل أستاذي املوقر املشرف ع�� عم�� 

 �ستاذ "موزاوي عبد القادر  "

 

*كما اخص بالشكر و �متنان للسادة �� و�الة التام�ن خاصة من قاموا باستقبا�� و إمداد يد العون �� النجاز 

 هذه املذكرة .

 

 و شكــــــــــرا
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 مقدمة عامة
 

            

 عامةمقّدمــــة 

 

              من املشا�ل ال�ي توجھ الفرد �� حياتھ أمنھ و أمانھ، مهو يتعّرض إ�� الكث�� من �خطار 

اصة، لذلك وجب البحث عن 
ّ

وتصادفھ ظروف قاسية، قد ال يقدر ع�� مواجه��ا بإم�انّياتھ ا�خ

الوسائل و �ساليب ال�ي من شأ��ا أن تضّيق حدود ا�خسائر الّناتجة عن هذه ا�خاطر إ�� أد�ى �سبة 

ممكنة. 

�� القديم �ان التضامن �جتما�� وسيلة تحّقق لإل�سان � من ا�خاطر ال�ي يتعرض لها، إ�� جانب 

�ي �ان ي�جأ إل��ا الفرد، لكن سرعان ما إنتشرت روح الفردّيةو�ستقاللية 
ّ
وسيلة �دخار ال

خاّصة �عد تطور ا�جتمعات و دخولها عصر الصناعة و التكنولوجيا و املنافسة. 

فظهرت فكرة جديدة تقوم ع�� أساس الّتضامن و مؤادها أنھ من �فضل توزيع الّنتائج الّضرة �حادث 

ما ع�� مجموعة من �فراد، فتتعاون بذلك ا�جماعة ع�� �غطية ا�خطر الذي يتحقق بالنسبة ل�ل فرد 

م��ا و تضمن لھ بذلك �من و �مان و هذه الفكرة ا�جديدة �س�ى الّتأم�ن و �� �لمة مشتقة بذا��ا من 

 �لم�ي أمن وأمان.

فأساس فكرة التأم�ن إذن هو إعتماد الفرد ع�� رصيد مش��ك، أي ع�� مجموعة أموال �ساهم �� 

سبة ل�ل مساهم حق قانو�ي ع�� هذا �دخار و 
ّ
ت�و���ا عدد من املؤّمن لهم بدفع أقساط، و ينشأ بالن

�حتياط ما �ع�ن ع�� الوقوف �� وجھ ا�خاطر و �� هذا التعاون و التضامن �جتما�� ما يضمن 

التحكم ف��ا مّما يحملھ املستقبل من مصاعب و أضرار، فالتأم�ن ينشأ �من من �ضرار و ا�خسائر 

ال�ي ��ّدد الفرد �� مالھ و �خصھ. 

و عالوة ع�� ذلك، فإّن الّتأم�ن يؤّدي إ�� نتائج إقتصادّية هاّمة، نتيجة توظيف رؤوس �موال و اعادة 

ت�و���ا، و �� هذا دفعا ل�جلة التنمية �قتصادية، و نظرا لفوائده فقد دخل الّتأم�ن �� مجاالت عديدة 

تختلف بإختالف أنواع �خطار ال�ي ��دد ��سانن لذلك �ستعمل املشرع ا�جزائري ال�لمة �� صيغ 

ا�جمع أي ً التأميناًت و يقصد ��ا التأمينات ا�خاصة أو التجار�ة، و�� تأمينات مجال القطاع املصر��، 

تتو�� ممراس��ا شر�ات تجارّ�ة تتخذ ش�ل شركة ذات أسهم، أو شر�ات �عاضدية و كذا التأمينات ع�� 

��خاص، ا�حرائق...ا�خ. 

طرح �ش�الية: 

عرف التأم�ن �� ا�جزائر عدة تطورات منذ �ستقالل ح�ى يومنا هذا، خاصة �عد دخول ا�جزائر �� 

إقتصاد السوق، وعليھ �غ�ّ�ت القوان�ن املتعلقة بنشاط التأم�ن و أصبح بذلك قطاع إقتصادي �ساهم 

بقوة �� التنمية �قتصادية. 

و بالتا�� فمن الطبي�� أن ي�ون لشر�ات التأم�ن محاسبة خاصة �عا�ج جميع عمليا��ا املالية من حيث 

�قساط و توظيف املدخرات و ت�و�ن �موال �حتياطية...ا�خ. 
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 مقدمة عامة
 

؟ كيف تتم املعا�جة ا�حاسبية للتاميناتو عليھ ف

فرضّيات : 

مبادئ ا�حاسبة ا�خاصة بالتأمينات �� نفسها مبادئ ا�حاسبة العامة.  •

ا�خطط الوط�ي ا�حاس�ي للّتأمينات مختلف تماما عن ا�خطط ا�حاس�ي الوط�ي، أم هو  •

 مستنبط منھ.

 م��انيات شر�ات التأم�ن �� نفسها م��انية مؤسسة أخرى . •

ر�ما ت�ون ا�حاسبة ا�خاصة �شر�ات التأم�ن مستمدة من ا�حاسبة العامة و أضيف لها �عض  •

 ا�حسابات املتعلقة بنشاط التأم�ن، أو ر�ما مختلفة ع��ا تماما.

دوافع إختيار املوضوع: 

تم إختيار هذا البحث لعدة أسباب م��ا: 

أهمية املوضوع �ون التأم�ن أصبح قطاع مهم و حساس �� النشاط �قتصادي. 

إنتشار و �عدد شر�ات التأم�ن العمومية و ا�خاصة و تطور نتائجها خاصة �� السنوات �خ��ة. 

هذا ما يدعونا للتساؤل و الرغبة �� معرفة ش�ل ا�حاسبة ال�ي �عا�ج عمليات شر�ات التأم�ن و تحدد 

نتائجها و تظهر م�ونات حسابا��ا. 

نقص الدراسات و �بحاث حول هذا املوضوع رغم أهميتھ. 

باإلضافة إ�� تخصصنا �� مجال ا�حاسبة. 

أهداف البحث: 

��دف من وراء هذا البحث إ��: 

إعطاء صورة مو�حة و مبسطة عن ا�حاسبة ا�خاصة �شر�ات التأم�ن. 

أن تؤخذ هذه املدكرة مستقبال كمرجع. 

مصاعب البحث: 

تتمثل مصاعب البحث �� خلو املكتبة  من دراسة شاملة و مت�املة �� هذا امليدان بصفة عامة . 

املن�ج املستخدم : 

إل��منا من�ج قائم ع�� �نتقال من العام إ�� ا�خاص و من البسيط إ�� املعقد، و من ا�جمع ب�ن التنظيم 

و التتطبيق دون �ستغناء عن الدراسة املقارنة لإلبراز الطا�ع الدو�� لنظام التأم�ن �� ا�جزائر. 

�دوات املستخدمة : 

 كنموذج لهذا القطاع ببعض املراجع CAATقمنا بدراسة تطبيقية لدى الشركة ا�جزائر�ة لتأم�ن النقل 

إستجواب �عض مسؤو�� املؤسسة. العر�ية و الفر�سية باإلضافة إ�� 

و لإلجابة ع�� �ش�الية املطروحة و محاولة إثبات أو نفي الفرضيات قمنا بتقسيم البحث كما ي��: 

الفصل �ول : عموميات حول ا�حاسبة. 

الفصل الثا�ي : مفاهيم عامة و ا�خاصة بالتأمينات. 

الفصل الثالث : معرفة ا�خطط ا�حاس�ي الوط�ي للتأمينات. 
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 مقدمة عامة
 

                   نتطرق فيھ إ�� دراسة حسابات �ل من امل��انية و جدول حسابات النتائج ا�خاص                       

                  �شر�ات التأم�ن و كذا معا�ج��ا ا�حاسبية. 

الفصل الرا�ع : ا�جانب التطبيقي. 

                   �عرض فيھ ا�حاالت ال�ي قمنا بدراس��ا أثناء ف��ة ال��بص. 

نرجو أن ت�ون قد ساهمنا �� إثراء املكتبة ا�جامعية ع�� أمل أن يجد القارئ أو الباحث تمايزا خاصا من 

حيث الفكرة و من حيث املن�جية، و خاصة املعا�جات ا�حاسبية املنفردة و ال�ي تخص شر�ات التأم�ن.  
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  عموميات حول ا�حاسبة                                                                                                                             الفصل �ول 

 
 

 تمهيد :

 

 �� �قتصادي�ن ب�ن  �عوان ل�موا                      ا�حاسبة عبارة عن تقنية كمّية ملعا�جة البيانات الّناتجة عن حركة 

�تيب و ت�خيص البيانات, و هذا ما 
ّ
�جيل و ال�

ّ
إقتصاد ما, و للّتعب�� عن هذه ا�حركة املعّقدة و املتنّوعة تّتم عن طر�ق الت

سوف نتطّرق عليھ �� هذا الفصل.                                                       
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  عموميات حول ا�حاسبة                                                                                                                             الفصل �ول 

 
 

I.  مفهوم ا�حاسبة

 �عر�ف ا�حاسبة  -1

0F هناك �عار يف عديدة للمحاسبة نذكر م��ا

1 :

�عد ا�حاسبة فن موجھ لتقديم املعلومات الرقمية،طبقا العتبارات قانونية أو اقتصادية من خالل ا�حسابات. 

- ا�حاسبة عبارة عن تقنية ، ذات قواعد وأنظمة ، مهم��ا الرئيسية تحديد نتائج املؤسسة بالنسبة لنشاطها 

الداخ��، أو لعالق��ا مع الغ�� حيث تقوم با�حسابات، وتحليل العمليات وترجم��ا ع�� ش�ل أرقام نقدية. 

ا�حاسبة تقنية تقوم بجمع ، بتطبيق ، وت�خيص البايانت املالية ا�خاصة �عمليات املشروع، يطلق عل��ا �� كث�� 

من �حيان، وعند الكث�� من ا�ختص�ن اسم "علم �عمال" 

والتعر�ف �شمل با�حاسبة هو: 

 ا�حاسبة علم �شمل مجموعة من املبادئ والقواعد ال�ي �ستعمل �� تحليل العمليات عند حدو��ا 

و��جيلها من واقع مستندات مؤتية لها، ثم تبو�ب وتصنيف هذه العمليات وت�خيصها، بحيث تمكن الوحدة 

�قتصادية من تجديد إيرادا��ا وت�لفة ا�حصول ع�� هذه �يرادات، ومن ثم استخراج نتيجة أعمالها من ر�ح أو 

خسارة عن ف��ة مالية معينة و�يان مركزها املا�� �� ��اية الف��ة. 

1F�شأة ا�حاسبة وتطورها -2

2 

 اهتم ��سان منذ القدم باالحتفاظ بالت�جيالت ا�حاسبية نظرا لفوائدها العديدة، حيث ت�لم 

شارودين عن احتمال وجودها �ش�ل ابتدائي و�� أو�� أش�ال التجارة ، حيث شهدت �ثار �� أقدم العصور ع�� 

بقايا هذه ال�جالت ال�ي لم تكن نظاما محاسبيا مت�امال باملع�ى الذي �عرفھ اليوم. 

إال أ��ا �انت تفي بحاجا��م �� تلك املرحلة ولكن مقتصر�ن ع�� الت�جيل الك�ي فقط. 

وملا ظهرت النقود واختفى نظام املقابضة و�عددت املبادالت التجار�ة وتنوعت، ظهرت ا�حاجة إ�� مسك الدفاتر 

لت�جيل قيمة �شياء املتبادلة. 

 ثم  ظهر التعامل �جل �� ا�حياة التجار�ة فأصبحت ا�حاجة م�حة إ�� ا�حاسبة ووجد التاجر نفسھ 

مضطر إ�� ��جيل املعامالت ال�ي تتم بينھ و��ن الغ��، وقد تم ��جيل العمليات التجار�ة بطر�قة بدائية �� أول 

أمر كما �انت نتيجة �شاطھ تقاس بمقدار الز�ادة أو النقص �� صا�� ممتل�ا��ب�ن تار�خ�ن متعاقب�ن. 

 و�� القرن ا�خامس عشر ، ونتيجة لنمو التبادل التجاري �� الداخل وا�خارج �شأت ضرورة توفر طر�قة 

محاسبية علمية تقدم �وسيلة لت�جيل العمليات التجار�ة بأنواعها ا�ختلفة. 

 و�� بداية هذه املرحلة �انت تطبق طر�قة القيد املفرد، ثم وضعت نظر�ة القيد املزدوج ع�� يد عالم 

 تناول �� الفصل �خ�� منھ نظر�ة 1494الر�اضيات �يطا�� "لو�ايا �شيو" ح�ن اصدر كتابا �� الر�اضيات سنة 

القيد املزدوج �� ا�حاسبة، و�ان هذا بمثابة ميالد عصر جديد للمحاسبة وقفزة نوعية �� تار�خ تطورها. 

دمحم بوت�ن ، ا�حاسبة العامة للمؤسسة ديوان املطبوعات ا�جامعية   1 
 695 عز�ز داود ا�خال، مدخل إ�� ا�حاسبة ،ص 2
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 و�� ��اية القرن الثامن عشر ، نتج عن الثورة الصناعية تطور كب�� �� ا�حياة �قتصادية ونمو �� 

املشروعات الفردية وظهرت شر�ات ��خاص بقصد ا�حصول ع�� �موال ال�افية للمشروعات التجار�ة 

والصناعية. 

 و�ان هذا �تجاه ا�جديد عامال هاما �� تطور علم ا�حاسبة ��دف قياس نتائج أعمال هذه املشروعات 

بدقة ووضوح لبيان حقوق الشر�اء وتحديد نصيب �ل م��م �� �ر�اح وا�خسائر. 

 وترتب ع�� نمو الصناعة وك��ة �خ��اعات ال�ي تلت الثورة الصناعية وح�ى عصرنا ا�حاضر ظهور 

الشر�ات العمالقة من صناعية وتجار�ة ومالية ومصرفية فتطورت ا�حاسبة نظر�ا وعمليا ملسايرة التطورات 

�قتصادية الكب��ة ، فتعددت أش�ال ا�حاسبة ووسائلها وطرقها ح�ى أصبحت النظر�ة ا�حاسبية بقواعد 

ومبادئ ومفاهيم جديدة، وت�املت ا�حاسبة كعلم لھ مضام�ن وأصول ا�خاصة. 

 وهكذا يمكن القول أن ا�حاسبة بدأت منذ القديم كفن يتطلب إتقانھ ممارسة وتدر�با مستمرا ملن 

 ثم تطورت إ�� علم لھ قواعده ومفاهيمھ ومبادئھ. يرغب اح��افھ،

II. وظائف وأهداف ا�حاسبة 

 وظائف ا�حاسبة  -1

 لقد اختلفت �راء حول وظائف علم ا�حاسبة أو باألحرى إيجاد �عر�ف وا�ح لهذه الوظائف ومن اجل 

2Fهذا الغرض ارتأينا أن نذكر �عر�ف�ن أساسي�ن لوظائف ا�حاسبة تتمثل فيما ي��

3 :

قياس املوارد �قتصادية ال�ي بحوزة املؤسسة  -

 قياس �ل��ام وحقوق امللكية ال�ي تقع ع�� عاتق هذه املؤسسة -

قياس التغ��ات �� املوارد و�ل��امات وحقوق امللكية نتيجة لقياس املؤسسة بالوظائف �نتاجية وذلك  -

 لتحديد الر�ح وا�خسارة.

 تخصيص الر�ح وا�خسارة وتحديد املراكز املالية ع�� ف��ات زمنية محددة. -

التعب�� عن ما سبق بأسلوب نقدي.  -

 يالحظ أن هذا التعر�ف يفهم أساسا ع�� وظيفة القياس دون �تصال. والشك �� أن هذا �عد قصور 

جوهر�ا �� �عر�ف وظائف ا�حاسبة، فوظيفة �تصال تبدأ عند ��اية وظيفة القياس ف�ي تقوم بتوصيل 

البيانات الناتجة عن قياس إ�� من ��مھ �مر �� هذا الشأن من أطراف متعددة، فهذه البيانات ��م املستثمر�ن 

 أوال قبل �ل ��يء، كما تفيد العامل�ن وا�جهات العمومية ا�ختلفة.

إن الغرض الرئي��ي لعلم ا�حاسبة هو إعداد البيانات املالية ال�ي تتعلق باملؤسسات وتقديمها للوفاء باحتياجات 

 �دارة واملستثمر�ن.

 عن هذين التعر�ف�ن يتج�� لنا أن للمحاسبة وظيفت�ن أساسيت�ن هما: 

وظيفة القياس ووظيفة �تصال، غ�� أنھ يمكن القول أن لها تقييم آخر غ�� �عيد عن التقييم �ول واملتمثل 

 .��، الوظيفة القانونية والوظيفة �دار�ة

 697 عز�ز داود ا�خال، مدخل إ�� ا�حاسبة ،ص 3 
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 من القانون التجاري ا�جزائري : �ل �خص معنوي أو طبي�� لھ صفة 90 تنص املادة الوظيفة القانونية : -أ

التاجر يجب عليھ مسك الدفاتر ��جل العمليات ا�حاسبية لذا فإن القانون التجاري ع�� أن مسك 

الدفاتر ا�حاسبية عملية إلزامية قانونية، كما أن الوعاء الضر��ي يتم انطالقا من النتائج املدونة ع�� 

مستوى ا�حاسبية إذا هذا القسم يمثل املؤسسة املالية القانونية ا�خارجية ، وعليھ يؤدي إ�� ��جيل 

عمليات التبادل ال�ي تقوم ��ا املؤسسة صاحبة املشروع ع�� أساس نقدي وكذلك ��جيل ممتل�ا��ا 

 ومصادر تحو�ل هذه املمتل�ات و��جيل املديونية والذاتية وهذا ��دف:

إعداد قائمة املداخل وتبيان الر�ح وا�خسارة �� ��اية الف��ة املالية  -

إعداد قائمة املركز املا�� وتبيان ممتل�ات ومصادر تمو�ل هذه املمتل�ات وتتخذ هذه القائمة لتبيان مدى  -

قدرة الغدارة ع�� ا�حافظة ع�� رأس املال املستثمر ، وكذا مدى مساهم��ا �� تدعيم  املركز املا��. 

 ولهذا نجد ا�حاسب يقوم ب�ل ا�خطوات ا�حاسبية �و�� �� إعداد الدفاتر ا�حاسبية للت�جيل (دف�� 

اليومية)، وكذا ترحيل العمليات اليومية إ�� دف�� �ستاذ ثم إعداد تقار�ر ��اية الف��ة املالية إلظهار نتيجة الر�ح 

أو ا�خسارة، وكذا املركز املا�� (امل��انية) و�� �خ�� يقوم ا�حاسب بنشر القوائم املالية السابقة لتبليغ املعلومات 

ال�ي تتعلق باملؤسسة إ�� �طراف الذين لهم مصا�ح ��ا كمص�حة الضرائب، الدائن�ن....ا�خ وكذا تبليغھ إ�� 

�طراف الداخلية (�دارة) لتتخذ القرارات املناسبة ل�حالة القائمة  

 �عمل ا�حاسبة ع�� تزو�د �دارة باملعلومات املالية �قتصادية وا�حاسبية الضرور�ة الوظيفة �دار�ة : -ب

التخاذ القرارات السليمة ، �ساعد املعلومات ا�حاسبية إدارة املؤسسة �� الرقابة ع�� املوارد البشر�ة 

واملالية و�عت�� ا�حاسبة أداة من أدوات التسي�� �س�ى بمحاسبة داخلية هدفها إعداد البيانات املالية ال�ي 

�ساعد �دارة ع�� القيام بوظيفة التخطيط و�دارة والرقابة واتخاذ القرارات �دار�ة، وهذه �جراءات �� 

من مهام ا�حاسبة �دار�ة ومحاسبة الت�اليف ال�ي �عتمد ع�� البيانات ا�حاسبية املالية �� تقييم 

 4املؤسسة.

 الوظيفة التجار�ة والوظيفة املالية تمثل أعضاء املشروع، الوظيفة ا�حاسبية تمثل ا�جملة العصبية 

للمشروع من الطبي�� أن يتو�� قسم خاص ل�ل وظيفة من هذه الوظائف، فالوظيفة ا�حاسبية �� ا�جملة 

العصبية �� املشروع أل��ا تنقل إ�� عقل املشروع صورة عن س�� العمل �� مختلف �قسام املوجودة فيھ. 

4Fأهداف ا�حاسبة -2

5 

 مما جاء �� التعار�ف الواردة للمحاسبة كعلم ، هو أن هذه �خ��ة �� عملية تحديد وقياس وتوصيل 

املعلومات �قتصادية يمكن استخدام صا�� عملية التقييم واتخاذ القرارات بواسطة مستخدمي هذه 

املعلومات، من هذا التعر�ف يمكن القول أن ا�حاسبة جاءت بالدرجة �و�� ��دف ت�و�ن معلومات رقمية 

(مالية). 

 يمكن أن �ستفيد م��ا صاحب املؤسسة �� التسي�� وذلك باتخاذ القرارات املالئمة ، وكذا �ل من 

�ستخدم هذه املعلومات من هيئات خارج املؤسسة مثل مص�حة الضرائب، البنوك....ا�خ. 

و�مكن ت�خيص أهداف ا�حاسبة كما ي��: 

 المرجع السابق4
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توف�� املعلومات املالية ال�ي �ساعد �� التحليل املا�� وتقدير إم�انية حصول املؤسسة ع�� �يرادات ��  -

املستقبل. 

تزو�د املعلومات ال�ي تقيس نتيجة أعمال املؤسسة من ر�ح أو خسارة �� ف��ة زمنية معينة ، أي بيان  -

التغ��ات ال�ي طرأت ع�� صا�� حقوق املؤسسة كنتيجة للنشاط ال�ي ��دف إ�� الر�ح، نتيجة بيع سلع أو 

 تقديم خدمات.

 الكشف بقدر �م�ان عن املعلومات املتعلقة ببنود القوائم املالية ال�ي يحتاجها ذووا العالقة باملؤسسة. -

املساعدة �� عمليات الرقابة ع�� عمليات املؤسسة وذلك ب��و�دهم أي القائم�ن ع�� إدار��ا بالوسائل  -

 و�جراءات ال�ي تمك��م من ناحية جميع العمليات املالية بطر�قة منظمة وسليمة.

 وهناك عدة متطلبات لتلبية حاجات عدة أطراف باملعلومات وتتمثل ��:  -

املتطلبات �قتصادية: وذلك بضرورة تأكد �طراف ال�ي تزود املؤسسة بالقروض الالزمة أو تمنح �سهيالت 

تأكد م��ا ا�حاسب القانو�ي يمنح الثقة و�سهيل عملية القروض  �ئتمان ، أن دقة البيانات واملعلومات قد

...إ�خ. 

املتطلبات �خالقية: واملتمثلة �� مدى التقليد بمعاي�� الصدف والعدالة �� إعداد هذه القوائم. 

املتطلبات القانونية: وذلك لضرورة الكشف عن �عض املعلومات املالية وا�حاسبية طبقا لقوان�ن الضرائب 

والسوق املالية. 

املتطلبات �جتماعية: واملتمثلة �� مدى تأث�� تطور �ف�ار والقيم داخل ا�جتمع ع�� سلوك �شاط املؤسسة.  

III.  الدفاتر و��جيالت الدورة ا�حاسبية

5Fالدفاتر ا�حاسبية -1

6 

 �عد دف�� اليومية املرحلة �و�� للقيد �� ا�حاسبة ، إذ هو عبارة عن �جل ��جل فيھ �ل دف�� اليومية: -2

العمليات حسب حدو��ا يوما �عد يوم ��دف ا�حافظة ع�� البيانات �� صور��ا �صلية لتسهيل عملية 

البحث ع��ا لتقدم عند ا�حاجة، وللت�جيل �� دف�� اليومية ينب�� ع�� ا�حاسب أن يح��م �عد ضوابط 

الت�جيل تتمثل ��: 

عدم استعمال الشطب �� اليومية  -

 عدم الكتابة �� الهامش �� دف�� اليومية  -

 عدم استعمال املمحاة �� اليومية -

 عدم الكتابة ع�� الكتابة �و�� -

باإلضافة إ�� هذه ا�خطوات وال�ي تمثل ضوابط الت�جيل �� دف�� اليومية يجب أن ي�ون هذا الدف�� مختومات 

من طرف القا��ي التا�ع للمنظمة ال�ي تتواجد ف��ا املؤسسة صاحبة دف�� اليومية. 

العنوان )I -1( الش�ل -أ ش�ل دف�� اليومية:1

املبالغ التعي�ن رقم ا�حساب 

دائن مدين  دائن مدين 
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 د ح مدين 

د ح دائن 

مبلغ دائن مبلغ مدين  

 

 تأ�ي اليومية للقيام بوظائف معينة و�� �� نفس الوقت استدراك العيوب -ب- وظائف دف�� اليومية:1

 :والنقائص ال�ي يتصف ��ا الت�جيل ا�حاس�ي من بي��ا

- احتمال وقوع أخطاء السهو و النسيان عند ��جيل العملية مباشرة �� ا�حسابات. 

- صعو�ة إعادة ترتيب العمليات حسب التسلسل الزم�ي لوقوعها عند فحص هذه ا�حسابات ال�ي �جلت ف��ا 

العمليات. 

- سهولة �غي�� التوار�خ وترتيب العمليات عن طر�ق الغش والتدنيس عندما يتم الت�جيل مباشرة �� ا�حسابات. 

- تقوم اليومية بت�جيل العمليات بصفة نظامية مع بيان التحليل ا�حاس�ي أ�ل عملية. 

بمع�ى بيان شرح العملية، وتحديد الوثيقة القانونية ال�ي تم ع�� أساسها ��جيل العملية. 

- �سمح اليومية كذلك بمراجعة العمليات حسب مبدأ القيد املزدوج انطالقا من �ساوي مبلغ املدين مع مبلغ 

الدائن. 

 يتضمن هذا الدف�� مجموعة من ا�حسابات ال�ي ظهرت �� دف�� اليومية حيث تتجمع �� �ل - دف�� �ستاذ :2

حساب جميع العمليات املالية املتعلقة بھ، ولذا يضم دف�� �ستاذ جميع حساب املؤسسة، هو دف�� ع�� 

إجباري يفيد املؤسسة �� حساب نتائج ا�حسابات أي �حة �رصدة، كما �سمح بإعداد م��ان املراجعة الن دف�� 

�ستاذ هو تمهيد إلعداد م��ان املراجعة والسيما �� ��اية الدورة عند إعداد امل��انية ا�ختامية وجدول حسابات 

6Fالنتائج،إذن دف�� �ستاذ هو امتداد لدف�� اليومية.

7 

: 8-أ ش�ل دف�� �ستاذ2

). I-2( يظهر دف�� �ستاذ ع�� الش�ل التا��:

             

 

 

 

 

 

 

 

 : ونقيد فيھ تفاصيل البضاعة املوجودة لدى التاجر مثال �� أخر السنة املالية أو بيان إجماع ع��ا - دف�� ا�جرد3

�عت�� تلك القوائم والدفاتر جزءا  إذا �انت تفاصيلها واردة بدفاتر وقوائم مستقلة للمخازن و�� هذه ا�حالة

متمما للدف�� املذ�ور ،كما تفيد بدف�� ا�جرد صورة من امل��انية العمومية (قائمة املركز املا�� ) للتاجر �� �ل 

سنة إذ أ��ا لم تقيد �� دف�� آخر. 

  المرجع السابق7
 المرجع السابق8
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د من �حة - م��انية املراجعة :4

ّ
 �عرف م��انية املراجعة بصفة عامة بأنھ أداة قياس التوازن ا�حسا�ي للتأك

الت�جيل بالدفاتر، يحتوي ع�� قائمة عمودية من حسابات املؤسسة، تجد �� هذا امل��ان �ل ا�حسابات ال�ي تم 

فتحها �� دف�� �ستاذ مرتبة ترتيبا تصاعديا حسب ما جاء بھ  ا�خطط الوط�ي ا�حاس�ي، مع إظهار ا�جاميع 

املدينة والدائنة ل�حسابات والدائنة ل�حسابات وكذا أرصد��ا. 

 و�تم إعداد م��ان املراجعة ع�� التا��:  م��ان املراجعة:)I-3(-أ-  ش�ل رقم 4

 

املبلغ �رصدة املبالغ التعي�ن رقم ا�حساب 

�صغر  دائن مدين دائن مدين 

       

     ا�جاميع  

- أهداف م��انية املراجعة: ب-4

- التأكد من �حة الت�جيل �� اليومية والتوصيل إ�� دف�� �ستاذ، ولكن �عت�� التوازن هنا قر�نة وليس دليال 

قاطعا ألن هناك �عض �خطاء ال يظهرها م��ان املراجعة  أل��ا ال تؤدي إ�� عدم توازنھ. 

- التأكد من �حة عملية ال��صيد وذلك عند إعداد م��ان املراجعة باألرصدة. 

- اعتبار م��ان املراجعة خطوة تمهيدية إلعداد امل��انية العمومية. 

 عندما يك�� حجم املؤسسة وتك�� عمليا��ا املتكرر وقوعها أي ي�ون أحد طر�� القيد �� 9 الدفاتر املساعدة:- 5

�ل عملية متشا��ة تضطر املؤسسة إ�� مسك دفاتر مساعدة تثبت �� �ل م��ا العمليات املتشا��ة و�ختصر 

الوقت وا�جهد املبذول�ن �� عملية ال��حيل إ�� ا�حسابات. 

 أـ الدفاتر اليومية املساعدة :ـ5

 : أهمها ��

- اليومية املساعدة كمردودات املش��يات. 

- اليومية املساعدة للمبيعات 

- اليومية املساعدة للمردودات املبيعات 

- اليومية املساعدة �حركة ا�خزون 

- اليومية املساعدة للبنك 

- اليومية املساعدة ل�حسابات ا�جار�ة ال��يدية 

- اليومية املساعدة للصندوق 

- اليومية املساعدة لألوراق التجار�ة للتحصيل 

- اليومية املساعدة لألوراق التجار�ة الواجبة �داء 

 

 

  9المرجع السابق
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خالصة : 

 

 من خالل هذا الفصل �ستنتج أن ا�حاسبة �� الرك��ة �ساسية للبيانات ع�� مستوى املؤسسة وذلك 

أل��ا تضمن الت�جيل اليومي للعمليات ا�حاسبية ال�ي تمت داخل املؤسسة من شراء و�يع وتضع البيانات �� 

مستوى مستخدم��ا ، كما أ��ا تقيس املردودية وتدل املؤسسة من خالل التحليل املا��. 
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 تمهيد :

 

�� الواقع إن �هتمام بالتأم�ن لم يظهر �ش�ل وا�ح إال �� ��اية القرن املا��ي و مطلع القرن ا�حا��، فقد        

شعرت الدول بأهمية التأم�ن �� العصر ا�حديث، �عد أن تقدمت املدينة و إ�سعت مجاالت النشاط ��سا�ي 

 لتشمل مختلف نوا�� ا�حياة.

 و هذا الفصل مخصص للتأمينات و مقسم إ�� ثالث مباحث، املبحث �ول نقدم فيھ �عر�ف

التأم�ن،�عر�فھ،تطوره و مضمونھ، املبحث الثا�ي يتعلق بتقسيمات و فروع التأم�ن، املبحث الثالث يتضمن 

أدوار التأم�ن    و خصائص عقد التأم�ن. 
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I. عموميات حول التأم�ن : 

 :�عر�ف التأم�ن و تطوره -1

  : �عر�ف التأم�ن 

ي  •
ّ
 ليس للّتأم�ن عالقة قانونية ب�ن املؤمن و املؤّمن لھ فحسب، بل هو أيضا عملية تقوم  :التعر�ف الف�

ع�� أسس فنية و �� تنظيم التعاون ب�ن املؤمن لهم من طرف املؤمن الذي �عتمد �� ذلك ع�� حساب 

�حتماالت و قانون �عداد الكب��ة و ع�� إجراء املقاصة ب�ن �خطار، و قد ي�جأ �� هذا التنظيم إ�� 

. 1فّنيات أخرى و �� إعادة التأم�ن املش��ك

 "عقد يل��م املؤمن بمقتضاه أن : من القانون املد�ي، التأم�ن بأنھ 619 �عّرف املاّدة :التعر�ف القانو�ي  •

يؤّدي إ�� املؤّمن لھ أو إ�� املستفيد الذي اش��ط التأم�ن لصا�حھ مبلغا من املال، أو إيرادا، أو أي �عو�ض 

ما�� آخر �� حالة وقوع ا�حادث أو تحّقق ا�خطر املّب�ن بالعقد، و ذلك مقابل قسط أو أي دفعة مالية 

أخرى، يؤد��ا املؤّمن لھ للمؤمن". 

 التأم�ن نظام حديث العهد، و قد عرف أوال �� البالد �ورو�ية �� أواخر : 2التطور التار��� للتأم�ن •

القرون الوسطى، و أول مجال ظهر فيھ هو النقل البحري، و �ان ذلك نتيجة تطور العالقات التجار�ة 

ب�ن مدن إيطاليا و البالد الواقعة �� حوض البحر �بيض املتوسط. 

و توجد آثار املظاهر �و�� للتأم�ن �� إيطاليا حيث احتفظ �� ا�حفوظات الدبلوماسية ملدينة فلور�س بأقدم  

، كما توجد آثار العقد التأم�ن �ول الذي أبرم لضمان حمولة 1329 أفر�ل 22وثيقة تأم�ن، و �� مؤرخة �� 

". SANTA CALARAسفينة " سانت كالرا، 

و �� بداية القرن السادس عشر، بدأ صدور النصوص ا�خاصة بالتأم�ن، فأّمم املشّرع الفر���ي قواعد 

القانون البحري بكتاب خاص بالتأم�ن، ثم تلت فر�سا هذا التشريع ع�� بلدان أور�ا مثل إيطاليا، هولندا، 

إسبانيا، إنجل��ا، ثم توّصلت حركة الّتقن�ن هذه إ�� أن حّققت تطّورا م�حوظا �� القرن السا�ع عشر.و عليھ 

 و تل��ا شر�ات عديدة أخرى �� 1720أ�شأت شركة التأم�ن �و�� �� مجال التأم�ن البحري �� إنجل��ا سنة 

البالد �ورو�ية، فأصبح التأم�ن ميدانا هاّما للنشاط التجاري و �قتصادي. 

، عرف التأم�ن ر�ودا �سبب زوال شر�ات املساهمة، ثم عاد من جديد 1789و �عد الثورة الفر�سية �� سنة 

للنّمو و دخل ميادين كث��ة أخرى خاصة �عد انتشار الصناعة و �الت املي�انيكية ا�ختلفة, فظهر بذلك 

التأم�ن من املسؤولية و التأم�ن من حوادث العمل، ثم ظهر التأم�ن ع�� ا�حياة، و انتشر �� النصف الثا�ي 

من القرن التاسع عشر �عد أن �عرض النتقادات كث��ة. 

و �� القرن العشر�ن و مع دخول عصر التكنولوجيا و تقدم ا�حضارة، ازداد التأم�ن أهمية، فظهرت صور 

أخرى �التأم�ن من حوادث املرور، و التأم�ن من ال��د و من موت املوا��ي و من تلف املزروعات و التأم�ن ضّد 

مخاطر النقل ال�ّ�ي و التأم�ن من حوادث النقل ا�جّوي �عد ظهور الطائرات ثم التأم�ن ضد ا�خاطر الناشئة 

 .48- ص 43 ص 1992التأمينات �� القانون ا�جزائري، الطبعة الثانية،   1
 10.ص1998 عبد الرزاق بن خروف التأمينات ا�خاصة بالتشريع ا�جزائري،  2

 13 

                                                 



                             التأمينات                                                                       الفصل الثا�ي                                             

 
عن استخدام الذّرة و عن التجارب النووّ�ة و التأم�ن ع�� �قمار الصناعية و التأم�ن ع�� الزواج و التأم�ن 

ع�� �والد و غ�� ذلك من �نواع �خرى من التأمينات. 

2Fعناصر التأم�ن -2

1 

بما أن التأم�ن عقد ب�ن طرف�ن، مؤمن و مؤمن لھ من خاللھ يتم �تفاق ع�� مبلغ معّ�ن هو القسط 

املؤمن كما يحتمل املؤمن إم�انية وقوع ا�خطر، حيث يتعّرض املؤمن لھ �� حالة وقوعھ، بمبلغ 

 ا�خطر، القسط، مبلغ :التأم�ن ا�حّدد �� العقد، و ع�� ذلك فإن العناصر ا�جوهر�ة �� التأم�ن �� 

التأم�ن. 

 هو ظاهرة ذات طا�ع معنوي، يبدو أثرها عند اتخاذ الفرد لقراراتھ اليومية مّما ي��تب معھ :ا�خطر  -3

ك أو ا�خوف أو عدم التأكد من النتائج لتلك القرارات ال�ي يتخذها هذا ال�خص بالنسبة 
ّ

حالة الش

ملوضوع أو قرار معّ�ن. 

و ا�خطر �� مجال التأم�ن، هو ضرر متوقع ا�حدوث مب�ي ع�� �حتماالت ال�ي تتفاوت فيما بي��ا، ب�ن 

 وفاة، مرض، �جز أو احتماالت متعلقة باملمتل�ات مثل ا�حر�ق، :احتماالت متعلقة باأل�خاص مثل 

التصادم، السرقة، ���يار، ال��و�ر، غرق سفن إ�� غ�� ذلك من �خطار. 

 :و ل�ي ي�ون ا�خطر قابال للتأم�ن ال بد من توفر الشروط التالية 

 أي يقوم ع�� فكرة �حتمال. :- أن ي�ون ا�خطر حادث محتمل الوقوع 

 إذ ال ي�ون التأم�ن ع�� خطر وقع. :- أن ي�ون ا�خطر حادثا مستقال 

 فقدان عنصر �حتمال و أصبح تحقق ا�خطر هنا :أن ال ي�ون متعلقا بمحض إرادة أحد الطرف�ن 

بمشيئة هذا الطرف. 

 ال يجوز التأم�ن من �خطار امل��تبة ع�� أعمال ��ر�ب أو :- أن ي�ون مشروعا غ�� مخالفا للنظام العام 

املتاجرة با�خدرات. 

 هو املقابل املا�� الذي يل��م املؤمن لھ بدفعھ لتغطية ا�خطر الذي يأخذه املؤمن ع�� :القسط  -4

عاتقھ، و القسط مرتبط با�خطر فهو ثمن لھ، ذلك ألّن املؤمن يتمسك بقيمة القسط �ي يتمكن من 

�غطية ا�خطر الذي يتعرض املؤمن لھ، لذلك �عتمد ع�� مبدأ تناسب القسط مع ا�خطر وفقا 

لقوان�ن �حصاء و يت�ون القسط الذي يدفعھ املؤمن لھ �ي يحصل ع�� تأم�ن ما من عنصر�ن 

 :هاّم�ن 

a.  ��و هو املبلغ الذي يكفي لتغطية �خطار إذا تحققت ال�ارثة، بحيث ي�ون  :القسط الصا

القسط معادال لقيمة ا�خطر و ي�ون تحديد القسط الصا�� باالعتماد ع�� مبادئ �حصاء 

بتقدير �لفة ا�حوادث لسنة ما و إحصاء عدد �خطار أي عدد العقود املوافقة لتأم�ن هذا 

ا�خطر. 

= �لفة ا�حوادث .       القسط الصا��:و نحصل ع�� القسط الصا�� كما ي�� 

عدد �خطار                                                            

د: سم�� عالم، جدولة العمليات �� نطم �نتاج املرنة ، نموذج مق��ح، مجلة ا�حاسبة و�دارة والتأم�ن،�لية التجارة، جامعة القاهرة   1

 .154-149،ص1997،
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b.  مصار�ف �سي�� عقد تأم�ن �ل أعباء شر�ات التأم�ن، تضاف إ�� :مصار�ف العقد ��

القسط الصا�� كذلك يتحملها املؤمن لھ، أما بالنسبة إ�� الر�ح فإّن �سبة من الر�ح ضمن 

عالوات القسط ف��يد من مقدار القسط. 

 يتمثل �� �داء الذي يل��م بھ املؤمن �� ال��اية �� مبلغ من النقود تدفع إ�� املؤمن لھ :مبلغ التأم�ن  -5

عند تحقق ا�حادث املؤمن منھ و يختلف تحديد أداء املؤمن �� تأم�ن ��خاص عنھ �� تأم�ن 

�ضرار. ففي تأم�ن ��خاص ي�ون مبلغ التأم�ن محددا باتفاق ب�ن املؤمن لھ و املؤمن دون أية 

عالقة ب�ن مبلغ التأم�ن و ما سي�حقھ من ضرر حيث ي�ون القسط منھ �دخار و ت�و�ن رأس املال 

عن طر�ق دفع أقساط معينة، أما �� تأم�ن �ضرار فيتجدد املبلغ بثالثة عوامل. 

- مبلغ التأم�ن املتفق عليھ �� العقد. 

- مقدار الّضرر الذي ي�حق املؤمن لھ. 

- قيمة ال��ئ املؤمن عليھ. 

II.  تقسيمات و فروع التأم�ن

 1أقسام التأم�ن و أهدافھ -1

 :أقسام التأم�ن  .1

 :تنقسم إ�� ثالثة أقسام و �� 

 �� النوع الذي سبق جميع أنواع التأمينات �خرى �� النشوء، و يخص �خطار :التأمينات البحر�ة  •

م �مر رقم 
ّ
 07-95ال�ي ��دد السفينة و حموال��ا خالل رحال��ا، أو عند إرسا��ا بامليناء، و قد نظ

ق بالتأمينات و الصادرات بتار�خ 
ّ
 التأمينات البحر�ة و وضع أح�امها. 1995 جانفي 25املتعل

 �� أحدث عهدا من التأمينات البحر�ة و ال�ّ�ية معا، و قد ظهرت مع ظهور :التأمينات ا�جو�ة  •

الطائرات، و ��دف إ�� �غطية �خطار ال�ي تتعرض لها أو تحد��ا املركبات الهوائية أثناء رحال��ا أو 

م �مر رقم 
ّ
ق �عملية النقل ا�جوي و قد نظ

ّ
عند توقفها �� املطار و جميع �خطار �خرى ال�ي تتعل

 أيضا التأمينات ا�جّو�ة و وضع أح�امها. 95-05

 فقد ظهرت �عد التأمينات البحر�ة و ��دف إ�� �غطية �خطار ال�ي ��دد ال�خص :التأمينات ال��ية  •

 :�� الّ��، و تنقسم إ�� تأمينات ع�� �ضرار و تأمينات ع�� ��خاص و تضّم التأمينات الّ��ية 

 �� تأمينات تتعلق بمال املؤمن لھ، فتضمن شركة التام�ن :التأمينات ع�� �ضرار أو التأمينات التعو�ضية 

�خطار ال�ي ��دد املؤمن لھ �� مالھ فإذا تحققت دفع لھ �عو�ض ع�� �ضرار ال�ي نتجت عن هذه 

 �خطار،وتنقسم بدورها إ�� تأمينات ع�� �شياء و تأمينات من املسؤولية.

 �� تأمينات خاصة باألشياء كتام�ن سيارة من السرقة أو تأم�ن ماشية من الهالك أو :تأمينات ع�� �شياء 

 تام�ن من�ل من ا�حرق أو تام�ن مزروعات من ال��د.

 

التأمينات ا�خاصة �� التشريع ا�جزائري .   ،1998عبد الرزاق بن خروف، ا�جزائر 1
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 �� تأمينات خاصة بمسؤولية املؤمن لھ كمسؤولية عن حوادث سيارتھ أو مسؤولية :تأمينات من املسؤولية 

فعل يوجد تحت رقابتھ، و �� تأمينات ع�� �ضرار تصيب املال بصفة غ�� مباشرة الن ا�خطر الذي يل��م 

شركة التام�ن بتغطيتھ هو التعو�ض الذي يثبت �� ذمتھ للغ�� املتضرر، و التأمينات من املسؤولية قد ت�ون 

 تأمينات إلزامية و قد ت�ون تأمينات غ�� إلزامية أو اختيار�ة.

 �� تأمينات ال تتعلق بمال املؤمن لھ بل ��خصيتھ، :تأمينات ع�� ��خاص أو التأمينات غ�� التعو�ضية 

فيؤمن ع�� نفسھ من �خطار ال�ي ��دد �� جسمھ أو حياتھ أو �ّحتھ، و �� التأم�ن ع�� ا�حياة، و يتفرع إ�� 

عّدة فروع و التام�ن ع�� املرض و �صابات فإذا تحّقق ا�خطر املؤمن عليھ دفعت شركة التأم�ن مبلغ التام�ن 

املتفق عليھ. 

 4F1: نأهداف التامي

ذلك ألن ال�خص سيحصل من  التام�ن يحقق ما ينشده ��سان من �مان و الطمأنينة، -

 التأمينات ما يحقق من آثار ا�خاطر ال�ي قد يتعرض إليھ نظام التأم�ن.

ز�ادة قرض �ئتمان حيث أن التأم�ن يلعب دورا هاما �� تنشيط �ئتمان، فهو �عت�� من أنفع  -

 دعائم الثقة املالية ال�ي �سهل �سي�� �عمال و التداول للفرد الذي يتمتع ��ا.

-   ت�و�ن رؤوس �موال، حيث أن التأم�ن يؤدي إ�� تراكم �قساط، أي تجميع �موال لدى شر�ات 

 التام�ن ال�ي تقوم باستثمارها لتدعيم �قتصاد القومي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 2002مارس، خ��ي عبد ا�حميد سليم،تحدبات العوملة وتنمية صناعةالتأم�ن ،مجلة �قتصاد و�عمال ، 1
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III.  أدوار التأم�ن و خصائص عقد التأم�ن

دور التأم�ن  -1

 :التأم�ن وسيلة لكفالة �مان للمؤمن لھ •

 ، إن التأم�ن يقدم هذا �مان للمؤمن لھ،  1الرغبة �� ا�حصول ع�� �مان رغبة أساسية لدى �ل إ�سان 

فهو يؤمن ال�خص مما قد ي�حقھ من �خطار ال�ي ��دده �� نفسھ أو مالھ. إذ �عرف الدكتور عادل عّز 

عبد ا�جيد " إن النظام يقلل من ظاهرة عدم التأكد املوجود لدى املؤمن لھ و ذلك عن طر�ق نقل ع�ئ 

أخطار معينة إ�� املؤمن و الذي يتعهد بتعو�ض املؤمن لھ عن �ل جزء من ا�خسارة املالية ال�ي يكتس��ا". 

فهو ينقل املؤمن لھ �� من حالة الشك و القلق إ�� حالة التأكد و �مان إذ يؤمن ال�خص ما قد ي�حقھ 

من �خطار ال�ي ��دده �� نفسھ أو مالھ. ففي التأم�ن من �ضرار يؤمن املؤمن لھ ضّد �خطار ال�ي قد 

 امن ع�� مالھ ضد ا�حر�ق مثال و تحقق هذا ا�خطر، وجد �� مبلغ  تصيبھ �� ذمتھ املالية، فإذا �ان

التام�ن الذي �ستحق لھ ما �عوضھ عن هذه ا�خسارة و ما يمكنھ من ا�حصول ع�� ما هلك من أموالھ. 

و كذلك ا�حال �� تأم�ن املسؤولية، فقد أّدت التطورات ا�حديثة إ�� ز�ادة حاالت املسؤولية و أسبا��ا، و 

عن طر�ق التأم�ن ضد املسؤولية و أن يباشر بحر�ة و اطمئنان دون خوف، و التام�ن ع�� ��خاص 

يلعب دور كب��ا �� بث روح �مان و الطمأنينة �� النفوس، فسالمة ا�جسد و الروح من �مور ال�ي ال 

تدوم و لذلك يمكن لإل�سان عن طر�ق التام�ن أن يقي نفسھ ومن �عول آثار �جزها و موتھ. 

 يؤدي التام�ن وظيفة �وسيلة لالئتمان ع�� املستوى الفردي و ع�� :التأم�ن وسيلة لالئتمان  •

مستوى الدولة أيضا فبالنسبة لألفراد، �سهل التام�ن لهم ا�حصول ع�� �ئتمان بوسائل 

. فالتام�ن يؤدي إ�� تدعيم الضمان الذي يقدمھ املؤمن لھ  لدائنھ، و بالتا�� �سهل لھ 2متعددة

ا�حصول ع�� �ئتمان فإذا رهن لھ عقارا أو منقوال مملو�ا لھ ضمانا لتنفيذ ما عليھ من ديون 

اتجاه دائنة، فال شك أن مص�حة هذا �خ�� بقاء املال املرهون ح�ى يمكنھ التنفيذ ا�ج��ي عليھ �� 

حالة عدم الوفاء �ختياري من قبل املدين. و لكن هذا املال قد يفقده أو �سرق أو ��لك بفعل 

ا�حر�ق مثال فيضيع ضمان الدائن، متفاديا ��ذه النتيجة كث��ا ما يفرض الدائن ع�� مدينھ أن 

يؤمن لھ ع�� ال��ئ املرهون ضد السرقة أو ضد ا�حر�ق مثال، ح�ى إذا تحقق خطر من هذا القبيل 

حل مبلغ التأم�ن محل ال��يء املرهون، و استطاع الدائن و املر��ن أن �ستو�� حقھ �� مبلغ 

 من القانون املد�ي املصري بأنھ " إذا �ان ال��يء املؤمن عليھ 88التأم�ن، و �� هذا تقت��ي املادة 

مثال برهن حيازي أو برهن تأمي�ي أو غ�� ذلك من التأمينات العينية، انتقلت هذه ا�حقوق إ�� 

التعو�ض املستحق للمدين بمقت��ى عقد التأم�ن" قد ير�د ال�خص ا�حصول ع�� ائتمان و لم 

يكن لديھ مال يقدمھ للدائن كضمان، و إنما �ان �عتمد ع�� عملھ أو مجهوده �� سداد الّدين فإنھ 

يمكنھ  ل�ي ��جع الّدائن ع�� منحھ �ئتمان أن ي�ّ�ر عقد التأم�ن ع�� حياتھ لصا�ح الدائن بحيث 

إذا تو�� املدين قبل سداد الّدين فإن الّدائن �ستو�� حقھ من مبلغ التأم�ن، أي أنھ يرهن وثيقة 

 .53 سامي عفيف حاتم " التأم�ن الدو��" الطبعة الثانية القاهرة، الدار املصر�ة اللبنانية ص  1
  .40 ص 1997 دمحم حسن قاسم " محاضرات �� عقد التأم�ن" الدار ا�جامعية ب��وت  2
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التأم�ن لدائنھ حيث ي�ون ل�ل وثيقة تأم�ن ع�� ا�حياة قيمة مالية �� ذا��ا �عد عدد معّ�ن من 

�قساط، بحيث �ستطيع املستفيد من هذه الوثيقة أن يق��ض من الغ�� بضمان هذه الوثيقة، و 

عند عدم الوفاء بالّدين �ستطيع للدائن أن يحصل ع�� حقھ من قيمة الوثيقة. 

و باإلضافة فإن التأم�ن �عت�� وسيلة ائتمان بالنسبة للدولة و فروعها ال�ي �عد �� رؤوس �موال ا�ّجمعة 

لدى شر�ات التأم�ن من �قساط املدفوعة و احتياطات مصدرا هاما لالق��اض عن طر�ق السندات ال�ي 

تصدرها الدولة و ��خاص العامة، و ال�ي تقوم �شرا��ا شر�ات التأم�ن. 

 هو �عو�ض املؤمن لھ عن 1 رغم الهدف املباشر للتأم�ن:التأم�ن عامل من عوامل الوقاية  •

ا�خسائر ال�ي تلتحق بھ، إال أن التأم�ن يؤدي دورا هاما آخر بطر�قة غ�� مباشرة هو الوقاية من 

ا�خاطر و العمل ع�� تقليل �سبة وقوع ا�حوادث عن طر�ق دراسة أسبا��ا. و العمل ع�� تجنب 

وقوعها بحيث أصبح عامال من عوامل الوقاية �� ا�جتمع، و يؤدي هذا الدور الوقائي بوسائل 

متعددة، فشر�ات التأم�ن رغبة م��ا �� حصر مبالغ التعو�ض �� أضيق ا�حدود، �عمل بطرق 

متعددة ع�� التقليل من �سبة وقوع ا�خاطر ا�ختلفة و وقاية املؤمن لهم م��ا. و لتحقيق ذلك 

كث��ا ما ت�جأ شر�ات التأم�ن لت�و�ن جمعيات مش��كة بي��ا بقصد دراسة أسباب ا�خاطر و 

اتخاذ �حتياطيات ال�افية لتفادي وقوعها. 

�� �� سبيل ذلك تقوم باالستعانة با�خ��اء و �خصائي�ن لتوعية املواطن�ن و إرشادهم إ�� طرق و 

الوقاية من ا�حوادث و تقليل �سب��ا، كما �ستع�ن �� ذلك بإرسال النشرات ال�ي تبّ�ن الوسائل �� 

م�افحة ا�حرائق أو مخاطر العمل، و بالنسبة �حوادث املرور فكث�� ما �ش��ك شر�ات التأم�ن 

مع غ��ها من الهيئات املعنية �� التوعية بقواعد املرور و الّدعوة إ�� إتباعها و بيان مخاطرها 

عدم �ل��ام ��ا. كما ت�جأ الكث�� من شر�ات التأم�ن إ�� وسائل متعددة لت�جيع املؤمن لهم ع�� 

مراعاة ا�حيطة و تفادي وقوع ا�خطر املؤمن منھ من ذلك إنقاص قسط التأم�ن �� حالة عدم 

تحق ا�خطر خالل مّدة معّينة. 

يقتطع جزءا صغ��ا بصفة دور�ة من دخلھ للمؤمن  :التأم�ن كوسيلة لتكو�ن رؤوس �موال  •

. 1مقابل ا�حصول ع�� مبلغ التأم�ن عند استحقاقھ

و رؤوس �موال ال�ي تت�ون لدي شر�ات التأم�ن من مجموع أقساط املؤمن لهم أّما أهمي��ا 

بالنسبة للمؤمن لهم تمثل هذه �موال ا�ّجمعة لدى شر�ات التأم�ن دورا هاّما �� تنمية و 

ازدهاره، فشر�ات التأم�ن تّزود �قتصاد القومي برؤوس �موال للدولة أو لأل�خاص العامة �� 

 ش�ل قروض �ساعدها ع�� تحقيق أهداف التنمية �قتصادية.

 

 

 

 .11دمحم حس�ن منصور " مبادئ قانون التأم�ن" دار ا�جامعية ا�جديدة للنشر ص  1
 .210 صا�ح سليمان عيد " محاسبة املصار�ف و شر�ات التأم�ن" منشورات �لية ا�حاسبة غر�ان ص 1
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خصائص عقد التأم�ن  -2

لم يتطلب املشروع إلبرام عقد التأم�ن شكال خاصا ليبّ�ن فيھ رضاء  :عقد التأم�ن عقد رضائي  -

 هناك ما يمنع من  الطرف�ن، و ع�� ذلك يكفي تبادل �يجاب و القبول لينعقد العقد و مع ذلك

�تفاق ع�� اش��اط الكتابة ال�عقاد العقد، و ذلك هو ما يجري عليھ العمل حيث �ش��ط 

9Fاملؤمن عادة أن عقد التأم�ن ال ينعقد إال بتوقيع وثيقة التأم�ن

، فيصبح العقد �� هذه ا�حالة 1

عقد ش�ليا بموجب هذا الشرط و تصبح وثيقة التأم�ن ضرور�ة لال�عقاد و ليس �جرد �ثبات. 

 بدفع القسط �ول فيصبح �� 
ّ
 يتم عقد التأم�ن إال

ّ
هذا و قد �ش��ط املؤمن ع�� املؤمن لھ أال

هذه ا�حالة من العقود العينية. 

 يؤّدي ذلك أن �ل طرف يأخذ مقابال ملا �عطيھ فاملؤمن :عقد التأم�ن من عقود املعارضة  -

يحتمل ا�خطر مقابل �قساط ال�ي يدفعها املؤمن لھ، بينما هذا �خ�� يحصل ع�� مبلغ التأم�ن  

عند تحقق ا�خطر املؤمن منھ، مقابل �قساط ال�ي دفعها،و ال ينب�� عن عقد التأم�ن صفة 

املعارضة عدم تحقق ا�خطر أحيانا كما لو أن املؤمن لھ دفع �قساط للمؤمن و ان��ت مدة 

العقد و لم يحدث ا�خطر للمؤمن لھ، و بالتا�� فإنھ ال يحصل ع�� مقابل �قساط ال�ي 

دفعها،ففي هذه ا�حالة أيضا ي�ون املؤمن قد أعطى للمؤمن لھ �مان و �طمئنان طوال مدة 

العقد مقابل ما حصل عليھ من �قساط. 

 العقد �حتما�� هو العقد الذي ال �عرف فيھ �ل من :عقد التأم�ن من العقود �حتمالية  -

املتعاقدين أو أحدهما عن إبرام مقدار  ما يأخذه أو �عطيھ من العقد، فيتحدد مدى ال��اماتھ أو 

منفعتھ �� املستقبل عند حدوث أمر غ�� محقق الوقوع أو غ�� معروف وقت حصولھ، و عقد 

التأم�ن عقد احتما�� ��ذا املع�ي، ذلك أن مقدار ال��ام أو كسب املتعاقدين مغلق ع�� أمر غ�� 

 .محقق الوقوع

 العقد املستمر هو العقد الذي يلعب الزمن فيھ دورا :عقد التأم�ن عقد غ�� زم�ي مستمر  -

هاما، بحيث ت�ون �ل��امات  الناشئة عنھ عبارة عن أداءات متكررة �ستمر الوفاء ��ا مدة من 

الزمن، و يدخل عقد التأم�ن �� هذه الطائفة من العقود الزمنية، وذلك بالنسبة 

لطرفيھ،فبالنسبة للمؤمن ال شك �� ارتباط ال��امھ بالضمان ملدة العقد، فهو يحتمل �غطية 

ا�خطر املؤمن منھ بصفة مستمرة، و كذلك بالنسبة للمؤمن لھ، فهو يل��م بدفع �قساط 

املتفق عل��ا بصفة دور�ة مستمرة. 

 �ّعد عقد التام�ن عقدا من عقود �دعان، و ا�خاصية  املمّ��ة لهذه :عقد التأم�ن عقد إدعان  -

العقود �� إنفراد أحد املتعاقدين بوضع شروط التعاقد و تحديد مضمونھ بحيث ال ي�ون أمام 

املتعاقد �خر، إذا ما أراد التعاقد إال أن يقبل هذه الشروط املّعدة سلفا، و �عت�� هذه الفئة من 

العقود �عب��ا عن ا�عدام الت�افؤ ب�ن الطرف�ن من الناحية �قتصادية. 

 .211صا�ح سليمان عيد " محاسبة املصار�ف و شر�ات التأم�ن" منشورات �لية ا�حاسبة غر�ان ص  1

 

 19 

                                                 



                             التأمينات                                                                       الفصل الثا�ي                                             

 
 عقدا تجار�ا أو مدنيا يتوقف ع��  1 اعتبار التأم�ن:الصفة املدنية أو التجار�ة لعقد التام�ن -

صفة أطرافھ، فبالنسبة إ�� املؤمن �عت�� التأم�ن عقدا تجار�ا إذا أبرمتھ شركة من شر�ات 

التأم�ن بقسط ثابت، ذلك أن املؤمن يقوم بدور الوساطة ب�ن املؤمن لهم �� توزيع ا�خاطر، كما 

�س�� إ�� تحقيق الّر�ح من جهة أخرى . و ي�ون عقد التأم�ن عقدا مدنيا بالنسبة للمؤمن و ذلك 

�� عمليات التأم�ن، التبادل أو التعاون، حيث أن املؤمن �� هذا النوع من التأم�ن من التأم�ن هو 

املؤمن لھ كما أن فكرة تحقيق الر�ح منعدمة فيھ. أما بالنسبة للمؤمن لھ فاألمل أن التأم�ن 

�عت�� عقدا مدنيا بالنسبة لھ، و ذلك ألنھ ال يرمي إ�� تحقيق الّر�ح، و إنما هدفھ هو �غطية خطر 

مع�ن، غ�� أن التأم�ن قد ي�ون عقدا تجار�ا بالنسبة للمؤمن لھ و ذلك �� حالة التأم�ن الذي 

ي��مھ التاجر �سبب أعمال تجار�ة. 

 ال شك أن مراعاة حسن النية من املبادئ العامة ال�ي :عقد التأم�ن من عقود حسن النّية  -

�سري ع�� �افة العقود، لذلك يجدر الذكر بأن وصف عقد التأم�ن من عقود حسن النية ال 

يقصد بھ أن هذا الوصف ينحصر عن عقود أخرى . 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .25 – ص 24 ص 1985عز�ز فه�ي هي�ل " مبادئ �� التأم�ن" الدار ا�جامعية ب��وت  1
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 :خالصة 

 

        التأم�ن يلعب دورا مهّما �� حياة �فراد، فهو يوفر لهم ا�حماية من �خطار ال�ي تحدث لهم و هذا ما رأيناه �� 

هذا الفصل، حيث تناولنا ا�جانب الفّ�ي و الذي �شمل �سس و القواعد الفنية ال�ي �ستند إل��ا املؤمن �� �غطية 

ا�خاطر، و ا�جانب القانو�ي الذي �شمل عالقة املؤمن و املؤمن لھ و القواعد ال�ي تحكم التأم�ن و ما ي��تب عنھ 

من حقوق و ال��امات، كذلك أدواره و خصائصھ. 
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 :تمهيد 

 

رة، و لتحقيق ذلك ال بد من �سي�� جّيد و مالئم، إضافة 
ّ
�س�� �ل شركة مهما �انت إ�� تحقيق أهداف مسط

إ�� تنظيم محاس�ي جازم بمختلف عمليا��ا. 

و شركة التأم�ن كغ��ها من الشر�ات �خرى �س�� لضمان التسي�� ا�جّيد و املالئم من أجل تحقيق أهدافها 

املسطرة، فمن الطبي�� إذن، أن ي�ون لشر�ات التأم�ن محاسبة خاصة �عا�ج جميع عملي��ا املالية من حيث جمع 

�قساط و توظيف املدخرات و ت�و�ن �موال �حتياطية و استثمارها. 

و ال بد من �شارة إ�� أن محاسبة التأم�ن، ترتكز ع�� املبادئ �ساسية للمحاسبة التجار�ة و الصناعية، باإلضافة 

 ا�خاصة بالتأم�ن ال�ي يتطل��ا أعمال شر�ات التأم�ن ع�� ا�حياة ال�ي تمتد ال��اما��ا إ�� عّدة  إ��  �سس الفنية

سنوات، كما أّن حسابا��ا تحتاج إ�� عناية و دقة بالغت�ن من أجل احتساب املبالغ الواجب �حتفاظ ��ا من 

 �قساط املدفوعة �ش�ل احتياطي لدفع التعو�ضات املنتظرة �� السنوات املقبلة.
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I.  ا�خطط ا�حاس�ي للتأمينات و محاسبة

ا�خطط ا�حاس�ي للتأمينات  -1

 31محاسبة التأمينات �ستعمل حسابات خاصة مدرجة �� ا�خطط القطا�� قد تم إصدار قرار وزاري �� 

 يتضمن تطبيق ا�خطط الوط�ي ا�حاس�ي �� قطاع التأمينات و إعادة التأم�ن ألح�ام ا�خطط الوط�ي 1987سبتم�� 

.01/01/1989القطا��، و من أجل مسك محاسب��ا و تقديم  وثائقها إبتداءا من  0F

1 

 : قائمة ا�خطط ا�حاس�ي للتأمينات -أ

 :حسابات �صول  -

  �� نفس ا�حسابات املوجودة �� ا�خطط ا�حاس�ي الوط�ي.: �ستثمارات :الصنف الثا�ي  -

  �� نفس ا�حسابات املوجودة �� ا�خطط ا�حاس�ي الوط�ي.: ا�خزونان :الصنف الثالث  -

 �ش�ل هذه ا�جموعة حقوق املؤسسة ع�� الغ�� و �� هذا الصنف ا�حسابات : ا�حقوق :الصنف الرا�ع  -

 :2ا�خاصة بالتأم�ن �� 

 و �� مجموع ا�حقوق املتحصل عل��ا من طرف املؤسسة نتيجة العالقات بي��ا و : ا�حقوق التقنية 41ح/ -

ب�ن معيدي التأم�ن الذين يقبلون املشاركة �� التعهدات اتجاه املؤمن لهم، و معيدي التأم�ن، و يتفرع هذا 

 :ا�حساب إ�� 

 ��جل هذا ا�حساب تقييمات ال�وارث و مصار�ف : كوارث و مصار�ف لالستالم عن التنازل 410ح/ -

 لالستالم عن التنازل .

 ��جل تقييمات �وارث التحصيل ع�� إعادة : كوارث و مصار�ف للتحصيل ع�� إعادة التنازل 411ح/ -

 التأم�ن.

  ��جل العالوات املتنازل ع��ا و ال�ي ال تدخل �� السنة املالية.: عالوات مرحلة التنازل 413ح/ -

  عالوات متنازل ع��ا �� إعادة التأم�ن.414ح/ -

��جل هذا ا�حساب حقوق ع�� الز�ائن املؤمن�ن الناتجة  : حقوق ع�� تأم�ن التنازل و إعادة التأم�ن 47ح/ -

  :عن ا�حق املكتسب للمؤسسة عند إمضاء عقد التأم�ن و يضم ا�حسابات التالية 

 : عالوات ممنوحة 470ح/ -

  :يتفرع  هذا ا�حساب إ��  -

  أقساط مصدرة للتغطية.4700ح/ -

  أقساط قيد التقييم.4708ح/ -

  ��جل �ل عمليات القبول �� إعادة التأم�ن.: حقوق التنازل و إعادة التأم�ن 472ح/ -

��جل �� هذا ا�حساب عمليات الطعن، �عفاءات، و �س��جاعات ال�ي  �ستسلم من �طراف املسؤولة. 

 

 

 2005-2004محاضرة المحاسبة الخاصة، األستاذ بن یخلف السنة الدراسیة 1
  PCAالمخطط الوطني للتأمینات 2

 25 

                                                 



محاسبة التأمينات                                                                                                                                  ثالثالفصل ال  

 
 

 1:حساب ا�خصوم  -

 �موال ا�خاصة �� مصدر أسا��ي من مصادر التمو�ل وضعت تحت : �موال ا�خاصة :الصنف �ول  -

تصرف املؤسسة من طرف الفرد أو مجموعة من ��خاص و �� هذا الصنف ا�حسابات املتعلقة بالتأم�ن 

 ��: 

 يمثل هذا ا�حساب �موال املنشأة طبقا للنصوص القانونية و التشريعات لغرض : مؤونات تقنية 16ح/ -

 :مواجهة �جز أو نقص محتمل �� �ل��امات، و يتفرع هذا ا�حسابات إ�� 

 �ش�ل املؤونات املش�لة لتقو�ة قابلية التسديد للمؤسسة اتجاه املؤمن : مؤونات الضمان 160ح/ -

 %  من املبلغ �جما�� لألقساط املستلمة.1�� تمثل اقتطاع سنوي يقّدر ب ولهم،

 ��جل املؤونات املش�لة للمشاركة �� التضامن الوط�ي �� حالة وقوع : مؤونات �خطار �ستثنائية 161ح/ -

% من املبلغ �جما�� من نتيجة 15�وارث طبيعية، و تتمثل هذه املؤونات اقتطاع سنوي يقدر ب 

 �ستغالل.

 ��جل �غطية نقائص محتملة �� الديون التقنية، و �� : مؤونة مكملة إجبار�ا للديون التقنية 162ح/ -

 % من ا�حوادث ال�ي دفعت �� آخر الدورة.5تمثل 

 و تمثل مجموع الديون امل��تبة ع�� املؤسسة و الناجمة عن العمليات التجار�ة : الديون :الصنف ا�خامس  -

 :و املالية و �� هذا الصنف ا�حسابات ا�خاصة بالتأم�ن �� 

 �� الديون املش�لة إجبار�ا من ا�حوادث و النفقات للدفع، و �قساط ا�حولة : ديون تقنية 51ح/ -

 :بمقت��ى �ل��امات اتجاه املؤمن لهم و إعادة التأم�ن و يتفرع هذا ا�حساب إ�� 

 هذا حساب تقييم ال�وارث و املصار�ف ال�ي : كوارث و مصار�ف للدفع ع�� العمليات املباثرة 510ح/ -

 ستدفع خالل السنة.

  تمثل املصار�ف ال�ي ستدفع عند قبول التعاقد.: كوارث و مصار�ف للدفع عند القبول 511ح/ -

  ��جل العالوات املقبولة غ�� امل�جلة �� السنة املالية.: عالوات محّررة و مرّحلة 513ح/ -

م تحصيلها لصا�ح املؤمن : مبالغ يحتفظ ��ا ل�حساب 54ح/ -
ّ
 �ّ�جل هذا ا�حساب جميع التعو�ضات ال�ي ت

 من طرف آخر و هو املسؤول.

  �عو�ضات مدفوعة �حساب املؤمن لهم.540ح/ -

  : ينقسم هذا ا�حساب إ�� : ديون اتجاه املؤمن�ن و املتنازل�ن و إعادة التنازل 57ح/ -

  ��جل عمليات التنازل �� حاالت إعادة التأم�ن.: عمليات التنازل و إعادة التأم�ن 572حا -

 ��جل العمليات ا�حققة �� إعادة التأم�ن عن طر�ق السماسرة و ذلك �حساب : سماسرة 573ح/ -

 املؤسسة.

  حساب التأم�ن املش��ك.574ح/ -

  ��جل هذا ا�حساب �ل الطعون ال�ي تدفع لشركة التأم�ن بمشارك��م �� ا�حوادث.: طعون للّدفع 576ح/ -
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  تخفيضات للمنح.577ح/ -

3Fعرض امل��انية ا�حاسبية -2

1 

 امل��انية ا�حاسبية )III– 3(الش�ل 

 

رقم 

ا�حساب 

رقم املبالغ �صول 

ا�حساب 

املبالغ ا�خصوم 

 �موال ا�خاصة  1 �ستثمارات  2

 أموال جماعية  10   20

 عالوات املساهمات  12   21

 احتياطات  13   22

 فرق إعادة التقدير  15   24

 ارتباطات ب�ن الوحدات  17   25

 نتيجة قيد التخصيص  18   28

 مؤونة لألعباء و ا�خسائر  19   

 الديون  5 ا�خزونات  3

 حسابات �صول الدائنة  50   31

 ديون تقنية  51   33

 ديون استثمار  52   34

 ديون ا�خزونات  53   35

 مبالغ محتفظ ��ا �� ا�حساب  54   36

 ديون اتجاه الشر�اء  55   37

 ديون �ستغالل  56   38

 ديون ع�� املؤمن�ن  57   

 ديون مالية  58   

    ا�حقوق  4

    حقوق تقنية  41

    حقوق �ستثمار  42

    حقوق علال الشر�اء  43

    �سبيقات ع�� ا�حساب  44

    �سبيقات �ستغالل  45

    حقوق ع�� املؤمن�ن  46

    قيم جاهزة  47

    حسابات ا�خصوم املدينة  48

  ا�جموع   ا�جموع 
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II. محاسبيا:معا�جة التأمينات   

  محاسبيا: �صول  التأمينات معا�جة حسابات -1

4F�ستثمارات كما �علم من حسابات �صول  :�ستثمارات -2

، تز�د �� املدين و تنقص �� جانب الدائن و �� �عا�ج 1

محاسبيا �� ا�خطط ا�حاس�ي للتأمينات، كما �� ا�خطط الوط�ي ا�حاس�ي. 

 نفس ال��ئ بالنسبة للمخزونات، ف�ي �خرى تز�د �� ا�جانب املدين و تنقص �� ا�جانب الدائن و �� :ا�خزونات -3

�عا�ج محاسبيا �� ا�خطط ا�حاس�ي للتأمينات كما �� الوط�ي. 

 : و يتفرع إ�� : حقوق تقنية: 41ح/

 : حوادث و نفقات لالستالم ع�� التنازل ��ّجل محاسبيا كما ي�� : 410ح/

 

 : حوادث و مصار�ف لالستالم ع�� إعادة التنازل و ��جل محاسبيا كما ي�� : 411ح/

 

  أقساط (عالوات) متنازل ع��ا: 413ح/

 :ي��   أقساط متنازل ع��ا �� إعادة التأم�ن، و يتم الت�جيل كما: 414ح/

PCA1  

التنازل نفقات لالستالم ع�� وارث وحح/   

 

  عاتق معيدي التأم�نوارث ع�� حح/               

410 
 
 

608 

 
 

 
 

608 

التنازل و مصار�ف لالستالم ع�� وارث حح/   

 

  عاتق معيدي التأم�نوارث ع�� حح/               

411 
 
 

608 

 
 

 
 

608 

التنازل نفقات لالستالم ع�� وارث وحح/   

 

  عاتق معيدي التأم�نوارث ع�� حح/               

  
413 

أو 
414 

 
 

608 

 
 

 
 

715 
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 : و يتفرع إ�� : حقوق ع�� املؤمن لهم: 47ح/

 أقساط مصّدرة للتغطية : 4700ح/

 معيدي التأم�ن : 472ح/

 طعون لالستالم : 476ح/ 

 :و املعا�جة ا�حاسبية تتم كما ي�� 

 أقساط مصدرة للتغطية : 4700* ح/

 

 : ��ّجل محاسبيا كما ي�� : معيدي التأم�ن : 472*ح/ 

 

 محاسبا:  التسي�� حسابات عا�جم -2

 : 1- �موال ا�خاصة1

 : و يتفرع هذا ا�حساب إ�� : مؤونة تقنية : 16ح/

 : مؤونة الضمان و يتم الت�جيل ا�حاس�ي كما ي�� : 160* ح/

PCA1  

أقساط مصدرة للتغطیةح/   
القسط التجاريح/                                  

                                ح/ ثمن الملحق
                                الرسم على القیمة المضافة

                                ح/ صندوق الكوارث الطبیعیة
                                ح/ حقوق الطوابع    

   
 

  
4700  

 
608 

 
7000 
7003 
5473 
5471 
5476 

 
 

معيدي التأم�نح/   

أقساط مقبولةح/                                  

                                ح/ نواتج مالية

  
472  

 
608 

 
 

 
701 

7702 

مخصصات مؤونة الضمانح/   

مؤونة الضمانح/                                
  

888  
 

608 

 
 

 
160 
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  مؤونة �خطار �ستثنائية : 161ح/  •

 : و يتم الت�جيل ا�حاس�ي كما ي�� :

 :مؤونة مكملة إجبار�ا للديون التقنية: والت�جيل ا�حاس�ي يتم كما ي��:162ح/

 

  : مؤونة مكملة إجبار�ا للديون التقنية : 162ح/  •

 :و الت�جيل ا�حاس�ي يتم كما ي�� 

 

 1:-الديــــون 2

 : و يتفرع إ�� ا�حسابات التالية : الديون التقنية 51ح/

 : و ��ّجل محاسبيا كما ي�� : �وارث و نفقات للدفع ع�� عمليات مباثرة : 510ح/ •

 : حوادث و نفقات للّدفع ع�� القبول : 511ح/ •

 

 

PCA1 

  مخصصات استثنائيةح/

                      

  مؤونة �خطار �ستثنائيةح/              
                           

  
699  

 

 
 

161 

  مخصصات املؤوناتح/

                     

  مؤونة مكملة اجبار�ا للديون التقنيةح/                     
                           

  
685  

 

162 

�وارث ع�� الكميات املباشرةح/   

النفقات املرفقة مرتبطة با�حوادثح/   

                                ح/ �وارث و نفقات للدفع ع��             

   عمليات مباشرة                                             
   

 

  
600 

 
603 

 
 

608 

 
 
 
 
 

510 
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    ح/حوادث ع�� القبول   601

و نفقات  ح/�وارث   511 

للدفع مع القبول 

  

 

  أقساط مصدرة مّحولة: 513ح/  •

  أقساط مقبولة مّحولة: 515ح/  •

 و يتم ��جيلها محاسبيا كما ي��:

 

 : و يتفرع إ�� ا�حسابات التالية :  ديون اتجاه املؤمن عل��م: 57ح/ 

 و ��جل كما ي��  : �سبيقات مش�لة من املؤمن لهم : 570ح/ •

7F: و ��جل محاسبيا كما ي�� : معيدي التأم�ن : 572ح/ •

1 

 أو حالة ما إذا �ان مدين 

 PCA 1  

أقساط للتحو�لح/  

أقساط مصدرة محولةح/                                     

                                    ح/ أقساط مقبولة محولة
                           

  
715  

أو 513   
515 

 ح / نقديات
             �سبيقات مستكملة من املؤمن لهمح/                        

  
48  

 
570 

أقساط متنازل عنھاح/  
استرجاع إیرادات السنوات السابقةح/  

 ح/فوائد على الحسابات الجاریة و الودائع الدائنة
                                               ح/ معیدي التأمین

                           

708 
6972 
6517 

 
 

572 
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  حسابات التأم�ن املش��ك: 574ح/ •

  طعون الدفع: 576ح/ •

 :و ��جيلها ا�حاس�ي ي�ون كما ي�� 

 

 

III.  دراسة جدول حسابات النتائج حسبPCA 

 عرض جدول حسابات النتائج حسب ا�خطط ا�حاس�ي للتأمينات  -1

 : TCR�عر�ف جدول حسابات النتائج  

، �سمح لنا بتحديد ا�جاميع �ساسية �� دراسة �شاط و مردودية ملؤسسة، 1 هو عبارة عن وثيقة رسمية

حيث أنھ يجمع مختلف العناصر املؤدية إ�� تحقيق النتيجة(الصنف الثامن) بمقابلة �خطار(الصنف السادس) مع 

�يرادات(الصنف السا�ع). 

 :حسابات جدول حسابات النتائج 

 :حسابات التسي��  -1

 : الصنف السادس :�عباء 

 هذا ا�حساب يمثل التعو�ضات ال�ي يجب دفعها للمؤمن لهم، نتيجة وقوع ا�خطر، و يتفرع :  ا�حوادث: 60حا

 :إ�� 

 ��جل �� هذا ا�حساب ا�حوادث املصرح ��ا خالل السنة لصا�ح :  حوادث ع�� عمليات مباشرة: 600ح/

املؤمن لهم. 

 ��جل �� هذا ا�حساب املصرح ��ا و املقّيمة خالل السنة لصا�ح املؤمن لهم. :  حوادث القبول : 601ح/

PCA1  

  معيدي التأم�ن  ح/

                   

عموالت متحصل عل��ا من املانح�نح/                    

                   ح/ حوادث ع�� عاتق معيدي التأم�ن

                   ح/ اس��جاع إيرادات السنوات السابقة

                           

572 
 
  

72 
608 

69708 

/ اس��جاع إيرادات سنوات سابقةح  

  حسابات التأم�ن املش��كح/                                

                                 ح/  طعون للدفع
                           

  
6927  

 
574 
576 
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 ��جل �� هذا ا�حساب، ��عاب و النفقات �ضافية املصرح ��ا :  النفقات املرفقة املرتبطة با�حادث: 603ح/

خالل السنة مثل أ�عاب ا�حامي، الغ�� ا�حاس�ي...إ�خ 

 طعون . : 607ح/

 حوادث ع�� عاتق معيدي التأم�ن. : 608ح/

 : عموالت مدفوعة للسماسرة و الوكالء العامون : 67ح/

��ّجل �� هذا ا�حساب م�افأة معيدي التأم�ن أو الوسطاء بمقت��ى �تفاقيات �� إعادة التأم�ن و يتفرع هذا 

 :ا�حساب إ�� 

 عموالت مدفوعة ع�� القبول . : 670ح/

 مشار�ات مر�حة مدفوعة كمعيدي التأم�ن. : 672ح/

 : الصنف السا�ع :�يرادات 

يمثل هذا ا�حساب، �قساط املدفوعة من طرف املؤمن لهم و معيدي التأم�ن ��  : أقساط مصدرة : 70ح/

 :مقابل خطرها. و يتفرع هذا ا�حساب إ�� 

 يمثل هذا ا�حساب مبلغ �قساط الصافية �� عقود التأم�ن. : أقساط ع�� عمليات مباشرة: 700ح/

 أقساط مقبولة ��جل �� هذا ا�حساب، مبلغ �تفاقيات �� إعادة التأم�ن املتحصل عل��ا من طرف : 701ح/

املتنازل�ن. 

 تخفيضات مطبقة ع�� �قساط. : 707ح/

 أقساط متنازل ع��ا. : 708ح/

 : يتفرع هذا ا�حساب إ�� :  أقساط محولة71ح/

 ��جل �� هذا ا�حساب �قساط ا�ّحولة من السنوات :  أقساط مّحولة من السنوات السابقة: 710ح/ •

 السابقة و امل�ّجلة �� السنوات ا�حالية و املوجهة.

 ��جل �� هذا ا�حساب، أقساط للتحو�ل ال�ي ال ��جل �� السنوات ا�حالية و :  أقساط للتحو�ل: 715ح/ •

 املوجهة لتغطية �خطار تحت الضمان.

 ��جل �� هذا ا�حساب امل�افآت املستحقة من طرف معيدي : عموالت متحصل عل��ا من املانح�ن 72ح/

 :التأم�ن و يتفرع إ�� 

  عموالت متحصل عل��ا ع�� التنازل .: 720ح/ •

  عموالت متحصل عل��ا ع�� إعادة التنازل .: 721ح/ •

  مشار�ات مستلمة ع�� اتفاقيات مر�حة.: 722ح/ •

 :1 الصنف الثامن :النتائج 

هو الفرق ب�ن مبلغ �قساط املستلمة ا�حولة، العموالت املقبوضة، العموالت  : هامش التأم�ن : 80ح/

املدفوعة و مبلغ ا�حوادث. 

). 67+ح/60)-(ح/75+ح/72+ح/71+ح/70=(ح/80ح/
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هذا ا�حساب �سمح باستخراج الّر�ح أو ا�خسارة الناتجة من مجموع العمليات  : نتيجة �ستغالل 83ح/

الداخلية �� �شاط املؤسسة. 

). 68+ح/66+ح/65+ح/64+ح/63+ح/62+ح/61)-(ح/78+ح/77+ح/74+ح/73+ح/80=(ح/83ح/

 فهو إذن يمثل الفرق ب�ن �يرادات و ت�اليف �ستغالل.

هذا ا�حساب �سمح بتحديد (ر�ح أو خسارة) الناتجة عن العمليات ال�ي تدخل ��  : نتيجة �ستغالل 84ح/

 النشاطات العادلة للمؤسسة.

هو إذن ينتج من الفرق ب�ن �يرادات خارج �ستغالل و الت�اليف خارج �ستغالل. 

. 69+ح/79=ح/84ح/

 يحدد هذا ا�حساب، النتيجة الصافية املتحصل عل��ا من مجموع النشاطات : نتيجة السنة املالية : 88ح/

العادية و كذا النشاطات �ستثنائية للمؤسسة. 

 :و يتفرع إ�� 

  النتيجة ا�خام للسنة املالية.: 880ح/ •

  مخصصات مؤونات الضمان.: 888ح/ •

 IBS.1 ضرائب علال �ر�اح : 889ح/ •
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 :عرض جدول حسابات النتائج 

11Fجدول حسابات النتائج) III-4(الش�ل

1 

رقم 

ا�حساب 

دائن مدين اسم ا�حساب 

 x أقساط متحصل عل��ا  70

 x أقساط متنازل ع��ا  71

 x عموالت و مساهمات  72

 x تحو�ل أعباء التأم�ن  75

  Xا�حوادث  60

  Xعموالت و مساهمات مدفوعة  67

 x هامش التأم�ن  80

 x هامش التأم�ن و إعادة التأم�ن  80

 x إنتاج املؤسسة لنفسها  73

 x خدمات مقدمة  74

 x إيرادات متنوعة  77

  Xتحو�ل أعباء �ستغالل  78

  Xمواد و لوازم مس��لكة  61

  Xخدمات  62

  Xمصار�ف املستخدم�ن  63

  Xضرائب و رسوم  64

  Xمصار�ف مالية  65

  Xمصار�ف متنوعة  66

  مخصصات �هتالك  68

  Xنتيجة �ستغالل  83

 X xإيرادات خارج �ستغالل  79

  مصار�ف خارج �ستغالل  69

  Xنتيجة خارج �ستغالل  84

  Xنتيجة �ستغالل  83

 x نتيجة خارج �ستغالل  84

 x النتيجة ا�خام للسنة املالية  880

  Xمخصصات مؤونات الضمان  888

 x ضرائب ع�� �ر�اح  889

 x نتيجة السنة املالية  88
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 املعا�جة ا�حاسبية �حسابات التسي��  -2

  :�عباء  -1

 : 1يتفرع هذا ا�حساب إ�� :  ا�حوادث 60ح/

 : حوادث ع�� عمليات مباشرة 600ح/

 

 : حوادث ع�� القبول 607ح/

 

 

 : حوادث ع�� عاتق معيدي التأم�ن 608ح/ 

 

 

 

PCA1  

 ح/حوادث ع�� عمليات مباشرة

                   

                                              ح/طعون للدفع ع�� عمليات مباشرة
    

  
600  

 
510 

                   ح/طعون �ستالم

                        

 ح/حوادث ع�� القبول 

  
476  

 
607 

ح/حوادث و نفقات لالستالم ع�� التنازل 

   ح/حوادث و نفقات لالستالم ع�� إعادة التنازل 

 

ح/حوادث ع�� عاتق معيدي                                 

                                          التأم�ن

  
410 
 أو
411 

 
 

607 

 36 

                                                 



محاسبة التأمينات                                                                                                                                  ثالثالفصل ال  

 
 :يتفرع هذا ا�حساب إ��  : عموالت و مساهمات مدفوعة : 67ح/

 :عموالت مدفوعة ع�� القبول 670ح/

 

 : مشار�ات مر�حة مدفوعة كمعيدي التأم�ن : 672ح/

 

 :�يرادات 2-

 : 1 و ينقسم بدوره إ�� ا�حسابات التالية: أقساط مصدرة 70ح/

: أقساط ع�� عمليات مباشرة 700ح/ 

 

 

PCA1 

  ح/عموالت مدفوعة ع�� القبول 

                                        ح/معيدي التأم�ن 

 

                                        ح/السماسرة 
 

  
670  

 
472 
أو 
573 

ح/مشار�ات مر�حة مدفوعة كمعيدي التأم�ن 

 
 

 ح/معيدي التأم�ن
 

  
672  

 
 

472 
 
 
 

ح/أقساط مصدرة للتغطية 

 

                              ح/أقساط ع�� عمليات مباشرة 
                                 ح/رسوم ع�� �قساط

  
740  

  
700 
547 
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 : أقساط مقبولة 701ح/

 : تخفيضات مطبقة ع�� �قساط 707ح/

 

 

 :ينقسم هذا ا�حساب إ��  : أقساط محولة 71ح/

14F أقساط محولة من السنوات السابقة 710ح/

1 

 

 :أو �� حالة ما إذا مدين 

 PCA 1  

ح/معيدي التأم�ن 

 

 ح/أقساط مقبولة

  
472  

  
701 

 
 

/تخفيضات مطبقة ع�� �قساط ح

 

 ح/تخفيضات للمنح

  
707  

  
577 

 
 

ح/أقساط مصدرة محولة 

 

 ح/أقساط مصدرة من السنوات السابقة

  
513  

  
710 
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 : أقساط للتحو�ل مؤجلة 715ح/

 

15Fأو �� حالة ما إذا �ان دائن 

1 

 

 : عموالت و مساهمات مقبوضة إلعادة التأم�ن 72ح/

  عموالت مستقلة للتنازل : 720ح/

 

PCA  1  

ح/أقساط محولة من السنوات السابقة 

ح/أقساط متنازل ع��ا محولة 

 

 ح/أقساط متنازل ع��ا �� إعادة التأم�ن

  
710  

 413 
 أو 

414 
 

  
 

ح/ أقساط للتحو�ل مؤجلة 

ح/أقساط مصدرة مّحولة 

 ح/أقساط مقبولة محولة

  
715  

 513 
 أو

515 
 

ح/أقساط متنازل ع��ا محولة 

ح/ أقساط متنازل ع��ا �� إعادة التأم�ن 

 

 ح/أقساط للتحو�ل

  
413 

أو 
414 

 
 

715 
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 :أو �� حالة ما إذا �ان دائن 

 

 : مساهمات مستقلة ملعا�جة �ر�اح 722ح/

 

 1:أو �� حالة ما إذا �ان دائن 

 

 PCA 1  

ح/عموالت مستقلة للتنازل 

 

 ح/املتنازل�ن

  
720  

  
572 

ح/املتنازل�ن 

 

 ح/عموالت مستقلة للتنازل 

  
572  

  
720 

ح/مساهمات مستقلة ملعا�جة �ر�اح 

 

 ح/أقساط مقبولة محولة

  
722  

  
515 

ح/املتنازل�ن 

 
 ح/مساهمات مستقلة ملعا�جة �ر�اح

  
572  

  
722 
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 . 83��جل �� هذا ا�حساب عمليات أخرى غ�� عمليات التام�ن و يرحل رصيده إ�� ح/ : خدمات مقدمة 74ح/ 

 :�� هذا ا�حساب نرحل مصار�ف التأم�ن و إعادة التام�ن و يتفرع إ��  : تحو�ل أعباء التأم�ن 75ح/

 أضرار ع�� عمليات مباشرة  750ح/

أو �� حالة ما إذا �ان دائن: 

 

 

 :تقوم بتحديد النتائج من جهة و التنازالت ب�ن الوحدات من جهة أخر، و يتفرع إ��  :النتائج 3-

 : 1�ّجل محاسبيا كما ي�� : الهامش �جما�� 80ح/

 

PCA1  

ح/أضرار علال عمليات مباشرة 

ح/اس��جاع ت�اليف �ضرار 

                                ح/أضرار سنوات سابقة 

                                ح/هامش التأم�ن

  
750  

  
7960 
6950 

80 

ح/اس��جاع ت�اليف �ضرار 

ح/أضرار سنوات سابقة 

ح/هامش التأم�ن 

 ح/أضرار ع�� عمليات مباشرة

  
7960 
6960 

80 

 
 

750 

ح/الهامش �جما�� 

 

 ح/�ضرار 

ح/عموالت و مساهمات مدفوعة 

ح/أقساط مؤجلة 

ح/تحو�ل ت�اليف �نتاج 

 ح/نتيجة �ستغالل

  
80  

 
60 
67 
 
71 
75 
80 
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�سمح لنا هذا ا�حساب باستخراج �ر�اح و ا�خسائر الناتجة من العمليات و النشاط  : نتيجة �ستغالل 83ح/

العادي للمؤسسة. 

، 61 ح/: دائن و هو �� الغالب، كما �ستقبل بجانبھ املدين ا�حسابات التالية 80يرحل هذا ا�حساب رصيد ح/

. 68، ح/66، ح/65ح/

. 78، ح/77، ح/74، ح/73 ح/:و بجانبھ الدائن 

 ��جل محاسبيا كما �� حالة ما إذا �ان مدين كما ي��  83و عليھ ح/

 

 1:و �� حالة ما إذا �ان دائن ��ّجل كما ي�� 

 

 

 PCA 1  

ح/نتيجة �ستغالل 

ح/هامش التأم�ن 

ح/مواد و لوازم مس��لكة 

 ح/مصار�ف العمال

ح/مصار�ف مالية 

ح/مصار�ف متنوعة 

ح/مخصصات �هتال�ات و املؤونات 

ح/نتيجة الدورة ا�خام 
 

  
83 

80 
61 
63 
65 
66 
68 

880 
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ح/اس��جاع ت�اليف �ضرار 

ح/إنتاج مؤسسة �حاجا��ا 

ح/خدمات مقدمة 

ح/إيرادات مختلفة 

ح/تحو�ل أعباء �ستغالل 

ح/نتيجة الدورة ا�خام 

 ح/نتيجة �ستغالل

 
80 
73 
74 
77 
78 
880 

 
 

83 
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 :خالصة 

 

من خالل ما رأيناه �� هذا الفصل، �ستنتج أن امل��انية ا�خاصة �شر�ات التأم�ن ��ا نفس ا�خواص و الشروط 

ال�ي تتوفر عل��ا أي مؤسسة أخرى و ا�حسابات لها نفس مي�ان��مات الت�جيل و ترتكز ع�� مبدأ القيد املزدوج. 

أما عن جدول حسابات النتائج ا�خاص �شر�ات التأم�ن، أو املوجودة �� ا�خطط ا�حاس�ي الوط�ي لها نفس 

مي�ان��مات الت�جيل و ترتكز ع�� نفس املبدأ. 

 44 
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 تمهيد :

 

�عد ما رأيناه سابقا من ملفاهيم العاّمة للمحاسبة و الّتأم�ن و ا�حاسبة ا�خاّصة بالّتأمينات و كذا 

معا�ج��ا ا�حاسبّية، سنتطّرق �� هذا الفصل إ�� ا�حاالت املوجودة، حيث سنطّبق ما رأيناه �� الفصل 

الّسابق. 
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I.  تقديم الشركة محّل الّدرسةCAAT:    

ركة و �شأ��ا  -1
ّ

 �عر�ف الش

ركة ا�جزائرّ�ة للّتأم�ن و إعادة الّتأم�ن1�� إطار إعادة 
ّ

 أفر�ل 30 أ�شأت هذه الشركة ��   CAAR هي�لة الش

، و ال�ي من إختصاصها �ل أنواع التأم�ن ا�خاص بحوادث النقل ال��ي، ا�جوي و البحري ف�ي إذن 1985

. 82/85وفق املرسوم 1985مؤسسة عمومية ذات أسهم أ�شئت سنة 

و مع دخولها �� إستقاللية املؤسسات �صالحية �قتصادية، أصبحت تمارس �ل أنواع التأم�ن ع�� غرار 

�ل املؤسسات �خرى . 

 و �� إطار التطور املستمر، قد بذلت مجهودات خاصة CAATإن الشبكة الوطنية لشركة التأم�ن 

 7 تحتوي ع�� CAAT وأظهرت إستعدادت محددة �� برنامج عملها و هذا منذ �شأ��ا، و �ن شركة التأم�ن

وحدات متواجدة ع�� القطر الوط�ي ع�� النحو التا��: 

 �� ا�جزائر العاصمة {ا�جزائر العاصمة، حيدرة، ا�حراش}.    وحدات3

وحدة �� عنابة. 

وحدة �� قسنطينة. 

وحدة �� وهران. 

وحدة �� غرداية. 

بحيث �ل وحدة من هذه الوحدات، تراقب و تتحكم �� عدة و�االت، ال�ي أ�شئت ملواجهة الطلب امل��ايد 

. SAA و CAARومنافسة الشر�ات �خرى ال�ي لهل شبكة كب��ة مثل شركة 

�ساهم �� رأس مال عدة شر�ات إقتصادية نذكر م��ا: CAAT كما أن شركة

. CAGEXالشركة ا�جزئر�ة لضمان الصادرات 

 .AFRIC.REشركة إعادة التأم�ن

  مهام و دور الشركة :

، عرض ضمانات للز�ون ع�� �خطار املمكن أن ت�حق بھ �� حياتھ �جتماعية CAATمن ب�ن مهام الشركة 

واملهنية، إذ تقوم بتنظيم �شاط التأم�ن بداللة ا�حاجات و الرغبات ا�حتملة للز�ائن، هذا باإلضافة إ�� أن 

مرتبطة بالتطور للبالد، وترتكز ع�� إس��اتيجية توسيع القاعدة الصناعية، و مهامها ع�� هذا CAATشركة 

املستوى تتمثل �� : 

ممارسة �ل عمليات التأم�ن.  -

 تمو�ل املشاريع �نمائية. -

 العمل ع�� دراسة سوق التأمينات و إق��اح مقاييس فعالة ملؤازرة �قتصاد �� إطار سياسة البالد. -

 القيام بإستثمارات سياسية و إقتصادية. -

 �ستعمل سياسة �دخار و �ساهم و �شارك كمستثمر تأسي��ي. -

  WWW.CAAT.DZ  11.00 الساعة 12/03/2019تاریخ االطالع   موقع األنترنیت 1
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 حماية ممتل�ات املواطن. -

أهداف الشركة : 

 تنويع محفظة الشركة و توسيع �شاطها، ذلك بتغطية �خطار الصناعية البسيطة ع�� ��خاص  -

 وغ��هم.

 تطو�ر شبكة التوزيع الوطنية، بإ�شاء وحدات و و�االت جديدة ملواجهة الطلب امل��ايد و منافسة  -

 ا�خ. CAAR, SAA ...الشر�ات �خرى مثل : 

 ��جيع �دخار �� املدى الطو�ل، و املساهمة �� �قتصاد الوط�ي و توظيف رؤوس �موال ع�� ش�ل  -

ودائع لدى البنوك. 

و مجال �شاطها: CAAT  الهي�ل التنظي�ي لشركة  -2

يتم عرض �� هذا املطلب الهي�ل التنظي�ي ل�ل من املدير�ة العامة، الوحدة ثم الو�الة أين تم ال��بص و كذا 

. 1ا�جال الذي تنشط فيھ الشركة

مجال الشركة : 

يتحدد �� عدة �شاطات م��ا :  CAAT مجال الشركة

 املصا�ع ا�خاصة املتعلقة باملنتجات الصناعية. -

 امليناءات و املطارات. -

 النقل و التفريغ. -

 العبور و التخز�ن. -

 و الفندقة. البنوك  -

�ل أنواع التجارة.  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 WWW.CAAT.DZ      11.00 الساعة  12/03/2019موقع األنترنیت تاریخ االطالع 1
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 CAAT 1 الهيكـــل التنظيمـــي للمـدير�ـة العــامة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ORGANIGRAMME CAAT 2005 
 

 رئيــس املـدير العـام

 املـــدير العـــام التق�ي

مدير�ة 

 النقـل

مدير�ة 

ا�حاسبة 

 و املالية

 

مدير�ة 

املوارد 

 البشر�ة

مدير�ة أخطار  

السيـارات و 

�خطـار 

 البسيطة

مدير�ة 

إعادة 
 ألتأم�ن

مدير�ة 

إدارة 

 املوارد

مدير�ة 

�خطار  
 الصناعية

مدير�ة 

 املراجعة

مدير�ة 

 التسو�ق

مدير�ة 

 التخطيط
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3Fالهي�ل التنظي�ي لوحدة مستغانم

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

           

        

  مستغانم224الهيكـــل التنظيمـــي للـوكـالة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المرجع السابق  1

 مدير�ة الوحدة

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

دائرة 

 التجارة 

دائرة 

�خطار 
 البسيطة 

 دائرة
تأم�ن 

 ��خاص

دائرة إدارة 

 املـوارد
دائرة املوارد 

البشر�ة و 

 �خبار

 

دائرة 

 النقـل 
دائرة 

 ا�حـاسبة 

 و املالية 

دائرة 

�خطار 

 الصناعية 
 

 مدير�ة الو�الة 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

مص�حة 

 ا�حـاسبة 

مص�حـة 

 �خطـار 
 مص�حـة النقــل 

 
 

 مص�حــة مص�حـة السيـارات 
 الطعــون 

 الصنـدوق 
مص�حـة 

قانونيـة 
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I. :(نتاج و القبض�) تحليل النتائج 

يقوم فرع ا�حاسبة �� شر�ات التأم�ن بت�جيل مختلف عمليات �نتاج املستمدة من وثيقة التأم�ن، �ل 

��جيل محاس�ي يختلف عن الت�جيل ا�حاس�ي بالنسبة للتأم�ن ع�� املمتل�ات، و التمي�� يتم عن طر�ق 

4Fالدليل الذي نضيفھ إ�� يم�ن ا�حساب الرئي��ي و املتمثلة �� ا�جدول التا�� :

1 

إسم الفرع الرمز 

تأمينات السيارات  11

تأم�ن ا�حرائق  12

تأم�ن مواد البناء  14

تأم�ن ع�� �خطار املتنوعة  20

تأم�ن ضّد موت ا�حيوانات  21

التأم�ن الزرا��  23

تأم�ن النقل ال��ي  31

تأم�ن النقل ا�جوي  33

تأم�ن النقل البحري  34

التأم�ن ع�� ��خاص  42

التأم�ن ع�� املسؤولية املدنية  43

التأم�ن ع�� القروض  51

التأم�ن ع�� ا�خسائر  60

 

قبل التعرض إ�� كيفية الت�جيل ا�حاس�ي، يجب التعرف ع�� �عض املصط�حات : 

: FSI  أموال خاصة بالتعو�ض

: FCN  عباء �ضافية�

: DT  حقوق الطوا�ع

: CP امل�حقات 

: TFضر�بة الدمغة  

: TG) دج) و�� متعلقة بالسيارات فقط 1200دج –120 طوا�ع متغ��ة حسب العقد

محاسب وكالة التأمین .وثائق مقدمة من طرف   1  
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TAIC) 2 : ضر�بة ع�� �ستثمار والتجارة �سب��ا(% 

 �نتاج   -1

عندما يرغب �خص ما بأن يؤّمن ضد ا�خطر مع�ن يتوجھ ع�� و�الة التأم�ن أين �ستقبل �� مص�حة 

�نتاج من طرف ا�حرر املنتج امل�لف بالتأم�ن  

فمثال �� تأم�ن السيارات إما لطلب عقد التأم�ن أو �عديلھ، فإذا قبلت و�الة التأم�ن أن تؤمن ضد ا�خطر 

املطلوب ضمانھ ، ت�ون وثيقة التأم�ن  

و هو عقد كتا�ي ب�ن املؤمن و املؤمن لھ يجب أن �شتمل باإلضافة إ�� توقيع الطرف�ن املكتتب�ن ع�� 

البيانات �جبار�ة ا�حررة بحروف وا�حة. 

اسم �ل من الطرف�ن املتعاقدين و عنوانھ.  -

 ال��يء املؤمن عليھ أو ال�خص املؤمن لھ. -

 نوع �خطار املضمونة  -

 تار�خ �كتتاب، تار�خ سر�ان العقد و مدتھ. -

 مبلغ الضمان.  -

 مبلغ القسط.  -

 فإذا أخدنا قسم تأم�ن السيارات مثال في�ون س�� هذا القسم �اآل�ي : 

- يقدم الز�ون الوثائق الالزمة : بطاقة مادية، رخصة السياقة و هذا لالطالع عل��ا و إدخال املعلومات 

الضرور�ة �� ا�حاسوب و �عد عملية التلق�ن يتم ت�و�ن شهادة التأم�ن و ال�ي ت�ون م�حو�ة بوثيقة 

الشروط ا�خاصة لعقد التام�ن. 

- أما �� حالة إبرام عقد مجموعة السيارات ، يقوم ا�حرر بنفس �جراءات و يتم �� هذه ا�حالة ت�و�ن 

 1للمؤمن لھ. "détail flotteوثيقة "

 ألخذ املعلومات الضرور�ة ثم ه- �� حالة �عديل عقد السيارة ، يطلب ا�حرر من املؤمن لھ شهادة سيارت

يدخل التعديل حسب رغبة املؤمن لھ(حالة انتقال ملكية السيارة،استبدالها...) 

 ��خ و يم��ي من الطرف�ن: 03حيث يحرر �� 

�عطى للز�ون الن�خة �صلية للعقد و بيان الدفع   -

 مص�حة �نتاج تأخذ ��خة من العقد و بيان الدفع  -

 ��خة من العقد ترسل إ�� الوحدة  -

و يتم إرجاع الوثائق املقدمة مسبقا(بطاقة رمادية و رخصة السياقة) إ�� املؤمن لھ حيث ��جل هذه 

و هو العقود امل��مة ا�ختلفة ع�� مستوى مص�حة �نتاج يوميا �� �جل واحد �س�ى �جل املقبوضات 

. إجباري حيث يجدد فيھ رقم الوثيقة و القسط، و نوعية القبض

 1 محاسب وكالة التأمینوثائق مقدمة من طرف
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- يقدم ا�حرر امل�لف بتأم�ن السيارات �ل العقود املتعلقة بتأم�ن الز�ائن و ا�حررة �� اليوم إ�� امل�لف 

 و يقوم ا�حرر امل�لف بحوافظ �يداع بأخذ �ل املعلومات من العقود لتمأل  bordereauبحوافظ إيداع 

  .�� حوافظ �يداع

  . و �� خاصة بالسيارات و �خطار الصناعية فقطavenantو هناك حوافظ إيداع خاصة بالتعديالت 

 ��خ :  03كما تنجز حوافظ �يداع �� 

- يتم إرسال حوافظ �يداع إ�� مص�حة ا�حاسبة ثم يقوم ا�حاسب بمراقبة ا�حسابات �� حوافظ 

 1�يداع .

- يتم إرسال حوافظ �يداع من طرف ا�حاسب إ�� رئيس الو�الة للتوقيع. 

- �عد مراجعة رئيس الو�الة �حوافظ �يداع املستلمة يوقعها و ترسل ��خة إ�� الوحدة مرفقة بالعقد. 

- و ��خة تبقى �� مص�حة �نتاج.  

و ترسل ��خة إ�� ا�حاسب و أيضا مبالغ النقود ا�حصلة ع�� ش�ل سيولة و شي�ات لتتم املراقبة وهذا 

بواسطة �جل املقبوضات و تحول هذه املبالغ إ�� البنك املتعامل معھ بواسطة وصل الدفع 

 .كما ��جل عمليات القبض و التحو�ل إ�� البنك يوميا �� ال�جل ا�حاس�ي 

 أيام و هذا ع�� مستوى 10و من مهام ا�حاسب أيضا إعداد ما �س�ى بمصط�ح محاسبة التأمينات �� �ل 

 Département de comptabilitéمص�حة �نتاج و مص�حة ا�حاسبة و ترسل ��خة من هذه الوثيقة إ�� 

 كما أ��ا تحضر شهر�ا.

  القبض -2

إن القبض يمثل منحة هذا العقد و يتم �سديد نقد أو �شيك، حيث يجدد كما أشرنا مسبقا �� العقد 

القسط و هو ثمن التام�ن، أي املبلغ امل��تب ع�� املؤمن لھ اتجاه املؤمن �� املقابل ت�لفة با�خطر و هو 

)  و يحدد القسط �ش�ل عام ، عن طر�ق �تفاق و هو �شمل 700000إيراد الذي ��جل محاسبيا �� (ح 

ع�� جزئ�ن: 

: و يد�� القسط الصا�� و هو �سبة معينة و محددة �� ا�جدول تقتطع هذه النسبة من ا�جزء �ول 

القيمة ال��يء املؤمن عليھ ( و النسب محددة قانونا) فمثال �� السيارات تحدد النسبة ع�� حسب 

(الطاقة، نوعي��ا، و املدة) و �� �ل الضمانات املمنوحة إجبار�ا و غ�� إجبار�ا بدون رسوم. 

 بالقسط �جما�� أو ا�خام و �� املصار�ف و �عباء العامة ال�ي تتحملها الو�الة :و يد�� ا�جزء الثا�ي

وال�ي يتم تحصيلها من �ل قسط. 

 

 القسط ا�خام = القسط الصا�� + مصار�ف مباشرة و غ�� مباشرة                       

 

 

د.ج) TVA19 +3%FSI+DT+TG)50%القسط �جما��.......= القسط الصا�� +

 WWW.CAAT.DZ موقع األنترنیت      1  
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د.ج) 40 (TVA 19+1%FCN+DT%) = القسط الصا�� +RDالقسط �جما�� (

 " لتأم�ن سيارتھ فيقوم املوظف أوال وقبل �ل ��يء بتعر�ف CAAT لو�الة التأم�ن "أم�ن يتقدم  :1مثال

 العقد:

 ΙΙΙالوحدة :

 224الو�الة :

 224السنة:

 020801الرقم :

 18/04/2019العقد:مفعول 

 22/04/2019 �نقضاء:

 عام  املدة:

املعلومات ا�خاصة بالز�ون : 

 أم�ن بن دا�ي�سم واللقب : 

 /تار�خ امليالد :

 العنوان:/

 27/155/797 : السياقةرقم رخصة 

 *B : السياقةصنف رخصة 

 05958/114/27رقم الت�جيل 

 05958الرقم التسلس�� للطراز : 

 IBIZA G6الطراز:  

  SEATالصنف 

 04السنة �و�� من �ستعمال : 

الضمانات املمنوحة:  

 0.00دفاع ومتا�عة : 

 38.00��خاص املنقول�ن : 

 3150.00السرقة وا�حر�ق :

 0.00كسر الزجاج : 

 0.00أضرار التصادم : 

و�قوم بتفصيل ا�حساب: 

 2054.40 : (RC)قسط املسؤولية املدنية 

  1  محاسب و�الة التام�نوثائق مقدمة من طرف
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 20188.00أقساط إضافية :

 22.242.40القسط الصا�� :

 200.00امل�حقات : 

 4.264.06:(TVA)الرسوم 

 3 : (%61.63 ((FCI)ص خ ت 

 40.00الطوا�ع :

 26.800.09القسط �جما�� : 

ΙΙΙ  ا�حوادث والتسديد  

  ا�حوادث- 1

 عند التصر�ح بوقوع ا�حادث أو عند تلقي مراسلة مؤسسة التأم�ن �علمھ بوقوع 1تبدأ املهمة ا�حوادث

ا�حادث ي�ون فيھ ز�ونة طرف فيھ , وهناك حوادث متعددة م��ا حوادث مادية وحوادث جسمانية  

 : وقوع حادث مادي :1-1

  ��خ :4يتقدم املؤمن لھ إ�� مص�حة ا�حوادث و�صرح با�حادث حيث يحرر �� 

. �صلية للو�الة ��خة ل�خب�� , ��خة للمؤمن لھ و��خة للوحدة

  يحتوي التصر�ح ا�حادث ع�� اسم املؤمن وعنوانھ , رقم عقد التأم�ن , تار�خ السر�ان تار�خ �نقضاء , 

  .رقم رخصة السياقة

 أيام من تار�خ إطالعھ ع�� وقوع ا�حادث ما عدا �� حالة ا�حادث 7- ع�� املؤمن أن يصرح با�حاث �� مهلة 

. الفجائي أو القوة القاهرة

.  أيام إن عدم اح��ام هذه املدة �سقوط ا�حق3- أما إذا �علق �مر بالسرقة تخفض هذه املهلة إ�� 

 باإلضافة إ�� املعلومات ا�خاصة باملؤمن لھ , هناك (constat)- إن هذه املعاينة الودية �حادث السيارة 

 .معلومات خاصة با�خصم إن وجد

للقيام با�خ��ة للسيارة �� مركز   (Ordre de service )- تقدم مص�حة ا�حوادث للمؤمن لھ بما �س�ى بـ

 .ا�خ��ة

 : مراقبة �ل املعلومات املوجودة �� التصر�ح :1-2

مراقبة الضمانات : هذه العملية ترتكز ع�� فحص الضمانات املوجودة �� العقد وهل الضمان يدخل �� 

نوع �خطار املغطاة 

الضمانات يجب أن ت�ون مدونة بوضوح �� ( ملف ا�حوادث ) وكذلك �� تصر�ح ا�حادث إذا �ان الضمان 

غ�� مغطى فال دا�� إ�� املعاينة  

فتح ملفات ا�حادث : 

تصر�ح ا�حادث يو�ح �� ( ملف ا�حوادث) الذي يجب أن يطابق املعلومات املوجودة �� التصر�ح والعقد . 

و�و�ح للملف ( رقم خاص با�حادث ) 

  1 نفس المرجع السابق 
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��جل التصر�ح �� ( �جل ا�حوادث املصرحة )  وتتمثل أهمية هذا ال�جل �خ�� �� �سهيل مراجعة 

9Fامللفات �� مص�حة ا�حوادث والش�ل العام لهذا ال�جل �اآل�ي

1:  

 اسم و�الة املضادة   الضد اسم املؤمن لھ تار�خ ا�حادث رقم امللف

     

 

ثم ��جل ا�حوادث املصرحة �� ( حوافظ ا�حوادث املصرحة ) و�رسل شهر�ا إ�� الوحدة  

- �عد مرور ف��ة زمنية ترسل إ�� الو�الة ��خة من ا�خ��ة زائد كشف ��عاب وصور ا�حوادث 

- و�� هذه ا�حالة يمكن للمؤمن لھ إن يتقدم إ�� الو�الة و�أخذ التعو�ض , لكن �عد �طالع ع�� العقد 

ونوع الضمانات 

التسديد ( التعو�ض): - 2

�عدما يتحصل املؤمن لھ ع�� محضر الوحدة يتقدم إ�� الو�الة و�أخذ التعو�ض وتحضر ا�حوالة �� 

��خت�ن  

و�تم حساب مبلغ التعو�ض بالطر�قة التالية : 

: 1مثال 

دج 5000- مبلغ التأم�ن : 

 دج 200%) : 4- حق التثبيت (

 دج 500- �قتطاع  : 

 دج 4700 = 500-5200=200+5000- مبلغ التعو�ض : 

 دج 4700- مبلغ التعو�ض : 

نقصد بـ : 

 هو املدة الزمنية ال�ي �انت فيھ السيارة معطاة وال بد أن ي�ون أك�� من يوم ح�ى يتمكن حق التثبيت:

% من مبلغ التأم�ن 4املؤمن لھ من ا�حصول ع�� حق التثبيت والذي يمثل 

. : فرض من طرف املؤمن من اجل سبب ما�� وليس شرطا للتأم�ن�قتطاع 

 :2مثال  

دج 5000- مبلغ التأم�ن : 

 دج 4000- الضرر يقدر ب: 

 دج 3700= 500-4200=200+4000- مبلغ التعو�ض:

 . دج3700- مبلغ التعو�ض : 

 : 3مثال 

دج 5000- مبلغ التأم�ن : 

 دج 10.000- الضرر يقدر ب: 

  1  محاسب و�الة التام�نوثائق مقدمة من طرف
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 دج 4700 =500-5200=200+5000- مبلغ التعو�ض: 

 1 دج4700- مبلغ التعو�ض : 

ففي هذا املثال إذا �ان املؤمن لھ غ�� مسؤول عن ا�حادث فإن و�الة ا�خصم املسؤول عن ا�حادث �� 

في�جل ا�حاسب ��  ال�ي تدفع الفارق إ�� و�الة هذا الز�ون , عن طر�ق شيك باسم هذه الو�الة �خ��ة

 مدينا ,وعندما تقبض الو�الة املستقبلة للشيك �عت�� إيراد لها وتضعھ �� 485دائنا وح/540اليومية ح/

رصيدها البن�ي , �عكس القيد �ول بحيث تدفع هذا الفارق إ�� املؤمن لھ , في�جل ا�حاسب �� اليومية 

  دائنا485مدينا و ح/540ح/

حيث ي�ون دائنا عند القبض ودينا عند الدفع (Recoure aboute )) 540و�مثل هذا ا�حساب (

كما ي�ون للمؤمن لھ ا�حق �� ا�حصول ع�� املبلغ وهذا حسب نوعية العقد : 

جميع �خطار : فال ضرورة لتحيد ا�خصم  

 Valeur vende  البد من تحديد ا�خصم : 

و�عد ما يتم تحديد مبلغ التعو�ض �� مص�حة ا�حوادث تحضر ا�حوالة ثم يرسل امللف إ�� رئيس الو�الة 

  حيث  la soucheأين يقوم ا�حاسب بمأل الصك وكذلك   ليصادق عل��ا , ثم ترسل إ�� مص�حة ا�حاسبة

يضع ف��ا : 

اسم ال�خص – تار�خ اليوم –رقم امللف –املبلغ –نوعية التأم�ن-نوعية التسديد 

و�م��ى �� امللف �عد اخذ املعلومات ال�افية ع�� وجھ امللف , �عدها يقدم الصك للمؤمن لھ 

يحتفظ ا�حاسب بحوالة والثانية يحتفظ ��ا �� امللف. 

أيام تجمع �ل ا�حو�ت ال�ي تم التسديد و�عاد إ�� مص�حة ا�حوادث و��جل �� �جل 10�عد مرور 

 ثم �� حوافظ ا�حوادث املسددة.  ا�حوادث املسددة 

- تحتفظ مص�حة ا�حوادث ��خة من حوافظ ا�حوادث املسددة. 

- الن�خة الثانية يحتفظ ��ا ا�حاسب.  

- �صلية ترسل إ�� الوحدة . 

 البد أن تبقى وثيقة كم��ر أو إثبات التسديد ال�ي  pièce comptable- �� �ل ملف هناك وثائق التسديد 

قام ��ا ا�حاسب.  

- كما يتم إعداد حوافظ ��عاب و ا�خاصة بأ�عاب ا�حام�ن و �طباء الشرعي�ن.  

 أيام : 10- و من مهام ا�حاسب إعداد �� ��اية �ل 

:  * وثيقة حالة املبالغ املستلمة

 أيام) مقسمة إ�� فروع:  10��جل ف��ا �ل املبالغ املستلمة خالل هذه املدة (

فرع خاص بالسيارات.   -

 فرع خاص با�حوادث ا�ختلفة.  -

 فرع خاص بتأمينات �فراد.  -

  1  محاسب و�الة التام�نوثائق مقدمة من طرف 
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و يؤشر عل��ا ا�حاسب و رئيس الو�الة و ترسل إ�� الوحدة   TVA  ، FSI ،FCNو تحدد ف��ا : املبلغ الصا�� ،

 

: وثيقة حالة ا�حوادث املسددة* 

و تمثل هذه الوثيقة املصار�ف ال�ي أنفق��ا الو�الة سواء لتسديد ال�حايا أو �سديد أ�عاب ا�حام�ن أو 

 .1�طباء الشرعي�ن

 أيام ، و �ل فرع من أنواع ا�حوادث لھ حساب خاص. 10و تحضر �� ��اية �ل 

  600 141مثال: حوادث �خطار املتعددة حسابھ ا�خاص: 

 تصادق من طرف رئيس الو�الة و ترسل إ�� الوحدة 

 :  Décade du mois* وثيقة 

�� م�خص �جمل املبالغ املستلمة و السديدات و املصار�ف  

- تحوي ع�� جانب مدين و جانب الدائن ، كما تتضمن حسابات الصنف : الرا�ع ، ا�خامس ، السادس و 

السا�ع. 

- يحدد �� هذه الوثيقة تحو�الت رأسمال الذي يرسل إ�� الوحدة �عد تحو�لھ �� حساب البنك  

.  أيام 10- كما تحضر �� ��اية �ل 

:  مالحظة 

هذه الوثائق الثالثة املذ�ورة، تحضر أيضا �� ��اية �ل شهر و ترسل  إ�� الوحدة وثيقة الوثائق غ�� 

 املسددة. 

 و عند التسديد يرصد �� 470تب�ن ف��ا املبالغ غ�� ا�حصلة من الز�ائن خالل الشهر و ي�ون هذا �� ح/

جانب الدائن. 

ترسل هذه الوثيقة إ�� الوحدة �عدما يصادق عل��ا رئيس الو�الة. 

   :- وقوع حادث جسما�ي

يتقدم املؤمن لھ ع�� مص�حة ا�حوادث عند وقوع حادث جسما�ي �� طلب املعاينة و يذكر  �� املعاينة 

) فعندما يتقدم P.Vظروف ا�حادث و معلومات عن ا�جر�ح و �� حوادث املرور ال بد أن ي�ون فيھ تحقيق (

 أيام �� هذه ا�حالة 10) تطلبھ مباشرة و إن لم تحصل عليھ �� مدة P.Vاملؤمن لھ بتصر�ح بأن هناك (

). P.Vتتصل الو�الة بوكيل الدولة و تطلب ��خة (

  - مكونات ا�حادث ا�جسما�ي :   

) و محضر ا�خ��ة و تبقى الو�الة تنتظر ا�حكمة و لكن �� نفس الوقت P.Vيت�ون من محضر الشرطة (

تدرس الو�الة امللف ، أسباب ا�حادث و ظروفھ و تتحقق من املعلومات أيضا:  

�سم ، اللقب ، العنوان ، السائق ، رقم الوثيقة ، تار�خ ا�حادث ، امللكية ، تار�خ �نقضاء ، اسم 

 CNASTاملؤسسة املؤمنة ، فروع ال�حية ، 

 تب�ن أنھ يوجد طر�قت�ن للتسديد:  88/31و حسب املادة 
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طر�قة ودية   -

 1طر�قة قضائية -

* التحو�الت الودية : 

هو اتفاق ب�ن ال�حية و املؤسسة (الو�الة) من أجل �سديد ا�خسائر املسببة و هذا طبقا ( �جدول ثابت 

قانو�ي) و يتنازل ال�حية عن ا�حكم و الهدف من هذه الطر�قة :  

التخفيف من عدد امللفات الواجب �سديده.ا   -1

 الرفع من �سبة التسديد املبكر.  -2

 تخفيض ع�ئ املصار�ف ع�� الو�الة.  -3

التسديد حسب الطر�قة الودية :  

�سديد ال�حية �� حالة ا�جروح و الوفاة  

 البد من توفر وثائق أساسية :  :- ا�جروح 1    -

- شهادة طبية تحدد ال�جز عن العمل.  

- تقر�ر الطبيب الشر��.  

- كشف �جور �� تار�خ ا�حادث.  

- شهادة الشفاء من ا�جروح.  

 -CNAST. 

%  IPP 50 يوم �جز جزئي �امل 87 د.ج �جز عن العمل ملدة 10.000 �خص يتقا��ى مثال:

ITT : 10.000 ÷ 30×87 = 29000 

  120.000 = 12×10.000�جر السنوي : 

 4140قيمة النقطة �ستداللية : 

 IPP : 50 × %4140 =2070�سبة 

 31070 = 2900+2070املبلغ املسدد : 

  15000 قيمة معينة مثال CNAST�� حالة ما إذا سددت 

 16070 = 15000-31070املبلغ املسدد يصبح : 

) D.Pو �� �عض �حيان هناك �عو�ض معنوي عن �ضرار ا�جسمانية (

 )Décompte des indemnitésو �عد تحديد ملبلغ املستحق التسديد نحضر وثيقة (

 ITT ،IPP ،DP الهدف من تحديد هذه الوثيقة : 

مالحظة :  

 : �جز جزئي دائم و �جز جزئي مؤقتIPPنقصد ب 

: الوثائق املطلو�ة :   - الوفاة2

- شهادة طبية تثبت الوفاة.  

  1 نفس المرجع السابق

 59 

                                                 



يا�جانب التطبيق                                                                                                                         الفصل الرا�ع   

 
- شهادة عائلية.  

- كشف �جور .  

- شهادة مدرسية للطفل.  

 1- فر�ضة �� حالة وفاة �بو�ن (أي توضيح ذوي ا�حقوق ).

 -CNAST. 

 أوالد و أرملة  4 ال�حية املتوفاة تو�� و ترك :مثال

 )capital constitutif (96000 = 12د.ج ×8000�جر السنوي : 

 د.ج  8000�جر الشهري : 

 3660النقطة �ستداللية : 

 capital constitutif : (3660 × 100 = 366000حساب (

 109800 = 366000%×30% : 30حصة �رملة : 

مصار�ف ا�جنازة :  

 16000 =4×4000= 4�جر القاعدي ×

 137800= 12000+16000+109800و عليھ : حصة �رملة �� : 

% ل�ل طفل:  15حصة �طفال �� : 

366000×15 = %54900×4 = 219600 

�عو�ض الضرر املعنوي :  

 48000 = 4 ×12000 = 3 × 4000 = 3�جر القاعدي ×

 405400 = 48000 + 219600و عليھ حصة �طفال :

  تنجز حوالة التسديد و يؤشر عل��ا رئيس الو�الة .décompte des indemnitésو �عد تحض�� 

  - التسو�ة عن الطر�ق العدالة:2

�سدد الو�الة عن طر�ق وثيقة حكم ف��ا املبلغ الواجب التسديد لكن قبل التسديد تتحقق الو�الة من 

  88/31املبلغ الذي أصدرتھ ا�حكمة مع ما يوجد القانون 

 البد من أخذ املوافقة من 88/31- إذا �ان الفرق كب�� ب�ن ما أصدرتھ ا�حكمة و ما هو مقرر �� القانون 

الوحدة ، و يحضر طعن ع�� ا�حكم ألن ا�حامي املع�ن من الو�الة يبقى دائما يتا�ع القضية ، و �ل حكم 

متبوع بصيغة تنفيذية.  

 التسديد حسب الطر�قة القضائية:

  الوثائق املطلو�ة : :ا�جروح-1

- وثيقة أصلية ل�حكم. 

- شهادة �خصية.  

- شهادة عائلية.  

  1 مدیرة وكالة التأمینوثائق مقدمة من طرف
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- كشف �جور . 

 -CNAST. 

   :- الوفاة2

- وثيقة أصلية ل�حكم.  

- شهادة �خصية أو عائلية.  

- كشف �جور .  

- شهادة الوفاة.  

تحضر الو�الة حوالة التسديد و ترسلها إ�� الوحدة لتعط��ا املوافقة ثم �عاد مرة ثانية إ�� الو�الة و �سدد 

��خاص.  

- �ل عمليات التسديد �� �جل ا�حوادث املسددة ثم �� حوافظ ا�حوادث املسددة بواسطة ا�حو�ت 

14F أيام ��جل �� ال�جل ا�حاس�ي.10و�� ��اية �ل 

1 

 

  1 نفس المرجع السابق.

 61 

                                                 



 خاتمة
 

 خـــــاتمة

 تمهيد

 إن ا�حاسبة العامة �� تقنية من تقنيات التسي�� , موضوعها هو الت�جيل الرق�ي ل�ل العمليات ال�ي 

تقوم ��ا املؤسسة و ال�ي �سمح لها بمعرفة حال املؤسسة و النتيجة ا�حققة �عد مزاولة �شاط مع�ن 

 وكذا معرفة مختلف �سباب ال�ي أدت باملؤسسة 

ملعرفة نتيجة �ستغالل املتوصل إل��ا �عد ف��ة زمنية معينة(السنة املالية ) و معرفة تطور حال��ا املالية 

, و لها دور كب�� �� حساب الدخل الوط�ي , إذ �عت�� املصدر �سا��ي للمعلومات الضرور�ة للمحاسبة 

الوطنية.  

  نجد �� املؤسسات الصناعية و التجار�ة استعمال ا�حاسبة العامة ال�ي �ستعمل ا�خطط ا�حاس�ي 

الوط�ي , أما �� البنوك و شر�ات التأم�ن فتتم املعا�جة ا�حاسبية عن طر�ق مخطط محاس�ي قطا�� 

خاص ب�ل م��ما , فشر�ات التأم�ن �ستعمل ا�حاسبة ا�خاصة ��ا و ذلك باستعمال مخطط محاس�ي 

للتأمينات و�ذلك نجد  أن فكرة التأم�ن قديمة من حيث التفك�� ف��ا , و حديثة من حيث التعامل معها 

. حيث ازداد �جوء ��سان إ�� التأم�ن فتعددت بذلك أنواعھ و أصبح لھ أهمية كب��ة 

 إضافة إ�� الدور �جتما�� الذي يقوم بھ التأم�ن اتجاه الفرد و املتمثل �� توف�� �مان و الطمأنينة لھ , 

فهو يلعب دور كب�� �� ا�حياة �قتصادية حيث أنھ �ساهم �� �شكيل الدخل الوط�ي و تنتج عنھ العملة 

الصعبة , كما أنھ يؤدي إ�� تراكم كتلة �خمة من �موال بواسطة �حتياطات التقنية ال�ي �ستعملها 

شر�ات التأم�ن �� توظيفا��ا املالية ع�� مستوي السوق املالية باعتبارها وسيط ما�� غ�� نقدي .  

  كث��ون هم ��خاص الذين يحصرون مفهوم املؤسسات املالية �� الوظيفة البنكية ال�ي تركز أساسا 

ع�� الوظيفة ا�حسابية و �� الواقع أن املؤسسات التأمينية ال تقل شيئا عن البنوك بل �عت�� أحد 

املوارد �ساسية لتمو�ل املشاريع التنمو�ة .  

 ولقد تب�ن لنا من خالل دراستنا امليدانية أن فعالية هذه املؤسسات ترتبط ارتباطا وثيقا بمدي التحكم 

�� التقنيات ا�حسابية ال�ي �عت�� الوظيفة �دار�ة ا�حور�ة لدي شر�ات التأم�ن و أي خلل �� عمليا��ا 

يؤدي إ�� ا�ع�اسات خط��ة سواء ع�� املؤسسة نفسها أو ع�� م��انية الدولة ب�املها , و ما ينجر عن 

ذلك من تأخر �� العملية التنمو�ة .  
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 خاتمة
 

 :النتائج

  كما نالحظ أن شر�ات التأم�ن مثل أي مؤسسة أخرى لها محاسبة �عا�ج جميع العمليات ال�ي تقوم ��ا 

, و محاسب��ا تختلف عن ا�حاسبة العامة �� �عض ا�حسابات ال�ي يضمها ا�خطط ا�حاس�ي للتأمينات 

املتعلقة بنشاط التأم�ن , و�عض الت�جيالت ا�حاسبية الناتجة عن العمليات ال�ي تقوم ��ا شر�ات 

التأم�ن املرتبطة بنشاطها .  

 تقوم بتطبيق CAAT  ومن خالل ال��بص التطبيقي تم استخالص أن شركة ا�جزائر�ة للتأمينات 

ا�خطط ا�حاس�ي للتأمينات و �سهر ع�� حسن س�� �عمال ف��ا .  

أن ا�حاسبة ا�خاصة �شر�ات التأم�ن لها عالقة كب��ة مع ا�حاسبة العامة بل ��   و�التا�� �ستنتج

ضيفت لها حسابات أخرى نظرا �خصوصية �شاطها, إذ تقوم هذه ا�حاسبة 
َ
مستمدة م��ا لكن أ

بمعا�جة �ل العمليات ال�ي تقوم ��ا شر�ات التأم�ن .  

 

 و �� �خ�� نرجوا أن نت�ون قد وفقنا �� دراسة محاسبة شر�ات التأمينات , و أهمية ا�حاسبة ا�خاصة 

 ��ا و ال�ي تتحكم و �عا�ج مختلف العمليات املرتبطة ��ذا النشاط .                   

 �ق��احات:

كما ارتأينا أن تقدم جملة من �ق��احات وتتمثل ��: 

يجب التخ�� عن سياسة الوساطة والتح�� �� اختيار �فراد.  -

  �ساليب العلمية لالستقطاب واختيار �فراد.إتباع -

ع�� املدير�ة وضع أهمية وثقة كب��ة ع�� إدارة املوارد البشر�ة وإعطا��ا أهمية بالغة بالصيغة  -

 ا�حديثة.

اعتبار العامل ع�� أنھ مصدر للفكر ورأس مال �شري ورك��ة هامة ل�افة العمليات و��شطة  -

 ال�ي تمارسها املدير�ة.

 يجب ع�� املدير�ة �كثار من التحف�� املادي واملعنوي وعدم �ستغناء عنھ. -
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 امل�خص
 

 

مجموعة الدفاتر وال�جالت املستخدمة والطر�قة ا�حاسبية املتبعة وال�ي تالءم  يقصد باملعا�جة ا�حاسبية

 الوسائل ا�حاسبية املتبعة سواء �انت يدو�ة أو آلية أوكالهما معا .
ً
 طبيعة عمليات املشروع وأيضا

 التأم�ن مراعاة ما ي�� : خصائص النظام ا�حاس�ي �� شر�ات ا�حاسبية لشر�اتو�جب عند تصميم املعا�جة 

 التأم�ن

  )_ ضرورة مالئمة النظام املصمم لطبيعة و ظروف و حجم و عمليات شركة التام�ن .1

)_ موافقة املعا�جة ا�حاسبية ألح�ام القوان�ن ال�ي تحكم شر�ات التام�ن .2  

)_  توافر املرونة و البساطة  و الوضوح �� تصميم املستندات و الدورة املستندية لعمليات التام�ن ا�ختلفة. 3  

)_ إم�انية تقسيم العمل ب�ن العامل�ن لتحديد مسؤولية كال م��م وتطبيق نظام الرقابة الداخلية �� الشركة.4  

)_ توف�� البيانات لتلبية احتياجات إدارة شركة التام�ن و �جهزة ا�خارجية و �شرافية و الرقابية و أجهزة 5

 �داء.

)_اقتصادية النظام املصمم بحيث ب�ون العائد من التطبيق اك�� من الت�لفة.6    

املعا�جة ا�حاسبية . النظام ا�حاس�ي لشر�ات التام�ن .نظام الرقابة الداخلية .إدارة شركة ال�لمات املفتاحية  

 التام�ن . الطر�قة ا�حاسبية.

résumé :                                         

Le traitement comptable désigne la collection de donnée et d'enregistrements utilisés et la 

méthode comptable adaptée à la nature des opérations du projet ainsi qu'aux méthodes 

comptables utilisées, qu'elles soient manuelles ou automatisées ou les deux . 

Lors de la conception du traitement comptable des sociétés d’assurance, il convient de prendre en 

compte les éléments suivants: 

1) La nécessité d’adapter le système conçu pour la nature, les conditions, la taille et le 

fonctionnement de la compagnie d’assurance. 

2) Approbation du traitement comptable des dispositions de la législation régissant les sociétés 

d’assurance. 

3) Flexibilité, simplicité et clarté dans la conception des documents et le cycle documentaire des 

différentes opérations d’assurance. 

4) La possibilité d'une division du travail entre les employés pour  assumer la responsabilité de 

chacun d'eux et l'application du système de contrôle interne de l'entreprise. 

5) Fournir des données pour répondre aux besoins de la direction de la compagnie d’assurance et 

des dispositifs externes et des dispositifs de supervision et de contrôle et de performance. 

6) Système économique conçu pour que le retour de l'application soit supérieur au coût. 

mots_ clé : le traitement comptable , Le plan comptable d'assurance ,Le système de contrôle 

interne, management de compagnie d’assurance ,la  méthode de comptabilité. 


	أعضاء لجنة المناقشة :

