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و الذي وفقنا إلتمام هذا العمل  الحمد هلل الذي أنعم علينا إلاسالم

صلى "لنور سيدنا دمحمالسالم على هادي ألامم من الظلمات إلى االصالة و و 

 :صحبه و بعدعلى آله و و " سلمهللا عليه و 

فإنها و هللا قد تعجز الكلمات عن وصف ما أشعر به و تجف ألاقالم 

قبل أن أكتب لكم رسالة شكر و عرفان، فما أروع أن أتقدم بجزيل 

الشكر و التقدير و العرفان و إلامتنان إلى كل من ساعدني في انجاز هذا 

بوزيان "البحث من قريب  أو من بعيد و نخص بالذكر ألاستاذ املشرف 

و كل ألاساتذة ألافاضل في كامل مشواري الدراس ي كما أتقدم  "العجال

بشكري إلى كل عمال وكالة التأمين بمستغانم وزان دون استثناء ملا 

بذلوه من جهد و إلى كل من قدم لي يد املساعدة أو توجه إلي بنصيحة أو 

خط ال أنس ى من ساعدني و سهر معي في انجاز و قدم لي معلومة، كما 

دون أن أنس ى شكر كل من أعرفه " عيس ى وهيبة"إبنة عمي  هذه املذكرة

أحسن إلى الناس : "كما قال الشاعر علي البستي من قريب أو من بعيد

 ."فطاملا استعبد إلانسان إحسانا تستعبد قلوبهم
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 الحمد هلل قبل كل ش يء

بدأنا بأكثر من يد و قاسينا أكثر من هم و عانينا الكثير من الصعوبات و ها نحن اليوم و الحمد هلل نطوي 

 .سهر الليالي و تعب ألايام و خالصة مشوارنا بين دفتي هذا العمل املتواضع

ـــــى منارة العلم و إلامام املصطفى  إلى ألامي الذي علم املتعلمين إلى سيد الخلق إلى رسولنا الكريم سيدنا إلـ

 ".صلى هللا عليه و سلم"دمحم

ــى الينبوع الذي ال يمل العطاء إلى من حاكت سعادتي بخيوط منسوجة من قلبها إلى والدتي العزيزة رحمة  ـــ إلـ

 .هللا عليها

ـــــى من سعى و شقى ألنعم بالراحة و الهناء و  من أجل دفعي في طريق النجاح الذي  ءبش يالذي لم يبخل إلـ

 .علمني أن أرتقي سلم الحياة بحكمة و صبر إلى والدي العزيز 

ـــــى من حبهم يجري في عروقي و يهج بذكراهم فؤادي إلى إخوتي و إخواني  .إلـ

ـــــى من سرنا سويا و نحن نشق الطريق معا نحو النجاح و إلابداع إلى من تكاتفن ا يدا بيد و نحن نقطف إلـ

 .زهرة و تعلمنا إلى أصدقائي و زمائي

ـــــى من علمونا حروفا من ذهب و كلمات من درر و عبارات من أسمى و أجلى  العبارات في العلم إلى من إلـ

صاغوا لنا علمهم حروفا و من فكرهم منارة تنير لنا سيرة العلم و النجاح إلى أساتذتنا الكرام و 
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الحمد هلل رب العاملين و الصالة و السالم على سيدنا دمحم ألامين و بعد فإنه من السمات التي تميز العصر 

الذي نعيشه أهمية و ضرورية وجود وسائل تستخدم في مواجهة ألاخطار التي تجابه ألاشخاص سواء في حياتهم 

ارتفاع درجة احتمال تحقق ألاخطار في أي وقت، و التأمين باعتباره أو ممتلكاتهم، خاصة مع التزايد املستمر في 

وسيلة تتضمن تعاون ألافراد مع بعضهم في درء ألاخطار عن طريق توقعها و الاحتياط لها و مجابهتها ، يعتبر نوعا 

 .من تحقيق أغراض التكافل الاجتماعي التي يحض عليها إلاسالم

ظهور شركات التأمين حيث أن شهد قطاع التأمينات مثل القطاعات و ملجابهة املخاطر كان من الطبيعي 

ألاخرى لإلقتصاد الوطني، تحويالت واسعة إثر التطورات السياسية، الاقتصادية و الاجتماعية و ذلك من خالل 

 .1991ثم رفع احتكار الدولة عليها سنة  1991رفع تخصص أنشطة شركات التأمين سنة 

خل في إطار إلانتقال ياالقتصاد الوطني من الاقتصاد املوجه إلى اقتصاد كل هذه التحويالت التي تد

السوق و املنافسة أدت إلى خلق محيط جديد مفتوح لالستثمار و الابتكار و بالتالي فتح سوق التأمينات ألى 

لتي املتعاملين خواص جدد وطنيين و أجانب الستغالله بصورة تنافسية إلى جانب شركات القطاع العمومية ا

يجب عليها في ظل هذه الظروف الجديدة إثبات قدرتها على إعادة تنظيمها و تحديث هيكلها حسب متطلبات 

 .اقتصاد السوق و بالتالي الرفع من قدرتها التنافسية و الاندماج في السوق العاملية للتأمينات

ها بشكل يسمح لها و لتحيق ذلك فإنه على شركات القطاع إعادة النظر في أساليب و تقنيات تسيير 

طابعها إلى خصائص أنشطة شركات التأمين و بمتابعة املخاطر الداخلية و الخارجية التي تحيط بها خاصة بالنظر 

كما أن عالقة املؤمنين . و حقوقها ضرورة التابعة و التحكم الدائم في مستوى إلتزاماتهااملالي الذي يحتم عليها 

و كل هذا يقودنا إلى التشخيص املالي لشركات التأمين، . قد التأمينبشركات التأمين يحكمها عقد يسمى بع

فشركات التأمين حتى تستطيع أن تضع إستراتيجية مالئمة لتحقيق أهدافها أو تغيير هذه إلاستراتيجية في حالة 

عايير عدم نجاعتها و توافقها مع الظروف البيئية البد لها من تشخيص حالتها املالية عن طريق مجموعة من امل

 .  و غيرها...كاملردودية و السيولة و قدرتها على الوفاء بالدين

كيف يمكننا تشخيص الحالة املالية لشركة "إذن يمكننا أن نجمل كل هذا في طرح إلاشكالية التالية

 ".التأمين؟

 :و حتى نستطيع إلاجابة على هذه إلاشكالية نطرح التساؤالت التالية

 ن؟م ألاداء في شركات التأميماذا نعني بالتأمين و تقيي 

 ما هي معايير التشخيص املالي ؟ 

 ما هي الحالة املالية لشركة التأمين وزان؟ 

و لإلجابة على هذه ألاسئلة يمكن صياغة جملة من الفرضيات التي ظهرت لنا أكثر داللة لإلجابة عنها و هي 

 :كالتالي

التضامن تسمح للمؤمن بتسيير التعاون و  يعتمد دور تشخيص شركات التأمين على عدة مفاهيم و آليات

    .بين املؤمن لهم و بالتالي توزيع و تقلب املخاطر بينهم



 

 

 الفصل ألاول 

 

 إلاطار العام  للتأمين



 إلاطار العام  للتأمين                                             الفصل ألاول                                                            

~ 4 ~ 

:تمهيد  

يمكن بواسطتها مواجهة الخسائر منذ أن بدأ إلانسان في التفكير و هو يحاول إيجاد طريقة أو وسيلة 

إلى أن توصل إلى فكرة التأمين  املالية التي تترتب على ألاخطار املختلفة و التي يتعرض لها إلانسان أو املؤسسات

 .تتم هذه العملية بواسطة إتفاق يكون بين طرفين املؤمن و املؤمن له و تسمى هذه العملية بعقد التأمينو 

س فيهم التأمين بصورة أكثر دقة و لتوضيح ذلك إرتأينا أن نتناول في هذا الفصل من خالل ثالث مباحث ندر 

 :شمولية كما يليو 

 هية الـتأمينما: املبحث ألاول 

 أنواع و وظائف التأمين: املبحث الثاني

 عقد التأمين : املبحث الثالث
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 ماهية التأمين: املبحث ألاول 

منذ وجوده للبحث عن طرق تسمح له حماية نفسه و عائلته و ممتلكاته من مختلف يسعى إلانسان 

مثال في البداية جملة من الاحتياطات ملواجهة الكوارث الطبيعية  ألاخطار و املصائب التي يحملها له القدر، فإتخذ

 .كبناء الحواجز و السدود ثم اخترع أسلحة تسمح له بالتصدي ملختلف املخاطر التي تهدده

ة الطرق التي تمكن إلانسان من التوصل إليها ملواجهة تقلبات املخاطر لذا سوف و ليس التأمين إال آخر صور 

 .بحث إلى نشأة مفهوم التأميننتطرق في هذا امل

  نشأة و مفهوم التأمين: املطلب ألاول 

 .التطور التاريخي للتأمين، و مفهوم التأمين من خالل النقاط التاليةسوف نتناول في هذا املطلب 

نشأت فكرة التأمين بنشوء فكرة التعاون أو التضامن في تحمل ألاخطار التي قد يتعرض لها  :نشأة التأمين  -1

حيث نجد أن .، و ذلك بتوزيع الخسائر التي تلحق بالفرد على الجماعة باملشاركة فيما بينهمألافراد أو الجماعات 

حتى ال يتحمل من حل به العبء التأمين يقوم على أساس توزيع النتائج الضارة للخطر على جماعة من ألافراد 

 .وحده

و تطورت فكرة التأمين بتطور املجتمعات، فقد حدثنا التاريخ القديم أنه في مجتمعات الحضارات 

القديمة كحضارة الفرعونية في مصر حيث أن سيدنا يوسف عليه السالم كان يقوم بتخزين القمح في سنوات 

عن الحيطة و الحذر من الوقوع في املخاطر التي قد  انت تعتبر الرخاء ملواجهة سنوات الجفاف الالحقة، حيث ك

 .تتحقق مستقبال

كذلك الحضارات القديمة كالصين و الهند و اليابان كانت توجد جمعيات لتقديم إلاعانات و املساعدات 

ى ألوربا كان أول املادية لألسرة التي تفقد عائدها و هو أول نوع من أنواع التأمين على الحياة، و في العصور الوسط

نوع من التأمين على الحياة ظهور التأمين ضد الوفاة، و بموجبه استطاع الفرد أن يحصل على وثيقة تأمين على 

التأمين فإذا ما حياته بمبلغ معين ملدة سنة واحدة، و ذلك مقابل أن يدفع قسطا يساوي نسبة معينة من مبلغ 

يمة الوثيقة، و إذا لم تحدث الوفاة خالل السنة انتهى التأمين توفي هذا الشخص خالل السنة يصرف لعائلته ق

 .دون الحصول على أي مبلغ

عة من حياة املجتمع الاقتصادية و من هذا النوع من التأمين تطورت الفكرة، و شملت مجاالت واس

و ظهرت أنواع عديدة من التأمينات غطت  الاجتماعية و أصبح لها قواعد و نظم و أسس علمية تقوم عليها،و 

عقد القرض "و كان يعرف بإسم " بالتأمين البحري "إطار  نشاط النقل نشأ ما يعرف شتى مجاالت الحياة، ففي 

فهو عبارة عن رهن السفينة ذاتها كضمان مقابل ما يحتاجون من مال للحصول على فائدة  "على السفينة

صول السفينة ساملة، أما في حالة  غرقها، أو تعرضها لعمليات قرصنة بحرية، مرتفعة و استرداد املبلغ شريطة و 

، فهو أول ما عرف عند 1فإن القرض و فوائده يعتبران من حق مالك السفينة و ال يتم سدادها إلى املقرض

ثم ظهر  ، و من1021قبل امليالد و بعدها صدر أول قانون للتأمين البحري في إنجلترا عام  052البابليون سنة 

و إلتهم أكثر من  1000الحريق الذي شب في لندن  ، وإثر 1020قانون آخر و هو القانون البحري إلانجليزي سنة 

لذي أدى إلى ظهور فكرة التعاون ثالثة عشر ألف منزل و مائة كنيسة، إثر هذا ظهر التأمين على الحريق ا

                                                           
 335-333ص  1000عبد هللا نعمة، محاسبة منشآت املالية، دار حنين، عمان، : 1
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لحريق و من هنا يبدأ ظهور فكرة تأسيس مكاتب التعويض بين ألافراد ال يوجد بينهم أي رابط سوى حدوث او 

 .خاصة بالتأمين ضد الحريق

التي  1502في بريطانيا و تأسست له جمعيات سنة  1553أما بالنسبة للتأمين على الحياة فكان أول ظهور له عام 

 .و هي أكبر شركة تأمين انجليزية" نورج بونيون "شركة   بدأت تتطور إلى أن ظهرت

ظهرت أول مؤسسة لضمان تأمينات الحوادث في لندن، و ذلك بسبب التطور الصناعي و اختراع  1532عام  و في

 .آلاالت امليكانيكية و ازدياد املصانع

  1.أما التأمين الجوي فهو حديث النشأة، حيث ارتبط ظهوره بدخول الطيران مجال النقل الدولي

 :ن التعاريف أهمها مل يليلقد عرف التأمين العديد م :مفهوم التأمين -2

 :تعريف التأمين لغة و اصطالحا  -1

التأمين في اللغة العربية مشتق من ألامن و طمأنينة النفس، و زوال الخوف، و له عدة معان، منها اعطاء : لغة

 .ألامان، و منها التأمين على الدعاء و هو قول آمين أي استجب

شركة التأمين مسؤولية تغطية ألاخطار املتفق عليها في  يعني الاتفاق الذي تتحمل بموجبه :اصطالحا

  .مقابل دفعات يسددها املتعاقدون مع الشركة تمثل أقساط التأمين.العقد

أداة لتقليل الخطر الذي يواجه " يمكن تعريف التأمين من الناحية الاقتصادية بأنه  :التعريف إلاقتصادي -2

الخ، ..ت املتعرضة لنفس الخطر، كالسيارة، و املنزل، و املستودعالفرد عن طريق تجميع عدد كافي من الوحدا

لجعل الخسارة التي يتعرض كل الفرد قابلة للتوقع بصفة جماعية و من ثم يمكن لكل صاحب وحدة الاشتراك 

 ".بنصيب منسوب الى ذلك الخطر

من القانون املدني الجزائري  010يمكن تعريف التأمين من الناحية القانونية وفق املادة : التعريف القانوني -3

عقد يلتزم املؤمن بمقتضاه أن يؤدي الى املؤمن له أو الى املستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من " بأنه 

وقوع الحادث أو تحقيق الخطر املبين في العقد، و ذلك مقابل املال، أو ايرادا، أو أي تعويض مالي آخر في حالة 

 .2"ة أخرى، يؤديها املؤمن له للمؤمنقسط أو أي دفعة مالي

باإلضافة الى كون التأمين عالقة قانونية تربط املؤمن له باملؤمن فإنه يعتبر كذلك عملية  : التعريف الفني -4

 "الذي يعرفه على أنه " هيمر" تقوم على أسس فنية و من التعاريف التي اهتمت بالجانب الفني نجد تعريف 

عملية يحصل بمقتضاها أحد الطرفين على تعهد لصالحه أو لصالح الغير في حالة تحقيق خطر معين من املؤمن 

الاحتماالت و  الذي يأخذ على عاتقه مجموعة من املخاطر و يعتمد في ذلك على قانون ألاعداد الكبيرة، و حساب

لك الى فنيات أخرى كإعادة التأمين و التأمين كذلك اجراء املقاصة بين ألاخطاء كما يمكن له اللجوء في سبيل ذ

 3.املشترك

التجميع أو املشاركة في الخسارة هي جوهر التأمين، و تعني أن خسائر العدد القليل يتم  :تجميع الخسائر -أ

توزيعها على املجموعة كلها، و يتم استبدال الخسارة الفعلية بمتوسط الخسارة اضافة الى ذلك يشتمل على 

د كبير من الوحدات املعرضة للخطر، لذلك يمكن استبدال قانون ألاعداد الكبيرة لتقديم تنبؤ دقيق تجميع عد

                                                           

 1 :www.badre.com 
 من القانون املدني الجزائري  010املادة :  2
 1ص 0220دار املريخ، : دمحم توفيق البلقاني و آخرون، مصر: جورج ايجاد، مباديء ادارة الخطر و التأمين، ترجمة:  3

http://www.badre.com/
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بشكل كبير للخسارة املستقبلية، بشكل ميثالي، أي يجب أن يكون هناك عدد كبير من الوحدات املتشابهة 

 : ينطوي التجميع على املعرضة للخطر، و ليس بضرورة متطابقة، و التي تتعرض لنفس مصادر الخسارة هكذا

 .مشاركة الخسارة من جانب املجموعة كلها -1

 .التنبؤ بالخسارة املستقبلية ببعض الدقة على قانون ألاعداد الكبيرة  -0

و يقض ي هذا القانون أنه كلما زاد عدد الوحدات املعرضة للخطر اقتربت النتائج الفعلية إلى حد كبير من النتائج  

و التي يتم توقعها من خالل عدد ال نهائي من الوحدات املعرضة للخطر، على سبيل املثال، إذا تم قذف  املحتملة،

، إذا تم قذفها مليون مرة، سوف يكون العدد  %52عملة متوازنة في الهواء، فاحتمال مسبق الحصول على صورة 

ائية، اقتربن النتائج الفعلية من النتائج ، و هكذا كلما تزايد عدد الرميات العشو 522222الفعلي للصورة تقريبا 

املتوقعة حتى تتضح الصورة وتكون أكثر دقة لقانون ألاعداد الكبيرة يمكن ايجادها في امللحق في نهاية هذا 

 1.الفصل

الخاصية الثانية للتأمين الخاص في سداد الخسائر العرضية، و الخسائر : سداد الخسائر العرضية -ب

بتعبير آخر، يجب أن تكون الخسارة . ظورة و غير متوقعة، و تحدث كنتيجة للصدفةالعرضية تكون غير من

قانون ألاعداد الكبيرة مبني على الفرض و أن تكون عرضية و تحدث بشكل عشوائي، فعلى سبيل املثال،  عرضية

 2.قد ينزلق شخص ما على جانب الطريق و تكسر ساقه و هنا تكون خسارة عرضية

عنصر جوهري آخر للتأمين، و باستثناء التأمين الذاتي، تشتمل دائما خطة التأمين هو  :نقل الخطر -ج

شركة ) و نقل الخطر يعني أنه يتم نقل الخطر البحث من املؤمن له إلى املؤمن .الحقيقية على نقل الخطر

و من جهة الفرد،  ، و الذي يكون بشكل نموذجي في مركز مالي أقوى من املؤمن له لتحمل الخسارة،(التأمين

ألاخطاء التي يتم نقلها بشكل معتاد إلى املؤمنين تتضمن خطر الوفاة املبكر، املرض، العجز، دمار و سرقة 

 .املمتلكات ، قضايا املسؤولية

املؤمن له الى مركزه املالي  الخاصية ألاخيرة للتأمين هي تعويض الخسارة، و التعويض يعني إعادة: التعويض -د

و هكذا إذا احترق منزل شخص معين في حريق فإن وثيقة تأمين أصحاب املنازل . وث الخسارة تقريباالسابق لحد

سوف تعوضه أو تعيده إلى مركزه السابق و إذا تم مقاضاته بسبب اهمال في تشغيل سيارة ما، فإن تأمين 

  .هااملسؤولية عن السيارة بالنسبة له سوف يسدد هذه املبالغ التي ألزمت قانونا بدفع

لألجور  باملثل إذا أصبح عاجزا بشكل خطير فإن وثيقة تأمين دخل العجز سوف تعيده عند الجزء ألاخير 

 3.الضائعة

 فوائد التأمين: املطلب الثاني

إلى وسائل مخالفة مثل إلادخار الخاص ملواجهة الخسائر املالية التي  ال يستطيع أن يلجأ إلانسانإن  

إال أن التأمين هو إحدى هذه الوسائل التي تتميز عن باقي الوسائل جميعا ملا يحققه  تنتج عن وقوع خطر معين،

 :من فوائد مختلفة يمكن اجمالها في آلاتي

  فوائد مباشرة: أوال

                                                           
 1ص  ، بقساع رجمجورج ايجاد، :  1
 0نفس املرجع، ص :  2
 0ص  ع،رجملا فسن:  3
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الفوائد املباشرة التي ترتبط بتقليل وقع الخسارة التي تترتب على تحقيق الخطر موضوع التأمين ، ذلك أن  -1

ض على الجمهور بشروط مغرية تشجعه على إلاقبال عليه، إال أن أقساط التأمين يجب أن التأمين يجب أن يعر 

تكون كافية حتى تستطيع شركات التأمين تحقيق هامش معقول للربح باإلضافة إلى امكانية تجميع املال الكافي 

 .لتعويض الخسائر التي تترتب عن وقوع ألاخطار املختلفة

الفوائد املباشرة التي تترتب عن امكانية القيام باألعمال التجترية و الصناعية و الزراعية على نطاق واسع   -2

يتفق مع الحجم ألامثل الذي يناسب كل عمل منها، و ذلك دون الخوف من الخسائر املالية التي يمكن أن تنتج عن 

بيوت املالية املختلفة على إلاقبال على تمويل التجارة وقوع ألاخطار القابلة للتأمين، يساعد تأمين املصارف و ال

على التأمين البحري بمختلف فروعه كذلك ساعدت تأمينات الحياة بمختلف الخارجية، و ذلك باإلعتماد 

 .فروعها على الادخار على نطاق واسع و كذلك ألامر بالنسبة لألنواع ألاخرى من التأمينات

ن املعلومات الكثيرة التي تتجمع لدى شركات التأمين و التي يمكن تزويد ألافراد و  الفوائد املباشرة التي تترتب -3

 .املؤسسات بها كي يتفادوا بعض ألاخطار أو يقللوا من الخسائر التي يمكن أن تترتب عن وقوع ألاخطار املختلفة

 الفوائد غير املباشرة: ثانيا

غ ضخمة لدى مؤسسات الضمان إلاجتماعي و الصحي التي الفوائد غير املباشرة التي تترتب عن تجميع مبال -1

تقوم بدور هام في تحقيق التكافل إلاجتماعي ملواجهة البطالة و املرض و العجز و الشيخوخة و الوفاة و غير ذلك 

الطارئة التي البد أن تواجهها ألاسر، هذه املبالغ الضخمة تشكل عنصرا هاما من عناصر الادخار  من ألاحداث

، و بذلك تعتبر  عامال هاما من عوامل التشجيع على الاستثمار و عنصرا هاما من عناصر تمويله و تنميته الوطني

 .بحيث يواكب نمو السكان و الحاجة امللحة إلى تطوير مستوى املعيشة بين مختلف الفئات العامة في املجتمع

حيث إذا تمكن شركات التأمين املقيمة في دولة ما  ائد غير املباشرة التي تحققها عمليات التأمين الدولية،الفو  -2

التوسع في القيام بأعمالها التأمينية كي تشمل مقيمين خارج هذه الدولة، فإن ألاقساط التي يدفعها املؤمن لهم 

الخاص بهذه الدولة، بينما تشكل  املقيمون في الخارج تشكل بندا هاما من بنود املقبوضات في ميزان املدفوعات

املؤمن ضدها بندا هاما من بنود املدفوعات في يضات التي تدفعها شركات التأمين لهم عند وقوع ألاخطار التعو 

 1.هذا امليزان

 ألاخطار القابلة للتأمين ضدها: املطلب الثالث

و من بين هذه  هنالك عدة معايير و شروط يجب توافرها في الخطر لكي يصبح هذا ألاخير قابال للتأمين،

 :الشروط ما يلي

أن يكون الخطر احتماليا بمعنى أن ال يكون وقوعه أمرا مستحيال أو أن يكون وقوعه أمرا مؤكدا، ألن التأمين  -1

ضد ألاخطار املؤكدة أو املستحيلة ال يحقق فائدة للمؤمن له، فإذا كان الخطر مؤكدا البد أن يدفع املؤمن له 

خسارة التي سوف تحدث نتيجة تحقق هذا الخطر، باإلضافة إلى ما يدفعه من رسوم قسط تأمين يساوي قيمة ال

. إضافية مقابل ما تتحمله هيئة التأمين من مصاريف مقابل قيامها بعملها و مقابل ما ترغب في تحقيقه من أرباح

يجني أية فائدة كذلك إذا كان الخطر مستحيل الوقوع فسوف يستمر املؤمن له في دفع أقساط التأمين دون أن 

                                                           
 12ص 0ص   EDITO CREPSموسوعة عالم التجارة و إدارة ألاعمال مصر دار :  1
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من وراء ذلك، و بذلك يكون التأمين في هذه الحالة كما في الحالة السابقة ضياعا و تبذيرا ألموال املؤمن له و 

 . ليس تخفيفا للخسارة املالية التي تصيبه نتيجة وقوع الخطر

من الوحدات املعرضة للخطر و تكون تقريبا متشابهة و ليس بضرورة أن تكون  طبير يجب أن تتوفر عدد -2

على سبيل املثال، يمكن أن يتم . متطابقة، و تكون معرضة لنفس مصدر الخسارة أو مجموعة مصادر الخسارة

 تجميع عدد كبير من املساكن الخشبية في مدينة ما مع بعضها من أجل أغراض تقديم تأمين املمتلكات على

 1.املساكن، و الغرض من ذلك هو تمكين املؤمن من التنبؤ بالخسارة بناءا على قانون ألاعداد الكبيرة

يجب أن يكون من املمكن تحويل الخطر إلى أرقام، عن طريق قياس إحتمال وقوعه و تقدير نسبة الخسارة  -3

، و كذا يتطلب توفر احصائيات التي تنتج بالنسبة للمؤمن له و هذا أمر ضروري لتسهيل عملية حساب القسط

 . دقيقة تتعلق بحدوث هذا الخطر و أن تكون الاحصائيات حديثة

يجب أن يكون وقوع الخطر أمرا إراديا، بمعنى أن ال يكون املؤمن له قد تعمد وقوع الخطر أو ارتكاب من  -4

تمال عن الخطر موضوع ألاخطاء املتعمدة التي تساعد على تحقيقه، حيث أن ذلك يؤدي إلى زوال صفة إلاح

و تتوسع بعض الهيئات في تفسير . التأمين، ألامر الذي يجعل التأمين في هذه الحالة تحايال للكسب غير املشروع

 2.هذه الشروط حيث تمتنع عن تأمين ألاخطار التي يكون لشخص ما مصلحة في وقوعها

أن ال تكون املصلحة املعرضة للخطر مخالفة للنظام العام أو القوانين،فال يجوز التأمين ضد الخطر  يكون  -5

ال يجوز التأمين ضد  مت شأن ذلك تشجيع إلاهمال بين املواطنين مثل التأمين ضد مخالفات املرور، و كذلك 

 .ارةألاخطار التي تكون منافية لآلداب العامة كالتأمين على بيوت الدع

أن تكون الخسارة التي نتجت عن وقوع الخطر موضوع التأمين خسارة مادية يمكن تقييمها ماليا، على أساس   -6

 .هذا الشرط ال يمكن التأمين على ألاشياء بما لها من قيمة عاطفية لدى صاحبها

فال يمكن التأمين مثال ضد مرض ليس من السهل  أن يكون وقوع الخطر أمر من السهل اثباته و التحقيق منه، -7

اثبات أعراضه مثل الصداع أو ضعف الذاكرة، كما ال يمكن التأمين ضد احتراق بعض املمتلكات كالنقود التي 

 3.يحتفظ بها إلانسان في منزله حيث ال يمكن التثبت من هذا إلاحتراق

  

                                                           
 53ص  ،قباس عجر مإيجاد، ورج ج:  1
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 أنواع و وظائف التأمين :املبحث الثاني

 .نتناول في هذا املبحث أهم أنواع التأمين باإلضافة إلى وظائفه

 أنواع التأمين : املطلب ألاول 

يوجد العديد من التقسيمات الخاصة بالتأمين، فيمكن تقسيم التأمين من حيث طبيعة الغرض إلى 

يض إلى تأمين نقدي تأمينات خاصة أو تجارية و تأمينات إجتماعية، أو من حيث إمكانية تحديد الخسائر و التعو 

التأمين ضد أي بدفع مبالغ كاملة مثل التأمين على الحياة أو تأمين الخسائر  أي بتحديد قيمة التعويض مثل 

 .الحريق

و يمكن تقسيم التأمين من حيث وجهة نظر عقد التأمين إلى تأمينات اختيارية و تأمينات اجبارية و أخيرا 

 :ؤمن إلى ثالثة أنواعيمكن تقسيم التأمين من حيث الخطر امل

و هي تشمل التأمين ضد املخاطر التي يتعرض لها  الشخص أو املنشأة و تصيبهم   :تأمينات ألاشخاص: أوال

مباشرة في حياتهم أو صحتهم أو أعضائهم و منهل تأمينات املرض و البطالة و الشيخوخة و الوفاة و الحوادث 

يدفع املبلغ املتفق عليه دون ربط بين هذا املبلغ و استحقاقه للمستفيد و بين الضرر الذي  و هنا. الشخصية

  1.تحقق عنده وقوع الحادث

تلك التي تستهدف تغطية ألاخطار التي تصيب ما يملكه الفرد سواء وقع  يقصد بها :تأمينات املمتلكات: ثانيا

الضرر كامال على إجمالي ممتلكاته أو نسبيا على البعض منها، و من أمثلتها عقود تأمينات الحريق أو السرقة أو 

 2.التلف أو الهالك

ن مسؤوال بالتعويض عن هذا قانونا إن كل شخص سبب ضررا لغيره، يكو : تأمينات املسؤولية املدنية: ثالثا

الضرر، و من هنا نشأت فكرة التأمين من املسؤولية املدنية اتجاه الغير و يمكن أن يعتبر الشخص مسؤوال عن 

 :التعويض في الحاالت التالية

 .إما بسبب خطئه الشخص ي -

عندما يكون مسؤوال  إما نتيجة أضرار حلت بالغير بسبب آليات أو أشياء أو حيوانات موجودة تحت إشرافه أي -

 .عنها قانونا

 :و أهم هذه التأمينات هي

تأمين املسؤولية املدنية ألصحاب السيارات و السفن و الطائرات و أصحاب ألاعمال، من إصابات العمل و  -1

 .ألامراض املهنية التي تلحق الضرر بالغير

ن من مهندسين و أطباء و صيادلة و أصحاب امله املسؤولية املدنية للبائعين من مواد غذائية،تأمين  -2

 .محاسبين و مقاولينو 

 3.تأمين املسؤولية املدنية ألصحاب العقارات و ألاراض ي التي سببها إلحاق الضرر بالغير -3
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 وظائف التأمين: املطلب الثاني

 :تتمثل وظائف التأمين في

 توفير املوارد املالية: أوال

تعمل شركات التأمين على توفير املوارد املالية ألنشطة استثمارية متعددة يمكن أن تحقق من خاللها 

عوائد مجزية، حيث هنالك فترة زمنية قد تكون طويلة بين تجميع أقساط التأمين إلى تاريخ استحقاق مبلغ 

منية تمثل فرصا للشركة لكي توظف التأمين أي التعويضات أو الدفعات املستحقة على الشركة، و هذه الفترة الز 

هذه الحصيلة من ألاقساط في شراء ألاوراق املالية و كذلك قدرة هذه الشركة على منح قروض لألفراد و املنشآت 

من  %15لتمويل أنشطتهم و فعاليتهم املختلفة، وتشير الدراسات إلى شركات التأمين في الهند حيث تستثمر 

من تلك املوارد  %32لية و ذلك لتنفيذ مشروعات إلاسكان و الري، إضافة إلى مواردها في قروض للحكومة املح

 .تستثمر في رؤوس أموال الشركات و في تقديم قروض ملنشآت القطاعين العام و الخاص

 تنمية و تشجيع إلادخار: ثانيا

التجارية، ولعل  تقوم شركات التأمين بدور مماثل للدور الذي تقوم به املنشآت املالية ألاخرى كاملصاريف

يدفع أقساط التأمين حتى الوفاة، بعدها وثيقة التأمين ملدى الحياة خير مثال على ذلك، حيث يبقى املؤمن له 

يحصل املستفيد على مبلغ التأمين املحدد في الوثيقة، و إذا ما حدثت الوفاة في وقت مبكر ملا توقعته شركات 

تأمين ضد الوفاة، أما إذا حدثت الوفاة لكونه نوعا من التأمين في  التأمين، حينئذ يصبح التأمين الحقيقة أمره

التاريخ الذي توقعته الشركة، عندئذ يصبح التأمين نوعا من إلاستثمار أكثر من كونه نوعا من التأمين، ذلك أن 

تمثل التعويض الذي سيحصل عليه املستفيدين عادة ما يكون أكبر من مجموع ألاقساط املحصلة، أما الفرق في

، وهكذا يظهر بوضوح أن شركات (قيمة التعويض)في نصيبهم من عائد في نهاية حصيلة تعادل مبلغ التأمين

لتعيد استثمارها نيابة عنهم، ليحصل . التي يقدمها املؤمن لهم( ألاقساط)التأمين تعمل كوسيط يقبل ألاموال

 .اط املجتمعة مضافا إليها بعض العائداملستفيدون في النهاية على قيمة التأمين، التي تتمثل في ألاقس

 بث ألامن و الطمأنينة: ثالثا

يمثل الخوف من املستقبل حالة مالزمة للبشر حيث حالة عدم التأكد و إحتمالية التعرض إلى املخاطر 

و إن التأمين يبعث الثقة باملستقبل يجعل املستأمن مطمئنا إلى حمايته من أثر ألاخطار التي تهدده في  في كل وقت،

فيتحرر من الخوف و يتجه  يشبع التأمين حاجة أساسية عند البشر عي الحاجة إلى ألامانماله و نفسه و بذلك 

 1.دون ترددته بكفاءة و و فعالي إلى التفاؤل و يبتعد عن التردد، بما يجعله يقدم على ممارسة أنشطة

  

                                                           
 101-102،ص0،0223البنوك،دار وائل،عمان،طفالح حسن الحسيني و مؤيد عبد الرحمان الدوري،إدارة :  1
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 عقد التأمين: املبحث الثالث

 مفهوم و أركان العقد -: سوف نتطرق في مبحثنا هذا إلى

 مدة و مبادئ العقد -                                                            

 مفهوم و أركان العقد: املطلب ألاول 

 .سوف نتناول في هذا املطلب تعويضات العقد و تحديد أطرافه باإلضافة تحديد أركانه

ان يدفع إلى ]يمكن تعريف العقد بأنه اتفاق بين طرفين، يتعهد بمقتضاه الطرف ألاول : مفهوم العقد: أوال

محددة، و ذلك مقابل أن الطرف الثاني أو من يحدده مبلغا معينا من املال في حالة وقوع خطر معين خالل مدة 

يدفع الطرف الثاني للطرف ألاول مبلغا أو عدة مبالغ تكون قيمتها في مجموعها أقل نسبيا من املبالغ الذي يتعهد 

   .و ذلك ألن وقوع الخطر ليس أمرا مؤكدا و إنما هو حدث احتمالي 1ألاول بدفعهالطرف 

لتأمين، يكون املؤمن فردا كما هو الحال في جماعة لويدز لأن  و في هذا العقد يسمى الطرف ألاول باملؤمن و يمكن

كما يمكن أن يكون جمعية تعاونية أو شركة مساهمة أو حكومة أو غير ذلك من هيئات التأمين التي يمكن 

إلاتفاق على تكوينها للقيام باألعمال املختلفة التي يتطلبها تنظيم العمل التأميني و إلاشراف إلاداري و املحاسبي 

 .لى مزاولتهع

أما الطرف الثاني فيسمى املؤمن له، و يسمى الشخص الذي ينص العقد على أنه يدفع له مبلغ التأمين 

باملستفيد، و غالبا ما يكون املؤمن له هو نفسه املستفيد، فيما عدا بعض عقود التأمين على الحياة التي ينص 

من شخص ما على حياة زوجته مثال ملصلحة أوالده، فيها على املستفيد يختلف عن املؤمن له، و ذلك عندما يؤ 

  2.فيكون هو املؤمن له و زوجته هي الشخص موضوع التأمين، و يكون أوالدهم املستفيدون 

الخطر و مبلغ  :هنالك أربع أركان يتعين توافرها في عقد التأمين حتى تكون صحيحة تتمثل في :أركان العقد: ثانيا

 .التأمين و قسط التأمين و املصلحة التأمينية

بمعنى يجب وجود خطر يستوجب التأمين ضده، و أن يحدد هذا الخطر صراحة في العقد، و أن يكون  :الخطر(1

 .الخطر غير مؤكد و أن تكون نتيجة حدوثه غير مرغوب فيها

 "ال يتوقف تحقيقه على إدارة أحد املتعاقدينحادث محتمل الوقوع في املستقبل، و  "و يعرف الخطر أنه 

 :و تنقسم ألاخطار عموما إلى

و هي تلك التي تصيب إلانسان بالضرر سواء في نفسه أو في ماله، كما في حالة أخطار الوفاة  :أخطار ألاشخاص-1

 .أو العجز أو الشيخوخة

ي إلى تلفها أو هالكها كما في حالة أخطار و هي تلك التي تصيب ممتلكات الفرد بضرر مما يؤد :أخطار املمتلكات-2

 .الحريق أو السرقة

و هي تلك التي تصيب الغير، و يكون الفرد مسؤوال عنها كما في حالة أخطار السيارات أو  :أخطار املسؤوليات-3

 3.السفن أو الطائرات

                                                           
 13، ص0220/0221دمحم يرقي،دور شركات التأمين في تنمية الاقتصاد الوطني،مذكرة ليسانس املركز الجتمعي يحي فارس باملدية،:  1
 33ص   EDITO CREPSموسوعة عالم التجارة و إدارة ألاعمال مصر دار :  2
 20، ص 0220/0223-تأمين، الدار الجامعية، إلاسكندريةأحمد صالح عطية، محاسبة شركات ال:  3
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هو الحد ألاقص ى للمبلغ الذي يلتزم املؤمن بدفعه إذا ما تحقق الضرر الناجم عن وقوع الخطر  :مبلغ التأمين( 2

على املؤمن له أو املستفيد بدفع املبلغ املحدد في الوثيقة دون زيادة أو   املؤمن ضده، و في حالة التأمين على الحياة

دفوع على حجم الخسائر التي لحقت بتلك نقصان، أما في التأمين على املمتلكات فيتوقف مبلغ التأمين امل

 .املمتلكات، و بشرط أن ال يزيد ذلك عن املبلغ املحدد في وثيقة التأمين

يجب تحديد قيمة القسط الواجب على املستأمن دفعه لشركة التأمين مقابل تغطية  بمعنى :قسط التأمين(3

ما هو إال الثمن الذي يدفعه املستأمن لشركة التأمين  الخطر املؤمن ضده، و على ذلك يمكن القول أن القسط

نظير قيام ألاخيرة بتحمل تبعات الخطر املؤمن ضده، و من املتفق عليه في عمليات التأمين أن يقوم املستأمن 

بدفع القسط مقدما، فإن كانت ألاقساط سنوية فإن القسط يدفع أول كل سنة على أن يدفع القسط ألاول عند 

     1.يعتبر إلانتظام في سداد ألاقساط شرطا أساسيا لسريان العقد التعاقد، و

مبدأ "بمعنى أن يكون للمستأمن مصلحة تتحقق بواسطة التأمين، و هو ما يطلق عليه :املصلحة التأمينية(4

ا، و و هو مبدأ قانوني هام و ضروري للحفاظ على القيم السامية التي يهدف التأمين لتحقيقه."املصلحة التأمينية

دونه يتحول نشاط التأمين إلى عملية املقامرة بل قد يدفع الفرد إلرتكاب جريمة قتل من أجل الحصول على قيمة 

 .التعويض

في كلتا الحالتين يجب أن تكون املصلحة مشروعة فعلى سبيل  صلحة التأمينية قد تكون مادية أو عاطفية،و امل

 2.املثال ال يجوز التأمين على شحنة املخدرات أو على بضائع مسروقة

 مدة و مبادئ العقد: املطلب الثاني

و ( القسط)سوف نتطرق في هذا املطلب إلى املدة القانونية للعقد مقابل قيام املؤمن له بدفع املبلغ

 .ئ العقدكذلك إلى مباد

من خالل تعريفنا لعقد التأمين نجد أن العقد يسري خالل فترة زمنية معينة و محددة : مدة عقد التأمين: أوال

ملزمة بدفع التعويض إذا حصل الخطر خاللها و تختلف مدة عقد ( شركة التأمين)ضمن العقد يكون املؤمن

 :لتأمين حسب نوعيته وفقا ملا يليا

تخضع بعض عقود التأمين لإلتفاق  بين أطراف العقد بحيث تحدد املدة على ضوئه و قد تكون مدة عقد  -

 .كما في تأمين الحريق من سنة إلى ثالثة سنوات إلى خمسة سنواتالتأمين 

من  في حالة تأمينات الحياة قد تتراوح املدة بين أشهر معدودة أو سنوات و قد تكون مدى الحياة و على الرغم -

تحديد مدة العقد إال أنه يجوز للمؤمن له أيا كانت املدة أن يتحلل من العقد بإخطار كتابي يقدمه 

 .هذا يعفيه من دفع بقية ألاقساط و ( الشركة)للمؤمن

تأمينات السيارات و النقل ألاخرى تكون املدة غالبا سنوية تحدد في نهاية العام أما التأمينات التجارية تكون  -

 .امقدار ضمان وصول البضاعة أو الشاحنات ساملة إلى مكان توجههاملدة ب

و عموما فإن مدة سريان العقد تكون عادة مدونة على متن بوليصة أو عقد التأمين و تكون ملزمة للطرفين و إذا  -

شركة )منلم يحدد الطرفان مدة معينة ال يعتبر العقد باطال و يرجع لقصدهما و يجب على املؤمن له أن يبلغ املؤ 

 .عند انتهاء مدة العقد عن رغبته بتجديد العقد من عدمه( التأمين

                                                           
 1ص   ،قباس عجر مأحمد صالح عطية، :  1
 1نفس املرجع، ص:  2
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إذا اقتضت ضرورة أي طرف فسخ العقد يتوجب عليه إخطار الطرف آلاخر بذلك و تتم تسوية القسط املستحق 

 1.بما ينص عليه العقد

 :املتعارف عليها دوليا تتمثل فيتحكم عقود التأمين عدد من املبادئ  :املبادئ القانونية لعقد التأمين: ثانيا

على كل من طرفي التعاقد أن يفصح عن جميع الحقائق للطرف آلاخر، فال يخفي  :مبدأ منتهى حسن النية -1

بذلك أي بيانات تكون جوهرية بالنسبة للتعاقد، و إذا أخل أحد الطرفين بهذا املبدأ يصبح العقد باطال أو قابال 

 2 .للبطالن تبعا لسبب إلاخالل

و يضيف عفيفي أن ما ينطبق على  .جميع العقود لهذا املبدأ، و لذلك مهما كان نوع الخطر املؤمن ضده و تخضع

فقيام شركة التأمين بتزويد طالبي التأمين بمعلومات كاذبة أو مضللة أو  ² .املؤمن له ينطبق أيضا على املؤمن

يعد تصرفا مخال بمبدأ حسن النية الذي من شأنه أن يعرض عقد  مبالغ فيها، بهدف إغرائهم على التعاقد معها،

 3.التأمين للبطالن

مثال على ذلك في التأمين على الحياة يعتبر املؤمن له أنه قد أخل بمبدأ حسن النية إذا أخفى على الشركة املؤمنة 

أو إذا لم يذكر أن هنالك  أنه قد أصيب بمرض معين يسأل عنه عندما يملئ إلاستمارة الخاصة بطلب التأمين،

 .أمراض وراثية معينة في أسرته، أو إذا أعطى بيانا غير صحيح عن عمره

كذلك في التأمين ضد الحريق يعتبر إخالال بمبدأ حسن النية إذ أخفى املؤمن له وجود مواد ملتهبة في املكان 

 .موضوع التأمين

أي أن يكون للمؤمن له مصلحة في عدم وقوع الخطر موضوع التأمين، أو في افتعال : مبدأ املصلحة التأمينية -2

للمؤمن له و كذلك ال يقبل املؤمن التأمين على شخص أو على ش يء إال إذا كان . ما يؤدي إلى وقوع هذا الخطر

التأمين يحول مصلحة تأمينية في هذا الشخص أو في هذا الش يء و واضح أن إشتراط املصلحة التأمينية لقبول 

على حياة أي شخص آخر ال يكون له  فإذا كان لكل إنسان الحق في التأميندون أن يكون التأمين نوعا من املقامرة،

 .فيه مصلحة تأمينية فإن التأمين يصبح مقامرة، فعال على أنه يدفع الناس إلى إرتكاب الجرائم عمدا

ادية و بذلك ال تعتبر  املصلحة العاطفية كافية إلبرام أن تكون مصلحة م و حتى توجد املصلحة التأمينية يجب

التأمين على بضاعة  عقد التأمين، و كذلك يجب أن تكون املصلحة التأمينية مصلحة مشروعة، فل يجوز 

 .املشروعة مسروقة أو نقل املخدرات من مكان إلى آخر، و غير ذلك من املصالح غير 

يلتزم املؤمن بدفع التعويض عندما يكون الخطر املؤمن ضده هو السبب القريب  :مبدأ السبب القريب -3

لحدوث الخسارة، و يقصد بالسبب الذي يولد سلسلة من الحوادث املتصلة التي تؤدي في النهاية إلى وقوع 

ب من الخسارة بدون تدخل أي مؤثر خارجي آخر مستقل، و كلمة قريب ال يقصد بها القريب زمنيا و إنما القري

 4.ناحية التسبب

يقض ي مبدأ التعويض أن ال يحمل املؤمن له على التعويض أكثر من قيمة الخسارة الفعلية و  :مبدأ التعويض -4

املحققة نتيجة لوقوع الخطر املؤمن ضده، و بشرط أن ال يزيد التعويض عن قيمة مبلغ التأمين املنصوص عليه 

                                                           
 53-53،ص1،0223علي مشاقبة و آخرون،إدارة الشحن و التأمين،دار صفاء،عمان،ط:  1
 32ص   ،قباس عجر مموسوعة عالم التجارة و إدارة ألاعمال :  2
 333ص ،قباس عجر م منير إبراهيم هندي،:  3
 30-31ص   ،قباس عجر مموسوعة عالم التجارة و إدارة ألاعمال :  4
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ألف وحدة  02ألف وحدة نقدية و كانت الخسارة املدفوع عن  122ه في عقد التأمين، فلو أن مبلغ التأمين قدر 

 .نقدية

ألف وحدة نقدية فقط و هو  122ألف وحدة نقدية، حينئذ تصبح قيمة التعويض  102بلغت الخسارة إذا  أما

 .مبلغ التأمين املحدد في الوثيقة

فإن مبدأ التعويض يعد هو آلاخر مصدر لحدوث  و كما هو الحال بالنسبة ملبدأ السبب القريب،

املنازعات بين شركات التأمين و بين املؤمن لهم، و تجنبا لتلك املنازعات فقد أخذت شركات التأمين بأحد 

 :البديلين

 .هو تحديد التعويض بمبلغ معين بصرف النظر عن قيمة الش يء موضوع التأمين :البديل ألاول * 

شركة التأمين على املمتلكات الهالكة و استبدالها بممتلكات أخرى بذال الحالة التي  هو حصول  :البديل الثاني*

 .كانت عليها املمتلكات قبل هالكها

يقض ي بدفع قيمة املمتلكات كما لو كانت جديدة، و ذلك في   wolfإلى بديل ثالث أشار إليه ولف  و هذا باإلضافة

 1.حالة التأمين على محتويات املنازل 

لدى املشاركة أو املساهمة أي يحدث أن يؤمن شخص أو مؤسسة  يقصد بمبدأ :املشاركة في التأمين مبدأ -5

مثل رغبته في إقامة عالقات طيبة مع شركات التأمين و وفق هذا املبدأ  أكثر من شركة تأمين ألسباب تتعلق به

فإن جميع شركات التأمين التي أمن لديها تشترك في دفع التعويض املستحق له بحيث تتقاسم شركات التأمين 

شروط معينة بحيث يغطي التأمين نفس الخطر و نفس الش يء مبلغ التعويض فتدفع كل شركة جزء منه، وفق 

وع التأمين و أن تكون جميع عقود التأمين سارية املفعول عند حدوث الخطر عندها فإن شركات التأمين موض

 .املؤمن لديها تشترك جميعها في دفع التعويض املستحق للمؤمن له كل بقدر نصيبه التناسبي

 : مثال توضيحي

النسر  و العرب للتأمين إذا أمن السيد أحمد على بضاعته ضد خطر الحريق لدى كل من شركة ألامل و 

 :وفقا ملا يلي

 .وحدة نقدية لدى شركة ألامل 5222

 .وحدة نقدية لدى شركة النسر 3222

 .وحدة نقدية لدى شركة العرب 0222

وحدة نقدية و عليه فإن نصيب كل شركة  1222و أثناء مدة سريان العقد حدث حريق أدى إلى خسارة بمقدار 

 .وحدة نقدية 1222يساوي ( البضاعة)علما بأن قيمة الش يء موضوع التأمين من التعويض يكون وفقا ملا يلي،

 (.قيمة الش يء موضوع التأمين ÷مبلغ التأمين)xمقدار الخسارة =مقدار التعويض

 .وحدة نقدية 12222=0222+3222+5222=مجموع املبالغ املؤمن بها

 .وحدة نقدية(1222)مؤمن من قيمة التعويضنصيب كل 

 .وحدة نقدية 1222x(5222÷12222=)522: شركة ألامل

 .وحدة نقدية 1222x(3222÷12222=)322 :شركة النسر
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 .وحدة نقدية 1222x(0222÷12222=)022 :شركة العرب

وحدة نقدية و هو قيمة الخسارة مقسمة على هيئات التأمين و ال يسري  1222و بذلك يكون مجموع التعويض 

هذا املبدأ على التأمينات على الحياة و إلاصابات و الغاية من مبدأ التأمين السابقة هو نفي صفة املقامرة عن 

بالتأمين على الحياة فاآلن إلانسان ال يمكن يتعلق  التأمين و عدم إستخدامه أسلوبا للثراء و جمع الثروة، أما فيما

 1.أن يقامر بحياته

يقصد بمبدأ الحلول في الحقوق أن شركة التأمين تحل محل املؤمن له في كافة  :مبدأ الحلول في الحقوق  -6

لغ حقوقه طرف الغير، الذي تسبب في الخسارة التي لحقت بالش يء محل التأمين، بشرط أن ال تأخذ لنفسها مب

بالتبعية بأال يكون من حق املؤمن له أن يرجع على يزيد عن قيمة التعويض الذي دفعته للمؤمن له، هذا يعني 

املتسبب في الضرر مطالبا بأي تعويض، طاملا أن الشركة قد حلت محله في ذلك، و إذا ما حكم على املتسبب 

فعلى الشركة أن ترد الفرق للمؤمن له بإعتباره صاحب الحق  بمبلغ يفوق قيمة التعويض املدفوع للمؤمن له،

ألاول في التعويض عن الضرر، و الذي زادت فيه قيمة التعويض الذي حكمت به املحكمة عن قيمة التعويض 

الذي دفعته له شركة التأمين، و يشير عساف إلى أن مبدأ الحلول في الحقوق ال يسري على التأمين على الحياة 

 .ات الشخصية ضد الحوادثوالتأمين

 2.فحصول املؤمن له على مبالغ من شركات التأمين، ال يعني ضياع حقه في مطالبة املتسبب بدفع تعويض إضافي
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 :خالصة

من خالل ما تطرقنا إليه في الفصل التمهيدي عن مفهوم التأمين و إعادة التأمين استخلصنا أن هنالك 

 .عيد التأمين، غير أن هنالك عالقة غير  مباشرة بين املؤمن و معيد التأمينعالقة مباشرة بين املؤمن ألاصلي و م

تمثلة في التأمين على ألاضرار، غير أن هنالك عدة أنواع مختلفة للتأمين سواء داخل الوطن أو خارجه، و امل

أما إعادة التأمين فيتركز على ثالثة أنواع و هم ،  التأمين على الحوادث الشخصية و التأمين على املسؤولية،و 

إعادة التأمين إلاختيارية و إلاتفاقية و إلاجبارية، حيث أن عقد التأمين هو الصلة التي تربط ألاطراف املتعاقدة 

في عقد التأمين يشترط في بعض فمن مبادئ عقد إعادة التأمين أنه يشترط التعويض في جميع الحاالت، أما 

 .تالحاال 
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 :تمهيد

تمثل شركات التأمين نوعا من املؤسسات املالية، فهي منشأة تتحصل على ألاموال من املؤمن لهم لتعيد 

فشركات التأمين تساهم في تمويل و توفير  استثمارها مقابل عائد و ذلك إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة،

 .الاحتياجات املالية ملختلف أنشطة ألاعمال

و لتوضيح ذلك ارتأينا أن نتناول في هذا الفصل من خالل ثالثة مباحث ندرس فيهم شركات التأمين 

 :بصورة أكثر دقة و شمولية كما يلي

 .مفهوم شركات التأمين و هياكلها إلادارية: املبحث ألاول 

 .التقسيمات الفنية لشركات التأمين و وظائفها: ملبحث الثانيا

 .استثمارات شركات التأمين: املبحث الثالث
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 مفهوم شركات التأمين و هياكلها إلادارية: املبحث ألاول 

 .سوف متطرق في هذا املبحث ملختلف املفاهيم املتعلقة بشركات التأمين و مختلف هياكلها إلادارية

 مفهوم شركات التأمين و شروط تأسيسها: املطلب ألاول 

 تعريف شركات التأمين: أوال

مؤسسة مالية تقوم بتوفير التأمين لألفراد و املشروعات من املخاطر ) عرفها ناظم دمحم نوري الشمري على أنها (1

 1(.وب تحصيلهاو الخسائر التي يمكن أن تتعرض لها بدفع التعويضات املتوقع دفعها و ألاقساط املطل

منشأة تجارية تهدف لتحقيق الربح حيث تقوم الشركة بتجميع ألاقساط من  )كما يمكن تعريفها على أنها (2

مضمونة بغرض توفير ألاموال الالزمة لدفع التعويضات  املؤمن و إستثمار ألاموال املجمعة في أوجه إستثمار

للمؤمن لهم أو املستفيدين عند تحقيق املخاطر املؤمن ضدها و تغطية نفقات مزاولة النشاط التأميني و تحقيق 

 2.(ربح مناسب

شركات : فمن التعاريف السابقة الذكر يمكن أن تصنف شركات التأمين وفقا للشكل القانوني إلى

 .، شركات الصناديق، الحكومة كمؤمن و الجمعيات التعاونيةاملساهمة

في شركات املساهمة تكون امللكية في يد حملة ألاسهم العادية الذين يختارون مجلس إلادارة  :شركات املساهمة

بتولي تسيير الشركة الذين لهم الحق في الربح الصافي الذي تحققه، حيث تقوم هذه الشركات بحماية املؤمن لهم 

دفع التعويضات الالزمة عند وقوع املخاطر املؤمن منها و تحقق الخسائر املالية، فهي تتميز بكبر رأسمالها  و

 .بضمها عدد كبير من املساهمين

نقصد بها الجمعيات التي تضم أعضاء يشاركون في تغطية مخاطر التأمين مقابل الحصول  :الجمعيات التعاونية

إذ أنها تنشأ برأسمال غير محدود كما أنه يمكن لغير حملة ألاسهم التأمين لدى هذه  على جزء من قسط التأمين،

الجمعيات، و مسؤولية كل عضو تحدد بقيمة إلاشتراك املحدد و املطلوب سداده و مجلس إلادارة يشكل بنفس 

 .الشكل املتبع في شركات التأمين املساهمة

ستثمار فهي ال تصدر أسهما إذ تحل محلها وثائق التأمين هذه الشركات تشبه شركات إلا :  شركات الصناديق

و إدارتها تسير من طرف خبراء مختصين في مجال التأمين، حيث أن عائد استثماراتها له تأثير كبير املكتتب فيها  

 .فهو يعوض على ارتفاع تكلفة التأمين مقارنة بشركات املساهمة

ة أخطار الحرب و الزالزل والبراكين فتقوم الدولة بدور يمكن للحكومة أن تتدخل لتغطي :الحكومة كمؤمن

املؤمن حيث تقوم بدورها التأميني بنفسها أو بإسناد هذا العمل إلحدى هيئات التأمين ألاخرى، و الهدف هو 

 3.إصالح إجتماعي، و توزيع املداخيل بعدالة و حماية ألافراد من الفقر و العجز

قولنا هو أن شركات التأمين هي مؤسسات مالية و تجارية لها تصنيفات قانونية، و السؤال املطروح هو  و خالصة

 .ما هي ألاقساط الفنية لشركات التأمين؟ و هو ما سوف نتطرق له في املطلب التالي
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 شروط تأسيسها: ثانيا

 :روط املشتركة و العامة منهاتختلف الشروط الواجب توافرها في شركات التأمين من دولة ألخرى، و الش

حتى تتمكن شركة التأمين من مباشرة أعمالها يجب عليها الحصول على إذن قانوني  :إجازة أو رخصة التأمين (1

 .من الدولة للممارسة هذا العمل

 .يشترط في شركات التأمين أن ال يقل رأسمالها عن حد معين و هو يختلف من بلد آلخر :رأس املال( 2

يشترط في شركات التأمين أن تمتلك مجموعة من السجالت التي تتم من خاللها تقييد : السجالت و الدفاتر( 3

 .العمليات التأمينية و حقوق املؤمن لهم و ألاقساط

تعتبر شركات التأمين وعاءا إدخاريا كبيرا حيث تقوم بجمع ألاموال من خالل ألاقساط التي : إستثمار ألاقساط( 4

من لهم و استثمارها إما مباشرة عن طريق إنشاء مشاريع خاصة بها أو تقديمها للمستثمرين على شكل يدفعها املؤ 

 .قروض

 .على شركات التأمين إلالتزام بدفع جميع املستحقات للمؤمن لهم عند وقوع الخطر: إلالتزام إتجاه املؤمن لهم( 5

دية و ذلك لحماية حقوق املؤمن لهم في حالة هي عبارة عن مبلغ يتم إيداعه لدى السلطات النق: الوديعة( 6

 .إفالس أو عجز شركة التأمين عن دفع التعويض املستحق للمؤمن لهم

و هذا بهدف تنمية و تطوير الجوانب إلاقتصادية في  :العمل على نشر و تطوير التأمين داخل املجتمع( 7

 .املجتمع

 .إدراج إسم الشركة في السوق املالي (8

   1.تشترط بعض الدول أن تكون شركة التأمين مساهمة (9

  هيكل التنظيم إلاداري لشركات التأمين: املطلب الثاني

و تعدد أنواع التأمين و كبر حجم العمليات الخاصة بكل نوع من أنواع تتطلب طبيعة النشاط التأميني 

ستقل و ذلك بزيادة كفاءة ألاداء و تسهيل التأمين أن يتم تركيز عمليات التأمين ذات الطابع املشترك في قسم م

عمليات التخطيط و الرقابة و من ناحية أخرى فإن طبيعة النشاط التأميني تقتض ي توفير بعض الخدمات 

الفنية املرتبطة بمجال التأمين و التي تحتاج إليها جميع ألاقساط التي تزاول النشاط التأميني مثل احتساب قيمة 

الواجب الاحتفاظ بها ملواجهة التعويضات الخاصة بكل نوع من أنواع التأمين و استثمار ألاقساط و الاحتياطات 

الخ لذلك فإن ألامر يقتض ي تخصيص بعض ألاقسام لتوفير الخدمة الفنية لكل ...ألاموال و تحصيل ألاقساط

شركة التأمين بصفة عامة و التنفيذ بين ألاقسام املختلفة و توفير  أعمالسام ومن ناحية ثالثة فإن إدارة ألاق

الخدمات إلادارية يقتض ي أيضا وجود مجموعة من أألقسام إلادارية و يمكن القول بأن طبيعة شركة التأمين 

 :مجموعات من ألاقسام هي 00تقتض ي وجود 
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 مجموعة ألاقسام إلادارية العامة: أوال

و أقسام السكرتارية و القضايا و املستخدمين والتوريد والتفتيش و الاستعالمات  و تشمل إلادارة العامة

 .والوكالء و التخطيط و املتابعة

 مجموعة ألاقسام الفنية املساعدة: ثانيا

اصة بكل نوع من أنواع التأمين الذي يتولى تحديد قيمة ألاقساط الخ) و تشمل قسم الحساب الفني

، و قسم (و املخصصات الواجب تكوينها ملقابلة التعويضات عن املخاطر املؤمن ضدها تحديد الاحتياطاتو 

، وقسم (يتولى استالم و صرف ألاوراق النقدية لكل ألاقسام)التعويضات وقسم الاستثمارات و قسم الخزينة

و امليزانية  يتولى إعداد البيانات املالية لجميع ألاقسام و إعداد الحسابات الختامية)الحسابات العامة 

 (.العمومية

 مجموعة ألاقسام التي تزاول النشاط التأميني: ثالثا

فيكون للتأمين على الحياة و قسم للتأمين من الحرائق وقسم و يخصص قسم لكل نوع من أنواع التأمين 

ام لتأمين السيارات و قسم لتأمين الحوادث و غير ذلك من ألاقسام، ويتولى كل قسم من هذه ألاقسام القي

 :باألعمال التالية

 .إبرام عقود التأمين و إصدار الوثائق* 

 .تعديل الوثائق و تحديدها و إلغائها* 

 .تسوية ألاقساط* 

 .تسوية التعويضات *

 .تحديد العمالت املستحقة للمنتجين و الوكالء *

 .تحديد نصيب شركات إعادة التأمن من ألاقساط و العموالت و التعويضات* 

 1.الاحتياطات و املخصصات الالزمة لكل نوع م التأمين الذي يتواله القسمتكوين * 
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 التقسيمات الفنية لشركات التأمين و وظائفها: املبحث الثاني

سوف نتطرق في مبحثنا هذا إلى مطلبين املطلب ألاول يتضمن أنواع شركات التأمين و املطلب الثاني 

 .يتضمن وظائف شركات التأمين

 التقسيمات الفنية لشركات التأمين: املطلب ألاول 

تعتبر شركات التأمين على الحياة و شركات التأمين العامة من أكثر ألانواع شيوعا لتصنيف شركات 

التأمين، وذلك طبقا لنوع ألانشطة التأمينية التي تمارسها، و سنتناول ش يء من التفصيل شرح و دراسة دور كل 

 .إعادة استثمارهامنها كمؤسسة مالية لجذب ألاموال و 

 شركات التأمين على الحياة: أوال

تمثل شركات التأمين على الحياة أحد مكونات النظام املالي في أي دولة بمثابة وسيط مالي تقوم بتحصيل  (1

أقساط التأمين من املؤمن لهم و هم أصحاب بوالص التأمين لحمايتهم ضد املخاطر الناشئة عن الوفاة أو 

العاملة في  ؤسسات ألاعمال ألاخرى و في نفس الوقت تقوم هذه الشركات باقتراض هذه املبالغ إلى م الشيخوخة،

جزء من هذه ألاموال من خالل أقساط التأمين و إعادة ضمها إلى سوق رأس  اقتراضباملجتمع أيضا قد تقوم 

 .املال

ا في عملية النمو الاقتصادي من خالل و بالتالي يمكن القول بأن شركات التأمين على الحياة تلعب دورا حيوي

 .تحويل املدخرات إلى استثمارات رأسمالية حقيقية

ائق التأمين منها ما هو تقليدي تقدم شركات التأمين على الحياة أنواعا متعددة من وث: أنواع و وثائق التأمين (2

 :منها ما هو مستحدث و نذكر فيما يلي ألهم هذه ألانواعو 

ه بدفع ألاقساط بشكل مستمر و في هذا النوع التقليدي يقوم املؤمن علي :وثيقة التأمين الشامل على الحياة *

من التأمين يحمي من املخاطر كغيره من ألانواع ألاخرى إال أنه يمثل نوعا طوال الحياة و بالرغم من أن هذا النوع 

من التأمين في صناديق ادخار و على ذلك إذا ما قرر من الادخار حيث توضع ألاقساط املتراكمة من هذا النوع 

إلى إمكانية قيام حامل الوثيقة  ةحامل الوثيقة تدويل الوثيقة فإنه بإمكانه استرجاع ما دفعه من أقساط باإلضاف

 .باالقتراض بضمان وثيقة التأمين الشامل على الحياة

امل الوثيقة فإنه له منافع أيضا لشركات التأمين كما أن للتأمين الشامل على الحياة منافع للمؤمن عليه أو ح

 .حيث تلتزم شركة التأمين بتعويض املؤمن عليه أو حامل الوثيقة بمبلغ ثابت في حالة حدوث الوفاة مثال

هي من أهم الوثائق الحديثة للتأمين على الحياة و التي انتشرت بسرعة تستحق قيمة الوثيقة  :الوثيقة السنوية* 

بعد حدوث الوفاة أو بعد الفترة املحددة في الوثيقة ما لم تحدث الوفاة، و من مزايا هذه العقود أنه يمكن تأجيل 

ليه الوثيقة ذات القسط السنوي دفع الضرائب املستحقة عليها، و قد ظهر للوثيقة السنوية شكل آخر أطلق ع

بواسطة شركة الوحيد املؤجل، في هذا النوع يقوم العميل بدفع مبلغ اجمالي في بداية التعاقد حيث يتم استثمار 

 .التأمين و تكون شركة التأمين ملتزمة بدفع دخل محدد للعميل لعدد من السنوات أو مدى الحياة

أخرى من وثائق التأمين مصممة بحيث تسمح بدفع مبلغ من النقود  و هنالك أنواع :وثائق الوقف أو  الهبة* 

ث الوفاة أو عدم حدوثها للعميل محدد سلفا للعميل و ذلك عند تاريخ استحقاق الوثيقة بغض النظر عن حدو 

ة يطلق على هذا النوع وثائق الوقف أو الهبة، و ينتج هذا النوع للعميل إما دفع تكلفة وثيقة التأمين خالل فتر و 



 التشخيص املالي لشركات التأمين                                                                               الفصل الثاني

~ 24 ~ 

مبكرة يكون دخل العميل فيها مرتفعا في هذه الحالة يطلق على الوثيقة بأنها ذات عقد دفع محدد الفترة أو أن 

 .يدفع ألاقساط حتى حدوث الوفاة

يمثل هذا النوع أحد أشكال التأمين التي بدأت شركات التأمين تنفيذه ضمن : التأمين الجماعي على الحياة* 

ن الجماعي على العاملين في منظمات ألاعمال و الوحدات الحكومية، و لقد ظهر هذا سياستها و يهدف إلى التأمي

النوع في التأمين الصناعي و الذي يتميز بانخفاض تكلفة وثيقة التأمين حيث يتم تحصيل ألاقساط من املؤمن 

 .عليهم أسبوعيا أو شهريا

و يوجد هذا النوع عند حدوث عملية اقتراض لألموال حيث تقوم البنوك و مؤسسات الائتمان  :ائتمان الحياة* 

 1.وبيوت التسوية ببيع وثائق ائتمان الحياة و ذلك ضمان دفع القرض إذا ما حدثت الوفاة للمقترض فجأة

ملنافسة تتعرض في ظل الضغوط الاقتصادية و ضغوط ا :الخدمات الجديدة في صناعة التأمين على الحياة( 3

شركة التأمين هي ألاخرى لضغوط تتمثل في ضرورة تقديم الخدمات الجديدة التي تتميز بعائد مرتفع أو بتكلفة 

منخفضة للعمالء، و قد ظهر ذلك في نمو سياسة القروض التي تقدمها شركات التأمين لعمالئها و عمليات تدويل 

عقود تأمين أقل تكلفة كذلك فإن شركات التأمين قد استحدثت بواسطة التأمين الشامل على الحياة و إحاللها ب

وسائل جديدة منها التأمين السنوي املتغير الذي يغطي مجموعة متنوعة من املخاطر منها مخاطر إلاقالة من 

الوظائف و يشتق من هذا النوع من التأمين أنواعا أخرى كوثيقة التأمين على الحياة املتغيرة و وثيقة الحياة 

ما يتضمن عقد التأمين على الحياة املتغير أال تنخفض قيمة  و غالبا. مكنة و أقساط التأمين املتغيرةامل

التعويضات املدفوعة في حالة الوفاة عند حد معين، أما عقود التأمين على الحياة املمكن تعديلها فهي تضمن 

 . لشاملة على الحياة أو العكسللمؤمن عليهم التحويل من عقود التأمين املؤقتة إلى عقود التأمين ا

و أخيرا فإن أقساط التأمين املتغيرة على العكس فهي تؤدي إلى تعديل ألاقساط بناءا على ألارباح التي حققها 

املؤمن أو شركة التأمين فلو أنه لنتيجة التضخم ارتفعت أسعار الفائدة ألامر الذي أدى إلى زيادة أرباح شركة 

 2.انخفاض ألاقساط التي سوف يدفعها املؤمن عليهالتأمين، فإن ذلك يصاحبه 

 شركات التأمين العام: ثانيا

يطلق إسم التأمين العامة على جميع عمليات التأمين بخالف عمليات التأمين على الحياة و عمليات تكوين ( 1

التأمين النهري والجوي و بري و البحري و ألاموال و من ثم فإن التأمينات العامة تشمل التأمين ضد أخطار النقل ال

على أجسام السفن و آالتها و مهماتها و التأمين على أجسام الطائرات و آالتها و مهماتها و التأمين ضد أخطار 

الحوادث و املسؤوليات و التأمين على السيارات و التأمينات ألاخرى و تتولى عمليات التأمينات العامة عادة عدد 

قسم منها بنوع من هذه التأمينات العامة فمثال يكون هنالك قسم ضد  من أقساط التأمين حيث يخص كل

 .و هكذا...الحريق و قسم للتأمين على السيارات 

تتمثل عمليات التأمين املرتبطة بأنواع التأمينات العامة : عمليات التأمين املرتبطة بأنواع التأمينات العامة( 2

في إجراء الوثائق الجديدة و تجديد الوثائق القائمة و تعديل الوثائق و إلغاؤها، و تحديد و تسوية التعويضات 

املستحقة عند تحقق الخطر املؤمن ضده و تكوين املخصصات الالزمة ملقابلة التعويضات املحتملة مثل 

 .طار السارية و مخصص التعويضات تحت التسويةمخصص ألاخ

                                                           
 006-005،ص0000حنفي،رسمية قرياقص،أسواق املال،الدار الجامعية،إلاسكندرية عبد الغفار :  1
 551-555ص ،قباس عجر ممنير إبراهيم هندي،:  2
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إلى القسم املختص بطلب التأمين بعد استيفاء البيانات  يتقدم املؤمن له :برام وثائق التأمين الجديدةإ -1

الواردة به و أهمها نوع الخطر املؤمن ضده و مدة التأمين و موضوع التأمين و مبلغ التأمين و يتولى القسم 

اص لكل طلب من طلبات التأمين و يقوم بالتأكد من صحة البيانات و من سالمة إلاجراءات املختص فتح ملف خ

املوافقة على التي يتخذها املؤمن له للمحافظة على موضوع التأمين و الوقاية من الخطر املؤمن ضده و بعد 

ملحددة لتحديده و يتم قبول التأمين يتم تحديد القسط املطلوب بموافقة القسم الفني بالرجوع إلى القواعد ا

 :بذلك تحرير وثيقة التأمين و التي تحتوي على بيانات أهمها

 .إسم املؤمن له و عنوانه* 

 .نوع الخطر املؤمن ضده* 

 .مبلغ التأمين* 

 .قسط التأمين* 

إجراءات املطالبة بالتعويض عند تحقق الخطر املؤمن ضده و يتم إثبات بيانات وثيقة التأمين بتسجيل الوثائق  *

    .و تحرير إيصال سداد قسط التأمين و إرساله إلى قسط الخزينة مرفقا بالوثيقة

الجوي و النهري فإن وثيقة و فيما عدا التأمين ضد مخاطر النقل البحري و ) تاريخ بدء التأمين و تاريخ انتهائه* 

 (.التأمين تعطى عن الخطر املؤمن ضده عن سنة ميالدية كاملة

يقوم قسم الخزينة بتحصيل القسط و تسليم الوثيقة و إيصال السداد إلى املؤمن له و إرسال صورة من إيصال 

ندوق ألاقساط السداد إلى التأمين املختص، و يقوم قسم الخزينة بإثبات قيمة القسط املحصل بدفتر ص

املحصلة كما يقوم بإرسال كشوف شهرية باألقساط املحصلة بالعموالت املمددة عند كل نوع من أنواع التأمين 

 .اليومية املركزية قيودالالعامة و العموالت املسددة بدفتر الصندوق و البنك العام و إجراء 

تتحدد وثائق التأمينات العامة تلقائيا ما لم يخطر املؤمن له شركة التأمين برغبته في  : تحديد الوثائق -2

العكس، و يتم إخطار املؤمن له بإستحقاق قسط التجديد طبقا للمعلومات الواردة بسجل التجديدات و تجري 

 .قيود مركزية من واقع إجماليات سجل التحديدات باألقساط املستحقة و العموالت املستحقة

ال تختلف املعالجة املحاسبية لآلثار املترتبة على تعديل وثائق التأمينات العامة أو : التعديالت و إلالغاءات -3

 .إلغائها عن ما سبق بيانه في حالة التأمين على الحياة و من ثم فال داعي لتكرارها

ر تحقق الخطر املؤمن ضده و يتم يقوم املؤمن له بإخطار شركة التأمين و املطالبة بالتعويض فو : التعويضات-4

تقدير قيمة التعويض املستحق طبقا للخسائر الناجمة عن تحقق الخطر و في حدود مبلغ التأمين املحدد في 

إخطار ويضات املستحقة بسجل التعويضات و وثيقة التأمين و وفقا للشروط الواردة بهذه الوثيقة و يتم قيد التع

قوم قسم الحسابات العامة بتسجيل التعويضات املستحقة و تسجيل قسم الخزينة لصرف التعويضات، و ي

 .التعويضات املسددة

تقوم شركات التأمين بتكوين أربعة مخصصات بالسنة لكل نوع من أنواع : تكوين املخصصات الفنية -5

 1.التأمينات العامة هي مخصص ألاخطار السارية، املخصص إلاضافي، مخصص التقلبات في معدالت الخسائر
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 بين التأمين على الحياة و أنواع التأمين ألاخرى  الاختالفالتباين و : ثالثا

ل التأمين العام هو تأمين قصير ألاجل ألنه يعطي فترة محددة، أما التأمين على الحياة فهو تأمين طوي

 .لكل نوع خصائصألاجل، و 

فهي ترتفع من  فقسيمة التعويضات املدفوعة فالتأمين على السيارات بوصفه أحد فروع التأمين العام،

 .سنة ألخرى، و لذلك سبب التضخم و عوامل أخرى، كما أن في الـتأمين العام يمكن رفع قيمة القسط

 .و ال يمكن في التأمين على الحياة إجراء تعديل في قيمة ألاقساط عن الوثائق التي سبق إصدارها

جانب التماثل فإن كال من التأمين على الحياة و التأمين العام يتميز بقدرته على تخفيض مخاطر  و في

 .دفع تعويضات سنوية تفوق ألاقساط املحصلة، و ذلك نظرا لتباين خصائص املؤمن لهم و ألاشياء املؤمن عليها

إلى تجنب مخاطر نقص السيولة يل و يضاف أن كل من شركات التأمين على الحياة و شركات التأمين العام تم

ذلك بمراعاة أن تتناسب تواريخ الاستحقاق قدر كاف من الاستثمارات مع التواريخ املتوقعة الستحقاق و 

التعويضات و من خالل ما تطرقنا إليه أن أهم تقسيمات شركات التأمين العام  تشمل باقي التأمينات،  و لكن 

له ركات التأمين؟ و هذا ما سوف  نتطرق ائف التي تقوم بها هذه شبغض النظر عن هذه التقسيمات ما هي الوظ

      1.في مطلبنا التالي

 وظائف شركات التأمين: املطلب الثاني

 :تتكون وظائف شركة التأمين التي تحتل جانبا كبيرا من ألاهمية من آلاتي

  :إدارة العمليات: أوال

يقوم سيط الذي يتلقى أقساط التأمين، و مؤسسة مالية تقوم بدور الو  باعتبارهاشركة التأمين 

باستثمارها و يخصم التكاليف و املبلغ الذي تدفعه الشركة من مجموع ألاقساط و عوائد الاستثمار في شكل 

 تعويضات للمستفيدين ليتبقى الربح الذي يحصل عليه مالك الشركة، و هذه هي املهمة الرئيسية إلدارة عمليات

باإلضافة إلى العمل على تخفيض تكاليف العمليات و إلاسراع في تحصيل  شركة التأمين فهي تقوم باالكتتاب

 .ألاقساط

يشير الاكتتاب إلى عملية اختيار و تصنيف طالبي التأمين و املكتتب هو الشخص الذي يقرر  :وظيفة الاكتتاب* 

ح في دفاتر العمل التجاري، و يجاهد املكتتب دائما قبول أو رفض الطلبات، و الهدف ألاساس ي هو إظهار أربا

إلختيار أنواع معينة من طالبي التأمين و رفض ألاخرى، و ذلك للحصول على محفظة مربحة من ألاخطار القابلة 

 . للتأمين

يشير خبراء التأمين على أن شركات التأمين قد حققت في  :خفض التكاليف و إلاسراع في تحصيل ألاقساط* 

نجاحا فيما يتعلق بالتعامل مع تكاليف العمليات، كما أنها نجحت في تحقيق سرعة تحصيل أقساط التأمين مما 

 .يساعد على سرعة الاستثمار فيها

 إدارة النشاط التسويقي: ثانيا

 و يمثل عن طريق ثالثة قنوات تسويقية

 .يكون ما بين الراغب في التأمين و بين شركة التأمين املعنية اتصال مباشر :ملباشرالتسويق ا( 1
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إن الوكيل يمكنه إظهار أهمية التأمين و مساعدة العميل على الاكتتاب في وثيقة أو أكثر : الوكالء و املنتجون ( 2

 .ألن الوكالء أو املنتجون يمثلون املصدر الرئيس ي لعمليات التأمين

يتم ذلك عندما تتنازل شركة عن جزء من الخطر الذي قبلته غلى شركة أخرى تلتزم : لتأمين ألاخرى شركات ا( 3

بتحمل جزء من التعويض و حصولها في املقابل على جزء من قسط التأمين و الذي يسمى بقسط إعادة التأمين، 

شرة، و الشركة الثانية يطلق عليها و تسمى الشركة ألاولى التي تعاقدت على الوثيقة ألاصلية بشركة التأمين املبا

 . شركة إعادة التأمين

 تحديد قيمة قسط التأمين: ثالثا

يرتبط قسط التأمين ارتباطا وثيقا بعمل الخبير املتخصص في تقدير احتماالت وقوع ألاخطار التي يغطيها 

و يعتمد في ذلك على الدراسة التاريخية ملعدالت وقوع املخاطر املؤمن ضدها و ذلك إلى جانب ما يتم  التأمين،

 .توقعه من متغيرات يكون لها تأثير في إحداث تغيير في تلك املعدالت مستقبال

لتكاليف و ال تقتصر مهمة الخبير على تحديد احتمال وقوع الخطر و إنما عليه أيضا أن يقوم بتقديرات بشأن ا

 1.املحتملة

 :تحديد قيمة قسط التأمين وفق املعادلة التالية و يمكن

  X حيث  ن(م+5/5)أXك =قسط التأمين

 .ك يمثل معدل الوفيات -

 .م تمثل معدل استثمار أموال الشركة -

 .ن تمثل الفترة التي تغطيها الوثيقة -

 2.أ تمثل الجزء من القيمة إلاسمية للوثيقة -

 (ألاصول و الخصوم) الاستثمار  إدارة: رابعا

يمثل جانب ألاصول في ميزانية شركات التأمين محفظة الاستثمارات فهي بمثابة خليط من : إدارة ألاصول ( 1

تعتمد سياسة  ألاوراق املالية و الاستثمارات العقارية و الرهانات و القروض، باإلضافة إلى استثمارات أخرى،

الاستثمار على مبدأين يتمثل املبدأ ألاول في استثمار أقساط التأمين فور استالمها و الذي يؤثر في جانب ألاصول 

بالزيادة في الاستثمارات، كما يؤثر في جانب الخصوم بالزيادة في املخصصات و التي يخصم منها ما يدفع 

اعتبار  رأس املال و الاحتياطات بمثابة الجزء الذي يمكن من كتعويضات للمؤمن لهم، أما املبدأ الثاني فهو 

 .خالله تحقيق الحماية من أي خسائر التي قد تنجم عن انخفاض قيمة تلك الاستثمارات

تعتبر املخصصات الجانب ألاكبر من خصوم شركات التأمين بوجه عام حيث أن املبالغ التي : إجارة الخصوم( 2

خالل الفترة التي يغطيها قسط التامين و عادة ما تكون سنة يتم ( املؤمن لهم) للمستفيدينتقوم الشركة بدفعها 

فعندما تقوم الشركة بدفع بعض التعويضات ينخفض رصيد كل من . إضافتها إلى حساب املخصصات

وق املخصصات و في حالة زيادة قيمة املدفوعات عن قيمة املخصصات يعتبر خسارة، مما يؤدي إى انخفاض حق

امللكية بما يعادل تلك الزيادة و العكس في حالة انخفاض قيمة املدفوعات عن قيمة املخصصات يرتفع رصيد 

  .حقوق امللكية
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    إستثمارات شركات التأمين : املبحث الثالث

ضمن مصادر أموال شركات التأمين سوف نتطرق في مبحثنا هذا إلى ثالثة مطالب املطلب ألاول يت

هو عبارة عن استثمار أموال شركات التأمين و أخيرا املطلب الثالث يتمثل في العوامل املؤثرة على  املطلب الثانيو 

 .السياسة الاستثمارية لشركات التأمين

 مصادر أموال شركات التأمين: املطلب ألاول 

و أموال حقوق حملة  تتكون مصادر أموال شركات التأمين من املوارد التي تأتيها من أموال و حقوق املساهمين،

 .الوثائق، باإلضافة إلى أموال غير مرتبطة بالنشاط التأميني

 أموال و حقوق املساهمين: أوال

و الاحتياطات الرأسمالية التي تكونها شركة التأمين من ألارباح املحتجزة، إما  تتمثل في رأس املال املدفوع

مستقبال مثل الكوارث و تعتبر هذه ألاموال هامش أمان ملواجهة أي ظروف غير متوقعة  تدعيما ملركزها املالي 

أخير لحملة الوثائق للحصول على مستحقاتهم التأمينية و تمثل هذه ألاموال نسبة ضئيلة جدا من حجم ألاموال 

  1.املوجهة لالستثمارات في شركات التأمين

 أموال و حقوق حملة الوثائق: ثانيا

 :املتجمعة نتيجة تحصيل أقساط التأمين و تنقسم هذه ألاموال إلى مجموعتين و هي ألاموال

عمليات الحياة و تكوين ألاموال و يطلق عليها املخصصات الفنية ل: حقوق حملة وثائق تأمينات الحياة( 1

تحتوي على مخصصات فنية و يعتبر هذا املخصص أهم مصادر أموال التأمين على الحياة، و هو مخصص و 

و يوجد مصدرين رئيسين ألموال شركات التأمين على  ¹.ل ألاجل نظرا لطول وثائق هذا النوع من التأمينطوي

أما املصدر الثاني . الحياة، يتمثل املصدر ألاول في ألاقساط النقدية التي يدفعها املؤمنون، حملة وثائق التأمين

و الاستثمارات ألاخرى، بالرغم من وجود مصادر أخرى  فيتمثل في ألارباح الناجمة عن الاستثمار في ألاوراق املالية

إذ تشير النتائج إلى أن نسبة هذين املصدرين تزيد  إال أن هذين املصدرين يمثالن أهم املصادر لشركات التأمين

من إجمالي مصادر الدخل لهذه الشركات، هذا وقد شهدت صناعة التأمين في الوقت الحالي ظهور % 61  على

لدخل ما لبثت أن نمت بسرعة و من هذه املصادر ما يسمى بالحسابات املنفصلة والحسابات مصادر أخرى ل

العامة و تتمثل الحسابات العامة في الدخول الناجمة عن بيع وثائق التأمين على الحياة و وثائق التأمين الصحي، 

وثائق التأمين التقليدية ن بيع بينما تشير الحسابات املنفصلة إلى حسابات ذات طابع مستقل و الناجمة ع

الاستثمارات ألاخرى،و عادة ما تتمثل حسابات شركات التأمين على الحياة لدى مؤسسات املعاشات ألاخرى أو و 

و يمكن القول هنا أن الحسابات الخاصة بهذه  صناديق الاستثمار، أو شركات ألاشخاص، أو لدى ألافراد،

 2.الحسابات عادة ما تتركز في ألاسهم العادية أو ألادوات الاستثمارية ألاخرى، التي تتميز  بارتفاع عائدها

 :و تتمثل أهم مصادرها في املخصصات التالية :أموال التأمينات العامة( 2

تجزة من أقساط وثائق التأمينات العامة و املدفوعة مقدما، يتكون من املبالغ املح: مخصص ألاخطار السارية* 

السارية مستقبال عن إصدارات هذا العام و هذه ألاموال تعتبر أموالا قصيرة  عن سنوات قادمة لتغطية ألاخطار
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لما ألاجل ألن غالبية وثائق التأمينات العامة وثائق سنوية إال أنها تزداد و تتراكم من عام آلخر، وعلى ألاخص ك

 .زادت إلاصدارات الجديدة من وثائق التأمينات العامة فتتحول إلى مصدر لإلستثمارات طويلة ألاجل

تتكون من ألاموال املحتجزة عن الحوادث التي وقعت خالل السنة : مخصصات التعويضات تحت التسوية* 

سنوات املالية التالية، و هذه ألاموال املالية الحالية، و لكنها لم تسدد بل سيتم تسويتها و سدادها في السنة أو ال

 .تتراكم كلما زادت إلاصدارات الجديدة و تتحول إلى استثمارات طويلة ألاجل بطبيعتها

يكون بطبيعته في السنوات ذات النتائج الجيدة ملواجهة أي تقلبات  :مخصص التقلبات في معدالت الخسارة* 

غير متوقعة تحدث مستقبال نتيجة زيادة معدالت الخسائر الفعلية عن معدالت الخسائر املتوقعة لكل فرع من 

فروع التأمينات  العامة على حدا، و هو حق من حقوق حملة الوثائق ذات الكوارث، وبالتالي يستخدم هذا 

وبالتالي يستخدم هذا  صص لتغطية التزامات شركات التأمين اتجاههم في السنوات الرديئة ذات الكوارث،املخ

تكوين هذا املخصص املخصص لتغطية التزاماتهم الكبيرة في هذه السنوات على أن تراعي شركات التأمين عدم 

 .  سنويا

 أموال غير مرتبطة بالنشاط التأميني: ثالثا

لة خسائر معينة أو ديون معدومة ات ألاخرى غير الفنية و التي تخصصها ملقابيطلق عليها املخصص

ملنتجين و أرصدة أي تتمثل هذه ألاموال في املبالغ املستحقة لشركات التأمين و إعادة التأمين و للوكالء و او 

مقارنة باملواد  حسابات جارية دائنة أو دائنين متنوعين و هذه ألاموال قصيرة ألاجل و تمثل نسبة ضئيلة جدا

 .ألاخرى والجدير بالذكر أن أموال حملة الوثائق هي التي تمثل الغالبية العظمى من موارد شركات التأمين

إذن مصادر أموال شركات التأمين ثالثة مصادر بحيث تمثل أموال و حقوق املساهمين و ألاموال غير املرتبطة 

على غرار أموال حقوق حملة الوثائق تعتبر املصدر الرئيس ي، و من هنا يتبادر لنا  بالنشاط التأميني نسبة ضئيلة،

  1.الشركات استثمار أموالالسؤال التالي كيف يتم استثمار هذه ألاموال؟ و هذه ما سنراه في املطلب الثاني 

 استثمار أموال شركات التأمين: املطلب الثاني

موال شركات التأمين و ذلك بتعرضنا إلى مفهوم الاستثمار و إلى سوف نتطرق في مطلبنا هذا إلى استثمار أ

 .خصائص استثمار شركات التأمين

 : مفهوم الاستثمار: أوال

يعد الاستثمار من وجهة نظر شركة التأمين تخصيص و تشغيل قدر من املوارد املتاحة للمنشأة، بغرض 

و تهدف شركات التأمين من وراء هذا املفهوم إلى  تحقيق فوائد مستقبال مع التقليل من املخاطر الاستثمارية،

ضمان الوفاء بمختلف التزاماتها الحقيقية إتجاه حملة الوثائق من ناحية و اتجاه مالكها من ناحية أخرى، و عند 

التعاقد مع حملة الوثائق يفترض استثمار أموالهم بمعدالت استثمار معينة و لذلك البد أن تهدف السياسة 

ملنشأة التأمين إلى تحقيق هذه املعدالت على ألاقل مع ضمان عائد سنوي ال يقل عن العائد السائد في  الاستثمارية

 2.السوق للمساهمين

فبمجرد أن يدفع املؤمنون ألاقساط أو املبالغ املنصوص عليها في عقود وثائق التأمين، فيقع على عاتق 

فيه املؤمنين قيمة وثائق التأمين، ليوم الذي يستحق شركات التأمين ضرورة استثمار هذه ألاموال استعدادا ل
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فعند استحقاق املؤمن لقيمة الوثيقة يتم دفع قيمة الوثيقة بالكامل، لذلك فشركات التأمين تنتهج سياسة 

و دراسة ما تنطوي عليه من  الرجل الحريص فتقتض ي متابعة أدوات الاستثمار  ذات عائد مرتفع في السوق،

 .مخاطر وعلى ذلك قد تكون من ألافضل الاستثمار في السندات ذات العائد املرتفع

 خصائص استثمار أموال شركات التأمين: ثانيا

السيولة، الضمان، : إن استثمار أموال شركات التأمين تقوم على ثالثة محاور أساسية هي كالتالي

 .الربحية

السيولة توفير أموال سائلة كافية لدى املؤسسة ملواجهة إلالتزامات املترتبة عليها عند نعني ب: السيولة( 1

، كما استحقاقها، فالسيولة تهدف إلى الوفاء بااللتزامات لتعزيز الثقة باملؤسسة و إلاستمرار باإلنتاج والتشغيل

املؤسسة و عدم تحديد الوقت  ألعمال خسائراليمكن للمؤسسة أن تواجه مشاكل في السيولة منها الحصول على 

املناسب لتدقيق أموال املؤسسة و الوفاء بااللتزامات املترتبة عليها، فإذا ما استمرت هذه املشاكل فيجب على 

طبيعة الالتزامات  و لتحقيق السيولة يجب على شركات التأمين توزيع استثماراتها، حسب  1.املؤسسة أن تصفى

ألاجل، و هذه تتطلب وجود سيولة أموال تحت الطلب و يجب على الشركة مراعاة فهنالك التزامات دورية قصيرة 

و الاهتمام بهذا الجانب شأنه في ذلك السيولة بالنسبة للبنوك التجارية، فشركات التأمين تراعي السيولة ضمانا 

 2.للوفاء بتعهدات و تعويضات حملة الوثائق

من خاللها يستمر بقاؤها، فتحقيق الربح عملية ربحية و التي تهدف جميع املؤسسات إلى تحقيق ال: الربحية( 2

ذات خطوتين، ألاولى هي محاولة استثمار ألاموال بطريقة يمكن بها تحقيق أكبر عائد ممكن مع عدم التضحية 

بالسيولة، أما الثاني فهي إجتهاد في ترتيب ألاموال بشكل يمكن الحصول على أكبر عائد ممكن دون التعرض 

ات و النفقات، و مفهوم إقتصادي بالغة و للربح مفهومات، مفهوم محاسبي نعني به الفرق بين إلايرادألخطار 

 .نعني به مقدار التغير في القيمة الصافية للوحدة إلاقتصادية خالل فترة زمنية معينةو 

و عليه تلتزم الضمان أمر ضروري، ألن ألاموال املستثمرة في معظمها أموال تخص حملة الوثائق : الضمان( 3

شركة التأمين بأن تستثمر هذه ألاموال في أوعية مضمونة، سواء كانت محددة بواسطة القانون أو بقرارات 

إدارية و بصفة عامة تحذر شركات التأمين من أن تلجأ إلى استثمارات مرتفعة املخاطر بغرض املحافظة على 

فظة على قيمة ألاصول الحقيقية و ليست إلاسمية قيمة ألاصول حتى و لو انخفض العائد، و نقصد هنا باملحا

 3 .ملواجهة التضخم

 العوامل املؤثرة على السياسة الاستثمارية لشركات التأمين: املطلب الثالث

 :هنالك عدة عوامل تؤثر على السياسة الاستثمارية لشركة التأمين و من أهمها

 الهيكل املالي و طبيعة إلتزام منشأة التأمين: أوال

املقصود بالهيكل املالي في شركات التأمين النسب بين حجم أموال املساهمين أو مالك املشروع و حجم 

أموال حملة الوثائق، فالتوزيع لكل من التأمينات على الحياة و التأمينات العامة، بحيث تختلف طبيعة 

أصحاب النصيب ألاكبر ) ملة الوثائقإلالتزامات فيما بين هذه ألاخيرة و بالتالي فإن تصنيف إلالتزامات إتجاه ح
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من حيث إلالتزامات طويلة و متوسطة و قصيرة ألاجل إتجاه وثائق التأمين على الحياة و هي إلتزامات ( من ألاموال

 .قصيرة ألاجل

و أحيانا قد تصدر وثيقة التأمينات العامة لتغطي ثالث  فبالنسبة لوثائق التأمينات العامة تصدر ملدة سنة

أكثر يطلق عليها في هذه الحالة وثيقة مدة و تدفع ألاقساط مرة واحدة بالنسبة لوثائق التأمينات  سنوات أو

 .العامة عند التعاقد مرة واحدة بالنسبة للوثائق السنوية أو في كل سنة بالنسبة لوثائق املدة

ثبات قسط التأمين لفترة و كل قسط من ألاقساط املسددة تغطي التكلفة، أما عقود التأمين على الحياة تتميز ب

 1.طويلة نسبيا أي أنها عقود طويلة نسبيا و املؤمن له ليس مجبرا على إلاستمرار في دفع ألاقساط

 املنافسة: ثانيا

قد تعرف املنافسة بأنها التنافس بين مجموعة إقتصادية واحدة من أجل التعامل مع مجموعة 

الية ألاخرى مع من املنافسة، فهنالك منافسة املنشآت املإقتصادية أخرى، فشركات التأمين تتعرض لنوعين 

 هنالك املنافسة الحرة بين شركات التأمين، فبالنسبة ملنافسة املؤسسات املالية ألاخرى نجد أن شركات التأمين، و 

لية املتاحة املنشآت تتنافس مع املنشأة املالية ألاخرى في بعض أوجه إلاستثمار العقاري و إلاستثمار في ألاوراق املا

و البد من دراسة هذه ألاوجه املتاحة في السوق من ناحية العائد و املخاطرة بما يؤثر على طبيعة أموال منشآت 

ي القروض بضمان وثائق التأمين، التأمين، و تنفرد هذه ألاخيرة ببعض أوجه إلاستثمار الخاصة مثل إلاستثمار ف

 2.لتأمين على الحياةهي شائعة إلاستخدام بالنسبة لحملة وثائق او 

أما بالنسبة للمنافسة الحرة بين شركات التأمين فنجد أن دخولها سوق املنافسة الحرة إنعكس  عنها 

آثار إيجابية و أخرى سلبية و في مجاالت أخرى متنوعة منها إجتماعية و إقتصادية، و ال تظهر هذه السلبيات إال 

 :مين و تتمثل سلبيات املنافسة الحرة فيما يليبتحقيق منافسة حادة و حقيقية بين شركات التأ

 .إنخفاض أسعار التأمين نظرا للمنافسة الشديدة حول إلاكتتاب -            

 .إرتفاع تكاليف إلانتاج و هذا بغرض جلب الوكالء -            

 .لتؤدي تسهيالت الدفع املقدمة للزبائن مشكلة السيولة و عدم توظيف ألاموا -            

فهدف الدولة و شركات التأمين هو رفع مستوى هذا القطاع و ترقيته و تحقيق الربح مع كفاية في إلانتاج 

هذا القطاع و هو ما يسمى بالخوصصة، والتسيير الحسن و توسيع نشاطها، فقد عملت الدولة على إعادة هيكلة 

التأمينية، حيث تكون كل شركة غايتها تقديم إذا إنشاء شركات التأمين جديدة خاصة و وكالء تابعة للشركات 

 .أحسن الخدمات و الرفع من حجم إنتاجها خاصة و أن هذه املرحلة تساهم بشكل كبير في تنمية هذا القطاع

 القوانين و اللوائح املنظمة إلستثمارات منشآت التأمين:ثالثا

ملنشأة التأمين مجموعة من القوانين و اللوائح املنظمة لعملية إلاستثمار وهي  تحكم سياسة إلاستثمار

وعلى . بمثابة قيود على السياسة إلاستثمارية ملنشأة التأمين، بهدف املحافظة على أموال حملة الوثائق و تنميتها

تبار و عدم مخالفتها ألنها تعد واضعي السياسة إلاستثمارية ملنشأة التأمين أخذ هذه القوانين و اللوائح بعين إلاع

  3.بمثابة إشراف الدولة و رقابتها على هذه الشركات

                                                           
 11،ص 0000نادية العرف، إلادارة إلاستراتيجية، الدار الجامعية، إلاسكندرية :  1
   554ص   ،قباس عجر ممنير إبراهيم هندي،:  2
 نشرة داخلية خاصة بشركات التأمين وزان مستغانم:  3



 التشخيص املالي لشركات التأمين                                                                               الفصل الثاني

~ 32 ~ 

 التضخم: رابعا

يؤثر التضخم على السياسة إلاستثمارية ملنشأة التأمين و خاصة في إلالتزامات الطويلة واملتوسطة 

ملنشأة التأمين أخذ معدالت التضخم السائدة في السوق بعين  ألاجل، كما على واضعي السياسة إلاستثمارية

 .إلاعتبار، عند تحديد املحفظة املثلى إلستثمار  أموال منشأة التأمين

و التطورات إلاقتصادية أدت إلى إحداث تغيرات جوهرية في إستراتيجية إلاستثمار فمثال في شركات التأمين على 

 1.ارات املباشرة في العقارات و ذلك نظرا إلستمرار معدالت التضخم في إلارتفاعن أموالها إلاستثمالحياة نجد من بي
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 : خالصة

 من خالل ما تقدم في هذا الفصل يمكن إستنتاج أن شركات التأمين لها دور مزدوج فإلى جانب قيامها

بتقديم خدمة التأمين ملن يطلبها فهي مؤسسة مالية تتلقى ألاموال من املؤمن لهم و تعمل كوسيط يقبل ألاموال 

 .التي تتمثل في ألاقساط التي يقدمها املؤمن لهم ثم تعيد إستثمارها نيابة عنهم مقابل عائد

تأمين على الحياة شركات ال: مينو شركات التأمين يمكن أن تقسم كذلك حسب نوع النشاط إلى قس

شركات التأمين العام و هما من أكثر ألانواع شيوعا لتصنيف شركات التأمين، و ذلك طبقا لنوع ألانشطة و 

لها سمعة في سوق صناعة التأمينية التي تمارسها و قيامها بعديد من الوظائف والتي إذا أحسنت القيام بها كانت 

 .لتحقيق ذلك البد من إتقان صناعتهاالتأمين و 

ين أتقنت عملها لصناعة التأمين ولكن السؤال املطروح هو كيف يمكننا أن نعرف أن شركات التأم

 . الجواب يكون بتشخيص الحالة املالية لهذه الشركة و هذا ما سوف نتطرق إليه في فصلنا املواليو 



 

 

 الثالـثالفصل 
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 :تمهيد

إن عملية التشخيص ضرورية التخاذ القرارات إلاستراتيجية و هي تعتبر صعبة خاصة حيث أن الحاجة 

مختلفة من خالل عمليات التخطيط إلاستراتيجي العادية أو إلى معلومات سوف تحدث في أوقات أو مناسبات 

أكثر احتماال عندما تبرز فرصة أو تهديد إلى الحد الذي يتطلب تبني استراتيجيات معينة هذا من جهة، و من جهة 

أخرى فإن املعلومات تتدفق إلى التنظيم بطريقة مستمرة و لكنها غير منتظمة و يصعب إلاستناد و تكمن 

أن الكثير من هذه البيانات قد يفقد أو ال يستخدم، أو بعض املعلومات يمكن الحصول عليها من في الحقيقة 

خالل مجهودات إضافية، و سنحاول في هذا الفصل التطرق إلى كيفية قيام الوكالة بالتشخيص املالي و كذا 

 .تقييم ألاداء و العمل داخل املؤسسة الوطنية للتأمين وزان مستغانم

  :من خالل ثالثة مباحث و ذلك

 .(الشركة الوطنية للتأمينات وكالة مستغانم وزان) إطار الدراسة: املبحث ألاول 

 .أنواع التشخيص املالي و أهميته في تقييم أداء شركة التأمين: املبحث الثاني

 .ير في وكالة التأمين وزان مستغانمنظام الس: املبحث الثالث
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 (الشركة الوطنية للتأمين وكالة وزان مستغانم) إطار الدراسة: املبحث ألاول 

 تقديم الوكالة: املطلب ألاول 

إن الشركة الوطنية للتأمين تقوم بمهام ضمان ممتلكات املواطن و حمايته من أخطار الحوادث اليومية 

لها مثل حوادث السيارات، الحريق، السرقة، و إلانفجار و إضافة إلى ذلك تأمين املحالت التجاري،  التي يتعرض

 .املنازل و  ورشات آالت العمل

 033، تحتل الشركة موقعا استراتيجيا هاما في منطقة 8302أوت  30تأسست وكالة وزان مستغانم في 

تى امليادين، فهي مجاورة بنك التنمية املحلية، و هذا ألاخير مسكن نظرا ألعمالها الفعالة ألامنية و املرتبطة بش

تجرى به كافة التعامالت في إطار إيداع ألاموال و سحبها و الخاصة بالشركة، و قبل كل هذا فإن الشركة تقع 

 .بأقرب من محطة الحافالت الزاخرة بكثافة عالية من املركبات و هذا لتعزيز العالقات مع املؤمنين

 الهياكل التنظيمية للوكالة و تحليلها: لثانياملطلب ا

الوكالة إلانتاجية التي تقوم على أساس العمل الجماعي للعاملين فيها وفق وزان تعتبر وكالة مستغانم 

أسلوب محدد، و ذلك بتقسيم العمل بين العمال ملصالحها الخاصة و فروعها و هذا كله ضمن جهاز تنظيمي 

 :هذا الجهاز من ثالث مصالح أساسية، كل مصلحة تتفرع إلى فروع و هي كالتاليبحكم نشاط الوكالة و يتكون 

 و تتفرع إلىمصلحة إلانتاج : املصلحة ألاولى

 .فرع تأمين السيارات -

 .فرع تأمين ألاشخاص -

 .فرع تأمين ألاخطار الصناعية -

 .فرع تأمين النقل -

 .فرع إلاحصاء -

منقوالت، عقارات، ) باكتتاب العقود التي تغطي ألاخطار بصفة عامة هذا املصلحةتقوم : مهام مصلحة إلانتاج

 ....(مباني، مصانع

املسؤولية، املدنية، الخطر، ) يهتم هذا الفرع بتأمين السيارات بمختلف الضمانات :فرع تأمين السيارات -أ

 ....(أضرار السرقة

صيبهم في حياتهم و أثناء العمل ر التي تيقوم بتأمين ألاشخاص املؤمنين من ألاخطا :فرع تأمين ألاشخاص -ب

 1.بالتالي فإن فرع تأمين ألاشخاص يشرف على عملية املراقبة و تسيير العقود الخاصة باألشخاص فقطو 

يقوم هذا الفرع بتأمين الورشات ألرباب العمل فيما يخص تركيب العتاد في  :فرع تأمين ألاخطار الصناعية -ج

 .ق في املؤسسات العمومية الاقتصادية كمصنع الورقاملصانع، التأمين ضد الحري

 .يقوم هذا الفرع بعملية تأمين البضائع املشحونة عن طريق البحر، الجو، البر: فرع النقل -د 

للحوادث املعوضة املعلن عنها تحديد القسط ( احصاء العقود)يقوم هذا الفرع بعملة إلاحصاء :فرع إلاحصاء -ه

 .ديدة باإلحصائيات السابقةو مقارنة إلاحصائيات الج

                                                                    
الصادر في  59، الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية،العدد 03/03/0559الخاص بالتأمينات، املؤرخ في  59/05املرسوم رقم   : 1

00/03/0559 
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 :و بهذا فإن مصلحة إلانتاج هي

النوعية إلعطاء املعلومات الكافية مصلحة تقوم باكتتاب عقود التأمين بين املؤسسة و الزبون كما تقوم بدور 

حول كيفية التامين و شروطه لخدمة املواطن املؤمن و يتم اكتتاب العقد الذي حرر من قبل العون املكلف من 

طرف الشركة مع الزبون بعد أن يتم الاتفاق على الشروط املنصوص عليها في العقد بخصوص ما تم تأمينه 

تدفع قسط أو منحة التأمين إلى مصلحة خزينة الوكالة و التي بدورها تقوم في و . و مدة التأمين( الش يء املؤمن)

 .نهاية كل يوم بدفع ألاموال إلى البنك

 :مصلحة الحوادث و تتفرع إلى: املصلحة الثانية

 .فرع الحوادث املادية -

 .فرع الحوادث الناجمة عن تأمين النقل -

 .فرع الحوادث الناجمة عن تأمين ألاشخاص -

 .فرع حوادث الخطار البسيطة و املتنوعة -

 .فرع الحوادث الصناعية -

تقوم هذه املصلحة بتسوية امللفات التابعة لكل ألاخطار بما فيها الحوادث الجسمانية و  :مهام مصلحة الحوادث

 .املالية املتنوعة

إلاصطدام، )ادية كالسياراتيقوم هذا الفرع بتسوية الحوادث الناجمة عن الحوادث امل: فرع الحوادث املادية -أ

 ....(الحريق، السرقة، انكسار الزجاج

 .فرع الحوادث الناجمة عن تأمين ألاخطار للبضائع سواء كانت عن طريق البر أو البحر أو الجو -ب

يقوم بتعويض املؤمنين من ألاخطار التي تصيبهم خالل حياتهم  :فرع الحوادث الناجمة عن تأمين ألاشخاص -ج

 .اليومية

تعويض الحوادث البسيطة و املتنوعة مثل  :فرع الحوادث الناجمة عن ألاخطار البسيطة و املتنوعة -د

 .الحوادث الناجمة عن أضرار املياه التي تلحق بالسكنات أو الحريق الذي يصيب الدكان

ي مصانع أو تعويض املؤمنين في إطار تأمين ألاخطار الصناعية مثال نشوب حريق ف: فرع الحوادث الصناعية -ه

 .كارثة طبيعية أو عاصفة أو فيضانات

حيث أن السبب الذي يجعل الشخص يقوم بالتأمين هو إلزامية التأمين و لكنه سببا رئيسيا 

فالتعويضات التي يحصل عليها املؤمن عند وقوع الحادث أو الخطر املؤمن ضده تغري الشخص أيضا على 

أو املؤمن نفسه في حدود الشروط املصاب من قبل املؤمن التأمين و تقوم هذه املصلحة بتعويض الشخص 

 1.ألاقساط املؤمنة في عقد التأمين و حسب القواعد القانونيةو 

 :و تتفرع إلىمصلحة املحاسبة : املصلحة الثالثة 

 .القائم بالصندوق  -

 .أمين الصندوق  -

 .املحاسب -
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تقوم هذه املصلحة بتسجيل كل الحركات املالية و غير املالية و بالتالي يكمن دورها في  :ة املحاسبةمهام مصلح

 .حساب مداخيل الوكالة و قد يقوم بهذه املهمة املحاسب 

يقوم بتسجيل عقود التأمين في سجل خاص و قبض العالوات و ألاقساط الخاصة بها و مهام : القائم بالصندوق 

تابعة للوكالة منسقة مع مصلحة الانتاج بواسطة جداول الارسال و سجل الصندوق و مصلحة املحاسبة 

كشوفات الدفع الشيكات حتى تتم عملية املراقبة املالية بين مصلحة الانتاج و مصلحة املحاسبة و يقوم على 

مهام رئيس  رأس هذه املصلحة رئيسها املكلف بمراقبة العمليات على مستوى املصلحة أما آلان سنتطرق إلى

 .الوكالة

رئيس الوكالة يترأس و يشرف على الوكالة و يقوم بالتسيير و التنسيق بين مختلف املصالح و الفروع و امضاء 

ات الصادرة عن الشيكات و مراقبة امللفات و الاتصال باملؤمنين و مختلف املصالح و السهر على تطبيق التعليم

 1.املديرية العامة 
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 :و هذا املخطط يوضح التقسيمات إلادارية و صالحيتها

 

 رئيس الوكالة                                                                                        

 

 مصلحة املحاسبة                                 مصلحة الحوادث                                                             مصلحة إلانتاج       

 

 

 املحاسبة                                                    فرع الحوادث                                                                فرع التأمين      

 

 

 

 

 أمين الصندوق                                           فرع الحوادث                                                      فرع تأمين ألاخطار         

 الجسمانية                                    البسيطة و املتنوعة                    

 

 

 فرع الحوادث الناجمة                                         فرع تأمين ألاشخاص       

 عن النقل                                                                                              

 

 

 فرع الحوادث الناجمة                              خطار                          فرع تأمين ألا 

 عن تأمين ألاشخاص                                                     الصناعية                  

 

 

 فرع حوادث ألاخطار                                        فرع تأمين النقل                     

 ةالبسيطة و املتنوع                                                                                      

 

 

 فرع الحوادث                                                                       إلاحصاءفرع 
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 الدور الاقتصادي للوكالة: املطلب الثالث

إن للتأمين دور رائد و فعال في زيادة و خلق التراكم املالي و استقطاب القروض املالية املتواجدة خارج 

املالية مع البنوك بحيث تعمل الوكالة على التعريف بدور و أهمية التأمين للمتعاملين و في نفس قنوات الوساطة 

الوقت همزة وصل بين املؤسسات و الزبائن خاصة رئيس الوكالة إذ تقوم بوضع تأشيرة يكتب فيها اسم الشخص 

 :املستلم إليه الشيك و تاريخ التحرير و في أسفل هذه التأشيرة يكتب

، فيأخذ الشخص املؤمن الشيك لصرفه بعد إمضائه .....تاريخ التحرير في.......ب......رقم........الشيك لاستالم 

 .على املخالصة، و امللف ثم تسجيل هذه العملية في جدول لصناديق الطعون و التي تكون مصحوبة بصك

 (:أيام 03كل ) ألاعمال العشرية

 ETAT DE PRODUCTION: جدول حالة الانتاج

و  GRADUEوطوابع  FSIو  VTAو يرحل لهذا الجدول كل بيانات ملف إلانتاج بحيث تقوم بحساب 

 .DIMENSIONطوابع 

 ETAT DE SINISTRE: جدول حالة ألاضرار و الحوادث

تسجل كل الحوادث التي تمت خالل عشرة أيام و يشمل هذا الجدول كل أنواع التأمينات و أتعاب 

 1.املحامين و الخبراء

 .لنتحصل على املبلغ إلاجمالي TVAباإلضافة إلى ذلك تحسب قيمة 

 :RECAPITULATIF DE CAISSEجدول 

يستعمل هذا الجدول للتحقق من التوازن بين املقبوضات و املدفوعات بحيث يجب أن يكون الفرق بين 

 .يساوي إلى الصفر( املدفوعات)و ألاموال( املقبوضات)النشاط 

 BALANCE COMPTABILITE DECADAIRE: ري امليزان املحاسبي العش

الوكالة املدينة و الدائنة، و الرصيد يكتب بشيك إلى املديرية الجهوية لوالية ألاعمال  يسجل كل أعمال

 .الشهرية

 : جدول العموالت

 état commissionو هي عبارة عن املبلغ الصافي  -

 état de production mensuelجدول حالة إلانتاج الشهري  -

 balance mensuelامليزان املحاسبي الشهري  -

من كل شهر و هي عبارة عن الرسم على النشاط الصناعي و التجاري و  83تحرير شيك لدفع الضرائب قبل  -

 (.عن طريق وثيقة) من رقم ألاعمال 8يساوي 

 .مذكرة التسوية البنكية -

 2.نات في العقدو يقوم موظف املصلحة بتسجيل كل املعلومات املطلوبة و البيا
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 أنواع التشخيص و أهميته في شركة التأمين: املبحث الثاني

املعاصرة، بل أن الكثير من إن أهمية التشخيص املالي قد إزدادت بشكل كبير في الاقتصاديات 

، لكي تتخصص في املؤسسات قد خصصت أقساما خاصة و دعمتها بالكفاءات إلادارية و املحاسبية الالزمة

جعله ألاداة التي تدفع بوتيرة املؤسسة إلى التنمية و التطور، إذا نظرا لألهمية البالغة التي أصبح التحليل املالي و 

 .ح البد من معرفة جميع أنواعه و كذلك ألاهداف التي يسعى إلى تحقيقهاالتحليل املالي يتمتع بها أصب

 شروط التشخيص داخل املؤسسة: املطلب ألاول 

يتعلق ألامر هنا بمعرفة املكلف بإعداد التشخيص و مدته و تكلفته و كذا توفر املعلومات الالزمة و التي 

 :نوجزها فيما يلي

يمكن إعداد التشخيص من طرف إطارات املؤسسة املؤهلين و ذوي  :الشخص املكلف بإعداد التشخيص -1

و أيضا الخبرة أو إلاستعانة بمستشارين خارجيين و هذا يتوقف على رغبة مسيري املؤسسة و املتعاملين معها،

على تكلفة هذه العملية، و الكفاءات املتوفرة من كل طرف، و على درجة الثقة التي يمنحها املتعاملون مع 

سلبيات، كما أن ألاطراف من داخل أو خارج سسة ملصداقية النتائج املصرح بها، إال أن لكل طريقة ايجابيات و املؤ 

 :شروط من بينها املؤسسة املكلفين بالتشخيص يجب أن تتوفر فيهم عدة

 .من التحاليل املماثلة، تتيح الحصول على نتائج سريعة الخبرة املكتسبة* 

 .جديدة تسمح بتسليط الضوء على عناصر قد يتجاهلها أعوان ألامن القيام بالدراسة بطريقة* 

 .رأي خارجي له قابلية أكثر* 

 .الاستنتاجات املعدة بعد تدخل املستشار الخارجي يتم قبولها بسهولة* 

 .أقل خسارة في الوقت نتيجة ألخطار املستشارين الخارجيين* 

 .وراء الظاهر فحص يكون أكثر عمقا، ألن املؤسسة تعلم جيدا ما* 

 .خطر أقل على املستوى البسيكولوجي* 

 .تكون املؤسسة أكثر تحفزا للتصرف إذا ما اكتشفت هي نفسها نقاط ضعفها و قوتها* 

يجب على املؤسسة توفير معلومات داخلية و خارجية ة التي يمكن من خاللها اكتشاف :توفير املعلومات -2

 :أسباب إلاختالالت

معلومات عن : هي معلومات تتعلق بسير املؤسسة و تخص كل وظيفة فيها و تشمل و :معلومات داخلية* 

و تتمثل املعلومات . النتائج، عن املبيعات، طرق التسيير، مشاكل التشغيل، معلومات عن وسائل التنظيم

 1.(إلخ...وثائق محاسبية و مالية، محاضرات)الداخلية في الوثائق الخاصة باملؤسسة

و مصدرها املراكز . إلخ...و تتعلق باملحيط مثل تصرفات الزبائن، اختياراتهم،أذواقهم :معلومات خارجية* 

 .املتخصصة و الهيئات و الدراسات املختلفة

، (مالي،استراتيجي أو عام)تتوقف تكلفة و مدة القيام بالتشخيص على طبيعة التشخيص:التكلفة و املدة-3

عوبة املوجودة في املؤسسة و العراقيل التي يواجهها مستوى مساهمة املوظفين و إلاطارات،درجة الص

 الشخص ملؤهالت و الخبرة التي يتمتع بها و كذا ا(شخص واحد أو مكتب دراسة)املشخص،عدد الخبراء املعنيين

                                                                    
 "مقدمة في خطر التأمين"عبد العزيز فهمي : 1
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إن عملية إعالم و إقناع عمال املؤسسة : توفير الظروف املالئمة داخل املؤسسة لتسهيل مهمة الشخص -4

تأديتها على )التشخيص يعتبر أمرا ضروريا و حيويا لنجاحها لكونهم يساعدون و يسهلون مهمة املشخصبضرورة 

و حتى تكون ألامور جدية بالنسبة للمشخص يستحسن تعيين شخص مسؤول في املؤسسة يسهل ( أحسن وجه

 .يعالج العراقيل التي تواجهها من حين آلخر مهمتهم في التنقل بين مختلف املصالح و

هذا العنصر يبدو غير ضروري لكن التجربة أثبتت عكس ذلك أي أنه كلما : اهتمام إلادارة بعملية التشخيص -5

كانت إلادارة و على رأسها املسؤول ألاول مهتمة بهذه العملية كلما تفانت ألاطراف ألاخرى في املؤسسة في توفير كل 

 1.املشخص، باإلضافة إلى العالقات الحسنة التي تنشئها معه و أثرها على نوعية التشخيص ما يحتاجه

 أنواع التشخيص و مراحله في املؤسسة: املطلب الثاني

يمكن أن يشمل التشخيص املؤسسة ككل و محيطها و هو حالة التشخيص العام، أو أن يقتصر على 

حسب ( التشخيص املحدد) التشخيص املالي أة إلاستراتيجي وظيفة أو احتياجات معينة للمؤسسة و هو حالة

 خدماتية،) ملؤسسة التمويل، الاستثمار، كما أن الطريقة املنتهجة في التشخيص يجب أن تراعي طبيعة نشاط 

 :و نجد داخل املؤسسة عدة أنواع من التشخيص و هي( زراعية صناعية،

بهدف ( تجارية،تقنية)ائف معينة للمؤسسةو هو العمل على فحص وظيفة أو وظ :التشخيص الوظيفي* 

  .القوة و الضعف للمؤسسةاستخالص الاختالالت الوظيفية املتوقعة، و نقاط 

و هو دراسة قدرة املؤسسة على املنافسة و التأقلم مع محيطها، أي تقدير نشاط  :التشخيص الاستراتيجي* 

هذا التشخيص بوضع استراتيجية مستقبلية املؤسسة، املكانة التنافسية، نقاط قوتها و ضعفها، و يسمح 

 .للمؤسسة

و هو تشخيص يعتمد على إبراز عناصر التسيير مثل التنظيم و إلاتصال داخل املؤسسة بين  :تشخيص الهوية* 

 .املسؤول و العمال فيما بينهم و كذا وعي املوظفين بأهمية تسيير املؤسسة

أنه فحص كلي للمؤسسة عن طريق نظرة إستراتيجية، يمكن تعريف التشخيص العام على  :التشخيص العام*

 .تحليل مختلف الوظائف، التوازن املالي، تقدير هوية املؤسسة

هو تشخيص تستعمله املؤسسة كلما أحست بمضايقات و ذلك في آجال جد قصيرة أي  :التشخيص السريع* 

جراءات الالزمة و العاجلة للحفا  على بجمع املعلومات الالزمة و تحليلها و إعطاء النتائج، عندئذ يتم أخذ إلا 

 . السير الجيد و املتواصل للمؤسسة دون التأثر بتلك املضايقات

يهتم بتسويق املنتج كسلعة لالستهالك النهائي أو كمواد وسيطة  أو كتجهيزات و أخيرا  :التشخيص إلاقتصادي* 

امل الطلب و عالقته بالعائد و السعر، أما نوعية املنتج أمام املنافسة الدولية الخاصة، و يجب هنا دراسة ع

( الخارجي)كان ذلك على املستوى املحلي أو على املستوى الدوليالغرض منه احتمال ظهور منافسين جدد سواء 

 .أما بالنسبة للمحيط تتكون الدراسة مثال من خالل القيود الجمركية، الجباية و الضرائب

 :يتم إعداده وفق مراحل عديدة و هيالتشخيص عمل منهجي : مراحل التشخيص -2

                                                                    
 .مدير وكالة التأمين وزان مستغانم : 1
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خارجها، و يتم بين مسؤولي املؤسسة و املشخص سواء من داخل املؤسسة أو من  :مرحلة إلاجتماع التحضيري * 

تم الاتفاق حيث يقوم مسؤول املؤسسة بعرض املشاكل و ذلك ليعرف املشخص بطبيعة املهمة املوكلة إليه كما ي

 .حول أمور أخرى 

بعد الاجتماع التحضيري يقوم املشخص بتسطير الخطوط العريضة  :مرحلة تخطيط العمل و وضع البرنامج* 

 .لعمله و البرنامج املتبع حيث يختار املنهجية التي يجري بها التشخيص و يحدد مجاالت ذلك

ستخدم املشخص تقنيات تسمح له بذلك و هي الحصول على أكثر معلومات ممكنة ي: مرحلة جمع املعلومات* 

 .الاستبيانات، املقابالت و الوثائق الداخلية للمؤسسة

الفعالية )التقديرات املخططةقارنة الوضعية الحالية للمؤسسة و ذلك من خالل مو  :مرحلة التحليل الانتقادي* 

 .تم تحديد املشكلو في هذه املرحلة ي( الفعالية الخارجية)، مع املحيط الخارجي(الداخلية

بعد التحليل الذي يقوم به املشخص يقوم بتقديم التوصيات الالزمة لتفادي تكرار  :مرحلة التوصيات* 

 .املشكل، و ما يجب القيام به مستقبال

 :و هي املرحلة الحاسمة حيث يتم :مرحلة تقديم التقرير* 

 .اعالم الفريق املسير من إلانتهاء من تحديد التقرير -

 .الاتفاق على موعد إلجراء عرض شفهي بعد تقديم التقرير-

 .القيام بمناقشة بناءة حول مختلف الحلول املقترحة و املفاضلة بينها بإنتقاء ألامثل منها -

 .إعطاء موافقة نهائية بعد ايجاد صيغ توفيقية عموما -

أخيرة حيث يتم فيها اختيار حل مناسب بين كما أرى أنه من املستحسن اضافة مرحلة تنفيذ التقرير و هي مرحلة 

 1.الحلول املقترحة و يجب أن يكون هذا الاختيار وفق موارد و امكانيات املؤسسة

 أهمية التشخيص في السير الجيد للمؤسسة: املطلب الثالث

إن تعدد إلاشارات التي تعبر عن وجود خلل في العوامل الداخلية و الخارجية تؤدي باملسيرين إلى 

شخيص بهدف تحديد نوع الخلل و سببه و منه اتباع مجموعة من الاجراءات التي تأخذ بعين الاعتبار بشكل الت

معمق العناصر التي ظهرت من خالل التشخيص و التدابير املتخذة ملواجهة نقاط الضعف و توسيع نقاط 

 :و منه تظهر  أهمية التشخيص فيما يلي ¹.القوة

بل املؤسسة باالطالع على ماضيها أوال و وصف الحاضر ثانيا فهذه الديناميكية يسمح التشخيص بالتنبؤ بمستق* 

 .الزمنية لعملية التشخيص هي التي تجعل منه تسييرا فعاال

توضيح اتها كما يسمح بكشف نقاط ضعفها و يسمح بكشف نقاط قوة املؤسسة و استغاللها في إطار استراتيجي* 

 .تألاسباب التي أدت إلى تلك إلاختالال 

 .يسمح بتحليل الامكانيات املادية و املالية للمؤسسة* 

بكشف مختلف التغيرات الداخلية و الخارجية بغض النظر عن ( الخ...زبائن السوق ) يساعد في تحليل املحيط * 

الصعوبات املحيطة و التي من ألافضل ترتيبها حسب قدرة تحمل املؤسسة، و العمل على تفكيكها و تبسيطها 

 .يق أفضل استراتيجية ممكنة اتجاه محيطهابغرض تحق

                                                                    
 .0552 زياد رمضان،مبادئ التأمين، الطبعة ألاولى،دار صفاء للنشر و التوزيع،عمان : 1
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ايجابي و  إن أهمية التشخيص تظهر من خالل القيام بدوره على أكمل وجه بحيث يصل املشخص إلى حل سريع 

و ذلك بتوفر الشروط ة و إلاحاطة بكل املعطيات و املتغيرات إذا قام بفحص دقيق يمس كل الجوانب املمكن

 1.الهدف من ذلك هو اكتشاف ألاخطاء و التقليل بقدر إلامكان من الصعوبات التيس تواجه املؤسسةو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
 .8339الجديد،الاسكندرية سنة، املكتب الجامعي "مشروعية التأمين و أنواعه"دمحم أحمد شحاتة : 1
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 (وزان مستغانم)نظام سير الوكالة لشركة التأمين: املبحث الثالث

 مصلحة إلانتاج: املطلب ألاول 

عندما يرغب شخص ما بأن يؤمن ضد الخطر يتوجه لوكالة التأمين أين يستقبل في مصلحة إلانتاج من 

 .طرف املحرر املنتج املكلف بالتأمين

يارات إما لطلب عقد التأمين أو تعديله فإذا قبلت وكالة التأمين أن تؤمن ضد الخطر فمثال في تأمين الس

املطلوب ضمانه تكون وثيقة التأمين و هو بين املؤمن و املؤمن له يجب أن يشتمل باإلضافة إلى توقيع الطرفين 

 .املكتتبين على البيانات إلاجبارية املحددة بحروف واضحة

 .تعاقدين و عنوانه إسم كل من الطرفين امل* 

 .الش يء املؤمن عليه أو الشخص املؤمن له* 

 .نوع ألاخطار املضمونة* 

 .تاريخ الاكتتاب، تاريخ سريان العقد و مدته* 

 .مبلغ الضمان* 

 .مبلغ القسط* 

 :فإذا أخذنا قسم تأمين السيارات مثال فيكون سير هذا القسم كاآلتي

ة الرمادية و رخصة السياقة و هذا لإلطالع عليها و إدخال املعلومات يقدم الزبون الوثائق الالزمة، البطاق* 

الضرورية في الحاسوب و بعد عملية التلقين يتم تكوين شهادة التأمين و التي تكون مصحوبة بوثيقة الشروط 

 .الخاصة لعقد التأمين

تكوين " م في هذه الحالة أما في حالة إبرام عقد مجموعة من السيارات يقوم املحدد بنفس إلاجراءات و يت* 

 .للمؤمن له" FOTTE   DETAILالوثيقة

و في حالة تعديل عقد السيارات يطلب املحدد من املؤمن له شهادة سيارته ألخذ املعلومات الضرورية ثم يدخل * 

 :ينحيث يحرر في ثالث نسخ من الطرف....(حالة انتقال ملكية السيارة، استبدالها)التعديل حسب رغبة املؤمن له

 .النسخة ألاصلية للعقد تعطى للزبون و كذلك بيان الدفع -

 .النسخة الثالثة ترسل إلى الوحدة -

إلى املؤمن له حيث تسجل هذه العقود ( البطاقة الرمادية و رخصة السياقة) يتم ارجاع الوثائق املقدمة مسبقا

سجل املقبوضات و هو اجباري حيث املختلفة على مستوى مصلحة إلانتاج يوميا في سجل واحد يسمى  املبرمة

 .يجدد فيه رقم الوثيقة و القسط و نوعية القرض

و  BORDEREAUالسيارات كل العقود املتعلقة بتأمين الزبائن إلى املكلف بحوافظ  املكلف بتأمين يقدم املحدد * 

 .يقوم املحدد املكلف بحوافظ الايداع

بالسيارات و ألاخطار الصناعية فقط، كما تنجز حوافظ و هناك حوافظ ايداع خاصة بالتعديالت و هي خاصة 

 :الايداع في ثالث نسخ

 .يتم ارسال حوافظ الايداع إلى مصلحة املحاسبة ثم يقوم بمراقبة الحسابات في حوافظ الايداع -

 .يتم ارسال حوافظ الايداع من طرف املحاسب غلى رئيس الوكالة  -
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الايداع املستلمة يوقعها و ترسل نسخة إلى الوحدة مرفقة بالعقد و نسخة بعد مراجعة رئيس الوكالة لحوافظ  -

 .تبقى في مصلحة الانتاج 

و ترسل نسخة إلى املحاسب و أيضا مبالغ النقود املحصلة على شكل سيولة و شيكات لتتم املراقبة و هذا 

صل الدفع كما تسجل عمليات بواسطة سجل املقبوضات و تمول هذه املبالغ إلى البنك املتعامل معه بواسطة و 

القبض و التحويل إلى البنك يوميا في السجل املحاسبي، و من مهام املحاسب أيضا اعداد ما يسمى بمصطلح 

أيام و هذا على مستوى مصلحة إلانتاج و مصلحة املحاسبة و ترسل نسخة من هذه  03محاسبة التأمينات في كل 

 .ا أنها تحصر شهرياكم DEPARTEMENT COMPTABILITEالوثيقة إلى 

  كيفية حساب املبلغ إلاجمالي: املطلب الثاني

 الطوابعFSI(FGA+)(+TVA+)الرسم على القيمة املضافة+إلاضافات+القسط إلاضافي=املبلغ إلاجمالي

ISF:0إلاضافات +ضمان املسؤولية املدنية% 

AVT : ـــالقسط الصافي ــ ــ ـ ــ  (%02إلاضافات +الراكبون )ــ

 .لتأمين سيارته فيقوم املوظف أوال و قبل كل ش يء بتعريف العقد( وزان) لوكالة التأمينيتقدم دمحم: مثال

 وزان مستغانم: الوحدة

 8095: الوكالة

 8302السنة 

 080: الرقم

 09.30.8302:مفعول العقد

 05.30.8305: إلانقضاء

 عام: املدة

 :املعلومات الخاصة بالزبون 

 ع.م: إلاسم و اللقب

 :.....................امليالدتاريخ 

 :............................العنوان

 :...........................رقم رخصة السياقة

 :.................................صنف رخصة السياقة

 :........................رقم التسجيل

 00320298:الرقم التسلسلي للطراز

 VF1BL03 C5:الطراز

 TLUANRE: الصنف

 8339:السنة ألاولى من إلاستعمال

 )........................(في حالة : الضمانات املمنوحة

 03.333:دفاع و متابعة

 52.83:ألاشخاص املنقولين
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 :السرقة و الحريق

 003.33: كسر الزجاج

 929.50: أضرار التصادم

 و يقوم بتفصيل الحساب

 500.20(: CR)قسط املسؤولية املدنية

 230.00:إضافية أقساط

 0002.58: القسط الصافي

 93.33:امللحقات

 805.90(: TVA)الرسوم

FSI(0%:)05.50 

 823.33:الطوابع

 8302.82: القسط إلاجمالي

 (دفتر حركة الصندوق )كما يجب تسجيل املعلومات السابقة في جدول يسمى 

 :دفتر حركة الصندوق 

رقم 

 العقد

رقم 

 الشهادة

 املؤمن

 اسم و لقب

 الصندوق 

مبلغ 

 (1)كلي

 الشيكات

مبلغ 

 (2)كلي

مبالغ غير 

 مدفوعة

 (3)مبلغ كلي

مصاريف 

 عامة

Diver-remb 
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 .....................مجموع الشيكات...................+ املجموع النقدي

 :مجموع املقبوضات

 :رصيد املقبوضات

 :استالم رقم

 :الصندوق 

 

 

 

 

 إمضاء رئيس الوكالة                                 إمضاء املحاسب                                       إلامضاء                                     
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 TOUS RISQUESفي حالة 

 .لكن شرط أن تكون السيارة جديدة في حدود الخمس سنوات 033في هذه الحالة يكون التعويض 

 .أن تكون السيارة في حدود الخمس سنوات لكن شرط 033في هذه الحالة يكون التعويض 

ـــ ليس له الحق في التأمين الشامل(8338سنة أولى استعمال )سيارة: مثال ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ  .ــ

 LA VALEUR VENALEيتم تأمينها  8338في حالة السيارة أقل من خمس سنوات مثال 

   TOUS RISQUESفي حالة : مثال تطبيقي 

 .ات الخاصة بالزبون في املثال التطبيقينفس املعلوم

 الضمانات املمنوحة

Valeur de véhicule :      80.000 da 

RC :                                     1692.17 da 

T.Risque.d.collision :     36000.00da 

Bris de Glasse :                    00.00da 

Vol.Incendie :                  8000.00 da 

Personne Transport :202.50 da 

Réduction convention :(50%) :22101.25 da 

Prime net :                    23793.42 da 

Accessoires :               50.00 da 

FSI 3% :                            52.27 da 

TVA 17% :                     4036.17 da 

Prime total :                  27931.86 da 

Timbre dimensions :  40.00 da 

Timbre gradue :      1088.00 da 

 

                               Prime à payer :                   29059.86 da 

             la valeur vénaleتطبيقي في حالة مثال                                                                          

RC : 1692.17 da 

T.Risques.D.colision :          20000.00 da 

Bris de Glasses :                      1000.00 da 

Vol et Incendie :                     8000.00 da 

Défense er recoures :          120.00 da 

Personne transport :            202.50 da 

Reduction convention :     14661.25 da 

Majoration :                            00.00 da 
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Prime Net :        16353.42 da 

Accessoires :   50.00 da 

FSI (3%) :         52.27 da 

TVA(17%) :    2771.37 da 

Prime total :   19227.06 da 

Timbre dimensions :   40.00 da 

Timbre Gradue :        1088.00 da 

                              Prime A Payer :      20 132.06 da 

 :بالنسبة لـتأمين املحالت يتم على أساس 

 املوقع

 La Superficie املساحة 

 l’année de Constructionمساحة إلانشاء 

 (Sinistre)و الحوادث مصلحة ألاضرار : املطلب الثالث

تبدأ هذه ألاخيرة عند التصريح بوقوع الحادث أو عند تلقي دراسة مؤسسة تأمين أخرى تعلمه بوقوع 

 .الحادث يكون زبون من عندنا طرفا فيه

 .و هناك حوادث متعددة منها حوادث مادية و أخرى جسمانية

 :وقوع حادث مادي -1

 :نسخ 0املؤمن له إلى مصلحة الحوادث و يصرح بالحدث حيث يحرر في يتقدم 

 .ألاصلية للوكالة، نسخة للخبير،نسخة للمؤمن له، و نسخة للوحدة

يحتوي التصريح بالحادث على اسم املؤمن و عنوانه، رقم العقد، تاريخ سريان العقد،تاريخ الانقضاء،رقم رخصة 

 .السياقة

أيام من تاريخ اطالعه على وقوع الحادث ما عدا في حالة القوة  2في مهلة  على املؤمن أن يصرح بالحادث

 .القاهرة

أيام إذ يسقط الحق بعدم احترام هذه املدة ، تمأل  0أما إذا تعلق ألامر بالسرقة تخفض هذه املهلة إلى 

 .املعاينة الودية لحادث السيارة باإلضافة إلى املعلومات الخاصة باملؤمن لهاستمارة 

دم مصلحة الحوادث للمؤمن له وثيقة الخدمة للقيام بالخبرة للسيارة في مركز الخبرة بعدما يستلم املؤمن له تق

تقرير الخبير إلى الوكالة الوطنية للتأمين، و يقدم هذا التقرير إلى مصلحة ألاضرار و الحوادث، حيث يتأكد 

اينة الودية للسيارات و التاريخ املوجود في تقرير موظف مصلحة الحوادث من أن التاريخ املوجود في استمارة املع

الخبير هو نفسه، و هذا تفاديا ألي محاولة تزوير أو تالعب و بهذا يحرر املؤمن استمارة تعرف بمخالصة تعويض 

و كذلك وثيقة أخرى هي أمر بالدفع إلى شيك بقيمة التعويض حيث أن مخالصة التعويض يكون التسجيل فيها 

 :كما يلي

أيام و ال تقل عن يوم و يتم الدفع عن  30د تأخير لعدد أيام توقف السيارة إذ يجب أن ال تتجاوز تحدي

 :دينار إضافة القتطاعات تحدد كما يلي 933كل يوم توقف للسيارة مبلغ 
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و  DOMMAGE COLLISIONحيث يدفع هذا الاقتطاع حسب أضرار الاصطدام : دج0333دج، 8333دج، 933

 دج0333دج،8333دج،0333: هي على الترتيب

 :كما أن هناك عدة أشكال لهذه املخالصة و ذلك حسب الحاالت التالية

يكون التعامل معه بدون شيك و في هذه الحالة تستعمل الوثيقة (: وزان)إذا كان الزبون من نفس الشركة  -0

(ESIM EN ESUCA) 

خر من املخالصات حيث يتم املقارنة بين إذا كانت تتعامل مع شركات أخرى نستعمل في هذه الحالة نوعا آ -8

وزان، و ملف الخبير للشركة ألاخرى و يتم اختيار مبلغ التعويض ألاقل بينهما، أما في حالة : ملف الخبير ب 

 .ماليين 0تقارب املبالغ نأخذ مبلغ محدد ب 

السيارة و لهذا على في حالة ما إذا باع صاحب السيارة سيارته لشخص آخر، هنا يبقى التأمين بإسم صاحب -0

الثبات ( وزان)من اشترى السيارة أي مالكها الجديد احضار توكيل من رئيس البلدية و املوثق و يقدمها للوكالة 

 .ألامر بالدفع اسم الشاري و املالك القديم"  ORDRE DE PAIEMENT"و لهذا يظهر في . أنه مالك السيارة

  مصلحة املحاسبة: املطلب الرابع

املحاسبة تهتم بكل الوثائق املوجودة في كل الوكاالت و التسجيالت الخاصة بكل عملية، و إن مصلحة 

 :ينقسم عملها إلى

 عمال -

 (أيام 03)أعمال عشرية-

 أعمال شهرية-

يسجل املحاسب العمليات التي تتم يوميا في دفتر ألاستاذ ثم ترحل هذه العمليات إلى دفتر  :ألاعمال اليومية

في مصلحة الانتاج، و قبل التسجيل تكون العملية قد سجلت لدى أمن الصندوق و هذا نوع من  اليومية املوجود

 :املراقبة و التحقيق ألن ال يقع في ألاخطاء و تكون هذه العملية في الغالب على الشكل التالي

 املدفوعات نقدا شيكات مصاريف عامة
طوابع SFI(3%+)VAT(11%+)+تكلفة إضافية+املبلغ الصافي=املبلغ إلاجمالي

DIMENSSION+ طوابعGRADUE 

 املجموع العام

 املدفوعات=املقبوضات

 املجموع العام

 (دفتر العمليات املحاسبية: ) دفتر ألاستاذ

بعد تسجيل هذه العملية يقوم املحاسب بالتسجيل في سجل العمليات املحاسبية و الذي يجب أن يكون 

و كذلك ختم املحكمة مع عدد الصفحات إضافة إلى طابعين قيمتهما  مرقما ترقيما تسلسليا و فيه ختم الوكالة

 .دج 8333

يقوم املحاسب بتسجيل كل العقود املبرمة في ملف إلانتاج الذي يحتوي على عدد العقود بالتفصيل 

 حسب نوع التأمين و املبلغ إلاجمالي لها سواء كانت عقود جديدة أو مجددة باإلضافة إلى هذه التسجيالت يقوم

إلاجمالي لكل نوع من املحاسب بتسجيل الوضعية اليومية للوكالة بهدف معرفة املبلغ اليومي 

 .و ترسل هذه الوثيقة إلى املديرية الجهوية لغليزان( املقبوضات و املدفوعات)التأمينات
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و جدول ( tate10)03جدول الحالة : كما أن هناك حاالت استثنائية يقوم بها املحاسب و هي التسجيل في جدولين

00(tat 11.) 

و تكون استثنائية ألن الشخص املؤمن هي املؤسسات و تكون بمبالغ ضخمة أي فوق املبلغ املحدد 

 .للوكالة

و هو عبارة عن ألاقساط غير املدفوعة بحيث عندما تتقدم املؤسسة إلى شركة التأمين يجب عليها : E10الجدول 

 .تقديم تعهد بالدفع

عندما تقوم املؤسسة بدفع القسط أي تنفيذ العقد و تسليم الشيك أو وثيقة الدفع عند شركة : E 11الجدول 

 .التأمين

 remise)عند تسليم املؤمن الشيك إلى الوكالة يقوم املحاسب بوضع نسخة للشيك و يحررها، هي وثيقة

de cheque )م من قبل بائع الصور صورة طبق ألاصل و معها وصل مقد: أما املصاريف فيتم دفعها نقدا مثل

 .طبق ألاصل مؤشر عليها من قبل الوكالة

أما فاتورة الكهرباء و املاء تتم عن طريق الشيك ثم تسلم إلى البنك و يقدم البنك بدوره للوكالة وثيقة 

استالم الدفع بعد وقوع الضرر للمؤمن يتقدم إلى مصلحة ألاضرار و الحوادث و تتم معه الاجراءات الضرورية 

م املوظف في هذه املصلحة بعد استالم كامل امللف إلى املوظف في مصلحة املحاسبة حيث يقوم بتحرير فيقو 

 :الشيك فيكتب في البنك ما يلي

 (باألرقام و ألاحرف)مبلغ الدفع -

 (بطاقة التعريف أو رخصة السياقة)إسم الشخص الذي سيدفعه -

 تاريخ التحرير -

 عأما على الهامش يكتب املبلغ املدفو 

 إسم الشخص-

إلخ يتم إلامضاء من طرف شخصين لهما حق .....، تاريخ التحريرDC,TRرقم امللف و نوع خطر أضرار إلاصطدام  -

 .إلامضاء
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  :ةصال خ

البد لها أن تشتمل على ما يعرف بالتشخيص املالي و ذلك لكي تأخذ شركة التأمين طريقها الصحيح 

 .ة الهامة في املؤسسة لتحديد إلانحرافات و التدخل لعالجهاكأحد املهام إلاداري

إن عملية التشخيص املالي داخل الوكالة عملية مستمرة تهدف إلى القيام بالعمل أو النشاط بشكل 

صحيح، و تكمن أهميته في الوقاية من مختلف ألاخطار التي قد تهدد املؤسسة، و كذا العالج في حالة وقوع 

ؤسسة تستعمل التشخيص كطريقة وقائية و ليس كطريقة عالجية، فمن خالل هذا الفصل كما أن امل. الخطر

تمكنا من معرفة طبيعة التشخيص املالي في وكالة التأمين وزان مستغانم،بحيث تطرقنا إلى عرض مختلف أنواعه 

ستطيع القول بأن جوهر و أهدافه التي يسعى إلى تحقيقها و التي تعبر عن أهداف املؤسسة ككل، و بالتالي فإننا ن

العمل إلاداري في املؤسسة هو إتخاذ القرارات في ضوء التحليل املالي، بحيث أصبح العمود الفقري لوكالة 

التامين، و ازدادت أهميته بشكل كبير في سير املؤسسة و ذلك من خالل تعدد الجهات املستفيدة منه سواء كانت 

 .داخل وكالة التأمين أو خارجها

   

 

 

 

 

 



 

 

 ةـــــــــخاتم
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موضوع بحثنا هذا على تحديد التشخيص املالي في شركات التأمين من خالل استعمال ينطوي 

أدوات التحليل املالي و ذلك مع ألاخذ بعين الاعتبار خصوصية أنشطتها حيث أنه بالنظر إلى التحوالت التي 

 .رفع تخصص أنشطة شركات التأمينيشهدها قطاع التأمينات في الجزائر خالل السنوات ألاخيرة نتيجة 

و فتح سوق التأمينات للمنافسة الوطنية و ألاجنبية التي تحتم على شركات القطاع الرفع من فعاليتها من 

خالل تحسين تسييرها الداخلي و هذا على جانب محاولة خصوصية بعض شركات القطاع العمومية فإن 

 .الوضعية املالية لشركات التأمين كل ذلك قد أدى إلى ضرورة طرح مشكل كيفية تحديد

لذا حاولنا في الفصل ألاول التطرق إلى موضوع التأمين و إعادة التأمين ثم تطرقنا بعد ذلك في 

ي الفصل الثالث إلى لب املوضوع الفصل الثاني لدراسة ماهية شركات التأمين و خصائصها ثم تطرقنا ف

م أداء شركات التأمين و منه نكون قد أجبنا بالتالي على هو توضيح كيفية تشخيص الحالة املالية و تقييو 

ليتسنى لنا معرفة مختلف أهداف التشخيص املالي املنشودة من  معظم التساؤالت التي تكون محل بحثنا

خالل دراسة الوضعية املالية للمؤسسة حسب أهداف املشخص املالي الذي يعتمد في سبيل ذلك على 

 :املؤشرات املختلفة تتعلق ب

 .دراسة الهيكلة املالية،قياس النشاط و النتائج و تقدير املردودية

و بعد تطرقنا إلى أهمية التشخيص داخل شركات التأمين إلاقتصادية و املالية فتوصلنا إلى أن 

للتشخيص أهمية جد كبيرة في السير الجيد ملؤسسات التامين و تقوم أساسا بتسيير أقساط التأمين 

 .ريق استعمال تقنيات مختلفة باختالف أنواع التحليل املالياملتحصل عليها عن ط

من خالل دراسة مختلف املؤشرات و البيانات املالية لشركة التأمين وزان مستغانم فإنه قد تبين و 

 أنها تحافظ على قاعدة التوازن املالي طيلة الفترات املدروسة حيث ال تستحوذ على رأس مال عامل موجب

ه الفترات،كما أنها تحافظ على التوازن بين التزاماتها التقنية و التوظيفات املعبرة لها، و متزايد طيلة هذ

كما أنها قد تمكنت من تخفيض مصاريف تسييرها خالل السنوات املدروسة و هذا سعيا منها لتحسين 

 .نتائجها و قدرتها التنافسية

ألاجانب يحتم على الشركات الجزائرية إن فتح سوق التأمينات للمستثمرين الخواص الوطنيين و 

العمومية للقطاع تحسين أدائها التسييري و التجاري و حسن تسيير مواردها مما يحتم عليها ضرورة 

متابعة وضعيتها املالية للتمكن من معرفة نقاط ضعفها و قوتها باستمرار و بالتالي مواجهة القيود املحيطة 

احة لها، لذلك هناك جملة من التوصيات التي خرجنا بها من خالل بها و الاستغالل ألامثل للفرص املت

استمرارها في ظل السوق الجزائري بحثنا و التي تهدف إلى تدعيم ازدهار شركات التأمين و ضمان تطورها و 

 :للتأمينات

الاستعمال ألامثل ملواردها املوظفة من أجل الحصول على أكبر عائد و أقل مخاطر و تغطية مثلى  -1

 .اللتزاماتها التقنية و بالتالي هيكلة متوازنة مليزانيتها

يجب على شركات القطاع التحكم في مصاريفها للرفع من نتيجة الاستغالل و مردوديتها التي تؤثر على  -2

 .توازنها املالي و بالتالي قدراتها التنافسية
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التأمين في أقرب آلاجال نظرا  يجب انعاش السوق املالي الجزائري الذي يعتبر رهينة تطور شركات -3

 .ألهمية نشاط التوظيفات بها

التحكم أكثر في تقنيات التأمين يجب العمل على انشاء مدرسة وطنية لتكوين ايطارات التأمين بهدف  -4

 .تسييرها املاليو 

لقد اقتصر بحثنا هذا على تشخيص شركات التأمين و يمكن تكملة هذا الجانب البحثي بالبحث 

كما يمكن كذلك البحث في مجال دراسة تكلفة . ن تقييم شركات التامين و تسيير توظيفاتها املاليةفي ميدا

 .رأس املال لشركات التأمين

و في ألاخير نأمل أن نكون قد وفقنا في الاملام بمختلف جوانب هذا البحث الذي يبقى محاولة قابلة 

 .شخيص و التقييم املاليين لشركات التأمينلالنتقاد و التحسين لتطوير الفكر العلمي في مجال الت
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