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داء ــــــــــــاإله  

 

  "ا ريَ غِ  صَ اِين يَ بَـ ا رَ مَ ا كَ مَ هُ محَْ رْ إِ  ِيب رَ  لْ قُ وَ "الذي قال عزوجل فيهما  إىلهدي هذا العمل املتواضع أ

–اهللا يف عمرها  أطال –الغالية  أمي إىل، األماننبع احلنان وحضن  إىل  

 إىل مجيع اإلخوة واألخوات 

واىل كل من جتمعين م املودة والرمحة  'غالي محمد مصطفي 'وخاصة صديقي العزيز  والزمالء واألصدقاء  

.واىل كل من مد يل يد املساعدة  

 

 

 

 

 



 

رات ـــــــــالتشك  

متام هذا العمل والصالة والسالم على اشرف هادي والذي وفقنا إلسالم احلمد هللا الذي انعم علينا بالنعمة اإل

"حممد صلى اهللا عليه وسلم "النور سيدنا ىل إمم من الظلمات األ  

بعيد  من أوىل كل من ساعدوين يف اجناز هذا العمل من قريب إجبزيل الشكر والتقدير والعرفان واالمتنان  أتقدم

'ح جمال يدقو ' ستاذ املشرف وخنص بذكر األ  

قدم يل  أوبالنصيحة  إيلوجه ء واىل كل من تكل عمال وكالة التامني مستغامن  دون استثنا  إىلبشكري  أتقدمكما 

.على مساعدته ' خليفة' ستاذن اشكر األأ ألنسىمعلومة ، كما   
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  مقدمة عامة

الشركات االقتصادية اليت تلعب دورا هاما وحيوي يف مجيع املستويات كوا تنشط   أهممني من أتعترب شركات الت

  .من القطاعات احليوية يف االقتصادكعصب احلياة للعديد 

عقد  اليت يتعرض هلا وذلك من خاللمن خمتلف املخاطر هلا فبغض النظر عن كوا تعمل على محاية الفرد املؤمن 

تقليل منها حبيث يعترب الفرد  أوتغطية اخلسائر املرتتبة عن هذه املخاطر ب منيأمني الذي يسمح لشركات التأالت

 إال، األخطارمني لبعض أالت إعادةعملية دفع األقساط و االشرتاكات و  حامي االقتصاد الوطين عن طريق  أيضا

عرب رد اخلسائر ودفع  األفرادمني يف شكلها املعاصر يف الوقت احلاضر مل تعد دف فقط حلماية أشركات الت  أن

ل على مني واليت تعمأالتصناعة تعويض بل أصبحت تسعى إىل هدف قومي يرمي إىل املدى البعيد  من خالل ال

سياسة البالد مجع املدخرات الوطنية من األفراد اتمع وتنميتها واستثمارها االستثمار األمثل مبا يتوافق مع 

  .اقتصاديا واجتماعيا

ها على تعزيز املركز  مكانتها يف السوق بالرتكيز رفع  حماولة  علىمني مبختلف أنواعها أوهذا مدفع شركات الت

شركات ، وحىت يكون املركز املايل ذو مستوى عايل ومتميز اهتمت ق أهدفهابالتحقي ، مبا يسمح هلااملايل هلا

الذي أصبح إحدى املوضوعات األساسية  اليت جيب تركيز عليها يف  ،أكثر فأكثر بتقييم األداء املايلمني أالت

الرقابة أداة الذي يعترب مني اجلزائرية اليت تعاين من نقص فعالية األداء املايل أاملرحلة الراهنة ، وباخلصوص شركات الت

عملية تقييم  إنحيث ،يف مزاولة نشاطها على أكمل وجه تضمن قدرا على االستمرارية واليت ، املالية للشركة 

اليت توضح الوضعية املالية للشركة  ،عايري واملؤشرات التحليل املايلجمموعة من امل إىلاملايل ختضع  األداءوقياس 

  .الشركة أويف فشل املؤسسة  تتسبباليت  واالحنرافات األخطاءن تكشف عو 

  :دراسة واليت هي على النحو التايللل األساسية اإلشكاليةتقدمنا به نقوم بصياغة ا وبناءا على م

  ؟"المالي لشركة التأمين األداءمدى فعالية معايير ومؤشرات التحليل المالي في عملية تقييم  ما"

  :ومن خالل هذه اإلشكالية تندرج التساؤالت التالية -

  ؟منيأهي شركات الت ما - 

  ؟ماذا يقصد بتقييم األداء املايل - 
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  ؟التحليل املايل وفيما تتمثل مصادرههو  ما - 

  ؟ل املايل يف تقييم األداء املايلمعايري ومؤشرات التحلي كيف تساهم بعض - 

 وحقيقي يربهن مدى صحتها قياس  إىلحىت نصل بعض الفرضيات ميكن صياغة  األسئلةعلى هذه  ولإلجابة

 إعطاءراسة مع الد أثناء إليهما سوف نتوصل  عرب األخريتائج اليت تظهر يف بالنوذلك من خالل مقارنتها ، إثباا

  .التوصيات املمكنة

  : الفرضيات -2 

   .مني للمؤمنني هلاأتقوم بتوفري الت غري بنكية مني هي مؤسسة ماليةأشركات الت - 

دد قدرا على االستغالل ع املايل القائم يف املؤسسة والذي حيللتعرف على الوض أداة األداء املايل هوبيقصد  - 

نشاطها تقييم األداء املايل يف املؤسسة االقتصادية هلا أمهية ودور كبري يف استمرار حبيث عملية  ،ملواردها األمثل

يات املناسبة للمؤسسة وكذا حتسني  املركز املايل هلا كما حتفز يف  عملية اختاذ القرارات الصحيحة ووضع االسرتاجت

  .االقتصادية

يبني عرض  إذاملشرفة،  إدارةعلى  األعمالالوسائل اليت مبوجبها عرض نتائج  أهمالتحليل املايل يعترب من  - 

بإظهار للتخطيط السليم، يعتمد على حتليل القوائم املالية  أداةوظيفتها وهو  أداءاملعلومات ويبني مدى كفاءا يف 

   .واألداء الكلي للمؤسسةاملايل  األداءفشل أسباب جناح و 

 أموالتائج وجدول تدفقات تتمثل مصادر التحليل املايل يف القوائم املالية من بينها امليزانية املالية وحسابات الن

  .اخلزينة وغريها

عملية التحليل للبيانات  إجراءعن طريق املايل  األداءتساهم بعض معايري واملؤشرات التحليل املايل يف تقييم  -   

واليت  تشمل هامش .صورة للوضعية املالية للمؤسسة وإعطاءباجلانب املايل بالقوائم املالية و  واملعلومات املتعلقة

 .املالية وغريها املرد ودية، املال العامل رأس، حتديد احتياجات  األمان

 :الموضوع أهمية -3

مني واجلانب االقتصادي بصفة عامة أللتقييم األداء املايل أمهية و تأثري كبرية يف حتسني وضعية املالية للشركات الت

  .املالية  حتقيق النجاح للمؤسساتحيث أصبح احد املوضوعات أكثر اعتمادا يف
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 :أهداف الدراسة -4

  :يلي من بني أهم النقاط اليت دف هذه الدراسة ملعاجلتها نذكر ما

  .مني ومعامالا مع املؤمننيأالتعرف على شركات الت - 

  . ومؤشرات يف تقييم األداء املايل إبراز أمهية استخدام معايري - 

  .الشركة ومدى حتقيق أهدافهاكفاءة معرفة دور تقييم األداء املايل يف حتديد   - 

  .د بنجاح األداء الشركة بصفة كليةعالقة األداء املايل اجليإبراز  - 

  .ت اليت تعيق تقييم األداء املايلحتديد أسباب وحتديا - 

 .مني جزائريةأحماولة االطالع على كيفية تقييم األداء املايل من خالل دراسة حالة شركة الت - 

 :أسباب اختيار الموضوع -5

  : هم أسباب اختيار هلذا املوضوعأ من

   .وهي تتعلق باملوضوع ذاته :األسباب املوضوعية - 

  .توافق املوضوع مع التخصص املدروس - 

  .أمهية وفعالية األداء املايل يف جناح املؤسسة - 

  .ؤسسات جبانب تقييم األداء املايلامل مسئويلاالهتمام املتزايد من طرف  - 

  .ديد يف املوضوع للمكتبة اجلامعيةمرجع جحماولة إضافة  - 

  :فيمكن تلخيصها فيما يلي: األسباب ذاتية - 

  .ميول والرغبة يف معاجلة هذا املوضوع - 

  .درس فيهأري حبكم التخصص الذي جاء اختيا - 

   .شعورنا بأمهية املوضوع خاصة يف ظل ظهور مفاهيم جديدة - 

   .الوصول إىل بعض املعلومات اخلاصة من خالل املراجع املختلفةإمكانية البحث يف هذا املوضوع وقدرة  - 

  :منهج البحث -6

حي واجلوانب حىت يكون قصد الوصول إىل معرفة دقيقة ملا هو مطروح يف اإلشكالية ومشل املوضوع من كل النوا

واملعلومات مع  اتبعنا يف حبثنا  منهج وصفي حتليلي يف عرض املفاهيم ،، مع إثبات صحة الفرضياتأكثر إفادة

فقد اعتمدنا على بعض البيانات ما اجلانب التطبيقي أ ،علومات وتعلق هذا باجلانب النظريتفسري وحتليل هذه امل
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استعمال النسب املالية  أثناءتتمثل يف بعض القوائم املالية كامليزانية املالية  ،saaالتأمني  واملعلومات املتعلقة بالوكالة

 .من أجل تشخيص الوضعية املالية للوكالة التأمني

  : هيكلة  البحث -7

 : قد قسمنا هذه الدراسة إىل قسمني - 

تطرقنا يف الفصل األول إىل  ،ء النظري الذي تناولناه من فصلنيجانب نظري وجانب تطبيقي  حبيث يتكون اجلز 

مني بصفة عامة أهذا الفصل إىل ثالثة مباحث ضم املبحث األول ماهية الت، وقسمنا منيأاإلطار العام لشركات الت

فخصص الستثمار أما املبحث الثالث   ،منيأأما املبحث الثاين تضمن مفهوم وتصنيف ووظائف شركات الت

 .ورقابة الدولة على شركات التأمني

هذا الفصل على ثالثة مباحث ، ففي املبحث  أيضا واحتوىاملايل  األداءبينما تكلمنا يف الفصل الثاين عن تقييم 

تقييم الداء املايل عن طريق مؤشرات التحليل والثالث  التحليل املايل، الثاين أما، املايل األداءمفاهيم حول  األول

مبستغامن فضم فصال  ،)SAA(مني أاجلانب التطبيقي فقد اعتمدنا فيه على الدراسة امليدانية لوكالة التأما املايل،

والثاين تقييم  ،saaففي املبحث األول تناولنا فيه نظرة شاملة عن شركة التأمني حدا حيتوي على ثالثة مباحث وا

، واملبحث الثالث بعض التفسريات لوضعية املالية لوكالة و saaاألداء املايل بواسطة النسب املالية لوكالة التأمني 

 .بعض االقرتاحات

  : صعوبات البحث -8

  .ييز بني ملصادر الصحيحة واخلاطئةصعوبة التم إىل أدىكثرة املراجع مما  -

  .بأعماهلمالدراسة امليدانية بسبب انشغال املوظفني  أثناءعدم حصول على املعلومات الكافية   -   

 .مة جدا ختص اجلانب املايل للشركةعلى بعض  معلومات ها املسئولنيحتفظ  -
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  :تمهيد

منذ أن بدأ اإلنسان يف التفكري وهو يسعى إىل حماولة إجياد طريقة أو وسيلة تساعده على مواجهة األخطار اليت 
كما متكنه من حتمل اخلسائر املرتتبة عن هذه املخاطر إىل أن توصل خالل حبثه إىل فكرة   ،يتعرض هلا خالل حياته

  .منيأالت
، ومعمرورالوقتوظهور املؤسسات وشركات االقتصاديةواتساعمجاالتالنشاط اإلنساين لتشمل خمتلف أنواعاحلياة

مني يف العصر احلديثضرورةملحة اة األخطار حبيث ال ميكن لألفراد واتمعات إمهاله وإغفال دوره أأصبح الت
 املثلى اليت ميكن االعتماد عليها يف محاية رؤوس األموالمني هو الوسيلة أفالت، االجتماعيةو  يف احلياة االقتصادية

 . املمتلكات وغريها وحىت األفراد واألسر والعائالت، واتمعات ككل، من األخطار املمكن التعرض هلاو 

  :وهيمباحث  ةثالث ىلتطرقنا يف هذا الفصإل
  .ماهية التأمني: األولاملبحث 

  .شركات التأمني: املبحث الثاين
 .استثمار ورقابة الدولة على شركات التأمني: الثالثاملبحث 
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  :مدخل إلى التأمين1-

ميثل التأمني أهم وسيلة توفر االطمئنان لألفراد واملؤسسات املؤمنني مقابل تغطية اخلسائر الناجتة عن األخطار اليت 
هو مسامهة الكثرة يف حتمل اخلسائر اليت ثر العوامل الطبيعية،ويعتمد التأمني علqمبدأ هام إحتدث بغري عمد أو 

حتل بالقلة، أي يقوم على أساس توزيع النتائج الضارة للخطر على مجاعة من األفراد حىت ال يتحمل املتضرر 
  .العبء وحده

نظرا للدور اهلام الذي يلعبه التأمني من خالل منحه األمان للمؤمنني هلذا سوف حناول يف هذا املبحث التطرق و 
  .أة ومفهوم التأمنيإىل نش

  نشأة ومفهوم التأمين - 1-1

  . سوف نتناول يف هذا املطلب تاريخ نشأة التأمني، ومفهوم التأمني
  تاريخ نشأة التأمين: 1- 1-1

وقد أدى ، ظهرت فكرة التأمني لدى اتمعات البشرية القدميةبغيةاحلد من األخطار احمليطة م مثل خطر احلريق
التعاون و  إىل تضامن اتمعات البشرية وتعاومللحد منها وتعترب فكرة التضامن اخلوف من هذه األخطار،

  .1ملواجهة اخلطر والعمل على احلد من أضراره اخلطوة األوىل لفكرة التأمني
سيدنا يوسف "وقد حدثنا التاريخ القدمي انه يف جمتمعات احلضارات القدمية كحضارة الفرعونية يف مصر حيث أن 

حيث كانت تعترب عن ، كان يقوم بتخزين القمح يف سنوات الرخاء ملواجهة سنوات اجلفاف اآلتية" السالم عليه 
  .احليطة واحلذر من الوقوع املخاطر وبالتايل حتقيق األمان

ويف عهود احلضارة القدمية كاإلغريقيني والبابليني ازدهر التبادل التجاري فيما بينهم عن طريق البحار ولكن خماطر 
وهو عبارة عن رهن السفينة ذاا كضمان ) بقرض البحري(القرصنة البحرية وغرق السفن أدى إىل نشوء ما يعرف 

أو تعرضها لعمليات قرصنة حبرية فان القرض وفوائده يعتربان من حق مالك ، أما يف حالة غرقها، مقابل فائدة
يف صورة خمالفة عن )التأمني البحري(امس عشراليتم سدادها إىل املقرض حىت ظهر يف أوائل القرن اخلالسفينة و 

إىل أن وصل إىل الصورة اليت يوجد عليها حديثا بصدور قانون ،سبان والربتغالالقرض البحري على أيدي اإل
  . 1601التأمني البحري يف اجنلرتا عام 

 

 

  

                                                           

  .6، ص 1999، دوان املطبوعات اجلامعية مدخل لدراسة القانون الجزائري، حديدي معراج -1
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ذلك الن عقود التأمني  فقد ظهر يف نفس الوقت الذي ظهر فيه التأمني البحري، وبالنسبة للتأمني على احلياة
ظهرالتأمني  18وبظهور الثورة الصناعيةيف القرن ، قد تضمنت أيضا التأمني على حياة القبطان والبحارة ،البحري

  .1أيضا على احلياة االجتماعيةو  احلياة الصناعيةعلى 
مباين  من 85ألف منزل مبا يفوق  13والتهم حوايل أكثر من  1666ثر حريق الذي شب يف لندن عام او 

  .اثر هذا ظهر التأمني على احلريق، املدينة
ظهرت أول مؤسسة لضمان تأمني على احلوادث الشخصية يف لندن مث التأمني على السيارات  1840ويف عام 

  .لوجيو وتأمني من أخطار الطريان وذلك ناتج من التطور التكن
   :لييقد تعددت تعارف التأمني من أمهها ما: مفهوم التأمين: 2- 1-1
  : تعريف التأمني لغة )1

يعين األمان وطمأنينة النفس بزوال اخلوف ومن ذلك قوله تعاىل و  التأمني يف اللغة العربية مشتق من كلمة األمن
التأمني ومنها .3"َوِإْذ َجَعْلَنا أَْلبَـْيَت َمثَابًَة لِْلَناِس َوأََمًنا "وكذلك  2"َءاَمنَـُهْم ِمْن َخْوٍف " بعد بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  .على الدعاء وهو قوله أمني أي استجب
  : و تدرج حتت كلمة التأمني عدة تعاريف من بينها

الفرد الذي يشرتي تأمينا ضد احلريق على منزل ميتلكه يفضل أن : التأمني بأنه: freedman) فريدمان(يعرف 
متهاونا خليط االحتمال للخسارة مؤكدة تتمثل يف قصد التأمني بدال من أن يبقى و  يتحمل خسارة مالية صغري

  . ذلك بفضل حالة التأكد من عدمهو  احتمال بان ال خيسر شيءو  ،املالية الكبرية قيمة املنزل بأكمله
التأمني هو عملية مبقتضاها يتعهد طرف يسمى املؤمن له مقابل قسط يدفعه : besson) بوسن(كما يعرف 

  4.قت به يف حالة حتقيق اخلطرهذا األخري له بان يعوضه عن اخلسارة اليت أحل
التأمني عملية تستند إىل عقد احتمايل من عقود الضرر ملزم للجانبني يتضمن لشخص : )جريار(حسب الفقيه 

  5.معني املهدد بوقوع خطر معني املقابل الكامل للضرر الفعلي الذي يسبب هذا اخلطر له
  

                                                           

 .38،ص 2001، دفعة دور نشاط تأمين في التنمية االقتصادية، دراسة حالة، رسالة ماجستارأقاسم نوال،  -1
  .3سورة قريش اآلية  -2
  .125سورة البقرة آية  -3
  .38، ص مرجع سبق ذكرهقاسم نوال، أ -4
  .45، ص1989، دار النشر، د م ج، التأمين الجديد، الجزء األولو  االحكام العامة، طبقا لقانون التأمينإبراهيم أبو النجا،  -5
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  :صطالحااتعريف التأمني  )2

مقابل دفعات ، مبوجب شركة التأمني مسؤولية تغطية األخطار املتفق عليها يف العقديعين االتفاق الذي تتحمل 
  1. يسددها املتعاقدون مع الشركة التأمني متثل أقساط التأمني

  :التعريف القانوين )3 
لتزم عقد ي(من القانون املدين اجلزائري التأمني بأنه  619ميكن تعريف التأمينمن الناحية القانونية حسب املادة 

أو ، أو إيرادا، املؤمن مبقتضاه إن يؤدي إىل املؤمن له أو إىل املستفيد الذي اشرتط التأمني لصاحله مبلغا من املال
وذلك مقابل قسط أو أي دفعة مالية ، إي تعويض مايل آخر فيحال وقوع احلادث أو حتقق اخلطر املبني بالعقد

  2.)يؤديها املؤمن له للمؤمن، أخرى
  :التعريف االقتصادي )4 

أداة لتقليل اخلطر الذي يواجه الفرد عن طريق جتميع عدد كايف " ميكن تعريف التأمني من الناحية االقتصادية بأنه 
اخل، جلعل اخلسارة اليت يتعرض هلا كل فرد قابلة ...املنزلو  من الوحدات املتعرضة لنفس اخلطر، كاملصنع كالسيارة

  "ميكن لكل صاحب وحدة االشرتاك بنصيب منسوب إىل ذلك اخلطر  للتوقع بصفة مجاعية ومن مث
  : التعريف الفين) 5 

فانه يعترب كذلك عملية تقوم على أسس فنية ومن ، مبا إن التأمني يكون عالقة قانونية تربط املؤمن له باملؤمن
صل مبقتضاها احد الطرفني عملية حي (الذي يعرفه على انه) هيمر(التعارف اليت اهتمت باجلانب الفين جند تعريف 

على تعهد لصاحله أو لصاحل الغري يف حالة حتقيق خطر معني من املؤمن الذي يأخذ على عاتقه جمموعة من 
وحساب االحتماالت وكذلك إجراء املقاصة بني األخطاء  ، املخاطر ويعتمد يف ذلك على قانون األعداد الكبرية

  3.ت أخرى كإعادة التأمني والتأمني املشرتككما ميكن له اللجوء يف سبيل ذلك إىل فنيا
  : ومن بني األسسالفنية للتأمني نذكر ما يلي

وتعين أن خسائر العدد القليل يتم توزيعها ، التجميع أو املشاركة يف اخلسارة هي جوهر التأمني: جتميع اخلسائر/ أ
إىل دلك يشتمل على جتميع عدد كبرية  على جمموعة كلها، ويتم استبدال اخلسارة الفعلية مبتوسط اخلسارة إضافية

لذلك ميكن استبدال قانون األعداد الكبرية لتقدمي تنبؤ دقيق بشكل للخسارة ، من الوحدات املعرضة للخطر
                                                           

1- www.badre.com 
  .الجزائري من القانون المدني619مادة  -2
  . 2، ص 2006، مصر، دار املريخ، محمد توفيق البلقاني آخرون ، ترمجة،التأمينو  مبادئ إدارة الخطر، جورج إجاد -3
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واليت تتعرض ، أي جيب أن هنالك عدد كبري من الوحدات املشاة املعرضة للخطر، بشكل مثايل، املستقبلية
  .لنفس

  : وي التجميع علىمصادر اخلسارة وهكذا ينط
  .مشاركة اخلسارة من جانب اموعة كلها -
  .التنبؤ باخلسارة املستقبلية ببعض الدقة على قانون األعداد الكبرية -

ويقضي هذا القانون انه كلما زاد عدد الوحدات املعرضة للخطر اقرتبت النتائج الفعلية إىل حد كبري من النتائج 
إذا مت رمي ، على سبيل املثال، ل عدد الائي من الوحدات املعرضة للخطرواليت يتم توقعها من خال، احملتملة

إذا مت رميها مليون مرة سوف يكون العدد ، 50فاحتمال مسبق احلصول على الصورة ، عملة متوازنة يف اهلواء
املتوقعة  ، وهكذا كلما زادت عدد رميات العشوائية اقرتبت النتائج الفعلية من النتائج500000الفعلي تقريبا 

  1. حىت تتضح الصورة وتكون أكثر دقة للقانون األعداد الكبرية
واخلسائر العرضية تكون ، اخلاصية الثانية للتأمني اخلاص يف سداد اخلسائر العرضية: سداد اخلسائر العرضية/ ب

سبيل املثال  بتعبري أخر جيب أن تكون اخلسارة عرضية فعلى، وحتدث كنتيجة للصدفة، غري منظورة وغري متوقعة
  . حيدث لشخص حادثة يكسر فيها ساقه وهنا تكون اخلسارة عرضية

ونقل اخلطر ويعين انه يتم نقل اخلطر من ، هو تشتمل خطة التأمني احلقيقية على نقل اخلطر: نقل اخلطر/ ـج
له إىل حتمل  والذي يكون بشكل منوذجي يف مركز مايل أقوى من املؤمن، ) شركة التأمني(املؤمن إىل املؤمن له 

، املرض، ومن جهة الفرد، اإلخطار اليت يتم نقلها بشكل معتاد إىل املؤمنني تتضمن خطر الوفاة املبكر، اخلسارة
  . قضايا املسؤولية، دمار وسرقة املمتلكات، العجز

شركة (اخلاصية األخرية لتأمني هي تعويض اخلسارة يعين تغطية اخلسارة من طرف املؤمن : التعويض/د
حداألفراد اخلاضع للتأمني فان وثيقة التأمني صاحب املنزل أليستفيد منها املؤمن له وهكذا إذااحرتق منزل )منيأالت

  2.وضه اخلسائر من طرف شركة التأمنيسوف تع
وباختصار ملا ذكر من تعاريف سابقة نستنتج بان التأمني هو نظام يقلل من النتائج الضارة والسلبية لبعض 

كما انه أيضا نظام حيد بقدر املستطاع من حالة القلق والرتدد أثناء اختاذ القرار ،  العامةو  الطبيعية األخطار الظواهر

                                                           

  .2، ص مرجع سبق ذكرهجورج إجاد،  -1
  .3، ص نفس مرجع السابق -2
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وذلك عن طريق نقل عبء اخلطر إىل هيئة أو شركة التأمني ، والذي يكون نتيجة مصاحبة لظاهرة عدم التأكد
   .اليت تتعهد بتعويض كل أو جزء من قيمة اخلسارة اليت تنتج بسبب اخلطر

  :مبادئ التأمين وعناصرهـ  1-2

 1:يقوم عقد التأمني على جمموعة من املبادئ أمهها:مبادئ التأمين: 1- 1-2
يلتزم املتعاقدين بإدالء جبميع البيانات ومعلوماتاليت يقوم عليها عقد التأمني :مبدأ حسن النية:1-1- 1-2

إما املؤمن ، شروحات اليت ختص عملية التأمنيو فيكون تصريح أوال من طرف املؤمن لكل ما لديه من معلومات
ويلزم هذا املبدأ كافة أطراف املتعاقدة بتوافر ، جيب أن يبني بوضوح وشروط العقد وكل ما يتعلق به) شركة التأمني(

وهذا حىت تتم عملية التأمني يف شكل نقي ، حسن النية ما قبل عملية التعاقد وأثناءها وخالل فرتة سريان العقد
  . عما يشوا من غش وتضليل بطريقة متعمدة قد تؤثر يف شكل أو مضمون العملية التأمينية بعيدا

، يقوم عقد التأمني أساسا على محاية مصلحة املؤمن له أو املستفيد:مبدأ المصلحة التأمينية: 1-2- 1-2
باالستبعاد عنصر املغامرة من عملية ذلك و  املأمن لهو  ويشرتط يف هذا املبدأ أن تقوم املصلحة التأمينية للمؤمن

  .هذا ما يعكس املصلحة املتبادلة بني طرف العقدو  قابل للتضررو  فيكون عنصر املؤمن واضح، التأمني
ويقضي هذا املبدأ بأنه ال يؤخذ إال السبب القريب يف وقوع اخلطر للمؤمن :مبدأ السبب القريب: 1-3- 1-2

أي السبب املباشر الذي أدى وقوعه إىل سلسلة من ،نا السبب ال الزمنواملقصود بالقرب ه، وليس السبب البعيد
 .احلوادث أدت يف اية إىل وقوع اخلطر املؤمن منه

يف عقود التعويضات ال جيوز أن حيصل املؤمن له على تعويض اكرب من قيمة : مبدأ التعويض: 1-4- 1-2
وعلى ذلك فان مبلغ التأمني احملدد يف وثيقة التأمني يعترب ، اخلسارة الفعلية واحملققة نتيجة وقوع اخلطر املؤمن منه

ويطبق على هذا املبدأ يف كافة عقود ، احلد األقصى للتعويضات وال جيوز دفع تعويضات تزيد عن مبلغ التأمني
  . التأمني خبالف عقد تأمني األشخاص

رام عقد التأمني أو عقود التأمني حسب هذا املبدأ يقوم املؤمن له بإب:مبدأ المشاركة في التأمين: 1-5- 1-2
حبيث تشرتك هذه االخرية عند حتقق اخلطر ، ختص موضوع تأمني واحد ولنفس الفرتة لدى عدة شركات تأمني

  . املؤمن ضده يف دفع التعويض املستحق للمؤمن له وفقا لنسبة تأمني أو مبا يعادل القسط احملصل عليه
هذا املبدأ على انه للمؤمن احلق يف احللول حمل املؤمن له يف  و ينص: مبدأ الحلول في الحقوق: 1-6- 1-2

مطالبة املتسبب يف وقوع اخلطر املؤمن منه وحتقق اخلسائر املادية ذلك يف حدود مبلغ التعويض املدفوع للمؤمن 

                                                           

  .102، ص 1992مصر، ، كليةالتجارة، جامعة اإلسكندرية، مقدمة في الخطر والتأمينخمتار حممود اهلانسي،  -1
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مدعم وهذا املبدأ هو ، وهذا يعين أن املؤمن له لن حيصل على مقدار التعويض إال مرة واحدة ودون تكرار، له
  .للمبدأ السابق

 :عناصر التأمين: 2- 1-2

مؤمن له من خالله يتم االتفاق على مبلغ معني هو القسط املؤمن كما يتحمل ، مبا أن التأمني عقد بني طرفني
حيث يتعرض املؤمن له يف حالة وقوعه مببلغ التأمني احملدد يف العقد وعلى ذلك فان ، املؤمن إمكانية وقوع اخلطر

  1. مبلغ التأمني، اخلطرالقسط: يف التأمني هي، وهريةالعناصر اجل
مما يرتتب معه ، يبدو أثرها عند اختاذ الفردلقراراته اليومية، هو ظاهرة ذات طابع معنوي: الخطر :2-1- 1-2

حالة الشك أو اخلوف أو عدم تأكد من النتائج لتلك القرارات اليت يتخذها هذا الشخص بالنسبة ملوضوع أو 
  .قرار معني

هو ضرر متوقع احلدوث على احتماالت اليت تتفاوت فيما بينها ومن بني احتماالت : واخلطر يف جمال التأمني
، السرقة، احلريق التصادم: املرض، عجز، أو احتماالت متعلقة باملمتلكات مثل، الوفاة: املتعلقة باألشخاصمثل

 . غريها من األخطارو  غرق سفينة، االيار
  : ولكي يكون اخلطر قابل للتأمني جيب

  . أن يكون اخلطر حادث حمتمل الوقوع أي يقوم على فكرة االحتمال - 
  . إذ ال يكون التأمني على اخلطر وقع: أن يكون اخلطر حادثا مستقال - 
 فقدان عنصر االحتمال وأصبح حتقق اخلطر هنا مبشيئة هذا: أن ال يكون متوقع مبحض إرادة احد الطرفني - 

  الطرف 
ال جيوز التأمني من األخطار املرتتبة على أعمال التهريب أو املتاجرة : أن يكون مشروعا غري خمالفا للنظام العام - 

  . باملخدرات
  :كما تندرج عدة أنواع من األخطار أمهها

 فالتأمني على احلريق هو التأمني من خطر ثابت الن احتماالت حتققه: الخطر الثابت والخطر المتغير -
أما التأمني على احلياة فهو خطر متغري ألنه يواجه هذا ، واحد خالل مدة ثابتة سواء يكون احلريق أو ال يكون

  .ة من حياته الن املدة غري ثابتةاخلطر يف مراحل متغري 

                                                           

غري (، مذكرة ماجيسرت، ختصص ادارة األعمال، saaتقييم األداء في شركات التأمين دراسة حالة الشركة الجزائرية للتأمين حسني حساين، -1
  . 50، ص2007جامعة الشلف اجلزائر،  ، )منشورة
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يكون اخلطر املعني إذا كان احملل الذي يقع عليه قد حتقق شخصا  :الخطر الغير معينو  الخطر المعين  -
معينا وقت التأمني، أما اخلطر غري املعني فيكون إذا كان احملل الذي يقع عليه حتقق غري معني وقت  كان أو شيئا

  .التأمني، وإمنا يتعني وقت حتقق اخلطر
هو املقابل املايل الذي يلتزم املؤمن له بدفعه لتغطية اخلطر الذي يأخذه املؤمن على : القسط: 2-2- 1-2

مثن له، ذلك الن املؤمن يتمسك بقيمة القسط كي يتمكن من تغطية اخلطر عاتقه والقسط مرتبط باخلطر فهو 
الذي يتعرض املؤمن له، لذلك يعتمد على مبدأ تناسب القسط مع اخلطر وفقا لقوانني اإلحصاء، ويتكون القسط 

  : الذي يدفعه املؤمن له كي حيصل على تامني ما من عنصرين هامني
تغطية األخطار إذا حتققت، حبيث يكون القسط معادال لقيمة اخلطر هو مبلغ الذي يكفي ل :القسط الصافي -

ويكون حتديد القسط صايف باالعتماد على مبادئ اإلحصاء بتقدير كلفة احلوادث لسنة ما وإحصاء عدد 
 .األخطار أو عدد العقود املوافقة لتأمني هذا اخلطر

  .عدد األخطار+  كلفة الحوادث= القسط الصافي : وحنصل على قسط صايف كما يلي    
تضاف إىل القسط الصايف كذلك ، هي مصاريف تسيري عقد تأمني على أعباء شركات التأمني: مصاريف العقد -

  .أما بالنسبة إىل الربح فان نسبة من الربح ضمن عالوات القسط فتزيد من مقدار القسط، يتحملها املؤمن له
به املؤمن يف اية يف مبلغ من النقود تدفع إىل مؤمن له يتمثل يف األداء الذي يلتزم : مبلغ التأمين: 2-3- 1-2

حتقق احلادث املؤمن منه وخيتلف حتديد األداء املؤمن يف تأمني األشخاص عنه يف تأمينه األضرار ففي تأمني 
 األشخاص يكون مبلغ التأمني حمدد ا باتفاق بني املؤمن له واملؤمن دون أية عالقة بني مبلغ التأمني وما سيلحقه

أما يف تأمني األضرار ، من ضرر حيث يكون القسط منه االدخار وتكون رأس املال عن طريق دفع أقساط معنية
  : فيتجدد املبلغ بثالثة عوامل

  . مبلغ التأمني املتفق عليه يف العقد - 
  مقدار الضرر الذي يلحقه املؤمن له  - 
  . قيمة الشيء املؤمن عليه - 
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 وأنواعهأركان التأمين  - 1-3

 :أركان التي يقوم عليها التأمين: 1- 1-3

توجد عدة عناصر يعتمد عليها األطراف املتعاقدة هلذه العملية البد من وجودها ، عند إجراء العملية التأمينية
وان ، ويكون ذلك ألي عملية تأمينية على اختالف األنواع واألطراف، بشكل أساسي وبوضوح ال لبس فيها

وعموما فكل ، فإمنا يكون ذلك للظروف اخلاصة بغرض التأمني، العناصر يف بعض التأميناتاختلف وجود هذه 
  1: لو اختلفت بدرجات يف حمتواها وهيو  األنواع التأمينية متفقة يف وجود عناصر التأمني من حيث الشكل العام

يعين العرض من ، القبولو  عقد التأمني عقد رضائي أي ال بد من وجود إجياب: عقد التأمين: 1-1- 1-3
فإذا تقابلتا مت العقد ، القبول من جانب شركة التأمني وجيب أن يتطابق اإلجياب مع القبولو  جانب طالب التأمني

ويتم إثبات هذا ، وأصبح القسط واجب السداد على املؤمن له ويف نفس الوقت يصبح التعويض إلزاما على املؤمن
، وعليه عقد التأمني اتفاق بني طرفني وله نفس ) يها أحيانا عقد التأمنييطلق عل(التعاقد عن طريق وثيقة التأمني 

بتعويض اخلسارة احملققة " املؤمن "يتعهد الطرف األول فيه ويسمى ، الصفة القانونية ألي عقد يف القانون املدين
غ التأمني يف مقابل أن نتيجة وقوع اخلطر املؤمن منه وهو مبلغ ال يتعدى املبلغ املنصوص عليه يف عقد التأمني مبل

والذي يريد أن حيول اخلطر عن عاتقه بدفع مبلغ معني أو عدة مبالغ منتظمة " املؤمن له "يقوم الطرف الثاين 
حيث أن املستفيد ، "املستفيد " على أن يستحق التعويض عند وقوع اخلطر املؤمن منه ويكون لصاحل " القسط "

 . أخر يشرتط أن يكون التأمني لصاحلهقد يكون الشخص نفسه املؤمن له أو شخص 
لوثيقة التأمني أي ) شركة التامني(يتم التأمني عن طريق إصدار املؤمن : وثيقة أو بوليصة التأمين: 1-2- 1-3

إا وسيلة إلثبات وتنظيم االتفاق الذي يتم بني املؤمن له واملؤمن، وهي عبارة عن منوذج كتايب مكون من عدة 
هذه األجزاء من فرع تأمني ألخر، وتتخذ هذه الوثيقة صورا باختالف الغرض منها ومن  أجزاء، وخيتلف مضمون

  : أمهها
وتصدر لتغطية شخص أو شيء موضوع التأمني حمدد من خطر تأميين مفرد حمدد  :وثيقة التأمين الفردية) أ

  .لصاحل مستفيد حمدد أيضا
تأمني الشاملة أو وثيقة تأمني مجيع وتصدر لتغطية عدة ويطلق عليها أحيانا وثيقة ال :وثيقة التأمين المركبة) ب

  .أخطار غري متشاة بالنسبة لشخص أو لشيء موضوع التأمني مفرد وبالنسبة ملستفيد حمدد

                                                           

  .60، ص مرجع سبق ذكره، خمتار حممد اهلانسي -1
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تصدر هذه الوثيقة لتغطية أشياء متشاة من خطر واحد حمدد لصاحل مستفيدين  :وثيقة التأمين الجماعية) ج
 .متعددين

 :أطراف التعاقد :1-3- 1-3

يسمى باملؤمن وهو اهليئة أو اجلهة اليت تتوىل دفع مبلغ التأمني أو قيمة التعويض عند حتقق : الطرف األول - 
  . اخلطر املؤمن منه

  . يطلق عليه املؤمن له أو املستأمن وهو الشخص أو صاحب موضوع التأمني أو املنفعة فيه: الطرف الثاين- 
وهو املقدار النقدي الذي يلتزم املتعاقد بدفعه بصورة أو بأخرى إىل : التأمينالقسط أو مقابل : 1-4- 1-3

حيث يقوم ، وذلك مقابل العملية التأمينية، أي مقابل احلماية التأمينية اليت يضمنها املؤمن للمؤمن له، املؤمن
وال يعترب ، دار التعويض الالزماملؤمن يف هذه احلالة بالوفاء بالتزام عن طريق دفع مبلغ التأمني املتفق عليه أو مق

  .التامني نافذا إال بعد تسليم وثيقة التأمني ودفع القسط األول
يشمل االتفاق طرفا التعاقد وثيقة التأمني على تاريخ بداية سريان الوثيقة وتاريخ : مدة التأمين :1-5- 1-3

  . طية التأمينية من قبل املؤمنانتهاء سرياا أي يتم حتديد املدة اليت يتمتع املؤمن له خالهلا بالتغ
ميثل التزام املؤمن اجتاه املؤمن له أو املستفيد عند حتقق اخلطر املؤمن منه، وقد ينص : مبلغ التأمين:1-6- 1-3

وهي اليت يتعذر فيها حتديد قيمة اخلسارة (يف وثيقة على مبلغ التأمني صراحة كما هو احلال يف تأمينات النقدية 
لذا يتم االتفاق على دفع قيمة حمددة عند حتقق اخلطر يسمى هنا مببلغ التامني ويتم ) املؤمن منهعند حتقق اخلطر 

وهي التأمينات اليت من السهل فيها حتديد (دفعه بالكامل عند حتقيق اخلطر املؤمن منه أما يف تأمينات اخلسائر 
حيث ميثل مبلغ التامني احلد األقصى اللتزام  فان األمر خيتلف) قيمة اخلسارة الفعلية عند حتقق اخلطر املؤمن منه

املؤمن وهو التعويض حيث أن التعويض هنا يتوقف على قيمة اخلسارة الفعلية بشرط أال يزيد التعويض عن مبلغ 
  . التامني احملدد بالوثيقة

لتأمني مع قيمة قد ختتلف قيمة مبلغ التأمني املوضح بالوثيقة عن قيمة الشيء موضوع التأمني فإذا تساوى مبلغ ا
الشيء موضوع التأمني مسي التأمني هنا بالتأمني الكايف، ولكن إذا كان مبلغ التأمني اقل من قيمة الشيء موضوع 
التأمني مسي هذا التأمني بالتأمني دون الكفاية والعكس إذا كان مبلغ التأمني اكرب من قيمة الشيء موضوع التأمني 

يل يدفع املؤمن مبلغ اخلسارة الفعلية بالكامل إذا كانت درجة الغطاء التأميين  وبالتا، مسي بالتأمني فوق الكفاية
كافية أو فوق الكفاية لكن إذا ما كانت درجة الغطاء التأميين دون الكفاية تطبق قاعدة النسبية عند حساب 

  : قيمة التعويض أي أن
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  مبلغ التأمني:قيمة اخلسارة الفعلية= قيمة التعويض 
  موضوع التأمنيقيمة الشيء 

  

  أنواع التأمين: 2- 1-3

 فيمكن تقسيم التأمني من حيث طبيعة الغرضإىل تأمينات خاصة أو جتارية، يشمل التأمني العديد من التقسيمات
ظهرت أنواع جديدة من ، حبيث أن نطاق تطبيق التأمني غري حمدود فكلما تعددت األخطار، تأمينات اجتماعيةو 

كما ،  وتأمينات إجبارية، التأمني من حيث وجهة نظر عقد التأمني إىل تأمينات اختياريةوميكن تقسيم ، التأمني
  1: ميكن تقسيمه من حيث اخلطر إىل ثالثة أنواع تتمثل فيما يلي

 
هذا النوع يشمل التأمني ضد املخاطر اليت يتعرض هلا الشخص أو املنشاة : تأمينات األشخاص: 2-1- 1-3

 البطالةو  أو صحتهم ومنها تأمينات املرض واإلصابات واحلوادث والزواج واألوالد وتصيبهم مباشرة يف حيام
استحقاقه و  وهنا يدفع املبلغ املتفق عليه دون ربط بني هذا املبلغ. الوفاة واحلوادث الشخصيةو  الشيخوخةو 

  2بني الضرر الذي حتقق عند وقوع احلادثو  للمستفيد
تلك اليت تستهدف تغطية األخطار اليت تصيب ما ميلكه الفرد يقصد ا :تأمينات الممتلكات: 2-2- 1-3

ومن أمثلتها عقود التأمينات احلريق أو ، سواء وقع الضرر كامال على إمجايل ممتلكاته أو نسبيا على البعض منها
  3. السرقة آو التلف أو اهلالك

مسؤوال بالتعويض عن ، لغريهقانونا أن كل شخص سبب ضررا : التأمين على المسؤولية المدنية :2-3- 1-3
ومن نشأت فكرة التأمني من املسؤولية املدنية جتاه الغري وميكن أن يعترب الشخص مسؤوال عن ، هذا الضرر

  : التعويض فياحلاالت التالية
  .إما بسبب خطئه الشخصي - 
عندما يكون إما نتيجة أضرار حلت بالغري بسبب آليات أو أشياء أو حيوانات موجودة حتت إشرافه أي  - 

  . مسؤوال قانونيا
  : واهم هذه التأمينات هي

                                                           

  .57، صرهمرجع سبق ذك، أقاسم نوال -1
  .65ص، 64، ص1993، دار النهضة العربية، بريوت الطبعة الثانية، فنون التجاريةفاطمة مروة، -2
  .10ص، 2002/2003سكندرية ، الدار اجلامعية، االمحاسبة شركات التأمينأمحد صالح عطية،  -3
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 من إصابات العمل، أصحاب األعمالو  الطائراتو  تأمني املسؤولية املدنية ألصحاب السيارات والسفن) أ
  . أمراض املهنية اليت تلحق الضرر بالغريو 

 احملاسبنيو  الصيادلةو  ندسني واألطباءوأصحاب املهن من امله، تأمني املسؤولية املدنية للبائعني من مواد غذائية) ب
  . املقاولنيو 

  1األراضي اليت سببها يف إحلاق الضرر بالغري و  تأمني املسؤولية املدنية ألصحاب العقارات) ج
، املؤمن: ولذلك تتدخل ثالث عناصر" تأمينات اخلصوم " أو " تأمينات الدين "ويطلق على تأمينات املسؤولية 

وهذا األخري ال يكون طرفا يف العقد والذي ميارس حقا مباشرا على املؤمن يف تعويضه ، املتضرر، املؤمن له املسؤول
  . عن الضرر

فيمكن للمؤمن ، ويسعى التأمني على املسؤولية إىل حتقيق احلماية االجتماعية بفضل الضمان الذي مينحه املؤمن
مسؤوليته ويف نفس الوقت تعويض الضحية عن  له إعادة رؤوس أمواله دون أن يتحمل اخلسائر اليت وقعت بسبب 

  . كل اخلسائر اليت أحلقت به
  
 شركات التأمين-2

،  تقوم شركات التأمني بدور مزدوج فهي تتلقى األموال من املؤمن هلم وتعويضهم عند حتقق األخطار املؤمن ضدها
مث تعيد استثمارها نيابة عنهم  كما تعمل كوسيط يقبل األموال اليت تتمثل يف األقساط اليت يقدمها املؤمن هلم

لذا سنتعرض إىل تعريف شركات التأمني وكيفية تصنيفها وخمتلف األنشطة املرتبطة ا وتبيان ، مقابل عائد
 .سياستها العامة

 تعريف شركات التأمين وشروط تأسيسها : 2-1

  :تعريف شركات التأمين:1- 2-1

  : هنالك عدة تعاريف لشركات التأمني نذكر منها
تعترب شركات التأمني شركات ذات دور مزدوج فإىل جانب قيامها بتقدمي خدمة التأمني ملن يطلبها فهي  - 

وهي كذلك تعمل كوسيط يقبل األموال يف األقساط اليت يقدمها ، مؤسسة مالية تتلقى األموال من املؤمن هلم

                                                           

  .65ص، مرجع سابق ذكرهفاطمة مروة،  -1
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ن البنوك التجارية وأيضا شركات مث تعيد استثمارها نيابة عنهم مقابل عائد شاا يف ذلك شا، املؤمن هلم
  1.وصناديق االستثمار

تعد شركات التأمني مؤسسات مالية غري بنكيةمتخصصة مبشاكل املخاطر غري املتوقعة وتقوم بتعويض مشرتي  - 
وتقوم شركة التأمني بتوزيع اخلسارة اليت تقع ، وثائق التأمني عن اخلسائر املتحققة عند وقوع احلدث املؤمن عليه

الن ما تدفعه من تعويضات هو يف ، ملؤمن عند وقوع احلدث فنقوم بتوزيعها على جمموعة املؤمنني لديهاعلى ا
وحسب العقد املربم مع شركة وهذه هي ، احلقيقة من مسامهات املؤمنني مجيعا الذين يدفعون أقساط التأمني

  2. الفلسفة اليت تقوم عليها عملية التأمني
املشروعات من املخاطر و  مؤسسة مالية تقوم بتوفري التأمني لألفراد''لشمري على أا اعرفها فاظم حممد نوري )1

  3".األقساط املطلوب حتصيلها و  واخلسائر اليت ميكن أن تتعرض هلا بدفع التعويضات املتوقع دفعها
ساط من منشاة جتارية دف لتحقيق الربح حيث تقوم الشركة بتجميع األق"كما ميكن تعريفها على أا )2

املؤمن واستثمار األموال امعة يف أوجه استثمار مضمونة بغرض توفري األموال الالزمة لدفع التعويضات للمؤمن 
  4.هلم آو املستفيدين عند حتقيق املخاطر املؤمن ضدها وتغطية نفقات مزاولة النشاط التأميين وحتقيق ربح مناسب

 : شروط تأسيسها: 2-1-2

 : والشروط املشرتكة والعامة منها، ختتلف الشروط الواجب توافرها يف الشركات التأمني من الدولة ألخرى 
حىت تتمكن شركة التأمني من مباشرة أعماهلا جيب عليها احلصول على إذن : إجازة أو رخصة التامني - 1

  . قانوين من الدولة ملمارسة هذا العمل
  . التأمني أن ال يقل رأمساهلا عن حد معني وهو خيتلف من بلد ألخريشرتط يف الشركات : رأس املال  - 2
يشرتط يف الشركات التأمني أن حتتفظ مبجموعة من السجالت اليت تتم من خالل : السجالت والدفاتر - 3

  . تقييد العمليات التأمينية وحقوق املؤمن هلم واألقساط
ريا حيث تقوم جبمع األموال من خالل تعترب شركات التأمني وعاءا ادخاريا كب: استثمار األقساط - 4

استثمارها إما مباشرة عن طريق إنشاء مشاريع خاصة ا أو تقدميها للمستثمرين و  األقساط يدفعها املؤمن هلم
  على شكل قروض 

                                                           

  . 91، ص 2004، الدار اجلامعية، اإلسكندرية دراسة الجدوىو  الماليأساسيات تمويل حنايف عبد الغفار،  -1
  .288، ص 2006، الطبعة الثانية، مركز يزيد للنشر، امارات المؤسسات الماليةو  النقود والبنوكعبد اهللا الطاهر، -2
  .161، ص1995، مديرية دار الكتب، مصر النقود، والمصارف،فاظم حممد نوري الشمري،  -3
  .86،ص1986دار النهضة، بريوت، محاسبة المنشآت المالية، أمحد نور وآخرون،  -4
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النقدية و  على شركات التأمني االلتزام بدفع مجيع املستحقات العينية: االلتزام اجتاه املؤمن هلم - 5
  . م عند وقوع اخلطراملرتتبةللمؤمن هل

ذلك حلماية حقوق املؤمن هلم يف حالة و  هي عبارة عن مبلغ يتم إيداعه لدى السلطات النقدية: لوديعةا - 6
  . إفالس آو عجز شركة التأمني عن دفع التعويض املستحق للمؤمن هلم

  االقتصادية يف اتمعوهذا دف تنمية وتطوير اجلوانب : العمل على نشر وتطوير التأمني داخل اتمع - 7
  

 . تصنيف شركات التأمين: 2-2

  :ميكن تصنيف شركات التأمني حسب معيارين أساسني مها
  . وهذا فضال على شركات إعادة التأمني، واملعيار الفين، املعيار القانوين

  : أنواعشركات التأمين وفق المعيار القانوني: 1- 2-2

  : إىل ما يلي تصنف شركات التأمني وفقا للشكل القانوين
يف شركات املسامهة تكون امللكية يف يد محلة األسهم العادية الذي خيتارون جملس اإلدارة : شركات املسامهة) أ

بتويل تسيري الشركة الذي هلم احلق يف الربح الصايف الذي حتققه حيث تقوم هذه الشركات حبماية املؤمن هلم ودفع 
فهي تتميز بكبري رأمساهلا يضمنها عدد  ، ملؤمن منها وحتقق اخلسائر املاليةالتعويضات الالزمة عند وقوع املخاطر ا

  . كبري من املسامهني
نقصد ا اجلمعيات اليت تضم أعضاء يشاركون يف تغطية املخاطر التأمني مقابل : اجلمعيات التعاونية) ب

ميكن لغري محلة أسهم التأمني لدى احلصول على جزء من قسط التأمني، إذا أا تنشا برأمسال غري حمدود كما انه 
ومسؤولية كل عضو حتدد بقيمة االشرتاك احملدد واملطلوب سداده وجملس اإلدارة يشكل بنفس ، هذه اجلمعيات

  . الشكل املتبع يف شركات التأمني املسامهة
التأمني  هذه الشركات تشبه شركات االستثمار فهي ال تصدر امسهاإذ حتل حملها وثائق: شركات الصناديق) ج

حيث أن عائد استثمارااله تأثري كبري فهو ، إدارا تسري من طرف خرباء خمتصني يف جمال التأمنيو  املكتتب فيها
  . يعوض على ارتفاع تكلفة التأمني مقارنة بشركات املسامهة

الدولة بدور املؤمن ميكن للحكومة أن تتدخل لتغطية أخطار احلرب والزالزل والرباكني فتقوم : احلكومة كمؤمن) د 
واهلدف هو إصالح ، حيث تقوم بدورها التأميين بنفسها أو بإسناد هذا العمل إلحدى هيئات التأمني األخرى

  . العجزو  وتوزيع املداخل بعدالة ومحاية األفراد من الفقر، اجتماعي
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 : أنواع شركات التأمين وفق المعيار الفني: 2-2-2

  : الفين إىل ما يليتصنف شركات التأمني وفقا للشكل 
فهي ، متثل شركات التأمني على احلياة احد مكونات النظام املايل يف أي دولة: شركات التأمين على الحياة -

مبثابة وسيط مايل تقوم بتحصيل أقساط التأمني من املؤمن هلم وهم أصحاب وثائق التأمني حلمايتهم ضد املخاطر 
ة ويف نفس الوقت تقوم هذه الشركات بإقراض هذه املبالغ إىل مؤسسات الناشئة عن الوفاة أو العجز أو الشيخوخ

كما قد تقوم بإقراض جزء من هذه األموال للمؤمن هلم بضمان أقساط ،  األعمال األخرى العاملة يف اتمع
عادة التأمني املدفوعة ومن مث فان شركات التأمني على احلياة تقوم بتجميع األموال من خالل أقساط التأمني وإ

  . إىل سوق رأس املال
، عادة ما يقصد بشركات التأمني العام كافة أنواع التأمني عدى التأمني على احلياة: شركات التأمين العام-

وعادة ما ، وهكذا ينحصر التأمني العام يف التأمني العام يف التأمني على املمتلكات واملسؤولية املدنية اجتاه الغري
طار احلريق والسرقة وتأمني النقل بأنواعه يغطي األخطار تتعرض هلا املشحونة إما وثائق يغطي تامني املمتلكات أخ

حيث يدفع مبلغ التأمني للتعويض عن اخلسائر اليت ، فمن أمثلتها التأمني ضد حوادث السيارات، املسؤولية املدنية
  . ماحلقت بالغري أو ممتلك

  : شركات إعادة التأمين:3- 2-2

التأمني على فكرة توزيع املخاطر وقد يطلب من شركات التأمني ا وان تؤمن لعمالئها مبا يزيد على تقوم عمليات 
مث حتول الباقي ، فتقوم شركات التأمني باالحتفاظ لنفسها جبزء مناسب من العمليات اليت تتعاقد عليها، طاقتها

بإعادة "ويطلق على هذه العملية ، ننيإىل شركة أو عدة شركات تأمني أخرى وبالتايل توزع اخلطر على عدة مؤم
  . "التأمني

  . بينما تلقب الشركة اليت أعيد لديها التأمينبشركة إعادة التأمني، تسمى شركة التأمني األوىل بالتأمني املباشر
 . الوظائف الرئيسية لشركات التأمينو  األنشطة: 2-3

التأمني لتمثل يف جمموعها مجلة من األنشطة اليت مبقتضاه تعددت األنشطة الرئيسية اليت يتم القيام ا يف شركات 
إن مل يكن ، يتم حتقيق األهداف املأمولة منها، ومن الصعب حصر كلفة العمليات الدورية لشركات التأمني

غري انه ميكن القول بوجود جمموعة من العمليات التأمينية األساسية اليت ، يستحيل ذلك بسبب كثرا وتنوعها
  : ب أنشطة التأمني وتشملمتثل عص
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إصدار وثائق التأمني بعد حساب قيمة األقساط الواجبة األداء مقابل اخلدمة التأمينية املقدمة وحتصيل تلك 
 مث استثمارها يف جماالت االستثمار املقرر طبقا للقانون ، األقساط

  القيام بعمليات إعادة التأمني  - 
 -  وسدادها للمستأمنني طبقا للعقود ، ا عن األخطار املؤمن ضدهاتقدير قيمة التعويضات الواجب الوفاء

  . املربمة معهم
  . تكوين االحتياطات الفنية املختلفة - 

  : ونتناول يف هذا املطلب فكرة موجزة عن تلك العمليات
  : عمليات وثائق التأمين: 1- 2-3

، تأمينات احلياة جبميع أنواعهاتعددت وثائق التأمينات األشخاص وعمليات تكوين األموال لتشمل تغطية 
كما تتعدد أيضا وثائق تأمينات ،  وعمليات تكوين األموال، وتأمينات احلوادث الشخصية والعالج الطيب

  . واملسؤوليات املتنوعة، النقل البحري والربي واجلوي، املسؤوليات لتغطي أخطار احلريقو  املمتلكات
ق يف قيام طالب التأمني مبأل طلب التأمني أو معاينة الشيء ويف كل األحوال تتلخص إجراءات إصدار الوثائ

وبعد حتديد ، وبعد املوافقة على طلب التأمني تقوم الشركة بإصدار البوليصة من أصل وصورة، موضوع التأمني
وحترير إيصال بقيمة من أصل وصورة على أن يقوم القسم املختص بإثبات بيانات ، قيمة القسط األول وحتصيله

  . قة يف سجل الوثائقويتم إرسال بيان بالوثائق املصدرة يف اية كل فرتة دورية إىل قسم احلسابات العامةالوثي
  : عمليات إعادة التأمين: 2- 2-3

أي (تأمينية تصل قيمة بعضها إىل مئات اآلالف من الدينار اللعمليات اقد تضطر شركات التأمني إىل إبرام عقود 
لدفع مبالغ ضخمة كتعويضات يف حالة حتقيق اخلطر املؤمن ضده مما قد ينتج عنه مما يعرضها ) مبالغ ضخمة

وبالتايل ال تتمكن الشركة من دفع االلتزامات املرتتبة عليها ولذلك تقوم شركات التأمني ، اإلخالل باألسس الفنية
ة أخرى أو عدة شركات التامني بعملية إعادة التأمني أي تقوم بتحويل اجلزء الزائد عن طاقتها االستيعابية إىل شرك

والذي يتم سداده من اإلقساط اليت حتصل ، تساهم يف حتمل املخاطر نظري احلصول على النصيب من األقساط
 أي املعيدة لتامني من املؤمن األصلي وهذا العقد يكون مربم بني الشركة األوىل أي املتنازلة، عليها الشركة األوىل

مه يكون بنيه وبني الشركة ة وال يدخل املؤمن له يف هذا العقد الن العقد الذي ابر الشركةالثانية أي املستقبلو 
  .األوىل
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  : العمليات الخاصة بالتعويضات: 3- 2-3

من خالل الفرتة املالية بسبب ، التعويضات يقصد ا تلك املبالغ اليت قامت الشركة بدفعها فعال إىل املستأمنني
، وميكن تصنيفها ضمن تعويضات حياة وتكوين األموال، انتهاء اجل الوثيقةأو ، حتقق اخلطر املؤمن ضده

  .مسؤولياتو  تعويضات ممتلكات
  : تعويضات الحياة وتكوين األموال: 3-1- 2-3

، أو انتهاء اجل الوثيقة أو وقوع اخلطر املؤمن ضده، يقصد ا تلك املبالغ املدفوعة للمستأمنني إما بسبب الوفاة 
  : ترتيب التعويضات املدفوعة تبعا لسبب استحقاقها كما يليولذلك جند أن 

 أي نتيجة وفاة الشخص املؤمن على حياته : للوفاة - 
  أي النتهاء اجل الوثيقة : للوفاء - 
  أي نتيجة لقيام محلة الوثائق بتصفية وثائقهم واسرتداد قيمتها : باالسرتداد - 
  وهي تلك املبالغ املسددة يف شكل معاشات دورية للمستأمنني أو ورثتهم : معاشات - 
  . وذلك يف حالة حتقيق الشركة لوافرات متكنها من عمل تلك اإلعفاءات: باإلعفاء من سداد األقساط - 
وهي منح إما أن تدفع نقدا للمستأمنني أو ختفض ا قيمة : منح وتوزيع أرباح نقدية أو ختفيض أقساط - 

، ساط اليت تستحق عليهم مستقبال وذلك خصما من أرباح الشركة حسب ما تقتضيه من شروط الوثائقاألق
حبيث تتمثل إجراءات السداد يف حتديد إذن تعويضات تتضمن البيانات الكافية والالزمة عن العملية وموقعا عليه 

  . جب إذن صرفبعدها يتم صرف التعويض للمستأمن أو املستفيد مبو ، من قبل مسئويل الشركة
 : تعويضات الممتلكات والمسؤوليات: 3-2- 2-3

املؤمن ضده ويتم حتديد قيمة تلك ، ومتثل املبالغ اليت تدفعها الشركة لتعويض الضرر الناجم عن وقوع اخلطر
التعويضات بناء على مقدار الضرر الفعلي الذي أصاب املستأمنني بشرط إال يتعدى ذلك قيمة مبلغ التأمني 

حيث ال جمال لتقدير اخلسائر وإمنا يعد مبلغ ، يعكس احلال يف حالة تعويضات احلياة وتكوين األموالوذلك 
وتتمثل إجراءات تقدير التعويضات ، التأمني هو قيمة التعويض الذي تدفعه الشركة للمستأمنني أو املستفيدين

فتقوم الشركة مبعاينة مكان ، جتة عنهاألخبار عن احلادث واألضرار الناو  وسدادها يف تقدمي املستأمن للشركة
ويتوىل قسم التعويضات بدور دراسة كافة ، وإعداد تقرير يتضمن قيمة األضرار الناجتة عن احلادث، احلدث

  . املستندات املطلوبة واستيفاء البيانات الناقصة مث اعتماد مبلغ التعويض

 : عمليات تكوين االحتياطات الفنية: 3-3- 2-3
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مجيع دول العامل على شركات التأمني أن تظهر يف ميزانيتها احتياطات خاصة بعمليات التأمني  تم قوانني يف
ت التجارية األخرى آاألرباح احملتجزة الشائع وتكوينها يف مجيع املنشو  وذلك إىل جانب االحتياطات األخرى

جرى العرف على تسميته يف ويطلق على األوىل اصطالح احتياطات تأمينية وهو اصطالح يتفق يف جوهره مع ما 
علم احملاسبة باملخصصات اليت يتم تكوينها مبقابل االلتزامات حمتملة أو مؤكدة احلدوث مستقبال ولذلك فمن 

وتلتزم ، األنسب أن نطلق عليها اصطالح خمصصات تأمينية أو خمصصات فنية حبيث ينطبق الشكل على اجلوهر
الزمة ملقابلة التزاماا من قبل محلة الوثائق وملستفيدين وجتدر اإلشارة شركات التأمني بتكوين املخصصات الفنية ال

أال وهو ، إىل انه إضافة إىل سبق ذكره من األنشطة الرئيسية لشركات التأمني فهنالك نشاط أخر ال يقل أمهية
 . توظيف األموال يف األسواق املختلفة وهذا ضمانا حلركة األموال وعدم جتمدها

 :شركات التأمين في استثمار  -3

  .االستثمار يف شركة التأمني والرقابة الدولة على هذه الشركات من أهم عملياا لتطور االقتصاد الوطين 

 .استثمارأموال شركات التأمين: 3-1

  :عة االستثمارات في شركات التأمينطبي: 1- 3-1

  : تسعى الشركة المتالك االستثمارات على شكل أصول
وحتقيق عوائد ومكاسب رأمسالية من جراء االحتفاظ باالستثمارات ، طريق التوظيفات املاليةتنمية أمواهلا عن  - 

  . مث إعادة بيعها ثانية، إىل حني ارتفاع قيمتها
  . أو الدخول يف أخرى جديدة، توطيد العالقات التجارية مع الشركات اليت تستثمر فيها أمواهلا - 

اسهم أو يف صورة أصول ملموسة كما هو احلال بالنسبة لالستثمار تكون غالبية االستثمارات يف شكل سندات و 
استثمارات طويلة ، استثمارات قصرية األجل: املباين أو الذهب وتصنيف االستثمارات إىل نوعني مهاو  يف األراضي

  . األجل
عادة هي تلك اليت ميكن حتويلها بسرعة وسهولة إىل نقدية سائلة وتقنيتها : استثمارات قصرية األجل -

  . بقصد املتاجرة فيها وبيعها خالل الدورة
هي اليت يصعب حتويلها إىل نقدية سائلة يف فرتة وجيزة وعادة ما بقصد : طويلة األجل ستثماراتا -

  . االحتفاظ ا ملدة سنة أو أكثر
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عنه نتائج لدرجة أن تقييم أدائها قد يعتمد على ماتسفر ، يعد االستثمار احد أنشطة الرئيسية لشركات التأمني
وترجع هذه احلقيقة إىل ضخامة األموال اليت تتجمع لديها نتيجة لوجود أكثر من مصدر حلصوهلا ، هذا النشاط
  . على األموال

الفوائد مصدر أساسي لتغطية و  يقوم التأمني على احلياة جبمع املدخرات واستثمارها حيث تعترب األرباح
االهتمام الرئيسي حول ما إذا كان جمموع األقساط احملصلة أكثر من أما يف التأمينات العامة يكون ، التعويضات

ومن هنا نستنتج أن النوع األول يستثمر أمواله يف استثمارات ، التعويضات املدفوعة للمؤمن هلم يف نفس السنة
  .إما الثاين فيوجه أمواله إىل استثمارات قصرية األجل، طويلة األجل

  : نخصائص اموالشركات التأمي:2- 3-1
  . الرحبية، الضمان، السيولة: ان استثمار شركات التأمني تقوم على ثالثة حماور أساسية هي

نعين بالسيولة توفري اموال سائلة كافية لدى املؤسسة ملواجهة االلتزامات املرتتبة عليها : السيولة: 2-1- 3-1
كما ،  باملؤسسة واالستمرارباالنتاج والتشغيلفالسيولة دف اىل الوفاء بااللتزامات لتعزيز الثقة ، عند استحقاقها

ميكن للمؤسسة أن تواجه مشاكل فيالسيولة منها احلصول على اخلسائر العمال املؤسسة وعدم حتديد الوقت 
فيجب على ، املناسب لتدقيق االموال املؤسسة والوفاء بااللتزامات املرتتبة عليها فاذا ما استمرت هذه املشاكل

حسب طبيعة االلتزمات ، ولتحقيق السيولة جيب على شركات التأمني توزيع استثمارا. املؤسسة ان تصفي
وهده تتطلب وجود سيولة اموال حتت الطلب وجيب على الشركة املرعاة ، فهنالك التزامات دورية قصرية االجل

راعي السيولة ضمانا فشركات التأمني ت، واالهتمام ذا اجلانب شأنه يف ذلك السيولة بالنسبة للبنوك التجارية
  . للوفاء وبتعهدات وتعويضات محلة الوثائق

فيتحقق الربح ، دف مجيع املؤسسات اىل حيقيق الرحبية واليت من خالهلا يستمر بقاءها: الرحبية: 2-2- 3-1
األوىل هي حماولة استثمار األموال بطريقة ميكن ا حتقيق أكرب عائد ممكن مع عدم ، عملية ذات خطوتني

أما الثاين فهي اجتهاد يف ترتيب األموال بشكل ميكن احلصول على أكرب عائدممكن دون ، حية بالسيولةالتض
مفهوم االقتصادي ، التعرض ألخطار بالغة وللربح مفهومامتفهوم حماسيب تعين به الفرق بني االيرادات والنفقات

  . ة زمنية معينةويعين مقدار التغري يف القيمة الصافية للوحدة االقتصادية خالل فرت 
ألن األموال املستثمرة يف معظمها أموال ختص محلة الوثائق وعليه ، الضمان امر ضروري: الضمان:2-3- 3-1

سواء كانت حمددة بواسطة القانون أو بقرارات ، وتلتزم شركة التأمني بأن تستثمر هذه األموال يف اوعية مضمونة
ادارية وبصفة عامة حتذر شركات التأمني من تلجأ اىل أستثمارات مرتفعة املخاطر بغرض احملافظة على قيمة 
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ونقص هنا باحملافظة على قيمة األصول احلقيقية وليست االمسية ملواجهة ، األصول حىت ولو أخنفض العائد
  . التضخم

  ستثمار شركات التأمين أشكال اال: 3-2

جتمع شركات التأمني األقساط الستثمارها يف عدة أشكال لتحقيق عوائد تستعملها يف تسديد التزاماا فوجب 
  : وإقراض برهون، علينا تبيان مكونات حمفظة استثماراا واليت تتنوع يف شكل أوراق مالية واستثمارات عقارية

  :الماليةاالستثماراتفي األوراق : 1- 3-2

حبيث مل ، السياسية خالل العقدين املاضيني إىل منو سريع يف حجم األسواق املاليةو  أدت التطورات االقتصادية
يعد املكان شرطا أساسيا لوجود السوق بعد أن جنحت وسائل االتصال احلديثة املختلفة يف جتاوز احلدود واألطر 

مما أعطى هذه األسواق ، عقد سواء مباشرة أو عن طريق وسطاءوأصبحت الصفقات املالية ت، املكانية والتقليدية
وبكفاءةعاليةيف ظل ، مرونة عالية وتنوعا كبريا، أضحت معه الصفقات املالية تربم بكل سهولة مهما كان حجمها

ملالية وتأخذ االستثمارات يف األوراق ا، طبيعةاملتعاملينونوعيةاألدوات املاليةاملستخدمةو  توافر كم كبري من نوعية
  . شكل االستثمار يف األموال املقرتضة أو يف األموال اململوكة

  : االستثمارات في األموال المقترضة: 2- 3-2

ومبعىن أخر فهي عبارة عن دين مستحق ، تتمثل يف سندات تنطوي على عالقة دائنة للجهة أو الشركة املصدرة
األوراق التجارية ، السندات احلكومية وسندات الشركات ومن أمثلتها، للشركة املستثمرة لدى اجلهة املستثمر فيها

وتتميز تلك األدوات بوجود تاريخ االستحقاق حمدد السرتداد املوال املستثمر ، واألسهم املمتازة واجبة السداد
  : وتصنيف أدوات االستثمار يف األموال املقرتضة بدورها إىل، فيها

  . أجال استحقاقهاأدوات مشرتاة بقصد االحتفاظ ا حىت حلول - 
  لتحقيق مكاسب نتيجة تغريات أسعارها يف األجل القصري، أدوات مشرتاة بقصد املتاجرة فيها- 
  : االستثمار في األموال المملوكة: 3- 3-2

ينطوي االستثمار يف األموال اململوكة على حق امللكية يف مشروع معني كاألسهم العادية واملمتازة وال ترتبط عادة 
كذلك فان ،  وبالتايل فهي ال تطلب سداد يف تاريخ معني من جانب الشركات املصدرة هلا، استحقاق حمددبتاريخ 

  . العائد على تلك احلقوق غالبا ما يكون يف صورة توزيعات أرباح
  : االستثمارات العقارية: 4- 3-2
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، غرض املتاجرة أو طويلة األجلل، تلجا شركة التأمني الستثمار جزء من أمواهلا يف شكل استثمارات عقارية ثابتة
  : وتكمن مربرات اقتناء العقارات فيما يلي

وعلى ، حاجة شركات التأمني موعة متنوعة من العقارات كأصول ثابتة تستخدمها يف إدارة أنشطتها املختلفة
ة لشركات التأمني إال انه بالنسب، الرغم من انه ميكن اختيار بديل االستئجار من الغري فيما خيتص بتلك العقارات

ولكن بسبب ما تنطوي عليه ملكية الشركة ملبانيها ، يعد بديل التملك هو املفضل ليس باخنفاض تكلفة أحيانا
  . من معان ودالالت يف سوق التأمني ابسطها أا متثل برهانا ملموسا على قوة واستقرار املركز املايل للشركة

، املضمونة نتيجة ازدياد قيمتها عرب الزمنو  نطاق االستثمارات اجليدةالعقارات و  يدخل االستثمار يف األراضي- 
مما ييسر فرصة حتقيق مكاسب رأمسالية يف اآلجال الطويلة كما ميكن للمستثمر فيها أن حيصل على عوائد دورية 

  . وبصفة منتظمة يف صورة إجيارات يف حالة القيام بتأجريها للغري
  : قارية ختتلف فيما بينها حسب اهلدف من متلكهاتوجد ثالثةأنواعلالستثمارات الع

وقد مت شراؤها أو بناؤها بقصد ، متتلكها الشركة دف استخدامها يف نشاطها العادي: استثمارات عقارية ثابتة -
  . استخدامها بصفة دائمة ومستمرة دون وجود أية نية لبيعها أو التخلص منها مادامت صاحلة لالستخدام

  . هي عقارات متتلكها الشركة دف إعادة بيعها يف اآلجل القصري: للمتاجرةاستثمارات عقارية  -
متتلكها الشركة دف احلصول على عوائد سواء يف اجل طويل بعد إعادة : استثمارات عقارية طويلة اآلجل -

  . أو مبجرد حتقيق أرباح بصفة مستمرة من وراء متلكها، بيعها
  : اإلقراض برهون: 5- 3-2

اإلقراض برهون يف دين طويل اآلجل ميلك الدائن فيه أولوية مضمونة حلقه يف املطالبة بواحد أو أكثر من يتمثل 
، أصول وموجودات املدين وبالتايل بيعها إجباريا من خالل نزع ملكية الرهينة إذا مل يدفع الدين يف ميعاد احملدد

، زراعية، وميكن تصنيفها إىل قروض سكنيةوهي حتتل جزء ال بأس به منمحفظة استثمارات شركات التأمني 
  . جتارية وصناعية

حيث ال ميكن تدبري ، يعد النوع األكثر شيوعا حيث يرتبط بتمويل عقارات أو شقق سكنية: القروض السكنية - 
  . مثن شراءها نقدا بالكامل فيقوم املشرتي بتمويل جزء من مثن الشراء نقدا والباقي بقرض

دف إنتاج احملاصيل املختلفة أو املراعي الالزمة ، يل األنشطة استصالح وزرع األراضيمتو : القروض الزراعية- 
  . لتنمية واحلفاظ على الثروة احليوانية
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وأيضا للمشاركة يف ، تتيح فرصة جيدة للحصول على عوائد استثمار مرتفعة: القروض التجارية والصناعية - 
  . املكاسب املتوقع حتقيقها مستقبال

 :مينأرقابة الدولة لشركات الت: 3-3

حتض التأمينات يف عصرنا احلايل بإقبال واسع من طرف خمتلف القطاعات واليت ختضع إىل تقلبات املخاطر اليت 
حيث تأخذ شركات التأمني على عاتقها تغطية هذه املخاطر ، غلب األحيان حتمل عواقبها املاليةأال ميكن هلم يف 

ونظرا ملا حتققه ، الناجتة عنها مقابل األقساط النقدية اليت تقدم إليها من قبل املؤمن هلموضمان التعويض احلوادث 
، من نتائج عمدت الدولة لفرض رقابة صارمة على خمتلف أنشطتها وهذا لضمان التسيري األمثل للعملية التأمينية

  : وترجع أسباب هذا االهتمام إىل ما يلي
والتأكد من مقدرا على تسديد ، اقبة التعويضات يف حالة حتقيق اخلطرضمان حقوق املؤمن واملؤمن له ومر  -

  . مستحقاا اجتاه املؤمن له
  . حىت ال تتسبب يف مشاكل االقتصادية كالتضخم مثال، محاية األموال اليت حبوزا ومراقبة عملية تسيريها -
  . ملال األدىن لتغطية نشاطاابتوفري رأس ا، مراقبة احتياطاا التقنية واليت تتماشى وحجم أعماهلا -
  . حتقيق درجة عالية من املرد ودية ألموال املؤمن هلم عن طريق تنظيم استثمارها يف فرص جيدة -
  . التأكد من تقدمي شركات التأمني لتشكيلة مناسبة خلدمات التأمينية وحبجم مالئم للجمهور -
  .حتديد معدالت التأمني بشكل يضمن حتقيق أرباح معقولة -
  . وترقية السوق الوطنية وفتحها للمنافسة، تنظيم عملية إنشاء وتكوين شركات تأمني جديدة -
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  .المالي األداءعموميات حول تقييم  -1

يعمل تقييم األداء يف املؤسسات االقتصادية على إجياد كافة الثغرات والنقائص باملؤسسة وحتديد طرق عالجها 

  .ومتابعة تنفيذ املقرتحات والتوصيات الالزمة لعالج ذلك

لتقييم األداء املايل وهذا يساعد قياس كما أن جناح املؤسسات االقتصادية يتوقف على وجود مؤشرامتعايري عالية 

  . مستوى النشاط املؤسسة وحتسني أدائها

  .وأهميتهالمالي األداءتعريف : 1-1

  المالي األداءتقييم تعريف : 1- 1-1

ليس من ، املايل األداءمفهوم  إىلنشري  أنالبد ، املايل األداءنتطرق لتعريف تقييم  أنقبل : املايل األداءتعريف 

  :وذلك نظرا الختالف وجهات النظر بني الكتاب والباحثني حيثيعرفها، املايل لألداءالسهل حتديد مفهوم دقيق 

معينة  ، للتعرف على الوضع املايل القائم يف املؤسسة يف حلظة أداةاملايل انه  األداءيعرف " محمود الخطيب"

  1.رتة معينةيف السوق يف يوم حمدد وف أوألداءأسهمهااملؤسسة  أداةجلانب معني من  أوككل 

 اآلجلذات  االستخداماتملواردها يف  األمثلعلى انه قدرة املؤسسة على االستغالل : كما ميكن تعريفه على انه

  2. القصري من اجل تشكيل ثروةو  الطويل

املرد املايل على انه تعظيم النتائج وذلك من خالل حتسني  األداء“ يوسف قريشي، لياس بن ساسيإ" أيضاويعرفه 

املدى املتوسط والطويل بغية حتقيق  إىلبصفة مستمرة متتد  اإليراداتويتحقق ذلك بتدنيه التكاليف وتعظيم  ودية

  3. األداءالرتاكم يف الثروة واالستقرار يف مستوى 

الغرض منها ، عملية الحقة لعملية اختاذ القرارات إااملايل على  األداءعملية تقييم  إىلينظر املفكرين والباحثني 

  4. االقتصادي للمؤسسة يف تاريخ معنيو  فحص املركز املايل

حيث يعترب ، املاديةو  املالية، املوارد البشرية إدارةاملايل للمؤسسة تقدمي حكم ذو قيمة حول  األداءكما يعين تقييم 

 :األداء املايل
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  حتفيز الختاذ القرارات االستثمارية أداة - 

  .لتدارك الثغرات واملشاكل اليت قد تظهر أداة - 

املايل واملتمثل يف انه مدى جناح املؤسسة يف استغالل  لألداءتعريف  إعطاءالسابقة ميكن  التعارفمن خالل 

  .اإلدارةسبقة مسبقا من طرف امل األهدافوحتقيق ، استغالل  أحسناملوارد املتاحة لديها من موارد مادية ومعنوية 

  :المالي األداءتعريف تقييم  -

املوارد الطبيعية واملادية واملالية املتاحة للمؤسسة  إدارةاملايل للمؤسسة تعين تقيم حكم على  األداءعملية تقييم 

املنتظرة يف  أواملايل للمؤسسة قياسا للنتائج احملققة  األداءيعترب تقييم  أي، خمتلفة أطرافوذلك خلدمة رغبات 

  . ضوء معايري حمددة

اليت هلا عالقة  األطرافوذلك ملا خيدم خمتلفة  األمهيةاملايل للمؤسسة عملية بالغة  األداءتعترب عملية تقييم 

  : التالية ألسبابباملؤسسة وذلك 

  . مما يسمح باحلكم على الفاعلية، حتديد مستوى حتقيق األهداف من خالل قياس ومقارنة النتائج- 

  املوارد املستخدمة مما يسمح باحلكم على الكفاءةو  حتديد األمهية النسبية بني النتائج- 

أما الكفاءة فهي تقوم على االستخدام ، حيث إن الفاعلية هي حتقيق األهداف املسطرة وفقا للموارد املتاحة

  . األمثل للموارد املتاحة بفرض الوصول لألهداف املسطرة

كبرية الستمرار نشاط   أمهيةاملايل يف املؤسسة االقتصادية  األداءلعمليةتقييم  إن: المالي أهميةاألداء: 2- 1-1

  1:املؤسسة حيث متكن يف مايلي

  .متابعة ومعرفة نشاط املؤسسة وطبيعتها- 

  . متابعة ومعرفة الظروف املالية واالقتصادية احمليطة- 

  .عملية التحليل ومقارنة وتقييم البيانات إجراءاملساعدة يف - 

  . املساعدة يف فهم البيانات املالية- 

ختضع من خالل توجيه نشاطام حنو ااالت اليت  األهدافمساعدة املسؤولني على اختاذ القرارات اليت حتقق - 

 . للقياس واحلكم
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  المالي األداءمصادر معلومات عملية تقييم : 1-2

 تتميز باملصداقية أن ويشرتط يف املعلومات، األداءمرحلة من مراحل عملية تقييم  أولتعترب عملية مجع املعلومات 

، األداءولقد تعددت مصادر املعلومات اليت يعتمد عليها تقييم ، املوثوقية والشفافية وان تكون يف الوقت املناسبو 

  . خارجية وأخرىمصادر داخلية  إىلوتنقسم هذه املصادر 

  : الداخليةالمصادر : 1- 1-2

ميزان ، دفرت اليوميةحسابات النتائج، احملاسبيةهذه املعلومات يف خمرجات النظام احملاسيب وهي امليزانية تتمثل 

  1.وغريها من الوثائق احملاسبية، املراجعة

احملاسبية فهناك الكثري ممن هناك العديد من التعاريف اليت تطرقت للميزانية : تعريف الميزانية:1-1- 1-2

وباجلانب األيسر  ، )أو ممتلكاا(ويظهر باجلانب األمين أصول املؤسسة  ، يعد بتاريخ معني ، يعرفها كوا جدول

 ).أو األموال اخلاصة للمؤسسة وكذا التزاماا حنو الغري(خصومها 

 26املؤرخ بتاريخ  08/156من املرسوم التنفيذي  32كما مت تعريف امليزانية وفق النظام احملاسيب املايل يف املادة 

يربز عرض األصول  ، حتدد امليزانية بصفة منفصلة عناصر األصول وعناصر اخلصوم: كالتايل  2008ماي 

  واخلصوم داخل امليزانية الفصل بني العناصر اجلارية والعناصر غري اجلاري

أي أا ، صورة لوضعية املؤسسة يف وقت ما": أا حيث عرفت على، ويطلق عليها أيضا قائمة املركز املايل - 

كما يقصد بقائمة ،  األخر به اخلصوم و  تظهر ذمة املؤسسة يف جدول مكون من قسمني قسم به عناصر األصول

  1. املركز املايل ما لدى املؤسسة من ممتلكات أو موجودات يف حلظة زمنية معينة

  : شكل الميزانية -أ

ويف ، الغري اجلارية واألصولاجلارية  األصولبني  األصولحسب النظام احملاسيب املايل يتم الفصل يف جانب 

  . اخلاصة غري اجلارية واخلصوم اجلارية األموالجانب اخلصوم يتم الفصل بني رؤوس 

  :لألصولبالنسبة *

املوجهة لالستعمال  األصولاملوجهة خلدمة املؤسسة بصفة دائمة وتشمل  األصولوهي : غري اجلارية األصول - 

املستمر لتغطية احتياجات أنشطة الكيان وكذلك االصول اليت مت حيازا لغرض توظيفها على املدى الطويل 

  . شهر ابتداء من تاريخ اية الدورة12خالل ) اي بيعها (االجل او غري املوجه الن يتم حتقيقها 

  .مثل التثبيتات املعنوية والعينية واملالية) أكثر من سنة(عناصر األصول اليت تستخدم بشكل دائم  تتضمن
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  . وهي األصول اليت تتوقع املؤسسة بان يتم بيعها أو استهالكها خالل دورة االستغالل العادية: اجلارية األصول - 

إضافة ... .املنتجات، املواد األولية، كالبضائع،  تتضمن عناصر األصول اليت ميكن بيعها أو استهالكها خالل سنة

  1. األموال املوجودة يف البنك والصندوق، إىل الزبائن

  : بالنسبة للخصوم*

نتيجة السنة ، االحتياطات، تشمل املوارد اخلاصة بأصحاب املؤسسة مثل رأس املال: رؤوس األموال اخلاصة - 

  املالية

  ).طويلة اآلجل (اخلارجية للمؤسسة واليت تزيد مدا عن السنة تشمل الديون : اخلصوم غري اجلارية - 

تعترب اخلصوم خصوما جارية عندما تتوقع تسديدها خالل دورة االستغالل العادية او خالل : اخلصوم اجلارية - 

. السنةشهر املوالية لتاريخ اية الدورة احملاسبية تشمل ديون املؤسسة قصرية اآلجل واليت يتم تسويتها خالل 12
2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )األصول (جدول الميزانية المالية ) 01(الجدول رقم 
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 nأرصدة /اهتالكات nإمجايل  األصول

  )الغري اجلارية ( ة تثبامل األصول

  فارق االقتناء

  )املعنوية (التثبيتات الغري املادية 

  

  التثبيتات املادية

  التثبيتات اجلاري اجنازها

  التثبيتات المالية

  املوضوعة موضع املعادلة املؤسسات املشاركةالسندات 

  املسامهات األخرى وحسابات الدائنة امللحقة ا

  السندات األخرى املثبتة

  القروض واألصول األخرى غري اجلارية

  ضرائب مؤجلة على األصل

  

207  

  )207خارج (20

  

  )222خارج(21/22

23  

  

265  

  

  )269، 265خارج(26

271/272/273  

274/275/276  

  

2907-2807  

  )2807خارج ( 280

  ) 2907خارج( 290

292 ،291 ،282 ،

281  

293  

      جمموع األصول الغري اجلارية

  اجلارية األصول

  املخزونات اجلاري اجنازها

  االستخدامات املماثلة –حسابات الدائنة 

  الزبائن

  املدينون اآلخرون

  

  

  

  الضرائب ومشاها

  األصول اجلارية األخرى

  يماثلهاالموجودات وما 

  األموال املوظفة وغريها من األصول اجلارية

  اخلزينة أموال

  

38 إىل 30  

 

)419خارج(41  

42/43/44مدين 409  

)448اىل444خارج (  

489 ،486 ،46 ،45  

447 ،445 ،444  

  48مدين 

  

  )509خارج (50

  59وغريها من 519

  52مدين/51املدينون 

54 ،53  

  

39 

 

491 

      جمموع األصول اجلارية

      اموع العام لألصول

  .125ص، اجلزائر، دار بلقيس للنشر، النظام احملاسيب املايل: المصدر
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  )الخصوم (الميزانية المالية ) 2(الجدول رقم 

 nإمجايل   اخلصوم املالية

    رؤوس األموال الخاصة

  )او حساب االستغالل(راس املال الصادر 

  راس املال الغري املستعان به

  واالحتياطاتالعالوات 

  فارق اعادة التقييم

  )1(فارق املعادلة 

  )1) (النتيجة الصافية حصة امع ( النتيجة الصافية 

  ترحيل من جديد، رؤوس االموال اخلاصة االخرى

101 -108  

109  

104 -106  

105  

107  

12  

11  

    )1(حصة شركة المجمع 

    )1(حصة ذوي االقلية 

    )1(المجموع 

    الخصوم الغير الجارية

  القروض والديون املالية

  )املرصود هلا و  املؤجلة(الضرائب 

  الديون االخرى الغري اجلارية

  املؤونات واملنتاجات املدرجة يف احلسابات سلفا

17 ،16  

155 ،134  

229  

  )155/131/132خارج(15

    المجموع الخصوم غير الجارية

  اخلصوم اجلارية

  املوردون واحلسابات امللحقة

  الضرائب دائنة

  الديون املدينة االخرى

  خصوم

  اموال اخلزينة

  

  444 ، 445، 447اعتماد409خارج(40

  447و 445و 444

خارج 44، 43، 42دائن  509، 419

  48، 45، 46،  447اىل 444

519  

    )3(مجموع الخصوم الجارية 

    مجموع العام للخصوم

 .126,127مرجع سبق ذكره ص، النظام احملاسيب املايل اجلديد: المصدر
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تعرب امليزانية االقتصادية عن جمموع االستخدامات املوجهة لدورة االستغالل : الميزانية االقتصادية:1-2- 1-2

 األموال اخلاصة(ومصادر متويل هذه االستخدامات ، احتياجات يف رأس املال العاملو  االستثمارات الصافية( 

  1. القتصاديةوالشكل املوايل يبني بنية امليزانية ا) االستدانة الصافية و 

  . بنية الميزانية االقتصادية: )1(الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  .156ذكره ص مرجع سبق ، يوسف قريشي، الياس بن ساسي: المصدر

  

  

  

  

  

ز يرب ، املؤسسة خالل السنة أجنزاواملنتوجات اليت  إمجاليلألعباءهو كشف : حسابات النتائج: 1-3- 1-2

  : ويكون شكله كمايلي ، النتيجة الصافية للسنة املالية
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N   البيان السنة 

 املنتجات امللحقةو  املبيعات 

 اإلنتاج املخزن أو املنتقص من املخزون

 املثبتاإلنتاج 

 إعانات االستغالل

 إنتاج السنة المالية -1 

 املشرتيات املستهلكة 

 االستهالكات األخرىو  اخلدمات اخلارجية

 استهالك السنة المالية -2 

 )2-1(القيمة المضافة لالستغالل  -3 

 أعباء املستخدمني 

 الضرائب والرسوم واملدفوعات املماثلة

 إجمالي فائض االستغالل-4 

  األخرىاملنتوجات العملياتية  

 األخرىالعملياتية  األعباء

 املخصصات االهتالكات واملؤونات واخلسائر القيمة

 اسرتجاع على خسائر القيمة واملؤونات

 النتيجة العملياتية -5 

  املنتوجات املالية 

 املالية األعباء

 النتيجة المالية -6 

 )6-5(النتيجة العادية قبل الضرائب  -7 

 الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية 

 عن النتائج العادية) تغريات (الضرائب املؤجلة 

 العادية األنشطةمجموع المنتوجات  

 العادية أعباءاألنشطةمجموع  

 العادية لألنشطةالنتيجة الصافية  -8 

  منتوجات –عناصر غري عادية  

 أعباء –عناصر غري عادية 

 عاديةالنتيجة غير -9 

 صافي نتيجة السنة المالية -10 

    حصة الشركات الموضوعة موضوع معادلة في الناتجة الصافية

    )1(النتيجة الصافية للمجموع المدمج  -11

  )1(ومنها حصة ذوي األقلية 

  )1(حصة امع 
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امليزانية املالية وجدول حسابات النتائج ال يسمحان مبعرفة التغريات اليت  إن: جدول التمويل: 1-4- 1-2

، صورة للذمة املالية للمؤسسة يف وقت معني بأافامليزانية مت تعريفها ، حتدث يف عناصر الذمة املالية للمؤسسة

مة املالية والعالقة املوجودة  عناصر الذالتغريات اليت حدثت يف إلظهاروملعاجلة نقائص امليزانية جاء جدول التمويل 

  . جمموعة من الصور لفرتات متتالية إذابني نشاط املؤسسة وذمتها املالية فجدول التمويل يعترب 

وعليه ميكن تعريف جدول التمويل على انه البيان الذي يشرح التغريات اليت حتدث يف الذمة املالية للمؤسسة بني 

حبيث هذا اجلدول يوضح ، هذه الفرتة غالبا بسنة النشاط وهي السنة امليالديةفرتتني سابقتني متتاليتني ويعرب عن 

لنا مصدر املوارد اجلديدة اليت حتصلت عليها املؤسسة يف السنة الثانية املدروسة واالجتاهات اليت استعملت فيها 

  . أخرىمن جهة 

سبب اللجوء ملصادر متويل خارجية  عن: األسئلةللعديدة من  إجاباتفان جدول التمويل يعطي  أخرىبعبارة  أو

  .أسئلةواخلصوم خالل سنة وما شبه ذلك ومن  األصولوعن حركة ، وعن الكيفية اليت مت ا متويل التوسعات

  " األموالمجموع "جدول التمويل ) 4(الجدول رقم 

  : استثمارات صناعية وجتارية

  يف االستثمارات الثابتة

  يف احتياجات رأس املال

  داخليةموارد خاصة 

  )قبل األعباء املالية (طاقة التمويل الذايت 

  تنازل عن االستثمارات

  : استثمارات مالية

  يف االستثمارات الثابتة

  يف سندات التوظيف

  يف املتاحات

  : موارد خارجية خاصة

  )دون العوائد املوزعة (زيادة رأس املال 

  : موارد االستدانة

  واألعباء املالية تسديد القروض القدمية(القروض اجلديدة 

  .108ص ، مرجع سبق ذكره ، تودرت أكلي: المصدر

  

  

  

  

  

  : جدول تدفقات أموال الخزينة: 1-5- 1-2
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هو تلك األداة الدقيقة املستخدمة للحكم على فعالية تسيري املوارد املالية واستخداماا وذلك اعتمادا على عنصر 

ويعترب كجدول قيادة يف يد القمة ، احلكم على تسيري مالية املؤسسةاخلزينة الذي يعد املعيار األكثر موضوعية يف 

تتخذ على ضوئها جمموعة من القرارات اهلامة كتغري النشاط أو التوسعية أو ) اإلدارة العليا ( االسرتاتيجية

سسة االنسحاب منه أو النمو وغريها ويهدف إىل إعطاء مستعملي الكشوف املالية أساسا لتقييم مدى قدرة املؤ 

  . على توليد األموال وكذلك املعلومات بشان استخدام السيولة املتاحة لدى املؤسسة
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  جدول تدفقات أموال اخلزينة) 5(جدول رقم 

السنة المالية 

N-1 

السنة المالية 

N  

 البيانات مالحظة

  تدفقات أموال اخلزينة املتأتية من أنشطة العملياتية   

  التحصيالت املقبولة من عند الزبائن

  العاملنيو  املردودينمبلغ املدفوع 

  املدفوعةو  املالية األخرىاملصاريف و  الفوائد

  الضرائب عن النتائج املدفوعة

  تدفقات اخلزينة قبل العناصر الغري عادية

  

 )يجب توضيحها (تدفقات األموال الخزينة المرتبطة بالعناصر الغير عادية    

 )أ(العملياتية تدفقات أموال الخزينة الصافية المتأتية من األنشطة    

 تدفقات الخزينة المتأتية من أنشطة االستثمار   

  املسحوبات عند االقتناء التثبيتات مادية أو غري مادية   

  التحصيالت عن عمليات البيع تثبيتات املالية

  الفوائد اليت مت حتصيلها عن التوظيفات املالية

 أقساط املقبوضة من النتائجو  احلصص

 )ب(الخزينة المتأتية من أنشطة االستثمار  تدفقات األموال   

 تدفقات األموال الخزينة المتأتية من أنشطة التمويل   

  التحصيالت يف أعقاب إصدار األسهم   

  غريها من التوزيعات اليت مت القيام او  احلصص

  التحصيالت املتأتية من القروض

 تسديدات القروض أو الديون األخرى املماثلة

 )ج(التمويل  األنشطةصافي التدفقات الخزينة المتأتية من    

 شبه السيولو  الصرف على السيول تأثريات التغريات سعر   

 )ج +ب+أ(تغيير أموال الخزينة    

  معادالا عند افتتاح السنة املاليةو  أموال اخلزينة   

 معادالا عند إقفال السنة املاليةو  أموال اخلزينة

 أموال اخلزينة خالل فرتةتغيري    

 املقاربة مع النتيجة احملاسبة   
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  : المصدر

  : الخاصة األموالجدول تغير رؤوس : 1-6- 1-2

منها  تتألفيف كل عنوان من عناوين اليت  أثرتاخلاصة حتليال للحركات اليت  األمواليشكل جدول تغري رؤوس 

   .اخلاصة للمؤسسة خالل السنة املالية األموالرؤوس 

  : ومن املعلومات الدنيا املطلوب تقدميها يف هذا اجلدول خيص احلركات املتصلة مبايلي

   .النتيجة الصافية للسنة املالية - 

   .األموالمباشرة كرؤوس  تأثريهااملسجلة  األخطاءتغريات الطريقة احملاسبية وتصحيحات  - 

   .هامة األخطاءتصحيح  إطاراخلاصة ضمن  األموالاملسجلة مباشرة يف رؤوس  واألعباءاألخرىاملنتجات  - 

  ...). .التسديد، االخنفاض، االرتفاع(عمليات الرمسلة  - 

   .توزيع النتيجة والتصحيحات املقررة خالل السنة املالية - 

  اخلاصة حسب النظام احملاسيب املايل األموالعرض جدول تغري رؤوس  - 

  : المالحق

امللحق هو وثيقة شاملة تنشئها املؤسسة دف تكمله وتوضيح فهم امليزانية وجدول حسابات النتائج فهو ميكن 

حسابات النتائج بأسلوب أخر وتقدم هذه املالحق نوعني من و  أن يقدم املعلومات اليت حتتويها امليزانية

  :املعلومات

   .لتكملة وتفصيل بعض عناصر امليزانية وحسابات النتائجاملعلومات الكمية أو الرقمية املوجهة - 

   .املعلومات الغري الرقمية وتتمثل يف التعليقات- 

  المصادر الخارجية: 2- 1-2

  : وميكن تصنيفها إىل نوعني من املعلومات، تتحصل املؤسسة على هذا النوع من املعلومات من حميطها اخلارجي

هذه املعلومات باحلالة االقتصادية حيث تبني الوضعية العامة لالقتصاد تتعلق : المعلومات العامة: 2-1- 1-2

نتائجها بطبيعة احلالة االقتصادية  تأثريوبسبب اهتمام املؤسسة ذا النوع من املعلومات هو ، يف فرتة زمنية معينة

سري ومات على تفكما تساعد هذه املعل،  التدهور االقتصادي وغريها من تغريات االقتصاديةو  للمحيط كالتضخم

  1.نتائجها والوقوف على حقيقتها

                                                           
� ا�-زا�ر ، ���وس 
 �رك -1��
� دوان ا�
ط و��ت ا�-���
  . 17ص  ، 2004، (���ر ا�
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فهذا النوع من املعلومات على العموم تتحصل عليه املؤسسة من إحدى : المعلومات القطاعية: 2-2- 1-2

ااالت املتخصصة دف إجراء ، النشرات االقتصادية، تقارير املنظمات االقتصادية والدولية: األطراف التالية

حيث يتم جتميع املعلومات وحتليلها واستخراج نسب قطاعية بناء عليها يتم ، املالية واالقتصاديةخمتلف الدراسات 

  . إجراء املقارنة

  المالي أسس ومراحل عملية تقييم األداء: 1-3

  . األداءالعامة لتقييم  األسس: 1- 1-3

  :أمههاالعامة  األسسعلى جمموعة من  األداءترتكز عملية تقييم 

حتديد  أواللذلك ينبغي ، حتقيقها إىلتسعى  أهدافلكل مؤسسة : المؤسسة أهدافتحديد : 1-1- 1-3

 أهدافوتتحدد أمهيتهاحسب  األهدافكما جيب ترتيب هذه ،  التحقق من واقعيتهاو  دراستهاو  األهدافهذه 

 اإلنتاجاملؤسسة عادة يف  أهدافنشاط هذه الوحداتوتتمثل  أوجهو  عدد من االت أساساملؤسسة على 

كذلك جيب التنسيق بني كل هذه سواء و  التحديد واالبتكار، االستمراريةو  البقاء، الرحبية، التسويقو 

  . أوتكتيكيةاسرتاتيجية

في ضرورة وضع خطط تفصيلية األساسيتمثل هذا  :األهدافوضع الخطط التفصيلية لتحقيق : 1-2- 1-3

  . النشاط جماالتلكل جمال من 

لكل جمال من ااالت النشاط يف املشروع لتحديد طرق  أوأكثروضع خطة : ويقصد باخلطط التفصيلية

  . ويف الفرتة احملددة له، احملددة يف جمال معني تنفيذاألهداف

ضرورة حتديد مراكز املسؤولية املختلفة واليت  األداءتتطلب عملية تقييم : تحديد مراكز المسؤولية:1-3- 1-3

وهلا اختاذ القرارات الكفيلة بتنفيذ هذا النشاط ويف ، نشاط معني بأداءيف الوحدات التنظيمية املختصة تتمثل 

اختصاصات كل مراكز  األداءإيضاحاملوضوعة حتت تصرفها وتتطلب عملية تقييم  اإلنتاجيةحدود املوارد 

نشاط كل مركز على  تأثريومدى ، ضالبع يبعضهاونوع العالقات التنظيمية اليت تربط هذه املراكز ، املسؤولية

  . األخرىاملركز  أنشطة

 األداءيتم تقييم  أساسهاتعترب خطوة حتديد املعايري اليت على :للنشاط األداءتحديد معايير : 1-4- 1-3

وبالتايل تتعدد ، اجلوانب يف عملية التقييم أهمعلى مستوى املسؤولية فيها من  األداءتقييم  أو، بأكملهااملؤسسة

  . األداءاملؤشرات املتاحة لذا جيب انتقاء املعايري واملؤشرات املناسبة ملستوى و  املعايري
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ضرورة وجود جهاز للرقابة  األداءتتطلب عملية تقييم  :توفر جهاز مناسب لرقابة على التنفيذ: 1-5- 1-3

 أمهيتهويستمد جهاز الرقابة  اإلداريةاألغراضمراقبة التنفيذ الفعلي وتسجيل النتائج الستخدامها يف و  خيتص مبتابعة

  . من االرتباط الوثيق بني فعالية الرقابة ومدى دقة البيانات املسجلة

 أنمما الشك فيه : الفعلي باألداءتصميم نظام معلومات لمتابعة وحصر البيانات المتعلقة :1-6- 1-3

ولنجاح عملية تقييم ، املعلومات والبياناتيؤدي انسياب ، عملية يتطلب ضرورة توفر نظام معلومات به أيجناح 

بنتائج التنفيذ الفعلي حىت ميكن وجود نظام للمعلومات يعمل على جتميع البيانات املتعلقة  األمريتطلب  األداء

التقرير  وإدارةاملؤسسة  أعمالنتائج املتعلقة بتقييم  إىلاستخدامها كمدخالت للدراسة والتحليل لغرض الوصول 

   .اخلاص بذلك

  األداءمراحل عملية تقييم : 2- 1-3

مجع املعلومات الضرورية لعملية : مراحل مكملة لبعضها البعض وهي على التوايل األداءبأربعمتر عملية تقييم 

  . احلكم عليها االحنرافاتوإصداردراسة ، املعياري باألداءالفعلي  األداءمقارنة ، الفعلي األداءقياس ، األداءتقييم 

  .المعلومات الضرورية جمع: 2-1- 1-3

توفرها ليس  إالإنالتسيري مبختلف مستوياته  أساسياتوفر املعلومات اليت تعد موردا  األداءتتطلب عملية تقييم 

تكون يف الوقت املناسب وهناك ثلث مصادر تتحصل  إنو  تتميز باجلودة العالية إنبالشيء الكايف بل جيب 

  : املؤسسة من خالهلا على املعلومات وهي

  .يف وجود املالحظني يف امليدان واملالحظة ما جيري فيهوتتمثل : املالحظة الشخصية- أ

   .ومرؤوسيهاللقاءات اليت تتم بني الرئيس و  تتمثل يف سلسلة احملادثات: البيان الشفوي أوالتقرير - ب

   .اخل.. .اليوميةو  جدول حسابات النتائجو  وتتمثل يف امليزانية: التقارير الكتابية- ج

  .الفعلي األداءقياس : 2-2- 1-3

، من خالل اختيارها موعة مؤشرات ومعايريوذلك ، متكن هذه املرحلة املؤسسة من قياس كفاءا وفعاليتها

يبني لنا  إنالتشخيص وميكن  إىليهدف  األداءفان قياس  ، وعليهانبيه الكمي والنوعي جب األداءويشتمل قياس 

  االحنرافات

   .المرغوب باألداءالفعلي  األداءمقارنة : 2-3- 1-3

كان هناك تطابق   إذااملرغوب حتقيقه فيما  باألداء) احملقق(الفعلي  األداءيف هذه املرحلة تقوم املؤسسة مبقارنة 

  . األهدافو  الوحدات وعل¸أداءعملية املقارنة على كل من عامل الزمن هناك اختالف ويعتمد يف  أمبينهما 
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  .الحكم وإصداردراسة االنحراف : 2-4- 1-3

أو يف عملية حتديد االحنراف ونوع هذا االحنراف سواء كان احنراف موجب  األخريةهذه العملية هي اخلطوة 

الب يكون كان االحنراف س  أما إذا، كان االحنراف موجب فيكون لصاحل املؤسسة  وأماإذااحنراف معدوم ، سليب

االحنراف املعدوم ال يؤثر على نتائج املؤسسة لذا فعلى املسؤولني حتليل االحنراف وحتديد  أما، ضد املؤسسة

   .معاجلة ماهو سليبو  ماهو اجيايبهذا االحنراف لتشجيع  أسباب

  التحليل المالي -2

  .وأهميته مفهوم التحليل المالي: 2-1

الوسائل اليت مبوجبها عرض نتائج اإلعمال يعترب التحليل املايل من أهم : تعريف التحليل المالي: 1- 2-1

يعتمد على حتليل ، وهو أداة للتخطيط السليم، إذ يبني مدى كفاءا يف أداء وظيفتها، على اإلدارة املشرفة

كما أداة لكشف مواطن الضعف يف املركز املايل للمؤسسات ويف ،  القوائم املالية بإظهار أسباب النجاح والفشل

كما ميكن من رسم خطة عمل واقعية للمستقبل ويساعد اإلدارة على ،  اليت تؤثر على الربحالسياسات املختلفة 

  .تقييم األداء املايل

التحليل املايل هو عبارة عن جمموعة من الدراسات اليت جتري على البيانات املالية دف بلورة املعلومات وتوضيح 

وهو يساعد يف تقييم املاضي كما ، رية وراء زمحة االرقاموتركيز االهتمام على احلقائق اليت تكون كب، مداولتها

   .يساهم يف االستطالع على املستقبل وتشخيص املشكالت وكذا اخلطوط الواجب اتباعها

يف املاضي وامكانية االرتقاء به ، عبارة عن اجراءات حتليلية مالية لتقييم االداء املنشاة"فهناك من يرى بانه 

ضافة اىل وهذه العملية تتطلب فهم مشرتك وحكم باإل، عملية للحكم على تقييم االداءاذن فهو ، "مستقبال 

  . ةساليب حتليليأ

و اشتقاق جمموعة من املؤشرات الكمية والنوعية حول نشاط أستكشافاعملية يتم من خالهلا "نهأوهناك من يرى 

يلية واملالية للمشروع وذلك من خالل املشروع االقتصادي واليت تساهم يف حتديد امهية وخواص االنشطة التشغ

معلومات تستخرج من القوائم املالية واملصادر اخرى وذلك لكي يتم استخدام هذه املؤشرات بعد ذلك يف تقييم 

   .ة بقصد اختاذ القراراتأداء املنشأ

  .هميةالتحليل الماليأ: 2- 2-1

املعلومات اليت تساعد يف رسم اخلطط واختاذ و  البياناتتبز امهية التحليل املايل من كونه اداة رئيسية لتوفري 

   .انتهاج السياسات اليت من شاا احلفاظ على املركز املايل للمنشاةو  الرقابةو  القرارات
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  : امهية التحليل املايل تتمثل يف االيت

عملها لتزويد متخذي بغض النظر عن طبيعة ، ت املختلفةآيتناول التحليل املايل بيانات النظام احملاسيب للمنش- 

وتقومي اداء منشام ووضع اخلطط واختاذ ، املعلومات اليت تساعدهم يف اختاذ قرارام املستقبليةو  القرار بالبيانات

   .السياسات املالئمة اليت تعمل على تقدم ومنو املنشاة ومحايتها من املخاطر واالزمات اليت تعرتض عليها

كما يساعد ،  االئتماين املستقبلي للمشروعاتو  تقومي االداء املايل والتمويل والتشغيلييساعد التحليل املايل على - 

، على التخطيط التشغيلي لكافة انشطة املشروعات ومعرفة االحنرافات اليت تتعرض هلا املنشاة وحماولة معاجلاا

   .وتقليل خطرها من خالل حتليل البيانات واستخراج املؤشرات اليت توضح ذلك

، واكتشاف العالقة بني النسب، االدوات واملؤشرات املناسب للتحليلو  ستخدم التحليل املايل االساليبي- 

مما يساعد على تقومي االداء ومعرفة االحنرافات اليت يتعرض هلا املشروع وحماولة ، والتحليل املقارن للقوائم املالية

  .امعاجلته

  . لية تدقيق فعالةالتحليل املايل يعترب اداة اليت جتعل من عم - 

  . يقوم التحليل املايل بتشخيص الوضعية املالية للمؤسسة- 

  . احلكم على مدى كفاءة ادارة املؤسسة- 

  ساليب التحليل المالي واهدافهأ: 2-2

  .ساليب التحليل الماليأ: 1- 2-2

استخدامها يف تنفيذ عملية يعتمد احمللل املايل يف عملية تقييم االداء املايل على عدة اساليب اليت يتوجب عليه 

  :اذ ان هذه االساليب تعددت صورها فيمايلي، حتليل وتقييم

  ):العمودي او الثابت او الساكن (التحليل الرأسي للقوائم املالية  •

ي بعبارة اخرى حتليل كل قائمة أ، وبنود قائمة النتيجة وقائمة املركز املايلأاجياد االمهية النسبية ملكونات "هو 

حيث ينسب كل ، كما يتم بشكل رأسي لعناصر القائمة املالية موضوع التحليل،  بشكل مستقل عن غريها، مالية

  . أو اىل جمموع جمموعة جزئية منها، عنصر من عناصرها اىل اموعة االمجايل هلذه العناصر

الفرتة لذا يطلق البعض على ا حيث ان املقارنة تتم يف نفس ، ميتاز هذا التحليل بالسكون النتقاء البعد الزمين عنه

  . التحليل الساكن او الثابت
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يهتم هذا التحليل بدراسة سلوك كل عنصر من عناصر القائمة : )املتغري او حتليل االجتاهات (التحليل االفقي  •

وخالفا لتحليل الرأسي الذي ، مبعىن متابعة حركة هذا العنصر زيادة او نقصا عرب فرتات زمنية، ويف زمن متغري

  .نه يوضح التغريات اليت حدثت خالل فرتة زمنية حمددةأل، فان هذا التحليليتصف باحلركية، يتصف بالسكون

  :ما يليويساعد هذا التحليل على 

  .معرفة اجتاه النسبة اخلاصة بعنصر معني يف املركز املايل او قائمة الدخل خالل فرتة زمنية- 

  . اأحنو التحسني واختاذ القرار املناسب بشتقييم أداء اإلدارة من خالل اجتاه النسب - 

  .حماولة التنبؤ مبا سيكون عليه الوضع مستقبال يف املنشأة - 

  . احلكم على مدى مناسبة سياسة اإلدارة ومدى جناحها - 

يعد هذا األسلوب من أساليب التحليل املايل األكثر شيوعا يف عامل األعمال وذلك ألنه : التحليل بالنسب املالية •

وفر عددا كبريا من املؤشرات املالية اليت ميكن االستفادة منها يف تقييم أداء الشركة يف جماالت الرحبية والسيولة ي

  . والكفاءة وإدارة األصول واخلصوم

وميكن القول بان النسب املالية اليت تستخدم يف التحليل وتقييم ليست هي الغاية وإمنا هي يف الواقع نتائج أو 

تقييم قرارات االستثمار و  النقدي واألداءو  اإلجابة لكثري من التساؤالت املتعلقة باملركز املايلتصورات تعطي 

  . والتمويل

  هداف التحليل الماليأ: 2- 2-2

  : االهداف الداخلية: 2-1- 2-2

  . البحث عن شروط التوازن املايل وقياس مردودية االموال املستثمرة - 

  . خطار املالية اليت قد تتعرض هلا بواسطة املديونيةوالتنبؤ باألمعرفة املركز املايل للمؤسسة  - 

  .حتديد االحتياجات املالية للمؤسسة - 

يف الوقت املناسب منها قرارات  سرتاتيجيةاالتوفري املعلومات والبيانات لسياسة املؤسسة الختاذ القرارات  - 

  . توزيع االرباح وتغيري رأس املال، العمالء االختيار بني وسائل التمويل وسياسة القروض اجتاه، االستثمار

  : هداف الخارجيةاأل: 2-2- 2-2

الضعف اليت و  اظهار نقاط القوةو  مقارنة الوضعية املالية للمؤسسة مع املؤسسات االخرى من نفس القطاع - 

  . تتميز ا املؤسسة

  . تقييم اجلدوى االستثمار يف املؤسسة - 
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  . بواسطتها ميكن حتديد االرقام اخلاضعة للضريبةتقييم النتائج املالية حيث  - 

ين أباإلقراضعلى التحليل املايل خاصة يف اخذ القرارات اخلاصة ، تعتمد البنوك وغريها من اجلهات املقرضة - 

  . يطلب من املؤسسة تقدمي تقارير عن سيولتها لغرض معرفة قدرة املؤسسة على الوفاء بديوا

  .بالتحليل المالي وتقييم األداء الماليطراف المهتمة األ: 2-3

داء املايل يف تشخيص الوضعية املالية للمؤسسة جعله حمطاالهتمام ن الدور الفعال الذي يلعبه التحليل وتقييم األإ

نه يعمل على وصف كلي لذمتها املالية ووضعيتها خالل دورة لكثري من االطراف املتعامل مع املؤسسة أل

  :طراف املهتمة به يفاالستغاللوتتلخص اال

  :ونذكر منها: طراف الداخليةاأل: 1- 2-3

حيث تم بشكل كبري باملركز املايل للمؤسسة وتعترب من بني أكثر االطراف حرصا على : ادارة املؤسسة - 

استمرارية حياة املؤسسة حيث تستعني ذه التقنية اليت متكنها من حتليل املركز املايل للمؤسسة وكذلك تقدمي 

  . ارير حول الوضعية املالية للمؤسسة وتستعمل التحليل املايل كأداة يف التخطيط السليم يف املستقبلتق

وهم من بني االطراف ذات املصلحة يف املشروع املقيد للعاملني معرفة املركز املايل : العاملون يف املؤسسة- 

قد يكون له أثر كبري على تغيري يف االجور كد من سالمة ادارة االموال واليت أه والتيللمشروع الذي ينتمون ال

  . وكذلك مناصب العمل

 يهتم املسامهون يف الوحدة االقتصادية بصفة أساسية بالعائد على االموال املستثمرة احلالية: املسامهون- 

  . وانباملستقبلية وسالمة االستثمارات يف املشروع لذلك يفيد التحليل املايل املساهم يف معرفة وتقييم هذه اجلو 

  : وهم: االطراف الخارجية:2- 2-3

يقصد بالدائن الشخص الذي اكتتب يف السندات اخلاص باملشروع او احملتمل شراءه للسندات : الدائنون - 

املصدرة او االكتتاب يف القروض اجلديدة واقراض او بصدر اقراض االموال للمؤسسة وقد يكون الدائن بنكا او 

ولذلك فهم يهتمون بصفة عامة بالتعرف على مدى امكانية املشروع على الوفاء بالقروض ، مؤسسات مالية

مكانية سداده هلذا إكد من أكثر من سنة فيهتم املقرض بالتأجل االستحقاق فاذا كان القرض ملدة أعندما حيني 

  . جل الطويلااللتزام يف األ

وضاع املالية له فالعميل من الناحية العملية استقرار األو  ملايليهتم املوردون بالتأكد من سالمة املركز ا: املوردون - 

مدين للمورد ويعين دراسة وحتليل مديونيته يف دفاتر املورد وتطور هذه املديونية وعلى ضوء ذلك يقرر املورد ما اذا  

ئه بصفة دورية وبذلك يستفيد من البيانات اليت ينشرها عمال، و خيفض هذا التعاملأكان يستمر يف التعامل معه 
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، فيهمه مثال التعرف على ما اذا كانت فرتة االئتمان اليت مينحها لعمالئه مماثلة لتلك اليت مينحها للمنافسني

  . وميكن احمللل من حساب متوسط فرتة االئتمان املمنوحة للعمالء باستخدام بيانات القوائم املالية

معرفة ما ، دام البيانات اليت ينشرها املورد وكذلك منافسهميكن لعميل املؤسسة وذلك عن طريق استخ: العمالء - 

وتطابق مع فرتة مينحها هو لعمالئه ، اذا كانت الشروط اليت حيصل عليها خاصة يف فرتة االئتمان ملا متنح لغريه

  . وتتم هذه املقارنات باستخدام القوائم املالية حلساب متوسط فرتة االئتمان

هذه االجهزة يف التحليل املايل لدارسة نتائج اخلطة السابقة باعتبار وذلك خطوة  تستخدم: اهليئات الرقابية - 

املساعدة يف و  داءداة فعالة باعتبار وسيلة من وسائل الرقابة على األأخطة جديدة وتتخذ التحليل املايل ك إلعداد

  . التعرف على نقاط القوة ونقاط الضعف يف الوحدة االقتصادية

تم هذه املصلحة بالتحليل املايل بشكل واضح للحصول املتعلقة على املعلومات بالنتائج : مصلحة الضرائب - 

احملققة وبالتايل حتديد الوعاء الضرييب بشكل صحيح اذا كلما كانت الوضعية املالية للمؤسسة جيدة تكون ضمان 

  . للدفع

  .تقييم األداء المالي عن طريق مؤشرات ومعايير التحليل المالي -3

  :عن طريق مؤشرات التوازن الماليتقييم األداء المالي : 3-1

  :مؤشرات التوازن المالي:1- 3-1

  : تعريف التوازن المالي: 1-1- 3-1

واستعماالا من ، لقيمي والزمين بني موارد املالية يف امليزانية من جهةاالتقابل  بأاميكن تعريف التوازنات املالية 

املوارد يف مدة استعماهلا اليت ترافق استحقاقها وكذلك ختتلف عناصر  حيث ختتلف عناصر، جهة ثانية

   .االستعماالت اليت توافق درجة ثبوا

  : مستويات التوازن المالي: 1-2- 3-1

حد ما يف عملية  إىلوالشروط اليت يعتمد عليها  أمهاملبادئوهو من ، املؤسسة إليهااليت تسعى  أمهاألهدافمن 

والذي ينطلق من القاعدة العامة املتمثلة يف ضرورة تقابل ، جند التوازن املايل هليكل املؤسسة، التعامل مع املقرتضني

ومدة استعماهلا فيها وهذه القاعدة تعطي  االستعماالتمدة وجودها باملؤسسة مع قيمة و  قيمة مصادر التمويل

  : ثالثة توازنات مها
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  : FR)الدائم (المال العامل  رأس) أ

الدائمة اليت  األموالمبعىن احلصة من ، الثابتة األصولالدائمة على  األموالاملال العامل على انه فائض  رأسيعرف 

املتميز بدرجة استحقاقية ضعيفة والذي  األموالكما يعرب عن جزء من ،  املتداولة األصولميكن توجيهها لتمويل 

الذي يوفر  األمانمن خالل  أمهيتهوتتجلى ، اليت متتاز بدرجة سيولة مرتفعة األصوليستخدم لتمويل عناصر 

كما يتم حسابه    واإلفالسيمكن املؤسسة من مواجهة املخاطر املتعلقة بالعسر املايل أمانفهو هامش ، للمؤسسة

  : كما يلي

  

  

  

  

  

  : (FR)حاالت رأس المال العامل)ب

الثابتةوميكن حصر ثالثة  واألصولالدائمة  األموالاملال عن العالقة بني  رأسيعرب : الميزانية أعلىر و منظ- 

  : املال العامل لرأسحاالت 

املال  رأسيف احلالة يعرب ): الثابتة  األصولالدائمة اكرب من  األموال( املال العامل موجب  رأس: األوىلاحلالة 

املؤسسة استطاعت متويل مجيع  أيالثابتة  األصولالدائمة املتبقي بعد متويل كل  األموالالعامل عن فائض 

  : وذلك على النحو التايل، املال العامل رأسوحققت فائض متثل يف ، استثماراا بواسطة مواردها املالية

  

  

  

  

  

  

  

  

� = رأس ا�
�ل ا���
ل       
ا"5ول ا��� (�  –ا"
وال ا�دا�  

  . ا"5ول ا��� (� –) ا�د�ون ا�طو��� + ا"
وال ا���5� = ( ا�
�ل ا���
ل  رأس

  ا�د�ون ,�5رة ا=-ل  –ا"5ول ا�
(داو�� = رأس ا�
�ل ا���
ل            

33� + ا�
�زو$�ت  = (رأس ا�
�ل ا���
ل �
ا�د�ون ,�5رة ا=-ل  -),�م -�ھزة + ,�م   
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  . امليزانية أعلىاملال العامل من منظور  األول¸لرأساحلالة :)2(شكل رقم 

  

  حركة التمويل

  األصول الثابتة األموال الدائمة

FR 

 األصول املتداولة ديون قصرية اآلجل

  .68ص ، مرجع سبق ذكره، الياس بن ساسي ويوسف قريشي: املصدر

الدائمة  األمواليف هذه احلالة ): الثابتة  األصولالدائمة اقل من  األموال( املال العامل سالب  رأس: احلالة الثانية

الدائمة غري كافية لتمويل مجيع  األموالاالحتياجات املالية الثابتة حيث يلي جزء منها هذه غري كافية لتمويل مجيع 

 أخرىة مما يستدعي البحث عن موارد مالي، االحتياجات املالية الثابتة حيث يلي جزء منها هذه االحتياجات فقط

 .لتغطية العجز يف التمويل

  

 امليزانية أعلىاملال العامل من منظور  لرأساحلالة الثانية : )3(الشكل رقم 

  

  حركة التمويل

 الثابتة األصول األموال الدائمة

FR 

 املتداولة األصول الديون قصرية اآلجل

  .69مرجع سبق ذكره ص ، يوسف قريشو  الياس بن ساسي: المصدر

  

وهي حالة نادرة احلدوث ):الثابتة  األصولالدائمة تساوي  األموال(املال العامل معدوم  رأس: احلالة الثالثة -

لتسيري عملية متويل  األمثلومتثل الوضع  واالستخداماتمتثل حالة التوافق التام يف هيكل املوارد  أي

  . االحتياجات املالية يف املؤسسة
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  امليزانية اعلياملال العامل من منظور  لرأساحلالة الثالثة : )4(الشكل رقم 

  

  حركة التمويل

 األصول الثابتة األموال الدائمة

 األصول املتداولة الديون قصرية اآلجل

  .70ص، مرجع سابق ذكره، الياس بن ساسي ويوسف القريشي:المصدر

حيث ، اآلجلاملتداولة والديون قصرية  األصولاملال العامل عن الفرق بني  رأسيعرب : الميزانية أسفلمنظور -

امليزانية املختصرة مدى قدرة املؤسسة على االستجابة لالستحقاقات القصرية  اديناملال العامل من  رأسميثل 

ويتم بواسطتها ، نقود سائلة إىل، سيولة إىلقابلية للتحول  األكثراملتداولة وهي  أصوهلاعن طريق حتويل  اآلجل

   :ك ثالث حاالت هلذا املؤشروهنا، اآلجلتسديد القروض قصرية 

 أيإن):  اآلجلاملتداولة اكرب من القروض قصرية  األصول(املال العامل موجب  رأس:األوىلاحلالة 

وهو  أمانويبقى فائض مايل ميثل هامش ، املتداولة أصوهلاباستخدام اآلجلاملؤسسةتستطيعمواجهة القروض قصرية 

  . املايل للمؤسسةحيث تلعب درجة حتقيق السيولة دور هام يف التوازن ، املال العامل رأس

، املتداولة األصولباستخدام ):  اآلجلملتداولةتساويالقروضقصريةاألصوال(العامل معدوم املال  رأس:احلالة الثانية

  . دون حتقيق فائض وال عجز وهي حالة مثلى نادرة احلدوث

يف هذه الوضعية تكون ): األجلاملتداولةاقل منالقروضقصرية األصول(املال العامل سالب  رأس:احلالة الثالثة

 األجلقات اليت ستسدد يف القصرية غري كافية لتغطية االستحقا األجلاملتداولة القابلة للتحصيل يف  األصول

  .القصري
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جزء من االحتياجات الضرورية املرتبطة  بأنهميكن تعريفه ): BFR(المال العامل  رأساالحتياجات في ) جـ

مال  رأسكما يتم حساب االحتياجات يف ،  مباشرة بالدورة االستغالل اليت مل تغطى من طرف املوارد الدورية

  : العامل وفق الطريقة التالية

 

 

 

استغالل واحدة وتشمل القيم اليت حبوزة املؤسسة لدورة  األمواليقصد باخلزينة جمموعة : )TR(الخزينة ) د

  : كما يتم حساب اخلزينة كالتايل،  اجلاهزة اليت ميكن التصرف فيها

 

 

 

 

 

لذا ميكن أن تأخذ احد الوضعيات ، يف رأس املال العاملاملال العامل واالحتياجات  برأسترتبط وضعية اخلزينة "

  .خزينة سالبة، خزينة معدومة، خزينة موجبة: التالية

  : والربحية المرد وديةمؤشرات : 2- 3-1

 األنشطةاملؤسسة من خالل تقييم خمتلف  أداءمعيار مهم لتقييم  املردوديةتعترب : المردودية: 2-1- 3-1

وهي تعرب عن قدرة وسائل املؤسسة على حتقيق النتائج جيدة ، اليت تقوم ا املؤسسة، العمليات االقتصاديةو 

املؤسسة ميكن  مرد وديةولدراسة ، مبعرفة كفاءة ورشد املؤسسة يف استخدام مواردها، يسمح للمسريين، فقياسها

   :ومها ئيسيينللمرد وديةر االعتماد على نوعني 

املؤسسة وتدخل يف  بإمجالياألنشطة، املالية املرد وديةتم ): الخاصة  مردوديةاألموال( المالية  المردودية)أ

   :كافة العناصر واحلركات املالية وميكن حساا بالعالقة التالية،  مكوناا

  


وارد ا�دورة  –ا�(��-�ت ا�دورة = ا�(��-�ت 2� رأس ا�
�ل ا���
ل   

)ا�����4ت ا�
5ر�2�  –ا�د�ون ,�5رة ا=-ل ( –) ,�م -�ھزة +,�م ا�0(%8ل = (  

       �ا�����4ت ا�
5ر�2�  –ا��3م ا�-�ھزة = ا��ز�$  

 � ا�(��-�ت رأس 
�ل ا���
ل –رأس 
�ل ا���
ل = ا��ز�$

 �� = (ا��ز�$

وع د�ون ,�5رة ا=-ل )+ (أ5ول �� (�  –أ
وال دا�-
–  

               � ),�م -�ھزة +,�م ا�0(%8ل (  –) ����4ت 
5ر�2

                    ����

رد ود�� ا� = �  ا"
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اخلاصة يف حتقيق نتائج الصافية متكن املؤسسة من استعادة ورفع  األموالحيث حتدد هذه العالقة مستوى مشاركة 

ومكافأة  األرباحاخلاصة مدى قدرة املؤسسة على توليد  مرد وديةاألموالتقيس و  ، اخلاصة األموالحجم 

   .باألرباحاملالية كوا حتدد مصريه فيما يتعلق  باملرد وديةاملسامهني وهلذا يهتم املساهم 

االقتصادية عند مستوى  املرد وديةمعدل  أاعلى ): اخلاصة  مرد وديةاألموال(املالية  املرد وديةكما تعرف 

  .استدانة معدوم

  الرافعة املالية) اخلاصة  األموال/ االستدانة الصافية (تدعى عالقة 

  )اخلاصة األموال/ االستدانة الصافية ) ( تكلفة االستدانة  –االقتصادية  املرد ودية( وعالقة 

  .الرافعة املالية بأثرتسمى 

  

 

  : الرافعة المالية

 إصدارأسهممن  أواملقرتضة  األموالمن  األصولترتبط يكل التمويل وتعين شراء : املالية مفهوم الرافعة -

   .اإلقراضاملال املقرتضة مبا حيقق عائد اكرب من تكلفة  رأساستثمار وهو مايعين حماولة الوحدة ، ممتازة

 لرأسبسيط فهي نتائج املرونة املكافأة املخصصة  مبدأاثر الرافعة املالية على  مبدأيقوم : ثر الرافعة الماليةأمبدأ

، تتجاوز التكاليف املالية املدفوعة للمقرضني مرد وديةاألصولكانت فإذا  ، الديون أياملال اخلارجي عن املؤسسة 

، يف احلالة العكسية أما، يكون هذا الفائض يف فائدة املسامهني حيث يكون احلديث هنا عن اثر الرافعة االجيايب

املسامهني ويصبح هنا اثر الرافعة  مرد وديةغري كافية من اجل تغطية التكاليف تنخفض  املرد وديةكانت   ذاأيإ

  . سليب

 األموالالعالقة بني نتيجة االقتصادية اليت حتققها وجمموعة رؤوس  أاتعرف على : االقتصادية المرد ودية)ب

   :وحتسب بالعالقة التالية، املستعملة للحصول عليها

  

  

، حساب مسامهة كل وحدة نقدية أي، االستغالل، االقتصادية يف تكوين نتيجة األصولتقيس مسامهة  أي

  يف تكوين نتيجة االستغالل كأصولمستثمرة  

  

�
رد ود�� ا"
وال ا���5 = �� + ا�
رد ود�� ا0,(�5د����
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   :الربحية: 2-2- 3-1

على يهتم املستثمر بالتعرف على العائد املتوقع على املال املستثمر باملشروع لذلك جيب : المقصود بالربحية)أ

كان معدل العائد املتوقع اكرب   فإذااحمللل بعد قياس العائد مقارنته مبعدل العائد الذي ينشده املستثمر يف سوق املال

االستثمار يف املشروع  أنفهذا يعين  من معدل العائد املطلوب يف سوق املال على هذا النوع من االستثمارات

وجد معدل مرجعي يقارن به وبذلك تتم مقارنة  إالإذااملعدل العائد املتوقع يف حد ذاته ليس له معىن  أيأن، مرحبا

  .معدل الرحبية املتوقعة باملعيار الذي حيدده سوق املال

 األرباحوعن ، التجارية املنشآتوفيالصافية ومبيعات  األرباحيعرب عن عالقة النسبية بني : الرحبية مصطلح نسيب

قياس قدرة املؤسسة على كسب ومدى   إىلودف هذه النسبة ، يف مشاريع الصناعية اإلنتاجالصافية وقيمة 

  .الصافية من نشاط العادي الذي ميارسه األرباحكفاءته يف حتقيق 

الناجتة عن العديد من السياسات والقرارات ونسب الرحبية تقدم  األعمالالرحبية متثل صايف : نسب الربحية)ب

تظهر الناتج املشرتك لعناصر  أاهذه النسب تكمن يف  وأمهية، بعض املعلومات عن كيفية تشغيل الشركة

واالئتمان وترتكز هذه النسب على العالقة بني مفردات قائمة  وإدارةاألصولمن سيولة  لإلشارةإليها، السابقة

  : وتتمثل هذه النسب فيما يلي. امليزانية العامة وأرقامبح الر 

على عناصر تقيس هذه اموعة من النسب مدى جناح املنشاة يف الرقابة : المبيعات إلىنسب الربح  -

  : أمههاعدد من النسب من ، وتتضمن هذه اموعة، من املبيعات األرباحدف توليد اكرب قدرمن ، التكاليف

  .الربحهامش صايف  وأخريا، العملياتوهامش ربح  ، الربحهامش جممل 

ومقام كل من بسط   أنحيث  ، املبيعاتعلى  اإلمجايليتم حساب هامش الربح  :اإلمجايلهامش الربح  -

يف التعامل مع العناصر اليت تكون تكلفه  اإلدارةتعترب مؤشرا ملدى كفاءة  فإا.املبيعاتالنسبة يتضمن رقم 

 أنختفضه حصيلة املبيعات قبل  أنتعترب مؤشرا عن املدى الذي ميكن  كما  ، ة البضاعةاملباعةأيتكلفاملبيعات 

  . قيمة سالبة اإلمجاليإىليتحول الربح 

 .املبيعاتيتمحساب هامش الربح الصايف بقسمة صايف ربح بعد الضريبة على صايف : بح الصايفر هامش ال -

تتعرض املنشاة خلسائر  أنح الصايف املتولد قبل ربخيضعه ال أناملدى الذي ميكن ، توضح هذه النسبة و 

 .ةبقيمة سال إىلصايف الربح بعد الضريبة ، يتحول  أنقبل  أي، فعلية
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من  األرباحعلى توليد  اإلدارةتقيس هذه النسب مدى قدرة : المستثمرة إلzاألموالنسب الربحية  -

ومعدل العائد ، األصولجمموع  إىلالقوة االداريةوالربح الصايف برز نسب هذه اموعة أومن .املستثمرة األموال

  . معدل العائد على احلقوق امللكيةو  على متاجرة بامللكية

على االستثمار اليت يقوم عليها  معدل العائديطلق على هذه النسبة : األصولجمموعة  إىلنسبة صايف الربح  - 

  .األصوليقاس هذا املعدل بقسمة صايف الربح يعد الضريبة على جمموع ، نظام ديون نظام ديون

وهو ميثل العائد ، عليه معدل عائد املتولد على رفع املايل أحيانايطلق : معدل العائد على املتاجرة حبقوق امللكية- 

 أخرىبعبارة  موالاألالغري مبعدل عائد يفوق تكلفة احلصول على تلك  أموالالذي حيققه املالك من وراء استثمار 

املتولدة  العائدةبني و  اليت حيصل عليها املنشاة من الغري األموالالفرق بني تكلفة  أوينشا ذلك العائد من اهلامش 

 أموالنسبة  أمالكإىلغري  أموالمرجع هو نسبة مبعدل  ، سلبيا أوهذا اهلامش اجيابيا  يتأثرو ، عن استثمارها 

  .املال املنشاة وهو ما توضحه املعادلة التالية رأساهلالك يف هيكل 

يتم حساب معدل العائد على حقوق امللكية بقسمة صايف الربح بعد : معدل العائد على حقوق امللكية/3

  .املستثمرة بواسطة مالك األموالو لذا فانه يقيس معدل العائد على ، الضريبة على حقوق امللكية

احملتجزة عن  فاألرباح، اليت يكون حق ملكية طرف فيها، و هناك نقطة جديرة باالهتمام يف شان النسب املالية 

اليت تعد جزءا من حقوق امللكية مل تتحقق كلها يف بداية العام كما مل تتحقق كلها و  العام الذي تعد عنه النسبة

نصف  األفضألخدكما مل تتحقق كلها يف ايةبل   امبداية العتتحقق كلها يف  امللكية مليف اية من حقوق 

  .احملتجزة اليت مت توظيفها األرباح متثل متوسط أااحملتجزة عن العام فقط على اعتبار  األرباح

  .والنشاطالمالي عن طريق نسب السيولة  األداءتقييم : 3-2

   :مؤشرات السيولة: 1- 3-2

مما ) اخلصوم املتداولة(املنشاة على الوفاء بااللتزامات قصرية األجل يقصد ا تلك النسب اليت تقيس مقدرة 

و تعد نسب )املتداولة األصول(أصول أخرى ميكن حتويلها إىل نقدية يف فقرة زمنية قصرية نسيبو  لديها من نقدية

  .األجلتمان قصرية ملقرتضني الذين يقدمون للمنشاة ائاو  املالكو  السيولة من األمهية مبكان لإلدارة

   :نسبة السيولة: 1-1- 3-2

 إىلتتحول  األصولأيأن، مدى قدرة املؤسسة على سداد التزاماا اجلارية حيني ميعاد استحقاقها إىلتسري السيولة 

  .لألجليف سداد التزاماا قصرية . ورهادتستخدم النقدية بو  نقدية
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حتسب كما و  األجلتعرب هذه النسبة عن مقارنة األصول قصرية األجل مع اخلصوم قصرية : السيولة العامةنسبة ) أ

 :يلي

  

مايل صايف اجيايب مما يعطي للموردين ثقة اكرب  رأسحتقق  أي، تكون هذه النسبة اكرب من الواحد  أنجيب 

تدرك ذلك بزيادة الديون طويلة  أنعليها و  كانت اقل من الواحد فاملؤسسة يف حالة سيئة  أماإذاباملؤسسة 

 .األجلختفيض الديون قصرية  رأمساهلاأوزيادة  األجألو

 أبعادو ذلك عن طريق ، تقيس هذه النسبة قدرة سداد املؤسسة يف املدى القصرية : نسبة السيولة املختصرة) ب

  .املخاطر اليت تؤثر على املخزونات

  :األخرو مبعىن 

  

  

بواسطة احلقوق خاصة يف اآلجل للتحقيق من تغطية الديون قصرية  األوىلحتسب هذه النسبة يعد النسبة 

  .قيالبااملؤسسات ذات املخزون 

طريق استعمال خمزون النقدية  ذلك عنو  تقيس هذه النسبة قدرة السداد للمؤسسة: نسبة السيولة الفورية) ـج

 أخرىبعبارة  أوالذمم يف للمدى القصري و  بيع املخزونات أوتكون هناك ضرورة لتصفية  أنوذلك دون ، املتاح

  :حتسب بالعالقة التاليةو  للسداد ديوا موجودااتبني هذه النسبة قدرة املؤسسة على الدفع الفوري من 

  

  

تعرب هذه اموعة من النسب عن اهليكل التمويلي :االستقاللية الماليةو  نسب التمويل: 1-2- 3-2

و من أهم هذه ، مدى اعتمادها على املصادر املختلفة للتمويل سواء الداخلية واخلارجيةو  مكونااو  للمؤسسة

  :النسب جتد مبايلي

حتسب و  تعترب هذه النسبة على مدى تغطية األموال الدائمة لألصول الثابتة للمؤسسة: نسبة التمويل الدائم -

  :بالعالقة التالية
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قيمة  أي، األقلتكون قيمتها تساوي الواحد على  أنحىت تكون هذه النسبة كمؤشر اجيايب للمؤسسة فانه جيب 

  .املال العامل معدوم رأسهو ما جيعل و  الثابتة األصولالدائمة متساوية لقيمة  األموال

  :حتسب بالعالقة التاليةو  تقيس هذه درجته استقاللية املؤسسة عن دائنيها: نسبة استقاللية املالية -

  

 إقراضإذا كانت كذلك فان للبنوك توافق على و  2و1عادة ما يفضل املاليون أن تكون هذه النسبة حمصورة بني 

  .املؤسسة

 .نسب النشاط: 1-3- 3-2

فيما ، مقارنة إجراءاملوارد املتاحة هلا عن طريق  أواملوجوداتتقيس نسب النشاط الكفاءة اليت تستخدم ا املؤسسة 

ونسب النشاط تعترب مهمة لكل من له اهتمام ، مستوى االستثمار يف عناصر املوجوداتو  بني مستوى املبيعات

  . بكفاءة والرحبية

يف حتويل  اإلدارةتقوم بتحليل عناصر املوجودات ومعرفة مدى كفاءة  األصأليوهي النسب اليت تقيس كفاءة 

  .سيولة إىلمبيعات ومن مث  إىلهذه العناصر 

   :األصولمعدل دوران  -

 اإلدارةوذا فانه يقيس مدى كفاءة  األصولبقسمة صايف املبيعات على جمموع  األصليتم حساب معدل دوران 

  األصوليف استغالل تلك 

 

حقيق قدر كبريمن االستثمارات باملشروع لت األصوألويف استخدام  اإلدارةكفاءة   أيضاو هذه النسبة تعكس 

وكلما دل على زيادة عدد مرات  األصوليف استخدام  اإلدارةولدلك فكلما زاد املعدل دل على كفاءة ، املبيعات

  .خالل السنة األصولوحتقيق العائد على 

  الثابتة األصولمعدل دوران -

للمشروع وزيادة الطاقة االستخدامية ) املبيعات ( اإليراداتالثابتة وقدرا على حتقيق  األصوليقيس مدى كفاءة 

  .وزيادة مسامهتها يف زيادة النشاط اجلاري للمشروع لألصواللثابتة
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   :معدل دوران الصول المتداولة -

املتداولة ويعترب وهذا املعدل  األصولاملتداولة بقسمة صايف املبيعات على جمموعة  األصوليتم حساب معدل 

مؤشر املدى مالئمة حجم االستثمار يف الذمم ويلقي بالتايل الضوء على مدى مالئمة سياسة االئتمان ويف 

املستثمرة يف الذمم  لاألموازيادة  إىلفالسياسة املتساهلة يف منح االئتمان ويف حتصيل املستحقات تؤدي ، حتصيل

  ).رصيد الذمم (

املستثمرة يف  األموالنقص  إىلتؤدي  أنفيتوقع  الشأنالسياسة املتشددة يف هذا  أما، معدل دورانواخنفاض 

   .الذمم وارتفاع معدل دوران

 :معدل دوران الذمموفيمايلي كيفية حساب 

 

  

  : معدل دوران المخزون -

عدد املرات اليت بدور فيها املخزون خالل متثل هذه النسبة سرعة دوران املخزون لدى املؤسسة وهي تعرب عن 

  دورة االستغالل وحتسب كمايلي

  : يف املؤسسة التجارية �

  

  : يف املؤسسة الصناعية �

  

   .دليال على سهولة انسياب خمزون املؤسسةكلما كانت هذه النسبة كبرية كان ذلك 

ولكي نوضح فكرة استخدام ، كما تعترب معدل دوران مؤشرا ملدى سالمة حجم االستثمار يف املخزون السلعي- 

  يتم حساب معدل سوف، املتوسطات يف حساب معدل الدوران

وذلك بدال من قسمتها على ، سمة التكلفة البضاعة املباعة على متوسط املخزون خالل عامدوران املخزون بق

رصيد  إىلاملدة  أولخمزون  بإضافةمتوسط املخزون  إجيادنفعل وميكن  أنن يف امليزانية كما تعودنارصيد املخزو 

  وفيمايلي كيفية حساب معدل دوران املخزون 2املخزون يف اية املدة وقسمة النتائج على 
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   :معدل دوران الذمم الدائنة)ب

  

  

   :متوسط فرتة االئتمان- 

  

هذان املعدالن مدى جناح حتقيق املالئمة بني سياسيت البيع والشراء لذا كلما اخنفض معدل دوران الذمم ويقيس 

  عن متوسط فرتة االئتمان كلما كان ذلك مؤشرا الدائنة وزاد

مما سيزيد من طول الفرتة الزمنية اليت مينحها ، على ختفيض الضغوطات اليت ستوجهها املنشاة من زاوية السيولة

  املوردون لتسديد فواتري املشرتيات وهذا ماخيفض من ضغوطات السيولة

  صافية على رصيد النقدية وشبه النقديةويتم حسابه بقسمة املبيعات ال: معدل دوران النقدية -

  

  

  .المالي عن طريق نسب النمو والرفع األداءتقييم : 3-3

  أمهية، حيث يكتسي هذين املؤشرين، نتناول يف هذا املطلب مؤشرات اليت تقيس مدى منو واستقاللية املؤسسة

  . خارجها أوالدائنني، داخل املؤسسة املسريينكبرية لدى 

  .نسب النمو: 1- 3-3

انه ميكن من توسيع  إذافالنمو هدف مرغوب فيه ، توسع وتقدم الشركة على مراكز منتقيس نسب النمو مدى 

يف ، مما يوفر دخل اكرب للعاملني أرباحازيادة عدد الوظائف وزيادة ، إنتاجهاحتسني طرق ، تطوير منتجاا، الشركة

خاصة حيث انه  أمهية، وحلجم معدل النمو، للمسامهني أعلىوعائد ، وزيادة الرواتب املكافآتشركة عن طريق 

كانت الشركة تنمو مبعدالت تتناسب مع معدالت منو   فإذا، ميكن احمللل املايل من حتديد طبيعته منو الشركة

  .فانه يدعى منو طبيعي، اقتصادية القومي

  وإذافانه ذلك يدعى بالنمو السريع ، من معدالت منو االقتصاد القومي أعلىتنمو مبعدالت  كانت الشركة  أماإذا

ويف ، يف حالة ركوض أاكانت معدالت منو الشركة اقل من معدالت منو االقتصاد القومي فيقال عن الشركة 

  . فانه ذلك يدل على تراجع الشركة، حالة كون معدالت منو سالبة
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صايف ، التكاليف، املبيعات، املالية األمهيةة ما جيري حساب معدالت النمو للمتغريات ذات ولدراسة منو املؤسس

يتم احلساب لعدة فرتات بدال من الفرتة  أنوجيب عند حساب معدالت النمو ، سعر السهم يف السوق، الدخل

  .عن معدالت النمو أوضحالواحدة عند ذلك تكون الصورة 

عموديا ومقارنة منو الشركة مع منو االقتصاد القومي وميكن قياس النمو  أفقياأووتقيس معدالت منو الشركة سواء 

  )سعر السهم،سعر البيع،رباحاأل،التكاليف،املبيعات(يف شركة يف عدة جماالت منها 

 : نمو المبيعات -

ولقياس معدل منو ، بالقياس مع السنة املاضية، وهي نسبة تؤشر املبيعات الصافية املتحققة خالل سنة مالية معينة

 : املبيعات نستخدم املعادلة التالية

 

   :وتقاس بالشكل التايل: نمو الدخل الصافي -

  

  

  

  : نمو القيمة المضافة -

 بأاوميكن تعريف القيمة املضافة ، اإلنتاجيةيستخدم هذا املعيار لبيان القيمة املضافة اليت ستتولد من العملية 

السلعية واملستلزمات بسعر السوق مطروحا منه املستلزمات  اإلنتاجأوبتكلفة عوامل  اإلنتاجاإلمجايلقيمة 

  .وتستخدم القيمة املضافة لتقدير مسامهة املنظمة يف الدخل القومي، اخلدمية

  .نسب الرفع: 2- 3-3

كمية   إن. يف متويل نشاطها) االقرتاض(ة على املديونية أنسب الرفع املايل تبني مدى اعتماد املنش إن

تواجه  إنوكلما زادت املديونية كلما زادت احتمالية ، اجيابية وسلبية تأثرياتة له أالدين الذي تستخدمه املنش

ادت املديونية كلما زادت املديونية كلما زادت بتلك االلتزامات املالية لذلك كلما ز  اإليفاءة صعوبات يف أاملنش

املصاحل الذين لديهم ادعاءات  أصحابحدوث حالة من الصراع بني  إىلوهذا يؤدي بدوره ، اإلفالساحتمالية 

  .) لثةالشركة من جهة الثا أخرÉوإدارةاملالكني من جهة واملقرضني من جهة (باملنشأة ) مدينة و  دائنة(

الفوائد  أنتوفر ميزة ضريبية حيث  أافان املديونية تعترب مصدر الرئيسي يف متويل نشاط املنشأة ذلك رغم ذلك 

عند توفري هذا املصدر  أسهلمستويات كلفة املبادالت كما انه نسبيا  أدىناملدفوعة خلدمة املديونية يصاحبها 
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ومن النسب اليت تقيس ، أسعاراألسهمى تقلب املباشر للمديونية عل التأثريالننسى  أنوجيب ، باألسهممقارنة 

  :الرفع هي

  : نسبة المديونية -1

 

  

 إمجايلعلى املطلوبات وتبني كل دينار واحد من  إمجاليموجداايف متويل  تبني هذه النسبة مدى اعتماد املنشأة

 .املوجودات كم يقابله من ديون

 : )حق الملكية ( نسبة الدين  -2

  

  

املوجودات اليت مت  إمجايلوتبني هذه بالنسبة كم دينار من ، نسبة الرفع أحياناويطلق عليها : مضاعف حق امللكية

  : كاأليتمتويلها مقابل كل دينار واحد من حق امللكية وحتسب  
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���م ا�داء ا����� ���ر�� ا�وط��� �����ن:        ا�	�ل ا����ث�SAA 

 

 : تمهيد

يعترب قطاع التأمني مكونا أساسيا يف القطاع املايل لكل اقتصاد، وازدادت أمهيته مع التوسع يف أعمال التأمني 

والتعامل مع شركاته، وأصبح التأمني جزءا مكمال للنظام املصريف،بل وال يقل عنه أمهية من حيث األصول املتداولة 

السيولة اليت استطاعت شركات التأمني الوصول إليها ومجعها،كما تطورت لديه ومن حيث املوارد املالية،خباصة 

 .فنيات وأساليب عمل التأمني فظهرت أعمال إعادة التأمني والشركات اليت تقدم اخلدمات املتصلة ا

انت اليت كSAA" واجلزائر كغريها من الدول تتعدد فيها شركات التأمني ومن بينها جند الشركة الوطنية للتأمينات

وحاولنا الرتكيز على عملية تقييم األداء ' مستغامن'حمل دراسة بالنسبة لنا فقمنا بإجراء تربص يف الوكالة املوجودة يف 

املايل الذي له دور فعال يف الشركة إذ بنجاحه وتطوره ميكن للشركة أن تنجح وتتطور، وعلى هذا األساس مت 

  : تقسيم هذا التقرير إىل ما يلي

  ).SAAالشركة الوطنية للتأمني (ة إطار الدراس - 1

  .عن طريق النسب املالية SAAتقييم األداء املايل للوكالة التأمني  - 2

  

  

  

  

  

  

  

  



���م ا�داء ا����� ���ر�� ا�وط��� �����ن:        ا�	�ل ا����ث�SAA 

 

  .)SAAوكالة مستغانم  –الشركة الوطنية للتأمين (طار الدراسة إ -1

  : SAAتاريخ تأسيس الشركة الوطنية للتأمين  - 1-1

ومصرية % 61بة يف صورة خمتلطة جزائرية بنس 1963ديسمرب  12يف  تأسست الشركة اجلزائرية للتأمني

ويف ، أممت الشركة يف أطار احتكار الدولة ملختلف عمليات التأمني 1966ماي  27ويف ، %39بالنسبة 

، البسيطة األخطار، ومع ظهور قانون التخصص احتكرت الشركة كل من فرع السيارات 1975ماي 21

  .تأمينات احلياة

 : SAAلشركة التأمينالهيكل التنظيمي  - 1-2

  احلوادث مصلحة و  اإلنتاجينقسم إىل ثالثة مصاحل هي مصلحة 

  : كالتايلفروع  إل�عدة تتفرع : اإلنتاجمصلحة

  يهتم هذا الفرع بتأمني السيارات مبختلف الضمانات : فرع تأمني السيارات - 

بالتايل و  أثناء العملو  يف حيام يقوم بتأمني األشخاص املؤمن من األخطار اليت تصيبهم: فرع تأمني األشخاص - 

  .التسيري العقود اخلاصة باألشخاص فقطو  فإن فرع التأمني األشخاص يشرف على عملة املراقبة

يقوم هذا الفرع بالتأمني الو رشات ألرباب العمل فيما خيص تركيب العتاد يف : فرع التأمني األخطار الصناعية - 

  . املصنع

  .العمومية االقتصادية كمصنع الورق تأمني ضد احلريق يف املؤسسات

  .الفرع بعملية تأمني البضائع املشحونة عن طريق البحر، اجلو، الرب يقوم ذا: فرع النقل - 

للحوادث املعوضة املعلن عنها حتديد القسط ) العقود  إحصاء( اإلحصاءيقوم هذا الفرع بعملية : اإلحصاءفرع - 

 .السابقة باإلحصائياتاجلديدة  اإلحصائياتاملقارنة 

 

 



���م ا�داء ا����� ���ر�� ا�وط��� �����ن:        ا�	�ل ا����ث�SAA 

 

  : هي اإلنتاجوذا فان مصلحة

املعلومات الكافية حول   إلعطاءمصلحة تقوم باالكتتاب عقود التأمني بني املؤسسة والزبون كما تقوم بدور النوعية 

 . كيفية التأمني وشروطه خلدمة املواطن

  : إىلوتتفرع : مصلحة الحوادث

رع بتسوية احلوادث النامجة عن احلوادث املادية كالسيارات يقوم هذا الف: فرع احلوادث املادية - 

 ..).، انكسار الزجاجاالصطدام،احلريق، السرقة(

  .اجلوأو البحر  أوللبضائع سواء كانت عن طريق الرب  األخطارفرع احلوادث النامجة عن التأمني  - 

اليت تصيبهم خالل حيام  األخطاريقوم بتعويض املؤمنني من : األشخاصفرع احلوادث النامجة عن تأمني  - 

  .اليومية

 أضرارتعويض احلوادث البسيطة واملتنوعة مثل احلوادث النامجة عن : البسيطة واملتنوعة األخطارفرع احلوادث  - 

  . احلريق يصيب الدكان أواملياه اليت تلحق بالسكنات 

أو كارثة عية مثال نشوب حريق يف مصانع تعوض املؤمن يف إطار تأمني األخطار الصنا: فرع احلوادث الصناعية - 

  .طبيعية أو عاصفة أو فيضانات

التأمني ولكنه ليس سببا رئيسيا  إلزاميةحيث أن السبب الذي جيعل الشخص يقوم بالتأمني هو 

فالتعويضات اليت حيصل عليها املؤمن عند وقوع احلادث أو اخلطر املؤمن ضده تغري الشخص أيضا على التأمني 

وتقوم هذه املصلحة بالتعويض الشخص املصاب من قبل املؤمن أو املؤمن نفسه يف حدود الشروط واألقساط 

  .د القانونيةحسب القواعو  املؤمنة يف عقد التأمني

  

  

  

  



���م ا�داء ا����� ���ر�� ا�وط��� �����ن:        ا�	�ل ا����ث�SAA 

 

  : تتفرغ إىلو  مصلحة المحاسبة

  احملاسب - أمني الصندوق - القائم بالصندوق

بالتايل يكمن دورها يف و  غري ماليةو  تقوم هذه املصلحة بالتسجيل كل حركات املالية: مهام مصلحة احملاسبة

  .قد يقوم ذه املهمة احملاسبو  الوكالة مدا خيلحساب 

مهام و  األقساط اخلاصة او  العالواتقبض و  التسجيل عقود التأمني يف سجل خاصيقوم ب/ القائم بالصندوق

كشوفات و  سجل الصندوقو  مصلحة احملاسبة هي تابعة للوكالة منسقة مع مصلحة اإلنتاج بواسطة جدول اإلرسال

  .الدفع الشيكات حىت تتم عملية املراقبة املالية باملصلحة اإلنتاج

 اآلنأمايقوم على رأس هذه املصلحة رئيسها املكلف مبراقبة العمليات على مستوى املصلحة و  ومصلحة احملاسبة

  : مهام رئيس الوكالة إىلسوف نتطرق 

 الشيكات وإمضاءالتنسيق بني خمتلف املصاحل والفروع و  الوكالة يرتأس ويشرف على الوكالة ويقوم بالتسيري رئيس

تلف املصاحل دوائر والسهر على تطبيق التعليمات الصادرة عن املديرية العامة باملؤمنني وخم واالتصالمراقبة امللفات و 

  . ينفد األوامر الصادرة عن املدراء املركزيني ومدراء الوحداتكما انه 

  )وكالة مستغانم(SAAوطنية للتأمين نشاط الشركة ال - 1-3

وتقوم مبمارسة عمليات ، يف سوق التأمني اجلزائري األمهيةدور بالغ ) SAA(تلعب الشركة اجلزائرية للتأمني 

 املسؤولية املدنية، واالستغالل، اليت ختص احلريق األخطارالتأمني من خالل ما تعرضه من خدمات تتعلق بضمان 

 األوراقزد على ذلك عمليات التوظيف اخلاصة باالستثمار يف ، األشخاصو  تأمني السيارات، املتعددة األخطارو 

  وهي األخطارالتأمني اليت تغطي  أنواعيعتمد نشاط الشركة على خمتلف ،  السوق النقدي وغريهااملالية يف

 : فرع أخطار السيارات -

  : اختياري وتشملاآلخر البعض و  إجباريبعضها ، ضمانات 7يتضمن هذا النوع 

 اجلسمانية األضراروتضمن للمؤمن له املتابعات املالية الناجتة عن ، إجبارييعترب ضمان : املسؤولية املدنية - 

  . وحيدد قسط التأمني حسب قوة السيارة، سري السيارة أثناءاملادية اليت يسببها للغري و 
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الالحقة بالسيارة نتيجة  األضرارحيث تضمن تعويض ، وهي من الضمانات االختيارية: التصادم أضرار - 

  . ود املبلغ احملدد يف العقدوذلك يف حد، االصطدام

 املراياو  اخللفيو  األماميالناجتة عن رمي احلجارة واليت تلحق بالزجاج  األخطارتضمن للمؤمن له : كسر الزجاج  - 

  . اجلانبية

 . حرقها أوالناجتة عن فقدان السيارة  األضرارتضمن : السرقة واحلريق - 

احملاماة واالستشارة املساعدة يف حالة وقوع و  مصاريف املعاينةتضمن للمؤمن له دفع كافة : الدفاع واملتابعة - 

  . احلادث

  . السرقةو املتعلقة باحلريق األخطارمن  واألفرادتلكات الشركات يتم تأمني مم: المتعددة األخطارفرع  -

 . كما تتكفل بالرحالت السياحية حسب مدا  األفرادتقوم بالتأمني : فرع تأمينات األشخاص -

  

  )وكالة مستغانم ( SAAالمالي لشركة الوطنية للتأمين  األداءييم تق - 2

  )2015- 2014(الميزانية المالية لسنة : 2-1

اعتمادا على البيانات اليت مت احلصول عليها منشركة التأمني واليت احنصرت يف امليزانية املالية لسنة 

  . املايل لشركة عن طريق حساب النسب املالية األداءسيتم تقييم  2015- 2014
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  2014شف الميزانية المالية ك) 06(جدول رقم 

  المبلغ  الخصوم  المبالغ  األصول 

  الثابتة األصول

  قيم معنوية 

  أراضي

  إنتاجتجهيزات

  تجهيزات اجتماعية 

  التنفيذاستثمارات قيد 

  حقوق االستثمارات 

  ديون الشركاء والشركات الحليفة 

  

55305159.09  

29569958.76  

1525335998.15  

53819412.11  

414330015.64  

16067920887.69  

4495673.05  

  : الدائمة األموال

  الجماعية  األموال

  االحتياطات 

  تقييم  إعادةفرق 

  مؤونات تقنية

  نتائج قيد التخصيص 

  مؤونات الخسائر والتكاليف 

  إعداديةمصاريف

  اآلجلديون طويلة 

  االستثمارات  ديون

  

31000000000.00  

122250157  

47535963.31  

612534262.99  

401120400.11  

493907161.65  

)1543427.86(  

  

235601077074  

  4891377939.51  لدائمةاألمواالمجموع  18150777104.49  الثابتة األصولمجموع

  املتداولة  األصول

  : قيم االستغالل

  مواد ولوزم

  اآلجلديون قصيرة   

  ديون تقنيةلألصولاحلسابات الدائنة 

  ديون املخزون

  حمجوزات للغري

  ديون االستغالل 

  التامني  إعادةهلم وشركاتديون جتاه املؤمن 

  تسبيقات بنكية 

  

119393.23  

10346495461.15  

3281996.45  

3964315862.55  

496211773.86  

569394178.41  

  

60025798.88  

  

      71325259.50  المجموع

  محققةقيم 

  الحسابات المدينة للخصوم

  حقوق تقنية 

  حقوق المخزون

  تسبيقات لحساب

  تسبيقات االستغالل

  ديون على الزبائن

  

2993909.96  

151699477.64  

962504.39  

564615964.45  

7705607170.21  

285381029.53  

    

      1776213603.18  المجموع

      3059064360.87  قيم جاهزة

  15412844464.54  مجموع ديون قصيرة االجل  2153445299.55  مجموع االصول المتداولة 

  20304222404.10  المجموع  20304222404.10  المجموع
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  2015 شف الميزانية الماليةك) 07(جدول رقم 

  المبالغ  الخصوم  المبالغ  األصول

  الثابتة األصول

  قيم معنوية 

  أراضي

  إنتاجتجهيزات

  اجتماعية  تجهيزات

  التنفيذاستثمارات قيد 

  حقوق االستثمارات 

  ديون الشركاء والشركات الحليفة

  

53399274.30  

30019958.76  

1683281690.67  

51430031.65  

292300587.54  

15772662026.32  

80493  

  : الدائمة األموال

  الجماعية  األموال

  االحتياطات 

  تقييم  إعادةفرق 

  مؤونات تقنية

  قيد التخصيص  نتائج

  مؤونات الخسائر والتكاليف 

  إعداديةمصاريف

  اآلجلديون طويلة 

  ديون االستثمارات

  

31000000000.00  

39518773.74  

47535963.31  

676115562.14  

520663269.51  

180729023.80  

)1012487.85(  

  

256237929.85  

  48197880340.84  لدائمةاألمواالمجموع  17883274062.24  الثابتة األصولمجموع

  املتداولة  األصول

  : قيم االستغالل

  مواد ولوزم

  

  

81543055.26  

  اآلجلديون قصيرة 

ديون لألصولاحلسابات الدائنة 

  تقنية

  ديون املخزون

  حمجوزات للغري

  ديون االستغالل 

ديون جتاه املؤمن هلم وشركات 

  التامني  إعادة

  تسبيقات بنكية

  

23022.12  

  

  

2757674855.90  

304799078.71  

527915173.65  

  

157646386  

      81543055.26  المجموع

  قيم محققة

  الحسابات المدينة للخصوم

  حقوق تقنية 

  حقوق المخزون

  تسبيقات لحساب

  تسبيقات االستغالل

  ديون على الزبائن

  

1175568.86  

152508942.39  

219428.26  

623790295.27  

722919805.41  

302534968085  

    

      1803149009.05  المجموع

      323294496.15  قيم جاهزة

  15271472586.90  اآلجلمجموع ديون قصيرة   220798656.46  المتداولة األصولمجموع

  20091260621.70  المجموع  20091260621.70  المجموع
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  المالي عن طريق نسب السيولة األداءتقييم -2- 2

باستعمال  األجلهي النسب اليت تقيس مدى قدرة املؤسسة على مواجهة ديوا القصرية : نسب السيولة - 

تسمح مبعرفة قدرة املؤسسة على الوفاء  فان هذه النسب آخرمبعىن ، للتحقيقالقيمة القابلة  أواملتداولة  أصوهلا

  .بالتزاماا يف املدى القصري باالعتماد على ما هو حتت تصرفها

  .حساب نسب السيول: )08(الجدول رقم 

  2015  2014  طريقة حسابها  النسب

  %14.46  %13.97  أ.ق.د/ األصول املتداولة   نسبة السيول العامة

  %2.12  %2089  أ.ق.د/ القيم اجلاهزة   نسبة السيول اآلنية

  %209.13  %200.23  أصول سائلة/ املئونات التقنية  املؤمنات التقنية لألصول السائلة

  

نالحظ أن الشركة ال تتوفر على السيول الالزمة للوفاء بالتزاماا املالية املتعلقة ) 08(خالل اجلدول رقم  من

، كما نالحظ أن 2013سنة  209.13%إىل 2012سنة 200.23 %بالتعويضات، غري أن تزايدت من

  قدرة 

  .2015مقارنة بنسبة 2014أصول املتداولة على تغطية الديون قصرية األجل زادت سنة 
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  : نسب الهيكلة عن طريق تقييم األداء المالي - 2-3

تصنف الوضعية املالية للمؤسسة يف وقت معينة فهي تفسر العالقات املوجودة بني العناصر : نسبة الهيكلية

  : تتمثل يفو  حساا بعدا عن أمهية كل عنصر من عناصر امليزانيةو  اخلصومو  األصول

  

  حساب نسب اهليكلية : )09( الجدول رقم

  2013  2012  طريقة حسابها  النسبة

/ األمواالخلاصة   االستقاللية املالية

  جمموعاخلصوم

22.93%  22.71%  

  %56  %51  جمموع اخلصوم/الديونالتقنية   الديون التقنية

  %78.5  %79.14  جمموعاألصول /التوظيفات  التوظيفات 

  

مقارنة بنسبة  2015نسب االستقاللية املالية شهدت اخنفاض يف سنة نالحظ أن ) 09(من خالل اجلدول رقم 

كما نالحظ أن الشركة متتلك نسب توظيفات  . نظرا الرتفاع جمموع اخلصوم الناجم عن ارتفاع الديون 2014

  .كبرية مقارنة مبجموع األصول مما يعين أن الشركة تعيد استثمار أمواهلا النامجة عن األقساط املدفوعة
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  : نسبة المالءة المالية -

  تقيس نسبة املالءة املالية نسبة املسامهة أموال شركة التأمني اخلاصة من اموع مواردها 

  حساب نسبة المالءة المالية: )10(الجدول رقم 

  2015  2014  طريقة حسابها  النسبة 

) / التقنية وناتؤ الم+ ونات ؤ الم+ رأس المال(  هامش المالءة

  الديون التقنية

35.89%  33.86  

  33.48  %36.45  إجمالي التعويضات/األموااللخاصة  كفاية األموال الخاصة

  28.93  %28.97  األوراقالماليةالمستثمر/ األموااللخاصة 

  

التزاماا وهي قادرة نسبيا على تغطية ، الشركة تعتمد على أمواهلا اخلاصة نالحظ أن) 10(من خالل اجلدول رقم 

مما ينعكس على ثقة املؤمن هلم يف سداد االخطار اليت تلحق م اذا ماتعرضت الشركة الزمات ، مواهلا اخلاصةأب

  . مالية

  . رطنالحظ ان الشركة تتوفر عل�هامش االمان معترب حبيث يضمن مواجهة اخل
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 الخالصة 

املايل أهم أداة يتم من خالهلا قياس مدئ قدرة املؤسسة علئ حتقيق األهداف  تعترب مؤشرات ومعايري تقييم الألداء

املسطرة وفق اسرتاتيجية املتبعة لدى املؤسسة ومن هنا يضهر لنا أن التقييم املايل يلعب دور هام شركات التأمني 

ف املهتمة جبانب املايل وذالك من خالل اعطاء صورة واضحة عن الوضعية املالية للشركة التأمني كما ميكن األطرا

  للشركة واختاذ قرارات صحيحة



  الخاتمة

، معاجلة إشكالية البحث اليت )(saaحاولنا من خالل تناولنا ملوضوع تقييم األداء املايل لشركات التأمني      

حىت تكون يف أي  لشركة التأمني، تقييم األداء املايل معايري ومؤشرات التحليل املايل يف مدى فعاليةتدور حول 

جل ذلك قمنا مبعاجلة هذا املوضوع من خالل اجلمع بني أحلظة مستعدة ملواجهة التزاماا اجتاه املؤمن هلم ، ومن 

الدراسة النظرية من جهة والدراسة امليدانية من جهة أخرى، انطالقا من فرضيات البحث وباستخدام األساليب و 

  . األدوات املشار إليها يف املقدمة 

به من دور مزدوج ، فهي تقوم  ملا تقوميف االقتصاديات احلديثة ،  أساسيامني تلعب دورا أشركات الت إنحبيث     

، وأيضا هلا دور يف متويل االقتصاد وترقية االستثمار هلذا فان  األخطارضد خمتلف  املنشآتو  األفرادحبماية 

الواجبة و الضرورية حلماية مصاحل املؤمن هلم وضمان جناح نشاط  األمورمن  أصبحدراسة وضعية املالية للمؤسسة 

  .املايل األداءخمتلف معايري و مؤشرات تقييم  إتباعمني واستمراريتها ،من خالل أالشركات الت

قمنا باستعمال النسب  أين،  saaمني أاملايل لشركة الت األداءومن خالل الدراسة امليدانية اليت احنصرت يف تقييم 

  .ئج تقارن مع الفرضيات البحث وتثبت اإلجابات الصحيحة نتا إىلتوصلنا عملية ، كأداةالية واملؤشرات  امل

  :النتائج

  :املايل للمؤسسة يف هذا البحث اتضح لنا  األداءمن خالل دراستنا ملوضوع تقييم 

، تساهم يف حتسني  األخطارمن  األفرادشركة التأمني هي مؤسسة مالية وغري مصرفية تقوم بدور مزدوج ،محاية  - 

  .االقتصاد الوطين من خالل استثماراا

جمموعة من معايري ومؤشرات التحليل املايل أو مبا يسمى عتماد على اال أساساملايل على  األداءيقوم تقييم  - 

صبح بذلك بالنسب املالية ، وطرق علمية وعملية دقيقة، جيب إتباعها لتعطي عملية التقييم الفعالية املثلى، وت

  . قرارات املؤسسة رشيدة وصحيحة 

التحليل املايل هو احد أساليب تقييم األداء املايل، يقوم باملقارنة النتائج مع املوارد املستخدمة للحكم على  - 

  .الوضعية املالية للمؤسسة 



  : على ضوء النتائج السابقة الذكر ميكن اقرتاح التوصيات التالية: توصيات الدراسة

  .الن هذا يساعد على زيادة املردودية املالية واالقتصادية  أنوعهاملؤسسة التحكم يف التكاليف جبميع على ا - 

وجوب توافق املؤسسة بني السيولة املتحصل عليها و االلتزامات اليت على عاتقها، لكي ال تقع يف حالة العسر  - 

  . املايل

الكايف عن املعلومات الصادقة واملعربة عن الوضعية املالية احلقيقية ، بغرض رسم  اإلفصاحضرورة وجود  - 

سياسات مستقبلية ملساعدة يف اختاذ القرارات املختلفة من طرف اإلدارة املالية، وذالك بإرساء نظام حماسيب فعال 

  .تغلب عليه احلقيقة االقتصادية على الظاهر القانوين

  



  المراجع

  :اآليات القرآنية

  .3اآلية : سورة قريش �

  .125 اآلية: سورة البقرة  �
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