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ذا العمل نجاز هإعلى المعين الشكر هلل سبحانه وتعالى الموفق و بالحمد و  أتوجهبداية 

 اكتسبت رداء الصبر لإللماممعرفة و الم و تزودت بالعل المتواضع الذي لواله لما

 .بالموضوع

على هذا  باإلشرافلتفضله  "عريس مختار" السيداألستاذ المحترم  إلىالعرفان خالص الشكر و ب أتقدم

 . العمل

و   التي قدمت لي كل العون "بغداد قريشي العالية"األستاذة   أتقدم بالشكر الخاص إلىو      

 ".تهاميكمال ،سيد أحمد ،أمين،فاطمة،، ،هوارية ،و إلى جميلة المساعدة

، أساتذةإدارة، من و علوم التسيير  التجارية االقتصادية ، العلومكل طاقم كلية   إلىبالشكر  أتقدم  

 .طلبة، عمال

على ، الجامعي إلىمن االبتدائي  ألساتذتيالشكر الخاص و    

 .منبع العلم الذي شربت منه بفضل اهلل طبعا

المعلومات  بإعطائيكل ما تقدم   إلىالشكر  أتقدمو 

 .بعيد أومن قريب 

 كريري خيرة 
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 :مقدمة

يعترب التأمني أحد فروع علم االقتصاد التطبيقي وهو يهدف إىل تسهيل وتقدمي احللول للمشاكل اليت  

املتعددة لألفراد من وملا كان علم االقتصاد هو ذلك العلم الذي يعمل على إشباع الرغبات  تعرتض حياة األفراد،

هو الذي   األمثل للموارد ستخدامالالذلك نرى أن عنصر الوفرة أو  خالل إستخدام املوارد احملدودة للمجتمع،

أحد فروع علم االقتصاد التطبيقي جيب أن  باعتبارهومن هنا جند أن نشاط التأمني  ،قتصادالاحيكم قوانني علم 

 .فرد واجملتمعأ تعظيم املنافع لليقوم أيضا على مبد

وبالنظر إىل طبيعة العملية التأمينية جند أهنا تسعى إىل قيام املؤمن بتحمل األخطار اليت يتعرض هلا  

نشطة التأمني اليت تتوالها شركات أوعليه فإن  ،األشخاص واملمتلكات مقابل تقاضي أجر حمدد عن هذه العملية

لألفراد عن طريق توفري  االجتماعيالتأمني ذات األسهم أو الصناديق التعاونية هلا دور عظيم يف حتقيق االستقرار 

 .اهلل ئب أو مصائب ال يعلمها إالعوامل األمان واالطمئنان جتاه نوا

 االقتصاديية يف حتقيق النمو والتقدم وبذلك تؤدي شركات التأمني مبختلف أشكاهلا دورا بالغ األمه 

  .لألفراد وأسر هذا اجملتمع اقتصادية و اجتماعيةللمجتمع ككل نتيجة إرسائها لدعائم 

العقود التأمينية مث  اكتتابيف جتميع املدخرات الوطنية الناجتة من  حيوي كما تقوم شركات التأمني بدور 

وعليه فإن  للمجتمع، االقتصادي واالزدهارتتعلق خبطط التنمية  استثماريةيف جماالت  استثمارهاالقيام بإعادة 

التأمني دورا كبريا يف إدارة األخطار اليت تتعرض هلا املمتلكات واألشخاص عموما ووسائل اإلنتاج  لشركات

والعمال خصوصا وبذلك ترفع شركات التأمني عن كاهل الوحدات اإلنتاجية عبء إدارة األخطار، تاركة 

للمسرييني عبء إدارة أعماهلا، كما تساهم شركات التأمني التخفيف من أثار مشاكل البطالة ونقص فرص 

 .العمل
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خاصا للنشاط التأميين وذلك بإصدار العديد من التشريعات  اهتماماوقد أولت الدولة نتيجة ملا سبق 

 .والقوانني املنظمة والضابطة للنشاط التأميين،وهبدف خلق محاية للمستأمنني

الدولة  باحتكارواملتعلق  2.66ماي  11الذي صدر بتاريخ  66-211وأول هذه القوانني يتمثل يف األمر 

التأمينية وقد  يث ختصصت كل شركة يف منتوج من املنتجاتلعمليات التأمني مث أتبع بقانون التخصص ح

يف منتوج التأمني على السيارات والتأمني على األخطار البسيطة   SAA)) للتأمني زائريةختصصت الشركة اجل

فقد ختصصت كل منها يف منتوج من  والتأمني على األشخاص أما باقي الشركات املكونة للقطاع التأميين،

 .التأمينيةاملنتجات 

املتعلق  66-211مت إلغاء األمر  2.11املقدمة يف قانون املالية لسنة  االقتصاديةومع بداية اإلصالحات 

الدولة للقطاع التأميين باإلضافة إىل إلغاء ختصص كل شركة يف منتوج تأميين معني وعليه فقد عملت  باحتكار

للتأمني على إصدار عدة منتجات تأمينية أخرى كمنتوج تأمني النقل، تأمني األخطار الصناعية،  زائريةالشركة اجل

 .اخل...... تأمني األخطار الفالحية 

 مثلوقد مت مبوجب هذه اإلصالحات حتويل الشكل القانوين جلميع الشركات الناشطة يف القطاع التأميين  

((MAATEC - CNMA - SAA- CAAT- CAAR، ويل الشكل القانوين لشركة الوطنية للتأمنيفتم حت 

(SAA)، إىل شركة ذات أسهم مملوكة للدولة((SPA. 

 15املتعلق بالتأمينات يف  5./01بصدور األمر  2.11ومت تعزيز كل هذه اإلصالحات اليت بدأت يف سنة  

 MAATEC ) - - CNMAواملشجع على املنافسة بني الشركات املوجودة يف القطاع التأميين ك 5..2 جانفي

CAAT-CAAR-SAA)  السماح للشركات ذات رأس املال اخلاص الوطين واألجنيب بدخول سوق التأمني

أما الشركات ذات  (الجزائر -شركة ترست)اجلزائرية للمنافسة،وعليه فقد مت دخول عدة شركات منها األجنبية 
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 ARTC لشركة الدولية للتأمين وإعادة التأمين 1A.الشركة الجزائرية للتأمينات (رأمسال وطين فهي تتمثل يف

 ).والعديد من الشركات األخرى

 01-5.إصدار تشريع جديد يراعي النقائص املتواجدة يف األمر رقم  1020الدولة يف سنة  تاولحو 

 .لشركات التأمني يف ممارسة العملية التأمينية خاصة مع اقتصاد السوق واستقالليةويعطي أكثر مرونة وحرية 

 :من خالل ما سبق ميكننا طرح اإلشكالية على صيغة سؤال رئيسي كالتايل و

ما هي المحددات التي تتحكم في اإليراد المحقق من المنتجات التأمينية لقطاع التامين في 

 الجزائر؟

 :و لتوضيح مضامني هذه اإلشكالية نطرح بعض التساؤالت التالية

 ما طبيعة التأمني ومؤسسة التأمني؟  -

 ؟هي طرق و وسائل املردودية يف التأمني ما -

 ما هي مكانة الشركة الوطنية للتأمني احلقيقية واملستقبلية يف السوق اجلزائرية؟ -

و كمحاولة مبدئية لإلجابة على تساؤالت البحث قمنا بصياغة الفرضيات التالية، و سنسعى الختبارها 

 من خالل دراسة املوضوع

 الفرضيات: 

فكرة التبادل و املسامهة يف حتمل اخلسائر بني املؤمن هلم الذين يقومون جبمع أمواهلم يف يقوم على التأمني  -

شكل رصيد مشرتك، بغرض حتقيق هدف مشرتك و هو حتمل اخلسائر اليت تنتج عن األخطار اليت 

 .هتددهم

 .النمذجة مبقاييسها هي أجنع الطرق لقياس مرد ودية التأمني -
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مركز الصدارة يف قطاع التأمني ويرجع الفضل يف ذلك إىل نوعية  (SAA) نيللتأم زائريةحتتل الشركة اجل -

 .املنتجات التأمينية اليت تقدمها لطاليب التأمني

 بحثال مبررات اختيار : 

 :دة اعتبارات نذكر منهااملوضوع إىل ع تتمثل أهم األسباب اليت جعلتنا هنتم إىل حد بعيد يف اختيار هذا

 .الراهنة يف القطاع االقتصاديةباإلصالحات  اقرتانه حداثة املوضوع و -

 .ندرة ونقص الدراسات اليت تناولت هذا املوضوع خاصة باللغة العربية -

 .الختياره كمذكرة خترج املوضوع ما أعطانا نظرة عامة و شجعنا يف  األعمالاإلطالع املسبق على بعض  -

 أهمية البحث: 

 :تتجلى أمهية البحث فيما يلي  

 .خاصة باللغة العربية يف التأمينات إثراء رصيد مكتبة اجلامعة مبواضيع جديدة وهامة  -

 .مالية بنوك و تأميناتتوفري مرجع نظري مهم يف جمال  -

 .إعطاء نظرة موسعة من خالل تنويع املصادر -

 أهداف البحث: 

 .حماولة حتديد و تبسيط املقومات األساسية لقطاع التأمني و مؤسسة التأمني - 

حماولة بناء مناذج قياسية للتنبؤ باإليراد احملقق من املنتجات التأمينية يف السوق وذلك باستخدام املتغريات  -

 (.األقساط)املستقلة املؤثرة على اإليراد 

وكالة مستغامن، و حماولة تقليص الفجوة بني املؤسسة و اجلامعة ( SAA)دراسة حالة الشركة اجلزائرية للـتأمني  -

 .األحباث على ارض الواقع و جتسيد
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 المكانية للدراسةحدود ال:  

- 0252)خالل الفرتة املمتدة مابني سنيت  (SAA)للتأمني  زائريةالشركة اجل تشمل احلدود املكانية

،وقد ركزنا يف هذه الدراسة على املنتجات التأمينية اليت تتخصص فيها الشركة وميكننا تربير أسباب اختيار (0253

هذه الفرتة بأهنا الفرتة اليت مت فيها صدور جمموعة من النصوص القانونية اجلديدة اليت تتعلق بقطاع التأمني املشجعة 

بط بني النمذجة القياسية لقطاع التأمني اجلزائري للفرتة مابني قد حاولنا الر  و ،91-20على املنافسة خصوصا األمر 

 .التحليل اإلسرتاتيجي لوضعية الشركة و(5990-0251)

 الزمانية للدراسةحدود ال: 

   مبافيها حتليل النتائج   .201  ماي 11 إىل غاية .201 مارس .1 أجريت الدراسة من الفرتة املمتدة من

 .و كتابتها

 دوات المستخدمةبحث و األمنهج ال: 

ولإلجابة على إشكالية الدراسة وتساؤالهتا ، بغية اإلملام واإلحاطة مبختلف جوانب املوضوع وحتليل أبعاده

فإننا اتبعنا املنهج الوصفي مع عدم خلوه من املنهج التارخيي املوافق للدراسة ،أو نفي الفرضيات املوضوعة وإثبات

قمنا فيه بدراسة  الذي من املنهج القياسي يف القسم التطبيقي مع خلوه إضافة إىل منهج دراسة احلالة، النظرية

 .وصفية للشركة اجلزائرية للتأمني

  



 

 
16 

 تقسيمات البحث: 

طبيعة البحث استوجبت تقسيمه إىل ثالثة فصول ،فصلني نظريني وآخر تطبيقي خصص للدراسة 

 .امليدانية حول مؤسسة و طنية

 : ةالنظري دراسةال

 من خالل  ماهية التأمني  المبحث األول ، حيث تضمنالتأمني و مؤسسات التأمني : الفصل األول -

فتضمن  المبحث الثاني ، أماو أمهية التأمني و أنواعه ،عقد التأمني أسسه و عناصره ، نبذة  تارخيية حول التأمني

 يف حني التأمني و هيئاتهوسطاء ،  أنواع شركات التأمني و نعرض فيه  ، الشركات املقدمة للمنتوج التأميين

املنتجات التأمينية املعروضة يف السوق و اهليئات املكلفة مبراقبة قطاع  التأمني يف  تطرقنا فيه إىل  المبحث الثالث

 . اجلزائر 

منوذج  المبحث األول حيث تضمن النمذجة القياسية لإليراد يف قطاع التأمني: الفصل الثاني -

النموذج االحنداري  طرق تقدير، االطار النظري للنماذج االحندارية من خالل تطرقنا إىل  االحندار اخلطي العام

إىل النمذجة القياسية لإليراد احملقق من املنتجات التأمينية  من  فيه تطرقنا فقد المبحث الثاني ، أمااخلطي العام 

 .ة بااليراد التأميينو تقدير النماذج املتعلق،خالل دراسة العالقة السببية بني املتغريات

 :الدراسة الميدانية

 " وكالة مستغانم" (saa)اجلزائرية للتأمني  حالة الشركة دراسة خصص للدراسة امليدانية،  الفصل الثالث -

بدراسة تطبيقية حول إجراءات مث  قمنا    (saa)نظرة عامة حول الشركة  اجلزائرية للتأمني بداية قمنا بتقدمي  ،2203

، الغرض من  بعد وقوع االضرارإلجراءات التعويضات من الدراسة خصص  االخري واجلزء .التأمني داخل املؤسسة 
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الدراسة امليدانية كان حماولة منا إلسقاط الدراسة النظرية على الواقع ، واثبات أو نفي الفرضيات اليت أوردناها يف 

 .البداية

  البحثصعوبات: 

ولكن حنمد ااهلل الذي أمدنا بالعون  لقد واجهتنا العديد من الصعوبات،ولو بدأنا نذكر ملا إنتهينا

 :واملساعدة ونذكر منها مايلي

تتمثل يف التعرف علي التأمني كمفهوم خيتلف عن املفاهيم السابقة املدروسة وعلى طريقة عمل  -

 .مؤسسات التأمني

 .للتأمني زائريةاإلحصائية املتعلقة بسوق التأمني اجلزائرية والشركة اجلح املعلومات واملعطيات ر ش -

عدم مدنا للمعلومات الكافية يف اجلانب التطبيقي و هذا باعتبارهم أن هده املعلومات سرية و خاصة  -

 .باملؤسسة

 .ندرة املراجع اليت للموضوع باللغة العربية حسب ما وقع بني أيدينا من مراجع -
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  لاألو الفصل 
 التأمين في الجزائر ومؤسسةالتأمين 
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 :مقدمة

ال ميكن توقعها و ال معرفة درجة  يستهدف التأمني تقدمي الضمان و األمان لألشخاص ضد املخاطر اليت

 1.*نو اهو ما جيعل التأمني يقوم على فكرة التع و،خطورهتا

التأمني يقوم على قانون األعداد الكربى و نظرية االحتماالت لدلك جند  أنأما الناحية الرياضية فنجد 

ستقوم شركات الذي املتعلقة باخلطر  اإلحصائيةكتواري يقومون بتجميع املعطيات إل ا اإلحصاءاملختصني يف  إن

 .ميينباملنتوج التأا لتحديد التسعرية املتعلقة وهذ،التأمني بالتأمني عليه

كما يقوم املؤمن له بدفع القسط التأميين لشركة التأمني و يتحصل مقابل هدا القسط على وثيقة تأمني 

 .مبجرد حدوث الضرر اإلنتاجيف التأمني تكون معكوسة حيث يبدأ  اإلنتاجو عليه فان حلقة ،تسمى العقد

ي ينطبق على مؤسسة ني يف القالب النظري الذتار العديد من العلماء الدين يدرسون التأمو قد اخ

ينطبق على  الذيفهل نظرية السلع و اخلدمات هي القالب النظري ،و هدا قبل القيام بالتحليل االقتصادي،منيتأال

 :ثالثة مباحث رئيسية إىلو عليه قد قسمنا هدا الفصل ،ال أممؤسسة التأمني 

 .ماهية التأمين-

 .األسس التقنية لعملية التأمين -

 .و هيئاته وسطاء التأمين -

 

 

 

  

                                                           
 .جتمع جمموعة من االشخاص الدين يتوقعون حدوث نفس املخاطر فيتعاونون على دفع التعويض ملن يصيبه الضرر فكرة التعاون تقوم على*
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 .ماهية التامين: لو المبحث األ

    التطرق ملفهومه و انواعه و أمهيتهمن خالل االستعراض التارخيي لتطور التأمني و ،تتحدد ماهية التأمني

 .و أهم اهليئات و الوسطاء الناشطني يف سوق التأمني

 .ة تاريخية حول التأميننبذ :لو األالمطلب 

 :مرحلة التأمين .2

مث بتطور حياة اإلنسان إىل أن وصل إىل الصورة اليت عليها فــي ،نو انشأ التأمني قدميا مع ظهور التع

فالتاريخ احلايل يذكرأن قدماء ،التأمني يف احلضارات القدمية ولكن ليس بكلمة التأمنيولقد عرف ،العصر احلديث

يف حياة أخرى بشرط  اعتقادهموقد دعاهم إىل ذلك ،املصريني كونوا مجعيات لدفن املوتى منذ آالف السنني

وقد ،القيامة عنـدكما كانت من قبل حىت يتسىن للروح أن تعود للجسد ،بأجسامهم سليمة بعد موهتم االحتفاظ

وبناء القبور  قبلها بغرض التحنيط أوهذا إنفاق مصاريف باهضة عندما كانت حتدث الوفاة  اعتقادهم استدعى

، عليهم عند موهتم االتفاقوأنشأت مجعيات تقوم هبذه املراسيم لألعضاء الذين يعجز ذويهم عن ،املستحكمة

ة أثناء حياهتم مقابل ضمان املصــروفات الالزمة للتحنيط سنوي للجمعي اشرتاكوذلك نظري قيام األعضاء بدفع 

والذي مبقتضاه يقوم " القرض البحري"ضا نوعا من التأمني يسمى أيوعرف الرومان بدائيا ،1والدفن عند الوفاة

بينهما على أساس  االتفاقويتـم ،الشحنة مبلغا من املال مقابـل معدل فائدة مرتفع أواملقرض مبنح مالك السفينة 

ولـكن يف ،الشحنة إىل امليناء ساملة حيصل املقرض على قيمة القـرض والفوائد املرتفعة أوأنه إذا وصلت السفينة 

وانتشر القرض البحري هبذه ،الشحنة ساملة فيضيع عـلى املقرض قيمة القـرض وفوائده أوحالة عدم وصول السفينة 

وجند شبها كبريا بني القـرض البحري والتأمني املعاصر ومثال ذلك الفكرة ،اخر القرن الثالث عشرأو الصورة حىت 

اليت يقوم عليها القرض البحري وهي حتويل اخلطر مـن صاحب السفينة إىل املقرض وهي نفس فكرة التأمني 

                                                           
 551.1-551،ص5991،الطبعة السادسة،دار النهضة العربية،"الخطر و التأمين"،سالمة عبد اهلل
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، سةمن أجل ذلك حرمته الكني،لكن زال هذا النوع مـن القرض ألنه كان يعتمد علـى املغامرة والربا،املعاصر

وختلصت من فكرة املغامرة واختذت تدرجييا شكلها  وتطورت هذه العملية شيئا فشيئا إىل أن أخذت صبغة مجاعية

ائل القرن اخلامس عـشر ظهر التأمني البحري يف صورة خمتلفة عـن القرض البحري أو لكنه يف ،املعروف يف عصرنا

ليت هو عليها حديثا بصدور القانون البحري يف إجنلرتا عام دي األسبانيني والربتغاليني إىل أن وصل للصورة اأيعلـى 

 .م2602

وبالنسبة للتأمني على احلياة فقد ظهر يف نفس الوقت الذي فيه التأمني البحري ذلك ألن عقود التأميـن  

حياة القبطان والبحارة بنفس أسعار تأمني البضاعة  أي،ضا التأمني علــى احلياةأياملشار إليها قد تضمنت 

مـوهي تؤمن حياة 2513مكتوبة هي تلك املسجلة يف لندن عام  ل وثيقة تأمني على احلياة وجدتأو و ،والسفينة

مببلـغ تأمني قدره " ريتشارد مارتن"وقد عقد هذا التأمني لصاحل أحد احملامني ويدعى " ويليم جيبونز"شخص يدعى 

 .1جنيها إسرتلينيا .1.

من التأمني البحري إذ مل يظهر إال يف خالل القرن السابع عشر فهو أحدث عهدا ،مث ظهر التأمني الربي

ـ حيث م2666ل صورة له التأمني من احلريق الذي ظهـر يف إجنلرتا مث حريق لندن الشهري الذي شب يف سنة أو و 

وعقب هــذا احلـريق ضمت شركات التأمـني البحري إىل عملياهتا ،كنيسة  200منزل وحوايل  2.000التهم أكثر من 

كـما ،  روباأو للتأمني ضـد أخرى يف دول  ويف الوقت نفسه نشأت عدة شركات"التأمني ضد أخطار احلريق"العادية 

. وتلتها شركات كثرية،فنـشأ فـي إجنلرتا« The fire office »نشأت فـي فرنسا الشركـة امللكية للتأمني الـيت تدعـى

« La compagnie royale d’assurance » 

مـ عرف التأمني ركودا بسبب زوال شركات املسامهة مث عاد مـن جديد 5099وبعد الثورة الفرنسية يف سنة 

صناعة اآلالت امليكانيكية املختلفة فظهر بـذلك التأمني من  انتشارخاصة بعد ،للنمو ودخل ميادين كثرية أخرى

                                                           
 .550سالمة عبد اهلل،مرجع سابـق،ص1
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انتشر يف النصف الثاين من القرن التاسع عشر مث ظهر التأمني على احلياة و ،سؤولية والتأمني من حوادث العملامل

 .بعد أن تعرض النتقادات كثرية

التأمني أمهيـة فظهرت صورة  ازداداخر القرن العشرين ومع دخول عصر التكنولوجيا وتقدم احلضارة أو ويف 

 الذرة وعن التجارب النووية استخدامحوادث املرور والتأمني ضد املخاطر الناشئة عن  كالتأمني من،للتأمني

 .الد وغريها من األنواع املختلفةو والتأمني على األقمار الصناعية والتأمني على الزواج واأل

 :مفهوم التأمين .1

فاجلانب الفين املتمثل يف ،التعريف الصحيح للتأمني البد أن يشتمل على اجلانبني الفين والقانوين للتأمني

واجلانب القانونـي ،اليت يلجأ إليها املؤمن يف سبيل تغطية األخطار املؤمن منها األسس الفنية وقوانني اإلحصاء

 .املتمثل يف العالقة بني املؤمن واملؤمن له وكيفية تنظيم هذه العالقة 

من القانون املدين اجلزائري التـي تنص  .62املشرع اجلزائري تعريف التأمني يف املادة  لاو حويف هذا الصدد  

التأمــني لصاحله مبلغا  اشرتطإىل املستفيد الذي  أوالتأمني عقد يلتزم املؤمن مبقتضاه أن يؤدي إىل املؤمن له :"على 

دفعة  أي أوأداء مايل آخر يف حالة حتقيق اخلطر املعني يف العقد وذلك مقابل أقساط  أي أوراد يإ أومن املال 

 ".أخرىمالية 

الفرنسي وأخذ به بعض  هيف الفق سائداالتأمني تعريفا   HEMARD " هيمار"وقد عرف الفقيه الفرنسي      

نظري دفع مبلغ معني  عملية حيصل مبقتضاها أحد الطرفني وهو املؤمن له ،:" الفقهاء يف مصر حيث عرفه بأنه 

وهو القسط على تعهد لصاحله أو للغري يف حالة حتقق خطر معني من الطرف اآلخر وهو املؤمن ، الذي يأخذ 

".على عاتقه جمموعة من املخاطر وجيري املقاصة بينهما وفقا لقوانني اإلحصاء  
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فهو يربز ،فين والقانوين للتأمنيهذا هو التعريف الذي يؤيديه الفقه يف فرنسا ومصر ألنه يربز اجلانبني ال

ا اجلانب الفين للتأمني حيث يبني العناصر اجلوهرية للتأمني وهو اخلطر والقسط واألداء الذي يلتزم هب

بتجميع املخاطر وإجراء املقاصة ،كما يبني قيام املؤمن طبقا لطريقة عملية فنية علمية منظمة،املؤمـن منه

 .هي األسس الفنية للتأمني بينهما وفقا لقوانني اإلحصاء وتلك

كذلك فإن هذا التعريف مل يغفل اجلانب القانوين للتأمني املتمثل يف العالقة القانونية بني املؤمن واملؤمن  

واملؤمن له الذي يلتـزم بدفع ،حيث بني أطرا ف التأمني وهو املؤمن الذي يلتزم بتغطية املخاطر املؤمن منها،له

مل يتطرق للصفة  يشرتط املؤمن له التأمني لصاحله وفضال عن ذلك فإن هذا التعريفواملستفيد الذي ،القسط

 .1تأمني األضرار أوالتعويضية للتأمني مما جيعله يشمل كل أنواع التأمني سواء األشخاص 

 .سسه و عناصرهأعقد التأمين : المطلب الثاني

 .خصائص و مبادئ عقد التأمين .2

 2خصائص عقد التأمين2-2

 .و القبول ليتم انعقاد العقد ابجياإلو يتمثل يف  :عقد التأمين عقد رضائي -

مقابال ملا يعطيه فاملؤمن يتحمل اخلطر مقابل األقساط اليت ذ خألن كل طرف يأ :ضةـاو عقد التأمين عقد مع -

 .اليت يدفعها األقساطيدفعها املؤمن له و املؤمن له حيصل على مبلغ تامني عند حتقق اخلطر املؤمن منه مقابل 

كسب كال املتعاقدين معلق على أمر غري حمقق   أوحيث أن مقدار التزام : عقد التامين من العقود االحتمالية-

 .الوقوع و هو اخلطر املؤمن منه

كل طرف يكون ملتزم اجتاه الطرف األخر فاملؤمن له يلتزم   أنلك يقصد بذ: عقد التأمين عقد ملزم للجانبين -

                                                           
 .39، 33،ص 5992،اجلزءاألول،الطبعةاألوىل،ديوان املطبوعات اجلزائرية،اجلزار"الجزائريالتأمين في القانون "إبراهيم أبـو جنا 1

2Tassaditbenamrane ,'’l'analyse de la rentabilité d’une compagnie  d’assurance’’,mémoire de fin d’études 
pour l’ebtention d’une PSG en banque,ESC d’alger,2002,pp2-4. 



 التأمين و مؤسسة التأمين في الجزائر                الفصل األول          

 15 

بتغطية املخاطر املتفق عليها عن طريق دفع مبلغ  ميلتز  الذيبأن يدفع القسط مقابل حتميل املخاطر للمؤمن 

 .التعويض عندما تتحقق الكارثة أيالتأمني 

يلعب الزمن فيه دورا رئيسيا حبيث تكون االلتزامات  الذيو هو العقد : عقد التأمين عقد زمني مستمر -

 .ءات متكررة يستمر الوفاء هبا مدة من الزمنالناشئة عنه عبارة عن أدا

مبعىن انفراد احد املتعاقدين بوضع شروط العقد و حتديد مضمونه و ال يكون من :انغدإعقد تأمين عقد  -

 .رفضها أوالطرف األخر سوى القبول بالشروط املوجودة يف العقد 

يعمل هبا  ، ينظم املشروع عقد التأمني يف جمموعة من النصوص و األحكام القانونية:عقد التأمين عقد مسمى -

 .خالف قائم أويف حالة نزاع 

 :المبادئ األساسية لعقد التأمين 2-1

عقد التأمني له جمموعة من املبادئ هدفها احملافظة على الصفة القانونية للعقد وإبعاده عن شبه 

 .1حلد من سوء استغالل فكرة التأمنيالرهان وا أواملقامرة 

حيث أننا نقول للشخص (عقد التأمني)يعترب هذا املبدأ شرطا لصحة انعقاد :مبدأ مصلحة التأمينية -

مصلحة تأمينية يف الشيء موضوع التأمني عندما يعود عليه الشيء مبنفعة مادية يف حالة بقائه على ما 

 .عني هلذا الشيءويلحق بالشخص خسارة إذا حتقق حادمث،هو عليه

جيب توفر عالقة سببية مابني اخلسارة اليت وقعت على الشيء موضوع التأمني :مبدأ السبب القريب -

مؤثر خارجي حىت حيق للمؤمن له مبلغ  أيواخلطر الذي أمن عليه املؤمن له وهذا بدون تدخل 

 .التعويض

                                                           
 .39،ص0225،     اجلزائر،(كلية االقتصاد و علوم التسيري، جامعة اجلزائر  –رسالة ماجيستري غري منشورة )  ،"دور نشاط التأمين في التنمية االقتصادية"اقاسم، نوال 1



 التأمين و مؤسسة التأمين في الجزائر                الفصل األول          

 16 

بعد حتقق اخلسارة يف نفس املركز ،هو وضع املؤمن له،اهلدف األساسي من هذا املبدأ :مبدأ التعويض -

 .ويطبق هذا املبدأ يف كافة أنواع العقود خبالف عقد تأمني األشخاص،املايل الذي كان عليه قبل حتققها

من واجب كل طرف من أطراف التعاقد أن يديل إىل الطرف اآلخر جبميع احلقائق :مبدأ منتهي حسن النية  -

املتعلقة بالعقد وشروطه وبيانه  أوبالشيء موضوع التأمني من جهة  أوواألمور اجلوهرية املتعلقة باخلطر املؤمن ضده 

 .من جهة أخرى

قضي هذا املبدأ بأنه إذا مت وهذا املبدأ خيص تأمينات املمتلكات واملسؤولية فقط وي:مبدأ المشاركة -

وحتقق اخلطر املؤمن ،التأمني على شيء موضوع خطر واحد لدى أكثر من شركة تأمني يف وقت واحد

فإن للمؤمن له احلق أن حيصل على التعويض مشاركة بني املؤمنني كل بنسبة مبلغ التعويض الذي ،منه

 .لديه إىل مبالغ التأمني لدى الشركات كلها

مبعىن أنه من حق شركة التأمني أن حتل حمل املؤمن له يف الرجوع على الغري املتسبب يف :مبدأ الحلول -

ملمتلكات ا داد ملبدأ التعويض و خيص تأميناتوهو امت،اخلسارة اليت حتلق باملؤمن له وتطالبه بالتعويض

 .واملسؤولية فقط

 :عناصر عقد التأمين .1

 : و ميكن عرضها باختصار فيما يلي،هي اخلطر والقسط ومبلغ التأمني تأمنيلإن العناصر اجلوهرية لل

 الخطر. 1-2 

 "من الطرفني أيحادث مستقبل الوقوع على يتوقف على إرادة "ميكن تعريف اخلطر يف جمال التأمني بأنه 

وأن   ،فيجب اخلطر حادثا مستقبال ،ومن هذا التعريف ميكن أن نستخلص الشروط الواجب توافرها يف اخلطر

 ولكن إذا توافرت هذه الشروط،املؤمن له أويكون حادثا متحمل الوقوع وأن يكون مستقال عن إرادة املؤمن 
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 القسط .1-1

والقسط يف ،هو املقابل املايل الذي يلتزم به املؤمن له بدفعه لتغطية اخلطر الذي يأخذه املؤمن على عاتقه

فالقسـط مرتبط  ، فوجوده الزم لقيام التأمني وإال كان التأمني باطال،التأمني عنصر جوهري له ما للخطر من أمهية

القسط  ذلك أن املؤمن له إذا كان يلتزم بأداء،هو تعبري عن اخلطر من حيث قيمته املالية أو،باخلطر فهو مثن اخلطر

ني القسط واخلطر فإن ذلك يتم بقسط التوصل إىل تغطية اخلطر الذي قد يتعرض له ومن هنا تبدو الصلة الوثيقة ب

 .حبيث يكون القسط معامال لقيمة اخلطر وهو ما يعرب عنه مببدأ تناسب القسط مع اخلطر

غري أن القسط الذي يلتزم به املؤمن له بدفعه للمؤمن ليس هـو القسط الذي يتم حتديده وفقا للخـطر 

ذي يتـم حتديده وفقا للخطر وحده عوامل أخرى فإن املبلغ ال دذلك أنـه إىل جانب اخلطر توج،املؤمن منه وحده

 .إمنا توجد إىل جانبه عناصر أخرى غيـر اخلطر،يلتزم املؤمن له دفعه للمؤمن ليس هو العنصر الوحيد للقسط

 مبلغ التأمين..-1

ضة امللزمة للجانبني فإذا كان املؤمن لـه يلتزم بدفع القسط فإن املؤمن و اعقد التأمني من عقود املع 

مقابل ذلك بأداء معني يرتبط بالقسط الذي يدفعه املؤمن له ويتناسب معـه حبيث يزيد هذا األداء كلما  يلتزمفي

املستفيد عنـد  أوة يف مبلغ من النقود يدفعه إىل املؤمن له ياويتمثل األداء الذي يلتزم به املؤمن يف النه،زاد القسط

 .حتقق احلادث املؤمن منه

املستفيد وإمنا يكون تعهدا  أوغري أن أداء املؤمن قد ال يكون مبلغا من النقود يدفعه مباشرة للمؤمن له 

من املؤمن بإصالح األضرار اليت ترتبت على حتقق احلادث املؤمن منه وهو ما حيدث يف تأمني األضرار بقصد 

ة ينتهي األمر بأن يدفع املؤمن مبلغا من النقود ومع ذلك فإنه حىت يف هذه احلال،تاليف املبالغة يف تقدير األضرار

 .1إىل من يقوم بإصالح األضرار

                                                           
 .10،91إبراهيم أبو النجا،مرجع سابق،ص1
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 .اهمية التأمين و أنواعه:المطلب الثالث

 : وتتلخص يف ، واجهة كافة األخطار وهو التأمنيإن الفرد يلجأ دائما للبحث عن وسيلة توفر له األمان مل

 :أهمية التأمين .5

وغريهم جتنب جتميد جـزء من رأمساهلم ملواجهة األخطار املختلفة اليت حيتمل يستطيع رجال األعمال :الأو  -

حيث أهنم يدفعون قسطا معينا وبذلك حيققون ضمانا ضد اخلسائر املالية اليت حيتمل أن تصيبهم ،وقوعها

 .وقوع خطر معنينتيجة

لوماهتا عـن الطـرق يؤدي ختصص بعـض اهليئات يف عملية التأمني إىل اتساع خربهتا وزيادة مع:ثانيا -

على األقل إنقاص اخلسائر  أو،املختلفة اليت ميكن بواسطتها تفادي األخطار املختلفة اليت تواجه اإلنسان

وبتقدميها هذه املعلومات إىل املؤمن هلم تؤدي خدمة كبرية هلـم يف مواجهة ،املاليـة اليت ترتتب عليها

 .ر اليت يتعرضون هلااألخطا

ونالحظ يف هذا الصدد النظام الذي تتبعه بعض شركات التأمني عنـد حتديدها لقسط التأمني بالنسبـة خلطر  

معني حيث تعطي خصما مقابل استخدام املؤمن له الوسائل املختلفة اليت تقلل من احتمال وقوع اخلطر والعكس 

 .التأمني تضع الشروط القاسية عندما نالحظ أمورا غري مرضية بالنسبة ملوضوع

 ، يؤدي التأمني إىل جتميع رؤوس أموال كبرية مـن مبالغ صغرية وخاصة يف التأمني على احلـياة:ثالثا -

تعـمل هيئات التأمني املختلفة علـى تنميتها  االقتصاديوباستثمار هذه األموال يف خمتلف نـواحي النشاط 

 .وتوسيعها 

والعوامـل املختلفة ،بعملها بإحصاءات كثرية عـن خطر معني جيمع لدى هيئات التأمني نتيجة قيامها:رابعا -

، هذا اخلـطر وبتحليلها هلذه اإلحصاءات نستطيع التعرف على األسباب الشائعة لوقوع ،املرتبطة به

 .فتحقق بذلك تقدما يف إمكانية تفاديه ومنع وقوعه
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يعترب التأمني عامال هاما تعتمد عليه الدولة احلديثة يف حماربة الفقـر الذي يرتتب علـى البطالة :خامسا -

 ، الغـرق أوالسرقة  أوواملرض والعجز وبلوغ سن الشيخوخة والوفاة واخلسارة يف املمتلكات بسبب احلريق 

وبذلك أصبح للتأمني أمهية خاصة يف اجملتمع احلديث األمر الذي جـعل احلكومات يف بعض الدول 

التخفيف مـن معدالت  أولتنظيمه وتشجيعه بإعفاء أقساط التأمني من الضرائب  تصـدر القوانني املختلفة

امها هي نفسها بينما عملت حكومات أخرى على جعل بعض أنواع التأمني إجباريا وقي،الضـرائب عليها

 1بدور املؤمن

 :التأمين أنواع .1

 :وينقسم إىل: معيار الخطر المؤمن ضده.1-2

   وتشمل أنواع التأمني ضـد األخطار الـيت تصيب األشخاص مباشرة فـي حياهتم: تأمينات األشخاص .1-2-2

التامني ضد ،الشخصيةالتأمني على احلوادث  ،التأمني على احلياة:أعضائهم ومن أنواعه نذكر أوصحتهم  أو

 .التأمني ضد البطالة،تأمينات نفقات الزواج والوالدة،الشيخوخة

 أو، أصـول)الذي يكون موضوع التأمني فيما هي املمتلكات منيوتشمل أنواع التأ:تأمينات الممتلكات .1-2-1

ضد السرقة التأمني  التأمني،متعددة ومن أمهها التأمني البحري ي، وهاملنشئات أواململوكة لألشخاص (منقوالت

 .وتأمني احملاصيل الزراعية،التأمني ضد الزالزل والرباكني والثورات،ضد احلرب

وتشمل كافة أنواع التأمني اليت يكون اخلطر املؤمن فيها هي املسؤولية املدنية :تأمين المسؤولية المدنية ..-1-2

ويكون اهلدف منها هو تعويض املؤمن هلم عن اخلسائر املادية الناشئة عن املسؤولية ،للمؤمن هلم من قبل الغري

تأمني املسؤولية املدنية ألصحاب : وعلى سبيل املثال ،من قبل الغري( تشريعية أوسواء أكانت تعاقدية ) املدنية 

 .وأصحاب املطاعم ودور السينما تالسيارات والسفن والطائرا
                                                           

 .952،ص1980دار النهضة العربية للطباعة والنشر،لبنان،بريوت، ،"في التأمين ةمقدم"،عبد العزيز هيكل1
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 العملية لهيئة التأمين  ةمعيار اإلدار  .1-1

تطرأ عليها  أوواألخطار اليت تتعرض هلا ويشمل أعمال التأمني اليت تتعلق باحلياة :التأمين على الحياة .1-1-2

 .والعجز والشيخوخة واملرض الوفاة

 والتأمـني ضد ،ويهتم ببقية أنواع التأمني األخرى ويدخـل تبعا لذلك التأمني البحري:التأمين العام .1-1-1

 .اخل...احلوادث مبختلف أنواعها وضد السرقة وتأمني السيارات واألمراض املزمنة وإصابات العمل

 معيار الحرية في التأمين..-1

 :عدمها إىل أويتم تصنيف التأمني مبوجب معيار احلرية يف التأمني 

وتشمل مجيع أنواع التأمني اليت يكون الشخص فيها حرا يف التأمني (:خاصة) االختيارية التأمينات.2-.-1

 .عدمهاأو 

وتشمل مجيع أنواع التأمني اليت يفرضها القانون ومن أمثلتها تأمني املسؤولية املدنية :التأمينات اإلجبارية .1-.-1

 .الذي تفرضه الدولة يف البلدان املتقدمة االجتماعيلسائقي السيارات والتأمني 

 :ر الهيئة التي تقوم بدور التأمينمعيا .1-4

ن جمموعة من األشخاص الذين يتعرضون إىل نفس نوع من املخاطر و ـاويتم عندما تتع:التأمين التبادلي.1-4-2

 . إىل االتفاق على تقاسم اخلسارة املالية اليت تصيب الواحد منهم حبيث يتحمل كل واحد منهم جزءا من اخلسارة

واهلدف األساسي ،اليت تنشأ هلذا الغرض التعـاونيـةيقوم هبذا النوع من التأمني اجلمعيات :نيو ـاالتأمين التع .1-4-1

 .ن وليس حتقيق الربحو ـاين هو خدمة األعضاء والتعو ـاللتأمني التع
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خيصص بعض رجال األعمال مبالغ مـن املال يقتطعوهنا من أرباحهم الستعماهلا عند :التأمين الذاتي ..-1-4

وبذلك يوفرون عليهم املبالغ اليت كانت ستذهب إلـى شركات التأمني ،حنقق خـطر معني ةللخسارة نتيجالتعرض 

 .                     على شكل أقساط يف حالة وقوع اخلطر

اإلعانات وهي يف الواقع مجعيات مكونة من جمموعة ضا صناديق أيوتسمى : صناديق التأمين الخاصة  .1-4-4

يكون غرضها أن يؤدي ألعضائها تعويضات مالية حمددة ،معينة اجتماعيةصلة  أوهم مهنة واحدة من األفراد تربط

وعـادة ال يكون هلـذا الصندوق رأمسال وهذا ، اخل...وفاة  أوبلـوغه سنا معينة  أوفـي حالـة معينة مثل زواج العضو 

 .         1ينو ـاما مييزها عن مجعيات التأمني التع

يعترب هذا التأمني من أنواع التأمني اهلادف للربح وهو عبارة عن جمموعة من األفراد ال :باالكتتابالتأمين  .1-4-5

أن كـل عضو يف  أي،تقـوم بالتأمني كجماعة وإمنا يقوم كل فرد فيها على املسؤولية اخلاصة بضمان كل ممتلكاته

 .اجلماعة يقوم بااللتزامات على أساس فردي حبت

تقوم احلكومة بدور املؤمن عندما متتنع اهليئات اخلاصة عن القيام بالتأمني ضد أخطـار :وميالتأمين الحك .1-4-6

وكذلك تقوم احلكومة بالتأمني عندما تغايل شركات التأمني يف ،والتأمني االجتماعي،أخطار احلروب:معينة مثل

 .لربحفاحلكومة يف عملها ال هتدف إىل ا،تقدير قيمة األقساط حفظا ملصلحة املواطنني

وعادة ما يقوم هبذا النوع من ،يقوم التأمني هنا على أساس جتاري بغرض حتقيق الربح:التأمين التجاري .1-4-1

حبيث يغطي  حيث يتم حساب قسط التأمني هنـا،باالكتسابالتأمني من شركات التأمني املسامهة وهيئات التأمني 

نسبة الربح التـي هتدف إليها  أواإلضافية  أوجبانب نسبة إضافية أخرى لتغطية األعباء اإلدارية ،اخلطر املؤمن مـنه

 .2مثل هذه اهليئات

 .الشركات المقدمة للمنتوج التأميني:المبحث الثاني
                                                           

 .592،ص2000مصر للنشر، ،"إدارةالبنوك"فالح حسن حسني،مؤيد عبد الرمحن دوري،1
 .59،ص0223،طبعة"التأمين ورياضياته مع التطبيق على تأمينات الحياة وإعادة التأمين"عبد ربه إبراهيم،2
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-  91األمر صدور قبل نشاطها متارس شركات ست منها ، شركة  عشر ست اجلزائري التأمني قطاع يضم

 اجلزائرية الشركة،  SAAللتأمني الوطنية الشركة، CAARللتأمني اجلزائرية الشركة :  كالتايل وهي 20

 التعـاونيـة ،CNMAالفالحي  نو لتعـال الوطين الصندوق   CCRالتأمني إلعادة املركزية الشركة، CAATللتأمينات

 :التالية الشركات أنشئت20 -91األمر صدور وعند،   MAATECالثقافة و الرتبية عمال لتأمني اجلزائرية

، (AGCI) العقاري القرض لضمان اجلزائرية الشركة  (CAGEX)الصادرات لضمان اجلزائرية الشركة

 الربكة شركة ، (ARTC) التأمني وإعادة للتأمني الدولية الشركة،املركب) العمومية الصفقات ضمان صندوق

 وإعادة للتأمني ترست شركة ،A)0) للتأمينات اجلزائرية الشركة،  (AM)   للتأمني املتوسطية الشركة،  واألمان

 CASH) )احملروقات  لتأمني اجلزائرية الشركة،  TRUSTAlgérie)) التأمني

 .1أنواع شركات التأمين:لو المطلب األ

 : نقسم شركات التأمني يف اجلزائر إىل ثالثة أقسام 

 .SAA CAATوهي شركات تابعة للدولة:الشركات التأمينية العمومية  -

اهلا ـــــــــويعترب رقم أعم جلماعاتأو األفراد  أيوهي شركات تابعة للخواص : الشركات التأمينية الخاصة -

 CIAR ،2A،GAMتابعا للخواص

 TRUST:     وهي شركات خمتلطة بني العمومية واخلاصة مثل:الشركات التأمينية المختلطة  -

ALGERIAاألمان، الربكة. 

وهذه بعـض ،1000-5..2ما بني  أيوعرف قطاع التأمني يف اجلزائر تطورا ملحوظا يف السنوات األخرية 

 :اإلحصاءات اليت قدمت لنا يف اجلدول التايل

 1000-5..2تطور قطاع التأمين ما بين : 2الجدول رقم 

                                                           
 .33،30،ص0220،اجلزءاألول،مطبعة رادكول،اجلزائر"الخاصة في التشريع الجزائري التأمينات"عبد الرزاق بن خروف،1
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INSAG APERCU SUR LES ASSURANCES EN AlGERIE :المصدر  

FORMATION AUX METIRE DE L’ASSURANCE 

 :الشركات العمومية المكلفة بالتأمين .2

 ".CAAR"الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين .2-2

وكانت مكلفة باملراقبة حيث تلتزم ،.2.6ونشأت يف سنة ،اجلزائرتعترب إحدى الشركات الكربى يف قطاع التأمني يف 

ويف عام " CAAR"لصاحل الشركة %52ل نشاطها يف اجلزائر أن تتنازل عن حجم األقساط و اخمتلف الشركات اليت تز 

ويف إطار إعادة هيكلة نشاطها أصبحت  "CCR"تنازلت على نشاط إعادة التأمني إىل الشركة املركزية إلعادة التأمني 2.15

 .ختتص بالتأمني على األخطار الصناعية

  

 السنـــة رقم األعمال بالمليار دينار جزائري

53,20 

51,52 

51,10 

51,23 

50,59 

50,90 

5991 

5991 

5990 

5999 

5999 

0222 
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 ومع إلغاء قانون التخصص واالنتقال إىل االستقاللية عملت الشركة من جديد على تنويع منتوجاهتا.2.1ويف 

إىل الشركة اجلزائرية للتأمني  تنازلت عن حمفظتها يف فرع القرض املوجه للتصدير 5991ويف ،(تأمني األشخاص،السيارات، النقل)

 "CAGEX"وضمان الصادرات

 ".CAAT"الشركة الجزائرية للتأمين الشامل 2-1

واحتكار الدولة ، وذلك تطبيقا ملبدأ التخصص، ة باألخطار املرتبطة بفرع النقليااهتمت يف البد ،2.15نشأت يف 

 ، إىل مؤسسة عمومية اقتصادية" CAAT"وعند إلغاء التخصص يف شركة التأمني حتولت الشركة ، لقطاع التأمني يف تلك الفرتة

 .وشرعت يف ممارسة خمتلف فروع التأمني

 .CCRالشركة المركزية إلعادة التأمين ..-1

 :قصد حتقيق ما يلي2.15بدأت نشاطها يف سنة 

 .  املسامهة يف تطوير السوق الوطنية إلعادة التأمني -

 .ن الدويل اإلقليمي يف جمال إعادة التأمنيو اترقية التع -  

 .تأمني األخطار اجلزائري يف اخلارج أومكلفة بإعادة التأمني  -

 ".CNMA"ن الفالحي و ـاالصندوق الوطني للتع .2-4

 ، وال يسعى إىل حتقيق الربح،ين برأمسال متغريو ـاالفالحية بأهنا شركة مدنية لألشخاص ذات طابع تع التعـاونيـةتعرف 

 .إخل...التأمني على أجسام السفن،ومنتجات الصندوق تتمثل يف التأمني الشامل على النخيل

 ".MAATEC"التعاضدية الجزائرية لتأمين عمال التربية والثقافة .2-5

التعاضدية أن مسح هلذه 1..2ويف سنة ، بصدور أمر إنشاء احتكار الدولة لعمليات التأمني2.66اعتمدت سنة 

 .والتأمني الشامل للسكن،تؤمن على السيارات

  



 التأمين و مؤسسة التأمين في الجزائر                الفصل األول          

 25 

 ."SAA"الشركة الجزائرية للتأمين .2-6

باالنتقال إىل  .2.1ومتيزت سنة ،%..ومصرية بنسبة %62يف صورة شركة خمتلطة جزائرية بنسبة ،.2.6تأسست سنة 

 .االستقاللية حيث أصبحت مؤسسة عمومية اقتصادية

 ومن بينها: 1المكلفة بالتأمينالشركات الخاصة  .1

 ":CAGEX"الشركة الوطنية لضمان الصادرات .1-2

 :املتعلق بتأمني الغرض املوجه للتصدير وتتمثل مهام الشركة يف6./01مبوجب األمر 6..20/02/2نشأت الشركة يف  

 .ضمان العمليات املوجهة للتصدير حلساهبا اخلاص وحلساب الدولة -

 .متويل الصادرات ضمان -

 .خطر عدم إمكانية حتويل أموال الزبون ،اخلطر التجاري: ومن بني األخطار املضمونة

 ":CIAR"شركة ترست الجزائر للتأمين وإعادة التأمين .1-1

وتضم شبكة توزيع بـ ،مليون دج 450لتباشر خمتلف عمليات التأمني برأمسال مجاعي قدره  1..05/01/2أنشأت يف 

 .معتمداوكيال  15

 ":A1"الجزائرية للتأمينات ..-1

لتمارس نشاط  1..25/01/2ومنح هلا االعتماد يف  5..15/02/2بتاريخ  5./01أنشأت هذه الشركة مبوجب األمر 

 .مليون 500بـوإعادة التأمني ويقدر رأمساهلا ،التأمني

  

                                                           
 .39ص  0221دفعة  ،"محاسبة شركات التأمين"،مذكرة التخرج لنيل شهادة الليسانس 1
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 :1CASHشركة تأمين المحروقات.1-4

و نباشر عمليات تأمني احملرقات إىل جانب ,مليون2100و هي شركة ذات أسهم برأمسال اجتماعي قدره 

 .فروع التأمني األخرى

 :مت اعتماد عدة شركات جديدة يف التأمني,إىل جانب هذه الشركات الوطنية و اخلاصة

 :GAMمجموعات التأمينات المتوسطة .1-5

 .و يظهر ذلك من خالل اعتماد تسعة مساسرة تأمني,التأمني يف اجلزائرو بالتايل تدعم موقف  0225يف  

 : وسطاء التأمين وهيئاته: المطلب الثاني

 :نـــــــات التأميـــــــــــــهيئ .5

حيث تقوم هذه اهليئات ،تأخذ هيئات التأمني على عاتقها توزيع املنتوج التأميين وهذا لألفراد واملؤسسات

 :التعويض للمؤمن له عند حتقق اخلطر املؤمن منه وميكن تصنيفها إىل أوالتأمني  مبلغ بدفع

 :شركات التأمين المساهمة.2-2

ومنها ،ا ال توجد يف األصناف األخرى للمؤمننيياحتتل شركات التأمني للمسامهة مبا تنفرد به من مز  -

و هي أكثر أنواع .واالستمرارية واملنافسةجتميع رؤوس األموال الضخمة وهذا ما يساعدها على التوسع قدرهتا على 

حيث أنه لتكوين شركات  .لة التأمني من الناحتتني االقتصادية والفنيةو اهيئات التأمني انتشارا يف العامل وأنسبها ملز 

 .مسامهة يف جمال التأمني جيب توفر شروط إضافية إىل جانب الشروط العامة

 .ضمان احلد األدىن من األعضاء املؤسسني -

                                                           
 .532أقاسم نوال،مرجع سبق ذكره ص 1
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 .ضمان احلد األدىن لرأمسال-

 .ضرورة عدم اخللط بني أنواع التأمني املختلفة-

أن يكون رأس مال شركة التأمني للمسامهة أكرب بكثري من احلد األدىن املطلوب يف شركات املسامهة يف اجملاالت  -

ى  .1األخر

2...2أفريل 15املؤرخ يف  01-..وطبقا للقانون التجاري املعدل واملتمم مبقتضى املرسوم التشريعي رقم 
فإن شركات 

 3وال يقل عدد شركائها عن سبعة ما مل يكن رأمساهلا عموميا( أسهم)ية و ـااملسامهة يتكون رأمساهلا من حصص متس

حيدد رأمسال شركة التأمني اليت تأخذ شكل شركة مسامهة   5.-44.من املرسوم التنفيذي  .0وحسب املادة رقم 

 :كما يلي

دينار جزائري بالنسبة إىل شركات املسامهة اليت تنفرد مبمارسة عمليات تأمني األشخاص وال متارس مليون - 200

 .تنازالت عن إعادة التأمني يف اخلارج

مليون دينار جزائري بالنسبة إىل شركات املسامهة اليت متارس مجيع أنواع التأمني وال متارس تنازالت عن إعادة  00.

 .التأمني يف اخلارج

عضوا على األكثر  21أعضاء على األقل و  .0ىل تسيري شركة املسامهة جملس إدارة الذي يتكون من ويتو 

 .وقت أيسنوات وميكنها عزهلم يف  06وتنتخب اجلمعية العامة التأسيسية العادية القائمني باإلدارة ملدة 

  

                                                           
 .01ص,0222اجلامعية،مصرالدار ،"مبادئ الخطر والتأمين"،خمتار حممود اهلانس،إبراهيم عبد النيب محودة1
 .املتعلق بالتأمينات 5993أفريل  00الصادرة بتاريخ  03اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية،األمانة العامة للحكومة،اجلريدة الرمسية،العدد 2
للدولة  التابعةاملتعلق بتسيري األموال العمومية  5991ديسمرب  01ؤرخ يف امل 91/01األمر ،"الجريدة الرسمية"اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية،األمانة العامة للحكومة،3

 .بواسطة الشركات القابضة العمومية واملؤسسات العمومية االقتصادية
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 *1هيئات اللويدز .2-1

حتقيق الربح وهي تنافس أهم شركات التأمني وتتكون وهي أشهر هيئات التأمني التجاري اليت هتدف إىل 

 أيمن جمموعة من األفراد الذين ينتمون إىل هيئة تشرف على اختيارهم وتراقب أعماهلم وال تقوم هذه اهليئة ب

 .على مسؤوليتهم اخلاصة(ريق مسسارعن ط)بل يقوم بالنشاط التأميين األفراد ،نشاط تأميين

اليت مت االكتتاب فيها  أوسؤولية الفردية عن املخاطر اليت يكتتب فيها حبيث أن كل عضو يقبل مبدأ امل

 .حلسابه

مبلغ من املال ليس بالبسيط يف صندوق  داعإيــــ،الشديد الثراء،ويشرتط يف العضو املنظم مع مجاعة اللويدز

ا نتيجة اللويدزكضمان للعمليات املتعامل فيها وإنشاء صندوق جتمع فيه كل األقساط املتحصل عليه

خسائر مالية  العمليات التأمينية اليت يقوم هبا هذا العضو وعوائد االستثمارات كضمان لتغطية ما يقع من

تقوم هيئة اللويدز ،حىت تبقى اهليئة قوية بأعضائها وللحفاظ على شهرهتا ،ودفع التعويضات الالزمة

 .2مبراجعة املركز املايل لكل عضو هذا حفاظا على مكانتها

 Auto Assurance)3:)التأمين الذاتي..-2

وهو من أبسط طرق مواجهة اخلطر ويكون ذلك بتكوين مبالغ مالية حتتجز كل فرتة وختصص لتغطية 

اخلسائر املالية احملتملة وهي بالنسبة لألفراد عبارة عن مدخرات شخصية وبالنسبة للمؤسسة فهي تقوم بتكوين 

املؤسسة من اإلفالس وقد يكون هذا األسلوب أفضل يف بعض ة ياواحتياطيات ختصص سنويا حلم مؤونات

وهذا النوع له ،ويأخذ فيه كل من الفرد واملؤسسة صفة املؤمن واملؤمن له،األحيان من دفع األقساط التأمينية

 :جمموعة من العيوب منها
                                                           

وهو اآلن ليس مبؤسسة للتأمني وإمنا عبارة عن مجعية تراهن بثراوهتا حىت تستطيع ضمان  "إدوارد لويدز"أسسه "مقهى تاورسرتييت"هذه اهليئة يف البداية كانت عبارة عن مقهى يدعى*
 .األخطار اليت تتقبلها

 119-127 .ص ص،مرجع سبق ذكره،"التأمين الدولي"،سامي عفيفي حامت2
3- Ibid, pp120-123. 
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 .صعوبة تقدير اخلسائر املتوقعة -
املؤسسات فرص االستثمار وحتقيق عوائد  أوواألرباح وهو ما يضيع على األفراد  احتجاز االحتياطيات -

 .للمؤسسة

  Assurance Mutuel):: ) التأمين التبادلي  .2-4

ن على تفتيت األخطار وهذا باشرتاك اجملموعة يف حتمل املسؤولية عند نزول الكوارث و ـايهدف إىل التع

نقدية لتعويض من يصيبه الضرر وال يستهدف من ذلك الربح وإمنا توزيع ( أقساط)وذلك عن طريق املشاركة مببالغ 

 .1ن على حتمل الضررو ااألخطار بني اجملموعة والتع

 :للتأمين التعـاونيـةالجمعية  .2-5

لة مجيع أنواع التأمني كما قد و ان بني األعضاء من املسامهني وهي تنشأ مبز و ـاوهي هتدف إىل حتقيق التع

وال يشرتط يف ،بسهم أومن أفراد يساهم كل منهم حبصة  التعـاونيـةوتتكون اجلمعية ، لة أنشطة أخرىو اتقوم مبز 

بعض األخطار يف مقابل سداد  ة التأمينية ضدياعضو اجلمعية أن يكون من حاملي الوثائق وميكن له طلب احلم

 .ينتخب من محلة األسهم فقطوتسيري هذه اجلمعيات بواسطة جملس إدارة ، التكلفة املناسبة أوالقسط 

 :صناديق التأمين الخاصة.2-6

ة صلة اجتماعية أخرى أوأيعمل واحد  أوينشأ هذا الصندوق بني األفراد الذين تربطهم مهمة واحدة 

املستفيدين منه حقوقا تأمينية يف شكل  أويتكون بغري رأس املال وميول باشرتاكات ويهدف للرتتيب ألعضائه 

 . 2ا مالية حمددةيامز  أومنح لتقاعد  أو تعويضات

 (MAATEC)التعاضدية اجلزائرية لعمال الرتبية والثقافة  :مثال

  
                                                           

 58.ص,04ط،  بدون تاريخالرسالة،األردن،مؤسسة ، "نظام التأمين حقيقته والرأي الشرعي فيه"،مصطفى الزرقا1
 .72-73،ص ص،2002)مطبعة اإلشعاع،مصر، )،"ورياضيات المال واالستثمار مدخل كمي إلدارة األخطار"،أمحد عبد ااهلل القمحاوي أباظة2
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 :الحكومة كمؤمن .2-1

الثروة  أوة األفراد يااقتصادية حلم أوتتدخل احلكومة يف أسواق التأمني إذا كانت هناك ضرورة اجتماعية 

 :للمجتمع وهذا يف حاالت

 .بعض األخطار األساسية اليت حتقق خسائر مالية كبرية كالزالزل والرباكني تغطية .5

تها يافرض بعض أنواع من التأمينات إجباريا على فئة معينة لصاحل فئات أخرى اليت هتدف الدولة إىل مح .0

 .التأمينات اإلجبارية الناشئة على املسؤولية املدنية حلوادث السيارات:ذلك اجتماعيا ومثال

أن اهلدف األساسي من تدخل هيئات التأمني احلكومية يف سوق التأمني هو خدمة أفراد اجملتمع  حيث

 .وتقدمي خدمة التأمني هلم بأقل تكلفة ممكنة

 :وسطاء التأمين.1

و هذا بغرض جلب أكرب  1ومها الوكيل العام والسمسار اللذان يكونان أداة الربط بني املؤمن واملؤمن له

 .الء واحلصول على طلبات التأمنيمن العم عدد ممكن

 L 'Agent Générale d' Assurance):) :الوكيل العام للتأمين .1-2

عدة شركات للتأمني مبوجب عقد التعيني ويكون اعتماده هبذه  أووهو شخص طبيعي ميثل شركة 

 .332-  91،رقمالتنفيذي  من املرسوم 51ا نصت عليه املادة ويتوقف االعتماد على شروط خاصة وهو م2الصفة

  

                                                           
1Loumberge( Henri), op-cit, P66. 

  .مرجع سبق ذكره،07/95من األمر املتعلق بالتأمينات رقم253املادة2
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 Le Courtier d'Assurance):):سمسار التأمين.1-1

على خالف الوكيل العام للتأمني الذي يكون دائما شخصا طبيعيا فإن مسسار التأمني قد يكون شخصا "

معنويا وهو ميارس حلسابه اخلاص مهنة التوسط بني طاليب التأمني وشركات التأمني هبدف اكتتاب عقد  أوطبيعيا 

 .1"هالتأمني ويعد مسسار التأمني وكيل للمؤمن له و مسؤوال جتاه

 .العالقة بين المؤمن و المؤمن له في سوق التأمين (1) :الشكل رقم

 
 .LOUMBERGE (Henri) Op.Cit, p66:باالستناد إلى ةمن إعداد الطالب :المصدر

  

                                                           
 .مرجع سبق ذكره،07/95من األمر املتعلق بالتأمينات رقم258املادة1
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المنتجات التأمينية المعروضة في السوق و الهيئات المكلفة بمراقبة قطاع :المبحث الثالث
 التأمين في الجزائر

 .منتوجات سوق التأمين في الجزائر:لو المطلب األ

وذلك راجع إىل ,هذا األخري وذلك راجع إىل تنوع منتوجات,يعترب السوق اجلزائري للتأمينات خصب

النهضة االقتصادية اليت تسعى الدولة اجلزائرية إىل حتقيقها عن طريق اإلصالحات االقتصادية املعتمدة يف كل 

و خاصة عندما انتهجت اجلزائر سياسة االنفتاح التام للسوق اجلزائري ,اجملاالت املايل و الصناعي و غريها

 .ات موازية يف سوق التأمني و هذا ما يشجع من االستثمار يف هذا السوقلالستثمار األجنيب مما ولد منتوج

 تأمين السيارات .2

  2.51   فيفري11طبقا ملبدأ التزام التأمني على السيارات يف اجلزائر من خالل القانون الفرنسي املؤرخ يف 

 .2.61و الذي مت متديده الحقا باألمر الصادر يف 

قانوين متعلق بإلزامية تأمني السيارات و الذي ينص املادة  ل نصأو صدر 2.14  جانفي 0.و يف 

ثالثة  أوالتأمني إجباري لكل السيارات اليت هلا حمركات و تنتقل عن طريق العمومي سواء كان هلا عجلتان (:"5)

 .1"و كذلك بالنسبة للمقطورات النصفية,أكثر أوأربعة  أو

 :املضمونة أوا كما أنه توجد جمموعة من األخطار اليت يؤمن عليه

يستوجب على كل مالك سيارة أن يكتب تأمني املسؤولية املدنية عن األضرار :املسؤولية املدنية للمؤمن له -

 .توقفها أواملعنوية و املادية اليت ميكن أن يسببها للغري و يضمن هذا التأمني يف حالة حتركها 

 .التأمني على هيكل السيارة و ضمان خسارة االصطدام -

 .مان السرقة و احلرق و ضمان انكسار الزجاجض -

 .  ضمان التعاقد لصاحل الراكبني يف السيارة -

                                                           
 .533أقاسم نوال،مرجع سبق ذكره ص 1
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 هالك الماشية,األخطار الزراعية,التأمين على الحريق .1

 :التأمين على الحريق.1-2

يضمن املّؤمن من احلريق مجيع األضرار اليت تتسبب :"نص املشرع اجلزائري التأمني على احلريق بالنص على

االتصال  أوفيها النريان غري أنه إذا مل يكن هناك اتفاق خمالف ال يضمن األضرار اليت يتسبب فيها تأثري احلرارة 

 .1"ة حريق قابلة للتحول إىل حريق حقيقيياكن هناك بدإلحدى املواد املتأججة إذا مل ت أواملباشر الفوري للنار 

حيث جيرب القانون اهليئات العمومية التابعة للقطاعات ,للتأمني على احلريق الصفة اإللزامية يف بعض القطاعات

 .االقتصادية املدنية أن تكتب تأمينا من خطر احلريق

 :التأمين من األخطار الزراعية.1-1

 ،تالفيضانا، ،اجلليد ،العاصفة كالربدالزراعية، اليت ميكن أن تلحق باحملاصيلاملؤمن األخطار يضمن 

 .و ذلك حسب االتفاق املنصوص عليه يف العقد  .اخل...الثلج

 : التأمين من هالك الماشية..-1

أمراض و يسري الضمان  أوعن حوادث  أويضمن املؤمن فقدان احليوانات الناتج عن حالة موت طبيعية 

 .2من املؤمن أوحتديد األضرار إذا مت ذلك بأمر من السلطات العمومية  أوة يايف حالة قتل احليوانات لفرض الوق

 تأمين نقل البضائع ..

 .تتعرض البضائع مهما كانت طبيعتها و كيفية تغليفها و نوع الوسيلة املستعملة لنقلها إىل أخطار عديدة

  

                                                           
 .5991جانفي  01الصادر يف  20 -91من األمر  33املادة 1

 .5991جانفي  01الصادر يف  23-91من األمر  39املادة 2 
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 1:ائع المنقولة بحر تأمين البضا .2-.

القيام برحلة حبرية تضمن األخطار من خالل اكتتاب وثيقة التأمني  ءفأثنا, و هو األكثر استعماال

 .البحري على البضائع

 2:تأمين البضائع المنقولة جوا  .1-.

وثيقة تأمني البضائع املنقولة جواً لنفس شروط و مبادئ وثيقة التأمني البحري أما عن تأمني  ختضع

 . يف العقد االتفاقاملراكب اجلوية فهو يضمن األضرار املادية اليت قد تلحق باملركبة اجلوية حسب 

 :تأمين البضائع المنقولة برا  ..-.

        السكك احلديدية أوينص هذا النوع من التأمني األضرار اليت تلحق بالبضائع املنقولة عرب الطرق الربية 

 .و ذلك حسب االتفاق يف العقد,و باإلمكان أن ميتد الضمان أثناء عمليات الشحن و التفريغ

 :تأمينات األضرار األخرى .4

 :تأمين خسائر االستغالل و تأمين كسر اآلالت .4-2

يسعى هذا النوع من التأمني إىل تعويض املؤمن له جبزء من النفقات العامة اليت :تأمين خسائر االستغالل.4-2-2

 .ال ميكن امتصاصها بعد تدين رقم أعمال املؤسسة من جراء وقوع حادثة

لل يف خ,تضمن األضرار اليت تلحق باآلالت املؤمن عليها بسبب االستغالل السيئ:تأمين كسر اآلالت.4-2-1

 .اخل...انقطاع التيار,البناء

  

                                                           
 .5991جانفي 01الصادر يف  20-91من األمر 533/  531املادة  1
 . 5991جانفي  01الصادر يف  20-91من األمر  513املادة 2
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 :األخطار الصناعية و أخطار التركيب .4-1

 سقوط، االنفجارات , د أخطار مكملة مثل الفيضاناتتوج,إضافة إىل خطر احلريق:األخطار الصناعية .4-1-2

 .إخل...ظواهر طبيعية,أجهزة

 .1دياحريق ضغط متز ,ةبائيو يضمن العتاد املؤمن عليه من أخطار كهر :أخطار التركيب .4-1-1

 :تأمين متعدد األخطار-2

جلأ املؤمن إىل استعمال عقود تأمني تسمى باألخطار ,من أجل ضم عدة أخطار يف عقد تأمني وحيد

 انكسار, املياه أضرار, انفجار, احلريق : وهي تضمن األخطار الرئيسية اليت يتعرض هلا املؤمن له, املتعددة

 : و منها ،اخل...السرقة,الزجاج

 .التأمني املتعدد األخطار املوجه للتاجر و احلريف-

 .التأمني املتعدد األخطار املوجه للسكن-

 .التأمني املتعدد األخطار املوجه للعمارات-

 .التأمني املتعدد األخطار املوجه للصناعة-

 :تأمينات األشخاص -1

 :التاليةتضمن تأمينات األشخاص حسب القانون اجلزائري األخطار 

 .األخطار املرتبطة مبدة احلياة البشرية-

 .الوفاة بعد وقوع احلادث-

 .الكلي أواجلزئي , العجز الدائم-

 .العجز املؤقت عن العمل-

                                                           
 .530أقاسم نوال،مرجع سبق ذكره،ص1
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 .1تعويض املصارف الطبية الصيدالنية و اجلراحية-

 .اجلماعي أوو ميكن أن يأخذ التأمني على األشخاص الشكل الفردي 

 :تأمين الصادرات-.

 :يضمن تأمني الصادرات نوعية من األخطار

 .عدم الدفع أواخلطر التجاري و ينتج عن إعسار املدين  -

 .اخلطر السياسي و ينتج عن قرار تأخذه الدولة يعرقل إمتام الصفقة أحداث السياسة كوارث طبيعية -

 .الهيئات المكلفة بمراقبة قطاع التأمين في الجزائر:نيالمطلب الثا

واجلهاز املكلف ( UAR)واإلحتاد اجلزائري للتأمني وإعادة التأمني CNA)) اجمللس الوطين للتأمنيوتتمثل يف 

 .بتحديد تعريفة األخطار

 2(CNA:) المجلس الوطني للتأمين .2

 :إنشاءه ودوره .2-2

وهذا مبوجب األمر املتعلق بالتأمينات رقم  5991جانفي01إن اجمللس الوطين للتأمني الذي مت إنشاءه يف 

وتسعي إىل تطوير نشاط التأمني وتنظيمه لكي يصبح ركيزة  هلا دور استشاري،هو هيئة تابعة لوزارة املالية 91-20

 .الوطين مستقبال من ركائز االقتصاد

 ، بأنه جهاز استشاري يدعى اجمللس الوطين للتأمينات( "من القانون اجلزائري 003رقم )حيث تعرفه هذه املادة 

ويستشار هذا اجمللس يف املسائل املتعلقة بوضعية نشاط التأمني وإعادة ،ويرتأس هذا اجمللس الوزير املكلف باملالية

 ".التأمني و يف كيفية تنظيمه وتطويره وينعقد بطلب من أعضائه

                                                           
 .5991جانفي  01الصادر يف  20- 91من األمر  95إلـى املادة  15من املادة 1
 65-66.ص ص،مرجع سبق ذكره،عبد الرزاق بن خروف2
 



 التأمين و مؤسسة التأمين في الجزائر                الفصل األول          

 37 

 :تنظيم المجلس الوطني للتأمينات .2-1

 :يتشكل اجمللس الوطين للتأمينات من عدة جلان أمهها

      اعتماد أيها يف منحها أيوهي مكلفة بإعطاء ر ،يرتأسها مدير التأمني يف الوزارة املكلفة باملالية عتماداالجلنة 

 .سحبه أو

كما حيدد الوزير   ،وميكن أن تضم هذه اللجنة يف تشكيلتها أعضاء ال ينتمون إيل اجمللس الوطين للتأمني

 .عملهاباملالية تشكيلة جلنة االعتماد وتنظيمها و  املكلف

 :كما ميكن للمجلس الوطين تشكيل جلان هلا دور تقين يف عملية التأمني

 .القانونية اللجنة •

 .ة مصاحل املؤمننيياجلنة حتديد تسعرية التأمني ومح •

 .جلنة تنظيم وتنمية السوق •

األمانة ويزود اجمللس الوطين للتأمني بكاتبة دائمة تكلف بإدارة وتنسيق أشغال هذه اللجان تسمي 

اليت تدخل يف إطار حتقيق األهداف ،تعني بقرار من طرف الوزير املكلف باملالية يتكلف باألشغال التقنية الدائمة

 :ومن أربعة أقسام،وتتكون هذه األخرية من مديريات إدارية وحماسبية.املسطرة هلا

 .القسم التقين-

 .قسم اإلحصاء وحتديد التعريفات-

 .قسم التنظيم واملراقبة-

 .ن الدويلو اقسم تطوير التع-
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 UAR1اإلتحاد الجزائري للتأمين وإعادة التأمين  :ثانيا .1

 :إنشاء اإلتحاد الجزائري للتأمين وإعادة التأمين .1-2

 أفريل 14والذي مت اعتماده يف  4..2فيفري  11أنشأ اإلحتاد اجلزائري للتأمني وإعادة التأمني يف 

ت اليت هلا صفة اجلمعية املتعلق باجلمعيا 4..2ديسمرب  04املؤرخ يف  35-92وهذا وفقا لقانون رقم  4..2

 .املهنية

يهتم اإلحتاد اجلزائري للتأمني وإعادة التأمني مبشاكل املؤمنني وتتألف عضويته من شركات التأمني       

اجلزائر  -CAAR،JRC،CAAT،CAGEX، CNMA،MAATEC،وإعادة التأمني مثل الشعيبة

TRUST..... اخل. 

 :لجزائري للتأمين وإعادة التأمينأهداف اإلتحاد ا.1-1

 :لتأمني وإعادة التأمني يهدف إىلإن اإلحتاد اجلزائري ل

 .ا مهنة التأمنيياوإبراز مز ،ترقية وتطوير نشاطات القطاع -

 .شركات التأمني وإعادة التأمني السعي من أجل حتسني نوعية اخلدمات اليت تقوم بتقدميها -

 .احلفاظ على أدبيات ممارسة املهنة-

املسامهة يف حتسني مستوي الكفاءة ومستوي تكوين العمال يف القطاع وهذا بالنظر إىل تطور التقنيات احلديثة  -

 .للمهنة

 .ن مع األجهزة واملؤسسات املعنيةو ااملبادرة بكل عمل يهدف إىل ترقية ممارسة املهنة وهذا بالتع -

  

                                                           
1- A .KHELLOUT, Interview directeur des assurances au MF, revue algérienne des assurances,Op.Cit.P03. 
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 :نظيمي وأعضاء اإلتحاد الجزائري للتأمين وإعادة التأمينبنية الهيكل الت..-1

 :اإلتحاد الجزائري للتأمين وإعادة التأمين عدة أعضاء من بينهم.2-.-1

 .أعضاء أساسني -

 أعضاء ناشطني-

 .أعضاء شرفيني-.

 .وتتكون من أعضاء نشطني وآخرين شرفيني:الجمعية العامة1-.-1

 :عن التسيير تتكون من اللجنة المسؤولة.-.-1

 رئيس-

 .نائب رئيس-

 .أمني اخلزينة-

 .مساعد أمني اخلزينة -

 .مدير تنفيذي -

 .ز عدد املمثلني عن كل شركة عن شخصني اثننيو اوإىل جانب عدة أعوان مساعدين بشرط عدم جت

 .ويتم تعيني هؤالء األعضاء عن طريق اجلمعية العامة وهذا ملدة سنتني

جلنة دائمة  24وبلوغ األهداف املرجوة حتقيقها حيث مت إنشاء ،بانشغاالت ومشاكل القطاعومن التكفل 

 :وهي كاأليت (AD-HOC)تنشط بداخله وجلنة خاصة 

 .تقوم هذه اللجنة مبنح االعتماد للخرباء الراغبني يف العمل مع شركات التأمني:لجنة اعتماد الخبراء •

مسؤولة عن عرض جمموعة من االقرتاحات حول كيفية العمل فيما خيص وهي جلنة :ةيالجنة االحتياط والوق •

 (Prévention de risque)ة من اخلطر ياالوق
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وهي جلنة دورها األساسي يكمن يف تقييم اجلهود اليت يقوم هبا األعوان العامون :لجنة العالقة مع الوسطاء •

 .والوسطاء يف ترقية اخلدمات املقدمة

 .وهي تتكلف بإعداد اإلحصائيات اليت تتعلق بنشاط التأمني:واإلحصاءلجنة اإلعالم اآللي  •

يتمثل دورها يف تكوين عمال القطاع ومتكينهم من املطالعة وبتقدمي املراجع كلما لزم :لجنة التكوين والوثائق •

 .األمر

 .وهي مكلفة حبل النزاعات اليت قد حتدث بني شركات التأمني:المصالحة لجنة •

 .وهي مكلفة بتقدمي اقرتاحات فيما يتعلق بإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية:القانونية والتشريعيةاللجنة  •

 .وهي تتكفل بإطالع اجلمهور واملؤمن هلم بكامل املعلومات املتعلقة بقطاع التأمني:اإلعالم لجنة •

 .جمملها تتمثل مهمتها األساسية يف معاجلة عالقات العمل يف:لجنة الموارد البشرية •

 .يتوجب عليها إعداد التقرير السنوي اخلاص بالقطاع:لجنة المحاسبة والمالية •

 :وهناك عدة جلان تتكلف كل منها بفرع من الفروع التالية

 التأمني على األشخاص -

 التامني على احلرائق واهلندسة واألخطار املختلفة -

 .إعادة التأمني -

 :األخطارالجهاز المكلف بتحديد تعريفة  .3

وهو جهاز حيدثه الوزير املكلف باملالية يكون هذا اجلهاز متخصص يف جمال التعريفات املتعلقة باألخطار 

 أيكما يكلف يف حالة وقوع ،ويقوم بإعداد مشاريع التعريفات ودراسة مشاريع التأمني السارية املفعول وحتيينها
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 1 .ه وهذا لتتمكن جلنة املراقبة من اختاذ قرارهاأيبإبداء ر نزاع من طرف شركات التأمني يف جمال التعريفات 

 : 2كما تتكون تعريفة األخطار من العناصر التالية

 نوعية اخلطر -

 احتمالية وقوع اخلطر ونفقات -

 اكتتاب وتسيري اخلطر -

 وكل عنصر تقين آخر خاص بتعريفة كل عملية من عمليات التأمني -

التأمني بإعالمها حول قيمة تعريفات التأمني االختياري اليت تعدها وهذا قبل  كما تلزم إدارة الرقابة شركات

 .3الشروع يف تطبيقها

  

                                                           
 .مرجع سبق ذكره،اجلريدة الرمسية،من األمر املتعلق بالتأمينات231املادة1
 .مرجع أعاله232املادة2
 .مرجع أعاله234املادة3
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 :خاتمة

فيما  أويتضح من خالل هذا الفصل أن اإلنسان واجه العديد من املخاطر اليت تصيبه يف شخصه 

 .الوسائل ملواجهتها كالتأمنية من املخاطر ويستخدم جمموعة من ياوهو يبحث دائما عن اآلمان واحلم،ميلكه

فبعد أن كانت عبارة عن ،لذلك جند أن فكرة التأمني قد تطورت عرب الزمن وذلك حسب حاجة اإلنسان هلا

وعليه فإنه ميكننا أن نعرفه بأنه العملية اليت من خالهلا ،قرض حبري تطورت إىل الصورة اليت يوجد عليها اآلن

بتحمل اخلطر الذي سيتحقق يف  هدهتعقسط التأميين وذلك يف مقابل حيصل أحد األطراف وهو املؤمن على ال

 .املستقبل للمؤمن له

كما يتميز التأمني كذلك مبجموعة من املبادئ واخلصائص اليت تربز لنا العملية التأمينية عن غريها من 

 .األخرى الطرق

و إىل إبراز أهم ،لتأمينية املقدمةوألهم املنتجات ا،ألهم الشركات املمارسة للنشاط التأميين فيه و تطرأنا

 .اهليئات املراقبة واملشرفة على النشاط التأميين

وذلك بالتطرق ألهم ،راد يف قطاع التأمنييل يف الفصل املوايل النمذجة القياسية لإلو اوعليه فإننا سنتن

بينما سنقوم بعملية ،لو املبحث األل معاجلته يف و اوهو ما حن،القياسية األدوات النظرية املساعدة يف عملية النمذجة

راد التأميين يبالبحث عن العالقة السببية بني الناتج الداخلي اخلام واإل ءابتدا،النمذجة القياسية يف املبحث الثاين

ومن جهة أخرى بالبحث عن العالقة السببية بني كل منتوج تأميين والناتج ، جهة احملقق من املنتجات التأمينية من

باإلضافة إىل تقدير هذه العالقات وإزالة االرتباط ،وكذلك بني كل منتوج تأميين وحجم السكان؛ امالداخلي اخل

 .الذايت بني األخطاء وبناء مناذج مقبولة إحصائيا وهلا قابلية التنبؤ
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 :مقدمة

 اجلزائر يف التأمني لسوق املكونة للشركات التأمينية ملنتجاتا من احملقق لإليراد القياسية النمذجة تتطلب

 وذلك املتغريات وهذه اإليراد بني السببية العالقة بتحديد لقيام معا ، اإليراد هذا على املؤثرة املتغريات تعيني

 على العمل مع ، القياسية بالنمذجة القيام مث ،   العالقة نوعية تعيني هبدف ، (Granger) اختبار باستخدام

 مقبولة قياسية مناذج على احلصول هبدف وذلك ، املعلمات معنوية على احملافظة و  ، الذايت االرتباط حاالت إزالة

 إىل بتقسيمه قمنا الّذي الفصل هذا يف سنتطرق لذلك مستقبلية لسنوات باإليراد التنبؤ قابلية وهلا ، إحصائياً 

 :مبحثني

 .العام الخطياالنحدار  نموذج -

 .التأمينية المنتجات من المحقق لإليراد القياسية النمذجة -
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 نموذج االنحدار الخطي العام:األول المبحث

بقياس وتقدير العالقات االقتصادية بني  حيث يهتم،االقتصاديعترب القياس االقتصادي أحد فروع علم 

 :املتغريات،وله ثالثة أهداف رئيسية منها

 .،يف شكل قابل لالختبار امليدايناالقتصاديةبناء النماذج القياسية  -5

 .ذه النماذج مستعملني البيانات املتوفرةتقدير وإختبار ه  -0

 .القرارات املناسبة اختاذ ،أواالقتصادي ستعمال النماذج املقدرة لغرض التنبؤ،التحليلإ  -3

يعمل على متثيل مبسط  االقتصادي،فإن الباحث يف القياس االقتصاديةومن أجل دراسة خمتلف الظواهر 

السببية القوية اليت تربط بني خمتلف متغريات النموذج،أما بقية  معقدة،ويشرح العالقات اقتصاديةلعدة عالقات 

 .املتغريات اجملهولة واليت ال تتوفر لدينا عنها بيانات إحصائية فيصفها الباحث يف متغري يدعى باخلطاء العشوائي

 من جمموعة عن عبارة هو فاألول، االقتصادي القياس ومنوذج االقتصادي النموذج مابني التفريق فيمكننا وهلذا

 ،فيحتوي(االقتصادي القياس نموذج) الثاين أما.معني اقتصادي قطاع أو ما اقتصاد سلوك تفسر اليت الفرضيات

 :مايلى على

 متغري فيشكل املشاهدة غري اآلخر والبعض املشاهدة املتغريات بعض على حتتوي سلوكية معادالت جمموعة -5

 .1عشوائي

 .املشاهدة املتغريات قياس عند حتدث اليت األخطاء عن تفصيلية نظرة -0

 2العشوائية األخطاء هلذه اإلحتمايل توزيعال ختصيص  -3

                                                           
 :قيمة أقل أوتساوي على أي Xأنه متغري العشوائي، إذا كان من أجل كل عدد حقيقي على يوجد احتمال أن تأخذ  Xنقول عن املتغري 1

         
 :ذلك القانون الذي يعطي اإلحتماالت اخلاصة مبختلف القيم اليت يأخذها املتغري العشوائي املستمرو  2
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 : 1رئيسية مراحل بأربع املرور من البد االقتصادي للقياس منوذج بناء حماولة وعند

 النموذج تخصيص:ىاألول المرحلة

 رياضي منوذج شكل يف صياغتها حماولة و النموذج لتشكل بينها فيما ترتبط اليت املتغريات إجياد يف يتمثل

 .النموذج معامل وحجم إلشارة املسبقة املعرفة من البد ، لذلك

 النموذج تقدير:المرحلة الثانية

 سالسل شكلى عل تكون قد واليت للنموذج املكونة باملتغريات املتعلقة املعطيات بتجميع ذلك ويكون

 .... مقطعية زمنية،بيانات

 مشكلة أو درجة لتحديد املستقلة املتغريات بني فيما االرتباط درجة واختبار الدالة بتمييز ذلك ويكون

 .للنموذج املناسبة التقدير تقنية اختبار ،اخلطي التعدد

 النموذج تقييم: الثالثة المرحلة

 :وهي أساسية مقاييس ثالثة على ويرتكز

 .االقتصادية النظرية مقاييس أو مسبقا املعروفة االقتصادية املقاييس – أ

 .اإلحصائية االختبارات أو اإلحصائية النظرية مقاييس – ب

 .االقتصادي القياس مشاكل أو االقتصادي القياس نظرية مقاييس – ج

  

                                                           
 . 08،ص5999 ،25 ،اجلزائر،ج اجلامعية املطبوعات ،ديوان "االقتصادي القياس لنظرية مدخل"،صاحل تومي1
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 التنبؤ وإختبار المقدرات استقرار من التأكد طريق عن للنموذج التنبؤ قوة تقييم: الرابعة المرحلة

 .ومراحله القياسي اإلقتصاد أسلوب (:1) رقم الشكل

 
 

 

 

 

 

 

 
  وائل  ،دار التطبيق و النظرية بني القياسي االقتصاد ، سعد اجلبار عبد عفاف ، حسني علي جميد:المصدر

 31. ،ص5،5999للنشر،األردن،ط

  

 نظرية اقتصادية

 نموذج اقتصادي

 نموذج قياسي

 
 تقدير النموذج القياسي

 

 تحليل البنية االقتصادية

 

 واقع

 
 بيانات

 

 بيانات معدله

 
استخدام البيانات 

 معدلة

 
 التنبؤ

 

 نظرية اإلحصاء

 
 طرق قياس

 
 طرق قياس معينة

 

السياسات االقتصاديةتقييم   
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 :اإلطار النظري للنماذج االنحدارية :المطلب األول

هي عبارة عن اخلالصة جملموعة من احلجج النظرية اليت تؤكد على وجود عالقة سببية  االحنداريةالنماذج 

للنظرية  وءمن عدمه يتطلب ذلك اللج  وللتأكيد وجود العالقة السببية بني املتغرييني ,YXعشوائية بني املتغريين

 .االقتصادية

 :الشكل العام للنموذج االنحداري .2

 :1كمايلي االحنداريتكتب الصيغة العامة للنموذج 

                      

:f تعرب عن العالقة الرياضية 

: y تعرب عن املتغريات التابعة 

:x  شعاع املتغريات مستقلة 

:εهو شعاع االضطراب العشوائي. 

  : General linear model : النموذج الخطي العام .1

أعاله هي عالقة خطية،هذا ما يعين أن النظاخمطي،يكتب  1))املالحظ أن الصيغة العامة للنموذج االحندار رقم 

 : 2ييلكما 

                      

 

     

 

 b1. ليكون احلد الثابت هو iمن أجل Xi1حبيث أن

  n :ـــــــلكما ميكن كتابة هذا النموذج اخلطي بشكل أكثر وضوح وهذا على شكل مصفوفات بالنسبة 

                  
                                                           

1Christian Labrousse ,Introduction a l’économétrie, Dunod,neveau tirage,France,1985,p08. 
 .09ص،ذكره سبق مرجعصاحل، تومي2
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      رتبتها  U ,Yحيث 

X مصفوفة املتغريات املستقلة        هي. 

 : يلي كما وذلك خطية نماذج إلى الخطية غير النماذج في العالقة بتحويل نقوم أن يمكن

                    

Y2. : متغيرتابع  /Xمتغيرمستقل. 

 :كالتالي الخطية صورتها في المعادلة فتصبح

                             
 

 .فمختلف احللول اليت تقدمها النماذج اخلطية هي سهلة وقد استخدمت يف عدة دراسات وتطبيقات

 :1طرق تقدير النموذج االنحداري الخطي العام :المطلب الثاني

 :إىل ينقسم النموذج االحنداري اخلطي العام 

 :2الصيغة العامة هلذا النموذجوتكتب هذه :نموذج االنحدار الخطي البسيط .2

 

                           

 

  

                                                           
 .138ص،02ط،ديوان املطبوعات اجلامعية،''نظريات ومسائل في اإلحصاء واالقتصاد القياسي "سلسلة شوم،دومنيك سالقاتور1
 28-31 .ص ص،مرجع سبق ذكره،تومي صاحل2
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 x،yالشكل االنتشاري للعالقة بني (03):الشكل

 
 .138ص،02،1993ط،اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية،شوم سلسلة ،القياسي واإلقتصاد اإلحصاء،دومنيك سالقاتور: المصدر

 :وهي تكتب كمايلي، خطية تقريباوهي YوXيوضح هذا الشكل العالقة بني
                             

 .: y,xإجياد منوذج احنداري لعينة املشاهدات ذات الشكل االنتشاري(04):الشكل

  

Source: Régis Bourbonnais,économétrie, Dunod,5émeEdition, Paris, 2003,P21. 
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 هلذا النموذجوتكتب الصيغة العامة :1االنحدار المتعدد .1

   
    

     
         

                
              

 .5وتساويX1هيb1jبشرط أن معلمة

:Y1 jشعاع املتغريات التابعة. 

:X101رقم( املستقلة) املتغرية املفسرة 

:X2 02رقم(املستقلة)املفسرة املتغرية 

: X3 03رقم(املستقلة)املفسرة املتغرية 

ui: االضطراب العشوائيشعاع. 

:nهي عدد املشاهدات. 
ومصفوفة املتغريات uجيب على شعاع االضطراب،فقبل القيام بعملية التقدير للنموذج االحندار اخلطي

 :2(قوس وماركوف)أو شروط،أن نتبع الفرضيات التاليةXاملستقلة
 :معدومu األمل الرياضي للخطاء العشوائي:الفرضية األولى -

       
 :جتانس التباين ملختلف احلدود العشوائية وعدم ارتباط األخطاء ببعضها البعض أي :الثانيةالفرضية  -

 

           

             

            

   

                      

  

:Inهي مصفوفة الوحدة. 

 x ويفرتض أن،املستقلة ميكن مراقبتها،غري عشوائية مبعىن أن قيم املتغريات xاملصفوفة:الفرضية الثالثة -

 .ثابتةلضمان عدم تغري قيم املتغريات اخلارجية من عينة اىل أخرى
                                                           

1Régis Bourbonnais,Op.Cit,P50. 
2C -Labrousse, Op.Cit, pp19 -20. 
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  n:وعدد املشاهدات هوKتفرتض أن رتبة املصفوفة هي:الفرضية الرابعة -
             

 

 .ففي هذه احلالة تلغي اإلرتباط اخلطي بني املتغريات املستقلة

 :أي أنMultivariateاملتعدد تتبع األخطاء العشوائية قانون التوزيع الطبيعي :الفرضية الخامسة -
          

       

 :هو (3)للنظام1فالنموذج املقدر
                  

 :وهو الشرط الضروري من أجل الوصول إىل النقطة االستقرار ويف حالة اشتقاق املعادلة للمرة الثانية فنجد
       

      
        

 :لينتج (x'x)تامة ومنهxتكون الرتبة :و من خالل الثالثة
                       

 B :وهي املعادالت الطبيعية للمربعات الصغرى ويكون املقدر
                           

  

                                                           
 .99ص،ذكره سبق مرجعصاحل، تومي1
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 الرتتيب إذا كانت مقبولةعلي u, Bأهنا أحسن املقدرات للمعلمات     نقول عن املعامالت املقدرة 

 :إحصائيا أي متيزها باخلصائص التالية
1خاصية عدم التحيز.1-2

:(Unbiased) 

ومنه ميكن القول أن   مساويا لقيمة املعلمة احلقيقية(   Eغري متحيز إذا كان وسطه يكون مقدر ما

 .متحيزهو مقدرغري   ومنه ميكن القول يف هذه احلالة بأن  املقدر يف هذه احلالة بأن

  عن  كيفية التحيز للمقدر  (:5)الشكل

 

 .529ص، مرجع سبق ذكره،دومنيك سالقاتور:المصدر

:فينتج(9) يف املعادلة y بقيمة نقوم بالتعويض   لدينا قيمة           

                  

         

                

                      

 :و بإدخال التوقع جند            حيث أن 

                

 
                                                           

 .05ص،ذكره سبق مرجعصاحل، تومي1



 النمذجة القياسية لإليراد في قطاع التأمين                                              الفصل الثاني         

 

 
54 

 1خاصية الكفأة .1-1

حيث يكون ,كفؤ ادا و فقط ادا كان غري متحيز وله أصغر تبيان يف نفس الوقت ,ميكن اعتبار مقدر ما

 :الكفؤ ادا توفر الشرطان التاليان  مقدر   

       مقدر غري متحيز    -5

هو أي مقدر غري متحيز أخر      حيث أن ,               له أصغر تباين مع تباين مقدر أخر    -0
  ــــــــ ل

 :2تكتب و عليه فان مصفوفة التباين و التباين املشرتك للمقدر 
       

                             
 
  

 

  

 
 
 
 
 

                      

                      
   

            

            

   
                                      

 
 
 
 

              

 

                
 
               

       
       

 و منه نكتب للتبسيط 

          
                      

  xiفانه يوجد أال يكون هناك ارتباط خطي بني املتغرياتBللعمود املوجه  ةبالنسبمقدر كفؤ   لكي يكون

 املستقلة

  

                                                           
 .00ص،ذكره سبق مرجعصاحل، تومي1

2C -Labrousse, Op.Cit, p.01 
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 :Bلــــــ  1هو أفضل المقدرات الخطية و غير المتحيزة  المقدر . .-1

 .بأنه أفضل مقدر خطي غري متحيز و دو أصغر تباين Bلــــ   املقصود هبده اخلاصية ابراز املقدر 

 مقدر خطي أخر غري متحيز و دو أصغر تباين و نربهن على متاثله مع املقدرBحيث أنه بافرتاض 

 :كما يلي  ميكننا كتابة املقدر , ي قدر بطريقة املربعات الصغرى ذال  

                               

 :موجه مقدرات أخر هو خطي Bبينما نعرف 

                             

 :جيب أن يتحقق الشرط  ــــمقدرا غري متحيز لBو لكي يكون,هي مصفوفة ثوابت cحيث 

        

                        

               

           : Bلدلك و يصبح التعريف كشرط ضروري     كانت  ذادا و فقط ا

 

 :أما التباين فهو

                     
 
  

   
             

   
           

     

                  : ألن

                 : يكون: و منه
    * 

  

                                                           
 .520-522ص  ص،ذكره سبق مرجعصاحل، تومي1



 النمذجة القياسية لإليراد في قطاع التأمين                                              الفصل الثاني         

 

 
56 

 1:   تعيين المقدر غير المتحيز لمصفوفات تباينات األخطاء.1-4

 :درجات احلرية املتبقية من التقدير أي SSRسيم طريق تقعن احلصول عليها و هي معلمة يتم 

   
  

      

   
 

   

   
               

: لدينا من معادلة البواقي التالية  :جند        و بالتعويض بقيمة           

                    

               

   و حتقق ( معدومة القوى)و هي مصفوفة متناظرة و خاملة                حيث أن 

 :جند أن      بقيمة yنعوض عن عندما 

                       
 :و لدينا Uو هدا يعين أن البواقي املشاهدة هي دوال خطية لألخطاء املعروفة  

                       
 :و عندما نأخد التوقع الرياضي لطريف املعادلة أعاله ينتج 

                             

                  
          

   
                               

  
  

      

   
 

   
  

   

   
  

   و منه نقول أن
  ،و هو مقدر غري متحيز لـــــ هو مقدر املربعات الصغرى العادية لتباين األخطاء  

 : 
 -:n  عدد املشاهدات. 

 :k- عدد املتغريات املستقلة. 
                                                           

 102 .ص، مرجع سبق ذكره، مجال فروخي1
 .56-57،ص، مرجع سبق ذكره، صاحل تومي2
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 .لإليراد المحقق من المنتجات التأمينيةجة القياسية ذالنم: المبحث الثاني

نقوم فوجدنا أهنا تبدأ بصياغة النموذج،مث  اقتصادياملراحل اليت نقوم هبا إلجناز منوذج  سابقالقد تناولنا 

 .ج يف عملية التنبؤذ ا النمو ذه واستخدامبتقدير معامله،و تقييمها و اختبارها،

 : 1المتغيراتدراسة العالقة السببية بين :المطلب األول

 سوف نعتمد يف حبثنا هذا على طريقة االقتصاديةللتأكد من وجود عالقة سببية بني املتغريات 

(Granger). 

من الناحية النظرية يقومان بالبحث عن وجود عالقة ،Granger)،(Simsوعموما فإن كل من طريقيت 

 .االقتصاديةوهذا مايسمح بالفهم األفضل للظواهر  االقتصاديةسببية بني املتغريات 

 .االقتصاديةأما من الناحية العملية فإن معرفة السببية هلا أمهية كبرية يف تعيني الرتكيبة الصحيحة للسياسة 

 .االقتصاديةبني املتغريات  االرتباطوعموما فإن السببية تظهر يف الواقع من خالل 

 :(Granger) السببية لدى1-

الطريقة على  التصورات املتعلقة بالسببية بني املتغريات وتنص هذه 5919يف سنة 2(Granger)إقرتح العامل 

 :مايلي

الفرضيات التالية: 

y:H0ال يسببX 

 

X:H0  ال يسببy 

وتستخدم هذه الطريقة إختبار(Fisher) 

                                                           

 .على جائزة نوبل يف اإلقتصاد2003يف سنة،(Granger) حتصل العامل1
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 :اتخاذ القرار*

أي أنه ال توجد ، (H1)ونرفض الفرضية البديلةH0))فإننا نقبل فرضية العدم التيسريFTFc))فإذا كانت

 .عالقة كمية بني املتغريتني

 :وعموما توجد هناك أربعة حاالت وهي

Y ال تسببX X  ال تسببY  بني  سببيةوجود عالقة عدمو هدا يعينXوY  

Y ال تسببX X  تسببY  و هدا يعين وجود عالقة دات اجتاه واحدXوY y=f(x) 

Y  تسببX X  تسببY  هدا يعين وجود عالقة دات اجتاهنيو Y=f(x)و(x=f(y 

Y  تسببX X  ال تسببY  و هدا يعين وجود عالقة دات اجتاه واحد بنيXوY x=f(y) 

 1(Sims: )السببية لدى: 1

إختبار خاص يدرس وجود عالقة السببية بني املتغريات من عدمها  5992سنة ( Sims)إقرتح العامل 

هي (y2t)وعليه فإن ( y2t)تسمح بتفسري وشرح القيم احلاضرة له( y1t)املستقبلية للمتغريات وذلك بإعتبار القيم 

 :وتظهر خطوات تطبيقه كمايلي (y1t)اليت تسبب 

* 

  

                                                           

1Régis BourBonnais, Ibid,p 275. 
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 :الفرضيات التالية

 

املبينة يف اجلدول  جرانجر فنتحصل على نفس نتائج طريقة فيشر وتستخدم هذه الطريقة كذلك إختبار

 "القرار اتخاذعملية " أعاله

 (PIB)قساط و الناتج الداخلي أ( Les prime)العالقة بين األقساط التأمينية  -.

لتعيني العالقة بني اإليراد احملقق من املنتجات التأمينية يف سوق التأمني اجلزائرية والناتج الداخلي 

  (PIB)اخلام

 .(PIB) و( Ass-total)نتائج اختبار السببية اإلمجايل  (:01)الجدول رقم 

H0:اإليراد اإلمجايل ال يسبب الناتج الداخلي اخلام :H0الناتج الداخلي اخلام ال يسبب اإليراد اإلمجايل للتأمني 

H0:Ass-total PIB :H0PIB Ass-total 

 اإلحتمالية :Fc2نتائج إحصائية  :اإلحتمالية :Fc1نتائج إحصائية 

5.30009 2.09035 51.9913 2.22200 

 .(Tsp-eviews)مستخلص من برنامج  :المصدر 

 : إدن نالحظ أن

 *5.3009=5FTFc و هدا يعين أننا نقبل الفرضيةH0 و نرفض الفرضيةH1 أي أن : 

Ass-total  ال تسببPIB   مبفهومGranger. 

 *51.9913=FTFc و هدا يعين أننا نقبل الفرضيةH1 و نرفض الفرضيةH0 أي أن : 

 PIB تسببAss-total  مبفهومGranger. 
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نمو الناتج الداخلي يسبب النمو في حجم األقساط التأمينية أن  االختبارينو نستخلص من خالل 

 بنموذجبينهما و ميكن التعبري عنها  االجتاهو هي عالقة سببية أحادية ،Ass-total=f(PIB): أي أن،للقطاع

 .قياسي

 :باألسعار الجاريةالعالقة بين كل منتج تأميني و الناتج الداخلي الخام  -4

يتكون اإليراد احملقق يف سوق التأمني من عدة منتجات تأمينية وسنحاول البحث عن عالقة كل واحد منها 

 :فنذكر منها  (PIB)بالناتج الداخلي اخلام

 (PIB) بـــــــ( Ass-Auto)عالقة منتوج  تأمين  السيارات  .2

( PIB)و (Ass-Auto)عالقة بني تأمني السيارات ،لتعيني وجود أو عدم (Granger) اختبارسنقوم بتطبيق 

 .α=1% املرفق بإحتمال d=15و  d=1عند درجات حرية ، (Tsp-eviews)دام برنامج خوهدا بإست

 .(PIB)و  (Ass-Auto)السببية بني  اختبارنتائج  (:.0)الجدول رقم 

H0: منتوج تأمني السيارات ال يسبب الناتج الداخلي اخلام :H0 الداخلي اخلام ال يسبب منتوج تأمني السياراتالناتج 

H0:Ass-Auto PIB :H0PIB Ass-Auto 

 اإلحتمالية :Fc2نتائج إحصائية  :اإلحتمالية :Fc1نتائج إحصائية 

1.90390 2.5310 5.90311 2.59933 

 (tsp-eviews)مستخلص من برنامج  :المصدر 

 : دن نالحظ أنإ

النمو في حجم األقساط :أي أن2Hونرفض الفرضيةH1أننا نقبل الفرضيةوهذا يعين       =6.82497* 

 :أي، التأمينية لمنتوج التأمين على السيارات يؤدي إلى حدوث نمو اقتصادي
Ass-RDتسببPIBمبفهوم.Granger 
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 أي أن2Hونرفض الفرضيةH1وهذا يعين أننا نقبل الفرضية     =5.90311* 

PIB تسببالAss-RDمبفهوم.Granger 
 و ميكن بينهما االجتاهوهي عالقة سببية أحادية PIB = f(Ass-Auto):أن االختبارينونستخلص من خالل 

 .التعبري عنها بنموذج قياسي

 (PIB)بــــــــ (Ass-RD)منتوج تأمين األخطار المتنوعة  -ب

 برنامج باستخدام،و هدا (PIB)و (Ass-RD)وجود عالقة بني  اختباربنفس الطريقة حناول 

(Tsp-eviews) و دلك عند درجات حرية،d=1  وd=15   حيثα=1%. 

 (PIB)و  (Ass-RD)نتائج إختبار السببية : (04)الجدول رقم 

H0: منتوج تأمني األخطار املتنوعة ال يسبب الناتج الداخلي اخلام :H0الناتج الداخلي اخلام ال يسبب منتوج تأمني األخطار املتنوعة 

H0:Ass-RD PIB :H0PIB Ass-RD 

 اإلحتمالية :Fc2نتائج إحصائية  :اإلحتمالية :Fc1نتائج إحصائية 

0.46898 0.63873 1.97465 0.01101 

 (tsp-eviews)مستخلص من برنامج  :المصدر 

 :ظ أننالح إذن

 :أي أنH1ونرفض الفرضيةH0وهذا يعين أننا نقبل الفرضية       =2.31999* 

Ass-RDتسبب ال PIBمبفهوم.Granger 
 :أي أن H0ونرفض الفرضيةH1وهذا يعين أننا نقبل الفرضية      =7.32012* 

PIBتسبب Ass-RDمبفهوم.Granger 
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 يسبب النمو يف حجم األقساط التأمينية1*أن منو الناتج الداخلي اخلام االختبارينونستخلص من خالل 

 بينهما االجتاهوهي عالقة سببية أحادية Ass-RD=f(PIB):أي، ملنتوج األخطار املتنوعة

 .وميكن التعبري عنها بنموذج قياسي

  (PIB)بــــــ (Ass-pres)عالقة منتوج تأمين األشخاص  -ج

و (PIB)و الناتج الداخلي اخلام(Ass- pers)وجود عالقة بني تأمني األشخاص  اختبارسنقوم مبحاولة 

 .α=1%حيث   d=15و  d=1و دلك عند درجات حرية ( tsp-eviews)هدا بإستخدام برنامج 

 (PIB)و  (Ass-pers)نتائج إختبار السببية : (05)الجدول رقم 

H0: منتوج تأمني األشخاص ال يسبب الناتج الداخلي اخلام :H0الناتج الداخلي اخلام ال يسبب منتوج تأمني األشخاص 

H0:Ass- pers s PIB :H0PIB Ass- pers 

 اإلحتمالية :Fc2نتائج إحصائية  :اإلحتمالية :Fc1نتائج إحصائية 

1.00447 0.40038 4.91088 0.0.3268 

 (tsp-eviews)مستخلص من برنامج  :المصدر 

 :إدن نالحظ أن

 :أي أنH1ونرفض الفرضيةH0وهذا يعين أننا نقبل الفرضية      =1.00447* 

Ass-presالتسببPIBمبفهوم.Granger 
 :أي أن H0ونرفض الفرضيةH1وهذا يعين أننا نقبل الفرضية      =4.91088* 

PIBتسببAss-presمبفهوم.Granger 
 يسبب النمو يف حجم األقساط التأمينية أن منو الناتج الداخلي اخلام االختبارينونستخلص من خالل 

                                                           
 (PIB)النمو اإلقتصادي معناه حدوث منو يف الناتج الداخلي اخلامإن *
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وميكن التعبري عنها بنموذج  بينهما وهي عالقة سببية أحادية اإلجتاهAss-pres=f(PIB)  :أي، شخاصملنتوج األ

 .قياسي

 :العالقة بين كل منتوج و عدد السكان -1

يتكون اإليراد احملقق يف سوق التأمني من إيراد عدة منتجات تأمينية وسنحاول البحث عن العالقة بني  

 .كل واحدة منها بالسكان

 :(Habita)بالسكان  (Ass-trans)عالقة منتوج تأمين النقل  -أ
ا بإستخدام ذو ه(Habita)و (Ass-trans)وجود عالقة بني تأمني األشخاص  اختبارسنقوم مبحاولة 

 .α=1%حيث   d=15و  d=1و دلك عند درجات حرية ( tsp-eviews)برنامج 

 (Habita)و  (Ass-trans)نتائج إختبار السببية : (06)الجدول رقم 

H0: ال يسبب الناتج الداخلي اخلام  النقلمنتوج تأمني :H0لنقلالناتج الداخلي اخلام ال يسبب منتوج تأمني ا 

H0:Ass-trans habita :H0habita Ass-trans 

 اإلحتمالية :Fc2نتائج إحصائية  :اإلحتمالية :Fc1نتائج إحصائية 

0.58282 0.57808 10.2512 0.00478 

 (tsp-eviews)مستخلص من برنامج  :المصدر 

 :إدن نالحظ أن

 :أي أنH1ونرفض الفرضيةH0وهذا يعين أننا نقبل الفرضية      =0.58282* 

Ass-trans التسببhabitaمبفهوم.Granger 
 :أي أن H0ونرفض الفرضيةH1وهذا يعين أننا نقبل الفرضية       10.2512* 

 Habitaتسبب Ass-transمبفهوم .Granger 
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 يسبب النمو يف حجم األقساط التأمينيةيف حجم السكان أن منو  االختبارينونستخلص من خالل 

وميكن التعبري عنها بنموذج  وهي عالقة سببية أحادية اإلجتاه بينهما Ass-trans=f(habita) :أي، نقلملنتوج ال

 .قياسي

 :(Habita)بــــــالسكان  (Ass-pers)عالقة منتوج تأمين األشخاص  -ب

برنامج  باستخداما ذو السكان و ه األشخاصوجود أو عدم وجود عالقة بني تأمني  سنخترب 

(tsp-eviews)  و دلك عند درجات حريةd=1  وd=15   حيثα=1%.  

 .(Habita)والسكان  (Ass-pers)نتائج إختبار السببية  بني تأمني األشخاص : (01)الجدول رقم 

H0: منتوج تأمني النقل ال يسبب الناتج الداخلي اخلام :H0الناتج الداخلي اخلام ال يسبب منتوج تأمني النقل 

H0:Ass-trans habita :H0habita  Ass-trans 

 اإلحتمالية :Fc2نتائج إحصائية  :اإلحتمالية :Fc1نتائج إحصائية 

0.58282 0.57808 10.2512 0.00478 

 (tsp-eviews)مستخلص من برنامج  :المصدر 

 :إدن نالحظ أن

 :أي أنH1ونرفض الفرضيةH0وهذا يعين أننا نقبل الفرضية       =5.11193* 

Ass-persالتسببhabitaمبفهوم.Granger 
 :أي أن H0ونرفض الفرضيةH1وهذا يعين أننا نقبل الفرضية       10.2512* 

habitaتسببAss-persمبفهوم.Granger 
يسبب النمو في حجم األقساط في حجم السكان نمو الونستخلص من خالل اإلختبارين أن 

 التأمينية
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 وميكن التعبري عنها  بينهما االجتاهوهي عالقة سببية أحادية Ass-pers=f(habita):أي، تأمين األشخاصلمنتوج 

 .بنموذج قياسي

:المتعلقة باإليراد التأميني  النماذجتقدير : المطلب الثاني   

إنطالقا من تقدير ، سنحاول صياغة العالقات املتوصل إليها إيل مناذج قياسية، بعد حتديد العالقة السببية

 والنتائج املتوصل إليها نتحصل عليها باإلستعانة بربنامج(OLS)معامل النماذج بطريقة املربعات الصغرى العادية

)tsp-eviews) 

 :و الناتج الداخلي الخام و إختبار المعنوية ( األقساط)ة بين اإليراد التأميني تقدير العالق .2
 :جذ تقدير النمو  .2-2

توصلنا سابقا إىل حتديد العالقة بني إمجايل األقساط احملصلة من بيع عقود املنتجات التأمينية والناتج 

الصغرى العادية والنتائج املتحصل عليها وميكننا صياغة هذا النموذج بإستخدام طريقة املربعات ،الداخلي اخلام

 :موضحة فيمايلي
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 .نتائج الدراسة القياسية بني األقساط والناتج الداخلي اخلام (:01)الجدول رقم
      LS // Dependent Variable is ass-total 
      Time: 11:40 Date: 11/13/05 
       Sample: 1987 2003 
      Included observations: 17. 
          

Prob. t-Statistic  Std. Error Coefficient   Variable 
          

0.0234  2.523967  784.5471 1980.171  C 
          

0.0000  17.90874  0.290992 5.211293  PIB 
         

13485.94 dependent var Mean  0.955320   R-squared 
      

8504.257 S.D. dependent var   0.952342 Adjusted R-squared 
      

15.16308 Akaike info criterion  1856.547  S.E. of regression 
     

15.26110 Schwarz criterion  51701482 Sumsquaredresid 
        

320.7229 F-statistic   -151.0081   Log likelihood 
     

0.000000 Prob(F-statistic)  1.002739 Durbin-Watson stat 
          

 (tsp-eviews)مستخلص من برنامج  :المصدر 

 المعنوية اإلحصائية  اختبار .2-1

 :املعنوية اإلحصائية للنموذج منها مايلي الختبارالشهرية  االختباراتتستخدم جمموعة من 

 .  (R²) معامل التحديد،DW)) اإلرتباط الذايت إختبار،F)) إختبار فيشر،T)) إختبارستودنت
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 :(R²)معامل التحديد . 2-1-2

من التغيري اإلمجايل يف األقساط التأمينية نفسها مفسرة بداللة الناتج ٪ 95 على نسبة 0.95تدل القيمة

 .املتبقية فهي مفسرة من قبل اخلطاء العشوائي٪ 5أما النسبة، الداخلي اخلام
 :إختبار معنوية المقدرات. 2-1-1

لقياس مدى تأثري كل متغري مفسر على املتغرية املفسرة  (T)ستودنت إختبار سوف نقوم بإستخدام

 :ويكون شكل اإلختبار كالتايل

 
مع  Tcaculer مبقارنة القيمة املطلقة احملسوبة واملتحصل عليها من خالل االحندار ستودنتويقوم اختبار 

عدد k املشاهدات و حيث عددn-kوعند درجة حرية، αمبستوي معنويةTtabuler القيمة املأخوذة من اجلدول

 .املتغريات املفسرة
 وبالتايل لديناه،k1وعدد املقدرات n 17ولدينا عدد املشاهدات  α %5في هذه احلالة نأخذف

Ttabuler=T(α/2   n-k)، فإننا نتحصل من اجلدول علي قيمةومنهTtabuler 2.131بينما تكون قيمة Tcaculer للمتغرية

 17.90 TC2تساوي (PIB) للمتغريةTC2بينما قيمة TC12.52اليت تساوي cالثابتة 

 املستقلة وبالتايل نستنتج أن القيم املقدرة من العينة ذات معنوية إحصائية وهو مايؤكد لنا أن املتغرية

(PIB)  هلا تأثري كبري علي املتغرية الثانية التابعة(Ass-total). 

 :ج ذ ة للنمو يإختبار المعنوية الكل..-2-1

فالقيمة F))فيشر اختبارسوف نستخدم كما ذكرنا يف اجلانب النظري ملعرفة املعنوية الكلية لنموذج 

 FtabulerF(5%  17-2  1)مع القيمة املأخوذة من اجلدولFcaculer320.7229 االحنداراملتحصل عليها من خالل 

 v2 = n-k-1 , v1 =K .عند درجات حريةα 5٪ستوي معنويةمب4.54=
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تدل على أن  اليت(H0)فرضية العدم  باستخدام عدد املتغريات املفسرة،وهذا k عدد املشاهدات و nحيث 

املتغريات املستقلة ليس هلا تأثري جيد على املتغرية التابعة والفرضية البديلة اليت تقول على أنه يوجد على األقل 

وهذا يدل على أن النموذج Fcaculer>Ftabulerمتغرية مستقلة هلا تأثري جيد على املتغرية التابعة وكما نالحظ أن قيمة

 .له معنوية إحصائية
 :اتي لألخطاءذال اإلرتباط.2-1-4

 موجب ذايت إرتباط شك اإلرتباط إنعدام شك ايت سالبذ إرتباط

3                           0.90                        0.10                      5.39                            5.53                 2 
نالحظ  حيث du =1.57و منdL = 1.13وعليه تكونk=1وعدد املقدرات n=17يف دراستنا هذه، لدينا 

الذايت املوجب  االرتباطإىل جمال  وهي تنتمي 5.220039واملتحصل عليها من اإلحندار تساوي  DWcaculerأن

p0املصحح واملقدر كالتايل وعليه فإنه البد من إزالة حالة اإلرتباط الذايت فنتحصل على النموذج: 

ass-total = c1 * apib 

 .النموذج المصحح للعالقة بين األقساط والناتج الداخلي الخام (:.0)الجدول رقم   

 
 (tsp-eviews)مستخلص من برنامج  :المصدر 

 .ج بأنه مقبول إحصائيا و قياسياذ مما تقدم،ميكننا احلكم على النمو 
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 :الداخلي الخام تقدير العالقة بين كل منتوج تأميني و الناتج  .1

 .جذ مدى صالحية كل منو  باختبارجة لكل منتوج تأميين مت نقوم سنقوم بعملية التقدير و النمذ

 :اختبارهج المتعلق بمنتوج التأمين على السيارات و ذ بناء النمو  - أ

 :المتعلق بمنتوج التأمين على السيارات النموذجبناء . 2-أ

إىل أنه توجد عالقة بني منتوج تأمني السيارات كمتغري مستقل والناتج   Granger  الحظنا من خالل إختبار

 .مدى صالحيته واختبارالداخلي اخلام كمتغري تابع وسنقوم بتقدير هذا النموذج 

 .نتائج الدراسة القياسية بني منتوج تأمني السيارات والناتج الداخلي اخلام (:20)الجدول رقم

      LS // Dependent Variable is  PIB 

      Time: 11:40 Date: 11/13/05 

       Sample: 1987- 2003 

      Included observations:17 

          

Prob. t-Statistic  Std. Error Coefficient   Variable 

          

0.0018  -3.789452  129.4324 - 490.4777  C 

          

0.0000  23.95625  0.020850 0.499499  Ass-Auto 

         

2207.852 dependent var Mean  0.974529   R-squared 

      

1595.017 S.D. dependent var   0.972831 Adjusted R-squared 

      

11.25374 Akaike info criterion  262.9081  S.E. of regression 

     

11.35176 Schwarz criterion  1036810 Sumsquaredresid 

        

573.9018 F-statistic   -117.7787   Log likelihood 

     

0.000000 Prob(F-statistic)  1.265959 Durbin-Watson stat 

          

 (tsp-eviews) مستخلص من نتائج الدراسة التطبيقية بإستخدام برنامج:المصدر
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 :جذ إختبار المعنوية اإلحصائية للنمو . 1-أ

 :(R2)معامل التحديد . 2-1-أ

من التغيري اإلمجايل يف الناتج الداخلي اخلام ميكن تفسريها بواسطة ٪ 90على نسبة  2.90تدل القيمة 

 .املتبقية فهي مفسرة من قبل اخلطاء العشوائي٪3منتوج تأمني السيارات،أما النسبة 

 :إختبار معنوية المقدرات للنموذج.1-1-أ

أن القيمة احملتسبة إن املعلمتني املكونتني للنموذج املبني يف اجلدول أعاله هلا معنوية إحصائية حيث 

Tcaculer  لكل متغرية منهاTc1 = -378 وTc2 = 23.95 وهي أكرب من القيمة اجملدولة Ttabuler -2.13  وذلك عندما

ومنه ميكننا أن نثق يف النموذج   α =%5املعنوية ىومستو  k=2و عدد املقدرات n=17تكون عدد املشاهدات 

 .كأساس جيد للوصول للمعلمات اجملتمع

 :اختبار المعنوية الكلية للنموذج ..-1-أ

اجملدولة  فيشربينما قيمة  Fcaculer= 573.90االحندارإذا كانت قيمة فيشر احملتسبة املتحصل عليها من 

 إحصائية وهذا ألن قيمة فإن النموذج له معنوية كلية  Ftabuler = F (%5  15  2) = 4.54املتحصل عليها من اجلدول

Fcaculer>Ftabuler 

 :اإلرتباط الذاتي لألخطاء إختبار.4-1-أ

 إرتباطدايت موجب شك إنعداماإلرتباط شك إرتباطدايت سالب

3                      0.90                        0.10                         5.39                        5.53                        2 

 نالحظ حيث dU = 1.57من وdL = 1.13  تكون وعليه k=1 املقدرات وعددn=17  لدينا ، هذه دراستنا يف

 الشك منطقة يف موجودة القيمة هذه فإن وعليه 5.011919 تساوي اإلحندار من عليها واملتحصل DWcaculerأن

: التايل الشكل حتت أدناه اجلدول يف املبني النموذج على الذايت اإلرتباط بإزالة القيام بعد النموذج تصحيح مت وقد

(PIBt – p. PIB t-1) = c1+c2log(autot-p.autot-1) 
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 .اخلام الداخلي والناتج السيارات تأمني منتوج بني للعالقة املصحح النموذج (:22)رقم الجدول

 
 (tsp-eviews) مستخلص من نتائج الدراسة التطبيقية بإستخدام برنامج:المصدر

 :المتنوعة و إختبارهج المتعلق بتأمين األخطار ذ بناء نمو  .1

 :المتنوعة األخطار تأمين بمنتوج المتعلق النموذج بناء .2-ب

 من حتصلنا أننا اخلامل الداخلي والناتج املتنوعة لألخطار التأميين املنتوج بني العالقة تقدير مبحاولة سنقوم

 :التايل الشكلى عل اخلام الداخلي والناتج املتنوعة األخطار بني عالقة وجود Granger  إختبار خالل

log(rdt– p* rdt-1) = c1 +c2 *(PIBt – p * PIBt-1) 
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 .اخلام الداخلي والناتج املتنوعة األخطار تأمني منتوج بني القياسية الدراسة نتائج : (12)رقم الجدول

   LS // Dependent Variable islog(rdt−ρ * rdt−1 ) 
     Date: 11/13/05 Time: 11:40 
     Sample (adjusted): 1988-2003 
   Included observations: 16 afteradjustingendpoints 
         

Prob. t-Statistic Std. Error Coefficient   Variable 
0.0000  54.22258 0.121729 6.600473  C 
0.0000  10.35320 7.88E-05 0.000816  pibt−ρ*pibt−1 

7.666728 dependent var Mean  0.884478   R-squared 
0.737842 S.D. dependent var  0.876226 Adjusted R-squared 
- 2.580881 Akaike info criterion  0.259584   S.E. of regression 
- 2.484307 Schwarz criterion  0.943374  Sumsquaredresid 
107.1888 F-statistic  -0.055970   Log likelihood 
0.000000 Prob(F-statistic)  1.563865 Durbin-Watson stat 

 (tsp-eviews) مستخلص من نتائج الدراسة التطبيقية بإستخدام برنامج:المصدر
 :للنموذج اإلحصائية المعنوية إختبار. 1-ب

 (R²: )لتحديد معامال.2-1-ب

 الناتج بداللة مفسرة املتنوعة األخطار يف اإلمجايل التغيري من ٪99 النسبة أن على 2.99 القيمة تدل

 .العشوائي طءاخل قبل من مفسرة فهي املتبقية٪  50النسبة ،أما اخلام الداخلي

 :للنموذج المقدرات معنوية اختبار.1-1-ب

 معنوية هلا أعاله اجلدول يف واملبني الذايت اإلرتباط حالة إزالة بعد املعدل للنموذج املكونتني املعلمتني إن

 قيمة فإن ومنه Ttabuler اجملدولة القيمة من أكرب متغرية لكل Tcaculer احملتسبة القيمة أن حيث إحصائية

Tc1=54.222وقيمة الثابتة للمعلمةTc2 =    10.35320 قيمة بينما املفسرة املتغرية للمعلمة  Ttabuler=2.160وذلك 

 يف نثق  أن ميكننا ومنه α=%5     املعنويةى ومستو  k=2 املقدرات وعدد n=16 املشاهدات عدد تكون عندما

 .اجملتمع للمعلمات للوصول جيد كأساس النموذج
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 : للنموذج الكلية المعنوية إختبار..-1-ب

 اجملدولة فيشر قيمة بينما Fcaculer  = 107.1888اإلحندار من عليها املتحصل احملتسبة فيشر قيمة كانت إذا

 ألن وهذا إحصائية كلية معنوية له النموذج فإن   Ftabuler=F (%5      14       2)= 4.60اجلدول من عليها واملتحصل

 .Fcaculer>Ftabuler قيمة

 :لألخطاء الذاتي اإلرتباط إختبار.4-1-ب

 إرتباطدايت موجب شك إنعداماإلرتباط شك إرتباطدايت سالب

3                       0.92                       0.13                       5.30                         5.52                          2 

 حيث dU=1.57من و dL=1.13تكون وعليه k=1  املقدرات وعدد n=16ه لدينا هذه دراستنا ففي

 ومنه االرتباط انعدام جمالىل إ تنتمي وهي  5.113911تساوي اإلحندار من عليها واملتحصل  DWcaculer أن نالحظ

 .وقياسيا إحصائيا مقبول بأنه النموذجعلى  احلكم ميكننا ، تقدم مما فإنه

 .الخام الداخلي والناتج األشخاص تأمين بمنتوج المتعلق النموذج بناء ..

 :األشخاص تأمين بمنتوج متعلق نموذج بناء.2-ج

 وهي اخلام الداخلي والناتج األشخاص تأمني منتوج بني عالقة وجود الحظنا Grangerإختبار خالل من

 .أدناه اجلدول يف مبينة
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 .اخلام الداخلي والناتج األشخاص تأمني بني القياسية الدراسة نتائج (:13 ) رقم الجدول

      LS // Dependent Variable isass- per 
      Time: 11:40 Date: 11/13/05 
       Sample: 1987 2003 
      Included observations: 17. 
          

Prob. t-Statistic  Std. Error Coefficient   Variable 
0.0503  2.127800  42.08564 89.54983  C 
0.0000  14.85579  0.015610 0.231895  PIB 

601.5394 dependent var Mean  0.936358   R-squared 
382.2394 S.D. dependent var   0.932115 Adjusted R-squared 
9.312278 Akaike info criterion  99.59116  S.E. of regression 
9.410303 Schwarz criterion  148776.0 Sumsquaredresid 
220.6944 F-statistic   -101.2763   Log likelihood 
0.000000 Prob(F-statistic)  1.955347 Durbin-Watson stat 

 (tsp-eviews) مستخلص من نتائج الدراسة التطبيقية بإستخدام برنامج:المصدر
 :للنموذج اإلحصائية المعنوية اختبار.1-ج

 (R²) التحديد معامل.2-1-ج

 بداللة مفسرة األشخاص تأمني منتوج يف اإلمجايل التغري من٪ 93 النسبة أن على 2.93  القيمة تدل

 .العشوائي أاخلط قبل من مفسرة فهي املتبقية  ٪0النسبة أما اخلام، الداخلي الناتج

 :للنموذج المقدرات معنوية إختبار.1-1-ج

     احملتسبة القيمة أن حيث إحصائية معنوية هلا أعاله اجلدول يف املبني للنموذج املكونتني املعلمتني إن

Tcaculerالتوايل على هي منها متغرية لكل :TC1= 2.12و TC2=14.85اجملدولة القيمة من أكرب وهي 

Ttabuler=2.131 املشاهدات عدد تكون عندما وذلك n=17 املقدرات وعدد  k=2 املعنويةى مستو  و α=5٪ومنه 

 اجملتمع للمعلمات للوصول جيد كأساس النموذج يف نثق أن ميكننا
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 :للنموذج الكلية المعنوية اختبار..-1-ج

 اجملدولة فيشر قيمة بينما Fcaculer=     220.6944اإلحندار من عليها املتحصل احملتسبة فيشر قيمة كانت إذا

 قيمة ألن وهذا إحصائية كلية معنوية له النموذج فإنFtabuler=F(%5  15    2)=4.54 اجلدول من عليها املتحصل

Fcaculer>Ftabuler. 

 :لألخطاء الذاتي اإلرتباط إختبار.4-1-ج

 دايت موجب إرتباط شك اإلرتباط إنعدام شك دايت سالب إرتباط

3                          0.90                         0.10                        5.39                       5.53                          

2 

     أن نالحظ حيث dU=1.38ومن dL=1.13 تكون وعليه k=1املقدرات عدد و n=1لديناه ، هذه دراستنا يف

DWcaculerومنه الذايت اإلرتباط انعدام جمال إىل تنتمي هي و 5.911330تساوي اإلحندار من عليها املتحصل و 

 .قياسيا و إحصائيا مقبول بأنه النموذج علي احلكم ميكننا ، تقدم مما فإن

 :والسكان تأميني منتوج كل بين العالقة تقدير ..

 .النموذج صالحية مدى بإختبار نقوم مث تأميين منتوج لكل والنمذجة بالتقدير سنقوم

 :وإختباره النقل تأمين بمنتوج المتعلق النموذج بناء - أ

 :النقل تأمين بمنتوج المتعلق النموذج بناء.2-أ

 خالل من العالقة هذه على حتصلناا أنن علما والسكان النقل تأمني منتوج بني العالقة بتقدير القيام سنحاول

  :ذلك يبني التايل واجلدول Granger إختبار
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 .والسكان النقل تأمني بني القياسية الدراسة تائجن :(14) رقم الجدول

     LS // Dependent Variable isatransports 
      Time: 11:40 Date: 11/13/05 
       Sample: 1990 2003 
   Included observations: 14 afteradjustingendpoints 
          

Prob. t-Statistic  Std. Error Coefficient   Variable 
0.0022  -3.881581  1021.530 - 3965.151  C 
0.0004  4.89177  92.21420 451.3126  aHabita 

1019.635 dependent var Mean  0.667590   R-squared 
448.3171 S.D. dependent var   0.666231 Adjusted R-squared 
11.31750 Akaike info criterion  0.638417  S.E. of regression 
11.32530 Schwarz criterion  872088.0 Sumsquaredresid 
11.41660 F-statistic   -97.14226   Log likelihood 
0.000370 Prob(F-statistic)  1.529584 Durbin-Watson stat 

 (tsp-eviews) مستخلص من نتائج الدراسة التطبيقية بإستخدام برنامج:المصدر
 :للنموذج اإلحصائية المعنوية اختبار.1-أ

 (R²: )التحديد معامل.2-1-أ

 السكان حجم بداللة مفسرة النقل تأمينات يف اإلمجايل التغري من٪  11النسبة أن على 2.11 القيمة تدل

 .العشوائيأ اخلط بواسطة مفسرة فهي٪ 33 املتبقية النسبة أما

 :للنموذج المقدرات معنوية إختبار.1-1-أ

   احملتسبة القيمة أن حيث إحصائية معنوية هلما الذايت اإلرتباط نزع بعد للنموذج املكونتني املعلمتني إن

Tcaculerالتوايل على هي معلمة لكل :TC1=-3.9،TC2 = 4.90 اجملدولة القيمة من أكرب وهيTtabuler =2.179       

 .(H0: α= 0) العدم فرضية ونرفض ،(H1: α≠ 0) البديلة الفرضية نقبل فإننا بالتايل و
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 :للنموذج الكلية المعنوية اختبار ..-1-أ

 احملتسبة القيمة سنستعمل لذلك للنموذج الكلية املعنوية لتحديد( F) فيشر اختبار باستخدام سنقوم

Fcaculer = 23.95297 اجملدولة القيمة من أكرب هي و اإلحندا من عليها املتحصلFtabuler = F(%5 12 1)=4.75 وهذا 

 إحصائية معنوية له النموذج فإن ومنه α=5٪ املعنوية مستوى ، K =1املقدرات عدد ، n=14املشاهدات عدد عندما

 H1)) البديلة  الفرضية قبلنا لذلك كلية

 :لألخطاء الذاتي االرتباط اختبار.4-1-أ
 إرتباطدايت موجب شك إنعداماإلرتباط شك إرتباطدايت سالب

3                         0.95                       0.15                       5.39                       5.29                          2 

 :كالتايل 51 من أقل وهي  n=14 تكون عندما لألخطاء الذايت اإلرتباط حيسب

dI(14)=dI(15)-0.01(n-15)=1.09 

dU(14)=dU(15)-0.03(n-15)=1.39 

 = dl(14) = 1.09،du(14)  تكون وعليه K =1 املقدرات وعدد ، n=14 املشاهدات عدد تكون عندما

 جمال إىل تنتمي هي و 5.10 تساوي اإلحندار من عليها املتحصل و DWcaculer قيمة ان نالحظ حيث 1.39

 .قياسيا و إحصائيا مقبول يكون فالنموذج ومنه االرتباط ماإنعد

 :بمنتوج تأمين األشخاص والسكانبناء النموذج المتعلق  - ب

 :بناء النموذج المتعلق بمنتوج تأمين األشخاص .2-ب

جند أن هناك عالقة بني تأمني األشخاص وحجم السكان واجلدول يبني Grangerمن خالل إختبار 

 :ذلك
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 .نتائج الدراسة القياسية بعد التصحيح بني تأمني األشخاص والسكان (:15)الجدول رقم 
        
  LS // Dependent Variable is  asspers assper−ρ * assper (−1) 
      Time: 11:40 Date: 11/13/05 
       Sample: 1988 2003 
   Included observations: 16 after adjusting endpoints 
          

Prob. t-Statistic  Std. Error Coefficient   Variable 
          

0.0000  -6.434178  331.2241 -2131.155  C 
          

0.0000  7.718536  11.74961 90.68979  Habita 
         

415.7489 dependent var Mean  0.809720   R-squared 
      

254.8573 S.D. dependent var   0.796129 Adjusted R-squared 
      

9.607611 Akaike info criterion  115.0735  S.E. of regression 
     

9.704184 Schwarz criterion  185386.7 Sumsquaredresid 
        

59.57579 F-statistic   -97.56390   Log likelihood 
     

0.000002 Prob(F-statistic)  2.452162 Durbin-Watson stat 
          

 (tsp-eviews) مستخلص من نتائج الدراسة التطبيقية بإستخدام برنامج:المصدر
 :اختبار المعنوية اإلحصائية للنموذج.1-ب

 (R²):معامل التحديد.2-1-ب 

من التغيري اإلمجايل يف تأمينات األشخاص مفسرة بداللة حجم ٪80على أن النسبة0.80تدل القيمة

 .فهي مفسرة بواسطة اخلطاء العشوائي20%املتبقيةالسكان أما النسبة 
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 :إختبار المعنوية لمقدرات النموذج.1-1-ب

   معنوية إحصائية حيث أن القيمة احملتسبة إن املعلمتني املكونتني للنموذج بعد نزع اإلرتباط الذايت هلما

Tcaculerلكل معلمة هي على التوايلTC1-6.46 :،TC27.74 اجملدولة القيمةوهي أكرب من 

0.535.Ttabuler=البديلة وبالتايل فإننا نقبل الفرضية (H1: α≠0) ، ونرفض فرضية العدم ((H0: α0 

 :للنموذج الكلية المعنوية إختبار..-1-ب

 احملتسبة القيمة سنستعمل لذلك للنموذج الكلية املعنوية لتحديد( F) فيشر اختبار باستخدام سنقوم

Fcaculer= 59.99311 اجملدولة القيمة من أكرب وهي اإلحندار من عليها املتحصلFtabuler=F(%5   141)=4.60 وهذا 

ومنه فإن النموذج له معنوية  5α%= مستوي املعنوية ، K =1املقدرات عدد ، n=14املشاهدات عدد عندما

 .(H1) إحصائية كلية لذلك قبلنا الفرضية البديلة

 :لألخطاءاإلرتباط الذاتي  إختبار.4-1-ب

 موجب ذايت إرتباط شك اإلرتباط إنعدام شك سالب ذايت إرتباط

3                       0.9                         0.13                          5.30          5.52                           2 

نالحظ  حيث du =1.37و منdL = 1.10 وعليه تكون k=1وعدد املقدرات  n=16يف دراستنا هذه، لدينا 

ومنه اإلرتباط الذايت  إنعدام إىل جمال وهي تنتمي 2.479984واملتحصل عليها من اإلحندار تساوي  DWcacule r أن

 .ميكننا احلكم على النموذج بأنه مقبول إحصائيا وقياسيا، فإنه مما تقدم
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 :خاتمة

بني املتغريات فتعرضنا يف البداية إىل  االقتصاديةكيفية قياس وتقدير العالقات تطرقنا يف هذا الفصل إىل  

معنوية هذه املعلمات،  باختباراخلطي العام شارحني كيفية تقدير معلمات هذا النموذج،مث قمنا  االحندارمنوذج 

التنبؤ، لذلك تطرقنا إىل   وتعرضنا لدراسة املعنوية الكلية للنموذج،وذلك للحصول على منوذج احنداري له قابلية

 .الكشف عن االرتباط الذايت و طرق إزالتهكيفية 

أما يف املبحث الثاين،فقد قمنا بتحديد أهم املتغريات املؤثرة على اإليراد التأميين اإلمجايل من جهة،وعلى 

 الداخلي اخلام والّذي املنتجات التأمينية املكونة هلذا اإليراد من جهة أخرى وقد ركزنا على متغريتني ومها الناتج

لتحديد نوعية هذه العالقات، ،(Granger)وقد استعملنا اختبار ,يرمز ملقدار النمو االقتصادي و عدد السكان 

  .واملالحظ أن أغلبها هي عالقات أحادية االجتاه

فتحصلنا على عدة مناذج قياسية مقبولة إحصائيا  االقتصاديةوقد قمنا بالنمذجة القياسية هلذه العالقات  

وهلا قابلية التنبؤ واملالحظ أن النمذجة القياسية لإليراد احملقق من املنتجات التأمينية يف السوق،متكننا من التنبؤ 

باإليراد لسنوات مستقبلية،وهو ما يسمح ألي شركة من الشركات التأمينية املوجودة يف السوق بتحديد وضعية 

 .تجاهتا للسنوات احلالية أو املستقبليةمن

،و هذا لعدم توفر املعلومات  (SAA)سنقوم يف الفصل املوايل بدراسة حالة وصفية للشركة اجلزائرية للتأمني 

 .الكافية

. 
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 :مقدمة 

ارتأينا يف الفصل التطبيقي أن يكون  ،بعد تناولنا مجيع اجلوانب النظرية من البحث يف الفصلني السابقني

و أجرينا دراستنا التطبيقية بالوكالة التابعة هلا مبستغامن ( SAA)موضوع دراسة احلالة عن الشركة اجلزائرية للتأمينات 

 .الواقعكما سيتم من خالل هذا الفصل إسقاط بعض املفاهيم النظريـة على  ..110رقم 

( SAA)الشركة اجلزائرية للتأمينات حول إعطاء صورة عامة سنقوم بالتعرض للجوانب السابقة من خالل 

 :حبيث سنتطرق إىل هذه الدراسة امليدانيةاليت استقبلتنا إلعداد  وكالةال باعتبارهــا

 SAAنظرة عامة حول الشركة الجزائرية للتأمين  -

 دراسة تطبيقية حول إجراءات التأمين في الوكالة  -

 إجراءات التعويضات بعد وقوع األضرار -
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 SAAنظرة عامة حول الشركة الجزائرية للتأمين : المبحث األول

جيب أوال التعريف بالشركة باعتبارها الطرف الثاين يف التأمني و  ،التطرق للعمل امليداين الذي قمنا بهقبل 

 : ذلك من خالل ما يلي

 نشأة الشركة و تطورها التاريخي:المطلب األول

ة من شركة اقتصادية عمومية تلعب دورا هاما يف سوق التأمينات اجلزائريSAAتعترب الشركة اجلزائرية للتأمني 

 . خالل املهام اليت تقوم هبا على كامل الرتاب الوطين

 تقديم الشركة  .2

و كانت يف بادئ األمر شركة جزائرية مصرية بنسبة ،50/50/5913يف  (SAA)تأسست الشركة اجلزائرية للتأمني 

 . على التوايل%69و16%

األول على مراقبة الدولة ينص القرار ،صدر قرارين للتحكم و مراقبة نشاط التأمني 00/21/5911 يفو 

 . و ينص الثاين على تأميم الشركة اجلزائرية للتأمني ،لنشاط التأمني

احتكرت الشركة عمليات التأمني على السيارات و األخطار البسيطة وتأمينات 05/21/5901و يف 

 . ألشخاصا

أصبح رأس  أصبحت الشركة متارس كل فروع التأمني بعد رفع مبدأ التخصص و قد5992و يف جانفي

 . 5992مليون سنة 92مليون دينار مقابل 122يقدر ب 5990ماهلا االجتماعي سنة 

املتعلق بالتأمني و القاضي باعتماد الوكالء مساسرة التأمني من  70/91صدر األمر رقم  6991ويف جانفي

 . سوق التأمني و دخول األجانب فيه هبدف فتح اجملال أمام توسعSAAالشركة  طرف
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 SAAكة صالحيات شر  .1

 :تعمل املؤسسة على تطبيق مجيع عمليات التأمني لكل الفروع

 . تأمني املسؤولية املدنية أو أضرار السيارات  -

 . تأمني األخطار الصناعية -

 . تأمني األخطار البسيطة -

 . تأمني أخطار التطور التكنولوجي و اإلنشاء -

 . تأمينات النقل -

 . تأمينات األشخاص -

 . تأمينات األخطار الفالحية -

 (SAA)شبكة توزيع الشركة  ..

 . مديرية عامة 22 -

 . وكالة 770 -

 . وكيل عمومي  617 -

 . وحدة 26فرع اخلربة يضم  - 

 . مراكز تكوين7 -

 . فرع طباعة  -

 . عامال 7092تضم  -
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 أهمية الشركة في االقتصاد الوطني تخصص و:المطلب الثاني 

ولعل ،مكانة هامة يف االقتصاد الوطين نظرا للمهام الداخلية واخلارجية اليت تقوم هباSAAحتتل الشركة اجلزائرية للتأمني 

ما يفسر ذلك هو املرتبة اليت حتتلها الشركة يف قطاع التأمينات السيما أهنا احتلت املرتبة األوىل من حيث رقم األعمال 

و تقتسم الشركات األخرى النسبة  من حصة السوق  %1.ى تسيطر الشركة على ومن جهة أخر ،اإلمجايل هذا من جهة

كما أهنا تعرض أكرب شبكة جتارية و أمهها على القطاع ،من رقم األعمال للقطاع ككل%61الباقية فيما بينها أي 

 . التأميين

 :أهم المهام التي أعطيت للشركة الجزائرية للتأمينات -

من %52ـقرر وزير املالية إعطاء الشركة حق تسيري االحتياطي و املقدر ب،من طرف الشركةفمن خالل النتائج املقدمة 

 . جمموع احتياطات كل شركات التأمني األخرى يف اجلزائر إلعادة التأمني 

أعطيت مهمة تسيري االتفاقيات اجلزائرية مع الشركاء األجانب يف جمال خدمة املعاشات و نظرا ،و بالتوازي مع هذا

اث اليت تقوم هبا الشركة يف ميدان التأمني و اطالعها املتواصل على كل االحتياطات التأمينية يف االقتصاد الوطين من لألحب

و متاشيا مع سياسات التنمية من جهة أخرى طرحت هذه الشركة الفعالة تغطيات و ضمانات فيما خيص التأمني ،جهة

 . لفتح الشركة من أجل خلق فرع تأمني احلياة  وتسعى،الفالحي و تطوير منتوج االدخار و التقاعد

كما أن الشركة عملت على إظهار أمهيتها يف جمال املسامهات و امتالك األسهم و تشغيلها حبيث تقدر                

 . مليون دينار جزائري 5.. 153 ,مسامهتها يف شركات عدة ب

 :الهيكل التنظيمي للشركة: المطلب الثالث
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رئيس مدير عام 
PDG 

المديرية العامة 
 DGAاإلدارية 

المديرية المركزية 
 DCAلإلدارة 

المديرية الفرعية 
 اإلدارية

مصلحة المحاسبة 
SC  

مصلحة المحاسبة 
SC  

مصلحة المحاسبة 
SC  

المديرية العامة التقنية 
DGT 

املديرية املركزية   لقانون 
 املنازعات

املديرية الفرعية القانونية 
(املنازعات)  

 مصلحة املنازعات

لتأمني املديرية املركزية 
 األخطار الفالحية

املديرية الفرعية لتأمني 
 األخطار الصناعية

مصلحة تأمني األخطار 
 الفالحية

لتأمني املديرية املركزية 
 النقل

املديرية الفرعية لتأمني 
 النقل

 مصلحة تأمني النقل 

لتأمني املديرية املركزية 
 املمتلكات

لتأمني املديرية الفرعية 
 املمتلكات

مصلحة تأمني 
 املمتلكات

املديرية املركزية لتأمني 
 األشخاص

املديرية الفرعية لتأمني 
 األشخاص 

مصلحة تأمني 
 األشخاص

 املديرية املركزية التجارية

 

 املديرية الفرعية التجارية

 املصلحة التجارية
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 دراسة تطبيقية حول إجراءات التأمين في الوكالة:الثانيالمبحث 

 :حتتوي الوكالة على ثالث مصاحل و هي

 . مصلحة اإلنتاج-أ

 . مصلحة احلوادث-ب

 . مصلحة احملاسبة -ج

 :حبيث تقوم يف مصلحة اإلنتاج بالتأمني على عدة أخطار نذكر منها

 :و الذي يتضمن التأمني على 1:التأمين على األشخاص -

 احلادث الفردي-

 تأمني وكالة السفر-

 . الدولة و التأمني على القروض املمنوحة باإلضافة إىل التعاضديةتنازل على أمالك -

 :و الذي ينقسم بدوره إىل:التأمين على األخطار المتعددة -

 :واليت تتمثل يف:األخطار البسيطة/ أ

 . املياه و الكوارث الطبيعية، الزجاج ،اإلحرتاقية و السكن، مسؤولية على احلفالت و السكن، املسؤولية املدنية

 :و اليت حتتوي على: األخطار الصناعية/ ب

حىت ( سنوات67) املسؤولية املدنية عشرية ،األخطار على الرتكيب ،املسؤولية املدنية على املواد الكيميائية ،احلريق

 . متعددة األخطار على الصناعة و التجارة،وقت تسليم املشروع

  

                                                           
 .0251مبستغامن، مارس ( (saaعن رئيس وكالة 1
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 وجند فيه: أخطار النقل/ ج

 . البحري و اجلويتأمني على النقل الربي و 

 :و اليت يتم التأمني فيها على:األخطار الفالحية -

 . الغلة -األراضي الفالحية و املاشية و اجلرارات -

 : و يضم: تأمين على السيارات -

 . الركاب -املتابعة و الدفاع -ضمان مسؤولية املدنية -: األخطار اإلجبارية*

 . انكسار الزجاج–احلريق-السرقة -أضرار التصادم -كل األخطار-:األخطار غري اإلجبارية*

 :مصلحة الحوادثوجند يف 

 . تأمني على احلوادث املادية/أ

 . تأمني على احلوادث اجلسمانية/ب

 . و يف األخري جند مصلحة احملاسبة اليت تقوم بتسجيل احملاسيب لكل العمليات السابقة

        عدة أهداف اقتصادية و اجتماعية و املتمثلة و مبا أن التأمني على السيارات إجباري ألنه حيقق

 يف التعويضات اليت تدفع للمصابني أو ذوي حقوقهم حيث تستثمر احتياطات التأمني يف إقامة املختلفة

 املشروعات االقتصادية

و لذلك فإن تأمني على السيارات يكتسي أمهية بالغة حبيث تركز الوكالة على هذا النوع بالدرجة   

 . ىلاألو 
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 إجراءات التأمين داخل المؤسسة:المطلب األول

 إن عملية تأمني السيارات متر مبجموعة من اإلجراءات و سنتطرق من خالل وصف كتايب لإلجراءات

 . و هذا يف مرحلة اإلنتاج 

الرمادية مث يقوم املؤمن له بتقدمي إىل الوكالة الوثائق الضرورية و اليت تتمثل يف رخصة السياقة و البطاقة 

كما يقوم بفحص السيارة و بعدها ،يستلم املنتج الوثائق و يدخل املعلومات الالزمة بعد فحصها إىل احلاسوب

        يدخل املعلومات إىل احلاسوب ليتم إصدار عقد التأمني الذي يغطي هذا العقد تعويض األضرار اجلسمانية

 . تكون فيه أثناء و خارج املرورقد أو انفجار حريق ،اليت تلحق بالغري من جراء حادث و املادية

اللواحق و املواد املستخدمة يف عملها و غريها من األشياء و املواد ،السيارة املبنية يف الشروط اخلاصة

 . األخرى اليت تقوم بنقلها

 . األجهزة الربية املقطورة-

 . املقطورة املبينة يف الشروط اخلاصة-

 :و للتأمني ضمانني مها

 الشروط العامة  .2

 :عرض الضمانات . 2-2

 . و يوجد املسؤولية املدنية أثناء املرور و املسؤولية املدنية خارج املرور:المسؤولية المدنية .2-2-2

 :المسؤولية المدنية أثناء المرور -

  املادية اليتتضمن الشركة املؤمن له من التبعات املالية اليت قد يتعرض هلا بسبب األضرار اجلسمانية أو 

 . حدثها للغري أثناء أو مبناسبة سري املركبة وفق الشروط املبينة
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 إذا كان استعمال مثل هذه العربة ،حادث حريق أو انفجار تسبب فيه املركبة أو أي جهاز بري يربط هبا

 . و املنتوجات املستعملة أو األشياء و املواد اليت تنقلها أو امللحقات،ه يف الشروط اخلاصةمنصوصا علي

 سقوط هذه امللحقات و املنتوجات و األشياء و املواد . 

  تضمن الشركة أيضا التعويض عن األضرار اجلسمانية لكل ضحية أو لذوي حقوقها و لو مل تكن هلا

 . صفة الغري اجتاه الشخص املسؤول مدنيا

 :المرور المسؤولية المدنية خارج -

  تضمن الشركة املؤمن له من التبعات املالية اليت قد يتعرض هلا بسبب أضرار جسمانية أو مادية تلحق

 . أو مبناسبة سري املركبة املؤمن عليهاما مل يقع هذا الفعل أثناء ،بالغري فعل منصوص عليه

 ؤمن عليها كمصدر طاقة غري أن هذا الضمان ال يغطي احلوادث الناجتة عن استعمال حمرك املركبة امل

 . لتأدية أشغال أيا كان نوعها

 :الدفاع و المتابعة.2-2-1

 الدفاع من املصاحل املدنية للمؤمن له  . تضمن الشركة للمؤمن له يف حدود املبلغ احملدد يف الشروط اخلاصة

املركبات املبنية يف عندما تكون مسؤوليته املدنية حمل متابعة بفعل استعمال ،أمام اجلهات القضائية املعنية

تتوىل الشركة الدفاع عنه أمام حماكم اجلنح يف حالة متابعته من طرف النيابة العامة إثر خمالفة  . العقد

أثناء قيادة هذه ( جرمية اهلروب،اجلروح أو القتل غري العمديني)قوانني املرور أو جنحة عدم احلذر 

 . املركبات

فإن الشركة تضمن مجيع ،ؤمن عليه و يتسبب فيه الغرييف حالة حدوث حادث الحق باملركبات امل

 :املصاريف الالزمة للحصول من هذا الغري بصفة ودية أو عن طريق القضاء
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دفع مجيع التعويضات مبا فيها التعويض عن األضرار الالحقة باألشياء املنقولة و بصفة ثانوية عند طلب تعويض  -

 . األضرار املادية

اليت ميكن أن تستحق بسبب اجلروح اجلسدية الالحقة باملؤمن له أو بأفراد أسرته الذين  دفع مجيع التعويضات -

 . يعيشون معه إثر هذا احلادث

 1:الركاب ..-2-2

دفع التعويضات املنصوص عليه يف حالة وقوع ،تضمن الشركة يف حدود املبالغاحملددة يف الشروط اخلاصة

حادث جسماين للمؤمن له عند صعوده أو نزوله من املركبة املؤمن عليها و عندما يساهم بصفة جمانية يف إعدادها 

احلوادث  يشمل الضمان،عندما تكون املركبة املؤمن عليها عربة ذات أربع عجالت.للسري أو تصليحها يف الطريق

 :عندما يستعمل الالحقة باملكتب

 أطنان 3.1 ملركبة متحركة ذات أربع عجالت و ال يزيد وزهنا اإلمجايل باحلمولة ،بصفته سائقا أو راكبا 

 . و ال تعود ملكيتها له و ال لزوجته و ليست املركبة املؤمن عليها

 لكل وسائل النقل العمومي عرب الطرق الربية،بصفته راكبا . 

 . جيب تعيني املؤمن له املستفيد من هذا الضمان يف الشروط اخلاصة،إذا كان املكتتب شخصا معنويا

 . ال ميكن أن يعني إال مستفيد واحد من امتداد هذا الضمان عن مركبة واحدة مؤمن عليها

 الشروط االختيارية .1

 :األضرار الالحقة باملركبة .0-5

 :التأمني الشامل حادث إثر تصادم أو بدونه

                                                           
 .0251مبستغامن مارس ( (saaعن رئيس وكالة 1
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 أو انقالب للمركبة املؤمن عليها ،أخرى أو االصطدام جبسم ثابت أو متحرك يف حالة التصادم مع مركبة

 : فإن الشركة تضمن،دون اصطدام مسبق

  دفع النفقات اخلاصة بتصليح األضرار اليت قد يلحقها هذا احلادث بالعربة املؤمن عليها أو مبلحقاهتا    

 . أو قطع غيارها الواردة يف فهرس الصانع

  التعويض اجلزايف عن الضرر الالحق باملؤمن له بسبب نفقات تصليح العطل و حرمانه دفع على سبيل

 . احلاصلةمبلغ يساوي نسبة معينة من مبلغ األضرار ،(دينار100)من االنتفاع مبركبته يف حدود مائيت دينار

 :وحتدد النسب كما يلي

 . بالنسبة للمركبات السياحية ذات االستعمال اخلاص 3%

 . للمركبات التجارية املستعملة للنقل اخلاص للبضائعبالنسبة 1%

 . بالنسبة ملركبات النقل العمومي للمسافرين أو للبضائع 8%

 انزالق ،تساقط األحجار،اهنيار الصخور،الفيضانات،جزر املياه:يشمل هذا الضمان األضرار النامجة عن

 . الرتبة و الربد باستثناء أية كارثة أخرى

 : أضرار التصادم.1-1

بني املركبة املؤمن عليه          ،أو املواقف أو امللكيات اليت يشغلها املؤمن له بيف حالة التصادم خارج املرائ     

 :فإن الشركة تضمن للمؤمن له،و راجل معروف اجلهوية أو مركبة أو حيوان داجن ملك للغري معروف اجلهوية

 يف حدود املبلغ احملدد يف الشروط اخلاصة،نتيجة التصادم،ؤمن عليهاباملركبة امل ةتعويض األضرار الالحق . 

  دفع على سبيل التعويض اجلزايف عن الضرر الالحق باملؤمن له بسبب نفقات تصليح العطل و حرمانه

 ، مبلغ يساوي نسبة معينة من مبلغ األضرار احلاصلة( دينار022)من االنتفاع مبركبته يف حدود مائيت دينار

 : نسب هيو ال
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 . بالنسبة للمركبات السياحية ذات االستعمال اخلاص 3%

 . بالنسبة للمركبات التجارية للنقل اخلاص للبضائع1%

 . ملركبات النقل العمومي للمسافرين أو للبضائع بالنسبة9%

 : تكسير الزجاج..-1

الزجاج اخللفي و املرايا  و( واقية الريح)تضمن الشركة املؤمن له من األضرار الالحقة بالزجاج األمامي 

 . احلصى أو أي جسم آخر،اجلانبية للمركبة املؤمن عليها من جراء رمي احلجارة

 . يسري هذا التأمني سواء كانت املركبة يف حالة احلركة أو كانت متوقفة

 :  السرقة.1-4

 :تضمن الشركة يف حالة سرقة املركبة املؤمن عليها أو حماولة سرقتها

  النامجة عن فقداهنا أو ختريبها باستثناء األضرار غري املباشرةاألضرار . 

 املصاريف اليت يدفعها املؤمن له بصفة مشروعة قصد اسرتجاعها . 

 تضمن الشركة الدواليب املطاطية و كذا امللحقات و قطع الغيار اليت ينص فهرس  ، فضال عن ذلك

 . الصانع على تسليمها يف آن واحد مع املركبة

 :حريق و االنفجارال.1-5

تضمن الشركة األضرار الالحقة باملركبة املؤمن عليها و مبلحقاهتا و بقطع غيارها اليت ينص فهرس الصانع على 

األشغال ،احلريق:إذا كانت هذه األضرار نامجة عن أحد احلوادث التالية،تسليمها يف آن واحد مع املركبة

األضرار النامجة عن أية متفجرات منقولة داخل املركبة املؤمن  نفجارات باستثناءإلسقوط الصاعقة وا،التلقائية

 . عليها
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 تحديد الضمانات -سقوط الحق -استثناءات ..

 : ستثناءات تنطبق على ضمانات المسؤولية المدنيةإ.2-.

املدنية إن االستثناءات من الضمان اآلتية بياهنا ال تعفي املؤمن له من إلزامية التأمني فيما يتعلق باملسؤولية 

بالنسبة لألخطار املستثناة منها على هذا النحو و اليت يتعني عليه عدم التعرض هلا دون التأمني املسبق .أثناء املرور

 . و ذلك حتت طائلة العقوبات املنصوص عليها

 :يسقط احلق يف الضمان عن

 قانوين مسبقبسبب نقله وقت وقوع احلادث ألشخاص مبقابل دون ترخيص ،أو املالك/السائق و،    

 . يف حالة حصول أضرار جسمانية هلؤالء األشخاص 

 أو املالك الذي حياكم لنقله وقت وقوع احلادث أشخاصا أو أمتعة دون مطابقة لشروط /السائق و

 . األمن احملددة يف األحكام الشرعية و القانونية السارية املفعول

 . ذوي حقوقهم غري أنه ال حيتج بسقوط يف الضمان جتاه الضحايا أو

 :تستثين -

  األضرار اليت حتدث أثناء االختبارات أو السباقات أو املنافسات اخلاضعة طبقا للنظام املعمول به إلذن

مسبق تسلمه السلطات العمومية عندما يشارك فيها املؤمن له بصفته منافسا أو منظما أو مفوضا من 

 . أحدهم

 املواد املتلفة ،املتفجرات،يها عندما تنقل املواد السريعة االشتعالاألضرار اليت تتسبب فيها املركبة املؤمن عل

إذا كان حدوث هذه األضرار أو تفاقمها من فغل تلك املواد بيد أنه ال يؤخذ بعني االعتبار ،أو احملرقة

 عند تطبيق هذا االستثناء نقل الزيوت و البنزين املعدين أو املواد املماثلة هلا عندما ال يتجاوز وزهنا

 . لرتا مبا يف ذلك كمية احملروقات السائلة أو الغازية الضرورية لتموين احملرك122  كلغ أو 122
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 . تحديد الضمان تجاه األشخاص المنقولين –سقوط الحق  –أخرى  ستثناءاتا.1-.

 ال يعترب مبثابة خمالفة ارتكبها املؤمن له إزاء إلزامية التأمني،إن غياب الضمان يف احلاالت اآلتية . 

 :و تستثىن -

  احلوادث الواقعة عند عدم بلوغ سائق املركبة املؤمن عليها السن املطلوبة أو ال يتمكن من إثبات حيازته

مطلوبة عن األنظمة العامة ( ال معلقة و ال باطلة)على رخصة املرور أو كفاءة القيادة يف حالة الصالحية 

القيادة أو كان يساعده شخص حائز على رخصة املعمول هبا ولو كان السائق بصدد تلقي درس يف 

 . قانونية

   غري أنه يف حالة السرقة أو العنف أو استعمال املركبة دون علم املؤمن له فيبقى الضمان مكتسبا هلذا األخري

 .متوفرةو لو كانت الشروط املنصوص عليها 

 األضرار النامجة عن عمليات شحن و تفريغ املركبة املؤمن عليها . 

 ضرار الالحقة بالبضائع و األشياء املنقولةاأل . 

 األشياء أو احليوانات املؤجرة للمؤمن له ، األضرار الالحقة باملباين . 

 األضرار اليت يتسبب املؤمن فيها عمدا أو بتحريض منه . 

 األضرار الناجتة عن احلرب األجنبية أو احلرب األهلية . 

 الغرامات أي سقوط احلق يف حالة السكر . 

 :استثناءات تنطبق على ضمانات غير تلك المتعلقة بالمسؤولية المدنية ..-.

 استثناءات مشرتكة بني مجيع الضمانات . 

 استثناءات تنطبق على بعض األخطار . 

 



 دراسة حالة للشركة الجزائرية للتأمينات                                       الفصل الثالث       
 

 
58 

 :استثناءات مشتركة بين جميع الضمانات .2-.-.

ال ينطبق الضمان على احلوادث اليت يتسبب فيها املؤمن له عن عمد أو بتحريض منه و على األضرار 

   الناجتة بصفة مباشرة أو غري مباشرة عن االنفجارات و انبعاث احلرارة و اإلشعاع الناجم عن حتول النوى الذرية 

 . أو الفاعلية اإلشعاعية

 . ية أو احلرب األهلية أو الفنت أو العمليات اإلرهابيةو على األضرار الناجتة عن احلرب األجنب

 1:استثناءات تنطبق على بعض األخطار . 1-.-.

 :استثناءات تنطبق على األخطار  -

  (حادث إثر تصادم أو بدونه)األضرار الالحقة باملركبة . 

 أضرار التصادم . 

 السرقة . 

 احلريق و االنفجار . 

 الدفاع و املتابعة . 

 :الضمانال ينطبق 

 على حمتويات املراكب مع مراعاة الشروط املتفق عليها . 

 املواد ،املتفجرات،على األضرار الالحقة باملركبة املؤمن عليها عندما تنقل املواد السريعة االشتعال

بيد أنه ال يؤخذ بعني االعتبار ،إذا كان حدوث هذه األضرار تفاقمها من فعل ذلك تلك املواد،احملروقة

نقل الزيوت و البنزين املعدين أو املواد املماثلة هلا عندما ال يتجاوز وزهنا ،تطبيق هذا االستثناءعند 

 . لرتا مبا يف ذلك كمية احملروقات السائلة أو الغازية الضرورية لتموين احملرك122كلغ أو 122

                                                           
 0251عن رئيس مصلحة احلوادث اجلسمانية ،مارس ،1
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  طبقا للنظام املعمول بهعلى األضرار اليت حتدث أثناء االختبارات أو املسابقات أو املنافسات اخلاضعة ، 

أو مفوضا املؤمن له بصفته منافسا أو منظماعندما يشارك فيها ،إلذن مسبق تسلمه السلطات العمومية

 . من أحدمها

 :استثناءات تنطبق على األخطار  -

 السرقة . 

 احلريق و االنفجار . 

 :ال ينطبق الضمان

 تلفعلى األضرار غري املباشرة مثل احلرمان من االنتفاع و ال . 

 بعلى مصاريف التصليح املستعجل و نفقات املر ائ . 

 األوراق النقدية و السندات و النقود و األشياء الثمينة،اجملوهرات:تبقى مستثناة دائما من الضمان . 

 :استثناءات تنطبق على األخطار  -

  (حوادث إثر اصطدام أو بدونه)األضرار الالحقة باملركبة . 

 أضرار التصادم . 

 املتابعة الدفاع و . 

 الضمانات التعاقدية لفائدة ركاب املركبة املؤمن عليها . 

تطبق استثناءات رخصة القيادة املنصوص عليها و كذا سقوط احلق يف الضمان من أجل القيادة يف حالة السكر 

 . املنصوص عليها

  



 دراسة حالة للشركة الجزائرية للتأمينات                                       الفصل الثالث       
 

 
60 

 :استثناءات تنطبق على الخطر  -

 الدفاع و املتابعة . 

 حقة باألشخاص املنقولني بدون عوض على منت مركبة ذات عجلتنياالستثناءات على األضرار الال . 

 األضرار الالحقة باألشخاص املنقولني على مجيع املركبات . 

 األضرار الناجتة عن عملية شحن و تفريغ املركبة . 

 الغرامة األصلية و اجلزئية و كذا املبلغ املدفوع فورا حملرر احملضر،و تستثىن أيضا من الضمان . 

 . استثناءات تنطبق على الخطر ضمانات تعاقدية لفائدة ركاب المركبة المؤمن عليها ..-.-.

 :تستثىن احلوادث

 إذا مل يأخذوا مكانا داخل هيكل املركبة أو إذا تعلق األمر مبركبة نفعية أو .لهم املنقولنينالالحقة باملؤم

 . األماكن اجملهزة من طرف الصانعإذا مل يستعملوا مكانا من ،مركبة ذات عجلتني أو ثالث عجالت

 إلذن مسبق تسلمه ،الواقعة أثناء االختبارات أو املسابقات أو املنافسات اخلاضعة طبقا للنظام املعمول به

 . عندما يشارك فيها املؤمن له بصفته منافسا أو منظما أو راكبا أو مفوضامن أحدمها،السلطات العمومية

  سكتةدماغية،صرع،أو نتيجة خلل عقلي،أو بتحريض منهاملرتكبة عمدا من طرف املؤمن له ،

اإلفراط يف تعاطي املورفني أو ،االحتقان،الغشيان،اإلغماء،انفجار يف اجلدار الشرياين،عمى،صمم،شلل

 . غريها من املواد املماثلة

 البيع    و التصليح،و األشخاص املمارسني عادة عملية السمسرة بالالحقة بأصحاب املر ائ . 

 القسط تحديد .4

تتبع شركات التأمني خطوتني أساسيتني حلساب قسط التأمني الذي يلتزم املؤمن له بدفعه لتغطية اخلطر موضوع 

 :و حسب ما صادق عليه املشرع اجلزائري تتمثل هذه اخلطوتني فيما يلي ،التأمني
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 "prime nette"تتم من خالهلا حساب القسط الصايف :الخطوة األولى

تتمثل يف حساب املبلغ الذي جيب على املؤمن له أن يدفعه لشركة التأمني و هو ما يسمى :الخطوة الثانية

 "prime commerciale"بالقسط التجاري

     فالقسط الصايف هو املبلغ الذي يكفي لتغطية األضرار الناجتة عن حتقق اخلطر دون أن يتعرض املؤمن خلسارة 

اخلطر من حيث احتمال وقوعه و مدى جسامته و حسب درجات  حبيث يكون معادال لقيمة ،و دون حتقق ربح

اإلحصائيات املتحصل عليها من و الذي يتم حتديده على أساس التعريفة و هذا من خالل ،تفاقم اخلطر

عملية املعاينة و على هذا األساس حنصل على قيمة اخلطر بنسبة يف بادئ األمر مث يتم حتويلها لقيمة حقيقية 

 1:وامل أخرى تتدخل يف االعتبار و هيباإلضافة إىل ع

 . حيث كلما زاد مقدار مبلغ التأمني كلما زادت قيمة القسط:مبلغ التأمين -6

 . عادة تقاس مدة التأمني سنة و لذا إذا زادت عن سنة تتزايد قيمة القسط:مدة التأمين -2

الزيادة اليت ينتظر املؤمن يستثمر القسط املدفوع قبل وقوع اخلطر و لذا خيفض نسبة :سعر الفائدة -7

 . احلصول عليها من الفوائد

تأخذ يف " عالوة القسط"فإن هناك عناصر خارجية أخرى ،فإذا كان القسط الصايف ميثل غطاء اخلطر 

 :االعتبار عند تقدير القسط التجارية و هي كالتايل

مشروع التأمني و تشمل نفقات اإلدارة و هي كل املصاريف اليت تتحملها شركة التأمني يف سبيل مزاولتها  -

 :عدة عناصر منها

 أجور و مرتبات العاملني . 

 مصاريف اخلرباء . 

                                                           
 91- 92اجلزائري، ديوان املطبوعات اجلامعية، الطبعة الثالثة اجلزائر، صابراهيم أبو النجا، التأمني يف القانون 1
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 مصاريف االستغالل . 

  مصاريف العقد و تدخل ضمنها مبلغ ورقة عقد التأمني"coût de police" 

قدار إن شركة التأمني هي مؤسسة جتارية هتدف إىل حتقيق الربح و لذا تدخل نسبة من الربح يف م:نسبة الربح

 . القسط

حيث تلتزم ،إن النشاط الذي تقوم به شركة التأمني ختضع من خالله للضرائب اليت تفرضها الدولة:الضرائب

 . بأدائها كما أهنا تقع على عاتق املؤمن له

الرسم على القيمة  TVA:كما تأخذ هذه النسبة من القسط الصايف وتتمثل هذه الضرائب يف 

 . قيمة القسط الصايف من%50و تكون بنسبة :املضافة

 :طرق حساب القسط الصافي.4-2

طريقة معدل اخلسارة و طريقة التوقع الرياضي حيث ختتلف ،حلساب قسط التأمني خنتار بني طريقتني 
كما تتبع طريقة معدل اخلسارة يف التأمينات اليت ختضع ملبدأ التعويض ،الطريقة املستعملة باختالف نوع التأمني

 . األخرى يف أنواع التأمينات األخرىبينما تستخدم 

 :طريقة معدل الخسارة.4-2-2

هي نسبة قيمة اخلسارة الناجتة عن وقوع خطر معني إىل قيمة املمتلكات اليت تعرضت هلذا اخلطر و  

لذا جيب مجع البيانات اإلحصائية عن قيم املمتلكات اليت تعرضت للخسارة يف املاضي بسبب ذلك اخلطر و قيم 

سارة و بقسمة مقدار هذه اخلسارة  على قيمة املمتلكات ينتج ما يسمى مبعدل اخلسارة بسبب هذا هذه اخل

 .اخلطر
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 قيمة الخسائر الناتجة عن وقوع خطر معين  
 = 1معدل الخسارة

 قيمة الممتلكات التي تعرضت لهذا الخطر           

قريبة من احلقيقة جيب أن تكون "اخلسارةمعدل "و حىت تكون التوقعات و احلسابات املبينة عليها  

 . كما تكون بني فرتة و أخرى،اإلحصائيات املتبعة دقيقة األمر

و لتوضيحمعدل اخلسارة نفرض أن اإلحصائيات الدقيقة دلت على أن مبلغ اخلسارة بسبب احلريق يف :مثال

ألف دينار و أن قيمة املمتلكات اليت تعرضت للحريق يف تلك املنطقة يف ذلك 15منطقة ما يف سنة ما كانت 

 : مليونفإن معدل اخلسارة بسبب احلريق يف تلك املنطقة كان 60الوقت كانت 

وهي تعرب عن نسبة من قيمة املمتلكات اليت تعرضت للحريق يف تلك املنطقة لذا فإن 2.223=50222222÷15222

تب على أي مؤمن له يرغب يف التأمني ضد احلريق يف ذلك البلد على ممتلكات متشاهبة القسط الصايف الذي يرت 

ألف دينار فإن القسط  012من قيمة هذه املمتلكات فإذا أراد أن يؤمن علىممتلكات قيمتها ‰0سيكون مبعدل 

 : من قيمة تلك املمتلكات أي "2.220"‰ 0التأمني الصايف يكون

 . دينار 012=  ‰012222× 0

 . كما سبق الذكر أن املؤمن له ال يدفع القسط الصايف  و

 :طريقة التوقع الرياضي. 4-2-1

تعتمد هذه الطريقة على نظرية االحتماالت يف اإلحصاء و تستخدم هذه الطريقة يف التأمينات اليت  

 . عقد التأمني حتدد فيها مبلغ التأمني الذي يدفعه املؤمن إىل املؤمن له عند حتقق اخلطر موضوع التأمني يف

 :و لتطبيق هذه الطريقة جيب معرفة حدوث اخلطر موضوع التأمني و تكون معادلة التوقع الرياضي كما يلي

 احتمال حدوث الخطر موضوع التأمين  × مبلغ التأمين = التوقع الرياضي 
                                                           

 .39،ص5999زياد رمضان،مبادئ التأمني دراسة عن واقع التأمني،دار الصفاء للنشر،عمان 1
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 . ة للتوقع الرياضيولكن القسط الصايف يف هذه الطريقة ال يساوي معادلة التوقع الرياضي فقط القيمة احلالي

 : و التسديد يكون يف شكلني إما

 نقدا . 

 أو عن طريق شيك بنكي . 

 : وختتلف اإلجراءات احلالتني 

 :حالة الدفع النقدي -

يقوم أمني الصندوق جبمع املبالغ مث يقوم بإيداعها يف البنك و يتحصل على إشعار دائن يتمثل يف  

 . اإليداع النقدي

بتصويره صورة مطابقة لألصل من هذا اإلشعار و يرسل األصل مع وثيقة كما يقوم أمني الصندوق  

 . تدعى إجراء مايل إىل مصلحة احملاسبة و املالية و حيتفظ بالنسخة األخرى لديه

 :تنقسم هذه احلالة إىل حالتني:حالة الدفع بشيك -

 :حالة المبلغ الموجود في الشيك غير ضخم -

شيكات حبسب أمهية املبالغ املوجودة و يلصقها جبدول تسليم جبمع ال( القابض)يقوم أمني الصندوق  

الصكوك اليت تكون يف ثالث نسخ و يأخذها إىل البنك اخلارجي اجلزائري اليت يقوم باملصادقة عليها و حتتفظ 

 . البنك بنسخة و نسخة ترسلها مصلحة احملاسبة إىل اإلعالم اآليل يتم إدخال معلوماهتا يف اإلعالم اآليل

 :كون مبلغ الشيك ضخم  حالة -

 . يقوم أمني الصندوق بأخذ ذلك الشيك إىل مركز الوكالة مباشرة
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 :إلجراءات التأمين المستندية الدراسة :المطلب الثاني

إن عملية التأمني للسيارات متر مبجموعة من اإلجراءات و هذه اإلجراءات مصحوبة بوثائق مستندية               

 1. سنتطرق إليها من خالل وصفنا الكتايب هلذه الوثائق من خالل مرحلة اإلنتاج و تعويض األضرار 

 مرحلة اإلنتاج .2

 عقد تأمين السيارات:المستند األول. 2-2

التأمني السيارات حيث تعطى ثالث نسخ إىل أمني الصندوق الذي يقوم هناك ثالث نسخ من عقد  

عليها و يستلم األموال من الزبون أي املبلغ الواجب الدفع مقابل التأمني مث يقوم باملصادقة عليها و  عباإلطال

 :يعطي

 ( النسخة األصلية)نسخة للزبون -

 نسخة ملصلحة السيارات -

  .يرسل نسخة إىل مصلحة احملاسبة-

 . و يف نفس الوقت هناك مستندا آخر يتم إصداره و هو شهادة معاينة السيارات من نسختني

 (النسخة األصلية)نسخة للوحدة-

 . نسخة للوكالة -

 معاينة ودية لحادث السيارة: المستند الثاني. 2-1

 :يقوم أمني الصندوق بإصدار إشعار تسديد من أربع نسخ حبيث

 (النسخة األصلية) تبعث إىل الوحدةنسخة ترتب يف املصنفة و -

 نسخة تبقى يف دفرت إشعارات -

                                                           
 0251،مستغامن، مارس،(SAA)عن وكالة الشركة اجلزائرية للتأمني 1
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 نسخة للزبون -

 نسخة للمقوم أو اخلبري -

 مرحلة تعويض األضرار .1

و يكون ملف بملف األضرار فتح ملف للحوادث املادية أو للحوادث اجلسمانية و يسمى :المستند األول.1-2

 . الضرر للحوادث املادية يكون لونه أصفرالضرر للحوادث اجلسمانية لونه أمحر و ملف 

 . تستلم مصلحة السيارات التصريح بالضرر من طرف الزبون يف ثالث نسخ:المستند الثاني .1-1

فيحتفظ بنسختني من ،بعد مقارنة الضمانات و فحص السيارات يقوم املوظف باملصادقة على التصريح بالضرر* 

 بدوره يقدمها للخبري إلعداد التقرير الذي يكو ن بعد فحص السيارةملف األضرار و تقدم نسخة للزبون الذي 

 . و يكون التقرير يف ثالث نسخ،و مقارنة الواقع مع ما هو مدون يف التصريح بالضرر 

 . يرسل اخلبري تقريره إىل مصلحة السيارات اليت تقوم على أساسه بإعداد رسالة احتجاج من نسختني* 

 : كوين ملف الضرر املتكون منتقوم مصلحة السيارات بت* 

 . التصريح بالضرر -

 . تقرير اخلبري -

 . رسالة احتجاج -

 . انطالقا من ملف الضرر تقوم مصلحة السيارات بتسجيل كل األضرار املصرح هبا* 

و إذا ، اليت تقوم بفحص امللف( الطرف اآلخر)تقوم مصلحة السيارات بإرسال امللف إىل شركة التأمني اخلصم* 

 . قبلت دفع املبلغ احملدد ترسل وصل تعويض يف ثالث نسخ مرفقة برسالة متابعة من نسختني

يف حني يتم ، ةبعد املراقبة يتم إعادة للطرف اآلخر نسختني من وصل التعويض و نسخة من رسالة املتابع* 

 . االحتفاظ بالنسخة الباقية من وصل التعويض و رسالة املتابعة يف انتظار التسديد
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يقوم الطرف اآلخر بإرسال الشيك مع نسختني من وصل التعويض فتقوم مصلحة السيارات بفحص و مراقبة  *

 . املبالغ مث تعيد نسخة من وصل التعويض إىل الطرف اآلخر وحتتفظ بنسخة عندها

صلية حيث يرسل النسخة األ، يرسل الشيك إىل أمني الصندوق الذي يقوم بإعداد وصل االستالم يف أربع نسخ* 

و  كما يقوم برتتيب النسخة الثالثة يف الرتابة  ، إىل مصلحة السيارات و النسخة الثانية يرسلها إىل مصلحة احملاسبة

 . تبقى النسخة الرابعة يف دفرت وصالت االستالم

 . تقوم مصلحة السيارات بإعداد أمر بالدفع ترسله إىل مصلحة احملاسبة* 

اسبة و بعد فحصه و دراسته تقوم هذه األخرية بإصدار شيك يرسل ملف الضرر إىل مصلحة احمل* 

 . وإعطائه للزبون

بعد عملية التسديد تقوم مصلحة احملاسبة بإرسال ملف الضرر و األمر بالدفع إىل مصلحة * 

 . السيارات و ذلك لفتح سجل األضرار املسددة

تصريح زبوهنم بالضرر ورسالة متابعة يرسل إىل مصلحة السيارات ،يف حالة رفض الطرف اآلخر تسديد الضرر*

 . تبني سبب الرفض

الطرف اآلخر مث تعد رسالة اقرتاح يف ( زبوهنم بالضرر)يتم يف مصلحة السيارات مقارنة تصريح الزبون بتصريح * 

 . ترسل واحدة للطرف اآلخر و حيتفظ بالنسخة الثانية يف ملف الضرر،نسختني

أما يف حالة الرفض يبقى امللف عالقا ،يقوم بإرسال رسالة قبول مع الشيك،حيف حالة قبول الطرف اآلخر االقرتا * 

 . يف إطار تصفية امللفات العالقة بني وحدات شركات التأمني( للملف)إىل حني إجياد حل هنائي له
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 إجراءات التعويضات بعد وقوع األضرار:الثالث المبحث

 ن الجزائية و المدنية تيالدعو إجراءات المتابعة و الفصل في :المطلب األول

 .قبل التعرض للتعويض عن األضرار املادية و اجلسمانية و اليت حتصل بسبب حوادث املرور

فاحلوادث  . نتطرق باختصار لإلجراءات و اآلثار اليت ترتتب عن حوادث املرور من الناحيتني اجلزائية و املدنية

 . حوادث مرور مادية و جسمانية: بصفة عامة تنقسم إىل نوعني

و هي احلوادث اليت تنتج عنها أضرار مادية للغري مثل حتطيم بعض أجزاء :حوادث المرور المادية .5

 اخل. . . السيارة أو دهس حيوان يف الطريق أو تسبب الشاحنة يف حتطيم زجاج واجهة احملل التجاري

إلمالء  ةاالت و ما شاهبها ال تتدخل السلطة العامة و يقتصر األمر على تبادل البيانات الالزميف كل هذه احل

و يقدم التصريح من املعنيني لشركة التأمني من أجل  . التصريح باحلادث و الذي يضمن هوية املتضرر ماديا

الطرف املضرور ماديا إن شاء أن يرفع  و يف حالة عدم تسوية النزاع وديا أمام شركة التأمني فعلى . التسوية الودية

 . دعوى أمام احملكمة املدنية للفصل فيها

و هي احلوادث اليت ال تصيب املضرور و عائلته فحسب بل تصيب اجملتمع : حوادث المرور الجسمانية .0

فيبقى عالة الذي يعيش فيه الفرد املصاب عندما يؤدي احلادث إىل وفاته أو برت عضو من أعضائه 

و هذا فضال على أن احلوادث تؤدي  ، اجملتمع أو يتوىف ويرتك أوالده القصر يتحملهم اجملتمع يتحمله

           بالضرورة إىل خسارة مادية تضر باألفراد و اجملتمع إذ أن احلوادث تتسبب يف حتطيم احلافالت

 . و الشاحنات و السيارات و إحلاق أضرار باجلسور و الطرق و الغابات

و يف نفس الوقت يعترب  . مرتكب احلادث يعترب خمطئا يف حق اجملتمع مما جيعله معرضا للجزاء و لذلك فإن

 . خمطئا يف حق الفرد الذي تسبب له الضرر وينبغي إلزامه عن طريق القانون بأن يعوض هذا الضرر املدين

 ما هي اإلجراءات الواجب اختاذها ملتابعة السائق املتسبب يف احلادث؟ 
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 : ل في الدعوى الجزائية و المدنيةالفص. 1-2

 :الفصل في الدعوى الجزائية. 1-2-2

مبجرد وقوع احلادث اجلسماين تقوم مصاحل الضبطية القضائية بالتحريات األولية الالزمة ملعاينة احلادث 

و املسؤول أو الضحايا و الوضعية القانونية للسيارة و الضحيةوحترير حماضر تبني فيه مكان احلادث و املتسبب فيه

 . و ترسل احملاضر إىل نيابة اجلمهورية يف حالة اجلرح اخلطأ،املدين عنها

أما يف حالة القتل اخلطأ فيقدم املتهم إىل السيد وكيل اجلمهورية الذي تقدم له حمضر التحريات األولية  

الصادر يف 15-80م رقم عن احلادث و اليت تكون حررته بعد إجراء التحقيق يف األضرار و معاينتها وفقا للمرسو 

16/02/1980 . 

بعد دراسة حمضر الضبطية القضائية و الوثائق املرفقة به من طرف وكيل اجلمهورية يكيف هذا األخري 

وقائع اجلرمية و حيرك الدعوى العمومية مث حييل القضية أمام حمكمة اجلنح إذا كان الضحية تويف إثر حادث هتمة 

بتهمة جنحة )أو أصيب بعاهة دائمة القتل اخلطأ و كذلك إذا كان عجز الضحية عن العمل يفوق ثالث أشهر 

 .(خلطأااجلرح 

من قانون  330و إما أن حييل القضية إىل قسم املخالفات إذا كان العجز يقل عن ثالث عمال باملادة  

تصبح املخالفات ينتهي دور النيابة يف التصرف يف القضية و  العقوبات و بإحالة القضية على قسم اجلنح و

 . صاص يف حماكمة املتهماحملكمة هي صاحبة االخت

 : الفصل في الدعوة المدنية. 1-2-1

إن الدعوة املدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناشئ عن حوادث املرور قد تفصل فيها احملكمة اجلزائية 

حاالت حتتفظ فيها النيابة أوراق القضية لوفاة السيما و إن هناك ،أو احملكمة املدنية املختصة أساسا هبا
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املتسبب يف احلادث مثال و كذلك حاالت احلكم بالرباءة اليت جتعل املصاب أو ذوي حقوقه يلجؤون 

إىل احملكمة املدنية و هنا منيز بني حالة حفظ أوراق القضية من طرف النيابة و حالة احلكم على 

 . املتهم باإلدانة أو بالرباءة

 :السياراتضمان المؤمن لألضرار الناشئة عن حوادث .1-1

شركة التأمني هي امللزمة أساسا بدفع التعويضات للمتضررين بسبب حوادث املرور إال يف احلاالت 

بأنه يتخذ مرسوم بناء على 15-74من األمر رقم  7لقد جاء يف املادة : املستثناة حبكم القانون أو مبوجب العقد

ولية عقد التأمني و االستثناءات و أحوال سقوط حق تقرير وزير املالية فتحدد مبوجبه األحكام املتعلقة مبدى مش

 . الضمان اليت ميكن أن يتمسك هبا املؤمن مث حدود أثار العقد

املتعلق بشروط تطبيق إلزامية التأمني اليت تأسست 34-80صدر املرسوم رقم 16/04/1980يف 
 : على تعويض األضرار اجلسمانية و املادية اليت حتصل بسبب املرور أو بغريه و هي 51-77مبوجباألمر

و األشياء و املواد اليت  نفجارات اليت تسببها املركبة و التوابع و املنتجات اليت نستعملهاإلاحلوادث و احلرائق و ا-

 . سقوط تلك التوابع أو األشياء أو املواد أو املنتجات تنقلها

ه املادة أن املشرع ربط بني إلزامية تأمني املركبات و بني التعويض عن األضرار اليت تتسبب يتضح من هذ

و سواء حصل الضرر بسبب املرور أو بسبب آخر كان ،فيها املركبات و توابعها و املواد اليت تستعملها أو تنقلها

بناية فتسبب يف اندالع النريان باملبىن  حترتق السيارة نتيجة خلل كهربائي أثناء تصليحها و هي أمام حمل جتاري أو

 . أو احملل ترتتب عنه أضرار ملالك احملل   أو للسكان

و الضرر اجلسماين ما هو إال نوع من الضرر املادي الذي يصيب الشخص و عليه فإن املؤمن ال يضمن 

املتسبب يف احلادث أو و لكن يضمن أيضا األضرار الالحقة باملؤمن له ،األضرار اليت يسببها املؤمن للغري فحسب

    و هذا بغض النظر عن توفر50%و يلزم بدفع التعويض له أو لذوي حقوقه يف حالة الوفاة و العجز الذي يفوق



 دراسة حالة للشركة الجزائرية للتأمينات                                       الفصل الثالث       
 

 
71 

 سرعة احملددة أو عدم توفر أركان املسؤولية املدنية بل حىت لو كان خطأ املضرور ثابتا مثل السائق الذي يتجاوز ال

فذوي حقوقه يستفيدون من التعويضات  . و ينحرف بسيارته خارج الطريق فتنقلب به و يتوىف على إثر احلادث

ال يضمن املؤمن إال املسؤولية 34-80من املرسوم 2يف حني أنه طبقا للمادة .15-74املقدرة عمال بأحكام أمر 

و عليه فذوي حقوق الضحية يف املثال السابق ال يعوضون .للغرياملدنية للمؤمن له عن األضرار املادية املسببة 

هذا ما نستخلصه من املادة  . ألهنم ليسوا من الغري و ليس هناك من هو مسؤول عن احلادث إال الضحية نفسه

اليت السالف ذكرها و اليت تقضي بأن يضمن املؤمن دون حصر املبلغ التبعات املالية املنجزة عن املسؤولية املدنية 2

إن كانت 34-80منن املرسوم 2مع املالحظة أن املادة ،ترتتب عن املؤمن له عن األضرار املادية املسببة للغري

متعارضة مع املواد املتعلقة بالتعويض عن الضرر اجلسماين فإهنا غري متعارضة مع أحكام األمر املتعلقة بالتعويض 

يب السيارات فحسب حيث ال يغطي املؤمن يف هذه احلالة عن الضرر املادي الذي يقتصر على األضرار اليت تص

 . األخرية األضرار اليت يسببها املؤمن له للغري

 التعويض عن األضرار الناشئة عن حوادث السيارات: المطلب الثاني

 :التعويض عن األضرار الجسمانية .2

 : العناية الطبية و توابعها أو تعويض مصاريف العالج الطبي .2-2

 ، األداءات املتعلقة بالعالجات اليت يستلزمها شفاء املصاب سواء حصل انقطاع عن العمل أم التستحق 

 : و بدون حتديد للمدة أو حتديد للمبلغ يضاف إىل ذلك أن للمصاب احلق يف

 .قيمة اآلالت و األجهزة و األعضاء االصطناعية اليت حيتاج إليها حبكم عاهته -

الطيب و ما تكبده املصاب من مصاريف بسبب إصابته يف حادث مرور مصاريف النقل و اإلسعاف -

 . شريطة تقدمي الوثائق الثبوتية
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       تعويض املصاريف الطبية و الصيدالنية يف حدود الضمانات املنصوص عليها يف الشروط اخلاصة-

 : و تشمل

 . مصاريف األطباء و اجلراحني و أطباء األسنان و مساعديهم-

 . جهزة و ترميم األعضاء االصطناعيةمصاريف األ-

 . مصاريف سيارة اإلسعاف-

 . مصاريف احلراسة ليال و هنارا-

 . مصاريف النقل للذهاب عند الطبيب حينما تقتضي ذلك حالة القضية-

 . يف حالة عجز الضحية عن دفع هذه املصاريف ميكن بصفة استثنائية أن مينح له املؤمن تكفال

         عند االقتضاء تأيت التعويضات املستحقة مبوجب الضمانات السابقة كتكملة لنفس التعويضات 

أو األداءات اليت ميكن أن حيصل عليها املؤمن له من نفس األضرار من الضمان االجتماعي أو أي نظام احتياط 

له من املؤمن على مبلغ يتجاوز و لذلك دون أن حيصل املؤمن ،مجاعيأو مبوجب عقد تأمني سابق هلذا العقد

 . املصاريف الباقية على عاتقه

 : التعويض عن العجز المؤقت عن العمل .2-1

عندما يطرأ حادمثرور يكون على املسؤول املدين أو ضامنه املؤمن دفع التعويض اليومي للمضرور و يبدأ حساب 

    إمكانية توقفه إن كان ال يعمل أثر احلادث أيام العطلة عن العمل من اليوم األول لتوقف املضرور عن عملهأو

و يستمر خالل كل فرتة العجز املؤقت اليت تسبق إما الشفاء أو برء اجلروح أو حتديد العجز الدائم و يستمر يف 

من األجر اليومي أو الشهري %92و يعادل التعويض عن العجز املؤقت نسبة  . حالة االنتكاس و التفاقم

  أو على أساس احلد األدىن لألجر الوطين املضمون  . هين إن كان ميارس حرفا أو مهنة حرةللمصاب أو دخله امل

. 
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بطاال و تدفع التعويضات الواجبة األداء دفعة واحدة سواء عن طريق التسوية  إذا كان املضرور                   

 . الودية بني املصاب و املؤمن أو حتديد التعويضات من طرف احملكمة

وتثبت مدة العجز املؤقت عن العمل بشهادة أو شهادات طبية مسلمة من املؤسسات و املصاحل الصحية 

 . املؤهلة

 %10قاعدة احلساب اخلاص بالعجز املؤقت تتمثل يف ضرب مرتب أو دخل املضرور يف النسبة املئوية 

 . ائةمتقسيم 

 : التعويض عن العجز الدائم الجزئي أو الكلي ..-2

ففي هذه ، عجز دائم ينقص من قدرة املصاب على العمل،حادث املرور يف بعض األحيانيرتتب عن 

أما فيما يتعلق بنسبة  ، احلالة يستحق املصاب تعويضا عن العجز يؤدى له دفعة واحدة أو يف شكل إيراد أو بيع

يوصف  .املصابإثر فحص ( تقرير)العجز فإن حتديدها يكون على يد طبيب خمتص و حيرر هذا األخري شهادة 

 . فيه حالة املصاب و يقدر عند االقتضاء مدة العجز املؤقت و العجز الدائم اجلزئي

أيضا  . كما يشار يف التقرير إىل املعاينات اليت تكتسي أمهية بالنسبة لتحديد املصدر اجلرحى لإلصابات

 . جيدد فيه عند االقتضاء تاريخ اجلرب و حيدد نسبة العجز الدائم

علق باألجر الذي حيسب على أساسه التعويض و هو األجر املرجعي و الذي حيدد على أساسه و فيما يت

التعويض و هو األجر املرجعي و الذي حيدد على أساس األجر املتوسط الذي تقاضاه املصاب خالل االثنيت عشر 

ايف من التكاليف و شهرا اليت سبقت انقطاعه عن العمل عقب احلادث أو دخله املهين خالل نفس املدة و الص

 . دج24000الضرائب دون أن جيتاز املبلغ السنوي املتخذ كأساس ملنح التعويض 

أما إذا مل يعمل املصاب خالل هذه الفرتة فإن كيفيات حتديد األجر الذي يتخذ أساسا حلساب 

 . يف هذه الفرضية حيدد على أساس احلد األدىن لألجر الوطين املضمون. التعويض



 دراسة حالة للشركة الجزائرية للتأمينات                                       الفصل الثالث       
 

 
74 

 : قاعدة الحساب الخاص بالعجز الدائم الكلي أو الجزئي.2-.-2

( املضرور)إن مبلغ التعويض ينتج من ضرب قيمة النقطة املطابقة لألجر أو الدخل املرجعي للمصاب 

لكان مبلغ %50و كانت نسبة العجز دج 23900بنسبة العجز اجلزئي أو الكلي فمثال لو حدد الدخل املرجعي 

  .دج 86500= 50× 1730التعويض 

 : مراجعة نسبة العجز.1-.-2

مكن ملن له مصلحة مشروعة سواء كان  ي،بعد مهلة ثالث سنوات من تاريخ الشفاء أو االستقرار

املصاب أو املؤمن له أن يطلب مراجعة نسبة العجز يف حالة تفاقم عاهات املصاب أو يف حالة ختفيفها أويف حالة 

 . الشفاء

احملاكم العادية بعد االطالع على رأي اخلبري الطيب أو اخلرباء املختصني  هذه املراجعة تتم عن طريق

 . بتحديد احلالة الصحية للمصاب و نسبة عجزه عند االقتضاء

 :التعويض في حالة الوفاة . 2-4

      إذا جنمت عن حادث املرور وفاة الضحية فإن ذوي حقوقها يتقاضون تعويضات يف مجيع احلاالت 

و حيدد التعويض الكلي أي رأس مال التأسيسي على أساس ضرب قيمة النقطة  . بب احلادثكان س و مهما

 . املطابقة لدخل الضحية خالل االثنيت عشر شهرا و اليت سبقت احلادث يف مائة تطبيقا للجدول

هذا يعترب  و  12600= 100×1260 رأس مال التأسيسي يساوي  . دج14500كان دخل املتويف :مثال

 : أدىن تعويض مينح لذوي احلقوق إما دفعة واحدة أو حتت شكل إيراد يف حالتني

 . حالة ترك الضحية يتامى قصر: األولى 

دج و لو أن هذا املبلغ أصبح 300000حالة جتاوز مبلغ التعويض رأس مال التأسيسي لإليراد : الثانية

 . يصبح يف شكل إيراد لذوي احلقوقبسيط نظرا للتضخم املايل و من غري املنطقي أن 
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 : التعويض في حالة وفاة ولد قاصر .2-5

يؤدى لوالديهم أو لوصيهم ،التعويض يف حالة وفاة األوالد القصر الذين ال يثبت تعاطيهم نشاطا مهنيا

 :الشرعي تعويض على النحو التايل

  دج5000الولد البالغ من العمر من يوم واحد إىل ست سنوات . 

  دج10000سنة 21سنوات إىل 6الولد البالغ من العمر . 

و جتدر املالحظة إىل . يضاف إىل التعويضات احملددة يف حاالت الوفاة مصروفات اجلنازة اليت يقدرها القاضي

يعترب هزيال و ال يتماشى إطالقا مع جسامة الضرر  ،أن التعويض املقرر للشباب الذين ال يتعاطون نشاطا مهنيا

إذا مل نقل أن التعويض املقرر ميس . و املعنوي الذي يلحق الوالدين بسبب وفاة ولدمها إثر حادث املروراملادي 

 . بقيمة اإلنسان ذاته

 :التعويض عن الضرر الجمالي . 2-6

 دج2000إن اجلراحة اجلمالية اليت يستلزمها الضرر اجلمايل تعوض بدون ختفيض يف حدود 

فيحتمل املؤمن نسبة ،كحد أقصى  دج10000و لغاية  دج2000إذا استلزمت اجلراحة  اجلمالية مبلغ يفوق 

؟ وهدا التعويض يدخل ضمن األضرار اجلسمانية ألن اجلروح  دج6000دون أن يتجاوز التعويض الكلي 50%

ق التعويض ال من أجل الواقعة على الوجه مثال أو على أي جزء من اجلسم تشكل يف يومنا هذا أضرار تستح

 . عمليات اجلراحة اجلمالية فحسب بل بسبب الضرر الذي يصيب الضحية 

كذلك ما يعرف بالضرر الرتفيهي الذي يتمثل يف حرمان املصاب من عدم القدرة على ممارسته بعض هواياته 

املهنية  و هذا النوع من الضرر املختلفة على الصعيد الثقايف و االجتماعي كالنشاطات الرتفيهية أو الرياضية غري 

قد يعطي املصاب حق االستفادة من عالج خاص قصد إعادة تأهيله أو منحه تعويضا مبعزل عن تعويض العجز 

 . الدائم أو املؤقت عن العمل
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 :التعويض عن األضرار المادية و المعنوية .1

 :الضرر المادي.1-2

إن الضرر املادي هو إخالل مبصلحة املضرور ذات قيمة مالية و قد يكون الضرر إخالال حبق شخصي  

   كحقه يف التمتع بأمواله املنقولة أو العقارية فاالعتداء على مال الغري بالتهدمي أو التحطيم أو اإلتالف،للمضرور

 . ملرور اليت تتسبب يف حتطيم السيارة كليا أو جزئيايلحق أضرار بالذمة املالية هلذا الغري مثل حوادث ا ،أو احلريق

 : تحديد التعويض عن الضرر المادي.1-2-2

إن التعويض عن الضرر املادي مقتضاه أن يدفع املؤمن أو املسؤول املدين مبلغ التعويض للمضرور عند 

لضرر و على ذلك فإن حتقق اخلطر على أن يكون هذا التعويض يف حدود مقدار الضرر الذي حلق بالشيء حمل ا

التعويض الذي يلتزم به املؤمن يف تأمني السيارات أو الذي يلتزم به املسؤول عن إحداث الضرر حيدد قيمة الضرر 

إذ ال جيوز أن يكون حتقق ،الناشئ عن احلادث حبيث يتعني أال يزيد هذا املبلغ عن قيمة الضرر الناتج عن احلادث

 .املضرور سواء كان املؤمن له أو الغري اخلطر نتيجة احلادث وسيلة إلثراء

و العربة يف تقدير الضرر بقيمة الشيء املضرور أو جزء منه تبعا إىل ما إذا كان هالكه كليا أو جزئيا  

        وقت وقوع احلادث سواء زادت هذه القيمة أو نقصت عن قيمة الشيء وقت الشراء أو إبرام عقد التأمني 

 االعتبار هي القيمة السائدة يف السوق الوطنية حسب األسعار الرمسية كما تدخل يف اليت تأخذ بعني. و القيمة

و كذلك مدة تعطيل السيارة بسبب  . حساب مبلغ التعويض مبيع األشياء اليت تعرضت للتلف بسبب احلادث

 . التصليح السيما إذا كانت شاحنة أو حافلة أو سيارة أجرة

عقد بنص القانون كما هو احلال يف حوادث السيارات يتوىل القاضي و التعويض إذا مل يكن مقدر يف ال

 . تقديرهو يناط هذا التقدير بعنصرين قوامهما مل حلق املضرور من خسارة
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بعكس األضرار اجلسمانية اليت وضعت هلا قاعدة  . ويعترب الضرر املادي أكثر األضرار قابلة للتقدير

أيضا املؤمن ال يضمن إال املسؤولية املدنية للمؤمن له  . سب كل حالةحلساب التعويض املستحق ح قانونية مسبقة

 . ما عدا املستثناة منها،ملادية بعكس اجلسمانية اليت يضمنها املؤمن يف مجيع احلاالت ا يف األضرار

كما أن امللزم يدفع التعويض عن األضرار املادية هو إما املؤمن إذا كان الضرر مغطى بعقد التأمني و إما   

و ال ميكن مطالبة الصندوق اخلاص بالتعويضات بدفع مبلغ ،املسؤول املدين املتسبب يف الضرر يف احلاالت األخرى

 . املقررة لضحايا احلوادث اجلسمانية أو ذوي حقوقهم ألنه غري ملزم إال بالتعويضات،التعويض عن األضرار املادية

 :الضرر المعنوي ..

الضرر املعنوي الذي يصيب عاطفة  ،من أمثلة املسؤولية عن الضرر املعنوي يف نطاق املسؤولية التقصريية 

و كذلك الضرر املعنوي الذي ،و شعور و حياة الوالدين اللذين يتأملان بسبب موت ولدمها إثر حادث مرور

ينتج عن إصابة جسم املصاب جبروح أو بعاهة دائمة أو فقد عضو من أعضائه جيعله يشعر بالنقص و األمل 

        و هذا النوع من الضرر املعنوي ال يقتصر على املصاب فحسب بل يتعداه ليشمل أقاربه ،طيلة حياته

 .و السيما زوجته

     االعتبار و العرض مثل القذف و الشتم  و من األضرار املعنوية أيضا الضرر الذي يصيب الشرف و 

 . و فتك العرض

يصيب الشخص يف جسمه أو ماله و يؤثر يف حقه أو يف مصلحة ،و الضرر كما سلف ذكره قد يكون ماديا

و قد يكون الضرر معنويا يصيب الشخص يف عاطفته أو كرامته أو مسعته و قد يصحب الضرر املادي ضررا ،مالية

ضرر )و حزهنم لفراقه( ضرر مادي)قتل األب أو الزوج فرتتب على ذلك نقص املوارد املادية ألهله معنويا كما لو 

 . (معنوي



 دراسة حالة للشركة الجزائرية للتأمينات                                       الفصل الثالث       
 

 
78 

 

و يستوي أن يكون الضرر ماديا أو معنويا لترتتب املسؤولية املدنية و احلكم بالتعويض و لكن يشرتط يف 

  عنوي الناشئ عن املسؤولية املدنية بصفة عامةغري أنه إذا كان الضرر امل. احلالتني أن يكون الضرر مباشرا و حمققا

 . و اليت ال يكون التعويض فيها مقدرا يف العقد أو يف القانون

كما حدد   . و بني األضرار اجلسمانية اليت تستوجب التعويض ،الضرر املادي و الضرر اجلسماين و منيز بني

و من مثة .ويض الواجب أداؤه للمضرورمبلغ التعويض يف بعض احلاالت ووضعت قواعد مضبوطة حلساب التع

 . ميكنافرتاض أن التعويض عن الضرر املعنوي يدخل ضمن التعويض عن الضرر اجلسماين

 دفع التعويض: المطلب الثالث

يدفع التعويض على حسب ما حدد يف العقد و طبقا ملبدأي التعويض و النسبية و حيدد مبلغ التعويض 

 . حملققة و املبلغ املؤمن بهعلى حسب قيمة اخلسارة الفعلية ا

 :إذ يكون على النحو التايل،املوضوع التأمني عند اخلسارة: و قيمة الشيء" األقساط

 المبلغ المؤمن به ×            قيمة الخسارة الفعلية = قيمة التعويض 
 قيمة الشيء موضوع التأمين                                                          

و فق األرقام التالية و تكون األضرار حسب (املؤمن له)و ميكن أن تفسر التعويضات املقدمة إىل الشخص املتضرر 

 :الفروع كما يلي

 1024تعويض لفرع السيارات لسنة 
 ملف أو عقد مكتب:الوحدة                                                                    

 مبلغ التسوية املخزون اجلديد معدل التسوية التسويات املصرح به املخزون األوىل

7696 5447 5644 %103,61 7499 106639 

 وثائق خاصة بالوكالة:المصدر
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 1024تعويض األخطار المتعددة لسنة 

 ملف أو عقد مكتب: الوحدة                                                                    

 مبلغ التسوية املخزون اجلديد معدل التسوية التسويات املصرح به املخزون األوىل

99 141 103 %73,05 137 756 

 وثائق خاصة بالوكالة:المصدر

 1024تعويض تأمين النقل لسنة 

 ملف أو عقد مكتب: الوحدة    

 مبلغ التسوية املخزون اجلديد معدل التسوية التسويات املصرح به املخزون األوىل

3 9 8 %88,89 4 74 

 وثائق خاصة بالوكالة:المصدر

 1024تعويض تأمين األشخاص لسنة 

 ملف أو عقد مكتب:الوحدة  

 مبلغ التسوية املخزون اجلديد معدل التسوية التسويات بهاملصرح  املخزون األوىل

95 8271 7946 %96,07 420 7169 

 وثائق خاصة بالوكالة:المصدر
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 :خاتمة

بالنسبة ملصلحة تأمني  ،من خالل هذا اجلزء التطبيقي و دراستنا هلذه احلالة اخلاصة بوكالة التأمني

املتعلق بنشأهتا و دراسة  SAA السيارات تعرضنا أوال إىل جانب من حياة الشركة الوطنية للتأمني اجلزائرية 

 .كما أننا تناولنا التأمني و كذا أهم الوثائق املتعلقة بالوكالة.هيكلها

حلظة قدوم املؤمن له للوكالة من هذه احلالة من  و تابعنا،و قمنا بدراسة حالة تأمني السيارات كمثال 

أجل التأمني على سيارته و  دفعه لقسط التأمني إىل غاية وقوع احلادث و تسوية وضعيته اجتاه الشركة أي 

 . التعويض له باإلضافة إىل املعاجلات احملاسبية ملختلف العمليات من إنتاج و أضرار و تسوية اليت تقوم هبا الوكالة
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من خالل هذا البحث و بعد االنتهاء من دراستنا النظرية و امليدانية ميكن يف األخري بلوغ مجلة من 

التوصيات اليت  االستنتاجات منها ما هو نظري و منها ما هو ميداين ، كما متكنا من تقدمي بعض االقرتاحات و

 . اليت وقعت عليها دراستنارأينا أهنا ختدم املؤسسة 

 النتائج: أوال

 :النظرية تاالستنتاجا .1

        التأمني و مؤسسات التأمني يف اجلزائر و الذي يهدف إىل تقدمي الضمان  مفهوممتكنا من حتديد  

و قد تعرضنا إىل أهم الشركات الناشطة يف قطاع التأمني و كذلك ، و األمان ضد املخاطر اليت ال ميكن توقعها 

و إىل أبرز اهليئات املسؤولة عن ... إىل أهم املنتوجات التأمينية املعروضة كتأمني السيارات مثال ، تأمني األشخاص

، وقد استخلصنا تأمني  اإلشراف و  الرقابة يف القطاع كاجمللس الوطين للتأمني ، االحتاد اجلزائري للتأمني و إعادة ال

 :النتائج التالية

 االدخارإن النشاط التأميين هو أداة حلماية الثروات من املخاطر املتوقعة ويعترب أيضا عامال مهما يف تعبئة  .1

 .الالزم لتمويل عملية التنمية

أن  لك، ذللخطر وعدم التيقن االقتصاديةإن التأمني ومؤسسة التأمني ميكن دراستهم يف قالب النظرية  .2

مني هو عبارة عن خدمة مؤجلة والتعويض يف عقد التأمني يعترب أهم تعهد يلتزم به املؤمن جتاه املؤمن أالت

 .له وهذا يف حالة حتقق اخلطر

تعرض الشركات الناشطة يف القطاع التأميين عدة منتجات تأمينية لكن إذا ما قارهنا مبا تقدمه الشركات  ..

ببذل كل ما يف وسعهم خللق  املسريينمينية يف الدول املتقدمة جندها حمدودة وهو ما يلزم وحيتم على أالت

 .السوق واحتياجاتنتوجات تتماشى وتنويع م
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بني املتغريات فتعرضنا يف البداية إىل منوذج  االقتصاديةقياس وتقدير العالقات كيفية من  كما متكنا 

   الكشف عن االرتباط الذايتكيفية   ووذلك للحصول على منوذج احنداري له قابلية التنبؤ، اخلطي العام  االحندار

متكننا من التنبؤ باإليراد لسنوات اليت  االقتصاديةالعالقات جملموع وقد قمنا بالنمذجة القياسية . و طرق إزالته

ق بتحديد وضعية منتجاهتا للسنوات مستقبلية،وهو ما يسمح ألي شركة من الشركات التأمينية املوجودة يف السو 

 : مايليو قد استخلصنا . احلالية أو املستقبلية

تلعب النمذجة القياسية والتنبؤ باإليراد دورا أساسيا إىل جانب عملية التحليل اإلسرتاتيجي، فاألوىل  -

أما الثانية فتعتمد على  تعمل على بناء مناذج قياسية للتنبؤ باإليراد احملقق من املنتجات التأمينية،

يف حتديد وضعية املنتجات التأمينية للشركة، وبالتايل ( احلقيقي أو املتنبئ به)اإليراد التأميين  استخدام

  .القرارات واختاذالقيام بالتحليل 

 :الميدانية تاالستنتاجا .2

 :إىل مجلة من النتائج  (SAA)الشركة اجلزائرية للتأمني أوصلتنا الدراسة امليدانية اليت أجريناها على 

يستهدف التأمني تقدمي الضمان و األمان لألشخاص ضد املخاطر اليت ال ميكن توقعها و ال معرفة  .2

الفرضية األولى نكون قد أثبتنا  وبالتايل1،هو ما جيعل التأمني يقوم على فكرة التعاون ودرجة خطورهتا،

التأمني يقوم على فكرة التبادل و املسامهة يف حتمل اخلسائر بني املؤمن هلم الذين يقومون جبمع أمواهلم )

يف شكل رصيد مشرتك، بغرض حتقيق هدف مشرتك و هو حتمل اخلسائر اليت تنتج عن األخطار اليت 

 (.هتددهم

كننا من التنبؤ باإليراد لسنوات النمذجة القياسية لإليراد احملقق من املنتجات التأمينية يف السوق،مت .1

مستقبلية،وهو ما يسمح ألي شركة من الشركات التأمينية املوجودة يف السوق بتحديد وضعية منتجاهتا 
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النمذجة مبقاييسها هي أجنع ) الفرضية الثانيةنكون قد أثبتنا  وبالتايل .للسنوات احلالية أو املستقبلية

 (.الطرق لقياس مرد ودية التأمني

يف منتوج التأمني على السيارات والتأمني على األخطار   SAA)) للتأمني زائريةختصصت الشركة اجلقد ..

فقد ختصصت كل منها يف  البسيطة والتأمني على األشخاص أما باقي الشركات املكونة للقطاع التأميين،

  (SAA) للتأمني زائريةالشركة اجلحتتل )الفرضية الثالثة نكون قد أثبتنا  وبالتايل.منتوج من املنتجات التأمينية

مركز الصدارة يف قطاع التأمني ويرجع الفضل يف ذلك إىل نوعية املنتجات التأمينية اليت تقدمها لطاليب 

 .(التأمني

 االقتراحات و التوصيات :ثانيا

 .على حتفيز العمال معنويا وماديا من أجل حتسني نوعية اخلدمةالعمل  -

 .العمل على التسريع يف وترية تسوية التعويضات للمتعاملني االقتصاديني أو األشخاص املتضررين  -

 .الندوات واحلصص اإلذاعية والتلفزيونية العمل على نشر الوعي والثقافة التأمينية من خالل امللتقيات و -

 ."التأمني اإلدخاري"ب  "التأمني على احلياة"العمل على تغيري بعض املصطلحات كتغيري مصطلح   -

 .ضرورة إقامة عالقات جيدة مع الزبائن من أجل كسب الثقة -

 .العمل على تفعيل أنظمة الرقابة الداخلية حىت يتم منع اخلسائر املتعلقة باألخطار التشغيلية -

  " تأمني الشيكات السياحية"و " التأمني على خيانة األمانة"العمل على إصدار منتوجات جديدة مثل  -

 ."التأمني الصحي" و
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 عـــــقائمة المراج
 

 المراجع باللغة العربية:أوال
 

 :الكتب .2
 

 (.، بدون تاريخ ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر)، "التأمين في القانون الجزائري "،ابراهيم أبو النجا 

  (.0891الجزارديوان المطبوعات الجزائرية،) ،"التأمين في القانون الجزائري"نجا الإبراهيم أبـو 

 ،مطبعة )،"االستثمارورياضيات المال و  مدخل كمي إلدارة األخطار"أمحد عبد ااهلل القمحاوي أباظة

 .2002) اإلشعاع،مصر،

 (0888  ،اجلزائر، اجلامعية املطبوعات ديوان)، "االقتصادي القياس لنظرية مدخل"صاحل، تومي . 

 ديوان )،'' نظريات ومسائل في اإلحصاء واالقتصاد القياسي"دومنيك سالقاتور،سلسلة شوم

 (.، بدون تاريخاملطبوعات اجلامعية

 ،(.0889 ،دار الصفاء للنشر،عمان)،"مبادئ التأمين دراسة عن واقع التأمين"زياد رمضان 

 (.0891دار النهضة العربية، )،"التأمين و الخطر"،سالمة عبد هللا 

 (.2112مطبعة رادكول،اجلزائر )،"التأمينات الخاصة في التشريع الجزائري"،عبد الرزاق بن خروف 

 (0891دار النهضة العربية للطباعة والنشر،لبنان،بيروت،)،"في التأمين ةمقدم"،عبد العزيز هيكل. 

 جمهول دار ) ،"التأمينالتأمين ورياضياته مع التطبيق على تأمينات الحياة وإعادة "،عبد ربه إبراهيم

 ( .2112النشر ،

 (2000مصر للنشر، )،"البنوك ةإدار "عبد الرمحن دوري، دفالح حسن حسني،مؤي 

 (2000الدار اجلامعية،مصر) ،"مبادئ الخطر والتأمين"،خمتار حممود اهلانس،إبراهيم عبد النيب محودة. 
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 بدون تاريخالرسالة،األردن، مؤسسة(،"نظام التأمين حقيقته والرأي الشرعي فيه"،مصطفى الزرقا .) 

 :المراسيم و المقررات .1

 ،الصادرة  22العدد ،"الجريدة الرسمية"اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية،األمانة العامة للحكومة

 .املتعلق بالتأمينات 0882أفريل  22بتاريخ 

 ،املؤرخ يف  89/29،األمر "الجريدة الرسمية"اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية،األمانة العامة للحكومة

للدولة بواسطة الشركات القابضة العمومية  التابعةاملتعلق بتسيري األموال العمومية  0889ديسمرب  29

 .واملؤسسات العمومية االقتصادية

 

 :األطروحات و الرسائل و المذكرات ..

  كلية ،رسالة ماجيستري غري منشورة  )، "دور نشاط التأمين في التنمية االقتصادية"، مالقاسنوال

 (2110 ،االقتصاد و علوم التسيري، جامعة اجلزائر

  (2119) ،"محاسبة شركات التأمين"،مذكرة التخرج لنيل شهادة الليسانس 
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