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المقدمة

أ

وإن , قها وعادة ما تنتج مثل هذه األخطار عن ظواهر طبيعية ال قدرة لإلنسان على منع حتق, تصيب غريه
ومن هنا ظهرت حادة , رته حتمل نتائجها وحدهحتققت قد ال يكون يف قد

حيث يقوم هذا األخري على فكرة بسيطة ,ومن بني هذه الوسائل التأمني , بالتعامل أو مواجهة مثل هذه األخطار

.فهو قائم على أساس مبدأ التعاون, دهعليه الكارثة يتحمل نتائجه وح

إن 

أمني يف حالة وقوع اخلطر مقابل مبلغ بسيط ال يتناسب مع حجم هذا اخلطر وهو ما يسمى تصرف مبلغ الت
.بقسط التأمني

مني حيزا كبريا يف النشاط االقتصادي كما تشغل شركات التأ, املدخرات الصغرية واستثمارها يف جماالت خمتلفة
.

:ونظرا هلذه األ

تصادية؟االقال شركات التأمين في التنميةما أثر استثمار رؤوس أمو 

:وحىت نتمكن من اإلجابة على اإلشكالية نقوم بطرح التساؤالت التالية

ـ ما املقصود بالتأمني؟

ـ ما املقصود بشركات التأمني ؟

ـ ما هو دور شركات التأمني يف التنمية االقتصادية؟



المقدمة

ب

:الفرضيات

.أو التخفيف من خسائر األخطارالتأمني هو وسيلة ملواجهة إن ـ 

.

ـ لشركات التأمني دور فعال يف حتقيق التنمية االقتصادية من خالل متويل املشاريع وتنشيط االئتمان ومصدر 
.للعملة الصعبة

:مبررات اختيار الموضوع

:ع ما يليمن بني املربرات اليت كانت وراء اختيار هذا املوضو 

.املوضوع

أمهية كربى للتأمني باعتباره ـ كون أن التأمني يف العصر احلايل أوسع وأدق وأكثر ضرورة حيث جيب إعطاء
.وسيلة لبلوغ التنمية

:أهداف البحث

:يهدف هذا البحث إىل حتقيق مجلة من األهداف أمهها

.التعريف بالتأمني كوسيلة ملواجهة أو التخفيف من األخطار- 

.حتديد وظائف ومداخيل ومصاريف شركات التأمني- 

.إبراز أثر استثمار أموال شركات التأمني يف التنمية االقتصادية- 

:أهمية البحث

ذي تلعبه يف حتقيق أهداف الفرد والوحدات االقتصادية ودفع عجلة التنمية نظرا ألمهية االستثمارات والدور ال
وهذا ما نالحظه بوضوح من خالل تصدر عمليات االستثمار أغلب العناوين االقتصادية , االقتصادية إىل األمام



المقدمة

ج

تأمني وتنميتها وشركات التأمني كغريها من املؤسسات املالية تسعى إىل مجع األموال من محلة وثائق ال, واملالية
.واستثمارها مبا حيقق عائد مناسب يف ظل أدىن درجات اخلطورة

:منهج البحث

يفرض إتباع املنهج الوصفي التحليلي أداة لإلملام جبوانب املوضوع من الناحية النظرية ودراسته إن موضوع البحث
.من الناحية التطبيقية

:الدراسات السابقة

ختصص , مذكرة خترج لنيل شهادة ماسرت أكادميي, مسامهة شركات التأمني يف السوق اجلزائرية, فتيحةبروبةـ 1
حيث كزت الباحثة يف هذه الدراسة على أمهية , جامعة مستغامن,2014/2015سنة,مالية نقود وتأمينات

.وواقعه يف اجلزائر, شركات التأمني يف االقتصاد الوطين

مذكرة خترج لنيل شهادة املاسرت يف العلوم ,ركات التأمني يف االقتصاد الوطينمسامهة ش, قماميالمالكعبدـ 2
هدفت هذه الدراسة إىل تبيان أمهية شركات التأمني يف االقتصاد نظرا لدورها , ختصص نقود ومالية, االقتصادية

.اهلام والبارز يف دفع وترية التنمية االقتصادية

:صعوبات البحث

:متت مواجهتها أثناء البحث من بينهاهناك بعض الصعوبات اليت

.جع يف املكتبة اجلامعية وإن وجدت فهي قدميةندرة ونقص املرا- 

 -
.خاصة شركات التأمني اجلزائرية

.لومات  املتعلقة بالبحث من وكالة التأمني اليت مت الرتبص فيهاصعوبة احلصول على املع- 



المقدمة

د

:هيكل البحث

مت تقسيم هذا البحث إىل ثالث فصول

.مفاهيم عامة حول التأمين: الفصل األول

إىل مت يف الفصل اإلملام جبميع جوانب التأمني حيث مت معاجلة فيه ماهية التأمني مع إبراز أنواعه وأمهيته ياإلضافة
.الشركة املقدمة خدمة التأمني مع تبيان وظائفهاالتعريف بشركات التأمني باعتبارها 

.أثر استثمار رؤوس أموال شركات التأمين في التنمية االقتصادية: الفصل الثاني

ما ك, عاجلنا يف هذا الفصل ماهية االستثمار مع إبراز أهدافه وأمهيته على مستوى الفرد وعلى املستوى الوطين
.عاجلنا أيضا أوجه استثمار رؤوس أموال شركات التأمني ودورها يف حتقيق التنمية االقتصادية

SAAدراسة ميدانية في الشركة الوطنية للتأمين: الفصل الثالث

من خالل التطرق إىل تقدمي الشركة وتبيان SAAتناولنا يف هذا الفصل دراسة حالة الشركة الوطنية للتأمني 
.,يميهيكلها التنظ
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:مقدمة الفصل األول

يتعرض اإل
فكرة التعاون والتكامل بني التجمعات اليت تصيبه ظهرت فكرة التأمني حيث تقوم هذه األخرية علىهذه املخاطر 

البشرية على أساس توزيع عبء اخلطر وتفادي اخلسائر املتوقعة واليت ميكن لإلنسان أن يتصدى هلا أو حيدد 
.قيمتها أو جسامتها والنتائج املرتتبة عنها

, يستهدف التأمني تقدمي الضمان واألمان لألشخاص ضد املخاطر اليت ميكن توقعها وال معرفة
.وهو ما جيعل التأمني يقوم على فكرة التعاون

:وعليه قسمنا هذا الفصل إىل مبحثني رئيسيني

.ـ مفاهيم عامة حول التأمني

.ـ املتطلبات األساسية لعمل شركات التأمني
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.ماهية التأمين: المبحث األول

.تعريف التأمين: المطلب األول

يرمي التأمني إىل محاية الفرد من اخلسائر املالية قد تلحق به نتيجة حدوث خطر معني والسبيل الذي حيقق به 
ومن هذا الرصيد ميكن أن ‘ التأمني هذا اهلدف هو تكوين رصيد مشرتك يساهم فيه كل من يتعرض خلطر ما 

لتأمني هو تقدير اخلسائر احملتملة من ذلك فاملبدأ األساسي الذي يقوم عليه ايعوض من حيدث له اخلطر وعلى 
بدال من أن يتحملها واحد ‘ جراء حدوث كوارث مستقبلية وتوزيعها على عدد من األفراد معرضني لنفس الكارثة 

1.منهم مبفرده

:التعريف االقتصادي للتأمين

رد عن طريق جتميع عدد  أداة لتقليل اخلطر الذي يواجهه الف"ميكن تعريف التأمني من الناحية االقتصادية بأنه 
اليت يتعرض هلا كل جلعل اخلسائر ) اخل...املستودع,واملنزلكالسيارة ( كاف من الوحدات املتعرضة لنفس اخلطر 

".ومن مث ميكن لكل صاحب وحدة االشرتاك بنصيب منسوب إىل ذلك اخلطر‘ فرد قابلة للتوقع بصفة مجاعية 

:التعريف القانوني للتأمين

عقد يتعهد مبوجبه طرف مقابل أجر بتعويض طرف آخر عن "التأمني من الناحية القانونية بأنهميكن تعريف 
".اخلسارة إذا كان سببها وقوع حادث حمدد يف العقد

عقد يلتزم مبقتضاه املؤمن أن يؤدي إىل املؤمن له أو املستفيد الذي اشرتط التأمني لصاحله مبلغا "ويعرف أيضا بأنه 
2".يف حالة وقوع احلادث أو حتقق اخلطر املعني يف العقدمن املال أو إيراد

.13الطبعة األولى ص , المحاسبة في شركات التأمین ‘نضال فارس العربید  1

.14,15ص ص , 2008دار أسامة  االردن  الطبعة األولى ‘ أنواعھ , دئھالتأمین مبا, عز الدین فالح 2
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1.أنواع التأمين: المطلب الثاني

:التأمني اليت يتعرض هلا الفرد ميكن تقسيمها إىل ثالثة أنواعأخطارنإ

ضدها التأمني وهي األخطار اليت تصيب اإلنسان يف حياته أو صحته أو عائلته واليت يتم :الشخصيةاألخطار-1
.ما يعرف بالتأمينات الشخصيةفي

تصيب ممتلكات األفراد باعتبارهم أشخاص عاديني أو ينتمون إىل وهي األخطار اليت: أخطار الممتلكات-2
أخطار ) اخل...مؤسسات،شركات(تنظيمات بأنواعها املختلفة

.اخل...ةواليت ميكن التأمني ضدها مبختلف أنواع التأمني على املمتلكات حريق، سرق

وهي األخطار اليت يتعرض هلا الفرد وتصيبه يف شخصه أو ممتلكاته والناجتة عن :أخطار المسؤولية المدنية -3
التصرف اخلاطئ من قبل قائد املركبة واليت تصيب الغري ،التصرف اخلاطئ :األفعال والتصرفات اخلاطئة لغري ،فمثال 

.للطبيب واليت تصيب املريض 

يلة لتفادي األخطار أو منع حدوثها وإمنا هو جمرد وسيلة لتخفيف عبء اخلسارة املالية وهلذا فإن التأمني ليس وس
حيث تكون ‘ فشركة التأمني ال تفعل أكثر من تنظيم عملية التعاون بني األفراد‘ اليت تنتج عن حتقق األخطار

.وسيطا بني املؤمن هلم

:وتأسيسا عما سبق فيمكن تقسيم التأمني إىل األنواع التالية

ويشمل مجيع أنواع التأمينات املتعلقة حبياة اإلنسان سواء تلك املتعلقة بالتعويض عن :التأمين على الحياة-1
.الوفاة أو دفع معاش أو مرتب ثابت عند بلوغ الشخص سنا معينا ملدة معينة أو ملدى احلياة

املسؤولية الناشئة عن احلوادث الشخصية ويشمل هذا النوع من التأمني : والمسؤولياتالحوادثمنالتأمين-2
.واملرض وإصابات العمل وحوادث السيارات والسرقة

.ويغطي هدا النوع من التأمينات األخطار النامجة عن احلريق :التأمين من الحريق-3

.11دار البدایة للنشر ص , 2012الطبعة األولى" إدارة التأمین والمخاطر"عرفات إبراھیم فیاض  1
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النقل وعلى مني على أدوات ويشمل هذا التأ:التأمين ضد أخطار النقل البحري والنهري والجوي والبري-4
1.جواخماطر النقل والسفر برا أو حبرا أو

:وميكن تقسيم أنواع التأمني من خالل ثالث نواحي 

2:يقسم إلى نوعين رئيسيين :التأمين من الناحية العملية :أوال

وينطوي هذا النوع من التأمينات خمتلف أنواع التأمني اليت يكون فيها الفرد حرا يف التأمني :التأمين االختياري/1
التأمني على احلياة، التأمني(عدم القيام بالعملية التأمينية فمثال يف التأمينات اليت للفرد احلرية يف التأمني عليها أو 

).اخل.......ضد احلريقضد السرقة، التأمني

تأمني رب (ويشمل هدا النوع من التأمينات اليت يفرضها القانون ألغراض اجتماعية مثال:التأمين اإلجباري/2
). ل على عمالة ضد إصابات العملالعم

:يتعرض له الفرد أو ممتلكاتهيالتقسيم تبعا لنوع الخطر الذ:ثانيا

:التأمين على الممتلكات/1
).تأمني املزروعات ضد أخطار تقلبات الطبيعة من التلف:األشخاص مثال

وهو يشمل التأمني ضد األخطار اليت يتعرض هلا الشخص مباشرة ي حياته أو صحته :التأمين الشخصي/2
).اخل.......التـأمني على احلياة،الشيخوخة،البطالة:(مثال

:تأمين المسؤولية المدنية /3
اإلمهال الذي يسبب وقوع خطر معني للغري و هنا جاءت فكرة التأمني ضد املسؤولية التصرفات اخلاطئة للغري أو

.املدنية للغري 

.257ناھج ص دار الم, الطبعة األولى, محاسبة المؤسسات المالیة , محمد جمال علي الھاللي -1
.12ص , مرجع سابق الذكر,  اض عرفات إبراھیم فی-2
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1.المبادئ القانونية للتأمين:المطلب الثالث

أن عقد والرضا واإلجياب والقبول والعوض وقانونية موضوع العقد إال) املؤمن واملؤمن له( أهلية طريف التعاقد 
:أمني يتميز مبجموعة من املبادئ القانونية وهيالت

.مبدأ منتهى حسن النية-1

.مبدأ املصلحة التأمينية-2

.مبدأ السبب القريب-3

ويقوم هذا املبدأ على أساس أنه جيب على كل طريف العقد أن ميد الطرف اآلخر :مبدأ منتهى حسن النيةـ1
قائق اجلوهرية اليت تتعلق باخلطر أو الشئ موضوع التأمني والظروف احمليطة به بكافة املعلومات والبيانات واحل

.وكذلك تلك البيانات املتعلقة بعقد التأمني وشروطه

تلك البيانات اليت تؤثر على قرار املؤمن من حيث قبوله أو رفضه للتأمني أو " ويقصد بالبيانات واحلقائق اجلوهرية 
.أو يف تعيني حدود التأمنييف تقديره لقيمة قسط التأمني الواجب دفعه 

روعة من بقاء ويقوم هذا املبدأ على أساس أن يكون للمؤمن مصلحة مادية ومش:مبدأ المصلحة التأمينيةـ2
.الشيء أو الشخص على ما هو عليه ويتضرر املؤمن له يف حال إذا حلق بالشيء أو الشخص حادث معني

باإلضافة إىل وجود اجلانب املعنوي يف هذه , فاألسرة هلا مصلحة تأمينية يف بقاء رب األسرة على قيد احلياة
وبالتايل فإن الشخص له مصلحة , نفاق على أسرته املصلحة إال أن هناك جانبا ماديا يتمثل يف قدرته على اإل

2.تأمينية يف حياته كما أن أي من الزوجني يكون لديه مصلحة تأمينية يف التأمني على حياة اآلخر

.114ص , إثراء للنشر,2009الطبعة األولى , "اقتصادیات النقود والبنوك والمؤسسات المالیة"محمد صالح القریشي  1

.125ص2007الطبعة األولى ,دار الحامد , إدارة الخطر والتأمین, أسامة عزمي سالم 2
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ويعين ذلك أن يكون احلادث املؤمن له هو السبب القريب أو األصلي أو املباشر : 1القريبالسببمبدأـ3
يكون السبب الفعال الذي بدأت به سلسلة احلوادث واليت أدت يف النهاية إىل وقوع حلدوث اخلسارة مبعىن أن 

اخلسارة دون تدخل أي مؤثر خارجي غري السبب األصلي وذلك حىت يلتزم املؤمن بدفع قيمة التعويض أو مبلغ 
.وكلمة القريب ال تعين القرب زمنيا وإمنا قريب من ناحية السبب, التأمني 

د التأمني يف هذه املبادئ سواء كانت تأمينات أشخاص أو مسؤولية مدنية أما املبادئ الثالث وتشرتك مجيع عقو 
:التالية هي

ـ مبدأ التعويض4

ـ مبدأ املشاركة5

ـ مبدأ احللول يف احلقوق6

) مجيع أنواع التأمني ماعدا التأمني على احلياة( وينطبق هذا املبدأ على التأمينات العامة : ـ مبدأ التعويض4
ولذلك تسمى تلك العقود بعقود املعاوضة ويقوم هذا املبدأ على أساس أنه ال جيوز للمؤمن له أن حيصل على ,

تعويض يزيد عن اخلسارة الفعلية اليت حدثت وإمنا جيب إعادة املؤمن له إىل الوضع الذي كان عليه قبل حدوث 
. اخلسارة

وال يسري على " التأمينات العامة"املمتلكات واملسؤولية وهذا املبدأ يسري على تأمينات:2المشاركةمبدأـ5
فأن " شركة التأمني" تأمينات احلياة واألشخاص وينص على أنه إذا قام املؤمن له بالتأمني لدى أكثر من مؤمن 

املؤمن له سيحصل على مبلغ التعويض مرة واحدة وتشرتك مجيع شركات التأمني يف تعويض املؤمن له عند حتقق 
.ر كل شركة حسب حصتها يف مبلغ التعويضاخلط

ويتداخل مبدأ احللول يف احلقوق مع مبدأ التعويض ويقضي هذا املبدأ بإعطاء : 3الحقوقفيالحلولمبدأـ 6
كما وميتد هذا املبدأ ,املؤمن احلق يف احللول حمل املؤمن له يف مطالبة طرف ثالث بتعويض قام بدفعه للمؤمن له

.144مرجع سابق ص , أسامة عزمي سالم 1

90دار الوائل ص , 2010الطبعة الثانیة ,التأمین وإدارة المخاطر ,حربي محمد عریقات  2

.46ص ,عمان,دار الصفاء , 1998الطبعة األولى , "مبادئ التأمین"زیاد رمضان  3
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يف رفع الدعاوي واملطالبة باحلقوق من طرف أو أطراف هلم صلة بالتسبب باحلادث وذلك ليحل حمل املؤمن له 
ويف حال حصلت شركة التأمني من خالل , بعد إمتام تسوية املطالبات أو قبل ذلك حسب مقتضى احلال

.د للمؤمن لهمطالبتها القانونية من املتسبب بالضرر على مبلغ يفوق التعويض املدفوع للمؤمن له فإن الفرق يعو 

1.أهمية التأمين: المطلب الرابع 

معظم الدول تدخلت وفرضه جربا كالتأمني ضد , ونظرا للفوائد الكثرية,تظهر أمهية التأمني يف الوظائف اليت يؤديها
كما جند أن التأمني يقوم بوظائف عدة نذكر منها ثالثة وظائف , إصابات العمل والتأمني ضد حوادث املرور

:وهي

إن التأمني يزيد يف فرص االئتمان اليت قد يقدمها املدين ضمانا ملا حيصل عليه من قروض : االقتصاديةالوظيفة
كما أن الدولة حتول جزء كبري من احتياطي , فوثيقة التأمني ميكن أن ترهن بشروط خاصة, 

.شركات التأمني اليت تصدرها مما يعزز االئتمان يف الدولة

واشرتاكاتشكل التأمني إحدى الوسائل اهلامة لالدخار وذلك بتجميع رؤوس األموال املكونة من أقساط ي
املستأمنني اليت متثل يف الواقع رصيدا لتغطية نتائج املخاطر ويوظف هذا الرصيد غالبا يف عمليات استثمارية 

.وجتارية

حبيث يعد عامال مشجعا لتكثيف املبادالت بني األمم فهو , كما أن للتأمني أمهية بالغة يف جمال املعامالت الدولية
 ,

اإلقليمي والدويل لتخطي مجيع أنواع املخاطر واخلسائر يف لذا مت إنشاء العديد من هيئات التأمني على املستوى 
.االت الدولية

فيدفع كل واحد , : االجتماعيةالوظيفة
.منهم القسط أو االشرتاك لتغطية اخلسائر اليت ميكن أ، يتعرض هلا

.20ص2014/2015مذكرة ماستر تخصص مالیة نقود وتأمینات , دور التأمین في تنمیة االقتصاد الوطني , بشداد خیرة 1
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ك من إنشاء وتتجلى الوظيفة االجتماعية للتأمني يف التشريعات والتأمينات االجتماعية وما يرتتب على ذل
مؤسسات لتعويض عن األمراض واحلوادث املهنية والشيخوخة والبطالة وغريها من الصناديق اليت تنشأ هلذا 

.الغرض

يؤدي التأمني وظيفة نفسية تتمثل يف األمان وإزالة اخلوف من بال املؤمن له من أخطار الصدفة : الوظيفة النفسية
.تياح على مستقبله

.المتطلبات األساسية لعمل شركات التأمين: المبحث الثاني

.نظرة شاملة حول شركات التأمين:المطلب األول

1.مفهوم شركات التأمين: أوال

 ‘
وختتلف عن أنواع

, وتعترب شركات التأمني نوعا من املنشآت املالية, واالقتصادية وصناديق تأمني النقابات وما شابه
دائع ومنح االئتمان يف حني أن شركات عنها فمثال البنوك هي  منشآت مالية تشمل وظائفها الرئيسية يف قبول الو 

.التأمني تقوم بتجميع مدخرات املؤمن هلم يف شكل أقساط وتستخدمها يف تعويض األخطار املؤمن ضدها

ولكن شركات التأمني تتميز عن البنوك من حيث هدفها الرئيسي وهو توفري األمان لألفراد واملنشآت ضد األخطار 
حيث , وأن يتفرغوا ملهام عملهم األصلية, وامبا يتيح لألفراد , املختلفة

.

.15,14ص ص,المحاسبة في شركات التأمین , نضال فارس العربید 1
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:1وظائف شركات التأمين:ثانيا

نظري خطر معني ينوي التأمني ضده , املؤمن له: التسعيروظيفةـ1
وبالتايل فإن وظيفة التسعري تضع سعر معني لكل نوع من أنواع التأمينات املختلفة يتناسب مع درجة واحتمال 

.حتقق اخلطر كما ويتناسب مع مبلغ التأمني وكذلك مع الظروف احمليطة بالشئ  أو اخلطر املؤمن ضده

هذه الوظيفة باختيار وتبويب طاليب التأمني مبوجب السياسة اليت حتددها شركة التأمني : االكتتابوظيفةـ2
املختلفة وبذلك تقوم ويهدف االكتتاب إىل جتميع حمفظة فرعية من وثائق التأمني , 

أرباح وترفض الطلبات املتوقع الشركة من خالل هذه الوظبفة بقبول طلبات إصدار الوثائق واملتوقع أن ينتج عنها 
.عنها خسائر أو ال تكون جمديةينتجأن 

: اإلنتاجوظيفةـ3
ء واملندوبني اسم املنتجني الوكال

وتكون , ويف شركات التأمني املتخصصة يف تأمينات احلياة يطلق على الدائرة املختصة باإلنتاج اسم دائرة املبيعات
.هذه الدائرة مسؤولة عن استقطاب وتدريب الوكالء اجلدد ومراقبة ومتابعة الوكالء واملندوبني اآلخرين

تلك الوظيفة املتعلقة بدفع مبلغ التأمني أو دفع التعويضات املستحقة للمؤمن وهي : المطالباتتسويةوظيفةـ4
, له عند حتقق اخلطر املؤمن ضده ويف شركات التأمني هناك جهة أو دائرة متخصصة بدراسة املطالبات املقدمة

.وحتديد مدى التعويض املستحق من خالل تسوية اخلسائر

, التأمني نقل جزء من اخلطر إىل جهة أخرى أقدر على حتمل هذا اخلطريقصد بإعادة : التأمينإعادةوظيفةـ5
إال أن , وغالبا ما تكون هذه اجلهة هي شركات إعادة التأمني وعقد إعادة التأمني هو عقد يشبه عقد التأمني

, "تأمنيشركة ال"واملؤمن " شخص أو مؤسسة" ففي عقد التأمني يكون طريف العقد املؤمن له , أطرافه تكون خمتلفة
حيث ميكن لطريف العقد من مناقشة شروط , أما عقد إعادة التأمني خيتلف عن عقد التأمني يف صفة اإلذعان

.العقد وتعديلها حسب ما يرونه مناسبا

.161,157ص ص, مرجع سابق الذكر, م سالأسامة  عزمي 1
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توافر لدى شركة التأمني كون أقساط التأمني يتم جتميعها يف بداية العملية التأمينية فإنه ي: 1االستثماروظيفةـ6
ميكن استثمارها يف أدوات استثمارية طيلة األجل وتعترب وظيفة االستثمار جوهر النشاط يف شركات مبالغ ضخمة

.التأمني

مداخيل ومصاريف شركات التأمين: يالمطلب الثان

1مداخيل شركات التأمين: أوال

.27مرجع سابق الذكر ص , نضال فارس العربید 1
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لقيمةمساويااإليرادفيعترباحملاسبةمنللغرضتبعاقياسهاويتم‘ واخلدماتالسلعقيمةاإليراداتتعرف
اإليراديقاسوكمابالتحصيلحمققايعترباإلداريةالوحداتيفاإليرادأنحنييفالقوميةاحملاسبةألغراضاإلنتاج

.اخلدمةأداءأوبالبيعاالقتصاديةالوحداتبعضيف

إيراداتإىلباإلضافة) االستثماراتإيرادات‘ األقساط( أساسنينوعنيإىلالتأمنيشركاتإيراداتوتنقسم
.األمهيةيفعنهماتقلأخرى

):األقساط(الوثائقإيرادات-1
األقساططبيعةوختتلف‘ التامنيشركاتإليراداتالرئيسياملصدرهلماملؤمنمناحملصلةاألقساطتعترب
:إىلطبيعتهاحسبتقسيمهاوميكنالوثائق،ألنواعتبعا

و التأمني األموالتكوينوثائقاحملاسيب،فأقساطالفكريفالعامباملفهومإيراداتعتربالحمصلةأقساطمبالغ-أ
املختلط فتلتزم الشركة بدفع املبالغ تزيد عن األقساط واستفادة الشركة حتقق من زيادة قيمة األقساط وعائد 

.استثمارها عما تتحمله من تعويضات

أخرى للتأمني على احلياة ال تعترب إيرادا إال عندما ال حيدث اخلطر كما يف وثائقب ـ مبالغ أقساط حمملة من 
وثائق التأمني ضد خطر الوفاة واستمرار املؤمن له على قيد احلياة لنهاية مدة الوثيقة وال ميكن معرفة اإليراد على 

.وج

ولكن , يتحقق اإليراد بانتهاء مدة الوثيقة عن سنة, كالتأمينات العامةج ـ مبالغ أقساط الوثائق قصرية األجل
.السنة تعترب أساسا مناسبا للقياس

, حتصل شركة التأمني على إيرادات استثمار أمواهلا يف األنواع احملددة مبوجب القانون: االستثماراتإيراداتـ2
وتتمثل , تثمار إلظهار النتيجة الصافيةنظرا هلذه اإليرادات مت ختصيص حساب صايف الدخل من االس

.االستثمارات يف العقارات

أهم مصادر اإليرادات األخرى الناجتة بسبب العمليات التأمنينية رسوم إصدار وتعديل : األخرىاإليراداتـ3
وتعترب الوثائق مقابل ما تتحمله شركة التأمني من مصروفات وجهد نتيجة إعداد الوثائق عند إصدارها وتعديلها 

.من اإليرادات اليت ختص الفرتة سنة اإلصدار أو سنة التعديل

.30ص , المحاسبة في شركات التأمین, نضال فارس العربید  1
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1.مصاريف شركات التأمين: ثانيا

تعترب التعويضات أهم أنواع املصروفات يف شركات التامني وتشمل  كافة املبالغ اليت تلتزم :التعويضات/1
‘ ها الشركة للمؤمن هلمكما تتضمن كذلك أي مزايا  إضافية  تقرر ‘ بدفعها عند استحقاق الوثائق

:وختتلف طبيعة التعويضات تبعا الختالف نوع التامني
وتعترب اسرتدادا لألقساط املدفوعة مضافا إليها جزء من فوائد ‘ تعويضات تأمينات الحياة والوفاة-ا

استثمار مبالغ األقساط كما تقررها الشركة وان كان التعويض املستحق ال يوضح ذلك كما أن احتساب 
.غه رياضيا يتم على هذا األساسمبل
ال تستحق تعويضات التأمينات العامة إال عند حدوث اخلطر : تعويضات التأمينات العامة-ب

.خسارة تتحملها شركة التأمنيألقساط التأمني، وما يزيد عن القسط من التعويضات يعترب 
ومتثل القيم احلالية لوثائق التأمني اليت يتم تصفيتها قبل تاريخ استحقاقها :اإلستردادات-ج

سرتدادات لعدم رغبة املؤمن هلم يف استمرار التأمني أو لتوقفهم عن سداد األقساط ، وتتوقف قيمة اإل
.على مدة الوثيقة ونوعها وفرتة سداد األقساط

حيث يتقرر إعطاء جوائز نقدية أو عينية لبعض محلة الوثائق لتشجيع املؤمن : الجوائز بالسحب-د
.هلم على التامني لدى الشركة وهي تعترب من أنواع الدعاية واإلعالن عن نوع التامني وشركة التامني

.اإلعفاء من سداد األقساط وتمثل في طبيعتها الجوائز بالسحب-ه
:تقوم شركة التامني باحتساب أرباح لبعض وثائق التامني:توزيعات األرباح- و
.يف شكل مبالغ ثابتة متثل نصيب املؤمن هلم يف أرباح الشركة-
.نسبة من األرباح الفعلية احملققة سنويا-

:العموالت/ 2

.471ص, 2011الطبعة األولى, )البنوك وشركات التأمین(محاسبة المنشآت المالیة ", حسن توفیق مصطفى, إیھاب نظمي إبراھیم 1
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واملزايا متثل مبالغ تتحملها شركة التأمني للحصول على الوثائق، وتشمل أجور املنتجني وعموالت الوكالء
املقررة هلم، كما تشمل مصروفات وأعباء الكشف الطيب على املؤمن هلم ، ويتضح من طبيعة العموالت 

ومع ) سنة أو أكثر( واملصروفات إن الشركة تتحملها عن إصدار الوثائق ، ولكنها ختص مدة الوثيقة 
انه ينبغي توزيعها على ذلك يتم حتميل حسابات النتيجة بالعموالت يف سنة اإلصدار فقط، على حني

.مدة الوثيقة إلجراء مقابلة سليمة بني اإليرادات واملصروفات 

:المصروفات العمومية واإلدارية/13
وتشمل كل من املصروفات اإلدارية والعمومية اليت ختص فروع التأمني شركة التأمني ككل، وتواجه 

نصيب كل فرع من فروع التأمني، باإلضافة احملاسب يف شركات التامني مشكالت القياس خاصة بتحديد
.إىل حتديد األساس املناسب لتوزيع املصروفات املشرتكة

:مصروفات المركز اآللي/4
متثل تكاليف استخدام احلاسبات اآللية اخلاصة بالشركة باإلضافة إىل نصيب الشركة من تكاليف 

.احلاسب اآليل جلمع شركات التامني إن وجد
:مصروفات أخرى/ 5

.متثل بنود املصروفات األخرى اليت ال تدخل حتت أي بند من البنود السابقة
:المخصصات/ 6

:مني  ألغراض متنوعةأيتم تكوين املخصصات يف شركات الت
.خمصصات ملواجهة نقص األصول- 
.خمصصات ملواجهة التزامات مؤكدة غري حمددة املقدار بدقة- 
.خمصصات ملواجهة التزامات حمتملة- 

.ومتثل هذه املخصصات يف طبيعتها ما يكون يف الوحدات االقتصادية املختلفة وتسمى خمصصات جتارية
.‘ خمصصات حلماية حقوق املؤمن هلم 

.خصائص وأطراف عقد التأمين: المطلب الثالث

.471,472ص ص , المرجع السابق 1
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1.خصائص عقد التأمين: أوال

:ال ينفرد عق

التزام املؤمن له بدفع بدفع عوض التأمني نظري) شركة التأمني(حيث يلتزم فيه املؤمن : تبادليعقدالتأمينـ1
.فعقد التأمني ملزم جلانبيه, األقساط أو أي دفعة مالية 

عقد التأمني من العقود املستمرة فاملؤمن يلتزم بتغطية اخلطر طيلة مدة يعترب : المستمرةالعقودمنالتأمينـ2
.إذا تكرر وقوع اخلطر للمؤمن له, 

فاملؤمن حيصل , حيث حيصل كل طرف فيه على منفعة تقابل ما يؤديه من التزام: المعاوضةعقودمنالتأمينـ3
ي يدفع بشكل دوري يف مقابل حتمله عبء اخلطر الذي قد يصيب املؤمن له ومن مث حصول على القسط الذ

وتعترب منفعة تربر دفعة , املؤمن له على االطمئنان واحلماية ضد األخطار اليت خيشى التعرض هلا يف املستقبل
.األقساط املطلوبة إىل املؤمن

قود الرضائية حيث يتطلب قبول الطرفني لشروط والتزامات عقد التأمني من الع: الرضائيةالعقودمنالتأمينـ4
.حيث ينعقد التأمني مبجرد توافق إجياب وقبول طرفيه, وإبطال مضمون العقد

ال يتناىف كون عقد التأمني عقد رضائي أن يكون إجباريا يف بعض احلاالت كالتأمني من وجتدر اإلشارة هنا إىل أن 
.ادث السيارات أو التأمني يف املسؤولية املهنيةاملسؤولية املدنية الناشئة عن حو 

:األخري وقد يشرتك يف بعضها مع بعض العقود ومن هذه اخلصائص

وخاصة يف جانب املؤمن له إذ يكون بوسعه سوى يعد عقد التأمني من عقود اإلذعان : إذعانعقدالتأمينـ5
قبول أو رفض بنود وليس بإمكانه مناقشة شروط العقد ولو بصورة عامة فشركات التأمني تتمتع مبركز اقتصادي 

.قوي تدعمه تلك الثروات الضخمة اليت متتلكها

.267ص , مرجع سابق الذكر, محاسبة المؤسسات المالیة , محمد جمال علي الھاللي 1
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العقد حتديد مقدار االلتزامات ال يستطيع أطراف عقد التأمني حلظة إبرام:التأمينلعقداالحتماليةالصفةـ2
وحقوق كل منهما وبناء على ذلك ينظر إىل عقد التأمني على أنه احتمايل على أساس أن احتمال الكسب 

.واخلسارة قائمة عند انعقاد العقد

1أطراف عقد التأمين: ثانيا

ويفرق أرباب التأمني بني املستأمن , املستأمنوهو الذي يدفع قسط التأمني وقد يسمى أحيانا : أـ المؤمن له
فمثال يف التأمني , واملستفيد إذ رمبا يدفع األقساط طرف ويستفيد من التعويض طرف آخر بشكل كلي أو جزئي

على احلياة املستفيد ليس هو املستأمن فاملستأمن هو منشئ بوليصة التأمني ودافع األقساط واملستفيد من حيصل 
.موت املستأمنعلى التعويض عند

واملستأمن يف التأمني ضد احلريق هو مالك البيت أو املستودع ولكن يكون جاره مستفيدا إذا كان هو الذي 
.تسبب خبطأه يف إحداث احلريق

وهي اجلهة اليت تقدم خدمات التأمني وحتصل على الرسوم عن طريق بيع البوليصات اليت تتضمن : المؤمنـ ب
.ون مؤسسات جتارية لغرض الربح أو تعاونية لنفع املشرتكني يف الربنامج أو حكوميةالتغطية التأمينية وتك

.عقد التأمينالتزامات, أركان وشروط: المطلب الرابع

2.أركان عقد التأمين: أوال

.15,16مرجع سابق الذكر ص ص " أنواعھ, التأمین مبادئھ" , عز الدین فالح 1

. 268مرجع سابق الذكر ص, "محاسبة المؤسسات المالیة", محمد جمال علي الھاللي 2
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أو من الناحية 
.القانونية 

:عقد التأمني يبىن على عدة أركان وعناصر أساسية أمهها

.طرفا التعاقد-1

).موضوع التأمني(اخلطر املؤمن ضده-2

.مبلغ التأمني-3

).مقابل التأمني(قسط التأمني-4

.مدة التأمني-5

:طرفا التعاقد-1

تأمن بأن يدفع إىل شخص ما مبلغ من املال يف حالة وقوع عقد التأمني اتفاق بني طرفني يتعهد الطرف األول املس
للطرف األول مبلغا نقديا أو عدة "املؤمن"خطر معني خالل مدة معلومة حمددة بنص العقد،مقابل أن يدفع الثاين 

.مبالغ تكون قيمتها يف جمموعها اقل نسبيا من مبلغ التأمني املنصوص عليه يف العقد

:الخطر المؤمن ضده- 2

اخلطر بأنه حادثة حمتمله الوقوع ويتوقف حتققها على حمض إرادة احد املتعاقدين وبصفة خاصة إرادة يعرف
.املستأمن
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:مبلغ التأمين - 3

وهو املبلغ الذي يلتزم املؤمن بدفعه إىل املؤمن له أو املستفيد عند حتقق اخلطر الوارد يف عقد التأمني ،ودلك وفقا 
املؤمن واملستأمن حيث تتضمن وثائق التأمني عادة حتديد مبلغ التأمني ،الن هدا التحديد لنصوص العقد املربم بني 

.ضروري لتحديد القسط الذي يلتزم به املستأمن لدفعه وللمستأمن احلرية يف حتديد مبلغ التأمني 

:قسط التأمين-4

اخلطر،ويعترب القسط ركنا من التأمني ال وهو عبارة عن املبلغ الذي يدفعه املؤمن له  إىل املؤمن مثنا لقيامه بتحمل
يقل أمهيته عن ركن اخلطر ، ومن اجلديد بالذكر  أن الصلة وثيقة بني اخلطر والقسط  وعلى أساس اخلطر يقدر 

.القسط 

:مدة التأمين- 5

االحتماالت كما ذكرنا سابقا أن عقد التأمني من عقود املستمرة األداء، وجيب أن ختتار وحدة زمنية معينة تبىن 
1.على أساسها والوحدة الزمنية املتخذة أساس لذلك هي السنة امليالدية

:2شروط عقد التأمين:ثانيا

.268ص , المرجع السابق 1

.271دار المناھج ص‘2007الطبعة األولى ‘ محاسبة المؤسسات المالیة ‘جمال علي الھاللي محمد- 2
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جيب أن يكون حتقق اخلطر حمتمال يف املستقبل ،فإذا كان اخلطر قد حتقق فعال وقت إبرام التأمني كان  التأمني -
املؤمن له فال ينعقد التأمني يف هده احلالة،وأن يكون اخلطر غري صحيح ،وقد يكون اخلطر قد حتقق فعال وعلم به

.مستحيل الوقوع 

أي ال يتوقف حدوث اخلطر على إرادة املؤمن :أال يكون حتقق اخلطر متوقفا على حمض إرادة املؤمن لهيجب-
.أو املؤمن له

ال ميكن أن تكون حمال للتأمني أن يكون اخلطر موضوع التأمني قابال للتأمني عليه ، وتتمثل يف األخطار اليت- 
:عليها منها

:ومنها مثال: المخاطر التي تخالف النظام واآلداب العامة-أ

.أخطار عمليات التهريب-1

.أخطار احلكم بدفع غرامات مالية -2

.األخطار املرتتبة على التجار يف املخدرات-3

.األخطار اليت حتدق بدار الدعارة أو املقامرة-4

.المصادقة البحتة كوقوع حرب أخطار -ب

.كهطول األمطار الغزيرة اليت تسبب أضرارا بالشيء املؤمن عليه : أخطار فعل القدر- ج

أي جيب أن تكون اخلسارة الناجتة عن وقوع اخلطر مادية :أن تكون األخطار عند حتققها أثار ذات قيمة مادية - 
ية لدى صاحبها ، وحبيث يكون من السهل إثبات قيمة وبذلك ال ميكن التأمني على أشياء هلا قيمة سيكولوج

.األخطار املادية

:التزامات عقد التأمين وانقضاءه:ثالثا
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1 :التزامات المؤمن له/ 1

كما يكون ذلك عند إبرام العقد وأثناء ‘ االلتزام باإلدالء الصحيح بالبيانات اخلاصة باخلطر‘ االلتزام بدفع القسط
.اخلطرسريانه ووقت وقوع 

أو سداده ومعرفة اجلزاء املرتتب ‘ حيث فيما خيص بااللتزام بدفع القسط يتطلب األخر معرفة كيفية دفع القسط
ينبغي يف البداية حتديد الوفاء بالقسط من حيث الزمان واملكان حيث يتفق الطرفان وقت إبرام . على عدم الوفاء 

مث ‘ طرفان بان يدفع املؤمن له للمؤمن جزءا أوليا من القسط عقد التأمني على زمان الوفاء بالقسط وقد يتفق ال
لكن أصبح يف العديد من شركات التأمني دفع األقساط مقدما ‘ يتفق مبقتضى العقد حتديد أجال باقي األقساط 

ن أما يف ما خيص الوفاء بالقسط م‘ وهذا ليتمكن املؤمن من احلصول على األموال اليت تكفل له تغطية املخاطر ‘ 
حيث املكان فوفقا للقواعد العامة اليت تقضي على أن الدين يدفع يف موطن املؤمن ويعترب يف هذه احلالة املؤمن له 

هو املدين وشركة التأمني هي الدائن ولكن يف اجلزائر يتم عكس ذلك الن شركات التأمني متارس االحتكار يف 
.يتم يف موطن املؤمنحيث يالحظ بان الوفاء بالقسط غالبا ما ‘ 

وإذا مل يتم ذلك طلب ‘يف حالة إذا مل يقم املتعاقدين بالتزاماته فيجوز للمتعاقد األخر أن يطلب إما بتنفيذ العقد 
ويف هذه احلالة يبقى املؤمن ضامنا للمخاطر طيلة مدة ‘ ويتم فسخ العقد إما مبقتضى حكم قضائي‘ فسخ العقد

اليت تتيح ‘ من القانون املدين120جا يف مثل هذه احلالة إىل تطبيق أحكام املادة وقد تطول املدة لذا يل‘ التقاضي
لألفراد االتفاق على فسخ العقد تلقائيا دون احلاجة إىل حكم قضائي وقد يتدخل املشرع لوضع قواعد خاصة 

اصا للجزاء عن حيث وضع املشرع اجلزائري يف قانون التأمني تنظيما خ‘ 
جيب على املؤمن له :" من قانون التأمني على انه 16حيث نصت املادة ‘ ختلف املؤمن له عن الوفاء بالقسط

يوما على األكثر من تاريخ االستحقاق  ويف حالة عدم الدفع يرسل املؤمن للمؤمن له 15الوفاء بالقسط خالل 
وعند انقضاء هذا األجل جيوز ‘ يوما 30سط املطلوب خالل إنذارا بواسطة رسالة مضمونة الوصول بان يدفع الق

كما يكون ‘ وال يعود سريان العقد إال بعد دفع القسط املطلوب‘ للمؤمن وفق الضمان  تلقائيا دون إعالن أخر
.أيام من توقف الضمان10للمؤمن احلق يف فسخ العقد بعد

.41ص, مذكرة ماستر, أشكال شركات التأمین وتخصصاتھا في الجزائر, بن حمادوش حاج جیاللي 1
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1:بالبيانات المتعلقة بالخطرأما في ما يخص التزام المؤمن له بالتصريح أو اإلدالء 

ينبغي كشرط أساسي على املؤمن له أن يعلم املؤمن وقت إبرام العقد بكل الظروف املتعلقة باخلطر حىت يتمكن 
ويف مثل هذه احلالة تقوم شركات التأمني من اجناز ‘ املؤمن التقدير الصحيح لألخطار اليت سيأخذها على عاتقه

كما جيب على املؤمن ‘من أسئلة حمددة جييب عليها املؤمن له بكل وضوح وأمانة مناذج االستثمارات مطبوعة تتض
واليت يكون هلا األثر على اخلطر ويف هذا ‘ له االلتزام باإلعالم بكل الظروف اليت تغري من اخلطر بعد إبرام العقد

.خيربه بالظروف املستحقةالشأن يلتزم املؤمن له بان يقدم تصرحيا دقيقا للمؤمن بواسطة رسالة مضمونة الوصول

بان يلتزم املؤمن له بان يعلم املؤمن بكل ضرر ينجر عنه ضمانه :"من قانون التأمني على15/5وقد نصت املادة
وان يزود املؤمن جبميع اإليضاحات ‘ أيام إال يف حالة القوة القاهرة 8مبجرد اطالعه عليه ويف األجل ال يتعدى 

أما حوادث ‘ ساعة24ومالك املاشية املدة ‘ أيام 3لكن يف حالة السرقة املدة " رر
.أيام من وقت وقوع احلادث4

:الجزاءات المترتبة عن التصريح المخالف للحقيقة-

إبرام العقد هناك حيث يف حالة اجلزاء عند ‘ قد يرتتب هذا اجلزاء عند إبرام العقد وأثناء سريانه ووقت وقوع اخلطر
حالتني عدم التصريح بالبيانات املطلوبة أو التصريح خمالف للحقيقة حبسن النية ويف هذا الصدد وحسب املادة 

ولكن إذا رفض ‘ جتيز للمؤمن أن يطلب بزيادة القسط مبا يتناسب مع القسط احلقيقي ‘ من القانون التأميين 19
.املؤمن له ذلك جاز للمؤمن فسخ العقد

يكون اجلزاء أو لبقاء األقساط املدفوعة عن ‘ا يف حالة اإلدالء ببيانات كاذبة أو الكتمان العمدي للمعلومات أم
املدة الباقية حقا مكتسبا للمؤمن مع حرمان املؤمن له من مبلغ التأمني إذا حتقق اخلطر وثانيا اسرتداد املبالغ اليت 

زاء املرتتب عن عدم اإلدالء أثناء سريان العقد وختص هذه أما اجل‘ يكون املؤمن له قد قبضها يف شكل تعويض
احلالة فقط فيما خيص تفاقم اخلطر أي إحداث ظروف جديدة واملشرع اجلزائري يتميز بني تفاقم اخلطر الذي 

أما إذا كان اخلطر بسبب ‘ يكون اجلزاء إسقاط حقه يف مبلغ التأمني ‘ دون علم املؤمن‘ يكون بسبب املؤمن له
ال يفقد حقه يف تغطية اخلطر وبعد ذلك ‘ ونقد التزامه بإعالم املؤمن يف امليعاد احملدد‘ لطبيعة أو فعل الغريفعل ا

ويف حالة ‘ وأما املطالبة بزيادة القسط‘ يكون املؤمن بني خيارين  أما املطالبة بفسخ العقد للمدة الباقية لسريانه 

.42ص , المرجع السابق  1
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ر فان قانون التأمني اجلزائري مل حيدد اجلزاء على عدم تقدمي اجلزاء املرتتب على عدم اإلدالء وقت وقوع اخلط
غري أن شركات التأمني قد تصنع من بني الشروط اليت تتضمنها وثائق ‘ التصريح بوقوع احلادثة يف املواعيد احملددة

.التأمني شرط يقضي بسقوط املؤمن له يف مبلغ التأمني إذا أدل بالتزامه

:التزامات المؤمن/ 2

م املؤمن بأداء مبلغ التأمني وقد يكون هذا املبلغ رأمسال او إيرادات دورية أو تعويضات وذلك عند حتقق اخلطر يلتز 
حيث يتميز تأمني األشخاص ‘ وخيتلف هذا األداء من التأمني على األشخاص والتأمني على األضرار‘ املؤمن منه

يف تكوين احتياطي حسايب لصاحل املؤمن له على كعنصر االدخار واملتمثل ‘ بإدخال عناصر أخرى غري التعويض
وقد يدفع مبلغ التأمني عند حتقق اخلطر أو حلول أجاله إما دفعة واحدة أو على شكل إيرادات ‘ حساب املؤمن 

على أن التأمني على " من قانون املدين اجلزائري 60وهذا حسب اتفاق الطرفان هذا ما تبينه املادة ‘ دورية
ياطي يلتزم مبوجبه املؤمن دفع مبلغ معني للمكتتب أو املستفيد عند وقوع اخلطر فعال األشخاص عقد احت

املنصوص عليه يف العقد فالتأمني على األشخاص ليس له الصفة التعويضية وال خيضع لالعتبارات والقواعد اليت 
النسبية بني مبلغ الضمان خيضع إليها التأمني على األضرار الذي يكون فيه مقدار التعويض يتوقف على القاعدة 

حيث جند أن التأمني على األضرار إن املخاطر تكون ‘ وعوامل أخرى‘ وقيمة الضرر وقيمة الشيء املؤمن عليه
.وتلحق الضرر بشيء من األشياء اليت ميلكها‘ مباشرة واليت تسبب للمؤمن له خسارة مادية عند حتققها

الذي يلتزم  املؤمن به لتغطية األخطار الناجتة عن ارتكاب  املؤمن كما تكون غري مباشرة وتتمثل يف قيمة التعويض
كما يلتزم املؤمن بالتعويض من اخلسائر واألضرار اليت تلحق ‘له ضررا بالغري وهذا ما يعرف بالتأمني املسؤولية

ن تتسبب يف أو اليت ميكن أ‘ سواء كان مصدرها احلاالت الطارئة أو ناجتة عن خطأ غري متعمد منه‘ باملؤمن له
وكذلك األضرار اليت تسببها األشياء واحليوانات الواقعة حتت تصرف ‘ وقوعها أشخاص يقعون حتت مسؤولية

.املؤمن له

وأخريا ميكن أن نقول أن سداد مبلغ ‘ ويتم دفع التعويض كقاعدة عامة للمؤمن له أو خللفه العام أو خللفه اخلاص
تسويتها بالطرق الودية فغالبا ما تثري املطالبة مببلغ التأمني وحتديده التأمني وكذلك دفع األقساط إذا مل يتم 

إىل جهات أخرى للفصل خالفات بني أطراف خمتلفة هلم مصلحة يف التأمني وقد تؤدي بالبعض منهم إىل اللجوء 
. يف النزاع
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:انقضاء عقد التأمين :ارابع

: انقضاء عقد التأمين بانقضاء المدة المحددة له-1

هلذا حيب حتديد املدة اليت يسري خالهلا العقد ومن البيانات اليت أوجب قانون ‘ التأمني هو عقد مستمرعقد 
ويتم حتديدها وفقا ملشيئة املتعاقدين فلهم مطلق احلرية ‘ التأمني اجلزائري أن يشتمل عليها العقد هي مدة التأمني

.التأمني على احلياة مت حتديدها بسنةممكن أن تكون بسنة أو أكثر لكن املدة يف‘ يف حتديد املدة

:انقضاء عقد التأمين قبل المدة المحددة له-2

.ينقضي عقد التأمني قبل االنقضاء املدة احملددة له إما بانتهائه باإلرادة املنفردة وإما بفسخه

:انقضاء عقد التأمين باإلرادة المنفردة-ا

باإلرادة املنفردة بالنسبة للتأمني على احلياة دون سائر أنواع التأمني 
قبل انتهاء املدة املتفق عليها يف ‘ حيث كان بإمكان املؤمن له أن ينهي عقد التأمني بإرادته املنفردة ‘ األخرى

وهذا ما ‘ عنها القسطأي وقت يشاء بشرط اختبار املؤمن بذلك كتابة قبل انتهاء السنة اجلارية اليت دفع‘ العقد
جيوز للمؤمن له الذي التزم بدفع أقساط دورية أن " من القانون املدين اجلزائري بقوهلا631نصت عليها املادة 

ويف هذه احلالة تربا نفسه ‘ يتحلل يف أي وقت من العقد بإخطار كتايب يرسله إىل املؤمن قبل انتهاء الفرتة اجلارية 
".من األقساط الالحقة 

:خاتمة الفصل األول
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وبذلك فإن التأمني هو عبارة عن خدمة , يعترب التأمني من أجنح السياسات املستخدمة إلدارة اخلطر والتحكم فيه
وهذه اخلدمة تنحصر يف تغطية اخلطر املادي املعرض له مقابل أن يدفع , تقدمها شركات التأمني إىل املؤمن له

أي أن الشركة تكون مستعدة , مة املادية للخطر املغطى تتعهد له بسداد القيمبلغا معينا إىل شركة التأمني اليت 
.يف أي وقت خالل فرتة التأمني) مبلغ التعويض( لسداد مبلغ التأمني 

لقى األموال من املؤمن هلم لتعيد فهي بذلك مؤسسة تت, وتقوم شركات التأمني بتقدمي خدمة التأمني ملن يطلبها
.روهي بذلك تشبه البنوك وصناديق االستثمامقابل عائد استثمارها 





أثر استثمار رؤوس أموال شركات التأمين في التنمية االقتصادية:الفصل الثاني

32

:مقدمة الفصل الثاني

لشركات التأمني دور مزدوج فإىل جانب قيامها بتقدمي خدمة التأمني ملن يطلبها فهي مؤسسة مالية تتلقى األموال 
من املؤمن هلم وهي كذلك تعمل كوسيط يقبل األموال اليت تتمثل األقساط اليت يقدمها املؤمن هلم مث تعيد 

كما تقوم بوظائ, استثمارها يف األوراق املالية وتقدمي قروض
.

وبشرط جبانب , ثمر شركات التأمني أمواهلا بقصد احلصول على أكرب إيراد ممكن مع ضرورة توافر الضمانتكما تس
شركات تتمكنحىت , ذلك استثمارات شركات التأمني على احلياة أن تكون سهلة التحويل إىل نقود حاضرة

.

:ولدراسة هذا الفصل مت تقسيمه إىل مبحثني

.ـ مفاهيم وعموميات حول التنمية االقتصادية

.  ـ استثمار رؤوس أموال شركات التأمني
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.االقتصاديةمفاهيم وعموميات حول التنمية : المبحث األول

.تعريف التنمية االقتصادية: المطلب األول

شخاص وهلذا من الضروري أن يكون لدينا تعريف حمدد إن مصطلح التنمية يعين أشياء خمتلفة إىل خمتلف األ
التنمية االقتصادية " ومقبول وقد اختلفت تعريفات التمنية فيما بني االقتصاديني والكتاب ولكنها أمجعت على أن

".تشمل مج

العملية اليت مبقتضاها جيري االنتقال من حالة التخلف إىل حالة التقدم ويصاحبها " 
العملية اليت يتم مبقتضاها , ذلك العديد من التغريات اجلذرية واجلوهرية يف البنيان االقتصادي

.دخول االقتصاد الوطين مرحلة االنطالق حنو النمو الذايت

1987التنمية يف كتابه عام " EDGER OWEN"وقد عرف 

.1

عملية تؤدي إىل زيادة الدخل القومي وبالتايل زيادة دخل " وقد عرف البعض 
2.واالزدهاراألفراد وحتقيق منو كبري يف القطاعات االقتصادية املختلفة وصوال إىل التقدم 

.40ص ,دار الوفاء لدنیا , 2012ىالطبعة األول, التنمیة االقتصادیة, جابر أحمد بسیوني 1

.4عمان ص,دار جلیس الزمان, 2014الطبعة األولى , التنمیة االقتصادیة في العالم العربي, علي الجدوع الشرفات 2
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.أهداف التنمية االقتصادية: المطلب الثاني

, وبالغة يف حياة الفرد ملا حتققه من أهداف اقتصادية واجتماعية وبيئية وسياسيةللتنمية االقتصادية أمهية كبرية 
:وميكن تلخيص أهداف التنمية االقتصادية يف النقاط التالية

.ـ زيادة الدخل احلقيقي وبالتايل حتسني مستوى معيشة املواطنني

.توفري فرص العملـ 

.ملواطننيـ توفري السلع واخلدمات املطلوبة إلشباع حاجات ا

.ـ حتسني املستوى الصحي والتعليمي والثقايف للمواطن

.

.ـ تسديد ديون الدولة

.ـ حتقيق األمن القومي

:كما أن للتنمية االقتصادية متطلبات حىت تستطيع حتقيق أهدافها ومن هذه املتطلبات

.البيانات واملعلومات الالزمةـ التخطيط وتوافر 

.ـ توافر التكنولوجية املالئمة

.ـ توافر املوارد البشرية املتخصصة

.ـ توافر األمن واالستقرار

.1

.43و42ص ص دار التعلیم الجامعي ,2011الطبعة , التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة والتغییر الھیكلي في الدول العربیة, عصام عمر مندور 1
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.أهمية التنمية االقتصادية: المطلب الثالث

العامل من أهم األدوات اليت تساعد الدول على االستقالل تكمن األمهية الكربى للتنمية االقتصادية ألي دولة يف 
مث التبعية بأشكاهلا املختلفة نتيجة حتقيق التقدم والنمو , االقتصادي واالبتعاد عن التبعية االقتصادية أوال

كما أن التنمية االقتصادية تعمل على حتسني , االقتصادي الذي ميكنها من التخلص من هذه التبعية بأنواعها
, وتوفري فرص العمل ملن ال يعمل منهم, مس

كما تعمل التنمية االقتصادية على توفري السلع , وسينعكس ذلك بال شك على املستوى الصحي والتعليمي هلم
سري الفجوة االقتصادية واالجتماعية كما تعمل على جت, 

أما على مستوى االقتصاد الكلي فتعمل التنمية , اره اجتماعيا وسياسيا
وال شك بأن التنمية االقتصادية يف الدول , االقتصادية على حتسني الناتج احمللي وحتقيق التطري االقتصادي املنشود

يت يف طور النمو فائدة كربى فيما يتعلق بتقليل الفجوة االقتصادية بني هذه الدول وبني الدول النامية أو ال
هذه الفجوة اليت ما كانت لتوجد لوال وجود جمموعة من العوامل اليت سادت يف فرتات معينة وما يزال , املتقدمة

1.دول العامل العريببعضها سائد ليقف أمام التنمية االقتصادية يف كثري من دول العامل منها

.14ص , سبق ذكرهمرجع , علي جدوع الشرفات 1
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.استثمار رؤوس أموال شركات التأمين: المبحث الثاني

.ماهية االستثمار: المطلب األول

:1االستثمارتعريف:أوال

واصله من الثمر وهو له عدة معاين منها ما حيمله .مصدر استثمر  يستثمر وهو الطلب مبعىن طلب االستثمار :لغة
.الولد مثرة القلب ،ومنها أنواع املال :ومنها الولد،حيث يقال .ينتجهالشجر وما 

بشراء املكائن واآلالت واملواد فيقصد به استخدام األموال يف اإلنتاج أما مباشرة االصطالحأما االستثمار يف 
.األولية ،وإما بطريقة غري مباشرة كشراء األسهم والسندات

:االقتصادي ويقصد باالستثمار يف معناه - 
.تراكم رأس مال جديد،ورفع القدرة اإلنتاجية أو جتديد وتعويض الرأمسال القدمي

, أصول متداولة(أما لفظ االستثمار يف الفكر اإلداري واحملاسيب فيقصد به توظيف األموال يف أصول متنوعة - 
) ة وأصول أخرىأصول تابث

 -
.،إضافة إىل حتقيق عائد مايل مستمر على هده األصول املالية

.29,30ص صدار الثقافة للنشر والتوزیع 2009الطبعة االولى‘ إدارة االستثمار بین النظریة والتطبیق‘ قاسم نایف علوان - 1
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:أنواع االستثمار: ثانيا

:ميكن تقسيم االستثمار من حيث وسائله إىل-ا

باملساعدات واملعونات املالية والفنية وهو االستثمار يف مجيع أنواع املشاريع باستثناء املتعلقة : مباشراستثمار-1
.والتقنية اليت تقدم إىل الدولة

وهو االستثمار الذي يتم عن طريق شراء أوراق مالية لشركات تساهم يف النشاط : مباشرغيراستثمار-2
.

:هيف‘ من حيث دوافعه االقتصادية على أطراف االستثمار الرئيسية - ب

وهو االستثمار احلكومي خبطط التنمية االقتصادية واالجتماعية ): الدولةاستثمار(الحكومياالستثمار-1
.االجتاه  السياسي والفكري القائم فيها‘ للدولة

الذي تطور من املشروع الفردي أو العائلي احملصور ,وهو استثمار القطاع اخلاص : الخاصاالستثمار-2
الذين يقومون ‘ ركات ومؤسسات تضم عددا من املستثمرين من خمتلف الشرائح االجتماعيةبنشاط حمدود إىل ش

.

بقي استثمار القطاع , الذي حول العامل إىل قرية,وإزاء التطور التقين خاصة يف جمال املعلومات واالتصاالت 
.مار األجنيباخلاص حمدودا إزاء االستث

1:االستثمار األجنبي-3

خاصة يف البلدان ‘ وهو االستثمارات اخلارجية اليت أصبحت من مصادر التمويل اهلامة ملشاريع التنمية االقتصادية
فقد متيز عقد التسعينات وما بعده بالتدفقات الكبرية ‘ ودول أوروبا الشرقية واالحتاد السوفييت السابق‘ النامية

.فقد انكمش دور البنوك التجارية يف متويل االستثمارات يف البلدان النامية. األمواللرؤوس 

.23ص , السابق مرجع ال- 1
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:1أهداف االستثمار:ثالثا

ميكن القول أن اغلب الدراسات اليت تناولت موضوع االستثمار ركزت على االستثمار الذي يهدف إىل حتقيق 
.عائد مقبول يرافقه مستوى معني من املخاطر

:ف املستثمرين من االستثمار مبايليوتتلخص أهم أهدا

.يساعد املستثمر على االستمرار يف مشروعه االستثماري‘ حتقيق عائد مرض-1

وحىت تتم ‘ أي احملافظة على قيمة رأس املال األصلي املستثمر يف املشروع‘ احملافظة على قيمة األصول احلقيقية -2
حبيث يتم اختيار ‘ ديل االستثماري من بني عدة بدائل مقرتحة احملافظة على قيمة رأس املال ال بد من اختيار الب

كما ميكن للمستثمر أن حيافظ على أصوله ‘ البديل االستثماري الذي حيقق اكرب عائد واقل درجة من املخاطر
).تكوين حمفظة استثمارية( االستثمارية من خالل تنويع االستثمارات 

.تحقق من االستثمار والتنميةالعمل باستمرار على زيادة العائد امل-3

توفري مستوى مناسب من السيولة لضمان تغطية متطلبات عمليات النشاط وكذلك العملية اإلنتاجية -4
.للمشروع االستثماري

أو من اجل حتقيق العائد ) (قد تكون هذه األهداف من اجل الصاحل العام 
.ريع اخلاصةأو الربح كاملشا

:2أهمية االستثمار:رابعا

تظهر أمهية االستثمار على املستوى الوطين وكذلك على املستوى الفردي على حد سواء وميكن تناول ذلك وفق 
:األيت

:األهمية على مستوى الفرد*

.يف معرفة العائد املتوقع على االستثمار) املستثمر( يساعد الفرد -1

.35,36صص, مرجع سبق ذكره ‘ قاسم نایف علوان - 1

. 33,34صص‘المرجع السابق- 2
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.محاية ثروته من أنواع املخاطر املختلفة سواء املخاطر املنتظمة أو غري املنتظمة يساعد املستثمر يف -2

يساهم االستثمار يف زيادة العائد على رأس املال وتنميته من خالل زيادة األرباح احملتجزة املتحققة من -3
.االستثمار

:األهمية على مستوى الوطني*

:الوطين بالنقاط التاليةميكن تلخيص أمهية االستثمار على املستوى 

.زيادة الدخل الوطين للبالد -1

.خلق فرص عمل جديدة يف االقتصاد الوطين-2

.دعم عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية-3

.زيادة اإلنتاج ودعم امليزان التجاري وميزان املدفوعات-4

ا بإصدار القوانني والتشريعات املشجعة وقد أولت الدول املتقدمة اهتماما كبريا لالستثمار من خالل قيامه
أما يف الدول النامية فلم يعطى هلذا املوضوع االهتمام الكايف علم الرغم . لالستثمار والالزمة النتقال رؤوس أموال 

. من ندرة رأس املال يف هذه الدولة 
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1:مينأاستثمار رؤوس أموال شركات التأوجه : المطلب الثاني

ت دالوثائق يفرتض استثمار أمواهلم مبعوعند التعاقد مع محلة ال‘ التأمني من ناحية و اجتاه مالكها من ناحية أخرى
شركات التأمني إىل حتقيق هذه املعدالت على ‘ استثمار معينة 

وأن تكفي العوائد احملققة من ‘ األقل مع ضمان عائد سنوي ال يقل عن العائد السائد يف السوق للمسامهني 

‘ واحتياطات مناسبة تساعد الشركة على مواجهة أي تقلبات عكسية غري متوقعة ‘ والعموميةمصاريفها اإلدارية 
.وتدعيم مركزها املايل

ويتجمع لدى شركات التامني وخصوصا فروع التامني على احلياة الكثري من األموال الناجتة عن األقساط املقبوضة 
إن مبلغ املتجمع هذا ال ترتكه شركات التامني جممدا يف . إضافة إىل أمواهلا اخلاصة من رأس املال واالحتياطات‘ 

.

:التأمني لذلك ميكن أن توجز األهداف اليت تتوخاها شركات 

يع  ميكن أن حتصل عليه لو وظفت هذه األموال مما يساعدها عدم بقاء األموال معطلة دون عائد أو ربح أو ر - 
.

مني على احلياة متنح للمؤمن هلم فوائد على األقساط املدفوعة لذلك تلجأ إىل أمني وخاصة التأإن شركات الت- 
:

.البنوكاالستثمار يف اإليداع لدى *

.االستثمارات العقارية*

.القروض والسلف*

.340,341صمركز اإلسكندریة للكتاب ص1999الطبعة ‘األسواق والمؤسسات المالیة ‘ عبد الغفار حنفي - 1
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.االستثمار يف األوراق املالية*

مني جيب أن يقوم على ثالث حماور أساسية وال جيب التضحية مبحور ما يف أإن استثمار رؤوس أموال شركات الت
.الرحبية‘ الضمان ‘ السيولة : سبيل آخر بل جيب مراعاة احملاور الثالث وهم

فهناك التزامات . :السيولة/ 1
وهذه تتطلب ضرورة وجود سيولة أو أموال حتت الطلب كحسابات جارية أو ودائع قصرية ‘ دورية قصرية األجل 

لة التحويل دون حتمل خسائر تذكر ويراعى باإلضافة إىل ختصيص جزء من األموال يف أصول سه‘ األجل بالبنوك
.وإال اخنفض عائد التأمني‘ أال تزيد األموال عن القدر الكايف 

:الضمان/2

وعليه تلتزم  شركة التأمني بان ‘ وهذا األمر ضروري فاألموال املستثمرة يف معظمها هي أموال محلة وثائق التأمني 
وبصفة عامة حيذر إىل . نت حمددة بالقانون أو بقرارات إدارية تستثمر هذه األموال يف أوعية مضمونة سواء كا

ومن األساليب ‘ شركات التأمني إن تلجا إىل استثمارات مرتفعة املخاطر بغرض احملافظة على قيمة األصول 
.املستخدمة لزيادة الضمان يف شركات التأمني هو سياسة التنويع يف حمفظة االستثمار

1:الربحية/ 3

بعد الرتكيز بصفة أساسية على حتقيق أكرب قدر ‘ ة بالنسبة لشركات التأمني كهدف يف مرحلة تالية تأيت الرحبي
وال يعين ذلك إغفال هدف الرحبية بل أنه ضروري لتدعيم مركز الشركة التنافسي يف ‘ ممكن من السيولة والضمان 

.‘ السوق 

.342,341ص ص , المرجع السابق  1
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:مني رؤوس أمواهلا يف أربعة جمموعات أساسية وهيأوتوظف شركات الت

:1االستثمار في اإليداع لدى البنوك:أوال

أعادة ما تلجا شركات الت
.يف حالة عرض أسعار عالية لفوائد هذه الودائع

أما 
.البنوك التجارية أو يف البنوك اليت تشارك يف تأسيسها أو يف البنوك املركزية

ل ارتفعت نسبة ‘ تعطي أيضا نسبة عالية من الفوائد 
أيضا حتقق قدرا من السيولة وذلك بسبب أن شركة التامني تستطيع االقرتاض بضمان الوديعة الثابتة سواء ‘ الرحبية 

.من نفس البنك أو بنك أخر دون التضحية بفك الوديعة وحتمل خسارة ذلك

2:االستثمارات العقارية:ثانيا

بصفة خاصة إىل استثمار جزء من أمواهلا يف األراضي والعقارات وشركات التأمني‘ تلجأ  املنشات املالية عموما
:للعديد من الدوافع واملربرات أمهها

وعلى الرغم من ‘
إال انه بالنسبة لشركات التأمني يعد بديل ‘ اتانه ميكن اختيار بديل االستئجار من الغري فيما خيتص بتلك العقار 

ولكن بسبب ما تنطوي عليه ملكية الشركة ملبانيها من ‘ التملك هو املفضل ليس بسبب اخنفاض تكلفته أحيانا 
.ركةقوة واستقرار املركز املايل للش

يف األراضي والعقارات يف نطاق دائرة االستثمارات اجليدة واملضمونة نتيجة ازدياد قيمتها عرب تدخل االستثمارات
.الزمن مما ييسر فرصة حتقيق مكاسب رأمسالية يف األجل الطويل

.349ص, مرجع سبق ذكره , ر حنفي عبد الغفا- 1

.71الدار الجامعیة  ص 2003/2002‘محاسبة شركات التامین‘ احمد صالح عطیة- 2
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ميكن للمستثمر يف األراضي والعقارات أن حيصل على عوائد دورية وبصفة منظمة يف صورة إجيارات يف حالة 
.جزء من تلك األراضي والعقارات للغريالقيام بتأجري 

:أنواع االستثمارات العقارية

:استثمارات عقارية ثابتة-1

دائمة ومستمرة دون وجود أية نية لبيعها أو وقد مت شراؤها أو بناؤها بقصد استخدامها بصفة ‘ اخل ...اخلدمات
.التخلص منها ما دامت صاحلة لالستخدام

:استثمارات عقارية للمتاجرة-2

حالة إنشاء جمموعة من العمارات السكنية مث عرض أو يف‘ األرض مث تقسيمها وعرضها للبيع يف قطع  صغرية
.شققها للبيع بنظام التمليك

1:استثمارات عقارية طويلة األجل-3

ا وان تقوم بشراء ‘ املرافق الالزمة إليها مث بناء العقارات عليهاأما أن متتلك األراضي وتعمل على متهيدها وإدخال 
. أراضي ومباين جاهزة لتحقيق هدفها
.بيع االستثمارات يف األجل الطويل 

:طبقا للحدود املوضحة فيما يليوذلك ‘ وتتنوع أشكال االستثمار العقاري يف شركات التامني

: األراضي- أ
.

.73و72ص‘ المرجع السابق - 1
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:مني مايليألشائعة يف شركات التات املباين امن أشكال استثمار : المباني- ب

يئة املباين يف شكل صاحل الستغالهلا كمخازن حبيث يتم تأجري مساحات ختزينية للغري مقابل إجيار متفق عليه - 
.حسب املرت

مني يتيح هلا أوهو استثمار جمزي لشركات الت‘ ة - 
.على إجيارات دوريةاحلصول 

1:القروض والسلف:ثاثا

متنح هذه القروض إىل محلة  وثائق تأمني على احلياة وأهم ما مييز هذا النوع متتعها بدرجة عالية من الضمان قد 
,  باملائة100تصل إىل 

كما أن هذا النوع من االستثمار يشجع على استمرار املؤمنني يف التأمني أي حيد ‘ بتحقيق عائد خدمة للشركة 
.منيأات الطارئة للعمالء من إلغاء التمن الرغب

وأيضا ‘ 
.منخفض على هذه القروض يكون سعر الفائدة 

:االستثمار في األوراق المالية:رابعا

حبيث مل , أدت التطورات االقتصادية والسياسية خالل العقدين املاضيني إىل منو سريع يف حجم األسواق املالية
ألطر يعد املكان شرطا أساسيا لوجود السوق بعد أن جنحت وسائل االتصال احلديثة املختلفة يف جتاوز احلدود وا

املكانية التقليدية وأصبحت الصفقات املالية تعقد سواء مباشرة أو عن طريق وسطاء مما أعطى هذه األسواق مرونة 
عالية وتنوعا كبريا أضحت معه الصفقات تربم بسهولة مهما كان حجمها وبكفاءة عالية يف ظل توافر كم كبري من 

ملستخدمة وتأخذ االستثمارات يف األوراق املالية شكل االستثمار نوعية وطبيعة املتعاملني ونوعية األدوات املالية ا
.يف األموال املقرتضة أو يف األموال اململوكة

.347ص ‘للكتاب مركز اإلسكندریة ‘1999الطبعة ‘األسواق والمؤسسات المالیة ‘ عبد الغفار حنفي - 1
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تقوم شركات التأمني باستثمار جزء كبري من فائض السيولة لديها باألوراق املالية من خالل سندات وأسهم 
.شركات العادية واملمتازة

.االقتصاديةتحقيق التنمية التأمين في دور شركات: المطلب الثالث

1:تكوين رؤوس األموال وتمويل المشاريع: أوال

لكن حتصيل القسط يكون قبل أداء ‘ يعمل التأمني على جتميع كتلة معتربة من األموال بواسطة االحتياطات الفنية
أوراق ‘قروض ‘ عقارات( دة اخلدمة ومنه شركات التأمني ال تكتنز هذه األموال بل توظفها يف جماالت ع

وبالتايل املسامهة يف متويل املشاريع االقتصادية وذلك من خالل إقامة جديدة مما يرتتب عنه رفع ) اخل...مالية
.مستوى املعيشة وبالتايل حتسني االستقرار االجتماعي

:التأمين مصدر للعملة الصعبة:ثانيا

ملة الصعبة وذلك خبلق جماال للعمالت التجارية واملالية مع تعترب بعض البلدان التأمني مصدرا الستقطاب الع
وقد يكون رصيد العمليات موجبا أو سالبا ..) تعويض املتضررين‘ حركة رؤوس األموال ‘ دفع أقساط( اخلارج 

حسب السنوات وحسب هيكل قطاع التامني للبلد املعين إذا كان موجبا يؤدي إىل جلب العملة الصعبة والعكس 
.صحيح

:زيادة الكفاءة اإلنتاجيةتحقيق توازن السوق ودور التأمين في:الثاث

يلعب التأمني دورا ال يستهان به يف القضاء على التضخم من خالل : دور التأمين في تحقيق توازن السوق
شاريع االقتصادية أو بوضع أموال امتصاصه للفائض يف األموال على شكل أقساط اليت يستعملها يف متويل امل

التأمني يف البنوك اليت بدورها تقوم بتمويل املشاريع االقتصادية اليت تؤدي إىل الزيادة يف العرض والطلب و إظهار 
حيث , يؤدي إىل توازن السوق الوطينالدور الذي يلعبه التأمني يف احلفاظ على التوازن بني العرض والطلب مما 

وتقوم هذه األخرية بتمويل املشاريع عن طريق تقدمي أموال التأمني ني بوضع أمواهلا لدى البنوكتقوم شركات التأم
.على شكل قروض وبالتايل تقوم بتوفري اإلنتاج يف السوق الوطنية

.19ص , مذكرة الماستر, دور محاسبة شركات التأمین في اتخاذ القرارات وفق معاییر اإلبالغ المالي الدولیة, شوقي مایو 1
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خمطط يوضح أثر التأمني يف حتقيق التوازن يف السوق : العنوان

58ص ,التأمني يف التنمية االقتصاديةمسامهة شركات,عبد املالك قمامي: املصدر

وذلك من خالل الطمأنينة , يلعب التأمني دورا هاما يف جمال زيادة اإلنتاج: دور التأمين في زيادة اإلنتاجية
وهو مؤمن من مجيع األخطار احمليطة به خاصة , واألمن اليت يوفرها للعمال مما يؤدي به للعمل يف ظروف حسنة 

وهذا ما يشجع العمال على العمل بكفاءة , مئن على إىل تعويضه وعائلته يف حالة اإلصابة يف ميدان العمل ويط
.وبقائه مدة طويلة وهذا ما يؤدي إىل زيادة اإلنتاج

:1دور التأمين في تنشيط االئتمان:رابعا

فبالنسبة ‘ لة ككلسواء بالنسبة للمستأمن أو بالنسبة للدو ‘ يعترب التأمني وسيلة هامة من وسائل تنشيط االئتمان
:للمستأمن فإن التأمني ميكنه من احلصول على ما حيتاج إليه من ائتمان بوسائل متعددة أمهها

.55ص ‘دار الوائل للنشر والتوزیع2010الطبعة الثانیة ‘التامین وإدارة الخطر‘ سعید جمعة عقل, حربي محمد عریقات - 1

مؤسسات
التأمین

البنوك

السوق المشاریع
الوطنیة

المؤمن لھم
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ويسر له عملية احلصول على االئتمان نظرا ألنه يدعم ‘ التأمني يساعد على تقوية املركز املايل للمستأمن- أ
.الضمان الذي يقدمه هذا املستأمن لدائنيه

فإذا ما أمن على حياته ‘ومل يكن لديه مال يقدمه كضمان للدائن‘احلصول على ائتمان إذا أراد شخص- ب
.وذلك الطمئنان الدائن من هذه احلالة‘ لصاحل لدائنه من أن حيصل على االئتمان املنشود

بإبرام عقد التأمني حىت يقيه خطر إفالس املدين- والذي مينح االئتمان ملدينه–أن يقوم الدائن نفسه - ج

‘للتأمني على احلياة دورا واضحا يف تنشيط االئتمان-د
.فرتة زمنية معينة عليها من تاريخ عقد هذه الوثيقة

موال أما بالنسبة للدولة فإن التأمني ميكنها من احلصول على القروض اليت حتتاج إليها وذلك عن طريق رؤوس األ
الضخمة واملتجمدة لدى شركات التأمني من األقساط اليت يدفعها املستأمنون واليت تقوم هذه الشركات بتوظيفها 

كما يساهم يف استثمارات ‘ وهذا يساهم يف تغطية القروض العامة ‘ يف السندات العامة اليت تصدرها الدولة
.العام وازدهار االقتصاد القوميوهذا بدوره يعمل على تنشيط االئتمان ‘ املشروعات العامة

:خاتمة الفصل الثاني
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جند أن للتأمني أثرا إجيابيا على إذ‘ يقوم التأمني بدور بالغ األمهية يف الدول على خمتلف درجات منوها االقتصادي

ما متمثل يف توزيع املداخيل وثانيهما متمثل يف تكوين رؤوس األموال اليت يتم استثمارها من بواسطة تدفقني أوهل
.التنمية االقتصاديةقبل شركات التأمني لتحقيق عوائد تعود على االقتصاد بالفائدة الكبرية من أجل حتقيق 
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:مقدمة الفصل الثالث

من فرض وجودها يف السوق احمللية فهي تعترب من أهم وأضخم الشركات saaلقد متكنت الشركة الوطنية للتأمني 
اخلدماتية

فهي حتتل الصدارة يف سوق التأمني , يدة مع شركات أخرى يف نفس القطاعالعالية واليت مكنتها من املنافسة الشد
تسيطر على حصة معتربة يف السوق خاصة حبيث, اجلزائري وذلك باعتبارها من أقدم الشركات من حيث النشأة

.يف جمال تأمينات السيارات واألخطار الصناعية
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.saaتقديم الشركة الوطنية للتأمين: المبحث األول

حتتل الصدارة يف سوق التأمني اجلزائري وذلك باعتبارها من أقدم الشركات من حيث saaالشركة الوطنية للتأمني
.طر على حصة معتربة يف السوق خاصة يف جمال تأمني السيارات واألخطار الصناعيةحبيث تسي, النشأة

:نشأة الشركة الوطنية للتأمين: المطلب األول 

تتكون من جملس إدارة وأعضاء , فهي شركة ذات طابع اقتصادي, 1963سنةتأسست الشركة الوطنية للتأمني 
دينار مليار16,4ورقم أعمال يقدر ب , 2009سنةار دينار ملي4.5يقدر رأس ماهلا ب, مسامهني واملدير العام

وباعتبارها السباقة يف تسويق منتجات السيارات على , 2009مليار دينار سنة 18,6ليقفز إىل , 2008سنة 
تعترب شبكة توزيع ,باملائة  يف السوق الوطنية للتأمني 23تساهم الشركة الوطنية للتأمني بنسبة , املستوى الوطين

14وكالة جتارية توزع على 460الشركة الوطنية للتأمني من أكرب الشركات على املستوى الوطين حيث تتكون من 

, ورقلة , مديريات يف كل من سطيف4مت تقليص عدد املديريات إىل 2012لكن ابتداءا من , ديرية جهويةم
مديرية إقليمية يف والية وهران وهذا من أجل تسهيل انتقال املعلومات بني , املديرية العامة يف اجلزائر العاصمة
.خمتلف أجزاء ومكونات الشركة

.saaللشركة الوطنية للتأمينالهيكل التنظيمي: المطلب الثاني

:على المستوى المركزي

saaالهيكل التنظيمي للشركة الوطنية للتأمين:1-2الشكل 
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مدیریة الموارد البشریة                                                                        قسم التسـویق

مدیریة الممتلكات                                                                                قسم األخطار

فراد موظفین واأل مدیریة المراقبة العامة                                                                          قسم ال

مدیریة المالیة والمحاسبة                                                                       قسم أخطار المؤسسـات

قسم تأمین السیارات

قسم تأمین الحیاة

المدیر العام

المدیریة العامة التقنیة المدیریة العامة لإلدارة

المستشارون  المساعدون 
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:على المستوى الجهوي

.الهيكل التنظيمي للشركة على المستوى الجهوي: 2-2الشكل 

من وثائق الشركة الوطنية للتأمين: المصدر

:ومن مهام كل مصلحة ما يلي

هو القسم الذي يتوىل شؤون االتصال بالعمالء للحصول على طلبات التأمني متهيدا إلصدار : مصلحة اإلنتاج
.

مهمة هذه املصلحة االهتمام بكل العمليات الناجتة بعد وقوع احلوادث وهذه املصلحة تكون :مصلحة األضرار
:مقسمة أعماهلا إىل ملفني

.اخل...مثل اصطدام سيارة‘ ملف خاص باحلوادث املادية - 

.اخل...الوفاة‘مثل العجز الدائم  ‘ ملف خاص باحلوادث اجلسمانية - 

:ومن مهامها 

.  استقبال العمالء املتضررين

.مسك سجالت الوثائق وتبويبها  يف األرشيف

المحاسبةدائرة 

المدير الجهوي

التسويقدائرةدائرة اإلنتاجدائرة األضرار
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:مهمة هذه املصلحة االهتمام بكل وثائق املقدمة من املصاحل األخرى ومهامها: مصلحة المحاسبة

.أو كل الوثائق احملاسبة للمصلحة ) مصلحة اإلنتاج( مسك سجل الصندوق - 

.اليةالتسجيل على قوائم احلسابات امل- 

.تسجيل كل الواردات عن طريق الصكوك البنكية  على الدفرت البنكي- 

.الشركة الوطنية للتأمين وأهم األخطار التي تغطيهاأهداف :المطلب الثالث

:SAA أهداف الشركة الوطنية للتأمين : أوال

.من رقم األعمال ذلك من خالل البحث عن فرص خاصة املتعلقة باألخطار املختلفةالرفع- 

.حتسني مستوى الوظيفي للعمال- 

التحسني من الصورة الذهنية للمؤسسة والبحث عن إرضاء اكرب عدد من خالل التحسني املستمر جلودة - 
.االستقبال والتعويض يف أقرب اآلجال يف حالة الضرر

.ى مكانتها كرائد يف السوق احملافظة عل- 

.طرح منتجات جديدة للتأمني ملتطلبات الزبائن- 

.حتسني نظام االستغالل وذلك بتحديثه- 

.إنشاء فرع الصيانة- 

.ضمان خدمة نوعية لزبائنها من أجل كسب رضاهم ووالئهم- 

األموال يف خمتلف جماالت واملسامهة يف االقتصاد الوطين وتوظيف رؤوس‘ تشجيع االدخار على املدى الطويل- 
.االستثمار
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بإنشاء وحدات ووكاالت جديدة ملواجهة الطلب املتزايد ومنافسة الشركات ‘ تطوير شبكة التوزيع الوطنية - 
.األخرى

.عصرنة طرق التسيري وتنمية وتطوير مواردها البشرية- 

.saaلوطنية للتأمينأهم األخطار التي تغطيها الشركة ا:ثانيا

:المركباتتأمين-1

على مركبته يف حالة حتقق اخلطر سواء تعرض إىل ) املؤمن له(بتعويض الزبون )  املؤمن(تقوم شركات التامني 

املادية اليت تقع يف هذا الصدد والضمان هو الدفاع و املتابعة حتملها ميد الضمان يشمل كل األخطار اجلسدية أو
.أي اخلبري الذي إذا حتقق اخلطر قامت شركات التامني بتعيينه من اجل حتديد قيمة اخلسائر امللحقة باملركبة

:تأمين األشخاص-2

أو صحته أو قدرته على او يف جسمه ‘ تقوم شركة التامني بتامني الفرد ضد اخلطر الذي يهدده سواء يف حياته
.العمل

:تأمين الممتلكات-3

أو هيئات  ‘ تقوم شركة التأمني بتأمني ضد األخطار اليت تتعرض هلا ممتلكات األفراد وتكون إما ممتلكات مادية
‘ تأمني ضد السرقة  ‘ تأمني ضد احلريق : كالعقارات واملنقوالت ومن أهم األخطار املؤمن عليها يف التأمني 

اخل...اتالفيضان

:تأمين المسؤولية المدنية-4

‘ أمراض مهنية ‘ كالتأمني ضد إصابات العمل ‘ تكون مسؤولية املؤمن له عما قد يسببه من أضرار اجتاه الغري
.اخل...االنفجار‘ احلريق 

.مستغانمsaaنظرة حول وكالة التأمين : المبحث الثاني
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.يميالتعريف بالوكالة وهيكلها التنظ: المطلب األول

:التعريف بالوكالة: أوال

تتكون , "2212"تعمل حتت رقم ,لوالية وهرانوهي تابعة للمديرية اجلهوية , 1987أنشأت هذه الوكالة يف عام 
.وأربعة عمال آخرين موزعني حسب مصاحل الوكالة" بن عصمان خلضر" الوكالة من رئيس الوكالة

.الهيكل التنظيمي لوكالة مستغانم: ثانيا

الهيكل التنظيمي على مستوى وكالة مستغانم: 3-3الشكل 

.املصدر من وثائق الشركة الوطنية للتأمني

:ومن خالل الشكل أعاله ميكن تبيان مهام كل مصلحة كما يلي

مبا فيها احلوادث اجلسمانية , امللفات الناجتة عن كل األخطارتقوم هذه املصلحة بتسوية : الحوادثمصلحة
).انكسار الزجاج مثال, احلريق, االصطدام( واحلوادث املادية كحوادث السيارات

.تقوم هذه املصلحة بتسجيل كل احلركات املالية ويكمن دورها يف حساب مداخيل الوكالة: المحاسبةمصلحة

.املصلحة باكتتاب عقود التأمني اليت تغطي األخطار بصفة عامةتقوم هذه : اإلنتاجمصلحة

رئيس الوكالة

رئيس مصلحة 
الحوادث

مصلحة المحاسب مصلحة اإلنتاج
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.وكالة مستغانمsaaتحليل نشاط الشركة : المطلب الثاني

.من خالل دراسة تطور كل من رقم األعمال والتعويضاتsaaميكن دراسة الوضعية العامة للشركة الوطنية للتأمني

2014/2015الفرتة ية للتأمني خاللأعمال الشركة الوطنميكن مالحظة تطور رقم: األعمالرقمتطور: أوال

:من خالل اجلدول التايل

.2014/2015تطور رقم األعمال خالل الفترة : 1-3:الجدول

)الوحدة باملليون دينار جزائري(

يف مجيع الفروع خاصة يف فرع التامني 2014يف سنة   األعمالمن خالل اجلدول نالحظ انه هناك زيادة يف رقم 
خاصة الزيادة على الطلب يف هدا الفرع من الزبائنإىلترجع .وهي نسبة معتربة% 47,09الفالحي حيث ارتفع بنسبة  

التغيري رقم األعمال

بالنسبةالفروع بالقيمة  2015 2014

%11,03 2036,05 20491,99 18445,94 السياراتتأمني

%10,16 401,46 4353,58 3952,12 الصناعية     األخطارمني تأ

%6,85 20,02 312,44 292,42 النقلتأمني 

%47,09 189,42 445,09 255,67 مني الفالحيالتأ

%25,30 - 52,64- 155,40 208,04 مني األشخاصتأ

%49,83 2594,31 25758,51 23146,20
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نظرا لنقص  2014سنة  ) 25,30(  %نسبته تبقى منخفضة األشخاص يف السنوات األخرية لكن بالنسبة للتامني على 
.تبقى نسبها يف زيادة مستمرة األخرىالفروع أما.الوعي التأميين لألشخاص 

2015- 2014تطور التعويضات للفترة :ثانيا

. املوايلخالل اجلدولمن 2015-2014خالل الفرتة saaللتأمنيللشركة الوطنية التعويضاتورتطميكن مالحظة 

.2014/2015تطور التعويضات خالل الفترة : 2-3الجدول

)باملليون دينار جزائريالوحدة 

نسبة 
التغيري

التعويضات بالنسبة  التعويضات بالقيمة  الفروع

2015 2014 2015 2014

%4,76 %93,55 %88,79 13602,49 12568,56 مني السياراتتأ

%0,66 %4,29 %3,63 623,29 513,21 تأمني األخطار

%2,16 - %0,14 %2,30 20,57 325,73 مني النقلتأ

%0,1 - %0,56 %0,66 81,81 93,82 مني الفالحيالتأ

%3,16 - %1,46 %4,62 211,91 635,57 األشخاصمني تأ

 - %100 %100 14540,70 14154,89

تعويضات امجالية بsaaسجلت 2015نشاط سنةإقفالانطالقا من نتائج اجلدول السابق وعند 
مبينا زيادة بقيمة 2014مليون دينار لسنة  14154,89مليون دينار جزائري مقابل 14540,70

تأمنيوكذلك % 4,76على السيارات بنسبة قدرها التأمنيخاصة يف وتظهر هده الزيادة ;دينار مليون385,18
.تالن املراتب األوىل ومها حي,% 0,66زيادة قدرها األخطار
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saaاستثمارات الشركة الوطنية للتأمين: المطلب الثالث

).وكالة مستغانم( استثمارات الشركة الوطنية للتأمين

عن ) أموال التأمني(باستثمار أمواهلا بطريقة غري مباشرة تتمثل يف توظيف أمواهلا  تقوم الشركة الوطنية للتأمني 
وهو بدوره يقوم مبنح قروض للبنوك , طريق حتويلها إىل البنك اجلزائر  أو خزينة الدولة وهذا بتوفري السيولة له

627807ت قيمة التوظيفات ب حيث قدر , التجارية وهذا ما يساهم يف زيادة االستثمار وبالتايل تنمية االقتصاد

).saaالوكالةمديراملصدر( 2014سنة املركزي البنكلدى املودعةمليون دج وهي األموال 

وعلى رأس , وتقوم  الشركة جبمع أقساط التأمني مث إعادة متويلها يف البنوك التجارية اليت هلا حسابات جارية فيها 
.اخل....bna,bdlهذه البنوك 

ومن أهم , إىل أن االستثمارات تساهم وبشكل فعلي يف دفع عجلة التنموية لالقتصاداإلشارةوال بد من 
تقوم مبسامهة يف saaفالشركة الوطنية للتأمني, اإلسهامات توفري املوارد املالية وتشجيع وتنمية الوعي االدخاري

:االقتصاد الوطين من خالل

.دفع مبالغ تأمني املؤمن هلمـ دفع مباشر للموارد يف االقتصاد الوطين بفضل

.ـ تزويد االقتصاد الوطين بأموال من خالل متوين مؤسسات احلكومية أو املؤسسات اخلاصة بالسلع واخلدمات

.ـ توفري رؤوس األموال الستثمارها يف مشاريع خمتلفة

:خاتمة الفصل الثالث

حيث تعترب شركات التأمني , يعترب التأمني وسيلة لتعويض اخلسائر الناجتة عن األخطار 
ة ناجتة عن وتقوم هذه األخرية بتمويل املشاريع وذلك مبا يتجمع لديها من أموال طائل,هيئة منظمة لعملية التأمني
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وهكذا تلعب شركات التأمني دورا هاما يف االقتصاد الوطين األمر الذي دعا الدول إىل ,حتصيل أقساط التأمني
إ

.القتصاديةواليت تساهم يف عملية التنمية ا, ع





خاتمة عامة

إن لقطاع التأمني دور مهم وأساسي يف التنمية االقتصادية وذلك من خالل الوظائف اليت تؤديها شركات التأمني 
من أمهها أنه يكفل األمان للمؤمن له وخيلق له جو من الراحة والطمأنينة مما يؤدي إىل زيادة اإلنتاجية هذا من 

ومن جهة أخرى يساهم يف متويل املشاريع االقتصاد, جهة 
ورغم , كما يساهم أيضا يف الدخل الوطين من خالل حتقيق القيمة املضافة , عديدة وزيادة الكفاية اإلنتاجية 

تنوع حمفظة املنتوج التأميين املتوفرة يف السوق الوطنية إال أن نتائجها حمدودة وذلك لغياب الثقافة التأمينية يف 
إال أن املشكل الرئيسي هو الثقة غري املتبادلة بني شركات التأمني اجلزائرية واألفراد حيث أن , 

.الفرد أو املتعامل مع شركات التأمني عموما ال يذهب إىل شركات التأمني إال إذا كان جمربا على ذلك

, )أموال  التأمني(استثمار أموال شركات التأمني أمهية التأمني وأثرومن خالل هذا البحث مت إعطاء نظرة عن 
لفرضيات املبهمة وتبيان مدى مسامهته يف االقتصاد الوطين ومن خالل هذه الدراسة مت اختبار صحة وصدق ا

:وكان ذلك كاآليت

., التأمني ضرورة حتمية على الفرد أن يدرك قيمتها- 

حيث تلعب دور كبري ومهم يف جتميع األموال املرتاكمة لديها من , عد شركات التأمني من املؤسسات املاليةوت- 
.مبا يساهم يف حتقيق النمو والرخاء االقتصادي, وتوجيهها حنو االستثمار يف جماالت متنوعة, املصادر املختلفة

فهي تعمل على دفع عجلة التنمية االقتصادية , لشركات التأمني دور فعال وأساسي يف التنمية االقتصادية- 
.وتوفري االحتياطات املالية ملختلف األنشطة االقتصاديةوذلك من خالل املسامهة يف متويل 

:النتائج

مت , وكالة مستغامنsaaوالدراسة امليدانية اليت متت مستوى الشركة الوطنية للتأمني , من خالل دراسة هذا املوضوع
:ئج التاليةالتوصل إىل النتا



خاتمة عامة

على تعهد لصاحله أو لصاحل , وهو املؤمن له نظري دفع قسط, التأمني هو عملية حيصل مبقتضاها أحد الطرفني- 
فهو عالقة , مبقتضاه يدفع هذا األخري أداء معني عند حتقق خطر معني, الغري من الطرف اآلخر وهو املؤمن

.تعاونية تقلل من حدة األخطار

يلعب التأمني دورا - 
وبالتايل فهو يساهم يف االقتصاد , احملصل عليها من محلة وثائق التأمني) saaالشركة الوطنية للتأمني ( التأمني

.الوطين بطريق غري مباشرة

على قطاع التأمني يف السوق اجلزائرية األمر الذي )saaالوطنية للتأمنيالشركة ( هيمنة الشركات التأمينية العمومية - 
يؤدي حتويل أموال التأمني إىل اخلزينة العمومية أو بنك اجلزائر دون استثمارها يف شراء أسهم وسندات املؤسسات 

.االقتصادية

نظرا , التأمني اجلزائرييسيطر فرعي التأمني على السيارات واألخطار الصناعية على اإلنتاج الكلي لقطاع- 
وهذا ما أكدته الدراسة , وهذا ما يؤكد غياب الثقافة التأمينية لدى املواطن اجلزائري, إلجبارية هذين الفرعني

األمر الذي يستدعي بذل جهود كبرية من أجل , 
.نشر الوعي التأميين بني أفرا

:التوصيات

ميكن وضع بعض التوصيات, ويف األخري 
:االقتصادية واليت تتمثل يف

البشرية العاملةـ يتوجب على الدولة وضع خطة لتنمية املوارد 
.خربات فنية متخصصة

برامج للجودة ووضع مواصفات أداء اخلدمة والعمل اعتمادـ خلق منافسة بني شركات التأمني وذلك من خالل 
.على تشجيع كل شركة 

.نهااالهتمام بتسويق اخلدمات التأمينية وقيام كل شركة تأمينية بشرح سياستها لزبائ- 
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.قصد كسب ثقة الزبون, ـ العمل على تسريع عمليات التعويض قدر اإلمكان

:آفاق البحث

, من خالل دراستنا هلذا املوضوع حاولنا إعطاء نظرة عن شركات التأمني اجلزائرية ومسامهتها يف االقتصاد الوطين
:ملواضيع التاليةلذا نأمل التوسع يف معاجلة املوضوع من خالل ا, أكيد أن فيه بعض النقائص

.حتديات تسويق اخلدمة التأمينية لذي شركات التأمني يف ظل املنافسة- 

.اجلودة الشاملة لشركات التأمني لتحقيق امليزة التنافسية- 

. التأمني التكافلي أو اإلسالمي أداة لتفعيل سوق التأمني اجلزائري- 
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