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 : تمهيد

             يف الواقع إن اإلىتمام بالتأمُت دل يظهر بشكل واضح إال يف هناية القرن ادلاضي و مطلع القرن احلارل، 

حيث انتشرت عمليات التأمُت يف سلتلف أضلاء العادل يف العصر احلديث، مبا فيها حىت الدول اإلسالمية اليت 

فكرت يف إمكانية جوازه، الذي حل العديد من ادلشكالت بتنوع اخلدمات اليت يقدمها حيث اصبح التأمُت من 

كما اصبح . الركائز األساسية اليت تقوم عليها احلياة االقتصادية واالجتماعية يف كل اجملتمعات خاصة ادلتقدمة منها

  .التأمُت يؤدى كمهنة طبقا ألسس وقواعد علمية مبرور السنوات واكتساب اخلربات العلمية

فبذلك مت تقسيم ىذا الفصل إذل أربع مباحث، سنتناول يف ادلبحث األول نشأة وتعريف التأمُت أما يف ادلبحث 

الثاين عناصر عملية التأمُت و وسائل توازهنا، كما سوف نتطرق يف ادلبحث الثالث إذل ماىية شركات التأمُت أما 

. ادلبحث الرابع فهو مشروعية ومشاكل نشاط التأمُت
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عموميات حول التأمين  : المبحث األول 
إن اإلنسان : "       إن اإلنسان بطبيعتو جزوع، إذ قال اهلل تعاذل يف زلكم تنزيلو بعد بسم اهلل الرزتن الرحيم 

 20سورة ادلعارج اآلية ..." خلق ىلوعا، إذا مسو الشر جزوعا

فهو يبحث دائما عن األمان، شلّا جعلو يفكر يف أي وسيلة حتميو من ادلخاطر واألضرار سواء كانت يف شخصو 
أو يف مالو، غَت أنو بقي رغم ذلك كلو عاجزا عن تفادي سلاطر عّدة، بل عاجز حىت عن الشعور باألمن جتاىها، 

. شلا اضطره للبحث عن وسائل أخرى حتقق لو ما يصبو إليو

ذلذا سيتم تقسيم ادلبحث األول إذل أربعة مطالب، سنتناول يف ادلطلب األول نشأة و مفهوم التأمُت يليو أسس 
التأمُت، أما يف ادلطلب الثالث يتم التحدث عن أنواع التأمينات و تقسيماهتا، و يف ادلطلب الرابع اخلصائص 

. وادلبادئ القانونية لعقد التأمُت

نشأة و مفهوم التأمين  : المطلب األول

 :  نشأة التأمين: أوال

        يبحث اإلنسان يف طبيعتو عن األمان واحلماية من ادلخاطر اليت تواجهو يف احلياة ، فالتأمُت نشأ منذ 
و قد عرف أوال يف البالد األوروبية .  البداية كوسيلة دلواجهة األخطار احملتملة واليت يتوقع حدوثها للفرد أو اجلماعة

 يف وىذا التجارة، إزدىار إثر البحرية ادلخاطر ىي التأمُت لظهور األول اجملال وكانيف أواخر القرون الوسطى، 
 معُت، مبلغ مقابل البحرية الرحلة  سلاطر بتحمل السفينة دلالك شخص يتعهد  حيث،البحري القرض نظام صورة
 على ػلصل ادلقًتض فإن ، بسالم وصلت إذا أما للمالك، دفعو الذي القرض ادلتعهد يفقد السفينة ىلكت فإذا

 1 .القرض مبلغ جبانب مرتفعة فائدة

 بالطابع ويتسم ادلقامرة دروب من دربا يعد أنو إال للمالك بالنسبة األمان ػلقق كان وإن النظام            ىذا
 من الربوي القرض حترًن إذل أدى شلا ادلتبادل، التعاون أساس على يقوم الذي التأمُت مفهوم عن يبعده شلا الفردي
 التجارة إزدىرت حيث عشر، الرابع القرن يف احلقيقي مبعناه البحري التأمُت ظهور ضلو والتطور الكنيسة طرف

 فقد ادلتوسط، األبيض البحر حوض يف نتيجة تطور العالقات التجارية بُت مدن إيطاليا و البالد الواقعة
 تعطل عن النارتة واألضرار نفسها، السفن أو احلمولة سواء البحري النقل يف للمتملكات زتاية أصبحهناك

 2. القراصنة طرف من السفن أو هنب غرق وكذلك اآلالت

                                                           
1

  22، ص 1998 يذًذ جىدث َاطش،إداسة أػًال، انتأيٍٍ بٍٍ انُظشٌت و انتطبٍك ، داس يجذالوي، ػًاٌ 
2

  22 يذًذ جىدث َاطش ، اداسة أػًال ، َفظ انًشجغ ،ص
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   توجد آثار ادلظاىر األوذل للتأمُت يف إيطاليا حيث احتفظ يف احملفوظات الدبلوماسية دلدينة فلورنس بأقدم  
، كما توجد آثار العقد التأمُت األول الذي أبرم لضمان زتولة 1329 أفريل 22وثيقة تأمُت، و ىي مؤرخة يف 

و يف بداية القرن السادس عشر بدأ صدور النصوص " . SANTA CALARAسانت كالرا، " سفينة 
اخلاصة بالتأمُت، فأّمم ادلشرّع الفرنسي قواعد القانون البحري بكتاب خاص بالتأمُت، مث تلت فرنسا ىذا التشريع 
على بلدان أوربا مثل إيطاليا، ىولندا، إسبانيا، إصللًتا، مث توّصلت حركة الّتقنُت ىذه إذل أن حّققت تطّورا ملحوظا 

 و تلتها 1720يف القرن السابع عشر،  و عليو أنشأت شركة التأمُت األوذل يف رلال التأمُت البحري يف إصللًتا سنة 
 1 .شركات عديدة أخرى يف البالد األوروبية، فأصبح التأمُت ميدانا ىاّما للنشاط التجاري و االقتصادي

 يف تسبب والذي م 1666 سنة لندن يف شب الذي الكبَت احلريق إثر ظهر فقد الربي التأمُت عن          أما
 احلرائق، ضد التأمُت عملياهتا العادية إذل البحري التأمُت شركات ضمت احلريق ىذا وعقب وىائلة، كبَتة خسائر

وادلباين  األثاث بتأمُت تقوم للتأمُت شركات ظهور إذل احلاجة دعت فقط ادلباين تأمُت على القتصارىا نظرا لكن
 الشركات ظهرت أخرى جهة من إصللًتا يف االقتصادية احلياة وتطور جهة من ادللحة احلاجة ذلذه ونتيجة والبضاعة،

 احلُت ذلك ومنذ كاملة، زتاية والتجارية الصناعية ادلؤسسات زتاية أجل من احلريق، خطر ضد للتأمُت ادلساعلة
  2.األمريكية ادلتحدة والواليات وأدلانيا فرنسا يف وخاصة العادل بلدان معظم يف النوع ىذا يربز أخذ

، عرف التأمُت ركودا بسبب زوال شركات ادلساعلة، مث عاد من جديد 1789         و بعد الثورة الفرنسية يف سنة 
فظهر بذلك التأمُت , للنّمو و دخل ميادين كثَتة أخرى خاصة بعد انتشار الصناعة و اآلالت ادليكانيكية ادلختلفة

من ادلسؤولية و التأمُت من حوادث العمل، مث ظهر التأمُت على احلياة، و انتشر يف النصف الثاين من القرن 
. التاسع عشر بعد أن تعرض النتقادات كثَتة

 يف ادلتواجدة للشركات أكثر ضمانات إلعطاء وىذا ليودس طرف من التأمُت إعادة تقنية ظهرت و قد         
 وإستعمال ، فرنسي أصل من ىي واليت اإلحتماالت حلساب والعلمية العملية األسس تطور مع وذلك ادليدان،
 غرنت، جون للمجتمع األولية والتقديرات وفرمان، باسكال وادلنطق و البالس الغرانج وإحصائية رياضية أدوات

 3.يالعلم ادلنهج اعتماد وبذلك  التأمُت لقسط احلسابية ادلؤشرات على أثروا ىؤالء كل

         و يف القرن العشرين و مع دخول عصر التكنولوجيا و تقدم احلضارة، ازداد التأمُت أعلية، فظهرت صور 
أخرى كالتأمُت من حوادث ادلرور، و التأمُت من الربد و من موت ادلواشي و من تلف ادلزروعات و التأمُت ضّد 
سلاطر النقل الربّي و التأمُت من حوادث النقل اجلّوي بعد ظهور الطائرات مث التأمُت ضد ادلخاطر الناشئة عن 

                                                           
1

 6، ص 1999دذٌذي يؼشاج، يذخم نذساعت لاَىٌ انتأيٍٍ انجضائشي، دٌىاٌ انًطبىاث انجايؼٍت  
2

 15، ص1992ػبذ انذًٍذ ػادل، يبادئ انتأيٍٍ ، انذاس انجايؼٍت، بٍشوث  
3 -Denis clair, lambert, economie des assurances, Armand collin , masson,1996, p 10 
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استخدام الذرّة و عن التجارب النوويّة و التأمُت على األقمار الصناعية و التأمُت على الزواج و التأمُت على 
 1. األوالد و غَت ذلك من األنواع األخرى من التأمينات

تعريف التأمين  : ثانيا

تسمي  أو ما مصطلح إطالق أن حيث مبفهومو، اإلحاطة علينا وجب اليومية حياتنا يف التأمُت ألعلية         نظرا
 اللغوي احملتوى حيث من معانيو، وتتفرع مفاىيمو وتتباين مدلوالتو ختتلف مؤسسة، أو نشاط أو ظاىرة على معينة
 التارؼلي السبب عن يقوم هبا  فضال اليت الوظيفة حيث من أو منو، العلمي الغرض حيث من أو ادلصطلح  ذلذا

 وكذا القانوين، ووصفو اللغوي مدلولو يف اخلوض يف حتما يدفعنا التأمُت تعريف عن البحث فإن وعليو لنشأتو،
 .الفنية وجوانبو اإلقتصادي زلتواه

 التأمُت من أّمن، أي اطمأن و زال خوفو، و ىو مبعٌت سكن قلبو، و كذلك تستعمل كلمة :تعريف التأمين لغة- 
وإِمذْن : "   و كذلك2" ءَءامَءنَنَءهُهم مِمنْن خَءوْنفٍف :" األمن عند اخلوف، و من ذلك قولو تعاذل بعد بسم اهلل الرزتن الرحيم

 3" جَءعَءلْننَءا البَنَءيْنتَء مَءثابَءًة للنَءاسِم وَء أَءمَءناً 

, فنية تزاوذلا ىيئات منظمة مهمتها رتع أكرب عدد شلكن من ادلخاطر ادلتشاهبةعملية :  تعريف التأمين فنيا -
ومن مقتضى ذلك حصول ادلستأمن عند حتقق خطر ادلؤمن منو , وحتمل عن طريق ادلقاصة وفقا لقوانُت اإلحصاء

 4ابل وفاء األول باألقساط ادلتفق عليها يف وثيقة التأمُت على تعويض مارل يدفعو للمؤمن مق

عقد يلتزم ادلؤمن مبقتضاه " من القانون ادلدين اجلزائري التأمُت بأنو 619تعرف ادلادة : ا  تعريف التأمين قانون-
أن يؤدي إذل ادلؤمن لو أو إذل ادلستفيد الذي اشًتط التأمُت لصاحلو مبلغ من ادلال أو إيراد أو أي عرض مارل آخر 
يف حالة وقوع احلادث أو حتقق اخلطر ادلبُت بالعقد، وذلك مقابل قسط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها ادلؤمن لو 

 5".للمؤمن

 نفس التعريف بالعبارات 25/01/1995 الصدر يف 95/07 من األمر رقم 02           وقد أعادت ادلادة 
 من القانون ادلدين اجلزائري، عهد يلتزم مبقتضاه بأن يؤدي إذل ادلؤمن لو 919إن التأمُت يف مفهوم ادلادة : "التالية

                                                           
1

  38 ،ص2001 ألاعى َىال ، دوس َشاط انتأيٍٍ فً انتًٍُت اإللتظادٌت ، دساعت دانت انجضائش ، ياجٍغتش
2

 3اٌَت : عىسة لشٌش 
3

 125اٌَت : عىسة انبمشة 
4

ػٍغى ػبذِ، انتأيٍٍ فً انماَىٌ انجضائشي، انجضء األول ، األدكاو انؼايت طبما نماَىٌ انتأيٍٍ انجذٌذ ، دٌىاٌ انًطبىػاث انجايؼٍت ،  

 81ص . 1985انطبؼت انثاٍَت 
5

 109، ص2007ػمىد انغشس، انمغى األول، أدكاو ػايت ،: األياَت انؼايت  نهذكىيت، انماَىٌ انًذًَ،انباب انؼاشش  
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أو إذل الغَت ادلستفيد الذي اشًتط التأمُت لصاحلو مبلغ من ادلال أو إيراد أو أي أداء مارل آخر يف حالة حتقق 
 ".اخلطر ادلعُت يف العقد وذلك مقابل أقساط أو أي دفعة مالية أخرى

وأبرز عناصر  (ادلؤمن وادلؤمن لو) يرى البعض أن التعريف حسب القانون اجلزائري أبرز طريف التأمُت 
ويعترب تعريفا شامال لكل أنواع التأمُت، إذ ينطبق على التأمُت للضرار  (اخلطر، القسط، مبلغ التأمُت)التأمُت 

وتأمُت لألشخاص على السواء، ألنو جتنب اإلشارة إذل الصفة التعريفية لعقد التأمُت، ويتميز ىذا التعريف 
 1.باىتمامو للجانب القانوين وإعلالو للجانب الفٍت للتأمُت

 قد اليت اخلسائر لتعويض األفراد، فيها يساىم ىيئة تكوين إذل التأمُت يهدف:    تعريف التأمين اقتصاديا   - 
 إذل يهدف إجتماعي مشروع أنو على التأمُت عرف ويلبت األمريكي فاالقتصادي .إليها ينتمي بعضو تلحق
 عدة من اخلطر عبئ نقل طريق عن حتاشيها ؽلكن واليت مؤكدة، غَت مالية رلاهبة خسائر بغرض رصيد تكوين

 .األشخاص من أورلموعة واحد شخص إذل أشخاص

 يفضل ؽلتلكو، منزل على احلريق ضد تأمينا يشًتي الذي الفرد أن على التأمُت عرف فريدان أن كما        
 مالية كبَتة ، خلسارة ضعيف إحتمال من خليط متحمال يبقى أن من بدال مؤكدة صغَتة مالية خسارة حتمل

 .التأكد عدم حالة من التأكد حالة يفضل فهو شيئا ؼلسر ال بأن كبَت وإحتمال

عمل من أعمال التنظيم واإلدارة وذلك ألنو يقوم بتجميع أعداد كافية من ":  على أنو Knight     يعرفو 
احلاالت ادلتشاهبة لتقليل درجة عدم التأكد إذل حد مرغوب فيو، فالتأمُت ما ىو إال تصوير دلبدأ استبعاد عدم 

 2"التأكد، وذلك بالتعامل يف رلموعات من احلاالت من التعامل يف حاالت مفردة 

  التأمين أسس: المطلب الثاني

 األخر و االقتصادي األساس على يركز من فمنهم التأمُت، أسس حتديد بيان يف الفقهاء اختلف  لقد         
 .فٍت أساس أنو يرى من منهم و القانوين، األساس على

يعتمد باألخص على نظريتُت إال أهنم اختلفوا حول معيار حتديد ىذا :  للتأمين االقتصادي األساس -1 
 .الضمان فكرة إذل يرجعها اآلخر البعض و احلاجة فكرة إذل يرجعها من األساس فمنهم

                                                           
1

 82ػٍغى ػبذِ ، انتأيٍٍ فً انماَىٌ انجضائشي، يشجغ عابك ، ص  
2

 4يذًذ جىدث َاطش، يشجغ عابك ،ص  
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 ذلك و األمن، و للحماية احلاجة عن ناتج ىو التأمُت بأن الفكرة ىذه أصحاب يركز :احلاجة و التأمُت  نظرية-
اخلطر، فهذه النظرية  ىذا من شلتلكاتو و نفسو زتاية إذل اإلنسان يدفع ادلستقبل يف الوقوع ػلتمل خطر أي أنّ 

معُت  خطر من للحماية احلاجة توجد حيث األضرار من التأمُت أنواع دتتاز بكوهنا تفسر كافة

 ضمان عدم حالة لإلنسان يسبب اخلطر أنّ  على النظرية ىذه أصحاب يعتمد :الضمان و التأمُت  نظرية-
 ذلذا ضمان ادلادية الناحية من ػلقق الذي ىو التأمُت ، و االقتصادي و ادلارل ادلركز حتديد يف تتمثل اقتصادية

 الضمان معيار أن ذلك ادلهدد و يؤخد على ىذه النظرية أهنا ال تتصدى لبيان أساس التأمُت ، االقتصادي ادلركز
 تصلح ال مث من إبرامو،و  بعد التأمُت على يًتتب اليت النتائج من نتيجة إال ليس ىذه النظرية عليو تقوم اليت

. لو أساسا

 كيفية يف اختلفوا لكن زلض قانوين التأمُت أساس أي ادلذىب ىذا أنصار يرى :للتأمين القانوني األساس- 2
 ينتج الذي للتأمُت احملدد القانوين ادلعيار ىو اخلطر أن يرى فالبعض ، عليو يعتمد الذي العنصر أو معيار حتديد

 للمؤمن ادلؤمن يدفعو الذي التأمُت مبلغ أي التعويض بأن آخر طرف يرى بينما ، الضرر يسببو الذي الضرر عنو
 .للتأمُت ادلعيارالقانوين لو و ىو

 ىو التأمُت أن إذ ، زلتمل ضرر إصالح يستهدف أن البد التأمُت أن االجتاه ىذا يرى :الضرر و التأمُت  نظرية-
 إصالح منو اذلدف كان إذا إال احلماية ىاتو ػلقق ال وىو ، ادلستقبل يف الوقوع زلتملة أخطار من احلماية نظام

 نالحظ و.التأمُت أساس ىو الضرر فإن ذلك على و ، ادلالية اإلنسان ذمة يصيب و اخلطر يسببو الذي الضرر
 وجود على يؤكدون النظرية ىذه أنصار أن من الرغم على التأمُت أنواع لكافة أساسا يصلح ال ادلعيار ىذا بأن

 .فيها الضرر عنصر

 من اذلدف إظلا و ، ذاتو حدّ  يف الضرر ليس التأمُت أساس أن النظرية أنصار يرى :التعويض و التأمُت  نظرية-
 يوجد التعويض ىذا ألن ، اخلطر وقوع عند لو للمؤمن ادلؤمن يدفعو الذي التأمُت مبلغ أي ، التعويض ىو التأمُت

 اإلنسان زتاية ىي و التأمُت أنواع و يؤخذ على ىذه النظرية بأهنا ال تتفق مع الطبيعة احلقيقية  لعملية كافة يف
 1.عليها تقوم اليت الفنية األسس و اخلطر من

يرى الفقهاء الذين  نادوا هبذا ادلذىب تأسيس التأمُت وفق أسس فنية وذلك :  األساس الفني للتأمين- 3
بإحداث عملية تعاون يقوم هبا ادلؤمن بتنظيمها بتجميع ادلخاطر اليت يتعرض ذلا و إجراء ادلقاصة وفق قوانُت 

غَت أهنم انقسموا إذل فريق النادي حبلول التعاون ادلنظم على أساس سبيل التبادل ادلبٍت على الصدفة , اإلحصاء
 .و فريق ينادي بنظرية التأمُت كمشروع منظم فنيا, البحتة

                                                           
1

 دٌغًبش 04 – 3انًهتمى انذونً انغابغ دىل دوس لطاع انتأيٍٍ فً تًٍُت اإللتظاد انىطًُ، جايؼت دغٍبت بٍ بىػهً   بانشهف ٌىيً  

  4  ص 2012
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تعتمد ىذه النظرية يف حقيقة األمر على عملية    :نظرية حلول التعاون علة سبيل التبادل زلل الصدفة البحتة-
فادلؤمن ذلم ىم الذين يضمنون تغطية سلاطرىم بأنفسهم و , التعاون بُت ادلؤمن ذلم الذين توجهون سلاطر متشاهبة

التعاون بُت األعضاء وفقا ألسس فنية حتدد منذ قبل كتحديد القسط , يقتصر دور ادلؤمن على اإلدارة و التنظيم
 .الذي يدفعو كل عضو مع درجة احتمال وقوع اخلطر

لقد اعتمدت ىذه النظرية على األساس الفٍت مهملة األساس القانوين الذي ىو مكمل للجانب الفٍت للتأمُت، و 
ىذا ما يولد نقص فيما مدى فعالية ىذه العملية إذا اىتمت بعملية التعاون ادلنظم الذي يقوم جبلب ادلنفعة 

للمؤمن و دل هتتم مبركز ادلؤمن لو و حقوقو و التزاماتو و بالتارل ىناك فجوة يف ىاتو النظرية يستوجب عل ادلشروع 
. إستدراكها و ذلك من خالل اجلمع بُت كل من ادلعيار القانوين و ادلعيار الفٍت للتأمُت

          شلا سبق يظهر بأن النظريات السابقة تنظر إذل جانب واحد من جوانب التأمُت حيث يقتصر بعضها 
على اجلانب اإلقتصادي و البعض اآلخر على اجلانب القانوين و الفٍت، لكن يف حقيقة األمر ال ؽلكن اإلستغناء 

عن معيار من ىذه ادلعايَت الثالث أو الفصل بينهما يف عقد التأمُت، إذاً فالتأمُت ىو التعاون بُت ادلؤمن ذلم القائم 
على أسس فنية الذي ينظمو ادلؤمن و يلتزم فيو بتغطية اخلطر مقابل التزام ادلؤمن ذلم بدفع األقساط،  من ىذا 

 1.نستنتج بأن عقد التأمُت ينطوي على أسس قانونية و اقتصادية و فنية جتعلو شليز عن باقي العقود األخرى

 تقسيمات وأنواع التأمين: المطلب الثالث

تتنوع تقسيمات التأمُت يف الوقت احلاضر وبصفة خاصة مع التطورات السريعة يف العصر احلديث، حبيث أصبح 
 :ىذا النظام ؽلتد إذل رلاالت شىت، وؽلكننا يف ىذا الصدد تقسيم التأمُت تبعا لعدة معايَت وىي

  :التقسيم تبعا للخطر المؤمن عليه  -1 

 :طبقا ذلذا ادلعيار صلد ثالثة أنواع للتأمُت وىي 

 وىي التأمينات ادلتعلقة باإلنسان، من حيث وجوده وحياتو، أو من حيث صحتو :التأمُت على األشخاص -(أ
وسالمتو، مثل التأمُت من ادلرض، ومن العجز، ومن احلوادث ادلختلفة اليت تصيب اإلنسان، ويهدف إذل دفع مبلغ 

من ادلال إذا حتققت الكارثة بصرف النظر عن الفرد الذي ينشأ عنو، فال ؼلضع دلبدأ التعويض حيث يستورل 
ادلؤمن لو على مبلغ التأمُت ادلتفق عليو بكاملو، إذا حتقق اخلطر ادلؤمن منو، دون النظر إذل نتيجة الضرر الذي 

التأمُت على احلياة، وتأمُت احلوادث : أصابو، بل حىت إذا دل يصب بأي ضرر ويشمل على نوعُت أساسُت
 .الشخصية

                                                           
1

 5انًهتمى انذونً انغابغ ، انًشجغ انغابك ، ص  
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ويشمل تأمُت األخطار اليت تصيب شلتلكات األشخاص، وىذا اجملال أوسع للتأمُت، :  تأمُت ادلمتلكات (ب
 .إخل...ويدخل يف التأمُت من األخطار ليت مصدرىا اإلنسان كالسرقة، أو طبيعية كالزالزل، الفيضانات واألعاصَت

ويتعلق باألضرار اليت تصيب الغَت ويكون الشخص مسؤوال عنها ويدخل ضمن ىذا :  تأمُت ادلسؤولية ادلدنية (ج
قابض مبلغ )، ادلتضرر(دافع األقساط)، ادلؤمن لو (شركة التأمُت)ادلؤمن : النوع من التأمُت ثالثة أطراف ىي

، وال ؽلكن اعتبار ادلتضرر ىو ادلستفيد، واخلطر ادلؤمن منو يف التأمُت ىو ادلسؤولية، وليس ىو الضرر الذي (التأمُت
 1  .يصيب ادلتضرر، بل ىو الضرر الذي يصيب ادلؤمن لو من رجوع ادلتضرر عليو

 :التقسيم العلمي للتأمين -2

ويشمل كافة التأمينات ادلتعلقة بوفاة أو حياة الشخص نفسو أو االثنُت معا، حيث توجد : التأمُت على احلياة- (أ
 .وثائق تغطي حالة احلياة فقط، واألخرى تغطي حالة الوفاة، ونوع آخر يغطي احلالتُت معا

حيث يشمل تأمُت ادلمتلكات وادلسؤولية ادلدنية للغَت، وتأمُت ادلمتلكات يغطي ادلخاطر اليت : التأمُت العام-(ب
 .إخل...يتعرض ذلا شخص أو ادلسؤولية يف شلتلكاتو ومنها تأمُت احلريق

     :التقسيم حسب مجال الخطر - 3

 :ىذا ىو التقسيم التقليدي الذي ؽليز األنواع الكربى للتأمُت 

وىو النوع الذي سبق رتيع أنواع التأمينات األخرى يف النشأة، وؼلصص األخطار اليت هتدد : التأمينات البحرية (أ
 07-95السفن وزتولتها خالل رحالهتا، أو عند إرسائها بادليناء، وكل عملية نقل حبري، وقد نظم األمر رقم 

 2.  ، كل أنواع التأمينات ووضع بأحكامها25/01/1995ادلتعلق بالتأمينات والصادر بتاريخ 

ظهر ىذا النوع بعد ظهور التأمينات الربية، وهتدف إذل تغطية األخطار اليت هتدد الشخص : التأمينات الربية (ب
 .تأمينات على األضرار، وتأمينات على األشخاص: يف الرب وتنقسم إذل

وىي أحدث عهدا من التأمينات البحرية والربية، وقد ظهرت مع ظهور الطائرات، وهتدف : التأمينات اجلوية (ج
إذل تغطية األخطار اليت تتعرض ذلا أو حتدثها ادلركبات اذلوائية، أثناء رحالهتا، أو عند توقفها يف ادلطار، رتيع 

 أيضا ىذا النوع من التأمينات ووضع 07-95األخطار اليت تتعلق بعملية النقل اجلوي، وقد نظم األمر رقم 
. أحكامو

                                                           
1 -H.de Moulin, Beaufort, Assurances et responsabilité, edition Dunod, Paris,1978, p72  

 
2

 2 ص1995 ياسط 8 انظادسة بتاسٌخ 13 انجشٌذة انشعًٍت سلى 
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  :التقسيم على أساس العالقة مع النظام العام -4

 .يكون التأمُت حسب ىذا التقسيم إما اختياريا أو إلزاميا

وىي التأمينات اليت يقوم ادلؤمن لو بالتعاقد عنها اختياريا إذا ما رغب يف تفادي األعباء : التأمينات االختيارية (أ
 .ادلالية ادلًتتبة عن سلاطر معينة زلتملة

التأمينات :  وىي التأمينات اليت يلتزم ادلؤمن لو بالتقاعد عنها وفقا ألحكام القانون مثال:التأمينات اإللزامية (ب
، التأمينات على السيارات، والتأمينات دلمارسة (ضد اإلصابات من أمراض مهنية، أو حوادث العمل)االجتماعية 

، باإلضافة إذل التأمُت من الكوارث الطبيعية (كالتأمُت على ادلسؤولية من طرف ادلقاولُت وادلهندسُت)ادلهن اخلطَتة 
. و ىو حديث النشأة يف اجلزائر

 :التقسيم حسب الهيئة التي تقوم بدور المؤمن- 5

 .ظليز ضمن ىذا التقسيم كل من التأمُت التجاري والتعاوين، الذايت وصناديق اإلعانات

ينشأ عندما يتفق عدد من األشخاص ويتعرض كل واحد منهم خلطر معُت، مع ":  التجاري"التأمُت التبادرل - (أ
إمكانية تقدير اخلسارة ادلالية اليت ؽلكن أن حتل هبم عند وقوع اخلطر، على أن يساعلوا رتيعا يف تكوين رصيد 

لتعويض كل من تقع اخلسارة بو، و كذلك إتفاقهم ادلسبق على توزيع األرباح اليت تتحقق من جراء نشاط 
 .رتعيتهم

يقوم ىذا النوع على اجلمعيات التعاونية اليت تنشأ فقط ذلذا الغرض، أو ألغراض سلتلفة : التأمُت التعاوين- (ب
يكون التأمُت واحد منها، وإذا نظرنا ذلذه اجلمعيات كجمعيات تأمُت صلدىا تشبو إذل حد ما رتعيات التأمُت 

 .التبادرل، حيث يكون الغرض منها التعاون وليس الربح

يرى بعض رجال األعمال أن ما يدفعونو من أقساط يفوق ما يدفعو ادلؤمن من تعويضات، : التأمُت الذايت- (ج
ويعتقدون أهنم قادرين على تكوين إحتياطي خاص يعوضون منو يف حالة وقوع الضرر، ذلذا ؼلصصون من 

أرباحهم مبلغا سنويا يضعونو جانبا وبذلك يتكون لديهم بعد مدة مبلغ من ادلال، وىذا النوع ما ىو إال إدخار 
 .دلواجهة اخلسائر ادلالية اليت ؽلكن أن تنتج عن حتقق أخطار معينة

يكون رلموعة من أفراد اجملتمع رتعيات حيث تربطهم مهنة واحدة أو ": اإلعانات"صناديق التأمُت اخلاص- (د
عمل واحد أو صلة إجتماعية أخرى، بغرض أن تؤدي ألعضائها تعويضات مالية أو مرتبات دورية زلددة يف 

حاالت معينة كالزواج أو حلول إحدى ادلناسبات، التقاعد أو ضياع مورد الرزق أو احلاجة إذل نفقات تعليم أفراد 
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أسرة العضو، وال غلوز إصلاز صناديق اإلعانات لغَت األغراض ادلذكورة إال بقرار من وزير ادلالية، وبالتارل يتبُت لنا 
 1.أن اذلدف من ىذه اجلمعيات ىو التعاون

تقوم احلكومة بدور ادلؤمن عندما تالحظ أن شركات التأمُت تغارل يف األقساط وتفرض : التأمُت احلكومي- (ه
شروط تعسفية على ادلؤمن لو، أو عندما دتتنع عن قبول تأمينات معينة تعتربىا احلكومة ضرورة إجتماعية مثل 

.  التأمُت ضد أخطار احلروب، فقيام الدولة هبذا الدور يعود أساسا إذل اتساع مفهومها ونطاق عملها

الخصائص و المبادئ القانونية لعقد التأمين : المطلب الرابع 

: الخصائص القانونية لعقد التأمين - 1 

ال يستطيع ادلتعاقدان وفق إبرام العقد حتديد ما : ( Contrat Aleatoire )التأمُت عقد احتمارل - 
أي ال ؽلكن للطرفان حتديد , و مدى جسامة األضرار الناجتة عن حتقق ىذا اخلطر, إذا كان اخلطر يتحقق أم ال

مبلغ التعويض عند إبرام العقد وما ؽلكن االتفاق عليو ىو احلد األقصى دلبلغ التعويض  وقد نظم ادلشرع اجلزائري 
عقد التأمُت ضمن العقود االحتمالية يف الباب العاشر من الكتاب الثاين ادلخصص لعقودالغرر 

وتعٍت ىذه اخلاصية تبادل ادلزايا ادلًتتبة على :  (Contrat Honereux)التأمُت عقد معاوضة-  
فادلؤمن لو ملتزم بدفع القسط وادلؤمن ملزم بدفع ما يلتزم . فيأخذ كل طرف يف العقد مقابال دلا يعطي , التعاقد

 2. بدفعو عند حصول اخلطر

أي أنو يًتتب التزامات متقابلة    : ( (Contrat Synallagmatiqueالتأمُت عقد ملزم للجانبُت-  
وؼلتلف بذلك عقد التأمُت عن , فيكون كل منهما دائنا ومدينا يف نفس الوقت, يف ذمة كل من ادلؤمن لو وادلؤمن

. العقود األخرى ادللزمة جلانب واحد أي يكون أحد األطراف دائنا واألخر مدينا

حيث أنو ال يتم الوفاء بااللتزام  : ((Contrat Contenu التأمُت من العقود ادلستمرة أو الزمنية -
.  ادلًتتب عليو بصفة فورية وإظلا يستغرق مدة من الزمن ىي مدة نفاذ العقد

إال انو قد تشًتط شركات التأمُت على نفاذ العقد أن , و يتم باإلغلاب والقبول : التأمُت عقد رضائي - 
.   و مثل ىذا الشرط يؤجل تنفيذ العقد وال يؤجل انعقاده, يكون بعد توقيع الوثيقة أو دفع القسط
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 أي أن ادلؤمن يضع شروط العقد طبقا دلا يشتهيو ادلؤمن لو، ليس لو إال قبول تلك :التأمُت عقد إذعان         - 
حبيث ال قدرة لو على مناقشتها أو طلب تعديلها و لذا اعتٌت ادلشرع حبماية ادلؤمن لو من , الشروط أو رفض العقد

.  ىذه الشروط إذا كانت رلحفة

التأمُت عقد مدين بالنسبة للمؤمن لو، إال إذا كان ادلؤمن لو تاجرا أو اقًتن  :  التأمُت عقد جتاري أو مدين       -
أما بالنسبة لشركات التأمُت فهو جتاري بالنسبة للشركات ذات . العقد بأعمال جتارية، فانو يكون عقدا جتاريا 

بالتارل فان عقد التأمُت قد يكون . القسط الثابت، وعقد مدين بالنسبة لشركات التأمُت التعاوين أو االكتتاب 
 1.مدنيا أو جتاريا أو سلتلطا

 : المبادئ القانونية لعقد التأمين-  2
 إن توفر ىذا العنصر ىو أساسي لنجاح العقد بصفة عامة ونعٍت بو التزام أحد طريف  : مبدأ حسن النية        - 

وذلذا ادلبدأ دور كبَت . العقد بإعطاء الطرف اآلخر رتيع البيانات وادلعلومات الضرورية ادلتعلقة بالشيء زلل العقد
يف العقد أكرب من الدور الذي يلعبو يف العقود األخرى، ألنو ال يستطيع ادلؤمن يف كثَت من األحيان أن يكون 

فكرة واضحة عن طبيعة اخلطر ادلؤمن ضده ودرجة جسامتو، إال عن طريق البيانات اليت يدرل هبا ادلؤمن لو وذلذا 
. أوجب األمانة والصدق يف ادلعلومات

وتتمثل يف خوف ادلؤمن لو من وقوع , وتعترب من ادلبادئ الرئيسية لعقد التأمُت: مبدأ ادلصلحة التأمينية      - 
حادث ما قد يؤدي إذل ىالك الشيء ادلؤمن عليو أي باختصار ىي العائد أو ادلنفعة ادلادية اليت تعود للمؤمن 

.  نتيجة بقاء الشيء ادلؤمن عليو على حالو

إن مصطلح القريب ال يعٍت بالضرورة القرب الزماين أو ادلكاين وخاصة يف عقد  : مبدأ السبب القريب-       
التأمُت، ويف ىذه احلالة فالسبب القريب ىو الذي أدى إذل حدوث اخلسارة، أو بدأ سلسلة حوادث متصلة أدت 

فمثال يف حالة وقوع زلزال والذي أدى . يف هنايتها إذل وقوع اخلسارة، دون تدخل أي مؤثر خارجي أو مستقل 
بدوره إذل حدوث انفجار أنابيب الغاز واشتعاذلا يف منزل أحد ادلؤمن عليهم ضد احلريق يكون ادلؤمن يف ىذه 

احلالة غَت ملزم بدفع التعويض ألصحاب ادلنزل، ألن السبب القريب للخسارة ىو الزلزال وادلنزل غَت مؤمن عليو 
.  ضد أخطار الزالزل

ىو ادلبلغ الذي يدفعو ادلؤمن للمؤمن لو عند حتقق اخلطر أي أن عقود تأمينات : مبدأ التعويض        - 
حىت ال يثري أحد , ادلمتلكات وادلسؤولية تعوض ادلستأمن عن خسارتو ادلالية نتيجة حتقق احلادث ادلؤمن لو

واذلدف األساسي من ىذا ادلبدأ ىو منع , الطرفُت وىو ادلستأمن عادة على حساب الطرف األخر وىو ادلؤمن
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كما ينطبق على رتيع أنواع التأمُت عدا تأمينات , استخدام التأمُت بواسطة ادلؤمن لو يف احلصول على ربح
.  األشخاص ألنو ال ؽلكن تقدير قيمة حياة شخص نقديا

حيث يعاجل ىذا ادلبدأ حالة الكفاية وحالة دون الكفاية ، يقال أن التأمُت  : النسبية يف دفع التعويض          - 
كافيا إذا كان مبلغ التأمُت مساويا أو أكرب من قيمة الشيء موضوع التأمُت وقت احلادث، أما إذا كان دون 
أما . الكفاية فيكون مبلغ التأمُت يف العقد وادلدفوع على أساسو قسط التأمُت أقل من القيمة الفعلية ادلؤمن عليها

طريقة الدفع فادلؤمن ال يدفع إال جزء من اخلسارة تتناسب مع نسبة مبلغ التأمُت إذل قيمة الشيء موضوع التأمُت 
. عند وقوع اخلسارة

إال أن رلال ىذه , فإذا قام ادلؤمن بدفع التعويض قيامو بسداد قيمة التعويض : مبدأ احللول يف احلقوق - 
احللول ادلؤمن يظل من صايف التعويض الذي التزم بدفعو لألخر إذل احلد الذي ال يستفيد ادلؤمن معو أكثر شلا 

فإذا زاد ادلبلغ احملصل على ادلبلغ ادلدفوع كتعويض وجب على ادلؤمن دفع الفرق إذل ادلستأمن والذي حدثت , دفع
.  لو اخلسارة

إن ىذا ادلبدأ ومبدئي التعويض واحللول ػلملون ىدفا ىو أال يعمل ادلؤمن لو  : ادلشاركة يف عقد التأمُت - 
إال مرة واحدة فقط وبذلك وضع حد لكسب غَت , قيمة التعويض الذي يستحقو نتيجة وقوع خطر معُت

, فيعٍت ىذا ادلبدأ توزيع اخلسارة على رتيع ادلؤمنُت ادلشًتكُت يف تغطية احلادث ادلؤمن منو بطريقة عامة, ادلشروع
حيث ال يتحمل أي واحد منهم أكثر من نسبة نصيبو يف التأمُت إذل رلموع التأمينات ادلعقودة على موضوع 

 1.  التأمُت

عناصر عملية الـتأمين و وسائل توزنها : المبحث الثاني

دتع،  ادلج    يؤدي التأمُت دور ىام يف احلياة اإلقتصادية واإلجتماعية بفضل ما يقدمو من أمان وطمأنينة ألفراد
.  وىو نظام يصمم ليقلل من األخطار اليت قد حتدث مستقبال

إلبراز ىذا الدور سيتم التعرض أوال إلجراءات عملية التأمُت وعناصر التأمُت كمطلب ثاين مث وسائل توازن عملية 
. التأمُت و يف األخَت أعلية التأمينات

عملية التأمين  : المطلب األول  

تتضمن إجراءات التأمُت كل من الطلب واإلشعار بالتغطية، إبرام العقد مث إصداره،    :إجراءات التأمين     
 .عند وقوع اخلطر ادلطالبة بالتعويض
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  يتقدم الراغب يف التأمُت ضد خطر معُت ويكون لو فيو مصلحة تأمينية بطلب إذل شركة : الطلب
يأخذ الطلب شكل إستمارة تتضمن .التأمُت، إما بطريقة مباشرة يف مكتبها أو غَت مباشرة بواسطة وكيلها العام

عدة أسئلة تتطلب اإلجابة عليها الدقة والصراحة، فتتجمع لدى شركة التأمُت البيانات الضرورية اليت على 
أساسها تقرر قبولو أو رفضو، فبعد إستالم ادلؤمن طلب التأمُت يقوم بإجراءات معينة، ففي تأمُت ادلمتلكات 

ضد احلريق مثال غلب ذكر مسببات احلريق احملتملة، كما أنو يف التأمُت على احلياة ادلؤمن لو يلتزم بإظهار 
. الكشف الطيب وبالتارل معرفة حالتو الصحية

 يكون مبثابة قبول مؤقت لتغطية اخلطر من قبل ادلؤمن، ويتضمن إتفاق مبدئي للطرفُت يف :  إشعار التغطية
الرد النهائي على طلب التأمُت، وبذلك تسقط التغطية بعد إنتهاء مدة اإلتفاق ادلؤقت إذا قرر ىذا  إنتظار إعالن
الطلب، وإما أن يعترب اإلشعار إثباتا مؤقتا للقبول النهائي وبذلك يكون تسليم عقد التأمُت للمؤمن  األخَت رفض

 .وقت لو مسألة
 يلتزم ادلؤمن وادلؤمن لو بكل ما يرد يف العقد من شروط، وذلك بعد إصداره وىي : إصدار عقد التأمُت

 .عملية التأمُت آخر مرحلة إلدتام
 يعترب دفع التعويض ادلًتتب على التأمُت عند وقوع اخلطر الوظيفة اليت يؤديها التأمُت :  ادلطالبة بالتعويض

للمجتمع، فادلؤمن ال ؽلكنو أن يفي بتعهده وإلتزامو بدفع التعويض ما دل يستلم إشعار بادلطالبة من قبل ادلؤمن 
لو، وتشًتط بعض شركات التأمُت أن تستلم اإلشعار مبأل استمارة خاصة معدة ذلذا الغرض، حىت ؽلكن معرفة 

البيانات الضرورية للبت يف الطلب والرجوع للملفات إلستخراج عقد التأمُت والذي على أساسو جتري 
ادلفاوضات لتقدير اخلسائر، خاصة إذا كانت جزئية، وتقسيمها على ادلؤمنُت إذا كان اخلطر تغطيو عدة عقود 

 1. لدى شركات سلتلفة وادلفاضلة بُت دفع مبلغ التعويض نقديا أو عينيا يف حالة تأمُت ادلمتلكات والبضائع

 عناصر التأمين :المطلب الثاني 

مبا أن التأمُت عقد بُت طرفُت، مؤمن و مؤمن لو من خاللو يتم االتفاق على مبلغ معُّت ىو القسط ادلؤمن        
كما ػلتمل ادلؤمن إمكانية وقوع اخلطر، حيث يتعّرض ادلؤمن لو يف حالة وقوعو، مببلغ التأمُت احملّدد يف العقد، و 

 . اخلطر، القسط، مبلغ التأمُت:على ذلك فإن العناصر اجلوىرية يف التأمُت ىي 

 ىو ظاىرة ذات طابع معنوي، يبدو أثرىا عند اختاذ الفرد لقراراتو اليومية شلّا يًتتب : الخطر المؤمن منه: أوال 
معو حالة الّشك أو اخلوف أو عدم التأكد من النتائج لتلك القرارات اليت يتخذىا ىذا الشخص بالنسبة دلوضوع 

و اخلطر يف رلال التأمُت، ىو ضرر متوقع احلدوث مبٍت على االحتماالت اليت تتفاوت فيما بينها، .  أو قرار معُّت 
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 وفاة، مرض، عجز أو احتماالت متعلقة بادلمتلكات مثل احلريق، :بُت احتماالت متعلقة باألشخاص مثل 
. التصادم، السرقة، االهنيار، التزوير، غرق سفن إذل غَت ذلك من األخطار

 :و لكي يكون اخلطر قابال للتأمُت ال بد من توفر الشروط التالية 

.  أي يقوم على فكرة االحتمال:أن يكون اخلطر حادث زلتمل الوقوع - 

.  إذ ال يكون التأمُت على خطر وقع:أن يكون اخلطر حادثا مستقال - 

 فقدان عنصر االحتمال و أصبح حتقق اخلطر ىنا مبشيئة ىذا :أن ال يكون متعلقا مبحض إرادة أحد الطرفُت -
. الطرف

 ال غلوز التأمُت من األخطار ادلًتتبة على أعمال هتريب أو ادلتاجرة :أن يكون مشروعا غَت سلالفا للنظام العام - 
. بادلخدرات

  ىو ادلقدار النقدي الذي يلتزم ادلتعاقد بدفعو بصورة أو بأخرى إذل ادلؤمن :القسط أو مقابل التأمين: ثانيا 
سواء كان ادلؤمن لو ىو ادلتعاقد أو ادلستفيد عند وقوع اخلطر ادلؤمن منو وحتقق , وذلك مقابل العملية التأمينية

. اخلسارة ادلادية 

 كما ىو ادلقابل ادلارل الذي يلتزم ادلؤمن لو بدفعو لتغطية اخلطر الذي يأخذه ادلؤمن على عاتقو حيث 
ويف حالة وقوع خطر غَت مؤكد وحىت ال ؼلسر من العملية غلب   أن ػلصل , نعلم أنو يلتزم ادلؤمن بدفع مبلغ مارل

حيث يعترب القسط عنصر جوىري يف التأمُت , من ادلؤمن لو على قسط كايف لتغطية اخلطر ادلطلوب التأمُت ضده
أي ادلبلغ  (ذتن التأمُت )فهو ضروري لقيام التأمُت وإال كان باطال وعليو ؽلكن تعريفو على أنو, دلا للخطر من أعلية

: و يتكون القسط شلا يلي. ادلًتتب على ادلؤمن لو جتاه ادلؤمن 

وىو مقابل اخلطر الذي يغطيو و يتوقف قيمتو على درجة احتمال وقوعو و مدى جسامة ما :  القسط الصايف- 
. يقع من خسارة

ولذلك فإن عالوات القسط حتتوي على نفقات اكتتاب , يسعى ادلؤمن دائما إذل حتقيق ربح:  عالوة القسط- 
. باإلضافة إذل ىامش الربح ألن ادلؤمن يف حد ذاتو يعترب تاجرا, العقود و نفقات اإلدارة و الضرائب

 يتمثل يف األداء الذي يلتزم بو ادلؤمن يف النهاية يف مبلغ من النقود تدفع إذل ادلؤمن لو عند : مبلغ التأمين: ثالثا
ففي تأمُت . حتقق احلادث ادلؤمن منو و ؼلتلف حتديد أداء ادلؤمن يف تأمُت األشخاص عنو يف تأمُت األضرار

األشخاص يكون مبلغ التأمُت زلددا باتفاق بُت ادلؤمن لو و ادلؤمن دون أية عالقة بُت مبلغ التأمُت و ما سيلحقو 



 اإلطار العام للتأمُت و شركات التأمُت                                                                                                                   :انفظم األول 
 

16 
 

من ضرر حيث يكون القسط منو االدخار و تكوين رأس ادلال عن طريق دفع أقساط معينة، أما يف تأمُت األضرار 
: فيتجدد ادلبلغ بثالثة عوامل

. مبلغ التأمُت ادلتفق عليو يف العقد- 

. مقدار الّضرر الذي يلحق ادلؤمن لو- 

 1. قيمة الشئ ادلؤمن عليو- 

وسائل توازن عملية التأمين : المطلب الثالث

و لذا يفرض ادلشرع على , إن التسيَت األمثل للتعاونية ال يكفي وحده لتوازن العمليات يف نشاط التأمُت 
فهي يف صاحل ادلؤمن ذلم من جهة و تسمح للمّؤمنُت بالبقاء و احملافظة على , ىيئات التأمُت تكوين إحتياطات

 .وضعيتهم يف السوق

و اللجوء إذل وسائل ,         و تتشكل ىذه الوقاية عرب وسائل داخلية و اليت تتمثل يف سلتلف اإلحتياطات الفنية
   .خارجية كالتأمُت ادلشًتك و إعادة التأمُت

  :الوسائل الداخلية- 1

   على شركات التأمُت أن حتتفظ بأموال إحتياطية دلواجهة اإللتزامات ادلستقبلية أو ادلطالبات اليت  :اإلحتياطات *
و ؽلكن حصر سلتلف اإلحتياطات اليت حتتفظ هبا عادة ىيئات التأمُت , قدمت ذلا و دل يتم تسويتها أو تسديدىا

 :و ىي

حبيث تصل ىذه األخَتة ,   إّن إصدار شركة تأمُت للوثائق يكون على مدار السنة:إحتياطات األخطار السارية- أ
فال بد أن ػلتفظ ادلّؤمن مببالغ مالية يف مواجهة , إذل هنايتها يف حُت صلد وثائق التأمُت دل تنتهي مدهتا بعد

 .األخطار السارية و تشمل الوثائق السارية ادلفعول يف هناية السنة ادلالية

لذا حتتفظ , ىي حتدث من خسائر غَت متوقعة أو خارقة للعادة:   اإلحتياطي على التعويضات حتت التسوية- ب
و , شركات التأمُت سنويا جبزء من أرباحها لتغطية األخطار اليت قد حتدث نتيجة كوارث طبيعية أو ظروف قاسية

 .يطلق على ىذا اجلزء باإلحتياطي اإلضايف
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  يعٍت ىذا النوع من اإلحتياطات أّن ادلّؤمن مدين إزاء ادلّؤمن ذلم أو :إحتياطي التعويضات حتت التسوية- ج
فقد يطالب ادلؤمن لو بالتعويض قبل هناية السنة و لكن ال ؽلكن ذلك ألسباب , ادلستفيدين من عقود التأمُت

 :متعددة منها

إجراءات التأكد من حدوث اخلطر للمؤمن ضده و إثبات العالقة السببية ادلباشرة اليت أدت إذل وقوع   -
 .احلدث وقتا طويل، حيث تنتهي السنة ادلالية دون حتقق ذلك

 .ػلدث الضرر يف تاريخ قريب من هناية السنة -

 .يقيم مبلغ التعويض دون أن يدفع إذل ادلؤمن لو -

و يقدر مبلغ اإلحتياط بالنسبة لكل , و ذلذا جتعل شركة التأمُت حتتفظ باحيتاطي التعويضات حتت التسوية
أما يف حالة ما دل يتم تقسيم اخلسارة بعد تأخذ بعُت اإلعتبار عوامل ترتبط بوقوع احلادث و مدى أحقية , متضرر

 .ادلؤمن لو يف التعويض

 :اإلحتياطي احلسايب- د

و ىو عبارة عن ادلبالغ اليت تقابل إلتزامات شركتو التأميٍت إزاء ادلؤمن ذلم مقيمة بطريقة رياضية طبقا  
و ذلا األخَت , و ؼلص يف ىذا النوع من اإلحتياطي التأمُت على احلياة, جلداول الوفيات و معدالت الفائدة

و منو فالحتياطي احلسايب ىو تلك الزيادة اليت يقبضها . التأمُت يف حالة البقاء و التأمُت يف حالة الوفاة, نوعان
, و قد يكون إرتاليا أو فرديا, ادلؤمن يف السنوات األورل من عقد التأمُت أو اجلزء الذي يدخر للمّؤمن لو

أما االحتياطي الفردي فهو نصيب كل مؤمن , فالحتياطي اإلرتارل ؽلثل ما ػلتفظ بو ادلؤمن لكل نوع تأمُت ؽلارسو
و نستطيع القول أن اإلحتياطات احلسابية تسمح للمؤمن أن يواجو خطرا متزايداً بدون , لو يف االحتياطي اإلرتارل
 1 .أن يغَت من قيمة القسط

 :الوسائل الخارجية - 2

   قد جتد شركة التأمُت نفسها أحيانا أمام طلب التأمُت دلخاطر مركزة مبا يزيد على طاقتها   :إعادة التأمُت *
و حىت ال تضيع متعامليها حتتفظ جبزء يف حدود طاقتها و حتول , حبيث أن إمكانياهتا ادلالية ال تسمح ذلا بقبولو

و يطلق على ىذه , و بالتارل توزع اخلطر على عدة مّؤمنُت, الباقي إذل شركات تأمُت أخرى أو إذل عدة شركات
بينما تلقب الشركة اليت أعيد التأمُت لديها , تسمى شركة التأمُت األوذل بادلؤمن ادلباشر" بإعادة التأمُت"العملية 

   .بشركة إعادة التأمُت
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و ىو ذلك العقد " عقد إعادة التأمُت" و ينظم العالقة ما بُت ادلّؤمن األصلي و شركة إعادة التأمُت عقد يسمى 
الذي بو يتنازل ادلؤمن إذل شخص آخر ىو معيد التأمُت بكل أو جبزء من األخطار ادلؤمن عليها، حبيث أن ادلؤمن 

و تتنوع طرق عمليات . ىذا األخَت ال تربطو عالقة مباشرة مبعيد التأمُت, يبقى ادلسؤول الوحيد أمام ادلؤمن لو
 1:إعادة التأمُت أعلها

ففيو يعاجل كل عملية على حدة فيقدم ادلؤمن األصلي قصاصة بعدد ,  فهو عقد مستقل:الطريقة اإلختيارية- أ
و عند توقيعها من طرف معيد , (...مبلغ اإلحتفاظ, القسط )معيدي التأمُت حتتوي على رتيع تفاصيل اخلطر

 .و يعاد العملية عدة مرات إذل أن ؽلتص كل ادلبلغ ادلعروض, التأمُت األول معينا نسبة القبول ادلرغوب فيها

و بالرغم من أن ىذه الطريقة تعاجل عقود التأمُت بصفة مستقلة إال أن إجراءات تنفيذىا تأخذ وقتا طويال قد 
 .يعرض ادلؤمن ادلباشر إذل خطر وقوع احلادثة

 يقوم ادلؤمن ادلباشر بعقد اتفاقية مع معيد أو أكثر للتأمُت حيث يوافق الطرف األول :إعادة التأمُت باالتفاقية- ب
و , على التنازل عن عمليات التأمُت الداخلة يف حدود اإلتفاقية و يوافق الطرف الثاين على قبول ىذه العمليات

  :ىنا تسَت األمور بشكل تلقائي عكس التأمُت اإلختياري و يأخذ التأمُت باإلتفاقية صورتُت و علا

. االتفاقية النسبية- 

 .اتفاقية زيادة اخلسارة- 

و تطبق على رتيع األقساط , (حتدد مسبقا)فاالتفاقية النسبية تعٍت فيها يعاد تأمُت جزء من األقساط بنسبة ثابتة 
أما اتفاقية زيادة اخلسارة فتتحمل شركة التأمُت جزءا معينا من اخلسارة و تتحدد , اليت يتحملها شركة التأمُت

 .النسبة حسب االتفاقية مسبقا بينما تتحمل ما يزيد عن ذلك شركة إعادة التأمُت

  يعمل التأمُت ادلشًتك على توزيع األخطار على عدد معُت من ادلؤمنُت بنسب متساوية أو :التأمُت ادلشًتك- ج
و ىي عملية يقوم مبوجبها عدة مؤمنُت غَت متضامنُت بتغطية نفس اخلطر يف إطار إبرام عقد تأمُت , غَت متساوية

و فيو توزع األخطار بنسب يتفق عليها يف العقد يف حُت ختول مهمة التسيَت و اإلدارة من بداية العقد إذل , وحيد
هنايتو أو فسخو إذل ادلّؤمن الرئيسي مقابل عمولة يتقاضاىا ىذا األخَت و يسمى ادلؤمنون اآلخرون بادلشاركُت يف 

 :التأمُت التابعُت للتأمُت ادلشًتك صنفان
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حيث يقوم ادلؤمن الرئيسي مبناقشة العقد مع شركائو و ؼلص األمر نسبة   :التأمُت ادلشًتك بالًتاضي  - أ
و صلد ىذا النوع , و بعدىا يقيم حصة كل شريك يف التعويض دلطالبتو هبا... شروط الضمان, ادلشاركة

 .يناسب أكثر التأمُت على األخطار اجلسيمة
و فيو حتدد اإلجراءات و ظلادج التسيَت مسبقا يف : POOLالتأمُت ادلشًتك مسَت من طرف رلمع  - ب

 1.إطار رلمع التأمُت ادلشًتك

أهمية التأمين  :  المطلب الرابع 

: تكمن أعلية التأمُت يف الوظيفة اليت يؤديها، وإذا دتعنا فيو جيدا صلده يؤدي رلموعة من الوظائف اذلامة نذكر منها

حيث أن الوظيفة األساسية للتأمُت ىي نقل عبء اخلسارة الناجتة عن وقوع اخلطر من  :تحويل الخطر-  1
 .األفراد وادلؤسسات إذل شركات التأمُت

ففي حالة التضخم إن , ؽلكن بالتأمُت تفادي حاالت التضخم والكساد :التحكم في التوازن االقتصادي-2
التوسع يف التأمينات اإلجبارية وخاصة التأمينات االجتماعية يعمل على سحب قدر كبَت شلا يف أيدي الناس من 

أما يف حالة الكساد ؽلكن للدولة أن تزيد من سلصصات ادلرضى والعاطلُت عن العمل , النقود فتقل القدرة الشرائية
. وضلوىم فتكثر النقود يف أيدي الناس وتزيد بالتارل القدرة الشرائية

, ال توافق ادلصارف عادًة على اإلقراض ما دل يوثق القرض بوثيقة ائتمان تضمن ذلم حقوقهم  :زيادة االئتمان- 3
لذلك فإن أصحاب , وىم ال يقبلون ىذه الرىون ما دل تكن مؤمنة ضد الفناء واذلالك, وىو ما يعرف بالرىن

األموال يطالبون من يقرضوىم بتوثيق ديوهنم برىون معينة من عقار وغَته ويطالبوهنم أيضا بالتأمُت على وثائق 
. االئتمان ىذه حىت إذا وقع اخلطر على الرىونات قام التأمن مقامها

إن جتمع األقساط التأمينية اليت تقوم شركة التأمُت بتحصيلها من ادلؤمن عليهم يعمل  :تكوين رؤوس األموال- 4
. على تكوين رؤوس أموال تكون أحياناً كبَتة جداً 

حيث أن األموال اجملمعة لدى شركة التأمُت تستخدم كذك  يف دتويل ادلشاريع  :  تمويل المشاريع االقتصادية-5
 .االقتصادية

إن التأمُت غللب األمن والطمأنينة والراحة واذلدوء للجميع فأصحاب ادلصانع  :بث األمن والطمأنينة- 6
مطمئنون إذل سَت مصانعهم وصلاحها وأصحاب األموال واثقون من سالمة أمواذلم وأصحاب البيع والشراء 
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والتعامل مع البضائع مطمئنون إذل سالمة بضائعهم والعمال مطمئنون بأهنم سيحصلون على تأمينات البطالة 
 1.والعجز يف حال ترك العمل أو الشيخوخة

ماهية شركات التامين  : المبحث الثالث 

     تعترب شركات التأمُت مؤسسة مالية تعمل على رتع أقساط التأمُت لتعيد إستثمارىا، فتحقق بذلك عوائد 
لإلقتصاد وتساىم يف تقدًن اخلدمات اإلجتماعية إذل أفراد اجملتمع ، كما بامكاهنا حتقيق قدر من األرباح طادلا ىي 

 .تتبع سياسة حتليل ودراسة سلتلف البيانات ادلتوفرة لديها عن ادلؤمن ذلم

      تقوم شركات التأمُت بدور مزدوج فهي تتلقى األموال من ادلؤمن ذلم وتعويضهم عند حتقق األخطار ادلؤمن
ضدىا،كما تعمل كوسيط يقبل األموال اليت تتمثل يف األقساط اليت يقدمها ادلؤمن ذلم مث تعيد إستثمارىا نيابة 

عنهم مقابل عائد، لذا سنتعرض إذل تعريف شركات التأمُت وكيفية تصنيفها ومصادر أمواذلا ومصاريفها، و 
. أشكال اإلسثتمار فيها و خصوصيتو

 تعريف شركات التأمين وتصنيفها: المطلب األول 

نتطرق أوال  تعترب شركات التأمُت من أىم ادلتعاملُت اإلقتصاديُت يف الدولة، وحىت نستطيع إدراك أعليتها غلب أن
 .إذل تعريفها، ومن ذتة تصنيفها لتشكيالت عديدة

 : تعريف شركات التأمين -1

و   حتصل شركات التأمُت على األموال لتعيد إستثمارىا يف مقابل عائد شأهنا يف ذلك شأن البنوك التجارية 
 صناديق اإلستثمار، ىذا العائد يشارك فيو ادلؤمن لو إما بطريقة مباشرة كما ىو احلال يف بعض وثائق التأمُت على

 2.احلياة أو بصفة غَت مباشرة من خالل دفع أقساط التأمُت، ويتم تصنيفها ضمن دائرة الشركات التجارية

 :تصنيف شركات التأمين - 2

 .تصنف شركات التأمُت وفقا لتشكيلة األنشطة التأمينية، وحسب شكلها القانوين

ؽلكن تقسيم شركات التأمُت وفق األنشطة اليت دتارسها لشركات   :التصنيف وفق تشكيلة األنشطة التأمينية- أ
 .العام، صناديق الضمان اإلجتماعي مث الشركات الشاملة التأمُت على احلياة وشركات التأمُت
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اليت جتمع  يشتمل نشاطها على كافة التأمينات ادلتعلقة بوفاة أو حياة ادلؤمن لو أو: شركات التأمُت على احلياة- 
 .(التأمُت ادلختلط  )بُت االثنُت 

النقل  ختتص بالتأمُت على ادلمتلكات وعادة ما يغطي أخطار احلريق والسرقة وتأمُت: شركات التأمُت العام- 
 بأنواعو، وكذلك التأمُت على ادلسؤولية ادلدنية جتاه الغَت كالتأمُت ضد حوادث السيارات

بتحمل حد  تعمل على تغطية تكاليف عالج ادلؤمن لو، حيث يلتزم ىذا األخَت: صناديق الضمان االجتماعي- 
 أدىن من تكاليف عالجو ويدفع الصندوق اجلزء الباقي؛

متخصصة يف  تصدر كافة وثائق التأمُت اليت تصدرىا األنواع الثالثة السابقة، وتكون غَت: الشركات الشاملة- 
 .نوع معُت

: حسب الشكل القانوين تأخذ شركات التأمُت شكلُت قانونُت علا  :التصنيف وفقا للشكل القانوين للشركة- ب
 .اليت عادة ما تكون لشركات التأمُت على احلياة شركات مساعلة وشركات الصناديق

التسيَت  تكون ادللكية يف يد زتلة األسهم العادية الذين ؼلتارون رللس اإلدارة الذي يتوذل: شركات ادلساعلة- 
 .والذي ذلم احلق يف الربح الصايف الذي حتققو

تكون يف يد  تشبو إذل حد كبَت شركات االستثمار ألهنا تتميز بضخامة احلجم، وملكيتها : شركات الصناديق- 
زتلة الوثائق التأمينية وىي ال تصدر أسهما بل حتل زللها وثائق التأمُت ادلكتتب فيها، وتدار من قبل خرباء 

 1.سلتصُت  

مصادر أموال شركات التأمين  :المطلب الثاني

 :تتكون موارد شركات التأمُت من ادلصادر التالية

 :أموال وحقوق المساهمين -1

تتمثل يف رأس ادلال ادلدفوع، واالحتياطات الرأمسالية اليت تكوهنا شركات التأمُت من األرباح احملتجزة، إما لتدعيم  
مركزىا ادلارل أو دلواجهة أي ظروف غَت متوقعة مستقبال مثل الكوارث، وتعترب ىذه األموال ىامش األمان األخَت 
حلملة الوثائق للحصول على مستحقاهتم التأمينية، وتتمثل ىذه األموال يف نسبة ضئيلة جدا من حجم األموال 

 .ادلوجهة لالستثمار يف شركات التأمُت
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 :أموال حقوق حملة الوثائق-2

 :وىي األموال ادلتجمعة نتيجة لتحميل أقساط التأمُت وتنقسم ىذه األموال إذل رلموعتُت 

  ويطلق عليها ادلخصصات الفنية لعمليات احلياة وتكوين األموال، وحتتوي :حقوق زتلة وثائق تأمينات احلياة- (أ
أىم مصادر أموال التأمُت على احلياة، وىو سلصص طويل  (أي الفٍت)على سلصصات فنية، ويعترب ىذا ادلخصص 

األجل نظرا لطول فًتات وثائق ىذا النوع من التأمينات، وتتزايد أموال ىذا ادلخصص من عام آلخر كلما زادت 
اإلصدارات اجلديدة يف وثائق التأمُت على احلياة، وإذل جانب ىذا ادلصدر الرئيسي ىناك أيضا سلصصات 

 .التعويضات حتت التسوية

 :  وتتمثل أىم مصادرىا يف ادلخصصات التالية:أموال التأمينات العامة- (ب

o بتكون من ادلصاحل احملتجزة من أقساط وثائق الناميات العامة و ادلدفوعة مقدما : سلصص األخطار السارية
عن سنوات قادمة لتغطية األخطار السارية مستقبال عن إصدارات ىذا العام، وىذه األموال وان كانت بطبيعتها 

آلخر ، و تعترب قصَتة األجل ألن غالبية وثائق التأمينات العامة، وثائق سنوية ، إال أهنا تزداد وتًتاكم من عام 
على األخص كلما زادت اإلصدارات اجلديدة من وثائق التأمينات العامة فتتحول إذل مصدر لالستثمارات طويلة 

. األجل
o - يتكون ىذا ادلخصص من األموال احملتجزة عن احلوادث اليت : سلصصات التعويضات حتت التسوية

وقعت خالل السنة احلالية، ولكنها دل تسوى أو دل تسدد بعد، بل سيتم تسويتها و تسديدىا يف السنة اجلارية 
أو السنوات التالية ذلا ، وىذه األموال تًتاكم كلما زادت اإلصدارات اجلديدة ، وتتحول إذل استثمارات طويلة 

.  األجل بطبيعتها
o -يكون بطبيعتو يف السنوات ذات النتائج اجليدة دلواجهة أي :  سلصصات التقلبات يف معدالت اخلسارة

تقلبات غَت متوقعة، حتدث مستقبال نتيجة زيادة  معدالت اخلسائر الفعلية عن معدالت اخلسائر ادلتوقعة، لكل 
فرع من فروع التأمينات العامة على حدا، وىو حق من حقوق زتلة الوثائق حيث تزيد التزامات شركات التامُت 

.  اجتاىهم يف السنوات السيئة ذات الكوارث و بالتارل يستخدم ىذا ادلخصص سنويا

    :أموال غبر مرتبطة بالنشاط(- 3

.   ويطلق علبها ادلخصصات األخرى غَت الفنية، واليت ختصصها دلقابلة خسائر معينة أو ديون معدومة
وللوكالء، وادلنتجُت وأرصدة أي : وتتمثل ىذه األموال يف ادلبالغ ادلستحقة لشركات التأمُت وإعادة التأمُت
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حسابات جارية دائنة، أو دائنُت متنوعُت وىذه األموال قصَتة األجل، ودتثل نسبة ضئيلة جدا مقارنة مبوارد 
 1.األموال األخرى، وادلتجمعة لدى شركات التأمُت

اإلستثمار في شركات التأمين  :  المطلب الثالث

 يتكون لدى شركات التأمُت عادة أموال طائلة، فوجب عليها أن تستثمر أمواذلا اجملمدة حىت تغطي التزاماهتا 
 . ادلتوقعة مستقبال، لذا سوف نتعرض لطبيعة االستثمار وأشكالو يف شركات التأمُت

 :طبيعة االستثمارات في شركات التأمين-1

 : تسعى الشركة إلمتالك اإلستثمارات على شكل أصول هبدف 

o  تنمية أمواذلا عن طريق التوظيفات ادلالية، وحتقيق عوائد ومكاسب رأمسالية من جراء اإلحتفاظ باإلستثمارات
 إذل حُت إرتفاع قيمتها، مث إعادة بيعها ثانية،

o توطيد العالقات التجارية مع الشركات اليت تستثمر فيها أمواذلا، أو الدخول يف أخرى جديدة. 
o تكون غالبية اإلستثمارات يف شكل سندات وأسهم أو يف صورة أصول ملموسة كما ىو احلال بالنسبة 

 :لإلستثمار يف األراضي وادلباين أو الذىب، وتصنف اإلستثمارات إذل نوعُت علا

عادة بقصد  ىي تلك اليت ؽلكن حتويلها بسرعة وسهولة إذل نقدية سائلة، وتقتنيها: إستثمارات قصَتة األجل- 
 .ادلتاجرة فيها وبيعها خالل الدورة

ىي اليت يصعب حتويلها إذل نقدية سائلة يف فًتة وجيزة، وعادة ما تقتنيها بقصد : إستثمارات طويلة األجل- 
. اإلحتفاظ دلدة سنة أو أكثر 

         يعد اإلستثمار أحد األنشطة الرئيسية لشركات التأمُت، لدرجة أن تقييم أدائها قد يعتمد على ما تسفر
 عنو نتائج ىذا النشاط، وترجع ىذه احلقيقة إذل ضخامة األموال اليت تتجمع لديها نتيجة لوجود أكثر من مصدر

يقوم التأمُت على احلياة جبمع ادلدخرات وإستثمارىا حيث تعترب األرباح والفوائد مصدر .  صوذلا على األموالحل
التعويضات، أما يف التأمينات العامة يكون اإلىتمام الرئيسي حول ما إذا كان رلموع األقساط  أساسي لتغطية

التعويضات ادلدفوعة للمؤمن ذلم يف نفس السنة، ومن ىنا نستنتج أن النوع األول يستثمر أموالو  احملصلة أكثر من
 2.يف إستثمارات طويلة األجل، أما الثاين فيوجو أموالو إذل إستثمارات قصَتة األجل

                                                           
1

 361، ص2000ػبذ انغفاس دُفً، أعىاق انًال ، طبؼت  
2 Denis clair lambert.op.cit , p75  
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  :أشكال االستثمار في شركات التأمين -2

جتمع شركات التأمُت األقساط إلستثمارىا يف عدة أشكال لتحقيق عوائد تستعملها يف تسديد التزاماهتا، فوجب 
 .و اليت تتنوع يف شكل أوراق مالية وإستثمارات عقارية، واإلقراض  برىون علينا تبيان مكونات زلفظة إستثمارا

 :اإلستثمارات في األوراق المالية- أ

حبيث دل  أدت التطورات اإلقتصادية والسياسية خالل العقدين ادلاضيُت إذل ظلو سريع يف حجم األسواق ادلالية،
و  يعد ادلكان شرطا أساسيا لوجود السوق بعد أن صلحت وسائل اإلتصال احلديثة ادلختلفة يف جتاوز احلدود

 األطرف ادلكانية التقليدية، وأصبحت الصفقات ادلالية تعقد سواء مباشرة أوعن طريق وسطاء، شلا أعطى ىذه
 األسواق مرونة عالية وتنوعا كبَتا، أضحت معو الصفقات ادلالية تربم بكل سهولة مهما كان حجمها، وبكفاءة

 عالية يف ظل توافر كم كبَت من نوعية وطبيعة ادلتعاملُت ونوعية األدوات ادلالية ادلستخدمة، وتأخذ اإلستثمارات يف
 .األوراق ادلالية شكل اإلستثمار يف األموال ادلقًتضة أو يف األموال ادلملوكة

 اإلستثمارات في األموال المقترضة: 

مستحق  تتمثل يف سندات تنطوي على عالقة دائنة للجهة أو الشركة ادلصدرة، ومبعٌت آخر فهي عبارة عن دين
التجارية  للشركة ادلستثمرة لدى اجلهة ادلستثمر فيها، ومن أمثلتها السندات احلكومية وسندات الشركات، األوراق
ادلستثمر  واألسهم ادلمتازة واجبة السداد، وتتميز تلك األدوات بوجود تاريخ االستحقاق زلدد إلسًتداد األموال

 :فيها، وتصنف أدوات االستثمار يف األموال ادلقًتضة بدورىا إذل

 أدوات مشًتاة بقصد اإلحتفاظ حىت حلول آجال إستحقاقها - 

 .أدوات مشًتاة بقصد ادلتاجرة فيها، لتحقيق مكاسب نتيجة تغَتات أسعارىا يف األجل القصَت- 

 اإلستثمار في األموال المملوكة  : 

ترتبط عادة  ينطوي اإلستثمار يف األموال ادلملوكة على حق ادللكية يف مشروع معُت كاألسهم العادية وادلمتازة وال
بتاريخ إستحقاق زلدد، وبالتارل فهي ال تطلب سدادا يف تاريخ معُت من جانب الشركات ادلصدرة ذلا ، كذلك 

 1.فإن العائد على تلك احلقوق غالبا ما يكون يف صورة توزيعات أرباح

 

 
                                                           

 
1

 45 أدًذ طالح ػطٍت ، يذاعبت ششكاث انتأيٍٍ ، يشجغ عابك، ص 



 اإلطار العام للتأمُت و شركات التأمُت                                                                                                                   :انفظم األول 
 

25 
 

 :اإلستثمارات العقارية- ب

األجل،  تلجأ شركة التأمُت إلستثمار جزء من أمواذلا يف شكل إستثمارات عقارية ثابتة، لغرض ادلتاجرة أو طويلة
 :وتكمن مربرات إقتناء العقارات فيما يلي

حاجة شركات التأمُت جملموعة متنوعة من العقارات كأصول ثابتة تستخدمها يف إدارة أنشطتها ادلختلفة، وعلى - 
لشركات التأمُت  الرغم من أنو ؽلكن إختيار بديل اإلستئجار من الغَت فيما ؼلتص بتلك العقارات، إال أنو بالنسبة
الشركة دلبانيها  يعد بديل التملك ىو ادلفضل ليس بإطلفاض تكلفتو أحيانا، ولكن بسبب ما تنطوي عليو ملكية

 من معان ودالالت يف سوق التأمُت أبسطها أهنا  دتثل برىانا ملموسا على قوة وإستقرار ادلركز ادلارل للشركة، 

عرب الزمن،  يدخل اإلستثمار يف األراضي والعقارات نطاق اإلستثمارات اجليدة وادلضمونة نتيجة إزدياد قيمتها- 
عوائد دورية  شلا ييسر فرصة حتقيق مكاسب رأمسالية يف اآلجال الطويلة، كما ؽلكن للمستثمر فيها أن ػلصل على

 .وبصفة منتظمة يف صورة إغلارات يف حالة القيام بتأجَتىا للغَت

 :توجد ثالثة أنواع لإلستثمارات العقارية ختتلف فيما بينها حسب اذلدف من دتلكها

أو بناؤىا  دتتلكها الشركة هبدف إستخدامها يف نشاطها العادي، وقد مت شراؤىا: إستثمارات عقارية ثابتة- 
 .لإلستخدام بقصد إستخدامها بصفة دائمة ومستمرة دون وجود أية نية لبيعها أو التخلص منها مادامت صاحلة

 .   ىي عقارات دتتلكها الشركة هبدف إعادة بيعها يف األجل القصَت:استثمارات عقارية للمتاجرة- 

دتتلكها الشركة هبدف احلصول على عوائد سواء يف األجل الطويلبعد إعادة : استثمارات عقارية طويلة األجل- 
. بيعها، أو رلرد حتقيق أرباح بصفة مستمرة من وراء دتلكها

يتمثل اإلقراض برىون يف دين طويل األجل ؽللك الدائن فيو أولوية مضمونة حلقو يف    :اإلقراض برهون- ج
أكثر من أصول وموجودات ادلدين، وبالتارل بيعها إجباريا من خالل نزع ملكية الرىينة إذا دل  ادلطالبة بواحد أو

ميعاده احملدد، وىي حتتل جزء ال بأس بو من زلفظة إستثمارات شركات التأمُت، وؽلكن تصنيفها  يدفع الدين يف
 .سكنية وزراعية، جتارية وصناعية إذل قروض

 يعد النوع األكثر شيوعا حيث يرتبط بتمويل عقارات أو شقق سكنية، حيثال ؽلكن تدبَت :القروض السكنية- 
 .ذتن شراءىا نقدا بالكامل فيقوم ادلشًتي بتمويل جزء من ذتن الشراء نقدا والباقي بقرض

الالزمة لتنمية  دتول أنشطة إستصالح وزرع األراضي،هبدف إنتاج احملاصيل ادلختلفة أو ادلراعي: القروض الزراعية- 
واحلفاظ على الثروة احليوانية   
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للمشاركة يف  يتيح فرصة جيدة للحصول على عوائد إستثمار مرتفعة، وأيضا: القروض التجارية والصناعية- 
 1.ادلكاسب ادلتوقع حتقيقها مستقبال

  خصوصيات األنشطة اإلقتصادية والمالية لشركات التأمين: المطلب الثالث

       ترجع خصوصية األنشطة اإلقتصادية وادلالية لشركات التأمُت إذل طبيعة نشاطها ادلمارس من جهة، وإذل
 القيود التنظيمية ادلفروضة على ىذه الشركات من طرف قانون التأمينات من جهة أخرى، وتتمثل أىم خصائص

 .أنشطتها يف إنعكاس دورة إستغالذلا، ادلخاطرة يف أصول وخصوم شركات التأمُت
 إنعكاس دورة اإلستغالل: أوال

     تعد شركة التأمُت مؤسسة خدمية ال تبيع سلعا ملموسة، إظلا تقوم بعرض وتقدًن خدمات تأمينية متنوعة
هبدف زتاية ادلؤمن لو ضد خطر زلتمل يهدد حياتو أو شلتلكاتو، وبذلك ال تعرف مداخيلها إال مستقبال، وىذا 

 ما جعلها دتتاز بإنعكاس دورة إستغالذلا كوهنا ا تتحصل على سعر بيع منتوجها فور إبرام العقد، بينما تسدد مبالغ
 .التعويض الحقا

     فضال عن ذلك، تتم عملية تقييم ادلنتوج يف مؤسسة صناعية أو جتارية قبل طرحو يف التداول، شلا يتيح إمكانية
السعر  التعرف على دخلها قبل البيع، على عكس شركة التأمُت صلد عملية بيع عقود التأمُت عادة ما يسبق حتديد

كادلطبوعات  الدقيق للمنتوج، كما أهنا ا ال دتلك قيم اإلستغالل عدا تلك اليت ختص إصدار وثائق التأمُت
 2.واألقالم

      تقوم شركات التأمُت بإنتاج خدمات متنوعة تتميز بصعوبة تقييمها، وىذا لعدم حتكمها يف سعر التكلفة
 كونو ال يكون معلوم إال بعد مرور مدة من الزمن، ويتم حتديد مبالغ األقساط على أساس فرضيات ودراسات
 إحصائية وىذا تبعا لسن ادلؤمن لو يف وثائق التأمُت على احلياة، أو لدرجة ادلخاطر يف التأمينات العامة، وعلى

 إعتبار أن أداء مبلغ التأمُت يكون عند حتقق اخلطر زلل التأمُت، فإن سعر تكلفة اخلدمة ادلقدمة ال يعرف إال بعد
 .تسوية الكارثة، أو عند سداد رؤوس األموال ادلضمونة يف هناية الفًتة التأمينية

        كما يتميز نشاطها بطول مدتو، حيث أن النتيجة اخلاصة بعملية معينة ال تظهر يف احلسابات إال على
عدة سنوات موالية، ففي تأمينات احلياة يكون مشكل تداخل السنوات أكثر حدة وىذا بالنظر دلدة حياة ادلنتوج، 

اجملمعة من عقد معُت مدة العشرين سنة، أما على مستوى التأمينات  وكنتيجة لذلك ؽلكن أن تتجاوز النتائج
                                                           

1
 46 أدًذ طالح ػطٍت ، يشجغ عابك ، ص 

2 Jacques le Douit, les comptes des entreprises d’assurance , contrôle de gestion et audit , edition 

économic, paris ,2000, p 439  
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العامة يتوجب على شركة التأمُت إنتظار قرار احملكمة قبل تسوية التعويض ادلطالب بو، شلا يتطلب العديد من 
التعويض  السنوات دلعرفة النتائج احملققة، شلا يؤدي إذل تواجد الفارق زمٍت بُت حدوث اخلطر والسداد الفعلي دلبلغ

 .شلا يفرض على شركات التأمُت تكوين سلصصات تقنية

        إن تطور الديون التقنية يتم بصورة سلتلفة يف كل من فرعي التأمُت على احلياة والتأمُت العام، فبالنسبة ذلذا
 األخَت ختتلف مصاريفو حسب ظلط حتقق اخلطر ومعدل تكاليفو، فيكون حجم ىذه العقود كبَتا شلا يسمح

 بتطبيق قاعدة األعداد الكبَتة واللجوء إذل حساب اإلحتماالت واإلحصاء، أما يف فروع التأمُت على احلياة فإن
 1.الديون ترتكز أساسا على جداول الوفيات يف حتديد التزام شركة التأمُت

 المخاطرة في أصول وخصوم شركات التأمين: ثانيا

        تعترب شركات التأمُت من ادلؤسسات ادلالية اليت ختتص بإدارة حركة األموال ادلتجمعة لديها، حيث تعمل
 على توظيفها أو إستثمارىا لتحقق عوائد، كما حتوز على كتلة كبَتة نسبيا من األموال واليت يكون مصدرىا

 األقساط احملصلة واليت تبقى حتت تصرفها دلدة طويلة، شلا يتوجب عليها إدارهتا وتسيَتىا وذلك من خالل توجيهها
 ضلو سلتلف التوظيفات ادلضمونة، لتمارس دور الوسيط ادلارل يف السوق ادلارل، هبدف توفَت األموال الالزمة لدفع  

 التعويضات للمؤمن ذلم عند حتقق اخلطر من جهة، وتغطية مصاريف مزاولة النشاط التأميٍت وحتقيق ىامش ربح
 2.من جهة أخرى

مشروعية و مشاكل نشاط التأمين  : المبحث الرابع

أثار ىذا ادلوضوع جدال القائل على مشروعية التأمُت من عدمها، لذا أخذنا ىذا العنصر كمطلب أول بعد ذلك 
 .درسنا رلموعة من ادلخاطر اليت قد تواجو نشاط التأمُت، مث مراقبة الدولة لشركات التأمُت 

مشروعية التأمين  : المطلب األول 

وال توجد نصوص قرآنية تنص على  (ص)فلم يكن ذلا أثر يف عهد الرسول,  إن فكرة التأمُت حديثة العهد
ونتج عن ذلك بروز ثالث , ولقد أثار ىذا ادلوضوع جدال كبَت بُت الفقهاء وادلسلمُت, عقود التأمُت بصفة مباشرة

, وأخرى تؤمن مبشروعيتها وطائفة ثالثة تأخذ رأيا وسطا, فطائفة تعارض فكرة التأمُت وحترمها مبدئيا: أراء سلتلفة 
: واآلن سوف نتعرض دلختلف ىذه االجتاىات . أي حتلل بعض صور التأمُت وتعارض البعض األخر

                                                           
1 Bellando J.L-al, « l’assurance , gestion et analyse financieére », édition Argus, Paris,1994, p 395 

2 Le résultat l’exploitation de entreprises d’assurance, édition l’OCDE,1988,p18 
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ىناك عدد كبَت من العلماء ػلرمون فكرة التأمُت بصفة قطعية، المعارضون لفكرة التأمين   : أوال 
 :ويربزون آرائهم حبجج ودالئل متنوعة نذكر منها 

يف  (...عقود الشراء،عقود البيع )       أن التأمُت دل ينص عليو القرآن وال السنة مثل العقود األخرى ادلعروفة 
التأمُت عنصر ادلغامرة والربا، حيث أن ادلؤمن ال يدفع التعويض إال إذا حتقق اخلطر ويف نفس الوقت ىو ال يعرف 

 .مسبقا كم سيدفع من مال لتعويض اخلسارة، إذن ىناك رىان قوامو اخلطر والصدفة

      إن التأمُت ىو عقد غرر، يدفع ادلؤمن لو قسط التأمُت دون أن يقبض مبلغ التأمُت ادلتفق عليو يف حالة عدم 
إن التأمُت ػلتوي كذلك على معٌت  .(ص)فيعترب ذلك من العقود االحتمالية اليت هنى عليها النيب, حتقق اخلطر

انو من ادلمكن استبدال نظام التأمُت بنظام يتوافق مع ما جاءت بو الشريعة .   التحدي بالقدر والتوكل على اهلل
 .اإلسالمية وذلك لتجنب االشتباه يف األمور

ألن الغٍت الذي يؤمن مببلغ كبَت يعوض ,      إن التأمُت ال يعمل على حتقيق التعاون احلقيقي بُت أفراد اجملتمع
فيؤمن مببلغ صغَت ومن مث يعرض حبصة , مببلغ كبَت أيضا على عكس اإلنسان الذي تكون وضعيتو ادلالية صعبة

 1.صغَتة كذلك 

 : اآلراء المؤيدة لفكرة التأمين: ثانيا

من بينهم مصطفى أزتد الرزق الذي حاول تقييد فكرة ,  يناصر العديد من الفقهاء جواز فكرة التأمُت
وأنو دل تصدر أية , ووصل يف األخَت إذل أن عقد التأمُت ىو عقد يقوم على فكرة التعاون, عدم مشروعية التأمُت

ويعترب من العقود ادلباحة اليت يقوم نظامها على التعاون والتضامن , قرآنية أو حديث ػلرم أو ؼلالف عقد التأمُت
. بُت ادلؤمن ذلم

 ولقد ترك ادلشرع الباب مفتوحا الجتهاد، واكتشاف عقود جديدة تليب حاجات الناس الزمنية بعد أن 
تستويف الشروط العامة، والتأمُت ليس بعقد مغامرة واحتمال، الن ادلؤمن ػلصل على األقساط من ادلؤمن ذلم 

، فهو مثلو مثل التاجر الذي (بعد خصم مصاريف إدارة التأمُت )العادة توزيعها على من أصابتو منهم الكارثة
.  ػلسن التدبَت

بل التعاون مع اآلخرين على توزيع ما ,  أما بالنسبة للمؤمن لو فهو ال يقصد بعقد التأمُت اخلطر وادلصادفة
يبيتو اخلطر ذلم رتيعان كما أن عنصر الرىان ال صلده يف التأمُت، الحتوائو على معاوضة زلققة للطرفُت، فإذا كان 

.  ادلؤمن لو يدفع القسط فيحصل مقابل ذلك على راحة البال 
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اآلراء المبيحة لبعض صور التأمين دون أخرى : ثالثا 

 وىو االجتاه الذي يقع بُت ادلؤيدين للتأمُت وادلعارضُت لو، فيحلل بذلك التأمُت التعاوين والتأمُت 
االجتماعي، نظام ادلعاشات احلكومي وكل التأمينات اإلجبارية اليت تلتزمها الدولة من أجل زتاية الطبقة احملرومة، 

. وػلرم األنواع األخرى للتأمُت خاصة التأمُت على احلياة

     و يف ىذا الشأن انعقدت عدة ندوات إسالمية تسعى إذل االجتهاد والفصل يف مثل ىذه القضايا، وىذا ما 
. يعترب ضروريا من أجل إزاحة الغموض الذي يكتنف مشروعية عملية التأمُت

     و على ىذا النحو صدرت العديد من الفتاوى سواء أكانت فردية أو صادرة عن ىيئات أو منظمات 
و من بُت ادلنظمات النشيطة، رلمع البحوث اإلسالمية الذي أقر يف مؤدتره الثاين ادلنعقد بالقاىرة عام . إسالمية
 :  م ىذا القرار يتضمن الفقرات التالية1984ادلوافق ل  ى 1385

إن التأمُت الذي تقوم بو اجلمعيات التعاونية، و فيها يشًتك ادلستأمنُت لتؤدي ألعضائها ما  : الفقرة األوذل
. ػلتاجون إليو من معونات و خدمات أمر مشروع و ىو من قبيل التعاون

 إن نظام ادلعاشات احلكومي و ما يشبو من أنظمة كالضمان االجتماعي ادلتبع يف الدول و نظام :الفقرة الثانية
. التأمينات االجتماعية ادلتبع يف دول أخرى فكل ىذا من األعمال اجلائزة شرعا

إن أنواع التأمينات األخرى اليت تقوم هبا الشركات أي كان وضعها مثل التأمُت اخلاص مبسؤولية  :  الفقرة الثالثة
و التأمُت اخلاص  (مسؤولية ادلستأمن من الغَت )ادلستأمن و التأمُت اخلاص مبا يدفع من ادلستأمن من غَته 

باحلوادث اليت ال مسؤول فيها و التأمُت على احلياة و ما يف حكمها ،  و قرر اجملمع االستمرار يف دراستها من 
. قبل ادلختصُت يف ىذا ادلوضوع 

 القرار 25/09/1985و يف نفس السياق أصدر رلمع الفقو اإلسالمي التابع دلنظمة ادلؤدتر اإلسالمي بتاريخ 
إن عقد التأمُت التجاري ذو األقساط الثابتة اليت تتعامل هبا شركات التأمُت التجاري فيو غرر كبَت مفسد : التارل

 .للعقد، و لذلك فهو حرام شرعا

       إن العقد البديل الذي ػلًتم أصول التعاون اإلسالمي ىو عقد تأمُت التعاون القائم على أساس التربع و 
يدعو الدول اإلسالمية إلقامة . التعاون و كذلك احلال بالنسبة لعقد إعادة التأمُت القائم على نفس الشروط

 1.مؤسسات من ىذا القبيل
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قيود ومشاكل نشاط التأمين في الجزائر : المطلب الثاني 

والن الشروط ,  يواجو نشاط التأمُت يف اجلزائر كسائر الدول النامية قيودا ذات طابع اقتصادي واجتماعي
. اليت تعمل على ترقية وتطوير ىذا النشاط ال يوجد بشكل معرب يف ىذه الدول

ىذه األخَتة يستفيد منها ,على الصناعات الثقيلة (بعد االستقالل)ففي اجلزائر واليت اعتمدت يف خطتها التنموية 
يعاد إسناد  )نشاط التأمُت يف حدود نسب صغَتة الن يف العادة معدل االحتفاض يف األخطار الصناعية ضعيف

. (األخطار إذل اخلارج لدى معيد تأمُت أجنيب

 بالعكس ينمو نشاط التأمُت يف االستثمارات ذات احلجم الصغَت وادلتوسط ىذا إذل جانب العامل الثقايف 
واالجتماعي، والذي ؽلثل قيدا أساسيا أمام توسع نشاط التأمُت، وباإلضافة إذل عوامل ترتبط بإدارة قطاع التأمُت، 

.  سوف ضلاول أن نفرق بُت العوامل اخلارجية و الداخلية دلشاكل قطاع التأمُت

 العوامل الخارجية : أوال

يرتبط نشاط التامُت ارتباطا وثيقا بالنشاط االقتصادي، فًتاجع معدل : تراجع مستوى النشاط االقتصادي       
النمو االقتصادي يف بداية التسعينات أثر سلبا على رقم أعمال قطاع التأمُت، وقد حقق ىذا ادلعدل نسبا اجابية 

 ومن جهة أخرى عرف اإلنتاج 1997يف % 1.2 و1996يف % 4مث % 3.9 مبقدار 1995ابتداءا من 
فان حتقيق معدالت ظلو إغلابية ال يعٍت . ففي ىذه األحوال (بسبب اجلفاف  ) 1997الفالحي تراجعا يف

بالضرورة تطور حجم االستثمار أو ارتفاع مستوى اإلنتاجية يف القطاعات خارج احملروقات، ما يؤكد ىذا أن 
 .1995اذل1991القطاع الصناعي سجل معدالت ظلو سالبة  يف السنوات من

ويرتكز ىذا العامل على عدم تقبل فكرة التأمُت واعتبارىا غَت جائزة  يف نصوص الشريعة  : العامل الديٍت        
 .اإلسالمية

تنتمي معظم العائالت اجلزائرية إذل أصل قبلي وريفي حبيث أن زتاية الفرد أو اجلماعة  : العامل االجتماعي      
. تتحملها القبيلة أو العائلة

عود الفرد  أن يعتمد على , أن النظام االشًتاكي وظلوذج اإلنتاج ادلطبق سابقا : العامل الثقايف واأليديولوجي     
 .(.... العمل، الضمان االجتماعي التعليم، السكن )زتاية الدولة يف كل األمور االقتصادية واالجتماعية 

خارج عن الدائرة االقتصادية وتكوين , نقدي, ويقصد بو يف مفهومو العام كل تدفق مادي : االكتناز        
إذن كلما زادت نسبة االكتناز، فان , سلزون منو، ويعرب عن ذلك اجلزء من االدخار الذي ال يوجو لالستثمار
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خزن العملة يف أماكن بعيدة، شراء أشياء )فرص االدخار تكون زلدودة ، حيث يأخذ االكتناز أشكاال عديدة
 .وىي ظاىرة منتشرة  يف أوساط اجملتمع اجلزائري.....  ذتينة ال تستهلك يف احلاضر، شراء رلوىرات

عرف الدخل احلقيقي للفرد من بداية التسعينات تقهقرا، وذلك من جراء تطبيق  : تدين القدرة الشرائية       
 .اإلصالحات االقتصادية، فمن مث تسعى الطبقة ادلتوسطة إذل سد حاجياهتا الضرورية 

ويتحملها حامل % 14بنسبة ((TVAؼلضع حاليا عقود التأمُت إذل الرسم على القيمة ادلضافة : الضريبة       
% , 38بنسبة  (IBS)إذل الضريبة على األرباح   (شركة التأمُت)، يف حُت ؼلضع ادلؤمن (ادلؤمن لو)وثيقة التأمُت

. رسومات أخرى شبو جبائية حسب الفروع (TVA)ويتحمل ادلؤمن لو إذل جانب

 يف الصندوق اخلاص للتعويضات% 3يساىم بنسبة : بالنسبة لفرع السيارات. 
  من القسط لصاحل صندوق ضمان الكوارث % 1يساىم ادلؤمن لو بنسبة : فرع األخطار الفالحية

 .الفالحُت
  لصاحل صندوق ضمان % 1الفروع األخرى عدا تأمُت السيارات، تأمينات احلياة، التأمينات الفالحية

الكوارث الطبيعية، إضافة إذل ذلك يتحمل ادلؤمن لو يف كل عقد تأمُت حقوق الطوابع ختتلف نسب 
 : الضرائب والرسوم اليت ختضع ذلا شركات التأمُت بفرنسا حسب الفروع 

 للمهن األخرى % 30للنشاطات الصناعية والتجارية واحلرفية والزراعية و% 7ففي فرع احلريق 

 %.20تطبيق ضريبة مالية بنسبة: فرع األخطار الفالحية

 %.34.9تفرض ضريبة إرتالية : فرع السيارات 

 %.1.9ماعدا رحالت النزىة  (اجلوي, البحري, الربي)تعفى كل أنواع النقل : فرع النقل 

 1 عقود التأمُت على احلياة من كل الرسومات 1990أما عن تأمينات احلياة فقد أعفى قانون ادلالية 

العوامل الداخلية  : ثانيا     

 بطابع احتكاري، فكان ىذا أحد األسباب 07-95دتيز قطاع التأمُت قبل صدور األمر  : اإلطار التنظيمي
وخصوصا وأن دور ادلنافسة كان منعدما، وىو وحده الذي يرقي مستوى اخلدمات , الكاحبة لتطوير ىذا القطاع

 .التأمينية
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إن إلغاء مبدأ التخصص على شركات التأمُت والسماح ذلا مبمارسة نشاطها يف رتيع  : سياسة اطلفاض التسعَتات
واليت عملت على اطلفاض معدالت األقساط يف بعض  (غَت مشروعة)أدى إذل ظهور نوع من ادلنافسة, الفروع
وينعكس ذلك على , فأثر ذلك سلبا على النتائج احملاسبية ذلذه الفروع, خاصة منها فرع البضائع البحرية, الفروع

 .الرقم اإلرتارل لنشاط التأمُت

يتطلب ختفيض قيمة العملة الوطنية بالنسبة للعمالت األجنبية ولعدة فًتات  : (Sous Assurance)تأمُت البخس
إال أن  (إعادة تقييم االستثمارات)تطبيق مبدأ إعادة تقييم األصول ادلؤمن عليها حسب معطيات السوق , متتالية

ىذا ادلبدأ استعمل بشكل جزئي 

فبالرغم من , يعترب التعويض يف عقد التأمُت من أىم التزامات ادلؤمن جتاه ادلؤمن لو : طول مدة سنوية ادلتضررين
، إال أن الكثَت من ادلتضررين يشتكون من ثقل وطول (98- 92)تطور حجم التعويضات خالل الفًتة ادلدروسة

إجراءات السنوية، وخصوصا إذا أخذنا مثاال عن تأمُت السيارات عندما تكون الضحية و ادلتسبب يف الضرر من 
 . أو من وكالتُت سلتلفتُت  ( (SAA\CAATشركتُت سلتلفتُت

من ادلفروض أن تقوم شركات التأمُت والوسطاء باستمرار رلمالت الدعاية و  : نقص الديناميكية التجارية
و بعبارة أخرى غلب أن يكون ادلؤمن لو على دراية كافية بكل الضمانات  (...ادلكتوبة, البصرية,السمعية)اإلشهار

كذلك غلب أن تربط ادلؤمن وادلؤمن لو عالقة جتارية . وادلزايا اليت يقدمها نشاط التأمُت، وأىم التغَتات اليت ترافقو
متينة تتميز بادلرونة، وخاصة من جهة ادلؤمن والذي عليو أن يقدم خدماتو يف أحسن مستوى، وذلك للمحافظة 

 1.على أكرب عدد شلكن من الزبائن 

مراقبة الدولة لشركات التأمين و المؤسسات المراقبة لها  : المطلب الثالث 

مراقبة الدولة لشركات التأمين : أوال 

حتضى التأمينات يف عصرنا احلارل بإقبال واسع من طرف سلتلف القطاعات واليت ختضع إذل تقلبات ادلخاطرة اليت 
ال ؽلكن ذلم يف أغلب األحيان حتمل عواقبها ادلالية، حيث تأخذ شركات التأمُت على عاتقها تغطية ىذه ادلخاطر 
وضمان تعويض احلوادث الناجتة عنها مقابل األقساط النقدية اليت تقدم إليها من قبل ادلؤمن ذلم، ونظرا دلا حتققو 

. من نتائج عمدت الدولة لفرض رقابة صارمة على سلتلف أنشطتها وىذا لضمان التسيَت األمثل للعملية التأمينية

:   و تكون ىذه الرقابة إدارية أو تقنية

:  الرقابة اإلدارية-أ
                                                           

1
  216ألاعى َىال ، يشجغ عابك، ص  
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 فرض ادلشرع اجلزائري على 95/07 من األمر 204 تتمثل يف منح وسحب االعتماد، وحسب نص ادلادة 
شركة التأمُت أو شركة إعادة التأمُت، مهما كان شكلها دلمارسة نشاطها احلصول على اعتماد بقرار من الوزير 
ادلكلف بادلالية، بعد أن يبدي اجمللس الوطٍت للتأمينات رأيو بشأن قرار منح االعتماد، مع األخذ بعُت االعتبار 

ذلك ادلخطط التقديري للنشاط، والوسائل ادلالية الالزمة باإلضافة إذل ادلؤىالت ادلهنية دلسَتي الشركة ونزاىتهم، 
فإذا دل تتوفر ىذه الشروط أمكن للجهة ادلختصة رفض االعتماد ويصدر ىذا الرفض بقرار مربرا قانونا يبلغ لطالب 

 95/07 من األمر رقم 218االعتماد، وؽلكن الطعن فيو أما الغرفة اإلدارية لدى احملكمة العليا، وفقا لنص ادلادة 
وؽلكن للجهة اليت منحت االعتماد أن تسحبو يف أي وقت إذا رأت مربرا لذلك، ىذا بقرار من الوزير ادلكلف 

 من األمر 220بادلالية، وذلك بعد إبداء اجمللس الوطٍت للتأمينات رأيو فيو إذا توافرت األسباب ادلذكورة يف ادلادة 
 :ادلتعلق بالتأمينات

 إذا كانت الشركة ال تسَت طبقا للتشريع والتنظيم ادلعمول هبما أو لقوانينها األساسية. 
 إذا دل تعد شروط االعتماد متوفرة. 
 إذا اتضح أن الوضعية ادلالية للشركة غَت كافية للوفاء بالتزاماهتا. 
  إذا كانت الشركة تطبق بصفة متعمدة الزيادات أو التخفيضات غَت ادلنصوص عليها يف التعريفات ادلبلغة

 .إذل إدارة الرقابة
  إذا دل دتارس الشركة نشاطها دلدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ تبليغ االعتماد، أو إذا توقفت عن اكتتاب

 .عقود التأمُت دلدة سنة واحدة
  إذا صرحت الشركة عن توقفها عن شلارسة التأمُت، أو إذا حلت أو صدر يف حقها حكم باإلفالس أو

 .التسوية القضائية

كذلك غلب إعذار الشركة مسبقا بواسطة رسالة مضمونة للوصول مع وصل استالم، وغلب أن ينص إعذار 
الشركة على األسباب اليت كانت مصدر اختاذ قرار السحب، وعلى الشركة أن تربر تقصَتىا ضمن مالحظات 

(. 221ادلادة ).مكتوبة توجهها إذل إدارة الرقابة يف أجل ال يتجاوز شهرا واحدا، ابتداء من استالم اإلعذار 

 :الرقابة التقنية-ب

 تتمثل يف فرض التزامات خاصة توجب على شركات التأمُت اخلضوع ذلا وتتمثل يف تكوين احتياطات 
. 95/07 من األمر 244وأرصدة تقنية، وديون تقنية، وىذا طبقا لنص ادلادة 

 حدد شروط تكوين ىذه االحتياطات 30/10/1995 ادلؤرخ يف 95/342 وحسب ادلرسوم رقم 
فبالنسبة لالحتياطات اليت يتعُت على شركات التأمُت وإعادة التأمُت تكوينها . واألرصدة التقنية والديون التقنية

وتسجيلها يف خصوم موازناهتا يف االحتياطات ادلبينة يف ادلخطط الوطٍت احملاسيب لقطاع التأمينات ويف كل احتياط 
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آخر اختياري يكون مببادرة األجهزة ادلختصة يف ىيئات التأمُت وإعادة التأمُت، فاحتياطات الشركة تقابل ديوهنا، 
فشركة التأمُت ملزمة بتخصيص ما يكفي للوفاء بالتعويضات اليت تلتزم هبا قبل ادلؤمن ذلم، وىذه االحتياطات ىي 

عبارة عن قيم مالية غلوز للشركة توطيدىا بطريقة تضمن بقائها حبيث تكون قادرة يف كل وقت على الوفاء 
:  فهي نوعُت95/342 من ادلرسوم 04بالتزاماهتا ادلالية، أما األرصدة التقنية حسب ادلادة 

 :وىي كذلك نوعُت: األرصدة التقنية القابلة للخصم- (أ

يوجد ألجل تعزيز قدرة الشركة على الوفاء، وؽلول باقتطاع نسبة معينة من األقساط : رصيد الضمان: النوع األول-
. اليت جتمع خالل السنة ادلالية

ويوجد من أجل تعويض غَت زلتمل يف الديون التقنية : الرصيد التكميلي اإللزامي للديون التقنية: النوع الثاين-
. الناجتة عن سوء تقييمها، وعن تصرػلات اخلسائر بعد إقفال السنة ادلالية، وكذلك نفقات التسيَت ادلرتبطة بذلك

 :األرصدة التقنية الغَت قابلة للخصم (ب

        فيقصد هبا حسب ادلرسوم أي رصيد آخر يستحدث مببادرة من األجهزة ادلختصة يف شركة التأمُت وإعادة 
أما الديون التقنية فتمثل التزامات شركة التأمُت وإعادة التأمُت اجتاه ادلؤمن ذلم، . التأمُت طبقا للتنظيم ادلعمول بو

.  من ادلرسوم05وادلستفيدين من العقود وىذه االلتزامات ىي كما حددهتا ادلادة 

: مراقبة الدولة لشركات التأمُت من خالل فرض التزامات أخرى

 باإلضافة إذل تكوين ودتثيل االحتياطات واألرصدة التقنية والديون التقنية غلب على شركة التأمُت وإعادة 
احلصيلة السنوية والتقدير بنشاطها، وجدول  ( جويلية من كل سنة31قبل )التأمُت أن ترسل إذل إدارة الرقابة 

احلسابات واإلحصائيات، وكل الوثائق الضرورية ادلرتبطة هبا، ويتعُت عليها أيضا أن تنشر حصيلتها السنوية 
 من األمر ادلتعلق 226ادلادة )وحسابات النتائج يف يوميتُت وطنيتُت على األقل تكون أحدعلا باللغة العربية 

       1.(بالتأمُت

، وتتجلى رقابة الدولة لشركات التأمُت كذلك 225  ويلتزم كذلك مبسك الدفاتر والسجالت التجارية وفقا للمادة 
من خالل عرض كل وثيقة جتارية موجهة للجمهور على إدارة الرقابة، وؽلكن ذلذه األخَتة أن تطلب تعديلها يف 

  . 95/07 من األمر رقم 3-227أي وقت شاءت وفقا للمادة 

  
                                                           

1Tafiani Boualem, les assurannces en Alerie :étude pour une meilleure contribution à la stratégie de 

developpement, édition ENAP. ALGER,1988, p120 
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المؤسسات المراقبة لعمليات التأمين في الجزائر  : ثانيا 

: CNAالمجلس الوطني للتأمينات - 1

 و ىو تابع لوزارة ادلالية، و يسعى إذل ترقية و تطوير نشاط 1995 جانفي 25 أنشأ ىذا اجمللس يف 
التأمُت ليصبح ركيزة االقتصاد الوطٍت مستقبال، ألنو يعترب وسيلة ىامة لتوجيو السياسة العامة للدولة يف نشاط 

: التأمُت، و ؽلكن تلخيص أىدافو فيما يلي

o التوازن ما بُت حقوق و التزامات طريف العقد .
o السهر على مرد ودية األموال اجملمعة 
o السَت احلسن دلختلف شركات التأمُت 
o ادلساعلة يف توجيو و تطوير سوق التأمُت يف اجلزائر. 
o ادلساعلة يف إعداد النصوص التنظيمية. 
o وضع تسعَتات التأمُت تطابق السوق اجلزائرية. 
o جلب التجربة الدولية من خالل التعاون مع اخلارج و اقتناء قنوات جديدة يف نشاط إعادة التأمُت. 
o التنسيق يف رلال األسواق الدولية حىت يساىم يف توازن ميزان ادلدفوعات و ػلفز التبادل ما بُت شركات التأمُت. 
o إنشاء مركز للبحث يقوم بدراسات إسًتاتيجية من أجل تطوير نظام التأمُت. 

: UARاإلتحاد الجزائري للتأمين و إعادة التأمين - 2

، ولو صفة اجلمعية ادلهنية، و ؼلتلف عن اجمللس الوطٍت للتأمُت كونو يهتم 1994 فيفري 22 أنشأ يف 
أما اجمللس الوطٍت التأمُت فيهتم مبشاكل السوق , حيث ال تشمل عضويتو إال شركات التأمُت, مبشاكل ادلّؤمنُت

حيث صلد يف اإلحتاد اجلزائري للتأمُت و إعادة التأمُت , وىذا ما يفسر اختالف طبيعة ادلتدخلُت فيهم, بصفة عامة
: و من أىداف اإلحتاد ما يلي. إخل...ادلؤمَنن ذلم , شَنركات التأمُت, شلثلُت عن وزارة ادلالية و وزارات أخرى

o ترقية نوعية اخلدمات ادلقدمة من شركات التأمُت و إعادة التأمُت .
o حتسُت مستوى التأىيل و التكوين 
o ترقية شلارسة ادلهنة بالتعاون مع األجهزة و ادلؤسسات ادلعنية. 
o 1.احلفاظ على أدبيات شلارسة ادلهنة 

 

                                                           
1
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: خالصة الفصل

         توصلنا من خالل دراستنا ذلذا الفصل وادلتمثل يف اإلطار العام للتأمُت وشركات التأمُت إذل حتليل أبرز 

العناصر اخلاصة بالتأمينات، فقد قمنا بتحديد كل من أسسو، أقسامو وعناصره بعدما تكلمنا عن نشأتو وتطوره، 

وبإعطاء رتلة من التعريفات، وكذلك ماىية ىذه الشركات والتطرق إذل قيود و مشاكل اليت يواجهها نشاط 

. التأمُت

 إن احملاسبة يف الشركات الصناعية والتجارية ال ختتلف كثَتا عن احملاسبة يف شركات التأمُت وسوف نعاجل 

.    وىذا ما سنتطرق لو يف الفصل ادلوارل, ىذه األخَتة عن طريق عرض زلاسبة كل نوع من أنواع التأمُت على حدا
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 :مقدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

          بعد تناولنا مجيع اجلوانب النظرية من البحث يف الفصلُت السابقُت ، ارتأينا يف الفصل التطبيقي أف يكوف 

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

 . 2205مبستغازل رقم 

         و بداية يف ىذا الفصل سنتكلم عن الشركة اجلزائرية للتأمُت و ىذا من خالؿ ادلبحث األوؿ و يف ادلبحث 

 مبستغازل و ذلك من خالؿ اذليكل التنظيمي ذلا ، أقسامها ، SAAالثاشل سنعطي نظرة عامة حوؿ وحدة 

و أخَتا يف ادلبحث الثالث سنربز إجراءات تأمُت السيارات و التأمُت ضد احلريق و التأمُت . السياسة اإلنتاجية ذلا 

 .  على النقل  داخل الوكالة و التسجيالت احملاسبية اخلاصة هبم 
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 دراســـــــــة وصفية للمؤسســـــــة محل الدراســــــــة : األول المبحث

  La SAA ةـــــــــــــــــــف شركــــــــأة وتعريـــــــــنش:المطلب األول
 %61سلتلطة جزائرية مصرية بنسبة  كمؤسسة1963ديسمرب12 يف (SAA)أنشئت الشركة الوطنية للتأمُت           

 اجلزائر عقب االستقالؿ مباشرة لإلطارات ذات الفتقارمن رؤوس األمواؿ على التوارل،و ىذا نظرا  %39 و

. الكفاءة يف رلاؿ التأمينات

 بواسطة مؤطرين مصريُت و عماؿ جزائريُت إال أنو بعد ذلك و 1964بدأت ادلؤسسة نشاطها ابتداء من سنة   

.  الدولة لقطاع التأمُتاحتكار مت تأميم  احلصة ادلصرية خالؿ قمة اذلـر وبذلك مت 27/05/1966حتديدا يف 

على التحوؿ إذل  SAA ويف نطاؽ سياسة ختصص أنشطة التأمُت أجربت الشركة الوطنية للتأمُت 1976سنة  يف

 كالتجار و البسيطة للخواص على احلياة، األخطار ، التأمُتالسوؽ احمللية لألخطار البسيطة كتأمُت السيارات

. احلرفيُت

 على استقالليتها ادلالية وحتولت من مؤسسة عمومية إذل SAAحتصلت الشركة الوطنية للتأمُت 1989سنة       

  مليوف دينار جزائري،500 إذل 1992 سنة  مليوف دينار جزائري لَتتفع يف80 شركة ذات أسهم برأمساؿ يقدر ب

.  مليار دينار جزائري3.8 ) 2005سنة (مليار ليبلغ  2.5 إذل 1998ليصل يف سنة 

 حوؿ التأمينات اليت منحت الوسطاء اخلواص احلرية 95/07وإثر قرار وزاري من خالؿ التعليمة  1995 ويف سنة 

دلزاولة نشاط التأمُت،باإلضافة إذل إجراءات تنظيمية ادلتعلقة بالسلع و النقل وادلسؤولية ادلدنية و أيضا التأمُت 

  .     ادلتعلق بقطاع البناء و بالتارل رفع احتكار الدولة لنشاط التأمُت

مين أالهيكل التنظيمي للشركة الوطنية للت:المطلب الثاني

 إف تنظيم ادلؤسسة الوطنية للتأمُت يكوف على مستويُت    
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:  ادلستوى العاـ1)

 نوع من إدارة األعماؿ يف تنظيمها فهي مسَتة من طرؼ رئيس مدير عاـ (SAA)تتبع ادلؤسسة الوطنية للتأمُت  

(PDG) مدير عاـ مكلف باجلانب اإلداري،مرتبط مبديريات مركزية ، و : باإلضافة إذل مديرين عامُت مساعدين

. (Division)األخر مكلف باجلانب التقٍت و ىو مرتبط باألقساـ 

: ادلستوى اجلهوي2)
:  كل وحدة منظمة كما يلي )حدة  و 22حيث كانت قبل ىذا العاـ (  مديرية جهوية14 ادلؤسسة مكونة من 

: مهام المديريات
:    مهاـ يتم عرضها فيما يليSAAلكل مديرية من مديريات ادلؤسسة الوطنية للتأمُت 

  (Direction   R. H ):مديرية الموارد البشرية 1-
: تتكلف بادلهاـ التالية 

 إعداد العالقات االجتماعية يف ادلؤسسة. 
  تكوين ادلوارد البشرية يف ادلؤسسة من أجل التكيف مع احمليط. 
 التنسيق بُت سلتلف ادلديريات. 
 تنظيم ادلؤسسة .

:  بػتقـو ( Direction Patrimoines ):مديريات الممتلكات- 2
 ادلالية و التقنية تقدصل الوسائل الالزمة ادلادية، .
 مراقبة ومتابعة تسيَت ادلمتلكات .
 إعداد الدراسات ومراقبة الربامج اجلديدة .

: تتمثل مهامها يف    :مديرية النقل 3-
 حتسُت خدمات التأمُت اخلاصة بالنقل .
 جتميع ادلعلومات اإلحصائية .
 تنفيذ عقود التأمُت .

: تقـو بالوظائف التالية  :مديرية الرقابة 4-
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 تقدصل التقارير السنوية .
 البحث عن الفروقات ادلسجلة .
 متابعة اإلسًتاتيجية ادلوضوعة من طرؼ رللس اإلدارة .

: ومهامها ىي   :مديرية األعمال القانونية 5-
 تسيَت األعماؿ القانونية .
 حتديد اإلجراءات اليت تسمح بتطبيق القوانُت .
 حتديد وسائل التعويض .
 تطبيق القواعد القانونية يف ادلؤسسة .

: ومهامها ىي :  المديرية المحاسبية و المالية 6-
  تسجيل عمليات النشاط بدقة حوؿ الوحدات احملاسبية .
   إعداد ادليزانية العامة و جدوؿ حسابات النتائج(TCR) . 
  تسيَت اخلزينة .
  دفع الضرائب .
  متابعة دفع األجور و تغطية الديوف .

: تقـو بػ  :مديرية التنظيم و المعلومات  7-
  اإلحصائيةحتليل ادلعلومات احملاسبية و. 
  إنشاء شبكة معلوماتية تربط بُت ادلديريات .
  إعداد الربامج ادلعلوماتية من أجل تسَت ادلؤسسة .

: ويتمثل دورىا يف   :مديرية تأمين العمال 8-
  حتسُت اإلنتاجية و ختفيض التكاليف .
  إحصاء األخطار و مبالغ التعويض و تقييم احلوادث .
  تقدصل التقارير اخلاصة بادلنتجات للمديرية العامة .

 : المديرية العامة التقنية 9-
: وحتتوي على مديرية إعادة التأمُت ومديرية البحث و التطوير و تقـو بادلهاـ التالية 

  حتديد وسائل إعادة التأمُت يف ادلؤسسة .
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  مراقبة خزينة ادلؤسسة .
  تقييم ادلردودية يف ادلؤسسة من خالؿ األمواؿ ادلوظفة  .

 على المستوى المركزي (SAA)الهيكل التنظيمي للمؤسسة الوطنية للتأمين :   1 (2)الشكل رقم

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
وثائق المؤسسة :  المرجع  1  

العامة المـــديرية  

 

 المـــستشارون

 

 ـــساعدونالم

 

 قسم  التسويق

 قسم األخطار للموظفين 
 و األفراد

  قسم أخطار المؤسسات

 قسم تأمين السيارات

  قسم تأمين الحياة

  مديرية المواد البشرية

  مديرية  الممتلكات

  مديرية  المراقبة العامة

 مديرية التنظيم و معالجة المعلومات

  مديرية المالية و المحاسبة

 المـديرية العامة اإلدارية

 

 المـديرية العامة التقنية

 ر
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 :المديريات الجهوية ، على المستوى الجهوي -

 

 

 

 

 مدير الوكالة : ادلرجع 

   و الهيكل التنظيمي  لها2205تقديم وكالة مستغانم : المطلب الثالث

  : تقديم الوكالة– 1

  2205 ىي وكالة تابعة للشركة الوطنية للتأمينات رمزىا  شارع زلمد مخيسيت مستغازل  17مستغازل ، وكالة 
تلعب دورىا يف التأمُت ادلباشر مع الزبائن انطالقا شلا يطلبونو و بناء على اخلدمات ادلتوفرة على مستواىا و حسب 

  . وىراف تابعة اداريا اذل مديرية1980االخطار اليت يتعرضوف ذلا  حيث أهنا وكالة عامة تأسست يف 

و تضم ثالثة مصاحل يراسها مدير الوكالة الذي يهتم مبتابعة السياسة العامة للوكالة و التسيَت ادلادي و البشري 
  .لوسائلها و ضماف انضباط العماؿ و سَت العمل على احسن وجو

على مستوى الوكاالت  الهيكل التنظيمي (:3)شكل رقم  ال

 

 

 

 

 

 مدير الوكالة : ادلرجع 

رــــــــــــــــالمـــدي                           
 

 

.والماليةدائرة المحاسبية   

 

 دائرة األضرار

 

 دائرة اإلنتاج

 

.دائرة التسويق  

رــــــــــــــــالمـــدي  
 

 مصلحة اإلنتاج

 

.مصلحة الحوادث والكوارث  

 

 مصلحة المحاسبة و المالية

 مكتب الحوادث المادية

 

 مكتب الحوادث الجسمانية

 الجسمانية
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 المصالح المكونة للوكالة و مهامها : المطلب الرابع

 مبستغازل ديكن أف نالحظ وجود مصاحل أساسية، فما طبيعة نشاط كل 2205من خالؿ اذليكل التنظيمي للوكالة 

مصلحة؟ 

 :مصلحة اإلنتاج 

خيتلف إنتاج شركة التأمُت عن ادلؤسسات اإلقتصادية و الصناعية األخرى حيث تأخذ القسط و ال تقدـ 

اخلدمة إال يف حالة حتقق اخلطر ادلنصوص عليو يف العقد، حيث يعترب اخلطر بأنو اخلسارة ادلادية احملتملة يف الدخل 

نتيجة لوقوع حدث معُت، و بذلك فالدورة اإلنتاجية عكسية و تعترب ىذه ادلصلحة من أىم ادلصاحل بالشركة ألهنا 

دتثل إيرادات الشركة، تورل عناية إلستقباؿ مجيع الزبائن، و تعرض عليهم سلتلف أنواع التأمينات ادلتوفرة لديها و 

التأمُت على السيارات، التأمُت على : بعدىا ترـب عقود التأمُت معهم و تشمل ادلصلحة على ثالث أقساـ

. ادلمتلكات، التأمُت على األشخاص

: التأمين على السيارات- 1

التأمُت على السيارات يكتسي أمهية كبَتة جدا على الصعيد اإلقتصادي و اإلجتماعي فعلى ادلستوى 

اإلقتصادي صلد أف مداخيل شركات التأمُت العاملة يف ىذا النشاط تقدر بنسبة عالية بادلقارنة مبداخيل ذلا يف فروع 

أخرى، أما على ادلستوى اإلجتماعي فيعترب التأمُت من أىم الوسائل الوقائية حلماية الضحايا من حوادث 

السيارات و لذا صلد كثَتا من الدوؿ يف العادل مبا فيها اجلزائر جتعل التأمُت على السيارات أمرا إجباريا أي جترب على 

و صلد يف ىذه الوكالة أف فرع التأمُت على . كل السيارات شهادة التأمُت و عدـ وجودىا يعرض صاحبها للعقوبة

رخصة السياقة، البطاقة : السيارات ىو الذي ينجز ىذه الشهادة حيث يتقدـ الراغب بالتأمُت مرفقا بالوثائق التالية

النوع، اللوف، )الرمادية أو وثيقة إثبات ادللكية مع إحضار السيارة إجباريا و يقـو مسؤوؿ القسم بفحص السيارة 
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و إدخاؿ مجيع ادلعلومات اخلاصة بادلؤمن لو و السيارة على جهاز اإلعالـ اآلرل ادلزود  (...الزجاج، رقم التسجيل

: بو القسم، و تقدـ الوكالة عدة ضمانات يعلم هبا مؤمنيها و يوجد نوعُت من الضمانات

و تتمثل يف ضماف ادلسؤولية ادلدنية و الذي ىو عقد مبقتضاه يضمن ادلؤمن للمؤمن :  الضمانات اإلجبارية-أ -

لو األضرار الناشئة عن رجوع الغَت عليو بدعاوى ادلسؤولية فيأخذ ادلؤمن على عاتق التعويض الذي جيب على 

. ادلؤمن لو ادلسؤوؿ عن الضرر أدائو الذي أصابو الضرر

و ىي ضمانات يغَت فيها ادلؤمن و تتمثل يف : الضمانات اإلختيارية -ب-
عند وقوع احلادث يعوض ادلؤمن عن نسبة اخلسائر تعويضا  : (tout risque)ضماف مجيع األخطار -1

. سنوات05 تتجاوز سيارة ادلؤمن لو دلدة  ال كامال و دوف اإلعالف عن اخلصم و يشًتط أف
. ارةي من سعر الس%1: و يقدر مبلغ التأمُت بػ: ضماف السرقة و احلريق -2
 .ضماف األشخاص ادلنقولة -3
 .   ضماف انكسار الزجاج -4

أما يف حتديد القسط حسب السيارات و أصحاهبا فبالنسبة للسيارات يراعي قوهتا و عدد ادلقاعد و طابعها، أما 

أشهر، 3)، و الوكالة حتدد مدة التأمُت بثالث فًتات (...شخص عادي، موظف، تاجر )أصحاهبا فيختلفوف 

كما ديكن أف تلحق بعقد التأمُت عدة معلقات ختتص إما بتغيَت اإلسم أو إيقاؼ العقد أو إعادة  (أشهر، سنة6

و توجد وثيقة التأمُت خاصة باحلدود وىو عقد خاص بالسيارات األجنبية اليت . تشغيلو و غَتىا من ادللحقات

 . يوما60يوما أو 30تدخل الًتاب الوطٍت و تكوف ادلدة مقدرة بػ 

 :التأمين على األشخاص- 2

مؤمن لو للإف التأمُت على األشخاص يأخذ على عاتقو دفع مبلغ من ادلاؿ أو تقدير إيراد إذا ما حدث أمر 

 .كوصولو لسن معينة أو زواجو أو مرضو أو وفاتو يف مقابل دفع أقساط سنوية أو اشًتاكات من جانب ادلؤمن لو

: صلد أف الضمانات ادلقًتحة يف عقود التأمُت على األشخاص بصفة عامة تتمثل يف

. الوفاة أو اإلعاقة الدائمػػة- 1
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. اإلعاقة احلركية ادلؤقتة- 2

. ادلصاريف الطبية- 3

وقد تكوف . إف عقود التأمُت على األشخاص ىي عقود إدارية، وألي شخص احلق يف إبراـ عقد من ىذه العقود

رحلة تنظمها مدرسة أو فريق كرة القدـ يف حالة سفر فيكوف العقد مجاعيا، لكن ىناؾ : فردية أو مجاعية مثال

حالة استثنائية و يكوف العقد إجباريا عندما يتعلق األمر بسفر شخص إذل اخلارج، فيطلب منو وثيقة تأمُت تدعى 

: للتأمُت باخلارج و ىناؾ شروط و ىي (axa)بشهادة 

. سنة75سنة و أقل من 18السن أكثر من  -1

. أف يكوف ادلؤمن لو يف صحة جيدة عند اكتتاب العقد و ذلك مبلئو الستمارة استجواب الشركة -2

 .التمتع بكامل القوى العقلية و الصحية -3

فلكل شخص لو مصلحة مباشرة و غَت مباشرة يف حفظ ملكو أو عدـ وقوع خطر ألي شيء أف يؤمنو، ومن أىم 

ىذه التأمينات و أكثرىا تداوال التأمينات على ادلسؤولية ادلدنية ادلتنوعة و ىناؾ التأمُت على األخطار ادلتعددة من 

بينها تأمُت ورشات البناء، عقد متعدد األخطار السكنية و ادلهنية وتأمُت ادلباشل و ىذا األخَت أصبح إجباريا 

 و الذي أصبح ساري ادلفعوؿ ابتداءا من الفاتح سبتمرب 2003 أوت 26 ادلؤرخ يف 12/03مبقتضى األمر رقم 

 و ادلتعلق بالتأمُت ضد الكوارث الطبيعية ال تأخذه الشركة بل تأخذه وزارة ادلالية ألف الدولة ىي اليت 2004

تعوض يف حالة وقوع ىذه الكوارث و ىناؾ تأمُت األخطار الفالحية و يدخل فيها األغطية البالستيكية و تأمُت 

اخل ...النباتات الفالحية و تأمُت النحل

: مصلحة الحوادث

يتمثل يف تسوية ادلطالب أثناء وقوع احلدث ادلادي أو اجلسدي للمؤمن لو أو للمستفيد الذي صدرت الوثيقة 

: لصاحلو و ينقسم إذل قسمُت
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: يةدقسم الحوادث الما- 1

يتلقى القسم طلبات من ادلؤمن ذلم عندما يتحقق اخلطر موضوع التأمُت و يكوف على القسم تسوية ادلطالب 

بطريقة حتافظ على أمواؿ الشركة للحصوؿ على عقود يف ادلستقبل و بعد حصوؿ الشركة على أخطار بوقوع 

احلادث ادلادي يقـو مسؤوؿ ىذا القسم بالتأكيد إذا ما كاف الشخص مؤمن لدى الوكالة أو أوقفت مبلحق فهي 

غَت مسؤولة عن احلادث، و بعد التأكد من ىذه ادلعلومات حيث يقـو ادلؤمن مبلء مجيع ادلعلومات اخلاصة بو و 

بالطرؼ اآلخر يف حالة وجوده يف وثيقة تعرؼ مبحضر ودي، و يبُت فيها كيفية وقوع احلادث و ادلكاف و التاريخ 

و تكوف مدة اإلبالغ زلددة بسبعة أياـ بالنسبة ألضرار التصادـ و يومُت كحد أقصى لضماف السرقة و احلديد، و 

يطلب من خبَت الوكالة مبعاينة السيارات و تقدصل تقرير يعرؼ مبحضر اخلربة و يكوف مرفقا بصور إذا ما فاقت 

دج، و حيدد فيو قيمة األضرار و يقيد ادللف يف سجل التعويضات الذي يدرج فيو كافة 10.000اخلسائر 

البيانات اخلاصة و صلد عدة حاالت أكثرىا انتشارا ىي حالة اصطداـ سيارتُت، فإذا كاف زبوف الوكالة ىو ادلتسبب 

فيو تقـو الوكالة بدفع التعويض عنو إذل شركة التأمُت للطرؼ اآلخر، و يف حالة العكس فالشركة األخرى تعوض 

الوكالة و ىذه األخَتة تعوض ادلؤمن لديها أما بالنسبة للحوادث ادلالية للمباشل و األخطار األخرى فإنو يوجد لكل 

ميداف خبَت خاص معتمد لدى الوكالة يقـو بادلعاينة و يبقى الضماف ادلتفق عليو أثناء إبراـ العقد ىو العامل 

. الوحيد ادلتحكم يف دفع التعويض أو عدمو

 :قسم الحوادث الجسمانية- 2

بعد إخبار الوكالة باحلادث الذي نتج عن اصطداـ سيارتُت و أدى إذل وجود ضحايا أو انقالب سيارة لوحدىا أو 

ارتطامها جبدار، أو أف تصدـ سيارة شخص عادي أو أف يسقط شخص من سيارة و ىي حالة شاذة، يتم التأكد 

من أنو حادث جسماشل فيحوؿ التصريح من قسم احلوادث ادلادية إذل قسم احلوادث اجلسمانية و كذا بالنسبة 

فيفصل اجلسماشل عن ادلادي، و يتم انتظار زلضر التحقق من السلطات  (جسماشل و مادي)للحادث ادلختلط



         دراسة حالة شركة تأمين وطنية         الفصل الثالث                                       
 

93 
 

شهادة معاينة اجلروح زائد نسخة لرخصة السياقة : األمنية سواء الدرؾ الوطٍت أو الشرطة و يتكوف احملضرين من

زائد رقم عقد التأمُت زائد نسخة من بطاقة التسجيل، مع تبياف كيفية وقوع احلادث بالتفصيل و ىناؾ زلاضر 

مساع أقواؿ و اليت ال تتم ادلعاينة فيها إال بعد يومُت بعد وقوع احلادث و إذل وكيل اجلمهورية للدائرة القضائية 

صاحبة اإلختصاص الذي يعلن عن اجللسة و تنعقد حبضور مجيع األطراؼ من زلامي الوكالة و الضحية و الشهود 

إما يلجأ الضحية أو من ينوب عنو إذل الشركة و يطلب الصلح : ىناؾ حالتُت للتعويض جراء احلادث اجلسماشل

الودي، فتقـو ىذه األخَتة بتعيُت خبَت طيب معتمد لدى الوكالة دلعاينة الضحية و حتديد مدى العجز اجلزئي 

ادلؤقت و العجز الدائم و ضرر التأدل و مصاريف اخلربة يف زلضر مبوجبو يتم التعويض على حساب الشركة طبقا 

 أو يلجأ إذل احملكمة فيدفع من يهمو األمر كل ادلصاريف و يعُت خبَت لدى 88/31 وقانوف 74/15للمرسـو

احملكمة و يدفع التعويض بعد إصدار احلكم و عدـ استئنافو و يف حالة وجود وفاة نص ادلرسـو على ثالث 

: حاالت

 دخلو بأدسل دخل يف اجلزائر و  إذا كانت الضحية طفال أقل من ثالث سنوات يعد: الحالة األولى
 و يقسم ادلبلغ اإلمجارل ما 2شهرا و احلاصل مضروب يف 12دج يضرب ادلبلغ يف 15.000ادلقدر بػ 

. بُت األب و األـ
 سنة تتم نفس العملية لكن 19 إذل 06إذا كانت الضحية يبلغ من العمر ما بُت : الحالة الثانية 

. يضرب الدخل السنوي يف ثالثة و يقسم ادلبلغ على األب و األـ و األوالد و الزوجة إف وجدوا
 

: مصلحة المالية و المحاسبة

: اجلانب ادلارل للوكالة- 1

تقـو بتسجيل حركة األمواؿ من الدخوؿ و اخلروج على شكل مقبوضات و مدفوعات فادلقبوضات نقصد هبا 

الصدر الذي جيلب إذل الشركة أموال و تتجلى يف أقساـ التأمُت سواء كاف نقدا أو بالشيكات أو حواالت بنكية 

أو عن طريق الطعوف ادلستوفاة و احلالة األخَتة ىي طلب من الوحدة التابعة ذلا تزودىا بادلبلغ ادلطلوب و أما 
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ادلدفوعات فهي اليت تسحب من الرصيد البنكي للوكالة إذل طرؼ آخر و تكوف عادة يف شكل مصاريف 

كالقياـ بتسديد فاتورة الكهرباء و اذلاتف و أجور العماؿ و مجيع احتياطات الوكالة تكوف  مدفوعات يف شكل 

. تعويض عن احلوادث

: اجلانب احملاسيب للوكالة- 2

ديكن فيو تسجيل كل العمليات احملاسبة و ادلراقبة احلسابات ادلالية للوكالة و ادلتمثلة يف العمليات اليت تقـو هبا ومن 

بُت ىذه العمليات و أبرزىا عقود التأمُت اليت تربمها الوكالة مع ادلؤمنُت و األمواؿ ادلتحصل عليها و كذا 

: التحويالت ما بُت الوكاالت وتسجيل العمليات يف سجل من بينها

. سجل العمليات احملاسبية و تسجيل فيو العمليات اليت دتت خالؿ اليـو سواء النفقات أو اإليرادات -

الدفًت اليومي لإلعالـ اآلرل اإلضايف الذي يسمح مبعرفة الرصيد البنكي باإلضافة إذل سجل جريدة  -

. العمليات البنكية

وصلد كذلك الذي يستقبل بعد كل شهر كشف األرصدة من البنك و يقـو مبراقبة الشيكات احملسوبة من  -

طرؼ ادلستفيدين مث يتم وضع ما يسمى بوضعية التقارب مع البنك و الذي يتم فيو تسجيل الشيكات و 

 .اليت تسحب من البنك و كذا أخطاء البنك إف وجدت

 منتجات و اهداف الشركة  :  المبحث الثاني

 وظائف الشركة: المطلب األول

 : وظائف نذكر منها بعدة SAA   لتأمُتؿتقـو الشركة اجلزائرية 

  :الوظيفة اإلدارية- 1

 تعترب ىذه الوظيفة ىامة بالنسبة للشركة، وذلك راجع للدور الذي تلعبو ألداء خدمات سريعة وفعالة ذلذا جيب أف 

 :تكوف مكيفة مع تقنيات التسيَت احلديثة وتعتمد ىذه الوظيفة على
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 تسيَت ادلوارد البشرية وشلتلكات ادلؤسسة 
 تسيَت ادلهاـ اإلدارية واألمن وصيانة شلتلكات ادلؤسسة 
          توفَت كل الوسائل الضرورية لنشاط التأمُت ووضعها حتت تصرؼ العاملُت يف ادلؤسسة 
 األىداؼ  اقًتاح السياسات ادلستقبلية اليت من شأهنا أف ترفع اإلمكانات وحتقق 
 إعداد االجتماعات التنسيقية. 

 :وظيفة اإلنتاج -2

ينحصر منتوج التأمُت يف إبراـ العقود بُت الشركة وزبائنها اليت تقـو بإنتاجها وكاالت التأمُت ووكالئها، أما 
 :ادلديريات ادلركزية لإلنتاج على مستوى ادلديرية العامة فمهامها تتمثل يف ما يلي

 وضع برنامج إنتاج سنوي يأخذ بعُت االعتبار توقعات ادلؤسسة 
  تصميم الوثائق التقنية مثل وثيقة اإلنتاج وتسيَت عقود التأمُت 
 مراقبة عمليات اإلنتاج بالفروع والوكاالت 
 متابعة اخلطط القصَتة، ادلتوسطة والطويلة ادلدى 
 شلارسة عمليات إعادة التامُت .

 :وظيفة المحاسبة والمالية- 3

عن طريق مصلحة احملاسبة  تتمثل ىذه الوظيفة يف تسجيل العمليات احملاسبية وادلالية اليت تقـو هبا الوكاالت يوميا،
 :وتتمثل مهاـ ادلديرية العامة يف وادلالية ادلتواجدة بكل وكالة،

 تركيز ومراقبة العمليات ادلالية واحملاسبية للشركة 
 تنظيم وتنسيق ومتابعة كل العمليات احملاسبية للشركة 
 إعداد ادليزانية احملاسبية وادلوازنة التقديرية والتكاليف حسب ادلنتوج .

 :وظيفة التعويض- 4

بالتعويض الذي يعترب من ادلهاـ وااللتزامات الرئيسية للشركة، SAA عند تعرض الزبوف لألضرار تلتـز شركة التأمُت
وتقـو بتعويض الزبوف عادة الوكاالت إال أف مديرية تعويضات النقل وادلديريات الفرعية لتعويضات األخطار 

 :الصناعية والبسيطة تتدخل يف عدة نواحي من خالؿ 
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 تسيَت األضرار ادلتعلقة بعقود التأمُت اذلامة 
 مراقبة عملية التعويض اليت تقـو هبا الفروع والوكاالت 
  دج 20000دراسة ملفات تعويض األضرار اليت تتجاوز صالحية الوكاالت، وإذا فاؽ مقدار الضرر 

 فإهنا ترسل إذل ادلديرية العامة لدراسة إصدار قرار الدفع 
 متابعة العالقات مع احملامُت واخلرباء. 

 :وظيفة المراقبة والمراجعة- 5

تقـو هبذه الوظيفة مديرية ادلراقبة وادلراجعة واليت ترتبط مباشرة بادلديرية العامة، إال أهنا مستقلة يف عملها وسلطتها، 
 :تتمثل مهمتها يف ضماف النشاط العادي والقانوشل لكل ادلصاحل ادلركزية والفرعية باإلضافة إذل

  التأكد من رشادة وفعالية التسيَت ادلطبق 
  التأكد من أف كل إجراءات التسيَت مطبقة مع اقًتاح التحسينات الالزمة حلماية مصاحل الشركة، وهبدؼ

 إعادة النظاـ للحالة العادية والسَت القانوشل تقـو بإجراءات تصحيحية يف احلاالت االستعجالية والطارئة
 اختبار سالمة التنظيم داخل ادلصاحل وطرؽ التسيَت ادلعتمدة واقًتاح التعديالت الالزمة 
 ،حيث تصادؽ عليو  إعداد برنامج سداسي للمراجعة الذي يتم بواسطتو القياـ بعمليات ادلراقبة والتدخل

. اإلدارة العامة
وظيفة الموارد البشرية - 6

تعترب ادلوارد البشرية موردا ىاما بالنسبة للمؤسسة، وإلشغاذلا حتتاج ادلؤسسة إلطارات وعماؿ مؤىلُت يف شىت 
 :التخصصات، من بينها 

 حتديد ادلهاـ وادلسؤوليات لتقييم رلهودات وأنشطة العماؿ 
 توفَت كل ادلستلزمات حلماية العماؿ وأمالؾ ادلؤسسة 
 تنظيم وتوجيو وربط ومراقبة رلموعة نشاطات ادلصاحل التابعة ذلا 
 ادلشاركة يف النشاطات اخلارجية ادلرتبطة بادلوارد البشرية 
 متابعة العالقات مع ادلتعاملُت واخلرباء. 

 



         دراسة حالة شركة تأمين وطنية         الفصل الثالث                                       
 

97 
 

 المنتوجات المقدمة من طرف الشركة الوطنية للتأمين : المطلب الثاني 

إف منتجات التأمُت ادلتنوعة من طرؼ الشركة الوطنية للتأمُت حتسن و تدخل منتجات تأمُت جديدة موجهة اذل 

 : سوؽ ذات مردودية ، و يف ىذا اإلطار نقسم منتجاهتا اذل 

 منتجات متنوعة لتأمُت األفراد، SAA تقدـ الشركة الوطنية للتأمُت : منتجات تأمين الحياة و األفراد -1

 حيث مت طرح منتجات جديدة يف السوؽ منها 

يسمح بتكوين رأس ماؿ، يدفع يف كل فًتة و يف ادلستقبل يف حالة الوفاة يصبح رأمساؿ : التقاعد ادلستقبلي -

 .اجملمع إيراد زمٍت 

 .يتم تعويض الشركاء يف حالة الوفاة حىت حتافظ ادلؤسسة على بقائها: تأمُت األفراد يف حالة الوفاة  -

يقـو بتأمُت اخلسائر ادلتعلقة بالسكن و األثاث نتيجة حريق، حادث طائرة ، : تأمُت متعدد ألخطار السكن  -

 .فيضانات أو اهنيار 

 .ىو عقد ضد احلوادث اجلسدية أثناء السفر: تأمُت السًت الفردي  -

و ىذا يف حالة إجراء عملية جراحية ، و قد مت طرح ىذا ادلنتج خالؿ الثالثي : تأمُت التعويضات اليومية  -

 : و يثمتل يف2004األوؿ من سنة 

  يتم ىذا التأمُت مبجموع عماؿ ادلؤسسة العامة و ىو يكوف يف فائدة العماؿ، :  تأمُت اجلماعات

 . من أجل محايتهم من اإلصابات اجلسدية و منح ضماف أساسي يف حالة الوفاة أو العجز 

 و ذلك من أجل ضماف أي حادث جسدي مفاجئ خالؿ احلياة : تأمُت احلوادث اجلسدية

 .الشخصية و الوظيفية 
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 : و يتكوف من  : منتجات التأمين – 2

ىذا النوع من التأمُت يعترب بالنسبة للمؤسسة كمورد للخزينة و ىذا ما يفسر اإلىتماـ : تأمُت السيارات  -

الذي توليو الشركة يف استغالؿ ىذا الفرع الذي يقدـ تعويضات عن اخلسائر اجلسدية أو ادلادية  الىت 

 .تسبب فيها من خالؿ احلوادث

ىذا النوع من التأمُت موجو للمؤسسات الصناعية و مؤسسات : تأمُت األخطار الصناعية و التجارية  -

اإلنفجار : صغَتة و متوسطة و الىمؤسسات جتارية ، احلرفيوف و ىذا هبدؼ احلماية من األخطار التالية 

 ...و أخطار ادللحة هبا ، الفيضانات

ىو موجو للمؤسسات األشغاؿ العمومية و ىذا النوع من الػتامُت يقدـ كضماف : تأمُت ىندسة البناء -

دلشاريع البناء ، و احلماية من األخطار العشوائية اليت ديكن أف تضر بادلعدات ادلوجودة يف العمل و ىو 

 .يعطي احلماية للمقاولُت يف حالة أخطاء الًتكيب ، ىالؾ اآلالت 

 .يشمل تأمُت النقل عرب الطرؽ و النقل عرب السكك احلديدية : تأمُت النقل -

 .تغطية أخطار الكوارث الطبيعية يف ادلؤسسات: تأمُت ضد الكوارث الطبيعية -

أهداف الشركة الوطنية  : المطلب الثالث 

 إذل حتقيق أىدافها ادلتمثلة يف إرضاء وتلبية حاجات زبائنها وذلك بتغطية أخطارىم SAAتسعى شركة التأمُت 

  :بأسعار معقولة وتقدصل خدمات ذات نوعية جيدة باإلضافة إذل

  خلق الثقة بينها وبُت ادلؤمَّن ذلم. 

 تنويع زلفظة الشركة و توسيع نشاطها، ذلك بتغطية األخطار الصناعية البسيطة على األشخاص و غَتىم. 
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  تطوير شبكة التوزيع الوطنية، بإنشاء وحدات و وكاالت جديدة دلواجهة الطلب ادلتزايد و منافسة الشركات 

 . اخلCAAR, CAAT ...: األخرى مثل 

  تشجيع اإلدخار يف ادلدى الطويل، و ادلسامهة يف اإلقتصاد الوطٍت و توظيف رؤوس األمواؿ على شكل 

 .ودائع لدى البنوؾ

  الرفع من رقم األعماؿ و حتسُت الصورة الذىنية للشركة. 

  حتسُت ادلستوى الوظيفي للعماؿ. 

  طرح منتجات جديدة للتأمُت و متطلبات التأمُت. 

  حتسُت ظروؼ استقباؿ الزبائن يف الوكالة. 

  البحث عن ارضاء أكرب عدد من الزبائن من خالؿ التحسيس ادلستمر جلودة ادلستقبل و التعويض يف أقرب

 .اآلجاؿ يف حالة الضرر

  SAA في أمثلة تطبيقية عن عمليات اإلنتاج والتعويضات: المبحث الثالث

تعترب مصلحة احملاسبة من أىم ادلصاحل على مستوى الوكالة و يف الوحدة ككل و ذلك الىتمامها بتسجيل و 

مراقبة كل العمليات اليت دتت فيها حيث التسجيل يتم بطريقة تسمح بتحديد وضعية ادلالية للشركة، لذا فهي على 

و تعتمد يف ذلك على الوثائق الصادرة من األقساـ األخرى، حيث يقابل كل . عالقة مباشرة مع األقساـ األخرى

 تسجيل زلاسيب وثيقة تربره

 . سنتناوؿ يف ىذا ادلبحث أمثلة تطبيقية لبعض العمليات اليت قامت هبا إحدى وكاالت الشركة
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 التأمين على السيارات :المطلب األول

لتأمُت سيارهتا من نوع "  2205"للتأمُت إذل الوكالة الوطنية" بامسة" تقدمت السيدة 01/02/2015بتاريخ 

308 PEUGOT دج، حقوؽ 17704.49 ضد كل األخطار دلدة سنة، فكاف قسط التأمُت

 906.13( TF) دج، طوابع جبائية200.00( CP)دج، مصاريف متعلقة بالعقد  40.00( DT)الطابع

. دج، ومت تسديد قسط التأمُت نقدا51.43( FGA)دج، أمواؿ ضماف التأمُت

TVA( =17704.49 +200.00*)17 = %3043.76 

 :التسجيل المحاسبي 

: ـ إصدار عقد التأمين

                                     01/02/2015 

     21945.81                    مؤمَّن ذلم                         41100000    

      17704.49        أقساط مصدرة على العمليات ادلباشرة                     70000103                      

 200.00                  مصاريف ملحقة بالعقد                         70030103                      

    3043.76                الرسم على القيمة ادلضافة                              44500000                              

  DT                           40.00     حقوؽ الطابع                                44271000                             

            TF                                    906.13 طوابع جبائية                   44272000                             

                        FGA                        51.43 أمواؿ ضماف التأمُت                  44311000                      

.......  عقد تأمُت رقم 
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: ـ استالم قسط التأمين

            01/02/2015 

 21945.81                                                  النقديات                              53               

 21945.81                                   ادلؤمَّن لو                                            41100000                              

.....                                       استالـ قسط عقد التأمُت رقم 

: ـ القسط المؤجل للدورة الالحقة

        01/02/2015 

 1475.37                                                أقساط مؤجلة                       71500103         

           1475.37                             أقساط صادرة مؤجلة                                   71000103                             

تسجيل القسط ادلؤجل  

شهر 12                          17704.49

 شهر 1                       ادلبلغ ادلؤجل 

 1475.37 = 12(/1*17704.49)= ادلبلغ ادلؤجل

. تعرضت سيارهتا الصطداـ أدى إذل كسر الزجاج األمامي" بامسة"  وعند خروج السيدة 25/02/2015يف - 

أين مت فتح ملف  (األضرار)إذل وكالة التأمُت للتصريح باحلادث " بامسة" تقدمت السيدة 26/02/2015يف - 
.   دج30000.00 وتقييم احلادث بقيمة ابتدائية تقدر بػ 11/333حتت رقم 

.  دج27886.20مت تقييم الضرر بػ  مبعاينة السيارة و" بوحامدوش" قاـ اخلبَت السيد 02/03/2015يف  -

.  دج27386.20بقيمة " بامسة" حبسُت داي بتعويض السيدة SAA قامت الوكالة 03/2015 /04يف - 

: التسجيل المحاسبي
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: ـ التصريح بالضرر

               26/02/2015 

 30000.00                       أضرار على العمليات ادلباشرة                   60000103  

 30000.00           مؤونات أضرار على  العمليات ادلباشرة                   30600103                 

                                            التصريح  بالضرر

  :ـ تقييم الخبير

نالحظ أف القيمة االبتدائية لتقدير الضرر أكرب من القيمة النهائية احملددة من طرؼ اخلبَت، لذا فإف التقييد سيكوف 
. مببلغ الفرؽ بُت القيمتُت

 2613.80 = 30000.00-   27386.20= الفرؽ

          02/03/2015 

 2613.80                                 مؤونات أضرار على العمليات ادلباشرة30600103     

 2613.80                     أضرار على العمليات ادلباشرة                               60000103                        

                                                 تقييم اخلبَت 

 

: دفع التعويض للزبون

           04/ 03/2015 

 27386.20                   مؤونات أضرار على العمليات ادلباشرة                        30600103    

 27386.20                                           النقديات                                             53                             

.....  وصل دفع رقم
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التأمين ضد الحرائق : المطلب الثاني

، لتأمُت إحدى 2205إذل الوكالة الوطنية للتأمُت " خراطيش الصيد" تقدمت شركة 01/01/2015بتاريخ 
، حيث قدر 06.05130.8111.02وحداهتا ضد كل األخطار دلدة سنة ومت تسجيل عقد تأمُت رقم  

 دج، 120.00دج، حقوؽ الطابع200.00دج، مصاريف ملحقة بالعقد 148720.30القسط الصايف بػ  
%. 17الرسم على القيمة ادلضافة 

.  تعرضت الوحدة ادلؤمَّنة إذل حريق مّس أحد مبانيها11/11/2015ػ يف 

 تقدمت الشركة إذل وكالة التأمُت للتصريح باحلادث، حيث سجلت قيمة الضرر بػ 12/11/2015ػ يف 
. دج118000.00

. دج120000.00 قاـ خبَت الوكالة مبعاينة الضرر ومت تقييمو مببلغ 20/11/2015ػ يف 

.  دج للشركة ادلتضررة120.000 قامت مصلحة احملاسبة بدفع قيمة 22/11/2015ػ يف 

: ـ التسجيل المحاسبي

: ـ إصدار العقد

   01/ 01/2015 

 174356.75                                                             ادلؤمَّن لو                           41100000

  148720.30                         أقساط مصدرة على العمليات ادلباشرة                 70000109                   

 200.00                                 مصاريف ملحقة بالعقد                                   70030109                   

                                                                                         25316.45               الرسم على القيمة ادلضافة                                   44500000                   

 DT                                    120.00      حقوؽ الطابع            44271000                   

                          .......                                             عقد تأمُت رقم 
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 :استالم قسط التأمين

          01/ 01/2015 

 174356.75                                            النقديات                                 53               

 174356.75                                     ادلؤمَّن لو                                        41100000                              

.....     استالـ قسط عقد التأمُت رقم                                     

: التسجيل المحاسبي

: ـ التصريح بالضرر

              12/11/2015 

 118000.00                              أضرار على العمليات ادلباشرة                        60000109     

 118000.00                           مؤونات أضرار على  العمليات ادلباشرة                 30600109                      

التصريح  بالضرر                                              

  :ـ تقييم الخبير

نالحظ أف القيمة االبتدائية لتقدير الضرر أقل من القيمة النهائية احملددة من طرؼ اخلبَت، لذا فإف التقييد سيكوف 
. مببلغ الفرؽ بُت القيمتُت

 2000.00 = 120000.00 -118000.00= الفرؽ

          20/11/2015 

 2000.00                                   أضرار على العمليات ادلباشرة                     60000109    

 2000.00                                 مؤونات أضرار على  العمليات ادلباشرة             30600109                      

                                                 تقييم اخلبَت 
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: ـ دفع التعويض للزبون

         22/11/2015 

     120000.00           مؤونات أضرار على العمليات ادلباشرة                            30600109   

 120000.00                                             النقديات                                              53                         

.....  وصل دفع رقم

التأمين على النقل : المطلب الثالث

 ادلختصة يف تصدير واستَتاد األلبسة بتأمُت عملية نقل بضائع" س" قامت الشركة 03/01/2014بتاريخ        
 دج ، 200.00 دج، مصاريف ملحقة بالعقد 200000.00مستوردة على منت باخرة حيث قدر القسط الصايف بػ 

 دج، فًتة العقد حددت 3000.00 دج، الطابع اجلبائي 120.00، حقوؽ الطابع % 17الرسم على القيمة ادلضافة 
. بشهر واحد

بإلغاء عقد التأمُت نظرا دلشاكل حدثت بينها وبُت " س" يوما من تاريخ إبراـ العقد طالبت الشركة 20ػ بعد مرور 
.  دج150.00( DT )الشركة ادلصدرة، فكانت حقوؽ الطابع

: ـ إصدار العقد :التسجيل المحاسبي

   03/ 01/2014 

 237354.00              ادلؤمَّن لو                                                            41100000

 200000.00                     أقساط مصدرة على العمليات ادلباشرة                             70000107                    

 200.00                                          مصاريف ملحقة بالعقد                             70030107                    

 34034.00                       الرسم على القيمة ادلضافة                             44500000                    

 DT                                            120.00      حقوؽ الطابع                              44271000                   

          TF                                                 3000.00 الطابع اجلبائي                             44272000                    

                          .......                                             عقد تأمُت رقم 
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 :ـ استالم قسط التأمين

          03/ 01/2014 

     237354.00                                    النقديات                                                    53               

                                                                                  237354.00                             ادلؤمَّن لو                                                  411000                                00

.....   استالـ قسط عقد التأمُت رقم                                        

 

: ـ إلغاء عقد التأمين

دج 66666.67 = 30(/ 10* 200000.00 )=القسط الصايف الذي تسًتجعو الشركة 

            23/ 01/2014 

 55483.34                                                      ادلؤمَّن لو                       41100000            

  11333.33                               الرسم على القيمة ادلضافة                       44500000            

 DT                          150.00      حقوؽ الطابع                                  44271000                              

 66666.67                                    أقساط ملغاة                                  70090107  

.....                                        استالـ قسط عقد التأمُت رقم 

 

 

 

 

 



         دراسة حالة شركة تأمين وطنية         الفصل الثالث                                       
 

107 
 

 :عرض القوائم المالية لشركات التأمين: المبحث الرابع
، وادلتضمن النظاـ 2007 نوفمرب 25 ادلوافق ؿ 1428 ذي القعدة عاـ 15 ادلؤرخ يف 11-07يلـز القانوف رقم  

 ، كل كياف يدخل يف رلاؿ تطبيق ىذا النظاـ اخلاص باحملاسبة بإعداد كشوؼ مالية سنوياSCFاحملاسيب ادلارل 
 : واليت تشمل على

 ادليزانية  -

 حساب النتائج -

 جدوؿ تدفقات اخلزينة -

 جدوؿ تغَتات األمواؿ اخلاصة -

 1 .ملحق يبُت القواعد والطرؽ احملاسبية ادلستعملة، ويقدـ معلومات مكملة للميزانية وحساب النتائج -
 الميزانية: المطلب األول

 :تعريف الميزانية- 1
تعترب ادليزانية أحد مكونات القوائم احملاسبية وادلالية وىي تلعب دورا إعالميا، فهي دتد سلتلف األطراؼ    

بادلعلومات اليت ختص ادلؤسسة وبالتارل تساعدىم يف اختاذ قراراهتم، ىؤالء األطراؼ شلكن أف يكونوا داخليُت مثل 
 .إدارة ادلؤسسة وادلسامهُت أو خارجيُت مثل البنوؾ، ادلستثمرين وإدارة الضرائب

فادليزانية ىي حوصلة تقـو بتقدصل الوضعية ادلالية للمؤسسة يف حلظة ما ، ىذه األخَتة تقاس بالفرؽ بُت أصوؿ 
، وتقدـ القيمة الصافية لكل ما (االلتزامات الواجب القياـ هبا، االلتزامات الواجب دفعها)ادلؤسسة وخصومها 

  (األمواؿ اخلاصة)خيص ادلالكُت 
 :عناصر الميزانية- 2
 .ادلؤسسة وأمواذلا اخلاصة (ديوف)أصوؿ، خصـو : تقـو ادليزانية بعرض ثالث عناصر أساسية   
 :األصول- 2-1
ىي ادلنافع االقتصادية يف ادلستقبل من ادلوارد االقتصادية ادلملوكة للمؤسسة وادلوارد اخلاضعة لسيطرهتا سواء    

كانت ىذه ادلوارد ملموسة أو غَت ملموسة، وجيب أف تكوف ذات قيمة مادية وفائدة مستقبلية وقابلة للقياس 
 .احملاسيب

 
 .2009 مارس 25 الصادرة يف 19 اجلريدة الرمسية اجلزائرية رقم -1



         دراسة حالة شركة تأمين وطنية         الفصل الثالث                                       
 

108 
 

 :وتنقسم األصوؿ يف ادليزانية إذل عناصر رئيسية تتمثل يف 
 : األصول الجارية - أ

وىي األصوؿ اليت يتوقع حتويلها إذل نقدية أو بيعها أو استعماذلا يف العملية اإلنتاجية خالؿ سنة من 
 . النقدية بالصندوؽ والبنك، االستثمارات قصَتة األجل: تاريخ ادليزانية أو أثناء دورة االستغالؿ مثل

 :األصول غير الجارية - ب

األصوؿ غَت اجلارية ىي األصوؿ اليت تقتٍت هبدؼ استخدامها يف اإلنتاج وتوليد اإليراد وليس هبدؼ 
األراضي  : إعادة بيعها وعادة ما يتم االستفادة من األصوؿ الثابتة أكثر من فًتة مالية واحدة مثل

 .ادلباشل، السيارات، اآلالت، األثاث وغَتىا
 :الخصوم- 2-2

   دتثل اخلصـو منافع اقتصادية من ادلتوقع أف تضحي هبا ادلؤسسة يف ادلستقبل للوفاء بالتزاماهتا القائمة والنامجة 
عن عمليات مالية قامت هبا ادلؤسسة يف ادلاضي ومبعٌت آخر ىي التزامات أو تعهدات على ادلؤسسة اجتاه الغَت 

 :نتيجة حصوذلا على سلع أو خدمات أو قروض ، وتصنف اخلصـو يف ادليزانية إذل رلموعتُت رئيستُت
 :خصوم جارية - أ

أوراؽ الدفع، قروض : وىي التزامات على ادلؤسسة جيب الوفاء هبا خالؿ سنة أو دورة استغالؿ مثل
 .قصَتة األجل ، ضرائب مستحقة

 :خصوم غير جارية - ب

ىي اخلصـو اليت تستحق على ادلؤسسة للغَت ويلـز الوفاء هبا من خالؿ فًتة زمنية تزيد عن سنة مالية 
  .السندات، قروض طويلة األجل: واحدة مثل

 :األموال الخاصة- 2-3
1.ىي ادلتبقي من أصوؿ مؤسسة بعد استبعاد الديوف،أي ىي عبارة عن الفرؽ بُت األصوؿ والديوف 

                                                           
1
 - Walfgan Dick et Franck Missonnier- Pierre, Comptabilité financière en IFRS, Pearson 

Education, France, 2006, P35 
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 ../../...الدورة 
 1-صافي ن ن. صافي ن.االهتالك ن.إجمالي مالحظة األصول

 أصول غير جارية
 -ادلتوج اإلجيايب أو السليب- فارؽ االقتناء

 تثبيتات غَت مادية
 تثبيتات مادية

 أراضي - 
 مباشل- 
 تثبيتات مادية أخرى- 
 تثبيتات شلنوح امتيازىا- 

 تثبيتات مالية
 سندات موضوعية موضع معادلة- 
 مسامهات أخرى وديوف دائنة مرتبطة هبا- 
 سندات أخرى مثبتة- 
 قروض وأصوؿ أخرى غَت جارية- 
 ضرائب مؤجلة عن األصل- 
 أمواؿ أو مبالغ مدفوعة من قبل ادلتناولُت- 

 مجموع األصول غير الجارية
 أصول جارية

 مؤونات تقنية للتامُت
 حصة التامُت ادلشًتؾ ادلتناوؿ عنها- 
 حصة إعادة التأمُت ادلتناوؿ عنها- 
 حقوؽ واستخدامات شلاثلة- 
 معيدي لتامُت ومتنازلُت مدينُت- 
 مؤمن ذلم وسطاء التامُت وحسابات مرتبطة- 
 مدينوف آخروف- 
 ضرائب وما شبهها- 
 ادلوجودات وما شبهها حقوؽ واستخدامات شلاثلة أخرى- 

 أمواؿ موظفة وأصوؿ جارية أخرى  - 
 اخلزينة

 مجموع األصول الجارية
 المجموع األصول
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 1-مجموع ن ن.مجموع مالحظة الخصوم
 رؤوس األموال الخاصة

 رأس ادلاؿ الصادر
 رأس ادلاؿ غَت ادلطلوب

 عالوات واحتياطات
 فارؽ إعادة التقييم

 فرؽ ادلعادلة
 النتيجة الصافية

 (الًتحيل من جديد)رؤوس أمواؿ خاصة أخرى 
 مجموع رؤوس  األموال الخاصة

 خصوم غير جارية
 قروض وديوف مالية 

 (مؤجلة ومرصود ذلا)ضرائب 
 ديوف أخرى غَت جارية

 مؤونات قانونية
 مؤونات ومنتجات ثابتة سلفا

 أمواؿ ومبلغ مستسلمة من معيدي التأمُت
 الجارية الخصوم

 مؤونات تقنية التأمُت
 عملية مباشرة

 قبوؿ
 ديوف وحسابات مرتبطة

 معيدي التامُت، متناولُت وحسابات مرتبطة
 مؤمن ذلن ووسطاء التامُت

 ضرائب 
 ديوف أخرى

 خزينة اخلصـو
 مجموع الخصوم الجارية

 مجموع الخصوم

   

 04: شكل رقم 

 وثائق ادلؤسسة: ادلرجع
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 حساب النتائج: المطلب الثاني
 :تعريف حساب النتائج- 1

والنواتج  احملققة من طرؼ ادلؤسسة خالؿ فًتة زمنية معينة ء حساب النتائج ىو عبارة عن وثيقة جتمعيو لألعبا
ويظهر النتيجة الصافية للفًتة اليت تكوف إما ربح أو خسارة ، فهو ديكن مستخدمي القوائم ادلالية من معرفة أداء 
ادلؤسسة مبعرفة قدرهتا وفعاليتها يف توظيف ادلوارد ادلتاحة إليها، وكذلك ادلساعدة يف التوقيع والتنبؤ لقدرهتا على 

 .توليد التدفقات النقدية يف ادلستقبل
 :عناصر حساب النتائج- 2
 :اإليرادات- 2-1
وىي ادلبالغ اليت حققتها ادلؤسسة من بيع السلع أو تقدصل اخلدمات سواء حصلت ىذه ادلبالغ أو مازالت    

 .مستحقة
 :المصروفات- 2-2
  .ىي ادلبالغ اليت أنفقتها ادلؤسسة يف سبيل احلصوؿ على اإليرادات سواء سددت قيمة ىذه ادلصروفات أـ ال   
 :حساب النتائج في شركات التأمين- 3
من أجل دراسة جيدة للنشاط مت إدراج عمودين يف حساب النتائج لشركة التأمُت وذلك للفصل بُت العمليات    

 .اإلمجالية للتأمُت وعمليات إعادة التأمُت
باإلضافة إذل أنو نظرا لطبيعة القطاع مت استبداؿ القيمة ادلضافة لالستغالؿ اليت دتثل رصيد اإلنتاج واستهالكات 

 .الدورة هبامش التأمُت، وإمجارل فائض االستغالؿ ال يتضمنو حساب النتائج لشركات التأمُت
  .وفيما يلي الشكل العاـ حلساب النتائج حسب الطبيعة وحسب الوظيفة لشركات التأمُت

 
 
 
 
 
 
 



         دراسة حالة شركة تأمين وطنية         الفصل الثالث                                       
 

113 
 

 حساب النتائج حسب الطبيعة 
 ../../...للدورة

 إجمالي مالحظة ن البيان
 عمليات ن

 عمليات 
 إعادة التأمين ن

 1-صافي ن ن. صافي

 أقساط مصدرة على العمليات ادلباشرة
 أقساط مقبولة
 أقساط مؤجلة
 أقساط الدورة

 تعويضات على العمليات ادلباشرة
 تعويضات على القبوؿ

 تعويضات الدورة
 عموالت مستلمة على إعادة التأمُت
 عموالت مدفوعة على إعادة التأمُت

 عموالت إعادة التأمين

     

      هامش التأمين الصافي
 خدمات خارجية واستهالكات أخرى

 مصاريف ادلستخدمُت
 ضرائب، ورسـو وتسديدات شلاثلة

 منتجات عملياتو أخرى
 إنتاج مثبت

 إعانات االستغالؿ
 أعباء عملياتو أخرى

 سلصصات االىتالكات ، ادلؤونات
  وخسائر القيمة

 اسًتجاعات عن خسائر القيمة وادلؤونات

     

      النتيجة التقنية العملياتية
 منتجات مالية

 أعباء مالية
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      النتيجة المالية
      النتيجة العادية قبل الضرائب

 الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية
 الضرائب ادلؤجلة حوؿ النتائج العادية

 رلموع منتجات األنشطة العادية
 رلموع أعباء األنشطة العادية

     

      النتيجة الصافية لألنشطة العادية

      منتجات- العناصر غَت العادية

       أعباء–العناصر غَت العادية 

      النتيجة الصافية للسنة المالية

  حساب النتائج حسب الطبيعة: 5جدوؿ رقم 
 وثائق ادلؤسسة: ادلصدر

 
  تعويضات الدورة–أقساط الدورة = ىامش التامُت اإلمجارل 

أقساط + أقساط مصدرة مؤجلة + أقساط مقبولة + أقساط مصدرة على العمليات ادلباشرة = أقساط الدورة 
 .مقبولة مؤجلة

 .715/ح+710/ح+703/ح+702/ح+701/ح+700/ح= 
 تعويضات على القبوؿ+ تعويضات على العمليات ادلباشرة = تعويضات الدورة 

 603/ح+602/ح+601/ح+600/ح= 
 عموالت إعادة التأمُت+  تعويضات الدورة–أقساط الدورة = ىامش إعادة التأمُت 

 715/ح+710/ح+709/ح+708/ح= أقساط الدورة 
= حصة إعادة التأمُت التنازؿ عنها يف التعويضات+ حصة التأمُت ادلشًتؾ ادلتنازؿ عنها يف التعويضات= تعويضات الدورة 

 609/ح+608/ح

 . عموالت مدفوعة على إعادة التأمُت729/ ح– عموالت مستلمة على إعادة التأمُت 721/ح= عموالت إعادة التأمُت 

  ىامش إعادة التامُت–ىامش التأمُت اإلمجارل = ىامش التامُت الصايف 
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 75/ح+  إعانات االستغالؿ74/ح+ إنتاج مثبت73/ح)+ ىامس التامُت الصايف  = النتيجة التقنية العملياتية
 خدمات 62 و 61/ح) – ( اسًتجاعات على خسائر القيمة وادلؤونات78/ح+ منتجات عملياتية أخرى 

+  ضرائب، رسـو وتسديدات شلاثلة 64/ح+  مصاريف ادلستخدمُت 63/ح+ خارجية واستهالكات أخرى 
 .( سلصصات االىتالكات وادلؤونات وخسائر القيمة68/ح+ أعباء عملياتية أخرى  65/ح

  أعباء مالية66/ ح– منتجات مالية 76/ح= النتيجة ادلالية
 النتيجة ادلالية+ النتيجة التقنية العملياتية = النتيجة العادية قبل الضرائب 

  رلموع أعباء األنشطة العادية–رلموع منتجات األنشطة العادية = النتيجة الصافية لألنشطة العادية 
  عناصر غَت عادية أعباء–عناصر غَت عادية منتجات = النتيجة غَت العادية 

 النتيجة غَت العادية+ النتيجة الصافية لألنشطة العادية = النتيجة الصافية لدورة 
 حساب النتائج حسب الوظيفة 

 ../../...للدورة
 1-صافي ن ن. صافي البيان

 أقساط مصدرة على العمليات ادلباشرة
 أقساط مؤجلة

 تعويضات على العمليات ادلباشرة

  

   الهامش على العمليات المباشرة
 أقساط مقبولة

 أقساط مقبولة مؤجلة
 تعويضات على القبوؿ

 عموالت مدفوعة على إعادة التأمُت

  

   الهامش على القبول

 أقساط متنازؿ عنها
 أقساط متنازؿ عنها مؤجلة

 تعويضات على التنازؿ
 عموالت مستلمة على التنازؿ
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   الهامش على التنازل

   أقساط على إعادة التنازؿ

   أقساط إعادة التنازؿ مؤجلة
   تعويضات على إعادة التنازؿ

   عموالت مستلمة على إعادة التنازؿ
   الهامش على إعادة التنازل

   هامش التأمين الصافي

 خدمات خارجية واستهالكات أخرى
 مصاريف ادلستخدمُت

 ضرائب، رسـو وتسديدات شلاثلة
 منتجات عملياتية أخرى

 إنتاج مثبت
 إعانات االستغالؿ 

 أعباء عملياتية أخرى
 سلصصات االىتالكات ، ادلؤونات وخسائر القيمة 

 اسًتجاعات عن خسائر القيمة وادلؤونات

  

   النتيجة التقنية العملياتية

 منتجات مالية
 أعباء مالية

  

   النتيجة المالية
   النتيجة العادية قبل الضرائب

   الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية
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 الضرائب ادلؤجلة حوؿ النتائج العادية
 رلموع منتجات األنشطة العادية

 رلموع أعباء األنشطة العادية
   النتيجة الصافية لألنشطة العادية

 منتجات- العناصر غَت العادية
 أعباء- العناصر غَت العادية

  

   النتيجة غير العادية
   النتيجة الصافية للسنة المالية

 6جدوؿ رقم 
 وثائق ادلؤسسة: ادلصدر 

 –أقساط مصدرة مؤجلة + أقساط مصدرة على العمليات ادلباشرة = الهامش على العمليات المباشرة 
 .تعويضات على العمليات ادلباشرة

 (602/ح+600/ح) –( 702/ح + 700/ح)= 
 عموالت مدفوعة – تعويضات على القبوؿ –أقساط مقبولة مؤجلة + أقساط مقبولة  = الهامش على القبول 

 .على إعادة التأمُت
 729/ ح–( 603/ح+601/ح) –( 703/ح + 701/ح)= 

 تعويضات على إعادة –أقساط إعادة التنازؿ مؤجلة + أقساط إعادة التنازؿ = الهامش على إعادة التنازل 
 عموالت مستلمة على إعادة التنازؿ+ التنازؿ 

 721/ح+609/ح– 715/ح + 710/ح + 709/ح= 
الهامش على ) – (الهامش على القبول+ الهامش على العمليات المباشرة )= هامش التأمين الصافي 

 .(الهامش على إعادة التنازل+ التنازل 
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خاتمة الفصل 

 بإعطاء SAAمن خالؿ ىذا الفصل التطبيقي والذي خصصناه لدراسة الشركة اجلزائرية لتأمينات النقل            

وصف عاـ عن الشركة من حيث نشأهتا، مهامها ووظائفها، وىيكلها التنظيمي، والقياـ بتحليل بعض عمليات 

وادلالحظ أف ىذه الشركة . اإلنتاج والتعويضات اليت تقـو هبا إحدى الوكاالت التابعة ذلا وكذا التسجيل احملاسيب ذلا

اعتمدت من أجل تنظيم عملها احملاسيب على حسابات فرعية خاصة هبا وذلك بإضافة إذل كل حساب رمز 

. خاص بنوع من أنواع التأمُت وىذا للتمييز بُت سلتلف عملياهتا
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 :تمهيد
     تسعى كل شركة مهما كانت إذل حتقيق أىداؼ مسطرة، ولتحقيق ذلك البد من تسيَت جيد ومبلئم، إضافة 

 .إذل تنظيم زلاسيب حاـز مبختلف عملياهتا
   وشركة التأمُت كغَتىا من الشركات األخرى تسعى لضماف التسيَت اجليد وادلبلئم من أجل حتقيق أىدافها 

ادلسطرة، فمن الطبيعي إذف، أف يكوف لشركات التأمُت زلاسبة خاصة تعاجل رتيع عملياهتا ادلالية من حيث رتع 
 .األقساط وتوظيف ادلدخرات وتكوين األمواؿ االحتياطية واستثمارىا

و لدراسة التنظيم احملاسيب قي شركات التأمُت تطرقنا يف ىذا الفصل إذل ثبلثة مباحث سنتناوؿ يف ادلبحث األوؿ 
ماىية النظاـ احملاسيب أما يف ادلبحث الثاين التنظيم احملاسيب يف شركات التامُت ويف األخَت زلاسبة شركات التامُت 

  .من منظور معايَت احملاسبة الدولية

 

 :ماهية النظام المحاسبي: المبحث األول
تبُت من الدراسات احملاسبية ادلختلفة إف احملاسبة وليدة ظروؼ اقتصادية وقانونية واجتماعية، وتطورت مع تطور    

احلاجة إذل البيانات وادلعلومات احملاسبية خلدمة طوائف متعددة سواء داخل ادلؤسسة أو خارجها، كما تبُت كذلك 
 .إف احملاسبة ىدفا يف حد ذاهتا ولكنها وسيلة خلدمة أصحاب ادلؤسسة، واإلدارة بل واجملتمع ككل

   يعمل النظاـ احملاسيب يف شركات التأميم على توفَت البيانات وادلعلومات اليت تساعد ادلستويات اإلدارية ادلختلفة 
يف تقييم نتائج تطبيق السياسات ادلختلفة دتهيدا الختاذ القرارات ادلناسبة، ويشتمل النظاـ احملاسيب على رلموعة من 
النماذج والسجبلت واإلجراءات والوسائل اليت تستخدـ يف تسجيل وتبويب البيانات ادلالية مث تلخيصها وعرضها 

يف شكل معلومات مفيدة دلن يهم األمر من مستخدمي ىذه البيانات وادلعلومات سواء من داخل ادلؤسسة أو 
 1.خارجها

وذلذا سنتناوؿ يف ىذا ادلبحث إذل أربعة مطالب، حيث سنعرؼ النظاـ احملاسيب مث سنتعرؼ على مبادئ و ركائز 
 .تصميمو يليو يف ادلطلب الثالث العوامل ادلؤثرة يف تصميمو وأخَتا وظيفة ىذا النظاـ يف شركات التأمُت

 
 
 

                                                           

.48طباؽلية سليمة، مرجع سبق ذكره، ص -  1
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 تعريف النظام المحاسبي: المطلب األول
يتكوف النظاـ احملاسيب من رلموعة أو نسق مًتابط من األجزاء أو العناصر واليت تشكل يف رلموعها األساس    

 .العلمي ذلذا النظاـ وذلك هبدؼ  حتقيق رلموعة من األىداؼ واليت صمم أصبل من اجلها
يعتمد صلاح وفاعلية النظاـ يف حتقيق أىدافو ادلرجوة على سبلمة اذليكل التنظيمي وتعاوف األفراد ومدى رغبتهم يف 

حتقيق وبلوغ ىاتو األىداؼ، وفضبل عن ذلك يقـو احملاسيب على رلموعة من ادلقومات تتمثل يف اجملموعة 
 .ادلستندية ، رلموعة دفًتية ورلموعة التقارير والقوائم ادلالية

نسق متكامل من ادلوارد البشرية وادلادية والذي يعمل من خبلؿ ادلنظمة، ويقـو بإعداد : وؽلكننا تعريفو على أنو
ادلعلومات ادلالية، والبيانات اليت يتم احلصوؿ عليها من رتع وجتهيز وتشغيل ىاتو البيانات بغية الوصوؿ إذل 

رلموعة من التقارير والقوائم اليت تعد يف ضوء شروط والتزامات معينة، وغلب أف يتوافق ىذا النظاـ مع اذليكل 
 (1 ).التنظيمي للشركة بقصد خدمة األطراؼ الداخلية واخلارجية

   ولقد كاف يقتصر ادلفهـو التقليدي للنظاـ احملاسيب على تقدًن البيانات لتارؼلية اليت تساعد يف إعداد القوائم 
ادلالية التقليدية، هبدؼ إظهار نتيجة نشاط ادلؤسسة من ربح أو خسارة وإظهار ادلركز ادلارل، وتطوره كاف نتيجة 

تنامي احتياجات ادلؤسسات من البيانات وادلعلومات دلمارسة مهامها، فضبل عن تدخل الدولة يف النشاط 
االقتصادي وحاجتها ادلاسة إذل اإلشراؼ والرقابة على نشاطها األمر الذي ألقي على النظاـ احملاسيب أعباء جديدة 

 :مبكن بلورهتا يف
  توفَت البيانات وادلعلومات ادلالية والكمية دلختلف ادلستويات اإلدارية وأقساـ ادلؤسسة بالشكل والصورة

 والتوقيت ادلناسب سواء يف التخطيط أو الرقابة

 يوفر ادلعلومات اليت تطلبها األطراؼ اخلارجية مثل أجهزة اإلشراؼ والرقابة 

  توفَت رلموعة متكاملة من التقارير حتتوي على معلومات يستفيد منها كل من لو عبلقة بادلؤسسة وذلك
 هبدؼ ترشيد قراراتو جتاىها

 (2)استخداـ التقارير من طرؼ أجهزة اإلشراؼ دلراقبة النشاطات ادلختلفة ادلمارسة من قبل ادلؤسسة 

 
 

                                                           
. 275، ص 2003زلمد رتاؿ علي ىبلرل، عبدا لرزاؽ قاسم شحادة، زلاسبة ادلؤسسات ادلالية والبنوؾ التجارية وشركات التأمُت ، دار ادلناىج ، عماف، -(1) 

 .49طباؽلية سليمة، مرجع سبق ذكره، ص -(2 )
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 :ركائز تصميم النظام المحاسبي: المطلب الثاني
لكل نظاـ زلاسيب ركائز ومبادئ يعتمد عليها حىت ػلقق أىداؼ ادلؤسسات، وغلب أف يكوف وفقا ألطر عملية    

 ليجعل سلتلف العمليات احملاسبية تكوف مفهومة وواضحة دلستخدميها ادلختلفُت
يسعى النظاـ احملاسيب إذل خدمة إدارة ادلؤسسات لتحقيق أىدافها، وذلذا صلد ركائز أساسية ينبغي أف تراعى عند 

 :(1)تصميم النظاـ وإعلاذلا يًتتب عليو آثار سيئة وتتمثل يف 
إف دراسة وحتليل القوائم ادلالية وغَتىا من البيانات اليت حتتاجها اإلدارة تعترب الركيزة :   مالئمة التقارير المالية -1

األوذل للبدء يف تصميم لنظاـ احملاسيب ، إذ ينبغي على ادلصمم أف يضع نصب عينة أىداؼ ونوعية ودرجة إدراؾ 
مستخدمي ادلعلومات اليت تتضمنها التقارير ادلالية اليت يعدىا سواء يف الوقت احلارل أو يف ادلستقبل حىت يتمكن 

 .من اختيار طرؽ القياس احملاسيب اليت تتفق واحتياجاهتن واليت تساعدىم على حتقيق األىداؼ
تعترب الدقة من العوامل اذلامة جدا اليت غلب أخذىا بعُت االعتبار عند تصميم النظاـ احملاسيب يف :  الدقة -2

 .الشركات، وغلب أف يتحقق مصمم النظاـ من توافر الدقة يف كل ناحية من ونواحي النظاـ
          غلب على ادلصمم أف ينظر باىتماـ إذل ادلناطق اليت ػلتمل اخلطأ فيها كما غلب أف يوفر الوسائل لكفيلة 

باكتشاؼ اخلطاء رلرد وقوعها، ومن ذتة سيساعد اإلدارة يف اختاذ قراراهتا وذلذا غلب أف تكوف احلقائق تعرضها 
 .باستمرار مع ضرورة عرضها بطريقة جيدة

تعد السرعة من االعتبارات ادلهمة يف تصميم النظاـ احملاسيب، فبل شك أنو إذا كانت ادلعلومات غَت :  السرعة -3
 .متوفرة لدى اإلدارة فإف ىناؾ احتماؿ اختاذ قرارات خاطئة 

تعترب احملاسبة أداة لعرض احلقائق االقتصادية باستخداـ النقود كوسيلة للقياس، :  قابلية المعلومات للقياس -4
 .وبالتارل فإف احملاسب يركز اىتمامو على ادلعلومات اليت ختضع للقياس الكمي ويعرضها يف التقارير احملاسبة

تتميز األطراؼ اليت تستخدـ ادلعلومات احملاسبية بأهنا متعددة، ومن ىنا ينبغي على معد : موضوعية المعلومات -5
 .ادلعلومات احملاسبية أف يراعي احلياد بُت رتيع األفراد الذين يستخدموف ىذه ادلعلومات

إف مراعاة ادلوضوعية واحلياد عند إعداد ادلعلومات احملاسبية، تساعد كثَتا يف أف تكوف : قابلية المعلومات للتحقق -6
ىذه ادلعلومات قابلة للتحقيق، حيث إهنا ارتكزت على قواعد قياس موضوعية تعمل من خبلؿ مفاىيم زلددة ال 

 .حتتمل اللبس أو التأويل يف تفسَت ىذه ادلعلومات

                                                           
 .250-278زلمد رتاؿ علي ىبلرل، عبدا لرزاؽ قاسم شحادة، مرجع سابق، ص ص -(1 )
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تعترب الرقابة الداخلية أحد االعتبارات اذلامة يف تصميم النظاـ احملاسيب، وتتكوف من تنظيم :  الرقابة الداخلية -7
العمل واجملهود ، واإلجراءات ادلنسقة اليت يتم القياـ هبا داخل الشركة حلماية أصوذلا، ولضماف دقة وسبلمة 

 .بياناهتا احملاسبية، ولزيادة كفاءهتا التشغيلية
غلب أف يورل مصمم النظاـ احملاسيب عناية خاصة بالتكاليف ادلرتبطة بتصميم النظاـ وإداراتو، ويراعي : التكلفة -8

مدى إمكانية حتمل ادلؤسسة لتكاليف تطبيق النظاـ ادلقًتح، وما إذا كانت ستجٌت من خبللو مزايدا من 
األرباح، وقبل البدء يف اختاذ القرار بتنفيذ النظاـ اجلديد غلب إعداد قائمة تكاليف مقارنة تقارف الوضع القدًن 

 .باجلديد

ويبلحظ أف رتيع االعتبارات والركائز كاف ىدفها زيادة رحبية ادلؤسسة وحتسُت مركزه ادلارل بطريق مباشر أو غَت 
مباشر، فالتقارير ادلالية يتم عرضها بقصد جتنب اخلسائر وتفادي عدـ الكفاءة وبالتارل زيادة األرباح، ونفس 

الطريقة فإف الدقة والسرعة حتقق ىذا اذلدؼ على أساس إهنا دتد اإلدارة مبعلومات ؽلكن االعتماد عليها يف الوقت 
ادلناسب، وكذلك اعترب الرقابة الداخلية حتقق نفس اذلدؼ طادلا أف ادلقصود منو ىو احملافظة على أصوؿ الشركة 

 .وزيادة كفاءة العمليات وااللتزاـ بالسياسات اإلدارية هبدؼ زيادة أصوذلا أو احملافظة عليها
 

 العوامل المؤثرة في تصميم هيكل النظام المحاسبي: المطلب الثالث
   يتأثر  اختيار ىيكل النظاـ احملاسيب مبا ينطوي عليو من تشكيلو النظم الفرعية، والقواعد وادلعايَت اليت حتكم 

األداء احملاسيب ورلموعة الدفاتر وادلستندات وطرؽ تصنيفها ، وإجراءات التشغيل وعناصر الرقابة ونظم التقارير، 
 :(1)وغَت ذلك من العناصر وادلقومات بعدد من العوامل منها

 تكوف الرقابة ادلباشرة يف ادلنشآت الصغَتة واليت ؼلتفي فيها تقسيم العمل احملاسيب ورمبا يعتمد يف   : حجم المنشأة
 .أدائو على موظف واحد أو شخص خارجُت يكوف ىيكل النظم مبسطا بدرجة كبَتة 

  الشكل القانوني للمنشأة وطبيعة الملكية: 

تقسم ادلنشآت إذل منشآت عامة دتتلكها الدولة بالكامل ومنشآت خاصة شللوكة لؤلفراد، ومنشآت سلتلطة  
تشارؾ الدولة جبزء من رأمساذلا، ومن الطبيعي أف يتأثر النظاـ احملاسيب بالشكل القانوين لكل من ىذه 

 .التنظيمات
 

                                                           
، 1991عادؿ زلمد احلسوف، خالد ياسُت القيسي، النظم احملاسبية، اجلزء األوؿ، الطبعة األوذل، مطبعة جار الكتب والوثائق بغداد، العراؽ ، - (1) 

 .178-176: ص 
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 فهناؾ منشآت هتدؼ إذل الربح، ومنشآت غَت ىادفة للربح كادلنشآت احلكومية والبلدية :  أهداف المنشأة
والتعاونية واخلَتية، ومن الطبيعي أف ينصب جل اىتماـ النظاـ احملاسيب يف ادلنشآت اذلادفة إذل الربح على طرؽ 

 .قياس وحتديد صايف النتيجة من ربح أو خسارة
 يؤثر ىذا العمل بدرجة أكرب من غَته، فيختلف النظاـ احملاسيب يف منشأة جتارية عنو يف منشأة :  طبيعة النشاط

صناعية أو مصرفية أو شركة تأمُت، فبل حتتاج ادلنشأة التجارية مثبل إذل نظاـ للتكاليف، وحتتاج ادلنشأة ادلصرفية إذل 
 .نظاـ سلتلف دتاما عن ادلنشآت السابقة وكذلك احلاؿ بالنسبة لشركات التأمُت

 يتأثر النظاـ احملاسيب ألي منشأة حتما بالتشريع، إال أف حجم التأثر سلتلف فهو يتسع يف ادلنشآت : أثر التشريع
 .العامة أكثر شلا ىو عليو احلاؿ يف ادلنشآت اخلاصة 

 يف حالة التنظيم ادلركزي تربز احلاجة إذل نظاـ زلاسيب مركزي أما يف حالة النظاـ البلمركزي فتربز : التنظيم اإلداري
 .احلاجة إذل تكيف النظاـ لتلبية احتياجات سلتلف مراكز القرار من ادلعلومات احملاسبية

 وىي تؤثر بدرجة كبَتة ففي ظلها ختتفي بعض السجبلت وبعض الوظائف احملاسبية ويتجو :  استخدام الحاسبات
 .النظاـ احملاسيب ضلو ادلركزية وتربز احلاجة إذل إتقاف عناصر الرقابة مبا يتفق وخصوصية الوضع اجلديد

 إف ادلنشأة ذات الفروع ادلتعددة حتتاج إذل تقسيم النظاـ أفقيا على عدد الفروع وإعداد نتائج :االنتشار الجغرافي
 .األعماؿ واحلسابات اخلتامية لكل فرع، كما إف للفروع اخلارجية خصوصيتها أيضا

 فعندما تشتد ادلنافسة مثبل، تربز احلاجة إذل قرارات سريعة وبالتارل احلاجة إذل توفَت : المؤثرات االقتصادية
 .ادلعلومات احملاسبية بتفاصيل أكثر

 
 وظيفة النظام المحاسبي في شركات التأمين: المطلب الرابع

أىم وظيفة ألي نظاـ زلاسيب ىي إغلاد سجل منظم للنشطة اليت دتارسها الوحدة االقتصادية معربا عنها بوحدة    
إصدار الوثائق، العموالت، إعادة التأمُت، ادلخصصات، االستثمارات : النقود ومن أمثلة أنشطة القطاع التأميٍت

 اخل...والتعويضات
   وتعترب ىذه ادلمارسات والعمليات ظلوذجا لؤلحداث واألنشطة اليت ؽلكن التعبَت عنها يف صورة مالية واليت غلب 
إثباهتا يف سجبلت احملاسبية وبعد تسجيل العمليات االقتصادية عند حدوثها يتم تبويبها يف رلموعات متجانسة، 

فالتبويب يؤدي إذل ختفيض العدد الكبَت من التفصيبلت يف شكل مبلئم، مث يتم تلخيص ادلعلومات ادلبوبة يف 
 .تقارير زلاسبة تفي باحتياجات متخذي القرارات من ادلعلومات ادلختلفة، حبيث تصبح منظمة يف شكل مفيد
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 وىي األساليب اليت يوفرىا النظاـ احملاسيب يف التسجيل ، التبويب والتلخيصوتعترب اخلطوات الثبلث السابقة 
 .ادلنشأة من أجل توفَت معلومات زلاسبية تفيد األطراؼ ادلهتمة هبا

كما أهنا تكوف مفيدة ذلم عند اختاذ القرارات االقتصادية كما أهنم ػلتاجوف أيضا اذل معلومات تساعدىم على 
 .فهم السمات الرئيسية اخلاصة بالعمليات اليت تزاوذلا الشركة بصورة أفضل

وتعترب زتاية حقوؽ زتلة وثائق التأمُت من األمور اذلامة واجلوىرية، وبالتارل فإف زتلة وثائق التامُت يهتموف 
بادلعلومات اليت توفر ذلم أفضل عن السيولة واألصوؿ ادلخصصة وغَت ادلخصصة وقدرة الشركة على الوفاء 

 (1 ).بالتعويضات التأمينية وكذا بيات ادلخاطر ادلتعلقة باألصوؿ وااللتزامات ادلثبتة بادليزانية
وعلى ذلك تتبُت أعلية النظاـ احملاسيب يف توفَت ادلعلومات اليت تفيد أطراؼ عديدة ومن أىم ىذه األطراؼ زتلة 

 . وثائق التأمُت
ويتم إعداد القوائم ادلالية وفقا للمعايَت احملاسبية يف شركات التأمُت وإعادة التأمُت، حيث أف العمليات اليت تزاوذلا 
ختتلف عن تلك اليت تزاوذلا ادلنشآت األخرى، فإف األسس وادلتطلبات احملاسبية ومتطلبات إعادة التقارير ختتلف 
عن تلك ادلتطلبات اخلاصة بادلنشآت األخرى، وعموما فإف أي نظاـ زلاسيب ال بد أف يتضمن سجبل مستقبل 

لكل عنصر من العناصر اليت تظهر يف ادليزانية، ويف الوقت احلاضر تستخدـ معظم شركات التأمُت احلاسب لآلرل 
 (2).للمساعدة يف إمساؾ السجبلت احملاسبية

 :التنظيم المحاسبي في شركات التأمين: المبحث الثاني
سنتناوؿ يف ىذا البحث ادلتمثل يف التنظيم احملاسيب ، شركات التأمُت عدة عناصر، اليت بدورىا سوؼ يتم    

تقسيمها إذل أربعة مطالب، ندرس يف ادلطلب األوؿ ادلبادئ األساسية والقواعد ادلتعلقة بكيفية تنظيم زلاسبة تأمُت 
أما ادلطب الثاين سيكوف حوؿ سجبلت التأمُت يليو يف ادلطلب الثالث احلسابات ادلميزة لشركات التأمُت  وأخَتا 

 .عرض القوائم ادلالية لشركات التأمُت
 المبادئ األساسية والقواعد المتعلقة بكيفية تنظيم التأمين : المطلب األول

ترتكز زلاسبة التامُت على ادلبادئ األساسية للمحاسبة الصناعية والتجارية، وباإلضافة إذل األسس الفنية    
اخلاصة بالتأمُت اليت تتطلبها األعماؿ شركات التأمُت، والقواعد ادلتعلقة بكيفية تنظيمها تربز بشكل واضح ىذه 

 .ادلبتدئ

                                                           
 76-75، ص ص 2002ثناء زلمد طعيمة، زلاسبة شركات التامُت ، إيًتاؾ للنشر والتوزيع، مصر ف الطبعة األوذل، - (1 )
 .77ثناء زلمد طعيمة، مرجع سبق ذكره، ص - (2 )
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 المبادئ األساسية لمحاسبة التأمين: أوال
القواعد ادلالية ادلتعلقة بإعادة تقدير استثمارات الشركة، كذلك تشكيل االحتياطات احلسابية  -

 .واالستهبلكات اخلاصة بعمليات التأمُت

أصوؿ تنظيم البيانات السنوية ادلعدة للنشر، وكذلك البيانات الواجب تقدؽلها إذل الدوائر ادلالية وإذل  -
حساب األرباح واخلسائر ادليزانية العامة، جداوؿ أرصدة احلسابات )مديرية التامُت يف وزارة االقتصاد 

 .(الدائنة وادلدنية

 .القواعد اخلاصة يف تسجيل عقود التامُت، وكذلك التعويضات يف السجبلت العدة لذلك -

القواعد ادلتعلقة بكيفية تنظيم زلاسبة شركات التامُت من حيث دتديد ادلنهج احملاسيب، تنظيم القيود  -
وموازين ادلراجعة، وأصوؿ تنظيم حساب األرباح واخلسائر، وادليزانية العامة، إعادة تقدير األمواؿ 

 (1).اخ ...ادلتداولة

 :القواعد المتعلقة بكيفية تنظيم محاسبة تأمين: ثانيا
تنظيم ادليزانية العامة وكذلك حساب األرباح واخلسائر بالعملة الوطنية، حتويل األرصدة العائدة بالعموالت  -

 .األجنبية غلى الدينار اجلزائري وفق أسعار الصرؼ السارية بتاريخ تنظيم ادليزانية

 .تسجيل العمليات احملاسبية على أساس العملة الوطنية، كما تسجل التزاماهتا على أساس ىذه العملة -

دتسك احملاسبة يف شركات التأمُت سواء ما يتعلق منها باحلسابات العامة أو احلسابات ادلساعدة على  -
 .أساس الطريقة ادلزدوجة أي أف كل قيد مدين غلب أف يقابلو قيد دائن

غلب حتديد عدد وأشكاؿ موازين ادلراجعة الواجب تنظيمها يف هناية كل شهر وكل سنة من أجل تنظيم  -
 . قوائم اجلرد

أصوؿ تنظيم حساب األرباح واخلسائر وادليزانية العامة ادلعدة للنشر، حبيث أوجبت قوانُت التامُت على  -
ىيئات التامُت أف تنتشر حساب األرباح واخلسائر وادليزانية العامة وفق األشكاؿ اليت حتددىا السلطات 

 1938 من قانوف  التأمُت الفرنسي الصادر يف 26الرمسية ادلشرفة على فقطاع التأمُت ، ولقد أوجبت ادلادة 
على رتيع شركات التأمُت، أف تقدـ إذل الوزارة ادلتخصصة ملفا كامبل يتضمن ملخصا للعمليات اليت 

 1)أجرهتا الشركة خبلؿ السنة ادلنصرمة

 

                                                           
 21-20،ص ص 1994خَتت ضيف ، زلاسبة شركات التامُت، دار النهضة العربية ، بَتوت ف الطبعة األوذل، - (1 )
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 سجالت شركات التأمين: المطلب الثاني
وىي عبارة عن سجبلت ؽلسكها كل قسم من أقساـ التأمُت على حدا من اجل مساعدهتا على مزاولة    

 .نشاطها، وتنقسم إذل سجبلت إحصائية وبيانية وسجبلت مالية وزلاسبية
 :السجالت اإلحصائية والبيانية: أوال
 :(العمليات الجديدة)سجل اإلصدار / 1
يف ىذا السجل يتقدـ العميل لطلب التأمُت ويتضمن الطلب رتيع البيانات اخلاصة بنوع التأمُت ادلطلوبة وىي    
يف )اسم العميل نوع التأمُت، موضوع التامُت، مبلغ التامُت، مدة التامُت ، سن ادلؤمن عليو واسم ادلستفيد : 

نظرا العبلقة الوثيقة بُت حالة السفينة وقسط ( يف التأمينات البحرية)، اسم السفينة وادلنشأة  (تأمينات احلياة
التأمُت وكذلك ادلنشأ لو عبلقة بتحديد سعر التامُت ف ويوجد يف كل شركة تأمُت سجل للسفينة التجارية يف 

 (1 ).العادل
 :سجل التجديدات/ 2
 يـو أو شهر من انتهاء 15تقـو الشركة بتجديد عقد التأمُت عند انتهاء مدتو، وترسل مذكرة إذل العميل قبل   

مدة التأمُت ، ولكي تستطيع الشركة ضبط عقود التأمُت ومعرفة أوقات جتديدىا، فإهنا تقـو بتسجيل عقود التأمُت 
 (2).جزء ؼلص كل جزء منها لشهر ف شهور السنة وحسب التسلسل التارؼلي12يف سجبلت مقسمة إذل 

 :سجل التعديالت واإللغاءات/ 3
كثَتا ما يضطر ادلستأمن أثناء مدة وثيقة التأمُت إذل تعديل الوثيقة إما بزيادة قيمتها أو ختفيضها أو بلغائها    

وتثبت عمليات التعديل أو اإللغاء فقي سجل خاص لتتبع النتائج ادلالية ادلًتتبة عنها، ويدعى ىذا السجل بسجل 
التعديبلت واإللغاءات ، ويقيد يف ىذا السجل وثائق التأمُت اليت ال يرغب أصحاهبا االستمرار بسرياهنا  وقد نشأ 

  (3 ).عن التعديل ىذا ادللحق جزء ال ينجزا من الوثيقة األصلية
 :اآليت الشكل يف واإللغاءات التعديبلت سجل ظلوذج ويظهر

 

 

                                                           
 .63نضاؿ فرس العربيد، ص - (1 )
 .63نضاؿ فرس العربيد، ص - (2 )
 .33خَتت ضيف، مرجع سابق، ص - (3 )
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 :سجل التعويضات/ 4
 ساعة ما دل يكن 48    عند وقوع حادث مشموؿ بعقد التامُت غلب إببلغ شركة التأمُت فوراف ويف موعد أقصاه 

ىناؾ سبب قاىر ػلوؿ إببلغ الشركة، وغلب استفاء كافة اإلجراءات القانونية عند وقوع احلادث، وبعد إببلغ 
يعطي احلادث رقما خاصا بو، وتكوف  (تصريح بوقوع احلادث)الشركة يقـو الشخص ادلؤمن بتعبئة ظلوذج ىاص 

أرقاـ احلوادث يف كل نوع من أنواع التأمُت متسلسلة تارؼليا حسب إببلغ الشركة ذلا، وبعد ذلك يقـو قسم 
احلوادث بإجراءاتو مثل الكشف عن احلادث عند استكماؿ ىذه اإلجراءات تقـو الشركة بدفع تعويض ادلقدر 

 : وادلتفق عليو ، ويسجل احلادث يف سجل التعويضات الذي تتكوف صفحاتو من أرقاـ وبنود تتمثل يف 

 رقم متسلسل -

 رقم العقد -

 رقم االدعاء -
 اسم ادلؤمن لو -
 (اخلسارة)تفاصيل احلادث  -
 ادلبلغ ادلدفوع -
 مرجع التعويضات -
 مبلحظات -
 (1 )(إف وجد)تاريخ وسباب رفض ادلطالبة  -

 

 :كما أف ىناؾ سجبلت أخرى يتعُت على كل شركة تأمُت أف مسكها لكل فرع من فروع التأمُت وتتمثل يف
 سجل الوسطاء: 

اسم : و وكبلء التأمُت ادلتعاملُت مع الشركة ويشمل اآليتلوسطاء أوتسجل بو كافة البيانات ادلتعلقة با
الوسيط وعنوانو، رقم وتاريخ قيد الوسيط بسجل وسطاء التامُت باذليئة تاريخ آخر جتديد أي بيانات 

 .أخرى ترى الشركة إضافتها
 وتقيد بو رتيع عمليات إعادة التامُت الواردة للشركة زلليا أو من اخلارج، سواء كانت :  سجل االتفاقيات

اتفاقية أو اختيارية ويشمل البيانات التالية اسم وعنواف اذليئة ادلستندة اسم السمسار الذي توسط يف عقد 

                                                           
 .67نضاؿ فرس العربيد، ص - (1 )
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تاريخ بدأ السرياف ومدتو ، الشروط األساسية للتعاقد، التبادؿ الذي يتم مقابل العملية أو  (إف وجد)العملية 
االتفاقية من عمليات إعادة التأمُت الصادرة احلصة اليت حتتفظ هبا الشركة وبياف إعادة التأمُت الباقي أي 

 .بيانات أخرى ترى الشركة إضافتها
 ىو سجل يتم فيو بياف األمواؿ ادلوظفة من ادلاؿ الواجب ختصيصو والتعديبلت :  سجل األموال المخصصة

اليت تطرأ على تكوين ىذه األمواؿ، ويتم قيد األمواؿ اخلاصة بعمليات تأمينات أشخاص وتكوين األمواؿ 
 .وعمليات تأمينات ادلمتلكات وادلسؤوليات كل على حدا

 :مالحظة
يتم التسجيل يف ىذه السجبلت من واقع ادلستندات ادلتوفرة واليت تعد أداة اإلثبات الرئيسية ويوجد نوعاف من    

 :ادلستندات
 :(المستندات الداخلية)النوع األول  -

تعد داخل الشركة ومن أمثلتها وثائق التأمُت الصادرة، وكشوؼ ادلتحصبلت الواردة من أقساـ التحصيل ادلختلفة، 
 .وأذوف صرؼ التعويضات ، وإخطارات إعادة التأمُت الوارد، وما إذل ذلك من ادلستندات الداخلية األخرى

 :(المستندات الخارجية)النوع الثاني  -

وىي تلك اليت يتم إعدادىا خارج الشركة ومن أمثلتها كشوؼ حسابات البنوؾ، وإشعارات اخلصم واإلضافات 
 (1 ).الواردة من شركات التأمُت األخرى عن عمليات إعادة التأمُت

 :السجالت المالية والمحاسبية: ثانيا
 :دفتر يومية الصندوق المساعدة/ 1
وتسجل هبا ادلقبوضات وادلدفوعات العائدة للعمليات اليومية وتدوف رتيع العمليات يف هناية كل شهر يف    

 :اليومية العامة وتكوف من جانبيُت
 :جانب المقبوضات -

التاريخ، رقم ادلستند، رقم صفحة األستاذ، البياف، ادلصارؼ، األقساط   : وتضم الفروع التالية
التعويضات ادلستندة، مبيعات االستثمارات ادلدينوف، الدائنوف، فوائد القروض، الرسـو ادلالية الوكبلء، 

 .الفروع، شركات إعادة التأمُت، إيرادات االستثمارات
  :ويكوف التسجيل يف هناية كل شهر على الشكل التارل يف اليومية العامة

                                                           
 ..23-20أزتد صبلح عطية ، مرجع سابق، ص - (1 )
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 ادلذكورين/من ح
 البنك/ح
 الصندوؽ/ح

 ادلذكورين/           إذل ح
 األقساط احملصلة/            ح

 ادلصاريف/                      ح
 إيرادات االستثمارات/ ح

 .../...مقبوضات شهر

 
xxxxx 
xxxxx 

 
 
 
 

 
xxxxx 
xxxxx 
xxxxx 

 

 (1 ):كما يلي (جانب ادلقبوضات) ظلوذج يومية الصندوؽ 1يبُت  اجلدوؿ رقم 

 التاريخ

 رقم المستندات
 رقم صفحة األستاذ

 البيان
 الصندوق

 المصارف المجموع العام
 األقساط المحصلة

 الحسابات الدائنة
 

 التعويضات المستردة
 مبيعات االستمارات
 شركة إعادة التأمين

 المدينون 
 الدائنون 
 المصارف

 الرسوم المالية
 الوكالء

 اسم الحساب
 المقبوضات

 الفروع
 المالحظات

                                                           
 .49زلمد عزيز عبد الكرًن، زلاسبة شركة التأمُت، الطبعة األوذل، ص - (1 )
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 :جانب المدفوعات -

 : الصندوؽ ادلساعد للشهر وتظهر كما يليبيوميةيدوف يف جانب ادلدفوعات بيانات موضحة 
 (جانب المدفوعات)...عام...يومية الصندوق لشهر

 التاريخ
 رقم المستندات

 رقم صفحة األستاذ المساعد
 البيان

 الصندوق
 المجموع العام

 المصرف
 مصاريف عامة

 الحسابات المدنية
 

 مصاريف إدارية
 المدينون
 الدائنون

 المصارف 
 عموالت مدفوعة

 التعويضات
 فوائض القروض

 استثمارات
 الفروع

 الوكالء
 الرسوم المالية
 اسم الحساب

 مدفوعات مختلفة
 المبلغ

 المالحظات
 (02)جدوؿ رقم 

 .47زلمد عزيز عبد الكرًن، زلاسبة شركات التأمُت، ص : ادلصدر
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شركات إعادة التأمُت رسـو مصلحة التامُت، : تتألف ادلدفوعات إذل جانب الفروع ادلبنية يف الشكل أعبله إذل
 .مصروفات االستثمارات، اخلصم

   كما تنتقل رلاميع ادلبالغ يف ىذا احلقل يف هناية كل فًتة زمنية إذل احلسابات اإلرتالية العامة لبلستناد غلى القيد 
 :اإلرتارل

 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

xxx 
xxx 

 ادلذكورين/من ح
 التعويضات/ح
 العموالت/ح
 ادلصاريف العامة/ ح
 ادلصاريف اإلدارية / ح
 مصاريف الوكبلء/ ح
 الرسـو ادلالية/ ح
. 

 ادلذكورين/           إذل ح
 البنك/            ح

 الصندوؽ/                      ح
 ...عاـ...مدفوعات شهر

 
xxxxx 
xxxxx 
xxxxx 
xxxxx 
xxxxx 
xxxxx 
xxxxx 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

xxxxx 
xxxxx 

 

أوجب قانوف اإلشراؼ على ىيئات التأمُت أف ؽلسكوا يف كل فروع من فروع التأمُت سجبل خاصا للعمليات 
النقدية والسيما بالنسبة لشركات التأمُت على احلياة فإف سجل الصندوؽ ذلذا الفرع يضاؼ إليو بعض احلقوؽ اليت 

 :تظهر العمليات ادلدفوعات بشكل حقيقي وىذه احلقوؽ ىي
 تصفية وثائق التأمُت على احلياة بصفة إجبارية 

 تصفية وثائق التأمُت على احلياة بصفة اختياري 

 القروض بضماف وثائق التأمُت على احلياة... 

 (1): ويكوف القيد اإلرتارل للمدفوعات ادلتعلقة هبذه العمليات كما يلي 

                                                           
 .115، ص 1998روؽ اهلل أنطاكي وهناد السباعي، أعماؿ التأمُت، دار ىراف، األردف، الطبعة األوذل ، - (1 )
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xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 

 
 
 
 
 

 
 

 
xxx 

 
 

 ادلذكورين/من ح
 التعويضات/ح
 تصفية وثائق التأمُت اإلجبارية للحياة/ح
 تصفية  وثائق التأمُت االختيارية للحياة/ ح
 قروض بضماف وثائق التأمُت / ح
 ادلصاريف العامة/ ح
 ادلصاريف اإلدارية/ ح
. 

 الصندوؽ/           إذل ح
 ...عاـ...مدفوعات شهر

 
xxxxx 
xxxxx 
xxxxx 
xxxxx 
xxxxx 
xxxxx 
xxxxx 

 
 
 

 
 
 

 
 

xxxxx 

 :سجالت الحسابات العامة/ 2
ؽلسك قسم احملاسبة العامة لدى شركات التأمُت عددا من السجبلت ال ؼلتلف عددىا باختبلؼ الطريقة    

ادلتبعة، وؼلتلف تنظيمها تبعا لظروؼ وأعماؿ الشركة، وتتكوف ىذه السجبلت من اليومية العامة، دفًت األستاذ 
 .ادلساعد، دفًت األستاذ العاـ

ال ؼلتلف شكل ىذا الدفًت عن دفاتر اليومية ادلستخدمة يف الشركات (:   General Journal)اليومية العامة - 
األخرى ، حبيث تسجل اجملاميع الشهرية للعمليات ادلدونة يف اليوميات ادلساعدة، والسيما إصدار وثائق التأمُت 

 .اجلديدة جتديد وثائق التامُت والصندوؽ، التعديبلت  واإللغاءات ، إعادة التأمُت 
ػلتوي ىذا الدفًت على احلسابات الرئيسية العامة اليت تظهر يف (:  General Ledger)دفتر  األستاذ العام - 

 (1 ). وكما يظم حسابات إيرادات كل فرع من فروع التأمُت ادليزانية العامة، وحسابات األرباح واخلسائر 
 (:  Subsidiary Ledger)دفتر األستاذ المساعد - 

 :وتنحصر أىم دفاتر األستاذ ادلساعدة اليت دتسك لدى شركات التأمُت فيما يلي
 دفًت األستاذ ادلساعد للوكبلء 

 دفًت األستاذ ادلساعد الستثمارات الشركة 

  دفًت األستاذ ادلساعد للمدنيُت 

  دفًت األستاذ ادلساعد للدائنُت 

                                                           
 .123روؽ اهلل أنطاكي وهناد السباعي، مرجع سابق، ص - (1 )
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 :الشكل ادلوارل يلخص تسلسل دور القيد، والًتحيل بدفاتر شركات التأمُت طبقا للطريقة الفرنسية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (01)الشكل رقم 

 .25أزتد صبلح عطية ، مرجع سابق، ص : ادلرجع

 

 :الحسابات المميزة لشركات التأمين: المطلب الثالث
تعتمد شركات التأمُت على ادلبادئ األساسية للمحاسبة كبقية ادلؤسسات االقتصادية، فإف اختلفت عنها    

ستختلف يف بعض األسس الفنية اخلاصة اليت تطلبها أعماؿ شركة التامُت، ومن بُت ىذه االختبلفات ادلميزة 
 :احلسابات والقيود التالية

 اجملموعة ادلستندية

تسجيل 
دفًت اليوميات  يومي

 ادلساعدة

يومي 
 يومي

 دفًت األستاذ ادلساعد
ترحيل يومي 
 يومي

مطابقة 
 يومي

 دفًت األستاذ ادلساعد دفًت اليومية العامة

ترحيل 
كل 
فًتة 
 يومي

اإلرتاليات 
 دورية

ترحيل كل فًتة دورية 
 يومي

 ميزاف ادلراجعة واحلسابات 
 ادليزانية واخلتامية

إعداد 
 يومي



اإلطار العام للتنظين الوحاسبي في شركات التأهين:                                  الفصل الثاني  
 

53 
 

 (1) :حسابات وكالء التأمين- 1

   تتعامل شركات التأمُت مع الوكبلء والسماسرة وذلك لتحقيق عملياهتا، ويعترب الوكبلء ادلمثلوف الوحيدوف ذلا 
ويرتبطوف بواسطة عقود خاصة معها، ويتوسطوف بإجراء عقود التأمُت حلساب ادلؤمن ذلم ويتقاضوف عمولة وغلب 

 :أف يكوف ذلم حساب خاص يف زلاسبة الشركة، ويتفرعوف إذل 
اليومية مبساعدة للوكبلء، دفًت )تقـو شركات التأمُت مبسك حسابات وسجبلت خاصة :  الوكالء المحليون- 

 .، وذلك من أجل ضماف تتبع واستمرار العمليات اليت تقـو هبا الشركة بشكل مدقق(األستاذ ادلساعد للوكبلء
   تعتمد شركات التأمُت على أجانب يتولوف عمليات التأمُت تيابة عنها وذلك حسب ما :الوكالء األجنبيون- 

 .ينص عليو العقد ويتقاضوف عمولة، وىاتو العمليات ال ختتلف على حسابات الوكبلء احملليُت
 :حسابات عملية إعادة التأمين- 2
تستعمل لدى الشركة األصلية ادلتنازلة والشركة اليت نقـو بعملية إعادة التأمُت، وستقتصر دراستنا على حسابات    

الشركة األصلية ادلكلفة بإعادة التأمُت بصورة إجبارية ، وغلب أف يدوف يف سجل اإلصدار ادلبلغ تأمينو مع ذكر 
 .اسم الشركة ادلعيدة للتأمُت

تقـو شركة التأمُت بسداد أقساط إعادة التأمُت مقابل حصوذلا على : دفع األقساط لشركة إعادة التأمين- 
 .عمولة وأيضا على تعويضات وذلك عند حتقق اخلطر ادلؤمن ضده، أو ىو ما يثبت يف دفًت اليومية العامة للشركة

تطرأ جتديدات متتالية واليت جتريها األصلية مع زبائنها لذلك تقتضي تثبيتها : تجديد عمليات إعادة التأمين- 
 .يف سجل خاص يدعى بسجل عمليات جتديدات إعادة التأمُت

تتحمل شركة إعادة التأمُت نصيب من التعويضات ادلستحقة عن الوثائق : اإلضافات واإللغاء والتخفيضات- 
ادلعاد تأمينها بنسبة شلاثلة لنصيبها من األقساط ذلذه الوثائق، ويتم إببلغ قسم إعادة التأمُت بالتعويضات 

 .ادلستحقة للمؤمن ذلم مبجرد حتديد قيمة التعويضات، وذلك بالرجوع إذل شركات اإلعادة بنصيبها يف التعويضات
 :العملية النقدية- 
ينشأ عن العمليات بُت الشركة األصلية وشركة إعادة التأمُت عمليات نقدية منها إبداع أمواؿ احتياطية كضماف    

لدفع التعويضات أو إبقاء مبالغ نقدية جاىزة لديها لغرض توظيفها ، فتخضع ىذه األمواؿ إذل دفع فوائد نقدية 
 (2 ).حتددىا االتفاقية بُت الشركتُت وتدفعها الشركة األصلية من أصل وإرادهتا العامية

                                                           
 .73-65زلمد عزيز عبد الكرًن، مرجع سابق، ص ص - (1 )
 .190نضاؿ فارس العربيد، مرجع سابق، ص - (2 )
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 :حسابات التأمين على الحياة- 3
تتمثل حسابات التأمُت على احلياة يف حسابات اإليرادات وادلتمثلة يف األقساط اليت يقدمها ادلؤمن لو    

وحسابات ادلصاريف كالتعويضات اليت تقدمها الشركة والعموالت لوكبلئها باإلضافة إذل ادلاؿ االحتياطي والذي 
 .ػلمل إذل حساب ادلصروفات واإليرادات 

 :حسابات التأمينات العامة- 4
تتمثل حسابات التأمينات العامة يف حسابات اإليرادات كاألقساط وصايف الدخل من االستثمارات العموالت     

وتتكوف ادلصروفات من التعويضات ادلسددة والعموالت ادلدفوعة، أما حسابات ادلاؿ االحتياطي فتتضمن يف 
 (1 ).احتاطي األخطار السارية والتعويضات حتت التسديد

 :الميزانية العامة وحسابات األرباح والخسائر/ 5
 الحساب العام لألرباح والخسائر: 

يعترب حساب األرباح واخلسائر أحد احلسابات اخلتامية يف شركات التأمن، يرحل إليو النتائج النهائية لكل 
 .من حسابات اإليرادات وادلصروفات لفروع التأمُت ادلختلفة، سواء كانت رحبا أو خسارة

كما يقفل فيو اإليرادات وادلصاريف العامة الغَت سلصصة لفروع من فروع التأمُت بعد إجراء التسويات اجلردية 
 .ويتألف من اجلانب الدائن واجلانب ادلدين

 الميزانية العامة: 

حساب  )تقـو شركات التأمُت بتصدير ميزانياهتا يف هناية السنة ادلالية بعد إعداد حساباهتا اخلتامية 
لكل فرع من فروع التأمُت، وحساب األرباح واخلسائر، حساب توزيع األرباح  (اإليرادات وادلصروفات

 .وإجراء التسويات اجلردية 
ويتم تصدير ادليزانية العامة يف شركات التأمُت بتقسيم كل من األصوؿ واخلصـو إذل رلموعات رئيسية بوضع حتت 

 . (2)كل منها بنود احلسابات اليت تنمٌت إليها وتكوهنا
 
 
 

                                                           
 .403عبد اإللو نعمة جعفر ، مرجع سابق، ص - (1 )
 .246-243نضاؿ فرس العربيد، مرجع سابق، ص ص - (2 )
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 محاسبة شركات التأمين من منظور معايير المحاسبة الدولية: المبحث الثالث
عمل رللس معايَت احملاسبة الدولية على وضع قواعد زلاسبية حتكم عمليات االعًتاؼ والقياس احملاسيب ادلتعلقة    

بشركات التامُت وذلك من خبلؿ وضع معيار خاص هبا ، دوف إغفاؿ ادلعايَت األخرى اليت دتكن رفع األداء 
والعمل احملاسيب هبذه الشركات ، قصد تقدًن معلومات مالية يسكوف ذلا مصداقية وموثوقية أكرب بالنسبة  إذل 

 .ادلستثمرين واألطراؼ األخرى ذات العبلقة
   سنتعرض يف ىذا ادلبحث إذل أربعة مطالب فاألوؿ سنتناوؿ ادلعايَت اليت تتأثر هبا شركات التامُت ثن نفصل يف 

ويف ادلطلب الثالث سنعرض النظاـ احملاسيب ادلارل للتأمينات وأخَتا ستقـو بادلعاجلة IFRSادلعيار احملاسيب الدورل 
 .احملاسبية لؤلنشطة الرئيسة يف شركات التأمُت

 المعايير التي تتأثر بها شركات التأمين: 1المطلب 
 المعايير التي تتأثر بها شركات التأمين: (3)جدول رقم 

  التي تتأثر بها شركات التأمينLAS/IFRSمعايير 
IAS1 عرض القوائم ادلالية 

IAS19  منافع ادلستخدمُت (أو االعًتاؼ)زلاسبة 
IAS32 عرض األدوات وادلالية 
IAS39 االعًتاؼ وقياس األدوات ادلالية 
IFRS4 عقود التأمينات 
IFRS7 ادلعلومات ادلتعبة باألدوات ادلالية الواجب توريدىا 

 
 

 يعد األىم من خبلؿ إجراءات حتديث ادلعايَت احملاسبية ادلتعلقة بقطاع التأمينات، حيث أف IFRS4ادلعيار 
 . اخلاصة بقطاع التامُت واخلدمات ادلاليةIFRSمشروع ادلعيار جاء متفاعل مع كافة معايَت 

عرض القوائم  "IAS1ىناؾ بعض ادلعايَت اليت تؤثر على الشركات بنفس الطريقة، وىو احلاؿ بالنسبة إذل ادلعيار 
الذي أوجده قاعدة جديدة فيما ؼلص عرض ودتثيل القوائم ادلالية حىت ؽلكن للكياف بادلقارنة بينها مع " ادلالية

 ادلعايَت IAS19الفًتات السابقة وكذا القوائم ادلالية ادلصدرة من الكيانات األخرى يف نفس القطاع ، أما ادلعيار 
 .تعلق مبنافع ادلستخدمُت

Source : KERVAZO Valérie, Normes IFRS : principes et valorisation en Epargne 
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 كما ىو الشأف بالنسبة إذل كل ادلؤسسات اليت تستمر IAS39 و IFRS7 وIAS32   وفيما ؼلص ادلعايَت 
وتعود إذل عمليات التمويل أو تستخدـ األدوات ادلالية بصورة واضحة، فإف شركات التامُت تكوف خاضعة لتغيَت 

 (1 ).شامل فيما ؼلص طرؽ االعًتاؼ والقياس ىذه األدوات ادلالية
 

 ":عقود التأمين "IFRS4المعيار الدولي : المطلب الثاني
 ىو أوؿ معيار يصدر عن رللس معايَت احملاسبة الدولية حوؿ عقود التأمُت IFRS4إف ادلعيار احملاسيب الدورل    

وقد مت تقدؽلو لتمكُت شركات التأمُت لتبٍت ادلعايَت الدولية إلعداد التقارير ادلالية وذلك إلضفاء حتسينات زلدودة 
 .على ادلمارسة احملاسبية السائدة وقع  اجلوانب البارزة اليت ترتبط مبحاسبة التأمُت

حتمل خطر تأميٍت  (شركة التأمُت)ويعرؼ ىذا ادلعيار عقد التأمينات على أنو عقد يقبل  مبوجبو أحد األطراؼ 
 باالتفاؽ على تعويض حامل الوثيقة عن جدث مستقبليي زلدد مؤكد الوقوع )حامل الوثيقة)ىاـ من طرؼ آخر 

 (2 ).يؤثر بشكل سليب على حامل الوثيقة  (احلدث ادلؤمن منو)
  :نطاق المعيار- 1
 :يلي  على ماIFRS4ينطبق ادلعيار    

 عقود التامُت اليت أصدرهتا ادلنشأة وكذلك عقود إعادة التأمُت اليت دتتلكها -

 األدوات ادلالية اليت تصدرىا ادلنشأة واليت تتعلق مبيزة ادلشاركة التقديرية -

 :وال ينطبق على ما يلي
العقود اليت تنقل بشكل رئيسي سلاطرة مالية، مثل مشتقات االئتماف وبعض عقود إعادة التأمُت ادلالية  -

 .39اليت ينطبق عليها ادلعيار احملاسيب الدورل

أصوؿ والتزامات أصحاب العمل مبوجب خطط منافع ادلوظفُت، اليت يعطيها كل من معيار احملاسبة  -
 . 2 وادلعيار الدورل العداد التقارير ادلالية 19الدورل 

 

 

                                                           
(1) KERVAZO Valérie, Normes IFRS : principes et valorisation en Espagne , -Mémoire  -
d’Actuariat présenté en Novembre 2009 devant l’UNIVERSIT2 Paris Dauphine et l’institut des 
Actuaires, UNIVERSITE PARIS DAUPHINE, p 15.  

جتارب - نبيل بوفليح، سحنوف بونعجة، زلاسبة شركات التأمُت من منظور معايَت احملاسبة الدوليةػ الصناعية التأمينية ، الواقع العملي وآفاؽ التطوير- (2 )
 17، ص 2012 ديسمرب 03/04جامعية حسيبة بنت بو علي بالشلف ، - الدوؿ
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 :هدف المعيار- 2 -
 إذل إضفاء حتسينات زلدودة على السياسات احملاسبية لعقود التامُت IFRS4يسعى ادلعيار احملاسيب الدورل    

 :وذلك حىت تكوف أكثر انسجاما مع ادلعايَت الدولية إلعداد التقارير ادلالية ، إال أف ىذا ادلعيار
يقضي بعدـ إنشاء سلصصات للمطالبات احملتملة مبوجب عقود ال تكوف قائمة يف تاريخ ادليزانية العمومية،  -

 (1 ).ويشمل ىذا سلصصات الكوارث والتعويض ادلوازي احملظورة فعليل يف الوقت احلارل

يوضح اختيار كفاية احلد األدىن من االلتزاـ الذي يطلب من شركات التأمُت مبقارنة التزاماهتا التأمينية ادلعًتؼ  -
هبا من تقديرات التدفقات النقدية ادلستقبلية، إضافة لذلك غلب القياـ باختيار اطلفاض القيمة لؤلصوؿ ادلتمثلة 

 .يف عقود إعادة التأمُت

يتطلب ىذا ادلعيار من شركة التأمُت أف حتتفظ بالتزامات التأمُت يف ادليزانية العامة إذل أف يتم الوفاء هبا وػلظر  -
 .ىذا ادلعيار ادلقاصة بُت التزامات التأمُت وأصوؿ إعادة التأمُت ذات العبلقة

 :IFRS4مزايا المعيار الدولي - 3
ىناؾ امتيازات لشركات التأمُت فيما ؼلص احملاسبة يف اندماج األعماؿ، حيث ؽلكن لشركات التأمُت أف  -

تعًتؼ باألصل غَت ادللموس وىو الفرؽ بُت القيمة العادلة والقيمة الدفًتية اللتزامات التأمُت ادلأخوذة بشكل 
 .عاـ

 تستطيع ادلنشآت االستمرار يف تقوًن عقود التأمُت واالستثمار ذات ميزة ادلشاركة االختيارية يف مزايا الربح من  -
خبلؿ استخداـ سياستها احملاسبية احلالية، حيث غلب وضع أي مبلغ ثابت مضموف على أنو التزاـ إضايف أو 

تضمينو ضمن حقوؽ ادللكية أو جتزئو بُت حقوؽ ادللكية وااللتزامات ، وإذا دل يتم جتزئة هبذه الطريقة ينبغي 
على اجلهة ادلصدرة للعقد تصنيف رلمل العقد على أنو التزاـ، وتنطبق ىذه ادلتطلبات على أدوات مالية 

 .تشتمل على ميزة ادلشاركة االختيارية

 

 :IFRS4المحاسبة بموجب المعيار الدولي - 4
قد يلـز فصل بعض مزايا ادلشتقات يف عقد ماكخيار مرتبط مؤشر معُت بالقيمة العادلة وينطبق معيار احملاسبة    

 على ادلشتقات اليت تكوف مدرلة يف عقد التأمُت ما دل تكن ادلشتقة الضمنية يف عقد التأمُت حبد 39الدورل رقم 
                                                           

1-Collectif Eurl Pages Bleues internationales, Normes Comptables internationales IAS/IFRS, 

Maison d’éducation pour l’enseignement et la formation, 2010, pp 196-197.                           
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ذاهتا، وال حتتاج شركة التأمُت إذل إثبات ادلشتقة الضمنية بالقيمة العاجلة إذا استوفت ادلشتقة الضمنية تعريف عقد 
 .التأمُت

يقتضي ادلعيار من شركة التأمُت أف تقـو مبحاسبة ادلكونات اإليداعية لبعض عقود التأمُت بشكل منفصل  -
 .لتجنب حذؼ األصوؿ وااللتزامات من ادليزانية العامة، حيث يوجد يف العقد مكوف تأميٍت ومكوف إيداعي

وأحد األمثلة على ذلك ىو عقد تأمُت ذو بنود مشاركة يف األرباح ، حيث دتنح شركة التأمُت ضمانة تتعلق  -
باحلد األدىن لتسديد قسط التأمُت كما ىو احلاؿ مع ادلشتقات الضمنية، فعلى شركات التأمُت أف حتدد أي 

 أي مكوف إيداعي وستغطي 39سياسات قد تقتضي التجزئة، بشكل عاـ سيغطي معيار احملاسبة الدورل 
 (1 ).السياسات احملاسبية احلالية أي ميزة تأمُت

 أيضا قابلية تطبيق شلارسة معينة غالبا ما تسمى مبحاسبة الظل، وتسمح ىذه IFRS4يوضح ادلعيار الدورل  -
ادلمارسة لشركات التأمُت بتعديل التزاماهتا فيما يهص أي تغَتات تطرأ إذا دل يتم حتقيق أية أرباح وخسائر من 
األوراؽ ادلالية، وؽلكن االعًتاؼ بأي حركات اللتزاـ ضمن حقوؽ ادللكية باالنسجاـ مع االعًتاؼ بأرباح أو 

 .خسائر االستثمار غَت احملققة

 :اإلفصاح- 5
 ما يسمى بادلنهج ادلبٍت على ادلبادئ يف اإلفصاح وينبغي اإلفصاح عن ادلعلومات IFRS4يتبٌت ادلعيار احملاسيب    

 .اليت تساعد ادلستخدـ على فهم ادلبالغ يف البيانات ادلالية لشركة التأمُت اليت تنشأ عن عقود التأمُت
غلب أف تقدـ شركات التأمُت أيضا ادلزيد من التفاصيل حوؿ ادلخاطر اليت تتكبدىا مبا يف ذلك أي تركيز  -

 .للمخاطرة وأثر متغَتات السوؽ على االفًتاضات الرئيسية ادلستخدمة

غلب أيضا اإلفصاح عن ادلعلومات اليت تساعد ادلستخدمُت على فهم مبلغ التوقيت وشكوؾ التدفقات النقدية  -
ادلستقبلية، واإلفصاح عن بنود وشروط عقود التأمُت اليت ذلا أثر مادي على مبلغ وتوقيت شكوؾ التدفقات 

 .ادلادية النقدية ادلستقبلية لشركة التأمُت

يلـز اإلفصاح عن ادلعلومات ادلتعلقة بادلطالبات الفعلية مقارنة مع التقديرات السابقة وغلب الكشف عن  -
 .32ادلعلومات ادلتعلقة مبخاطر معدؿ التأمُت وسلاطر معدؿ االئتماف اليت يقتضيها معيار الدورل 

غلب إظهار ادلعلومات حوؿ التعرض دلخاطرة سعر الفائدة أو سلاطرة سعر السوؽ مبوجب ادلشتقات الضمنية  -
ادلشمولة يف عقد تأمُت تأسيس إذا دل تظهر شركة التأمُت ادلشتقات الضمنية بالقيمة العادلة، لكن ال حتتاج 

                                                           
 1 Collectif Eurl Pages Bleues internationales : OP-CIT, P199.                                                  
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شركات التأمنت إذل أف تفصح عنة القيمة العادلة لعقود التأمُت اخلاصة هبا يف الوقت احلارل بل غلب عليها أف 
 .تفصح عن األرباح واخلسائر من عقود إعادة التأمُت ادلشًتاة

 :عرض النظام المحاسبي المالي للتأمينات: المطلب الثالث
 :حسابات رؤوس األموال: المجموعة األولى

 SCFحسابات اجملموعة األوذل للنظاـ احملاسيب ادلارل للتأمينات ال ختتلف عن حسابات النظاـ احملاسيب ادلارل    
 (1 ):إال فيما يتعلق ب

 "مؤونات قانونية بخالف المؤونات التقنية "14الحساب - 1
ويتضمن ىذا احلساب ادلؤونات ادلكونة تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية ألنشطة شركات التأمُت وشركات    

إعادة التأمُت دلواجهة احتماؿ عدـ كفاية التزاماهتا التقنية اجتاه ادلؤمن ذلمن وتعترب ادلخصصات احملسوبة وادلسجلة 
 . كأعباء للدورة، ويتم تشكيل ادلخصصات السنوية حىت يف حالة عدـ حتقيق أرباح14يف حساب 

 :ويشمل ىذا احلساب احلسابات الفرعية التالية
 : مؤونات الضماف140/ح

 .   ىي نسبة تقتطعها شركات التأمُت من األقساط الصافية الصادرة للقدرة على الوفاء بالتزاماهتا
 :  ادلؤونات اإلجبارية ادلكملة لتعويضات األضرار141/ح

 .   تكوف ىذه ادلؤونات لتغطية النقص احملتمل يف تعويضات األضرار الواجبة الدفع الناجتة عن سوء تقديرىا
 :  مؤونات لتغطية الكوارث الطبيعية142/   ح

    تكوف ىذه ادلؤونات دلواجهة األضرار النارتة عن الكوارث الطبيعية
 "أموال وقيم واردة من شركات إعادة التأمين والتي تمثل التزاماتها التقنية "19الحساب - 2
ؽلثل ىذا احلساب النقدية ادلستلمة وادلبالغ ادلودعة من طرؼ شركات إعادة التأمُت كضماف اللتزاماهتا اجتاه    

 :شركة التامُت،ويتفرع ىذا احلساب إرل
  قيم مدفوعة192/ح
  النقدية ادلستلمة195/ح
 
 

                                                           
1 Collectif Eurl Pages Bleues internationales : OP-CIT, P199.                                                  



اإلطار العام للتنظين الوحاسبي في شركات التأهين:                                  الفصل الثاني  
 

60 
 

 حسابات التثبيتات: المجموعة الثانية
حسابات اجملموعة الثانية للنظاـ احملاسيب ادلارل للتأمينات ال ختتلف عن حسابات اجملموعة الثانية للنظاـ    

احملاسيب ، إال أنو نظرا لعدـ وجود ادلنشآت التقنية، ادلعدات واألدوات الصناعية غلى مستوى شركات التأمُت 
 : وشركات إعادة التأمُت فإف احلسابات التالية قد مت حذفها

  منشآت تقنية، معدات وأدوات صناعية215/ح
 التقنية ادلمنوح امتيازىا (الًتكيبات) ادلنشآت 225/ح
  اىتبلؾ  ادلنشآت التقنية2815/ح
  خسائر القيمة على ادلنشآت التقنية ادلستلمة2915/ح

من أجل " أمواؿ أو مبالغ مدفوعة من طرؼ شركات التأمُت دتثيبل اللتزاماهتا التقنية" 277وقد مث إنشاء احلساب 
 .تسجيل ادلبالغ ادلدفوعة من طرؼ شركات التأمُت لدى شركات إعادة التأمُت كضماف اللتزاماهتا التقنية اجتاىها

 :حسابات المؤونات التقنية: المجموعة الثالثة
إف اجملموعة الثالثة يف النظاـ احملاسيب ادلارل للتأمينات خصصت للمؤونات التقنية، أي ادلؤونات ادلتوقعة اليت    

 .تتعلق بتنفيذ عقود التامُت ادلربمة بُت شركات التامُت وادلؤمن ذلم
ودتثل ادلؤونات التقنية أحد اجلوانب األكثر خصوصية واألكثر تعقيدا يف زلاسبة شركات التأمُت وشركات إعادة 

 .التأمُت وذلك ألهنا تنتج عن تقييم وتقدير يتوجب أف يتم بأكرب قدر من احلذر
 :اجملموعة الثالثة تظهر يف خصـو أصوؿ ادليزانية كن خبلؿ

 حسابات اخلصـو اليت تتعلق بالتزامات شركات التامُت اجتاه ادلؤمن ذلم وادلستفيدوف من عقود التامُت -

 (1)حسابات األصوؿ اليت تتعلق حبصة التأمُت ادلشًتؾ وحصة إعادة التامُت ضمن ىذه االلتزامات -

 الصادرة قي 07-95 ادلعدؿ وادلكمل للقرار رقم 2006 فيفري 20 الصادر يف 04-06وفقا للقانوف رقم 
 ادلتعلق بالتأمينات والذي نص على إلزامية الفصل بُت تأمينات اخلسائر وتأمينات األشخاص 1995 جانفي 25

 وعليو غلب التمييز زلاسبيا بُت
 (حريق ف حوادث ، نقل وأخطار متنوعة)عملية التامُت اخلاصة بتأمينات اخلسائر  -

 عمليات التامُت اخلاصة بتأمينات األشخاص -

 :وتشمل اجملموعة الثالثة احلسابات التالية

                                                           
 .2006 مارس 12 الصادرة يف 15اجلريدة الرمسية اجلزائرية رقم - (1 )
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 "(تأمينات الخسائر)مؤونات تقنية على العمليات المباشرة  "30الحساب 
 :حيث يتفرع ىذا احلساب إذل   

  (تأمينات اخلسائر) مؤونات األقساط على العمليات ادلباشرة 300احلساب 

  (تأمينات اخلسائر) مؤونات األضرار  على العمليات ادلباشرة 306احلساب 

 "مؤونات تقنية على تأمينات الخسائر المقبولة "31الحساب 
 :حيث يتفرع ىذا احلساب إذل   

  مؤونات أقساط تأمينات اخلسائر ادلقبولة310احلساب  

  مؤونات أضرار تأمينات اخلسائر ادلقبولة316احلساب  

 " (تأمينات األشخاص)مؤونات تقنية على العمليات المباشرة  "32الحساب 
 :حيث يتفرع إذل   

  (تأمينات األشخاص) مؤونات األقساط على العمليات ادلباشرة 320احلساب 

  (تأمينات األشخاص) مؤونات األضرار على العمليات ادلباشرة 326حساب 

 
 " (تأمينات األشخاص)مؤونات تقنية على قبول  "33الحساب 

 :حيث يتفرع إذل   
  مؤونات أقساط على تأمينات األشخاص ادلقبولة330احلساب  

  مؤونات أضرار على تأمينات األشخاص ادلقبولة336حساب  

 " حصة التأمين المشترك المتنازل عنها في المؤونات التقنية "38الحساب 
 :حيث يتفرع إذل   

  (تأمينات اخلسائر) حصة التأمُت ادلتنازؿ عنها يف ادلؤونات التقنية على العمليات ادلباشرة 380احلساب 
 :، ويشمل

 حصة التأمُت ادلشًتؾ ادلتنازؿ عنها يف مؤونات األقساط على العمليات ادلباشرة 380احلساب  -
 (تأمينات اخلسائر)

 حصة التأمُت ادلشًتؾ ادلتنازؿ عنها يف مؤونات األضرار على العمليات ادلباشرة 3806احلساب  -
 .(تأمينات اخلسائر)
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  تأمينات ) حصة التأمُت ادلشًتؾ ادلتنازؿ عنها يف مؤونات التقنية على العمليات ادلباشرة 382احلساب
 :، ويشمل (األشخاص

 حصة التامُت ادلشًتؾ ادلتنازؿ عنها يف مؤونات األقساط على العمليات 3820احلساب  -
 (تأمينات األشخاص)ادلباشرة 

 حصة التامُت ادلشًتؾ ادلتنازؿ عنها يف مؤونات الضرار على العمليات ادلباشرة 3826احلساب  -
  .(تأمينات األشخاص)

 "حصة إعادة التأمين المتنازل عنها في المؤونات التقنية "39الحساب 
 :   حيث يتفرع إذل

  تأمينات ) حصة إعادة التأمُت ادلتنازؿ عنها يف ادلؤونات التقنية على العمليات ادلباشرة 390احلساب
 :اخلسائر، ويشمل

 حصة إعادة التأمُت ادلتنازؿ عنها يف مؤونات األقساط على العمليات ادلباشرة 3900احلساب  -
 .(تأمينات اخلسائر )

 حصة إعادة التأمُت ادلتنازؿ عنها يف مؤونات األضرار على العمليات ادلباشرة 3906احلساب  -
 .(تأمينات اخلسائر)

  حصة إعادة التأمُت ادلتنازؿ عنها يف ادلؤونات التقنية على عمليات ؟إعادة التناوؿ 391احلساب 
 :، ويشمل(تأمينات اخلسائر)

 حصة إعادة التأمُت ادلتنازؿ عنها يف مؤونات األقساط على عمليات إعادة 3910احلساب  -
 (تأمينات اخلسائر)النازؿ 

 حصة إعادة التأمُت ادلتنازؿ عنها يف مؤونات األضرار على عمليات إعادة 3916احلساب  -
 (تأمينات اخلسائر)التنازؿ 

  تأمينات ) حصة إعادة التأمُت ادلتنازؿ عنها يف ادلؤونات التقنية على العمليات ادلباشرة 392احلساب
 (األشخاص

  حصة إعادة التأمُت ادلتنازؿ عنها يف مؤونات األقساط على العنمليات ادلباشرة 3920احلساب 
 (تأمينات األشخاص)
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  حصة إعادة التأمُت التنازؿ عنها يف مؤونات األضرار على العمليات ادلباشرة 3926احلساب 
 (تأمينات األشخاص)

  حصة إعادة التأمُت التنازؿ عنها يف ادلؤونات التقنية على عمليات إعادة التنازؿ 393احلساب 
 :تأمينات األشخاص ، ويشمل)

 حصة إعادة التامُت ادلتنازؿ عنها يف ادلؤونات اإلقساط على عمليات إعادة 3930احلساب  -
 (تأمينات األشخاص)التنازؿ 

 حصة إعادة التامُت ادلتنازؿ عنها يف مؤونات األضرار على عمليات إعادة 3936احلساب  -
 .(تأمينات األشخاص)التناوؿ 

 :مؤونات األقساط
تتضمن ادلبالغ اليت دتثل قسم األقساط اإلرتالية اليت غلب أف ترجل إذل الدورة البلحقة أو إذل الدورات    

 (1 ):ادلستقبلية، وتتم معاجلتها زلاسبيا كما يلي
 :خالل الدورة أو عند نهايتها- 1

 7150دائنا مقابل احلساب  (تأمينات األضرار)يسجل مؤونات األقساط على العمليات ادلباشرة  -
 .مدنيا

دائنا مقابل  (تأمينات األشخاص ) مؤونات األقساط على العمليات ادلباشرة 320يسجل احلساب  -
 . مدنيا7152احلساب 

دائنا مقابل  (تأمُت األشخاص)ألقساط على العمليات ادلباشرة | مؤونات ا320يسجل احلساب  -
 . مدنيا7152احلساب 

 مؤونات أقساط على 330 مؤونات أقساط تأمينات اخلسائر ادلقبولة، و 310يسجل احلسابيُت  -
 . مدينُت على التوارل7153 و 7151تأمينات األشخاص ادلقبولة دائنُت مقابل احلسابُت 

و  (تأمينات األضرار) حصة التأمُت ادلشًتؾ ادلتنازؿ عنها يف مؤونات األقساط 3800يسجل احلسابيُت  -
مدينُت مقابل  (تأمينات األشخاص) حصة التأمُت ادلشًتؾ ادلتنازؿ عنها يف مؤونات األقساط 3820

 .7158احلساب 

                                                           
مذكرة هناية الدراسة، ادلدرسة العليا  (دراسةحالة الشركة اجلزائرية لتأمُت النقل)مسيوب فتيحة، احملاسبة يف شركات التأمُت - (1 )

 .44 ص 2012للتجارة ، دفعة جواف 
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 . دائنا7159 تسجل مقابل احلساب 3930 و 3900/3910،3920احلسابات  -

 :عند افتتاح الدورة- 2
  على التوارل7102 و 7100 باحلسابيُت 320 و 300يرصد احلساب  -

  على التوارل7100 و 7101 باحلسابُت 330 و 310يرصد احلسابُت  -

 7108 باحلساب 3820. و 3800يرصد احلسابيُت  -

 .7109 ترصد باحلساب 3930، 3900/39101/3920احلسابات  -

 :مؤونات األضرار
ترتبط بالتكلفة اإلرتالية ادلقدرة اليت سوؼ دتثل يف النهاية لشركات التأمُت، تسوية كل األضرار ادلصرح هبا أو    

غَت ادلصرح هبا اليت حدثت إذل غاية هناية الدورة احملاسبية، وادلبالغ ادلدفوعة كتعويضات للضرار، وتتم معاجلتها 
 :زلاسبيا كما يلي

 مؤونات الضرار على العمليات ادلباشرة يسجبلف دائنُت مقابل احلسابيُت 326 و 306احلسابُت  -
أو عند الزيادة يف قيمتها   ( على التوارل، وذلك عند تكوين ادلؤونة التصريح بالضرر602 و 600

 .ويعكس القيد يف حالة إلغاء ادلؤونة أو التخفيض يف قيمتها

 على 603 و 601 مؤونات الضرار ادلقبولة يسجبلف دائنُت مقابل احلسابُت 336 و 316احلسابُت  -
 أو عند الزيادة يف قيمتها، ويعكس القي (التصريح بالضرر)التواليػ يف حالة تكوين ادلؤونة 

 .د عند إلغائها أو عند التخفيض قفي قيمتها -

 حصة التامُت ادلشًتؾ يف مؤونات الضرار يسجبلف مدينُت مقابل احلساب 3826 و 3806احلسابُت  -
 . حصة التامُت ادلشًتؾ ادلتنازؿ عليها608

 عند تكوين ادلؤونة ، ويف حالة إلغائها أو التخفيض من قيمتها يعكس القيد 
 حصة إعادة التأمُت يف مؤونات األضرار تسجل مدينة 3906،3916،3926،3936احلسابات  -

 وذلك عند تكوين ادلؤونة أو الزيادة يف قيمتها، والعكس يف حالة إلغائها أو 609مقابل احلساب 
 .التخفيض يف قيمتنها

 حسابات الغير: المجموعة الرابعة
 : يفSCFختتلف حسابات ىذه اجملموعة عن حسابات اجملموعة الرابعة النظاـ احملاسيب ادلارل    
 "متنازلين، معيدي التنازل وحسابات مرتبطة "40الحساب - 1
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ؽلثل ىذا احلساب الديوف واحلقوؽ ادلتعلقة بعمليات إعادة التامُت والتامُت ادلشًتؾ ادلساعلة يف تغطية ادلخاطر    
 .ادلنتقدة من قبل شركات التأمُت

 : إذل40ويتفرع احلساب 
 : حسابات جارية لشركات إعادة التأمين401الحساب 

 أضرار مسًتجعة وحسابات اخلزينة 609 أقساط متنازؿ عنها، ومدينا مع احلساب 709غلعل ىذا احلساب    
 .عند تسوية أرصدة احلسابات اجلارية

 بسب ادلدفوعات النقدية أو 19احلسابات اجلارية لشركات إعادة التامُت تستبعد منها ادلبالغ ادلسجلة يف حساب 
 .القيم ادلقدمة من قبل شركات إعادة التأمُت

 : حسابات جارية للمتنازلين ومعيدي التنازل402الحساب 
 و 601 أقساط مقبولة، ودائنا مع احلسابيُت 703 و 701يكوف ىذا احلساب مدينا مقابل احلسابُت    

 عموالت مدفوعة، كما يكوف دائنا مع حسابات اخلزينة عند دفع رصيد احلسابات 729 أضرار وحساب 602
 .اجلارية

 : حسابات جارية لوسطاء عملية إعادة التأمين403الحساب 
 أقساط متنازؿ عنها مدينا، ومدينا مقابل حسابات اخلزينة عند تسوية رصيد 709غلعل دائنا مقابل حساب    

 .احلسابات اجلارية
 "مؤمن لهم، وسطاء التأمين وحسابات مرتبطة "41الحساب - 2
ترد ضمن ىذا احلساب الديوف ادلرتبطة ببيع عقود التأمُت ، وتنشأ األقساـ الفرعية حسب حاجات التسيَت    

 :وادلعلومة ادلالية إرل
 أقساط التأمين المستحقة-  مؤمن لهم411الحساب 

 (1 ):غلعل مدينا مقابل   
القسط خارج ) أقساط مصدرة على العمليات ادلباشرة مببلغ تكلفة العقد وملحقاتو 700احلساب  - أ

 .(الرسم على القيمة ادلضافة مضافا إليو احلقوؽ ادلستحقة على عقد التأمُت

                                                           
مذكرة هناية الدراسة، ادلدرسة العليا  (دراسةحالة الشركة اجلزائرية لتأمُت النقل)مسيوب فتيحة، احملاسبة يف شركات التأمُت -(1 )

 .47 ص 2012للتجارة ، دفعة جواف 
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 حقوؽ الطابع على عقود التأمُت وحساب 442 الرسم على القيمة ادلضافة، حساب 445احلساب  - ب
  أمواؿ مقتطعة على عقود التأمُت443

 :وغلعل دائنا مقابل
 حسابات اخلزينة عند القياـ بالتسوية من قبل ادلؤمن ذلم - أ

 . إلغاء األقساط ادلصدرة7009 ختفيضات مرتبطة بإصدارات الدورة أو احلساب 7008احلساب  - ب

 443 حقوؽ الطابع ادلقتطعة واحلساب 442 الرسم على القيمة ادلضافة، احلساب 445احلساب  - ج
 .أمواؿ مقتطعة عند إلغاء عقد التأمُت

  وسطاء التأمين412الحساب 
  : مدينا مقابل412يكوف احلساب    

 . أقساط مصدرة مببلغ القسط الصايف مضاؼ إليو تكاليف عقد التأمُت وملحقاتو700احلساب  - أ

 حقوؽ الطابع ادلستحقة على عقود التأمُت 442 الرسم على القيمة ادلضافة، احلساب 445احلساب  - ب
  أمواؿ مستحقة على عقود التأمُت443واحلساب 

 :ويكوف مدينا مقابل
 .حسابات اخلزينة عند تسوية ادلبالغ من طرؼ ادلؤمن ذلم - أ

 7009 واحلساب 7008احلساب  - ب

 .443 و 442احلساب  - ج

 أوراق قبض-   مؤمن لهم413الحساب 
 .يظهر ىذا احلساب عند قبوؿ شركات التأمُت لورقة مالية أو سند أمر   

 عند دخوؿ األوراؽ ادلالية إذل زلفظة األوراؽ 411 أو احلساب 410 مدينا مع احلساب 413يكوف احلساب 
 .ادلالية لشركات التأمُت

 : يف اجلانب الدائن من خبلؿ القيد يف اجلانب ادلدين413ويقيد احلساب 
 حساب اخلزينة عند إجراء عمليات التسوية ادلستلمة من ادلؤمن ذلم - أ
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يف حالة التسليم للخصم، مقابل حساب أوراؽ سلصومة غَت مستحقة األداء وحساب األعباء ادلالية  - ب
 (1 ).فيما ؼلص اجلزء ادلتعلق بفوائد اخلصم

ويسجل مبلغ األوراؽ ادلالية ادلخصومة غَت مستحقة األداء ومبلغ األوراؽ ادلالية ادلستحقة ادلسلمة للتحصيل يف 
 . مساعلات مصرفية جارية دائنا519اجلانب ادلدين حلساب اخلزينة مقابل جعل حساب 

ويف حالة عدـ الدفع عند حلوؿ أجل االستحقاؽ ال، يعاد تسجيل مبلغ األوراؽ ادلالية يف اجلانب ادلدين حلساب 
 .ادلؤمن ذلم يف مقابل حساب مؤمن ذلم أوراؽ قبض

 :  حسابات جارية لشركاء التأمين414الحساب 
غلب تفريعو هبدؼ الفصل بُت التأمُت ادلشًتؾ ادلتنازؿ عنو والتأمُت ادلشًتؾ ادلقبوؿ، حيث يشمل احلساب    

 : احلسابات الفرعية التالية414
 : تنازل–  حسابات جارية شركاء تأمين 4141الحساب - 1
 . أقساط متنازؿ عنها للتأمُت ادلشًتؾ708ويكوف ىذا احلساب دائنا مقابل احلساب    

 مستحقات مستلمة 757 تعويضات مسًتجعة للتأمُت ادلشًتؾ واحلساب 608ويكوف مدينا مقابل احلساب 
 .على أعباء تسيَت التأمُت ادلشًتؾ

 : قبول–  حسابات جارية شركاء تأمين 4142الحساب - 2
  أقساط التأمُت ادلشًتؾ ادلقبولة7014يكوف مدينا مقابل احلساب    

 الذي يسجل ادلستحقات 6224 أضرار التأمُت ادلشًتؾ ادلقبولة، واحلساب 6014ويكوف دائنا مقابل احلساب 
 .ادلدفوعة على أعباء تسيَت التامُت ادلشًتؾ

   المؤمن لهم المشكوك فيهم416الحساب 
 مؤمن ذلم مشكوؾ فيهم من خبلؿ القيد يف اجلانب الدائن من 416يقيد يف اجلانب ادلدين من احلساب    

 . مقدار الديوف ادلشكوؾ فيها أو ادلتنازع فيها واليت يكوف حتصيلها غَت مؤكد411احلساب 
 :  وسطاء التأمين المشكوك فيهم417الحساب 

                                                           
مذكرة هناية الدراسة، ادلدرسة العليا  (دراسةحالة الشركة اجلزائرية لتأمُت النقل)مسيوب فتيحة، احملاسبة يف شركات التأمُت -(1 )

 49 ص 2012للتجارة ، دفعة جواف 
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 وسطاء التأمُت ادلشكوؾ فيهم ويقابلو يف اجلانب الدائن احلساب 417يقيد يف اجلانب ادلدين من احلساب    
 . مبقدار مبلغ العمليات ادلشكوؾ فيها أو ادلتنازع فيها لوسطاء التامُت واليت يكوف حتصيلها غَت مؤكد412

 - أقساط قيد اإلصدار-   مؤمن لهم418الحساب 
 مؤمن ذلم أقساط لئلصدار عند اختتاـ الفًتة احملاسبية مبلغ الديوف 418يقيد يف اجلانب ادلدين من احلساب   

مع  (...عقد التامُت، ملحق عقد التأمُت)ادلقتطعة يف الفًتة ادلقفلة واليت دل ينتم إعداد ادلستندات الثبوتية بشأهنا 
 .احتساب الرسـو

 (1 ).ويكوف دائنا عند إعداد عقود التأمُت مقابل حسابات ادلؤمن ذلم ادلعنيُت
  مؤمن لهم دائنون، تسبيقات مستلمة، تخفيضات وتنزيالت وحسومات للعرض وأرصدة 419الحساب 

 :أخرى لإلعداد
عند إقفاؿ السنة ادلالية، األرصدة ادلقرر  (مع احتساب الرسـو) يف اجلانب الدائن 419يسجل احلساب    

إعدادىا وادلقيدة يف الفًتة ادلقفلة واليت يكوف مبلغها معلوما وقاببل للتقدير، من خبلؿ القيد يف اجلانب ادلدين 
 .(منتوجات) 7و  (قابلة لبلسًتجاع) 4للحسابات ادلعنية يف الصنفُت 

 : مؤمن ذلم دائنوف419يسجل احلساب 
 4191التسبيقات أو الدفعات ادلستلمة من قبل الكياف على عقود التامُت يف احلساب  -

 4196التخفيضات، التنزيبلت واحلسومات ادلرتبطة بعقود التامُت يف احلساب  -

 .4198األرصدة األخرى أو ادلبالغ الزائدة ادلقبوضة يف احلساب  -

ودلراعاة قاعدة عدـ تعويض عناصر الصوؿ واخلصـو يف تقدًن الكشوؼ ادلالية، فإنو ينبغي بالفعل القياـ عند هناية 
السنة ادلالية بنقل األرصدة الدائنة للزبائن اليت تطابق ادلبالغ الزائدة ادلقبوضة أو األرصدة ادلوجودة يف احلساب 

 . الذي غلب أف يرد مبلغو يف خصـو ادليزانية419ال
 "مدينون آخرون ودائنون آخرون "46الحساب - 3
 :يشمل ىذا احلساب احلسابات التالية   

  موردوف460احلساب 
  ديوف مستحقة عن التنازؿ على التثبيتات462احلساب 
  ديوف عن اقتناء قيم منقولة للتوظيف أو أدوات مالية مشتقة464احلساب 

                                                           
 49مسيوب فتيحة، احملاسبة يف شركات التأمُت ، مرجع سبق ذكره، ص-(1 )
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  ديوف مستحقة عن التناوؿ عن قيم منقولة للتوظيف أو أدوات مالية مشتقة465احلساب 
  حسابات أحرى دائنة أو مدينة467احلساب 
 أعباء واجبة الدفع ومنتوجات مقرر استبلمها-  متفرقات468احلساب 

 .SCF موردوف يف النظاـ احملاسيب ادلارل 40 احلساب 460حيث يعوض احلساب 
 الحسابات المالية: المجموعة الخامسة

 .SCFال ختتلف حسابات ىذه اجملموعة عن حسابات اجملموعة اخلامسة للنظاـ احملاسيب ادلارل    
 حسابات األعباء: المجموعة السادسة

ختتلف حسابات اجملموعة السادسة حسابات األعباء للنظاـ احملاسيب ادلارل لتأمينات عن حسابات اجملموعة    
 (1 ): يفSCFالسادسة للنظاـ احملاسيب ادلارل 

 ":(أضرار)تعويضات  "60الحساب - 1
دتثل االلتزامات الناجتة عن الضمانات ادلمنوحة من قبل شركات التامُت وشركات إعادة التامُت يف حالة حدوث    

 .(التامُت ادلشًتؾ)األخطار بتعويض ادلؤمن ذلمن ادلتنازلُت وشركاء التأمُت 
خصوصية التسجيل ذلذا احلساب ترتبط مباشرة بالتقديرات احملسوبة غلى األضرار ادلصرح هبا أو اليت ػلتمل 

 .التصريح عنها خبلؿ الدورة ادلسجلة يف اجملموعة الثالثة ادلؤونات التقنية
 :اعتمادا على الشروط ادلنصوص عليها قانونا مت فصل حسابات التعويضات من اجل التمييز بُت

 (احلريق ، احلوادث، أخطار متنوعة والنقل)عمليات التامُت اخلاصة بتأمينات اخلسائر  -

 عملية التامُت اخلاصة بتأمينات األشخاص -

 : إذل60وحسب احتياجات التسيَت وادلعلومة ادلالية يتفرع احلساب 
 (تأمينات اخلسائر) تعويضات على العمليات ادلباشرة 600حساب 
  تعويضات على عمليات قبوؿ تأمينات اخلسائر601حساب 
 (تأمينات األشخاص) تعويضات على العمليات ادلباشرة 602حساب 
  تعويضات على عمليات قبوؿ تأمينات األشخاص603حساب 
  حصة التامُت ادلشًتؾ ادلتنازؿ عنها يف التعويضات608حساب 
  حصة إعادة التامُت ادلتنازؿ عنها يف التعويضات609حساب 

                                                           
 49مسيوب فتيحة، احملاسبة يف شركات التأمُت ، مرجع سبق ذكره، ص-(1 )
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 602 و 600الحسابيين 
 :يكونا مدنيُت مقابل   

 مؤونات األضرار على العمليات ادلباشرة يف حالة التصريح بالضرر أي عند 326 و 306احلسابيُت  - أ
 .إنشاء ادلؤونة أو الرفع من قيمتنها

حسابات اخلزينة وذلك عند تغطية األضرار بصفة جزئية أو هنائية لصاحل ادلؤمن لو أو ادلستفيد مبوجب  - ب
 .عقد التأمُت

 ذ.ويسجبل دائنُت يف حالة إلغاء ادلؤونة أو التخفيض من قيمتها ويف ىذه احلالة يعكس قيد اإلنشاء
  603 و 601الحسابين 

 :   يكونا مدنيُت مقابل
التصريح ) مؤونات األضرار ادلقبولة وذلك يف حالة إنشاء مؤونات األضرار 336 و 316احلسابُت  - أ

 (1 ).، أو الرفع يف قيمتها (بالضرر

 حسابات جارية لشركاء التأمُت 414 حسابات جارية للمتنازلُت ومعيدي التنازؿ و 402احلسابُت  - ب
 .مببلغ الضرر ادلعوض

  عند إلغاء ادلؤونة أو التخفيض يف قيمتها336 و 316ويكوف دائنُت مقابل احلسابُت 
 :يكوف دائنا مقابل   608الحساب 

  وىذا يف حالة إنشاء مؤونات األضرار أو الرفع يف قيمتها3826 و 3806احلسابُت  - أ

  حسابات جارية للتأمُت ادلشًتؾ414احلساب  - ب

 . عند إلغاء مؤونات أو ختفيض قيمتها3826 و 3806ويكوف مدينا مقابل احلسابات 
 :يكوف دائنا مقابل   609الحساب 

  وىذا عند تشكيل مؤونة األضرار أو الرفع يف قيمتها 3906،3916،3926،3936احلسابات  - أ

 .        حسابات جارية للمتنازلُت ومعيدي التنازؿ مببالغ األضرار ادلعوض عنها401احلساب  - ب

 .ويكوف مدينا عند إلغاء ادلؤونة أو التخفيض يف قيمتها
 :(فوائد على ودائع المتنازلين ومعيدي التنازل "663الحساب - 2
 .          يسجل يف ىذا احلساب الفوائد ادلدفوعة على ودائع ادلتنازلُت ومعيدي التنازؿ، دتثيبل اللتزاماهتم التقنية   

                                                           
 .50مسيوب فتيحة، احملاسبة يف شركات التأمُت ، مرجع سبق ذكره، ص-(1 )
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 حسابات المنتوجات: المجموعة السابعة
 فوائد مسلمة على 763 عموالت إعادة التأمُت و 72 األقساط ادلؤجلة، 71 األقساط ، 70   تعد احلسابات 

الودائع وجو االختبلؼ بُت اجملموعة السابعة ضمن النظاـ احملاسيب ادلارل للتأمينات واجملموعة السابعة للنظاـ 
 .SCFاحملاسيب ادلارل 

 ":األقساط "70الحساب - 1
ىذا احلساب ؽلثل األقساط ادلقدمة من طرؼ ادلؤمن ذلم مقابل تغطية خطر زلتما، رلسدة بعقد تامُت والذي    

 .يكوف قاببل للتعديل من خبلؿ ملحق التامُت، كما يسجل األقساط ادلقبولة للتامُت وإعادة التامُت
 : إرل  ما يلي70ويتفرع احلساب 

 (تأمينات اخلسائر) أقساط مصدرة على العمليات ادلباشرة 700احلساب 
                                                   (1 )(تأمينات األشخاص) أقساط مصدرة على العمليات ادلباشرة 702احلساب 
  أقساط مقبولة على تأمينات 703احلساب 
  حصة التأمُت ادلشًتؾ ادلتنازؿ عنها يف األقساط 708احلساب 
  حصة إعادة التأمُت ادلتنازؿ عنها يف األقساط709احلساب 

 702 و 700الحسابين  
: خارج الرسم مقابل احلسابات (مبا يف ذلك تكاليف العقد وملحقاتو)يكونا مدينُت مببلغ األقساط ادلصدرة    

-  مؤمن ذلم418 وسطاء التأمُت واحلساب 412احلساب - أقساط مستحقة-  مؤمن ذلم411احلساب 
 .أقساط لئلصدار

 ويكونا دائنُت مقابل احلسابات السابقة الذكر عند إلغاء األقساط وعند حتصيل قيمتو
 703 و 701الحسابيين 

 :يكونا دائنُت مببلغ األقساط ادلقبولة للتامُت ادلشًتؾ أو إلعادة التأمُت مقابل   
  حسابات جارية للمتنازلُت ومعيدي التنازؿ402احلساب  - أ

 -قبوؿ-  حسابات جارية شركاء تأمُت4112احلساب  - ب

  عند إلغاء األقساط ادلقبولة4142 و 402ويكونا مدينُت مقابل احلسابُت 
 708الحساب 

                                                           
 .دائرة احملاسبة وادلالية، وحدة حيدرة، الشركة اجلزائرية لتأمينات النقل- (1 )
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 حسابات جارية شركاء 4141يكوف مدينا مببالغ األقساط ادلتنازؿ عنها للتامُت ادلشًتؾ جبعل احلساب    
 .تناوؿ دائناف ويعكس القيد يف حالة إلغاء األقساط ادلتنازؿ عنها للتامُت ادلشًتؾ- تامُت

 709الحساب 
 حسابات جارية لشركات إعادة 401يكوف مدينا مببالغ األقساط ادلتنازؿ عنها إلعادة التامُت مقابل احلساب    

 .التأمُت، ويعكس القيد عند إلغاء األقساط ادلتنازؿ عنها إلعادة التأمُت
 "األقساط المؤجلة "71الحساب - 2
 :ؽلثل ىذا احلساب يف جانبو الدائن ما يلي   

 األقساط ادلصدرة ادلؤجلة خبلؿ الدورات السابقة - أ

األقساط ادلتنازؿ عنها للتامُت ادلشًتؾ وإلعادة التامُت ادلؤجلة للدورات البلحقة وؽلثل يف جانبو ادلدين  - ب
 :ما يلي

 األقساط ادلصدرة ادلؤجلة للدورات البلحقة - أ

 األقساط ادلتنازؿ عنها للتامُت ادلشًتؾ وإلعادة التامُت ادلؤجلة خبلؿ الدورات السابقة - ب

 : ما يلي71حيث يشمل احلساب 
  أقساط مرجاة خبلؿ الدورات السابقة710احلساب 
  . أقساط مؤجلة للدورات البلحقة715احلساب 

 "عموالت إعادة التأمين "72الحساب - 2
الواجبة التسديد من طرؼ  (ادلساعلة يف أعباء احليازة وتسيَت عقود التامُت)ؽلثل ىذا احلساب ادلكافآت    

 :ادلتنازلُت ومعيدي التنازؿ يف إطار التنازؿ أو إعادة التنازؿ إلعادة التامُت، ويتفرع إذل
  عموالت مستلمة على إعادة التامُت721احلساب 
  عموالت مدفوعة على إعادة التامُت729احلساب 

 "فوائد مستلمة على الودائع "763الحساب - 4
 (1 ).مت إدراج ىذا احلساب لتسجيل مكافآت على ودائع دلتنازلُت ومعيدي التنازؿ   
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 مُتالمعالجة المحاسبية للعمليات الرئيسية في شركات التأ: المطلب الثالث
 :(اإلنتاج)إصدار وثائق التأمين - 1
بعد قبوؿ قسم التأمُت للطلب ادلقدـ من طرؼ ادلؤمن لو، يتم إصدار وثيقة التأمُت، وتسجل بياناهتا يف سجل    

رقم الوثيقة ، اسم ادلؤمن لو، عمره، مدة التأمُت ،مبلغ التأمُت، : الوثائق اخلاصة بالقسم، وأىم ىذه البيانات ىي
قيمة القسط واسم ادلتعاقد إذا مت التأمُت عن طريق وكيل الشركة، ويستحق القسط األوؿ مبجرد حترير الوثيقة، وال 
يعترب التأمُت نافدا إال بعد تسليم الوثيقة إذل ادلؤمن لو، ويشًتط أف يكوف القسط أو اجلزء األوؿ من القسط قد 
سدد إذل الشركة، ويقـو قسم التأمُت بتحرير حافظة إصدار توضيح رتيع البيانات الواردة بسجل الوثائق وترسل 

 (1 ).إذل قسم احلسابات العامة
 :حيث يتم أثباهتا زلاسبيا على النحو التارل

 إثبات استحقاق األقساط- أ
 :    ظليز حالتُت

 :توافق مدة عقد التأمُت مع الدورة ادلالية يسجل القيد التارل- 1حالة 
411  

700 
445 

X442 
X442 
X443 

 مؤمن ذلم
         أقساط مصدرة على العمليات ادلباشرة

         الرسم على القيمة ادلضافة
         حقوؽ الطابع
         طابع جبائي

 FGA        أمواؿ مقتطعة على التأمُت 
                       إصدار وثيقة التأمُت

xxx  

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

 
 :عند عدـ توافق مدة عقد مع الدورة ادلالية- 2حالة 

   مبعٌت عند مشوؿ العقد على جزء من ىذه السنة وجزء آخر للسنة ادلقبلة، وحسب مبدأ استقبللية الدورات غلب 
 (يضاؼ إذل القيد السابق)تسوية جزء السنة ادلقبلة كالتارل

                                                           
 .340عبد اإللو نعمة جعفر، مرجع سبق ذكره، ص - (1 )
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715  
710 

 أقساط مؤجلة للدورات البلحقة      
                  أقساط صادرة مؤجلة

        تسجيل القسط ادلؤجل

xxx  

xxx 

 

 

 :تحصيل األقساط- ب
يثبت ذلك القيد احملاسيب =   عند قياـ ادلؤمن لو بسداد جزء أو كل األقساط ادلستحقة على وثيقة التامُت ب

 :التارل وحسب طريقة السداد
531 
512 

 
 

411 

 الصندوؽ
 البنك

 ادلؤمن ذلم
        تسجيل األقساط

xxx 

xxx 

 
 

xxx 

 

 
 :تجديد وثائق التامين سارية المفعول-  2
 يقـو ادلؤمن ذلم بتجديد وثائقهم ادلنهية ادلفعوؿ حيث تتم عملية التجديد من خبلؿ إجراءات مشابو دتاما   

إلجراءات اإلصدار األوذل وغلب على ادلؤمن لو سداد القسط األوؿ وإال يعترب التجديد ملغي من قبل الشركة 
 .وبالنسبة إذل القيود احملاسبية ال ختتلف مطلقا عن القيود اخلاصة بالوثائق اجلديدة

 :تعديل أو إلغاء وثائق التأمين- 3
قد يضطر ادلؤمن لو إذل تعديل قيمة عقد التامُت بالزيادة أو النقصاف أو إلغائو، حيث يتم إثبات تلك    

األحداث والتغَتات اليت ؽلكن أف تطرأ على عقد التامُت يف سجل خاص يسمى سجل التعديبلت واإللغاءات 
 (1 ).مبالغ تأميناهتا أو الوثائق اليت يتم إلغاءىا واذلدؼ األساسي من ىذا السجل بياف قيمة الوثائق اليت يتم تغبَت

ويعترب ىذا السجل مبثابة يومية مساعدة لدى شركات التأمُت حيث يضم البيانات األساسية للعقد ادللغي أو 
 .ادلعدؿ ورقم سجل اإلصدار ذلذا العقد األساسي

 :وعند اإللغاء أو التعديل تواجو شركات التامُت احلاالت التالية

                                                           
 .294زلمد رتاؿ علي ىبلرل وعبدا لرزاؽ قاسم شحادة ، مرجع سبق ذكره، ص - (1 )
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يف حالة زيادة عقد التأمُت بنسبة معينة، نظرا لزيادة ادلخاطر اليت يتعرض ذلا موضوع التأمُت، فإف اإلثبات  - أ
احملاسيب يف ىذه احلالة ال ؼلتلف دتاما عن القيود اليت مت ذكرىا يف حالة إبراـ وثائق تأمُت جديدة، ولكن 

 .ىنا بنسبة الزيادة

 :يف حالة ختفيض قيمة عقد التأمُت أو إلغائو هنائيا ىنا ؽلكن التمييز بُت حالتُت - ب

إذا كاف التخفيض أو اإللغاء قد جري قبل استحقاؽ األقساط ادلستحقة على ادلؤمن ذلم، ففي ىذه  -1
 .احلالة يتم إجراء قيود معاكسة دتاما لقيود إبراـ وثائق التأمُت وحسب نسبة التخفيض أو اإللغاء

إذا كاف التخفيض أو اإللغاء قد جري بعد قياـ ادلؤمن لو بدفع األقساط ادلستحقة عليهم، ففي ىذه  -2
احلالة ػلق للمؤمن لو باسًتداد األقساط ادلباشرة مع رسـو اإلشراؼ فقط ويسقط حقو يف اسًتداد رسـو 

 :اإلصدار، ويثبت ذلك زلاسبيا القيود التالية

تقـو الشركة بإثبات ختفيض قيمة األقساط ادلستحقة على العقود ادللغاة أو ادلخفضة بتسجيل  - أ
 .قيود معاكسة لقيد إبراـ وثائق التأمُت لكن بالقيمة ادلتبقية للعقد ادللغي

تقـو الشركة بتحرير إشعار لصاحل ادلؤمن لو لقبض قيمة األقساط ، ورسـو إشرافو اليت قاـ  - ب
 (1 ).بدفعها سابقا وذلك على النحو التارل وحسب طريقة السداد من قبل الشركة

 
411 
445 
422 
422 
443 

 
 

 
 
 

  أو531
512 

 مؤمن ذلم
         الرسم على القيمة ادلضافة

         حقوؽ الطابع
         طابع جبائي

 FGA        أمواؿ مقتطعة على التأمُت 
                       الصندوؽ
 البنك

 إشعار سداد الشركة

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

 

 
 
 

 

xxx 

xxx 
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 :التعويضات عند تحقق الخطر- 4
   يستحق للمؤمن لو مبلغ التأمُت ادلنصوص عليو يف العقد ، عند حتقق اخلطر موضوع التامُت، وذلك حسب 
الشروط الواردة يف الوثيقة، حيث يتقدـ ادلؤمن لو أو ادلستفيد بطلب التعويض مرفقا بالوثائق الدالة على حتقيق 

 .اخلطر ، حيث يتوذل قسم التعويضات يف الشركة حتديد قيمة التعويض ادلستحق للمؤمن لو من واقع وثيقة التامُت
يتم إثبات قيمة التعويضات بسجل خاص يدعى سجل التعويضات، حيث يعترب مبثابة يومية مساعدة تسجيل فيو 

  (1 ).رتع البيانات اخلاصة التعويضات وذلك تبعا لنوع التعويض

 :وتتم ادلعاجلة احملاسبية لعمليات الضرار وفق ما يلي
 اإلعبلف عن الضرر 

 التقدير ادلنخفض 

 التقدير ادلرتفع 

 دفع التعويض 

 :اإلعالن عن الضرر- أ
، تقدر الشركة قيمة ابتدائية للضرر، مث يعُت خبَت ػلدد ادلبلغ (وقوع احلادث)   عند تصريح ادلؤمن لو عن الشرر 

 :النهائي الواجب تقدؽلو للمؤمن لو، وتعاجل زلاسبيا كما يلي
 :التارل وحسب طريقة السداد

600 
 

 
306 

 تعويضات على العمليات ادلباشرة
 مؤونات األضرار

 التصريح عن الضرر

xxx 

 

 

xxx 

 

 
 :التقدير المرتفع- ب

   يف ىذه احلالة تكوف القيمة االبتدائية أكرب من القيمة النهائية اليت أعطاىا اخلبَت ف تقـو الشركة بتخفيض 
 .التعويض، ويتم التسجيل احملاسيب بنفس القيد عند التصريح بالضرر لكن بقيمة التخفيض
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 :التقدير المنخفض- ج
يف ىذه احلالة تكوف القيمة النهائية اليت حددىا اخلبَت أكرب من القيمة االبتدائية، وتسجل زلاسبيا بقيد معاكس    

 .لقيد التصريح بالضرر لكن ادلبلغ ادلسجل ىو لفرؽ بُت القيمتُت
 :الدفع- د

 :عند قياـ الشركة بتسديد قيمة التعويض إذل ادلؤمن لو، يسجل القيد التارل   
 

306 
 

 
512 

 مؤونات األضرار
 البنك

 تسديد التعويض

xxx 

 

 

xxx 

 

 
 (1 ):إعادة التامين الوارد- 5
أقساط إعادة التأمُت الوارد ىي األقساط ادلستحقة للشركة نتيجة قياـ شركات التامُت األخرى بإعادة تامُت    

 .جزء من عملياهتا لدى الشركة اليت قبلت اإلعادة
 :إثبات استحقاق أقساط إعادة التأمين الوارد- أ
 

402 
 

 
701 
 أو

703 
 

 احلسابات جارية للمتنازلُت ومعيدي التنازؿ
 (مؤونات اخلسائر)أقساط مقبولة 

 (مؤونات األشخاص)أقساط مقبولة 
 إعادة تأمُت وارد

xxx 

xxx 

 
 

xxx 
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 :عند استالم أقساط إعادة التأمين الوارد-  4
512 

 
 

402 
 البنك

 حسابات جارية للمتنازلُت ومعيدي التنازؿ
 استبلـ  األقساط

xxx 

 

 

xxx 

 

     
 (1 ):عموالت إعادة التأمين الوارد-  ج
تدفع عموالت إعادة التامُت الوارد إذل شركات التامُت مقابل قيامها بإعادة تأمُت جزء من عملياهتا لديو،    

وتكوف مبثابة وسيط أو منتج ذلا ويذلك فهي تستحق عمولة حاذلا حاؿ الوسطاء اآلخرين وتتم ادلعاجلة احملاسبية 
 :لعموالت إعادة التامُت وارد كما يلي

729 
 

 
402 

 عموالت مدفوعة على إعادة التأمُت
     حسابات جارية للمتنازلُت ومعيدي التنازؿ

     دفع العموالت

xxx 

 

 

xxx 

 

 
 :(المستحقة للشركات المتنازلة)تعويضات إعادة التأمين الوارد - د

   وىي التعويضات اليت تستحق على الشركة ، لصاحل شركات التأمُت األخرى اليت تنازلت ذلا عن جزء من 
 :عملياهتا، مقابل حصوذلا على األقساط من تلك الشركات، وتقيد كما يلي

601 
 أو

603 

 
 
 

402 

 (تأمينات اخلسائر)تعويضات على القبوؿ 
 

 (تأمينات األشخاص)   تعويضات على القبوؿ 
     حسابات جارية للمتنازلُت ومعيدي التنازؿ

     تعويضات إعادة التأمُت الوارد

Xxx 
 

xxx 

 
 

 

xxx 
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 (1 ):إعداد التأمين الصادر-  6
أقساط إعادة التأمُت الصادر أو حصة معيدي التامُت من األقساط ىي األقساط اليت تستحق على الشركة    

نتيجة قيامها بإعادة تامُت جزء من عملياهتا لدى شركات التامُت أو إعادة التأمُت األخرى، إما اثفاقيا أو إلزاميا 
 :أو اختياريا ، وتتم معاجلتها زلاسبيا كما يلي

709 
 

 
401 

 حصة إعادة التأمُت يف األقساط
     حسابات جارية لشركات  إعادة التأمُت

 إعادة تأمُت صادر

xxx 

 

 

xxx 

 

 
 عند سداد األقساط لشركة إعادة التأمين- ب

401 
 

 
512 

 حسابات جارية لشركات  إعادة التأمُت
 البنك

 دفع أقساط إعادة التأمُت

xxx 

 

 

xxx 

 

 
 (2 ):عموالت إعادة التأمين الصادر-  ج
ويقصد هبا العموالت اليت تستحق لشركة التامُت عند قيامها بإعادة تامُت جزء من عملياهتا لدى شركات إعادة    

التأمينن وبذلك فإف الشركة استحقت ىذه العموالت تكوف مبثابة وكيل أو وسيط لشركة إعادة التامُت وال شك يف 
اف ىذه العموالت تتعلق بعمليات إعادة التامُت الصادر، سواء إذل شركات زللية أو أجنبية حيث يتتم تسجيلها 

 :زلاسبيا كما يلي
401 
403 

 
 

721 

 حسابات جارية لشركات إعادة التامُت
 حسابات جارية لوسطاء إعادة التأمُت

        عموالت مستلمة على إعادة التأمُت
     استبلـ عموالت إعادة التأمُت الصادر

Xxx 
 

xxx 

 
 

 

xxx 
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 (1 ):تعويضات إعادة التأمين الصادر- د
   تعويضات إعادة التأمُت الصادر أو حصة معيدي التأمُت من التعويضات ىي التعويضات ادلستحقة للشركة 

على شركات التامُت األخرى لقياـ الشركة بإعادة تامُت جزء من عملياهتا لدى ىذه الشركات وتعترب ىذه 
 :التعويضات مبثابة ختفيض لعبء التعويضات ادلستحقة على الشركة، وىي بذلك دتثل إيرادا وتقيد زلاسبيا كاآليت

609 
 

 
401 

 حصة  إعادة التأمُت ادلتنازؿ عنها يف التعويضات
     حسابات جارية لشركات إعادة التأمُت

 تعويضات إعادة التأمُت الصادر

xxx 

 

 

xxx 
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 :خالصة الفصل

يهتم التنظيم احملاسيب لشركات التأمُت بتوفَت وتقدًن معلومات دلستخدمي التقارير ادلالية، شلا يستوجب أف    

يكوف النظاـ احملاسيب مبلئما وباستطاعتو أف ؽلثل الصورة احلقيقية لشركة التأمُت، ومن خبللو تستطيع تقييم نتائج 

 .األحداث االقتصادية ادلاضية واحلاضرة وادلستقبلية

   ونظرا ألعلية شركات التأمُت يف القطاع االقتصادي وخصوصية نشاطها، عمدت لتنظيم سَت عملها زلاسبيا، 

وذلك من خبلؿ إنشاء رلموعة من الوثائق اإللزامية كاليومية، دفًت األستاذ ، دفًت اجلرد، سجل العقود والكوارث، 

سجبلت اتفاقيات إعادة التأمُت ، وإذل جانب ىذه الوثائق غلب أف تستخدـ دليل للحسابات بعد كخطة رقمية 

 .خاصة بتصنيف وتبويب احلسابات يف القوائم ادلالية اخلاصة هبا

   من خبلؿ ما رأيناه يف ىذا الفصل ، نستنتج أف سَت العمل احملاسيب قي شركات التأمُت ال ختتلف عنو يف 

ادلنشآت االقتصادية األخرى من حيث مبادئو وقواعده العامة ، إال أف طبيعة وخصوصية النشاط التأميٍت 

والعمليات اليت تقـو بعها يف حد ذاهتا أدت إذل إضافة بعض احلسابات اخلاصة بالقطاع إذل النظاـ احملاسيب ادلارل 

SCF. 
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بعد القيام ببحثنا ىذا زلاولُت اإلجابة عن التساؤالت السابقة يف ادلقدمة و اليت كانت             
تشغلنا، توصلنا إىل أن التأمُت فكرة قددية منن حيث التفكَت فيو، و حديث من حيث التعامل معو، 

كما دتكنا من استخالص تعريف شامل للتأمُت وتعرفنا على الدور الفعال الذي تؤديو شركات التأمُت 
خاصة أهنا تبعث على األمن و الضمان يف قلوب األفراد، و تساىم يف تشكيل الدخل الوطٍت و الذي 
تنتج عنو العملة الصعبة كما أهنا تؤدي إىل تراكم كتلة ضخمة من رؤوس األموال بواسطة االحتياطات 

 .سوق ادلاليةالتقنية اليت تستعملها شركات التأمُت يف توظيفتها ادلالية على مستوى 

باعتبار أن احملاسبة تقنية تقوم بتغذية عكسية لألفراد وادلنظمات بادلعلومات اليت ديكن استخدامها يف 
إعادة تشكيل بيئتهم، فهي توفر معلومات إلعادة تقييم األىداف االجتماعية    والسياسية 

واالقتصادية، فاحملاسبة يف نشاط التأمُت ذلا طبيعة خاصة تنبع من طبيعة النشاط الذي تطبق فيو 
وتتوافق مع مسات وخصائص ىذا النشاط اخلدمي، باإلضافة إىل أهنا تتأثر بالبيئة اليت تعمل فيها فإهنا 

.      تلعب دورا ىاما يف توجيو القرارات وادلواقف االقتصادية، االجتماعية، السياسية، القانونية والتنظيمية
 

: نتائج البحث
: من خالل دراستنا توصلنا إىل النتائج التالية

للتأمُت فعالية كبَتة حيث يساعد على التخفيف من عبئ األخطار ادلتوقعة احلدوث يف  -1
. ادلستقبل لفرض رقابة خاصة على تكاليف التأمُت بشكل مالئم الحتياجات سلتلف الفئات

شركات التأمُت ىي ىيئة منظمة لعملية التأمُت و زيادة على ذلك فإهنا تقوم بدور مزدوج كوهنا  -2
 .تقدم خدمات تأمينية لزبائنها و أيضا تقوم باستثمار تلك األقساط اليت حتصل عليها

 .التأمُت و إعادة التأمُت عمليتان للتخفيف من حدة احلوادث ادلتوقع حدوثها -3
ـ ختتلف طبيعة نشاط التأمُت عن أي نوع من األنشطة األخرى حيث تقدم شركة التأمُت  -4

. خدمة مؤجلة للمؤمَّن لو مبوجب عقد تأمُت
ءم ويتوافق مع طبيعة النشاط والعمليات اليت الالنظام احملاسيب يف شركات التأمُت جيب أن يت -5

. تقوم هبا ىذه الشركات ويساعد ويساىم يف إنتاج معلومات تفيد يف تقييم أداء ىذه الشركات
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ال خيتلف النظام احملاسيب يف شركات التأمُت عن غَته من األنظمة احملاسبية األخرى من حيث  -6

اعتماده على رلموعة مستندية وأخرى دفًتية، إال أن فهم طبيعة النظام احملاسيب لشركات 
التأمُت يتطلب بالضرورة فهم طبيعة النشاط الذي تزاولو تلك الشركات نظرا لوجود خصائص 

. شليزة لنشاطها
 نالحظ أن شركات التأمُت مثل أي مؤسسة أخرى ذلا زلاسبة تعاجل مجيع العمليات اليت تقوم  -7

هبا، وال ختتلف حسابات النظام احملاسيب ادلايل للتأمينات عن حسابات النظام احملاسيب ادلايل 
. إال يف بعض احلسابات اخلاصة بالقطاع الناجتة عن طبيعة النشاط التأميٍت

ـتطبيق ادلعايَت احملاسبية لشركات التأمُت وإعادة التأمُت جيعل ادلعلومات الناجتة عن القوائم  -8
ادلالية قابلة للمقارنة وديكن االعتماد عليها يف اختاذ القرارات ادلختلفة بواسطة مستخدمي ىذه 

ادلعلومات، كما ديكنهم التعرف على مسات وخصائص العمليات اليت تزاوذلا شركات التأمُت 
باإلضافة إىل أن ادلعلومات اليت توفرىا القوائم ادلالية ىامة حلماية وحفظ حقوق محلة  وثائق 

التأمُت، إذ تساىم يف التعرف على مؤشرات السيولة وقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماهتا 
. التأمينية وإيضاح الصورة حول ادلخاطر ادلتعلقة باألصول وااللتزامات ادلوجودة بادليزانية

االقتراحات و التوصيات 

بعدما حاولنا القيام بتقييم اإلجراءات ادلعمول هبا داخل الوكالة فيما يتعلق بتامُت السيارات و 
:  التسجيل احملاسيب لعملية التأمُت، نقدم بعض االقًتاحات و التوصيات ادلتمثلة يف

تنشيط روح ادلنافسة بُت شركات التأمُت باعتبارىا عامال حيفز على تنفيذ االسًتاتيجيات و  -1
. حتقيق األىداف ادلرجوة

ضرورة نشر الوعي التأميٍت يف الوسط االجتماعي و كثَتا من األشخاص جيهلون أمهية التأمُت  -2
 .يف احلياة اليومية

 .حتسُت ادلؤسسات اجلزائرية التأمينية اليت تفتقد لوسائل التسيَت الكفء -3
ضرورة وضع خطة واضحة و سليمة لالعتماد عليها أثناء شلارسة النشاط ألن شركة التأمُت يف  -4

 .وضعها للميزانية التقديرية جيب أن تعتمد إسًتاتيجية منطقة
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البد من وجود روح ادلنافسة بُت شركات التأمُت ادلتعددة ألن ادلنافسة دتكن من تنفيذ  -5
 .االسًتاتيجيات و حتقيق األىداف و ىذا ما يتوقف على درجة ضعف أو قوة ادلنافسة

جيب نشر الثقافة التأمينية لدى الوسط االجتماعي، ألن الكثَت من األشخاص و حىت  -6
ادلتعاملُت مع الشركة ال يدركون معٌت التأمُت و مدى أمهيتو و ىذا مسؤولية الشركة بصفة 

 .خاصة
: آفاق البحث

على ضوء معاجلتنا دلوضوع احملاسبة يف شركات التأمُت وما مت التوصل إليو من نتائج ديكن 
: اقًتاح بعض ادلواضيع اليت نراىا جديرة بالبحث مستقبال واليت تكمل حبثنا ىذا

        ـ مراجعة القوائم ادلالية يف شركات التأمُت 
       ـ  نظم ادلعلومات يف شركات التأمُت 

 .   ـ استثمار اإليرادات يف شركات التأمُت               
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: المقدمة 

إن سيطرة احلياة ادلادية على واقعنا ادلعاصر وانتشار التكنولوجيا وما تبعها من زيادة يف حجم ادلبادالت        
التجارية ووسائل النقل واالنتقال وادلنافع واخلدمات، جعلت اإلنسان ادلعاصر معرضا للكثري من ادلخاطر والكوارث 

اليت ال يستطيع منع حدوثها أو التنبؤ هبا، ذلذا سعى اإلنسان ومنذ القدم إىل إجياد وسائل للتخفيف من أثار 
 .ونتائج تلك ادلخاطر والكوارث

لكن ىذه الوسائل الفردية والذاتية للتخفيف من أثار ادلخاطر اليت قد تصيب اإلنسان مل دتنعو من أن يتعاون       
ويتضامن مع بقية أفراد اجملتمع اآلخرين ادلعرضني لنفس اخلطر، حيث جاءت فكرة التأمني وترعرعت وتطورت 

حىت وصلت إىل أقصى درجات التقدم الذي نراه يف وقتنا احلاضر وذلك سعيا لتوفري األمن والطمأنينة والضمانة 
. للممتلكات وحلياة أفراد اجملتمع ادلعرضني للمخاطر والكوارث

لذا يلجأ األفراد إىل التأمني بقصد درء اخلطر عنهم يف حالة وقوعو وبالتايل الشعور باألمن ويف سبيل ذلك      
يقومون بنقل عبء اخلطر الذي قد يتعرضون لو يف شخصهم أو ممتلكاهتم إىل شركات التأمني عن طريق التعاقد 

معها لتأدية ىذه اخلدمة، ولتحقيق ذلك البد من دفع أقساط أو مبالغ معينة إىل شركة التأمني، واليت تقوم 
. باستثمارىا وتنميتها من أجل القدرة على سداد التعويضات للمؤمَّن ذلم يف حالة حدوث األخطار ادلؤمَّن ضدىا

تقوم شركات التأمني مبجموعة من العمليات يف سبيل الوفاء مبتطلبات ادلؤمَّن ذلم والتمتع بسمعة طيبة يف       
سوق التأمني واحملافظة على االستمرارية يف رلال النشاط التأميين و القدرة على منافسة الشركات األخرى اليت 

تعمل يف نفس اجملال ومنها على سبيل ادلثال، حتصيل األقساط، دفع التعويضات بصورىا ادلختلفة، إعادة التأمني 
لدى ىيئات وشركات أخرى واستثمار األموال ادلًتاكمة لديها من متحصالت يدفعها ادلؤمَّن ذلم ألجل احلصول 

. على خدمة التأمني والبد أن تتكبد نفقات عند قيامها بأداء ىذه اخلدمة ذلم

: اإلشكالية

: بناءا على ما سبق ذكره ميكننا طرح اإلشكالية التالية

كيف تتم ادلعاجلة احملاسبية ألىم العمليات اليت تقوم هبا شركات التأمني يف ظل النظام احملاسيب ادلايل؟  

 



 المقدمة العامة 
 

 ب
 

: األسئلة الفرعية

: لإلدلام أكثر هبذا ادلوضوع ارتأينا طرح األسئلة الفرعية التالية

ـ ما ىو مفهوم التأمني؟                                                                                                                                                                                                                               
ـ فيما تكمن خصوصيات النشاط التأميين؟                                                                            

ـ ما ىي الوثائق والدفاتر احملاسبية ادلستعملة يف شركات التأمني؟                                                 ـ 
كيف يتم العمل احملاسيب يف شركات التأمني؟ 

 :فرضيات البحث

التأمني ىو اتفاق بني طالب التأمني وشركة التأمني، اليت تتعهد مبوجبو بتعويض األضرار اليت قد يتعرض ذلا - 
.                  موضوع التأمني مقابل مبالغ معينة تدفع مسبقا لشركة التأمني

           . تظهر خصوصية النشاط التأميين من خالل طبيعة عملو اخلاص واخلدمة اليت يؤديها-

ـ .           تتعدد الوثائق والدفاتر احملاسبية يف شركات التأمني حبسب تنوع وتعدد عملياهتا-

:  أسباب اختيار الموضوع

: ترجع أىم أسباب اختيار ىذا ادلوضوع إىل

                           .قتصاديالأمهية ادلوضوع كون التأمني أصبح قطاع مهم وحساس يف النشاط ا -

                                                                                                         . خاصة يف السنوات األخريةىانتشار وتعدد شركات التأمني العمومية واخلاصة وتطور ا-
                                                                                               .تظهر مكونات حساباهتا الرغبة يف معرفة شكل احملاسبة اليت تعاجل عمليات شركات التأمني وحتدد نتائجها و -
  .التأمنيختصصنا يف رلال  إضافة إىل -
 .التأمني لشركات احملاسيب للنظام مستقلة دراسة وجود أمهية- 

. مستقبال ادليدان ىذا يف أكثر للتعمق لغرينا اجملال فتح-
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: منهج البحث

حسب ما تقتضيو طبيعة الدراسة وحىت نتمكن من اإلجابة على تساؤالت البحث واإلدلام جبميع جوانبو ومعاجلة 
اإلشكالية ادلطروحة، اعتمدنا يف اجلانب النظري على ادلنهج الوصفي، أما يف اجلانب التطبيقي فقد اعتمدنا على 

. SAAادلنهج التحليلي لدراسة حالة الشركة اجلزائرية لتأمني 

: خطة البحث

:  إىل ثالث فصولولإلجابة على اإلشكالية ادلطروحة وزلاولة إثبات أو نفي الفرضيات قمنا بتقسيم البحث

. حيث مت ختصيص الفصل األول للمفاىيم العامة حول التأمينات اليت تعترب كأساس لفهم موضوع زلاسبة التأمني

 وذلك من خالل التطرق إىل أىم  شركات التأمنييف التنظيم احملاسيبأما الفصل الثاين فقد خصص لدراسة 
. العمليات اليت تقوم هبا وكيف تتم معاجلتها زلاسبيا، باإلضافة إىل عرض ادليزانية وحساب النتائج لشركات التأمني

، حيث قمنا SAAوفيما خيص الفصل الثالث فتناولنا فيو الدراسة التطبيقية للمحاسبة يف الشركة اجلزائرية لتأمني 
.       بتدعيم الدراسة بأمثلة تطبيقية حول نشاط الشركة على مستوى إحدى الوكاالت التابعة للوحدة مقر تربصنا

 


