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 مقدمةال

: المقدمة
نظرا للدور الكبَت الذي تؤديو شركات التامُت ضمن فعاليات النشاط االقتصادي، و مع صبلة اإلصالحات      

اليت عرفتها و بتحوذلا إىل مؤسسات اقتصادية تتمتع باالستقاللية ادلالية و كذا إلغاء و بصفة هنائية احتكار الدولة 
لعمليات التامُت، و فتح اجملال للمستثمرين اخلواص و سبكينهم من إنشاء شركات على شكل شركة ذات أسهم أو 

شركة على شكل تعاضدي دلمارسة عمليات التأمُت بعد احلصول على اعتماد من وزارة ادلالية، فان تقوية ىذا 
الدور من خالل تطبيق معايَت اإلبالغ ادلايل الدولية، سوف يساىم و بشكل ملحوظ يف جعل ىذه الشركات 

. على مستوى أحسن شلا ىي عليو حاليا، شلا سينعكس و بشكل اغلايب على االقتصاد الوطٍت باجلزائر
و ألن احملاسبة يف شركات التأمُت البد أن تتناسب مع خصوصيات ىذا النشاط، فهي غالبا ما توصف على      

أهنا معقدة و صعبة الفهم و التفسَت، كما انفرادىا ببعض اخلصائص غالبا ما غلعل من ادلعلومات احملاسبية اليت 
ينتجها النظام احملاسيب ذلذه الشركات سلتلفة نوعا ما عن تلك ادلعلومات احملاسبية ادلتعلقة باألنشطة االقتصادية 

األخرى، و بالتايل اختالف و سبيز القرارات ادلتخذة على مستوى شركة التأمُت إزاء ادلشاكل ادلطروحة و اليت قد 
. تعيق مسارىا

إن ظلت زلاسبة التأمُت ربتفظ بدورىا التقليدي يف رلال ربديد و قياس و تصنيف ادلعلومات ادلختلفة، فهذا      
ال ؽلنع من أن تكون مصدرا أساسيا للبيانات و ادلعلومات احملاسبية اليت تشكل قاعدة كل تصرف أو قرار يتخذه 
ادلسَت، فعلى الرغم من أهنا لغة األرقام فان ذلذه األخَتة دالالت و معاين كثَتة تعكس الصورة احلقيقية لشركات 
التأمُت يف تاريخ زلدد، و على أساسها توضع اخلطط اإلسًتاتيجية و تبٌت السياسات التصحيحية و ادلعدلة اليت 

. تكفل صلاحها و تطورىا 
ازدادت أعلية ادلعلومات احملاسبية يف شركات التأمُت و ازداد معها اىتمام احملاسبُت      على اساس ذلك 

بالقرارات كنتيجة للتطورات السريعة اليت تشهدىا صناعة التأمُت يف السنوات األخَتة، و يظهر ذلك يف تضاعف 
احتياج اإلدارة إىل معلومات متنوعة و بكميات ىائلة تشكل اإلطار الفكري و العملي للقائمُت على وضع 

. اخلطط و السياسات اليت ربقق أىداف عامة لشركات التأمُت
و يقع إسهام زلاسبة التأمُت من خالل ما توفره من معلومات زلاسبية ذات جودة تستعمل ألغراض التوجيو،      

اإلرشاد و إرساء األسس اليت تستند عليها اإلدارة يف مهام التخطيط و تقييم األداء و وضع القرارات ادلناسبة، 
. سواء على مستوى األنشطة اليت سبثل حرفة شركة التأمُت، أو على مستوى األنشطة اإلدارية العادية



 مقدمةال

: التساؤل التايل يف دراسةإشكالية التتمحور من ىذا ادلنطلق، 
 ما مدى فعالية زلاسبة التامُت يف ازباذ القرارات وفق االبالغ ادلايل الدولية؟

 :و دلعاجلة ىذه االشكالية مت طرح التساؤالت التالية
 ما دلقصود دبحاسبة التامُت؟-
 ما مدى قدرة شركات التامُت على ازباذ القرارات يف اطار تطبيق معايَت االبالغ ادلايل الدولية؟-
 ما ىو واقع زلاسبة التامُت يف شركات اجلزائرية و دورىا يف ازباذ القرارات؟-

: لدراسةفرضيات ا
: الفرضيات التالية مت صياغة لإلجابة على ىذه التساؤالت و كمنطلق للدراسة،      

 تعد البنية ادلالية لشركات التأمُت قادرة على االلتزام باإلطار أدلفاىيمي للمحاسبة  وفقا معايَت :الفرضية األولى
. اإلبالغ ادلايل  الدولية

.  تتمكن شركات التأمُت من ازباذ القرارات يف حالة تطبيق معايَت اإلبالغ ادلايل الدولية:الفرضية الثانية
. ىناك معوقات ربول دون قدرة شركات التأمُت على تطبيق معايَت اإلبالغ ادلايل الدولية:الفرضية الثالثة

 :اسباب اختيار الدراسة
 :مت اختيار ىذه الدراسة لعدة اسباب منها

 .اعلية التامُت كون التامُت اصبح قطاع مهم يف النشاط االقتصادي-
 .نقص الدراسات و االحباث حول ىذه الدراسة باالضافة اىل طبيعة التخصص العلمي-
 .انتشار و تعدد شركات التامُت و تطور نتائجها -

: دراسةأىداف ال
: تأيت دراسة و ربليل ىذا ادلوضوع لبلوغ األىداف التالية     

زلاولة إلقاء الضوء على اإلطار النظري للمحاسبة و كذا معايَت اإلبالغ الدولية و ادلنصوص عليهما من قبل -1
. رللس معايَت احملاسبة الدولية

معرفة مقدرة البنية ادلالية لشركات التأمُت اجلزائرية على تطبيق اإلطار النظري للمحاسبة ادلالية وفقا جمللس -2
 .،مدى اعتمادىا على ىذه احملاسبة يف ازباذ القراراتمعايَت احملاسبة الدولية

 



 مقدمةال

. االطالع على واقع شركات التأمُت يف اجلزائر بشكل عام و معرفة بنيتها ادلالية بشكل خاص-3
. إبراز أعلية و خصوبة البحث زلل الدراسة و إمكانية مواصلة البحث فيو-4

 : دراسةأىمية ال
إن أىم ما سبثلو ىذه الدراسة كوهنا حلقة وصل يف سلسلة البحوث اليت هتدف إىل معاجلة موضوع التأمُت و      

اجلوانب احملاسبة اخلاصة بو، فقضية وظيفة زلاسبة التأمُت و دورىا يف اصلاز و ربقيق أىداف شركات التأمُت 
اجلزائرية تستدعي الكثَت من االىتمام و الدراسة، و ذلك لنقف على مدى إدراك و وعي مسئويل و مسَتي ىذه 

الشركات، السيما ذوي الصلة ادلباشرة باألنشطة التأمينية، بأعلية ادلعلومات اليت تنتجها و كفاءهتا يف معاجلة و 
تسيَت سلتلف ادلشاكل على مستوى أنشطتها و لعل ذلك مرىون بالتحوالت االقتصادية الكبَتة على مستوى 

. االقتصاد الوطٍت عامة، و قطاع التأمينات بصفة خاصة
 :حدود الدراسة

سبت ىذه الدراسة بالوكالة الشركة الوطنية للتامُت و اليت درسنا فيها دور زلاسبة شركات :الحدود المكانية-
 .الدولية ادلايل اإلبالغ معايَت التامُت يف ازباذ القرارات وفق

سبت ىذه الدراسة بالوكالة الشركة الوطنية للتامُت و ذلك للفًتة ادلمتدة ما بُت ديسمرب و افريل :الحدود الزمانية-
2015. 

: بحثأصالة ال
يعد موضوع زلاسبة التأمُت و القرارات اخلاصة بنشاط شركات التأمُت من ادلواضيع اليت تندرج الكتابة فيها،      

وفيما يتعلق دبسح الدراسات السابقة يف ىذا ادلوضوع، فال توجد تلك اليت تناولت موضوعنا، حيث كانت يف 
رلملها عبارة عن زلاوالت متفرقة أو زلدودة تنطلق من تصورات نظرية و هتدف أساسا إىل التعريف دبحاسبة 
التأمُت و إظهار طابعها اخلاص دون التطرق دلوضوع القرارات، إن الدراسة احلالية رباول أن سبزج بُت الفكر 

احملاسيب التأميٍت و الواقع العملي، من خالل زلاولة ربط نتائج النظام احملاسيب بالقرارات ادلتخذة على مستوى 
 .النشاط التأميٍت و الوصول إىل نتائج ؽلكن تعميمها

 
 
 



 مقدمةال

: منهج الدراسة
تقتضي طبيعة الدراسة يف موضوع زلاسبة التأمُت ضرورة االستعادة دبناىج متعددة، و ذلك لإلجابة على       

التساؤالت العامة ادلطروحة، و اختيار صحة الفرضيات ادلوضوعة مسبقا، حيث مت االعتماد على ادلنهج التارؼلي 
عند تتبعنا دلراحل تطور التأمُت، و كذا عند تعقبنا دلسار نظام التأمُت و دراسة سلتلف التحوالت احلادثة عند كل  

مرحلة زمنية زلددة و يأيت استخدام ادلنهج الوصفي التحليلي بشكل كبَت جبميع اجلوانب النظرية و التطبيقية، 
كحتمية أملتها طبيعة ادلوضوع ادلعاًف ، إىل جانب ادلنهج اإلحصائي ادلستخدم يف الدراسة ادلدنية و على وجو 

. اخلصوص عند صبع و تصنيف البيانات يف اجلداول
 :هيكل الدراسة

حيث يتناول الفصل ت مت تقسيم الدراسة اىل ثالثة فصول يار الفرضبالالجابة على التساؤالت ادلطروحة و اخت
االول زلاسبة شركات التامُت تطرقنا فيو اىل االطار النظري للتامُت و شركات التامُت و النظام احملاسيب يف شركات 

التامُت،اما الفصل الثاين يتمحور حول فاعلية زلاسبة عقود التامُت يف ازباذ القرارات يتناول ىذا الفصل االطار 
ادلفهومي دلعايَت االبالغ ادلايل الدولية و معايَت البالغ ادلايل الدولية و مالمح ودور ادلعيار الدويل العداد التقارير 

  SAA ادلالية لعقود التامُت يف ازباذ القرارات،و اخَتا الفصل الثالث خصص لدراسة حالة الشركة الوطنية للتامُت 
تطرقنا فيو اىل التنظيم احملاسيب لشركات التامُت اجلزائرية و نظرة حول الشركة الوطنية للتامُت و ادلعاجلة احملاسبية 

 .للتامُت
 :صعوبات الدراسة

. قلة ادلراجع ادلتعلق دبوضوع الدراسة-
. اجملال ىذا يف ادلتخصصُت قلة -
 .صعوبة اغلاد مؤسسة تعمل وفق ادلعايَت االبالغ ادلايل الدولية-
 
 
 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: الفصل األول
محاسبة شركات التأمين 

 

 

 

 

 



 محاسبة شركات التأمين:الفصل األول

:  تمهيد
يتعرض اإلنسان يف حياتو اليومية إىل أخطار إن ربققت تسببت يف خسائر نفيسة أو مادية أو كالعلا معا، و      

لدرء ىذه ادلخاطر اليت تصيبو ظهرت فكرة التأمُت و ازدىرت بتطوره و ىي هتدف إىل االحتياط و احلذر من 
حوادث ادلستقبل و تفادي اخلسائر ادلتوقعة، و اليت ال ؽلكن لإلنسان أن يتصدى ذلا أو أن ػلدد مقدارىا أو 

. جسامتها و النتائج ادلًتتبة عنها
و كان من الصعب يف اجملتمعات احلديثة أن يتجمع األفراد بعدد كاف جملاهبة ادلخاطر ظهرت شركات التأمُت      

لتقوم حبمايتهم، من خالل رد اخلسائر و دفع التعويضات و احملافظة على األفراد و شلتلكاهتم، فأصبح للعمل 
التأميٍت ىدف اقتصادي و ذلك عن طريق تعبئة مدخرات األفراد و الشركات، و توظيف ىذه األموال يف شىت 

    .اجملاالت
إن احملاسبة يف شركات التأمُت زبتلف عن غَتىا من األنشطة االقتصادية األخرى يف درجة تأثرىا بطبيعة       

العمليات التأمينية اليت تزاوذلا ىذه الشركات، و مدى ارتباطها بالقوانُت و األنظمة اليت تصدرىا الدولة لإلشراف و 
. الرقابة على قطاع التأمُت

سيتم تناول ىذا الفصل من خالل ثالث مباحث، حيث يتضمن ادلبحث األول اإلطار النظري للتامُت من      
حيث نشأتو و تعريفو و تقسيماتو، و العملية التأمينية، يف حُت يتعرض ادلبحث الثاين حملة عن شركات التأمُت و 

. كيفية استثمارىا لألموال، أما ادلبحث الثالث فيتضمن النظام احملاسيب يف شركات التأمُت
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اإلطار النظري للتأمين : المبحث األول
يؤدي التأمُت دورا ىاما يف احلياة االقتصادية و االجتماعية بفضل ما يقدمو من واألمان الطمأنينة ألفراد      

إلبراز ىذا الدور سيتم التعرض أوال . اجملتمع، و ىو نظام يصمم ليقلل من األخطار اليت قد ربدث مستقبال
 .للتأمُت من حيث النشأة و التعريف و كذا أطراف و أنواع التأمينات و تقسيماهتا ،و العملية التأمينية

نشأة التأمين و تعريفو :المطلب االول
     هتدف فكرة التامُت اىل االحتياط و احلذر من حوادث ادلستقبل و تفادي اخلسائر ادلادية ادلتوقعة اليت يسببها 

 .حدوث خطر فالتامُت يسعى اىل تسهيل و تقدًن احللول ذلذه ادلخاطر اليت يتعرض ذلا االفراد
نشأة التأمين   :والأ

يتسم نظام التأمُت باحلداثة نسبيا فلم تكن نشأتو على يد ادلشرع بل زلصلة تطور طويل ليعيش اإلنسان يف       
أمان و يتمكن من مواجهة سلاطر احلياة، و البدايات األوىل لو كانت يف صورة التضامن بُت أىل احلرفة، ليتبادر 

ادلعونة بينهم حيث يتحمل األعضاء اخلسارة اليت قد تلحق أحدىم باشًتاك كل منهم دببلغ من ادلال، و كان جملال 
 .األول لظهور التأمُت ىي ادلخاطر البحرية اثر ازدىار التجارة و ىذا يف صورة القرض البحري

م على أن التجار يتفقون فيما بينهم يف حالة ما إذا . ق2250حامورايب سنة -فعند البابليُت ورد يف قانون      
فقد أحدىم سفينتو ستشيد لو أخرى بدال عنها، أما إذا فقدىا نتيجة خطا أو إحبارىا إىل مسافات ال تذىب 

. 1إليها السفن عادة فال ػلق لو ادلطالبة بأخرى جديدة
أما الفينيقيُت برزت لديهم صورة أوضح للعقد، حيث يتعهد شخص دلالك السفينة بتحمل سلاطر الرحلة       

البحرية مقابل مبلغ معُت، فإذا ىلكت السفينة يفقد ادلتعهد القرض الذي دفعو للمالك، أما إذا وصلت بسالم 
. فان ادلقًتض ػلصل على فائدة مرتفعة جبانب مبلغ القرض

القرن الرابع عشر ازدىرت التجارة يف حوض البحر األبيض ادلتوسط، فقد أصبحت ىناك ضباية     و يف  
و كذلك غرق  للممتلكات يف النقل البحري سواء احلمولة أو السفن نفسها، و األضرار الناصبة عن تعطل اآلالت
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 محاسبة شركات التأمين:الفصل األول

. م1300أو هنب السفن من طرف القراصنة، و ىذا ما نص عليو قانون ويسي سنة 
م، كما توجد آثار 1329 أفريل 22أقدم وثيقة تأمُت يف العامل زلفوظة دبتحف جنوب ايطاليا و ربمل تاريخ      

م لضمان ضبولة سفينة سانتاكالرا و اليت كانت متوجهة إىل جزيرة 1374ألول عقد تأمُت و الذي أبرم سنة 
. مليوركا االسبانية، وقد مت ربويل االلتزام برد قرض إىل قسط يدفع مقدما

، و أقاموا فيها تنظيمات ذبارية 14و قد انتقلت ىذه ادلهنة إىل اصللًتا على يد اللومبارديُت يف القرن        
مكنتهم من توسيع نفوذىم و تعزيز مركزىم ادلايل، فنشطت أعماذلم حىت صار أحد شوارع اصللًتا آنذاك يسمى 

م، و الذي جعل من مقهى جبانب هنر 1688مث ظهرت صباعة اصلليزية تسمى اللويدز وذلك سنة . باللومبارد
التاؽلز يف لندن ناديا و مقرا الجتماعات األطراف ادلهتمة بالتأمُت، فتطورت األعمال و أصبحت تربم على شكل 

م صفة الشرعية 1745عقود تأمينية زلررة وشلضاة بشكل رمسي، وقد أضفى عليها قانون التأمُت البحري سنة 
. فازدادت بذلك ىيئات اللويدز متانة و قوة عرب العصور فأصبحت أكرب تأميٍت يف العامل

م و الذي تسبب يف 1666أما عن التأمُت الربي فقد ظهر اثر احلريق الكبَت الذي شب يف لندن سنة       
خسائر كبَتة وىائلة، و عقب ىذا احلريق ضمت شركات التأمُت البحري إىل عملياهتا العادية التامُت ضد 

احلرائق،لكن نظرا القتصارىا على تامُت ادلباين فقط دعت احلاجة إىل ظهور شركات للتامُت تقوم بتامُت األثاث و 
احلاجة ادللحة من جهة وتطور احلياة االقتصادية يف اصللًتا من جهة أخرى ظهرت  ادلباين و البضاعة،و نتيجة ذلذه

الشركات ادلساعلة للتامُت ضد خطر احلريق،من اجل ضباية ادلؤسسات الصناعية و التجارية ضباية كاملة،ومنذ ذلك 
. احلُت أخد يربز ىذا النوع يف معظم بلدان العامل و خاصة يف و أدلانيا و الواليات األمريكية

مث ظهرت صور جديدة للتامُت على احلياة و ذلك بوضع جداول و إحصاءات خاصة بالوفيات،تتيح ربديد      
درجة احتمال الوفاة و قسط التامُت على ضلو علمي وفٍت دقيق شلا أدى إىل اكتساب الشرعية القانونية و 

. العملية،بعد أن كان يعترب من قبيل ادلضاربة على حياة اإلنسان
 ظهرت التأمينات من ادلسؤولية و حوادث العمل و من األضرار اليت تسببها اخليول و التامُت 19و خالل القرن

. 1السيارات،و ىذا كلو بسبب تطور الثورة الصناعية و انتشار اآلالت ادليكانيكية و تعرض العمال دلخاطرىا
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تعريف التامين :ثانيا
إن البحث عن تعريف التامُت يدفعنا يف اخلوض يف مدلولو اللغوي ووصفو القانوين،وكذا زلتواه االقتصادي و      

. جوانبو الفنية
التامُت من آمن أي اطمأن وزال خوفو و دبعٌت سكن قلبو و من ذلك قولو تعاىل يف اآلية الرابعة :التعريف اللغوي
 .1وأمنهم من خوف:"من سورة قريش

عرف علماء القانون التامُت بتعريفات متعددة،فالقانوين الفرنسي بالنويل يرى بأنو ذلك العقد :التعريف القانوني
الذي يتعهد دبقتضاه ادلؤمن بان يعوض ادلؤمن لو،اخلسائر االجتماعية اليت يتعرض ذلا ىذا األخَت مقابل من النقود 

. 2يسمى قسط التامُت
عرف فريدمان التأمُت على أنو الفرد الذي يشًتي تأمينا ضد احلريق على منزل ؽلتلكو، :التعريف االقتصادي

يفضل ربمل خسارة مالية صغَتة مؤكدة بدال من أن يبقى متحمال خليط من احتمال ضعيف خلسارة مالية، و 
. 3احتمال بأن ؼلسر شيئا فهو يفضل حالة تأكد من حالة عدم  التأكد

التأمُت ال يوجد إال داخل مؤسسة منظمة علميا و غلب التأكد على ىذا اجلانب ألنو يقوم على :التعريف الفني
أسس فنية، تتمثل يف تنظيم التعاون بُت ادلؤمن ذلم والقانون األعداد الكبَتة وحساب االحتماالت، اجلمع بُت 

األخطار القابلة للتأمُت و إجراء ادلقاصة بُت األخطار ، باإلضافة إىل العالقات اليت تتولد بُت ادلؤمن و ادلؤمن لو 
. 4عن طريق العقد ادلربم بينهما

التأمُت عمل يؤمن على توزيع اخلطر على أكرب عدد شلكن من األفراد مقابل مبلغ بسيط من :التعريف الشامل
تقوم بدورىا يف ربمل نتائج اخلطر  (شركات التأمُت)ادلال يسمى قسط التأمُت يدفعو ادلؤمن لو إىل ىيئات سلتصة

دبوجب   األضرار أو اخلسائر اليت تلحق بادلؤمن لو صبعها، و ذلك بأن تدفع التعويضات عن مقابل أقساط اليت
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. 1عقد ينظم العالقة بُت الشركة و ادلؤمن لو
تقسيمات التامين  :المطلب الثاني

ان حاجة االنسان ادللحة اظهرت انواع كثَتة من التامُت حيث يؤدي حصرىا اىل قائمة طويلة يكون من      
الصعب استيعاهبا، فتم تقسيم ىذه األنواع تبعا للخطر ادلؤمن ضده و على أساس االدارة العلمية، و وفق الغرض 

. منو و حسب اذليئة اليت تقوم بدور ادلؤمن
 2التقسيم تبعا للخطر المؤمن ضده:اوال

. يتضمن ىذا التقسيم تأمينات األشخاص و ادلمتلكات، تأمُت ادلسؤولية ادلدنية     
تشمل األخطار اليت قد تصيب األشخاص مباشرة أو أفراد عائلتهم سواء يف حياهتم أو :تأمينات األشخاص-

:  ضمن ىذا النوع صحتهم، و بذلك يدخل
. التأمُت على احلياة-
. التأمُت ضد ادلرض و البطالة-
يتمثل موضوع تأمُت ادلمتلكات ادلادية لألفراد و الشركات، و يتضمن فروعا عديدة تتمثل :تأمينات الممتلكات-
: يف
 .التأمُت البحري-
. التأمُت ضد السرقة وكسر الزجاج-

. التأمُت على ادلاشية و احملاصيل الزراعية ضد تقلبات الطبيعة
 .التأمُت ضد الزالزل و الرباكُت، الكوارث الطبيعية و احلروب-

يتضمن تأمُت ادلسؤولية ادلدنية األخطار اليت تصيب شخص و يكون مسؤوال عنها :تأمينات المسؤوليات المدنية
و يشكل وسيلة فعالة حلماية حق . شخص آخر، و غالبا ما يكون مصدر الضرر ادلسؤولية التقصَتية للمؤمن لو

: ادلتضرر من سباطل و إعسار ادلسؤول عن احلادث، و تشمل ما يلي
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تأمُت ادلسؤولية ادلدنية للمالك إزاء جَتانو، عن األضرار اليت تصيبهم بسبب خطر ػلدث يف مبناه و ؽلتد إىل -
. شلتلكاهتم

تأمُت ادلسؤولية ادلدنية ألصحاب السفن و السيارات و الطائرات، مالكي احملالت العامة كالسينما و ادلطاعم، -
. ادلسارح و الفنادق

تأمُت ادلسؤولية ادلدنية ألصحاب األعمال من إصابات العمل و األمراض ادلهنية، األخطاء ادلهنية لكل من -
. األطباء و ادلهندسُت و الصيادلة

 1على أساس اإلدارة العلمية للتأمين:ثانيا
حياتو أو  يكون التقسيم على أساس اإلدارة العلمية للتأمُت وفق ادلخاطر اليت هتدد ادلؤمن لو سواء يف     

. شلتلكاتو، فيظهر بذلك التأمُت على احلياة، التأمُت العام
يشمل التأمينات ادلتعلقة حبياة اإلنسان كدفع مبلغ معُت عند وفاتو، أو عند بلوغو سنا :التأمين على الحياة-

معينا، أو ضمان معاش خالل حياتو، غالبا ما يسمى ىذا النوع بتأمينات الرمسلة ألهنا تقوم على األقساط 
. ادلدفوعة دوريا

يتضمن صبيع التأمينات التجارية ماعدا التأمُت على احلياة، و ىو يشمل التأمُت البحري و الربي :التأمين العام-
 .و اجلوي، ادلسؤولية ادلدنية و األمراض ادلهنية

 2التقسيم تبعا للغرض من التأمين:ثالثا

يكون الغرض من التأمُت اختياريا و دبأل إدارة ادلؤمن لو، أو إلزاميا يفرض عليو من قبل ادلشرع، و ظليز بُت      
. التأمينات اخلاصة و االجتماعية: نوعُت

يكون التعاقد دبحض إرادة ادلؤمن لو دون أي نوع من اإلجبار، أي أن الرغبة :التأمينات الخاصة أو االختيارية
: ىي  العامل األساسي يف العملية التأمينية ، و من أمثلتها

التأمُت على احلياة  -
التأمُت البحري - 

                                                   

. 20:،ص1980عبد العزيز ىيكل فهمي ،مقدمة يف التامُت،دار النهضة العربية ،لبنان،-1
 .18:ابراىيم علي ابراىيم عبد ربو،مرجع سبق ذكره،ص-2



 محاسبة شركات التأمين:الفصل األول

يلزمها القانون يف بعض الدول ألغراض اجتماعية، و لذلك ال يساىم :التأمينات االجتماعية أو اإلجبارية
: ادلستفيدون منها اال جبزء بسيط يف شكل أقساط التأمُت و ىي تشمل 

 ،التأمُت على السيارات-
. تأمُت إصابات العمل و األمراض ادلهنية -

 1التقسيم حسب الهيئة التي تقوم بدور المؤمن:رابعا
ظليز ضمن ىذا التقسيم كل من التأمُت التجاري و التعاوين، الذايت و صناديق اإلعانات      

ينشأ عندما يتفق عدد من األشخاص و يتعرض كل واحد منهم خلطر معُت ، مع :التأمين التبادلي التجاري-
إمكانية تقدير اخلسارة ادلالية اليت ؽلكن أن ربل عند وقوع اخلطر، على أن يساعلوا صبيعا يف تكوين رصيد كل من 

. تقع اخلسارة بو، و كذلك اتفاقهم ادلسبق على توزيع األرباح اليت تتحقق من جراء نشاط صبعيتهم
يقوم ىذا النوع على اجلمعيات التعاونية اليت تنشأ فقط ذلذا الغرض حيث يكون الغرض منها :التأمين التعاوني-

. التعاون، و ليس الربح
يرى بعض رجال األعمال أن ما يدفعونو من أقساط يفوق ما يدفعو ادلؤمن من تعويضات، و :التأمين الذاتي-

يعتقدون أهنم قادرين على تكوين احتياطي خاص يعوضون منو يف حالة وقوع الضرر، ذلذا ؼلصصون من أرباحهم 
مبلغا سنويا يضعونو جانبا، و ىذا النوع ما ىو إال ادخار دلواجهة اخلسائر ادلالية اليت ؽلكن أن تنتج عن ربقق 

. أخطار معينة
يكون رلموعة من ألفراد اجملتمع صبعيات حيث تربطهم مهنة واحدة أو ":اإلعانات"صناديق التأمين الخاص-

عمل واحد أو صلة اجتماعية أخرى بغرض أن تؤدي إىل أعضائها تعويضات مالية أو مرتبات دورية يف حاالت 
معينة كالزواج، التقاعد، احلاجة إىل نفقات تعليم ألفراد األسرة، و ال غلوز اصلاز صناديق اإلعانات لغَت األغراض 

. ادلذكورة إال بقرار من وزير ادلالية، و بالتايل يتبُت لنا أن اذلدف من ىذه اجلمعيات ىو التعاون
تقوم احلكومة بدور ادلؤمن عندما تالحظ أن شركات التأمُت تغايل يف األقساط و تفرض :التأمين الحكومي-

شروط تعسفية على ادلؤمن لو، أو عندما سبتنع عن قبول تأمينات معينة تعتربىا احلكومة ضرورة اجتماعية مثل 
. التأمُت على أخطار احلروب، فقيام الدولة هبذا الدور يعود أساسا إىل اتساع مفهومها و نطاق عملها
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العملية التأمينية :المطلب الثالث
. تتكون عملية التأمُت من إجراءات التأمُت و أركانو،إبرام عقد التأمُت و مبادئو القانونية     
إجراءات التأمين :اوال
طلب و اإلشعار بالتغطية ، إبرام العقد مث إصداره ،مطالبة بالتعويض عند التضمن إجراءات التامُت كل من     

 . 1وقوع خطر
يتقدم الراغب يف التامُت ضد خطر معُت و يكون لو فيو مصلحة تأمينية بطلب أي شركات التامُت ،إما :الطلب-

. بطريقة مباشرة  يف مكتبها أو غَت مباشرة بواسطة وكيلها العام 
يأخد الطلب شكل استمارة تتضمن عدة أسئلة تتطلب اإلجابة عليها الدقة و الصراحة ،فتتجمع لدى      

شركات التامُت البيانات الضرورية اليت على أساسها تقرر قبولو أو رفضو،فبعد استالم ادلؤمن طلب التامُت يقوم 
بإجراءات معينة ،ففي تامُت ادلمتلكات ضد احلريق مثال غلب ذكر مسببات احلريق احملتملة ،كما انو يف التامُت 

. على احلياة ادلؤمن لو يلتزم بإظهار الكشف الطيب و بالتايل معرفة حالتو الصحية
يكون دبثابة قبول مؤقت لتغطية اخلطر من قبل ادلؤمن، و يتضمن اتفاق مبدئي للطرفُت يف انتظار :إشعار التغطية-

إعالن الرد النهائي على طلب التأمُت، و بذلك تسقط التغطية بعد انتهاء مدة االتفاق ادلؤقت  إذا قرر ىذا 
األخَت رفض الطلب، و إما أن يعترب اإلشعار إثباتا مؤقتا للقبول النهائي و بذلك يكون تسليم عقد التأمُت 

. للمؤمن لو مسألة وقت
يلتزم ادلؤمن و ادلؤمن لو بكل ما يرد يف العقد من شروط، و ذلك بعد اصداره و ىي أخر :إصدار عقد التأمين-

. مرحلة إلسبام عملية التأمُت
يعترب دفع التعويض ادلًتتب على التأمُت عند وقوع اخلطر الوظيفية اليت يؤديها التأمُت :المطالبة بالتعويض-

للمجتمع، فادلؤمن ال ؽلكنو أن يفي بتعهده و التزامو بدفع التعويض ما مل يستلم اشعار بادلطالبة من قبل ادلؤمن 
لو، و تشًتط بعض شركات التأمُت أن تستلم االشعار دبال استمارة خاصة معدة ذلذا الغرض حىت ؽلكن معرفة 

البيانات الضرورية للبث يف طلب رجوع للملفات السًتجاع عقد التأمُت و الذي على أساسو ذبري ادلفاوضات  
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لتقدير اخلسائر ان كانت جزئية ، و تقسيمها على ادلؤمنُت اذا كان اخلطر تغطيو عدة عقود لدى شركات سلتلفة و 
. والبضائع ادلفاضلة بُت دفع مبلغ التعويض نقديا أو عينيا يف حالة ادلمتلكات

أركان عملية التامين :ثانيا
تقوم عملية التامُت على أركان أساسية متكاملة فيما بينها وضرورية لقيام عقد التامُت،وىذاإلحداث نوع من 
 .1التوازن و االرتباط بُت إمكانية  قياس  اخلطر و كيفية ربديد مبلغ التامُت،و حساب القسط ادلقابل للتعويض

 وال الطرفُت أحد إرادة إىل ربققو يرجح ال الذي االحتمايل احلادث بأنو التأمُت يف اخلطر يعرف:الخطر المؤمن منو-

بُت  نفرق أن غلب كما خسائر، إىل وادلمتلكات األشخاص تعريض إىل وقوعو يؤدي نتائجو ،والذي نستطيع معرفة
 .مستقبال سيقع كان إذا ما معرفة نستطيع فال أكيد غَت فهو وقوعو إىل تؤدي اليت والعوامل ومسبباتو اخلطر

وؼلتلف  لو، بادلؤمن حل الذي الضرر إصالح أو اخلطر وقوع حالة يف التأمُت مبلغ بدفع ادلؤمن يلتزم:مبلغ التأمين-
 .األضرار تأمُت عن األشخاص تأمُت يف ادلبلغ ربديد

 حدوث احتمال مقدار معرفة يتطلب شلا اخلطر، تغطيتو مقابل للمؤمن مايل مبلغ لو ادلؤمن يدفع:قسط التأمين-

 :التأمُت قسط يف التالية الشروط تتوفر أن وغلب كميا، اخلطر تقدير أي ضده اخلطر ادلؤمن
 خالل من يتحملها ادلؤمن اليت والعموالت اإلدارية وادلصاريف ادلتوقعة، اخلسارة لتغطية كافيا القسط يكون أن غلب-

 ،للمؤمن معقوال ورحبا بعملو قيامو
 أي ضئيال، حدوثو احتمال يكون الذي اخلطر مقدار مع للمؤمن لو ادلؤمن يدفعو ما مع متناسبا القسط يكون أن-

 ،العمالء بُت ادلفاضلة وعدم العدالة تراع أن غلب
 فهي ضرر دلصاحلها ىناك يكون ال وحىت العمالء، الجتذاب ادلنافسة على ادلؤمن طرف من احملدد القسط يساعد-

 يكفي الذي عن احلد تقل ال أن وغلب التأمُت، أسعار توحيد غايتها اربادات تكون أو بينها فيما اتفاقيات إىل تعمد

 ..اخلط لتغطية
 التبادلية العقود ضمن التأمُت عقد ويصنف لو، وادلؤمن ادلؤمن بُت ادلوجود االلتزام ادلؤمن تعهد ؽلثل:المؤمن تعهد-

  باجل عندما يكون اخلطر سيقعمرتبطا التعهد يكون قد الثاين، الطرف التزام مقابل األول الطرف تعهد حيث يكون
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 .الوقوع مؤكد غَت حادثا يكون أوقد ربققو، وقت معرفة دون حتما
 القانونية ومبادئو التأمين عقد إبرام:ثالثا
 يف العقد، ادلبُت اخلطر وقوع حالة يف ادلال من مبلغا لو ادلؤمن إىل يؤدي أن التأمُت عقد دبقتضى ادلؤمن يلتزم     

. للمؤمن لو ادلؤمن يؤديها مالية دفعة مقابل وذلك
 الوكيل ينتقل أن أحيانا ػلصل قد أنو إال معُت، خطر ضد يؤمن لكي ادلؤمن إىل لو ادلؤمن يتقدم:التأمين عقد إبرام-ا

 :الشركة،و يتضمن  مع التأمُت عقد يربم دبوجبها اليت الشروط ويعرض التأمُت تسعَت ومعو العام إليو

فإهنا ذبهز وثيقة التأمُت بنسخ عديدة  ضمانو، ادلطلوب اخلطر ضد تؤمن أن التأمُت شركة قبلت إذا:التأمين وثيقة*
دفعو  مع منها بنسخة وػلتفظ بدوره يوقعها الذي لو ادلؤمن إىل عميلها طرف من وتقدم ادلختص، شلثلها قبل توقع  من

 .1الشركة نظام ػلددىا اليت األماكن يف ويودعها األخرى، النسخ يستلم الذي العميل إىل األول القسط 
 :2رئيسية أنواع  ثالثة بُت ظليز أن وؽلكن بالتأمُت ادلتعلقة والبيانات واخلاصة، العامة الشروط التأمُت وثيقة تظهر

 .ؽللكو شيئا أو شخصيا يهدده خطر وتغطي لو، ادلؤمن لصاٌف تصدر :الفردية الوثيقة-
متشاهبة كوثيقة التأمُت الصحي، و الوثيقة   ظروف عدة ذبمعها متجانسة صباعة تغطي :الجماعية الوثيقة-

 .الشركة سبتلكها السيارات من دبجموعة تتعلق قد واليت واحلريق السرقة أخطار ضد اجلماعية
 إىل والسرقة والتصادم، احلريق أخطار يغطي الذي للسيارة الشامل التأمُت مثل أخطار عدة تشمل :المركبة الوثيقة -

 .بالغَت السيارة تلحقها اليت األضرار عن الناصبة ادلسؤولية جانب
 تشتمل باإلضافة وأن واضحة، حبروف التأمُت عقد ػلرر أن غلب اجلزائري التأمينات قانون من الثامنة ادلادة دبقتضى

 :التالية اإلجبارية البيانات على ادلكتتبُت الطرفُت توقيع إىل
 .وعنواهنما ادلتعاقدين الطرفُت من كل إسم -
 ،لو ادلؤمن الشخص أو عليو ادلؤمن الشيء -
 ،ادلضمونة األخطار نوع -
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 ،العقد سريان ومدة إلكتتاب ا تاريخ -
 .القسط وقيمة الضمان مبلغ -

 وثيقة التأمُت، غَت آخر بشكل يظهر أن وؽلكن العقد إلنعقاد يكفي لو ادلؤمن علم إىل يصل الذي ادلؤمن قبول     

قبلو، ىذا األخَت  من وموقعة زلررة رسالة أو لو للمؤمن برقية ادلؤمن يرسل كأن كتايب مستند أي أو الضمان كمذكرة
 احلالة حق ادلطالبة ىذه يف للمؤمن يبقى أن على بعد، القسط دفع قد لو ادلؤمن يكن مل ولو حىت يلتزم بشكل هنائي

 .دببلغو دائنا بصفة بالقسط
 عبء يتحمل ال فادلؤمن اجلزائري، ادلشرع طرف من التأمُت لعقد الفوري األثر مفهوم يوضح مل:العقد أثر بداية*

 اليوم من عشر الثانية الساعة على الثابت األجل ذات العقود يف يسري جعلو وإظلا العقد، انعقاد حلظة الضمان من

لعقد  الفوري األثر إضفاء أو الضمان آثار بتأجيل إما سلالف اتفاق ىناك كان إذا عدا ما بالقسط، الوفاء ادلوايل ليوم
 .التأمُت
 ادلذكرة سبنح ىذه ألن األثر تأجيل شرط يهمل التأمُت، وثيقة قبل الضمان دلذكرة لو ادلؤمن إستيالم حالة ويف     

 .الفوري الضمان
 فادلادة التأمُت، لعقد الفوري األثر يضمن حىت الضمان مذكرة على احلصول لو للمؤمن ؽلكن:الضمان مذكرة*

 وىذه الضمان، مذكرة بتسليم لو ادلؤمن ذباه يلتزم أن للمؤمن ؽلكن أنو إىل تشَت اجلزائري التأمينات من قانون التاسعة

 معُت، اهنا  وخطر زلددة شروط ضمن لو ادلؤمن ذباه الفوري بالضمان ملتزما غلعلو شلا ادلؤمن طرف من موقعة األخَتة 

 عرضو قدم األخَت وىذا لو، ادلؤمن مسبق لعرض ادلؤمن طرف من كتايب قبول بشكل أي الطرفُت بُت أوليا اتفاقا تثبت

 1.ادلذكرة تسليم حلظة ادلؤمن يف دائما يلزمو الذي بالقسط، الوفاء خالل من لو ادلؤمن رضا ينتج شفهيا، وإما كتابة إما
 فقط كطبيعة اجلوىرية الشروط على ربوي فهي الضمان مذكرة يف ملزمة غَت التأمُت لوثيقة اإلجبارية البيانات تعد     

 رلرد القانوين ألن شلثلو أو ادلؤمن طرف من توقع أن وغلب وادلدة، القسط األثر، سريان وبداية اخلطر ربديد التأمُت،

 .القسط بدفع لو ادلؤمن ربمل مع الضرر بتعويض اإللتزام إثبات ىو التوقيع
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 التأمين عقد أركان-ب
 1.التفصيل من بشيء إليها نتطرق وسوف والسبب، واحملل الرضا من كل على التأمُت عقد أركان تشتمل     

 أو التأمُت لصاحلو يكون سواء لو وادلؤمن ادلؤمن بُت عادة يتم حيث للعقد األساسي الركن الرضا يعد :الرضا-1

 زبول العقود حيث إلبرام االختصاص ذوي مؤىلُت موظفُت عنو ينيب أن للمؤمن وؽلكن آخر، شخص منو يستفيد

 وأن التعاقد، لألطراف أىلية يتوافر أن ينبغي صحيحا الرضا يكون ولكي مباشرة، ذلم ادلؤمن مع التعاقد صالحية ذلم

 .إرادهتما خالية من صبيع العيوب تكون
 :ىي فعناصر التأمُت ادلستقبل، يف وقوعو من لو ادلؤمن ؼلشى الذي اخلطر يف التأمُت عقد زلل يتمثل :المحل-2

 .الطرفُت من كل إلتزام زلل واخلطر ادلؤمن، إلتزام زلل التأمُت مبلغ لو، ادلؤمن إلتزام زلل القسط
 القصدي، يسمى بالسبب ما وىذا العقد إبرام إىل بادلتعاقد يدفع الذي ادلباشر الغرض ىو السبب يكون :السبب-3

 من احلياة أو على ادلمتلكات احملافظة يف تكمن لو ادلؤمن فمصلحة التعاقد على الباعث ىو السبب يكون وقد

 .ربدث قد اليت ادلخاطر
 التأمين لعقد القانونية المبادئ-ج

 النية وادلصلحة حسن منتهى يف تتمثل وىي عامة، قانونية مبادئ على أنواعها اختلفت مهما التأمُت عقود تعتمد     

 .التأمُت يف وادلشاركة احللول والتعويض، القريب السبب التأمينية،
 اجلوىرية، البيانات ؼلفي فال اآلخر للطرف احلقائق صبيع عن التعاقد طريف من كل يفصح:النية حسن منتهى مبدأ-

 عن أخفى إذا ادلبدأ ىذا يتبع مل لو ادلؤمن يعترب احلياة على التأمُت ففي باطال، العقد يكون ادلبدأ أخل أحدعلا هبذا فإذا

 غَت صحيح بيان إعطاء أو أسرتو يف وراثية أمراض بوجود التصريح عدم أو التعاقد، أثناء معُت دبرض أصيب أنو ادلؤمن

 .عمره عن
 يؤدي إىل ما وىذا ادلتعمدة األمور من ىو ملتهبة، مواد بوجود التصريح عدم يعترب احلريق ضد التأمُت يف أما     

 2.التعاقد بطالن
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اخلطأ غَت  كان إذا أما للبطالن قابال العقد يصبح خاطئة بيانات بإدالء لو ادلؤمن عمد إذا أنو نستنتج سبق شلا     
يظلل ادلؤمن لو  حيث نفسو ادلؤمن قبل من يكون قد ادلبدأ معتمد فانو يبقى ساري ادلفعول، كما إن اإلخالل هبذا

 .دبعلومات كاذبة فيصبح ذلذا األخَت احلق يف فسخ العقد
 مصلحة لديو لو ادلؤمن كان إذا ما حالة يف شيء أو شخص على التأمُت ادلؤمن يقبل:التأمينية المصلحة مبدأ-

 وليس رحبا ػلقق سوف اخلطر يتحقق مل فإذا منفعة، لو تكون احلريق ضد يؤمن عندما بيت فمثال مالك تأمينية،

 .عليو للمحافظة يعمد سوف مادية وبالتايل خسارة
 سلسلة يولد والذي القريب السبب ىو ضده ادلؤمن اخلطر كان إذا تعويض بدفع ادلؤمن يلتزم:القريب السبب مبدأ-

 من وبالرغم مستقل، خارجي مؤثر أي تدخل دون اخلسارة، وقوع إىل النهاية يف تؤدي اليت احلوادث ادلتصلة من

بُت الطرفُت  كثَتة خالفات يسبب عمليا تطبيقو أن إال ىذا ادلبدأ وضوح
على  يعمل األقل على أو ضده ادلؤمن اخلطر وقوع تعمد من لو ادلؤمن دلنع التعويض مبدأ يهدف:التعويض مبدأ-

 وقيمة أي اإلنسان حياة أن حيث األشخاص تأمينات عدا فيما التأمُت، أنواع صبيع على ادلبدأ ىذا يطبق االحتياط،

 إذا إال الكلية للخسارة، القيمة بدفع ملزم غَت فادلؤمن األخرى للتأمينات بالنسبة أما بالنقود، تقدر ال جسمو يف عضو

 من جزء بدفع فيكون ملزما أقل كان إذا أما مباشرة، اخلسارة وقوع قبل ضده ادلؤمن اخلطر لقيمة مساويا القسط كان

 .التأمُت مبلغ مع تتناسب واليت اخلسارة
احللول  يف احلق فللمؤمن األخَت، ذلذا زبضع اليت التأمينات على وينطبق التعويض دببدأ قرينا يعترب:الحلول مبدأ-

 أن شخص نفًتض ادلبدأ ىذا ولتوضيح عنو الناذبة واخلسارة اخلطأ وقوع قبل لو للمؤمن تكون اليت والدعاوى واحلقوق

 حقو أضرار، فمن ذلا وسبب علي يدعى آخر شخص سيارة صدم إلعلالو ونتيجة سيارتو يقود كان عمار يدعى

 فإنو س لدى ادلؤمن التصادم خطر ضد أمن أنو العلم مع بو، حلت اليت اخلسارة يعادل الذي بالتعويض ادلطالبة

 بالتعويض عمار ومطالبة تعويض من دفعو دبا علي زلل احللول يف احلق لو فيكون األخَت، ىذا من التعويض يتقاضى

 .1خسارة من سببو عما
 ػلصل أال ىو منو فاذلدف السابقُت، بادلبدأين مرتبطا التأمُت يف ادلشاركة مبدأ يعترب:التأمين في المشاركة مبدأ-

  اخلطر على يؤمن أن يستطيع ال فهو فقط، واحدة مرة إال معُت خطر وقوع نتيجة قيمة التعويض على لو ادلؤمن
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 محاسبة شركات التأمين:الفصل األول

 ىذا ينطبق ال لذلك وتبعا ادلشروع، غَت للكسب وسيلة التأمُت بذلك يكون فال الوقت، نفس مؤمن يف من أكثر لدى

. كوهنا ال زبضع دلبدأ التعويض احلياة على والتأمُت الشخصية احلوادث ضد على التأمُت ادلبدأ

 التأمين شركات :الثاني المبحث
عوائد  بذلك فتحقق إستثمارىا، لتعيد التأمُت أقساط صبع على تعمل مالية مؤسسة التأمُت شركات تعترب     

 اجملتمع، كما بامكاهنا ربقيق قدر من األرباح طادلا ىي  أفراد إىل اإلجتماعية اخلدمات تقدًن يف وتساىم لإلقتصاد
 .ادلؤمن ذلم عن لديها ادلتوفرة البيانات سلتلف ودراسة ربليل سياسة تتبع

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

ادلنوطة هبا و تبيان سياستها  األنشطة وسلتلف تصنيفها وكيفية التأمُت شركات تعريف إىل سنتعرض لذا عائد، مقابل
 وأشكال التأمُت شركات إىل ماىية التفصيل من بشيء نتعرض وسوف. العامة و مصادر أمواذلا و مصاريفها

. وخصوصيتو فيها، اإلستثمار
 وتصنيفها التأمين شركات تعريف:المطلب االول

 أوال أن نتطرق غلب أعليتها إدراك نستطيع وحىت الدولة، يف اإلقتصاديُت ادلتعاملُت أىم من التأمُت شركات تعترب     

 .عديدة لتشكيالت تصنيفها شبة ومن تعريفها، إىل
 التأمين شركات تعريف-ا

 وصناديق التجارية البنوك شأن ذلك شأهنا يف عائد مقابل يف إستثمارىا لتعيد األموال على التأمُت شركات ربصل     

 أو على احلياة التأمُت وثائق بعض يف احلال ىو كما مباشرة بطريقة إما لو ادلؤمن فيو يشارك العائد ىذا اإلستثمار،

 1.التجارية الشركات دائرة ضمن تصنيفها التأمُت،ويتم أقساط دفع خالل من مباشرة غَت بصفة
     شركات التامُت ذلا دور مزدوج فاىل جانب قيامها بتقدًن خدمة دلن يطلبها فهي مؤسسة مالية تتلقى االموال 
من ادلؤمن ذلم ،وىي كذلك تعمل كوسيط يقبل االموال اليت تتمثل يف االقساط اليت يقدمها ادلؤمن ذلم،من اجل 

 .2اعادة استثمارىا نيابة عنهم مقابل عائد شاهنا شان البنوك التجارية
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 محاسبة شركات التأمين:الفصل األول

 التأمين شركات تصنيف:ثانيا
 .القانوين شكلها وحسب التأمينية، األنشطة لتشكيلة وفقا التأمُت شركات تصنف      

 1التأمينية األنشطة تشكيلة وفق التصنيف-1
 التأمُت العام، وشركات احلياة على التأمُت لشركات سبارسها اليت األنشطة وفق التأمُت شركات تقسيم ؽلكن     

 .الشاملة الشركات مث اإلجتماعي الضمان صناديق
 بُت ذبمع أو اليت لو ادلؤمن حياة أو بوفاة ادلتعلقة التأمينات كافة على نشاطها يشتمل :الحياة على التأمين شركات -

 ،ادلختلط التأمُت اي االثنُت
 بأنواعو، وتأمُت النقل والسرقة احلريق أخطار يغطي ما وعادة ادلمتلكات على بالتأمُت زبتص :العام التأمين شركات -

 ،السيارات حوادث ضد كالتأمُت الغَت ذباه ادلدنية ادلسؤولية على التأمُت وكذلك
 حد األخَت بتحمل ىذا يلتزم حيث لو، ادلؤمن عالج تكاليف تغطية على تعمل :االجتماعي الضمان صناديق -

 ،الباقي اجلزء الصندوق ويدفع عالجو تكاليف من أدىن
 نوع يف غَت متخصصة وتكون السابقة، الثالثة األنواع تصدرىا اليت التأمُت وثائق كافة تصدر :الشاملة الشركات -

 .معُت
 :للشركة القانوني للشكل وفقا التصنيف-2

 عادة الصناديق اليت وشركات مساعلة شركات :علا قانونُت شكلُت التأمُت شركات تأخذ القانوين الشكل حسب     

 .احلياة على التأمُت لشركات تكون ما
 يتوىل التسيَت الذي اإلدارة رللس ؼلتارون الذين العادية األسهم ضبلة يد يف ادللكية تكون :المساىمة شركات- 

 .ربققو الذي الصايف الربح يف احلق ذلم والذي
 ضبلة يد يف تكون وملكيتها احلجم، بضخامة تتميز االستثمار شركات كبَت حد إىل تشبو :الصناديق شركات -

 .سلتصُت قبل خرباء من وتدار فيها، ادلكتتب التأمُت وثائق زللها ربل بل أسهما تصدر ال وىي التأمينية الوثائق
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 التأمين شركات في االستثمار:المطلب الثاني
تغطى التزاماهتا  حىت أمواذلا اجملمدة تستثمر أن عليها فوجب طائلة، أموال عادة التأمُت شركات لدى يتكون     

  .التأمُت شركات يف وأشكالو االستثمار لطبيعة نتعرض سوف لذا مستقبال، ادلتوقعة
 :أصول هبدف شكل على االستثمارات المتالك الشركة تسعى:1التأمين شركات في االستثمارات طبيعة-1
 إىل االحتفاظ باالستثمارات جراء من رأمسالية ومكاسب عوائد وربقيق ادلالية، التوصيفات طريق عن أمواذلا تنمية - 

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

 يف بالنسبة لالستثمار احلال ىو كما ملموسة أصول صورة يف أو وأسهم سندات شكل يف االستثمارات غالبية تكون
 :علا نوعُت إىل االستثمارات وتصنف الذىب، أو وادلباين راضي األ
 بقصد وتقتنيها عادة سائلة، نقدية إىل وسهولة بسرعة ربويلها ؽلكن اليت تلك ىي :األجل قصيرة استثمارات -

 .الدورة خالل وبيعها فيها ادلتاجرة
 بقصد ما تقتنيها وعادة وجيزة، فًتة يف سائلة نقدية إىل ربويلها يصعب اليت ىي :األجل طويلة استثمارات -

  .أكثر أو سنة االحتفاظ دلدة
 نتائج تسفر عنو ما على يعتمد قد أدائها تقييم أن لدرجة التأمُت، لشركات الرئيسية األنشطة أحد االستثمار يعد     

 على مصدر حلصوذلا من أكثر لوجود نتيجة لديها تتجمع اليت األموال ضخامة إىل احلقيقة ىذه وترجع النشاط، ىذا

 .األموال
لتغطية  أساسي مصدر والفوائد األرباح تعترب حيث واستثمارىا ادلدخرات جبمع احلياة على التأمُت يقوم     

من  أكثر احملصلة األقساط رلموع كان إذا ما حول الرئيسي االىتمام يكون العامة التأمينات يف أما التعويضات،
 استثمارات طويلة يف أموالو يستثمر األول النوع أن نستنتج ىنا ومن السنة، نفس يف ذلم للمؤمن ادلدفوعة التعويضات

 .األجل قصَتة إستثمارات إىل أموالو فيوجو الثاين أما األجل،
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 لتحقيق أشكال عدة يف الستثمارىا األقساط التأمُت شركات ذبمع:التأمين شركات في االستثمار أشكال-2

 مالية أوراق شكل يف تتنوع استثمارا واليت زلفظة مكونات تبيان علينا التزاماهتا، فوجب تسديد يف تستعملها عوائد

 1.برىون عقارية،و اإلقراض واستثمارات
 يف سريع ظلو إىل ادلاضيُت العقدين خالل والسياسية االقتصادية التطورات أدت:المالية األوراق في االستثمارات-ا

 احلديثة االتصال وسائل صلحت أن بعد السوق لوجود أساسيا شرطا ادلكان يعد مل ادلالية، حبيث األسواق حجم

 وسطاء، طريق أوعن مباشرة سواء تعقد ادلالية الصفقات وأصبحت التقليدية، ادلكانية احلدود واألطر ذباوز يف ادلختلفة

 حجمها، كان مهما سهولة بكل تربم ادلالية الصفقات معو أضحت كبَتا، وتنوعا عالية مرونة ىذه األسواق أعطى شلا

 وبكفاءة
يف  االستثمارات وتأخذ ادلستخدمة، ادلالية األدوات ونوعية ادلتعاملُت وطبيعة نوعية من كبَت كم توافر ظل يف عالية

 .ادلملوكة األموال يف أو ادلقًتضة األموال يف االستثمار شكل ادلالية األوراق
 ودبعٌت ادلصدرة، الشركة أو للجهة دائنة عالقة على تنطوي سندات يف تتمثل:المقترضة األموال في االستثمارات-

 احلكومية السندات أمثلتها ومن فيها، ادلستثمر اجلهة لدى ادلستثمرة للشركة دين مستحق عن عبارة فهي آخر

 االستحقاق تاريخ بوجود األدوات تلك وتتميز السداد، واجبة ادلمتازة واألسهم األوراق التجارية الشركات، وسندات

 :إىل بدورىا ادلقًتضة األموال يف االستثمار أدوات وتصنف فيها، األموال ادلستثمر السًتداد زلدد
 استحقاقها؛ آجال حلول حىت االحتفاظ ا بقصد مشًتاة أدوات-
 .القصَت األجل يف أسعارىا تغَتات نتيجة مكاسب لتحقيق فيها، ادلتاجرة بقصد مشًتاة أدوات-
 كاألسهم معُت مشروع يف ادللكية حق على ادلملوكة األموال يف االستثمار ينطوي:المملوكة األموال في االستثمار-

 جانب من معُت تاريخ يف سدادا تطلب ال فهي وبالتايل زلدد، استحقاق بتاريخ عادة وال ترتبط وادلمتازة العادية

 .أرباح توزيعات صورة يف يكون ما غالبا احلقوق تلك على العائد فإن كذلك ادلصدرة ذلا، الشركات
 لغرض ثابتة، عقارية استثمارات شكل يف أمواذلا من جزء الستثمار التأمُت شركة تلجأ:العقارية االستثمارات-ب

 :يلي فيما العقارات اقتناء مربرات وتكمن طويلة األجل، أو ادلتاجرة
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 وعلى أنشطتها ادلختلفة، إدارة يف تستخدمها ثابتة كأصول العقارات من متنوعة التأمُت جملموعة شركات حاجة-

 يعد التأمُت بالنسبة لشركات أنو إال العقارات، بتلك ؼلتص فيما الغَت من االستئجار بديل اختيار ؽلكن أنو من الرغم

 معان من دلبانيها ملكية الشركة عليو تنطوي ما بسبب ولكن أحيانا، تكلفتو باطلفاض ليس ادلفضل ىو التملك بديل

 ادلايل للشركة؛ ادلركز واستقرار قوة على ملموسا برىانا سبثل أ هنا أبسطها التأمُت سوق يف ودالالت
 شلا الزمن، قيمتها عرب ازدياد نتيجة وادلضمونة اجليدة االستثمارات نطاق والعقارات األراضي يف االستثمار يدخل-

 وبصفة دورية على عوائد ػلصل أن فيها للمستثمر ؽلكن كما الطويلة، اآلجال يف رأمسالية مكاسب ربقيق فرصة ييسر

 بينها فيما زبتلف العقارية لالستثمارات أنواع ثالثة  توجد.للغَت بتأجَتىا القيام حالة يف إغلارات صورة يف منتظمة

 :سبلكها من اذلدف حسب
 بقصد بناؤىا شراؤىا أو مت وقد العادي، نشاطها يف استخدامها الشركة دف سبتلكها :ثابتة عقارية استثمارات-

 .صاحلة لالستخدام مادامت منها التخلص أو لبيعها نية أية وجود دون ومستمرة دائمة بصفة استخدامها
 القصَت األجل يف بيعها إعادة الشركة هبدف سبتلكها عقارات ىي :للمتاجرة عقارية استثمارات-
 إعادة الطويل بعد األجل يف سواء عوائد على احلصول الشركة هبدف سبتلكها :األجل طويلة عقارية استثمارات-

 .سبلكها وراء من مستمرة بصفة أرباح ربقيق رلرد أو بيعها،
 ادلطالبة يف حلقو مضمونة أولوية فيو الدائن ؽللك األجل طويل دين يف برىون اإلقراض يتمثل:برىون اإلقراض-ج

يف  الدين يدفع مل إذا الرىينة ملكية نزع خالل من إجباريا بيعها وبالتايل ادلدين، وموجودات أصول من أو أكثر بواحد
 قروض سكنية إىل تصنيفها وؽلكن التأمُت، شركات استثمارات زلفظة من بو بأس ال جزء ربتل وىي احملدد، ميعاده

 .وصناعية ذبارية وزراعية،
 شبن تدبَت ؽلكن حيث ال سكنية، شقق أو عقارات بتمويل يرتبط حيث شيوعا األكثر النوع يعد :السكنية القروض -

 .بقرض والباقي نقدا الشراء شبن من جزء بتمويل ادلشًتي فيقوم بالكامل نقدا شراءىا
 لتنمية ادلراعي الالزمة أو ادلختلفة احملاصيل إنتاج األراضي، هبدف وزرع إستصالح أنشطة سبول :الزراعية القروض -

 .احليوانية الثروة على واحلفاظ
 يف وأيضا للمشاركة مرتفعة، إستثمار عوائد على للحصول جيدة فرصة يتيح :والصناعية التجارية القروض -

 .مستقبال ربقيقها ادلتوقع ادلكاسب
 



 محاسبة شركات التأمين:الفصل األول

 التأمين لشركات والمالية االقتصادية األنشطة خصوصيات:المطلب الثالث
 وإىل القيود جهة، من ادلمارس نشاطها طبيعة إىل التأمُت لشركات وادلالية االقتصادية األنشطة خصوصية ترجع     

 يف خصائص أنشطتها أىم وتتمثل أخرى، جهة من التأمينات قانون طرف من الشركات ىذه على ادلفروضة التنظيمية
 .التأمُت شركات وخصوم أصول يف ادلخاطرة استغالذلا، دورة انعكاس

 االستغالل دورة انعكاس:اوال
 متنوعة هبدف تأمينية خدمات وتقدًن بعرض تقوم إظلا ملموسة، سلعا تبيع ال خدمية مؤسسة التأمُت شركة تعد     

 جعلها ما وىذا مستقبال، إال مداخليها تعرف ال وبذلك شلتلكاتو، أو حياتو يهدد زلتمل خطر ضد لو ادلؤمن ضباية

  التعويض مبالغ تسدد بينما العقد، إبرام فور منتوجها بيع سعر على كوهنا تتحصل استغالذلا دورة بانعكاس سبتاز

 .الحقا
إمكانية  يتيح شلا التداول، يف طرحو قبل ذبارية أو صناعية مؤسسة يف ادلنتوج تقييم عملية تتم ذلك، عن فضال      

 ربديد السعر يسبق ما عادة التأمُت عقود بيع عملية صلد التأمُت شركة عكس على البيع، قبل دخلها على التعرف

 1.واألقالم كادلطبوعات التأمُت وثائق إصدار زبص اليت تلك عدا االستغالل قيم سبلك أهنا ال كما للمنتوج، الدقيق
 ال التكلفة كونو سعر يف ربكمها لعدم وىذا تقييمها، بصعوبة تتميز متنوعة خدمات بإنتاج التأمُت شركات تقوم

 وىذا ودراسات إحصائية فرضيات أساس على األقساط مبالغ ربديد ويتم الزمن، من مدة مرور بعد إال معلوم يكون

 مبلغ أداء أن وعلى إعتبار العامة، التأمينات يف ادلخاطر لدرجة أو احلياة، على التأمُت وثائق يف لو ادلؤمن لسن تبعا

 عند أو الكارثة، بعد تسوية إال يعرف ال ادلقدمة اخلدمة تكلفة سعر فإن التأمُت، زلل اخلطر ربقق عند يكون التأمُت

 .2التأمينية الفًتة يف هناية ادلضمونة األموال رؤوس سداد
 

 

                                                   

 -1 Jacques le Douit, Les comptes des entreprises d’assurance", Encyclopédie de comptabilité, 
Contrôle de gestionet Audit, édition Economica, Paris, 2000, p439. 
2- Bellando J.L et -al ,"L’assurance : Gestion et analyse financière", édition Argus, Paris, 1994, p 
395. 

 
 



 محاسبة شركات التأمين:الفصل األول

 على عدة إال احلسابات يف تظهر ال معينة بعملية اخلاصة النتيجة أن حيث مدتو، بطول نشاطها يتميز كما     

 وكنتيجة حياة ادلنتوج، دلدة بالنظر وىذا حدة أكثر السنوات تداخل مشكل يكون احلياة تأمينات ففي موالية، سنوات

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

 النتائج دلعرفة السنوات العديد من يتطلب شلا بو، ادلطالب التعويض تسوية قبل احملكمة قرار إنتظار التأمُت شركة على

 شركات على يفرض شلا دلبلغ التعويض الفعلي والسداد اخلطر حدوث بُت زمٍت الفارق تواجد إىل يؤدي شلا احملققة،

 والتأمُت احلياة على التأمُت فرعي من كل يف سلتلفة بصورة يتم التقنية الديون تطور  إن.تقنية سلصصات تكوين التأمُت

 كبَتا العقود ىذه حجم فيكون تكاليفو، ومعدل اخلطر ربقق ظلط حسب مصاريفو زبتلف ذلذا األخَت فبالنسبة العام،

 على التأمُت فروع يف أما واإلحصاء، اإلحتماالت حساب إىل واللجوء يرة الكب األعداد قاعدة يسمح بتطبيق شلا

 .التأمُت شركة التزام ربديد يف الوفيات جداول على أساسا ترتكز فإن الديون احلياة
 1التأمين شركات وخصوم أصول في المخاطرة:ثانيا
 تعمل على حيث لديها، ادلتجمعة األموال حركة بإدارة زبتص اليت ادلالية ادلؤسسات من التأمُت شركات تعترب     

 مصدرىا األقساط يكون واليت األموال من نسبيا كبَتة كتلة على ربوز كما عوائد، لتحقق إستثمارىا أو توظيفها

 سلتلف ضلو توجيهها خالل من وذلك وتسيَتىا إدارهتا عليها يتوجب شلا طويلة، دلدة تصرفها ربت تبقى واليت احملصلة

  لدفع الالزمة األموال توفَت ادلايل، هبدف السوق يف ادلايل الوسيط دور لتمارس ادلضمونة، التوظيفات
 ربح من ىامش وربقيق التأميٍت النشاط مزاولة مصاريف وتغطية جهة، من اخلطر ربقق عند ذلم للمؤمن التعويضات

. أخرى جهة

التأمين  شركات في المحاسبي النظام :الثالث المبحث
 مع تطور وتطورت وإجتماعية، وقانونية إقتصادية ظروف وليدة احملاسبة إن ادلختلفة احملاسبية الدراسات من تبُت     

 إن تبُت كذلك كما خارجها، أو ادلؤسسة داخل سواء متعددة طوائف خلدمة احملاسبية وادلعلومات البيانات إىل احلاجة

. و اجملتمع ككل بل واإلدارة ادلؤسسة، أصحاب خلدمة وسيلة ذاهتا ولكنها حد يف ىدفا ليست احملاسبة
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 محاسبة شركات التأمين:الفصل األول

 اإلدارية ادلختلفة ادلستويات تساعد اليت وادلعلومات البيانات توفَت على التأمُت شركات يف احملاسيب النظام يعمل     

 من على رلموعة احملاسيب النظام ويشتمل ادلناسبة، القرارات إلزباذ سبهيدا ادلختلفة السياسات تطبيق نتائج تقييم يف

 يف وعرضها مث تلخيصها ادلالية البيانات وتبويب تسجيل يف تستخدم اليت والوسائل واإلجراءات والسجالت النماذج
 .خارجها أو ادلؤسسة من داخل سواء وادلعلومات البيانات ىذه مستخدمي من األمر يهمو دلن مفيدة معلومات شكل

 وأىدافو المحاسبي النظام تعريف:المطلب االول
 رلموعها األساس يف تشكل واليت العناصر أو األجزاء من مًتابط نسق أو رلموعة من احملاسيب النظام يتكون     

.  اجلها من أصال صمم واليت األىداف من رلموعة ربقيق هبدف النظام و ذلك ذلذا العلمي
 ومدى رغبتهم األفراد وتعاون التنظيمي اذليكل سالمة على ادلرجوة أىدافو ربقيق يف النظام وفاعلية صلاح  يعتمد    

  رلموعة:تتمثل يف ادلقومات من رلموعة على احملاسيب النظام يقوم ذلك عن وفضال األىداف، ىاتو وبلوغ ربقيق يف

 .ادلالية والقوائم التقارير ورلموعة دفًتية رلموعة ادلستندية،
 الضرورية عن البيانات وتقرير وتشغيل ذبميع من ادلؤسسة إدارة سبكن اليت الوسائل بُت من احملاسيب النظام يعترب     

 والسجالت، اإلجراءات النماذج رلموعة على احملاسيب النظام ويشتمل وبإشرافها بتوجيهها سبت اليت األعمال نتيجة

 الرقابة على لتحقيق اإلدارة بواسطة ادلطلوبة ادلالية البيانات وتقرير وتلخيص تسجيل يف ادلستخدمة والوسائل

 .ادلؤسسة بأعمال ادلهتمة اخلارجية اجلهات إىل ولتقدؽلها األنشطة،
 ويقوم بإعداد ادلنظمة، خالل من يعمل والذي وادلادية البشرية ادلوارد من متكامل نسق :أنو على     ويعرف 

 إىل رلموعة الوصول بغية البيانات ىاتو وتشغيل وذبهيز صبع من عليها احلصول يتم اليت والبيانات ادلالية، ادلعلومات
 للشركة، اذليكل التنظيمي مع النظام ىذا يتوافق أن وغلب معينة، وإلتزامات شروط ضوء يف تعد والقوائم التقارير نم

.  1واخلارجية الداخلية األطراف خدمة بقصد
 إعداد القوائم يف تساعد اليت التارؼلية البيانات تقدًن على احملاسيب للنظام التقليدي ادلفهوم يقتصر كان ولقد      

  تنامي  نتيجة كان وتطوره ادلايل، ادلركز خسارة أو ربح من ادلؤسسة نشاط نتيجة إظهار التقليدية، هبدف ادلالية
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 محاسبة شركات التأمين:الفصل األول

 النشاط اإلقتصادي يف الدولة تدخل عن فضال مهامها، دلمارسة وادلعلومات البيانات من ادلؤسسات إحتياجات

 :بلورهتا ؽلكن جديدة أعباء احملاسيب النظام على ألقى الذي األمر نشاطها على والرقابة اإلشراف إىل ادلاسة وحاجتها
 والتوقيت والصورة بالشكل ادلؤسسة وأقسام اإلدارية ادلستويات دلختلف والكمية ادلالية وادلعلومات البيانات توفَت-

 ،الرقابة أو التخطيط يف سواء ادلناسب
 ،والرقابة اإلشراف أجهزة مثل اخلارجية األطراف تطلبها اليت ادلعلومات يوفر-
 ،العامة واإلجتماعية اإلقتصادية باحلياة اخلاصة األىداف بتحقيق يقوم-
 هبدف وذلك بادلؤسسة عالقة لو من كل منها يستفيد معلومات على ربتوي التقارير من متكاملة رلموعة توفَت-

 ،ذباىها قراراتو ترشيد
  .ادلؤسسة قبل من ادلمارسة ادلختلفة النشاطات دلراقبة اإلشراف أجهزة طرف من التقارير استخدام-

 المحاسبي النظام تصميم ومبادئ ركائز:المطلب الثاني
 علمية وفقا ألطر يكون أن وغلب ادلؤسسات، أىداف ػلقق حىت عليها يعتمد ومبادئ ركائز زلاسيب نظام لكل     

 .ادلختلفُت دلستخدميها وواضحة مفهومة تكون احملاسبية العمليات سلتلف ليجعل
 المحاسبي النظام تصميم ركائز:اوال

 عند أن تراعى ينبغي أساسية ركائز صلد وذلذا أىدافها، لتحقيق ادلؤسسات إدارة خدمة إىل احملاسيب النظام يسعى     

 :1يف وتتمثل سيئة، آثار عليو يًتتب وإعلاذلا النظام تصميم
 األوىل الركيزة تعترب اإلدارة ربتاجها اليت البيانات من وغَتىا ادلالية القوائم وربليل دراسة إن:المالية التقارير مالئمة-

أىداف  عينيو نصب يضع أن ادلصمم على ينبغي إذ احملاسيب، النظام يف تصميم للبدء
 يف أو احلايل الوقت يف سواء يعدىا اليت ادلالية التقارير تتضمنها اليت مستخدمي ادلعلومات إدراك ودرجة ونوعية

  .األىداف ربقيق على تساعدىم واليت واحتياجاهتم تتفق اليت احملاسيب القياس اختيار طرق من يتمكن حىت ادلستقبل،
 احملاسيب يف شركات النظام تصميم عند االعتبار بعُت أخذىا غلب اليت جدا اذلامة العوامل من الدقة تعترب:الدقة-
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 محاسبة شركات التأمين:الفصل األول

 توازن تعٍت أن الدقة للبعض يبدو وقد النظام، نواحي من ناحية كل يف الدقة توافر من النظام مصمم يتحقق أن وغلب

 التحقق لتشمل تتسع أن غلب إهنا الدقة، دلوضوع ضيقة النظرة ىذه ولكن الرقابة، حسابات مع التحليلية احلسابات

 ونتيجة احلقيقي ادلايل تعكس ادلركز النهاية القوائم ذبعل بدرجة ادلختلفة، العمليات وتلخيص وتصنيف قيد صحة من

 .القرار ازباذ على الشركة سيساعد شلا األعمال
الكفيلة  الوسائل يوفر أن غلب كما فيها اخلطأ ػلتمل اليت ادلناطق إىل بإىتمام ينظر أن ادلصمم على غلب     

  تعرضها احلقائق تكون أن غلب وذلذا قرارهتا إزباذ يف اإلدارة سيساعد شبة ومن وقوعها، رلرد األخطاء بإكتشاف
 .جيدة بطريقة عرضها ضرورة مع بإستمرار

متوفرة  غَت ادلعلومات كانت إذا أنو شك فال احملاسيب، النظام تصميم يف ادلهمة اإلعتبارات من السرعة تعد:السرعة-
 الضرر الواقع، إلصالح متأخرا الوقت ويكون ادلشكلة يتعلق فيما خاطئة قرارات إزباذ إحتمال ىناك فإن اإلدارة، لدى

 احملاسيب يعد النظام أن وغلب السابقة النتائج إلظهار تارؼلية سجالت من أكثر احملاسبية السجالت تكون أن وغلب

 على اإلدارة وبطريقة تساعد عنها ادلعدة الفًتة إنتهاء بعد مباشرة معروفة والشهرية اليومية تقدم تقارير ذبعل بطريقة

 .اليومية القرارات إزباذ
 وبالتايل للقياس، كوسيلة النقود بإستخدام اإلقتصادية احلقائق لعرض أداة احملاسبة تعترب:للقياس المعلومات قابلية-

 .احملاسبية التقارير يف ويعرضها الكمي للقياس زبضع اليت وادلعلومات البيانات على يركز إىتمامو احملاسب فإن
 أخرى ناحية ومن ناحية، متعددة من بأهنا احملاسبية ادلعلومات تستخدم اليت األطراف تتميز:المعلومات موضوعية-

 ادلعلومات معد على ينبغي ىنا ومن ادلعلومات، ىذه بإعداد فقط واحد طرف يقوم بينما متعارضة هنا ذات  مصاٌف بأ

 .ادلعلومات ىذه يستخدمون الذين األفراد صبيع بُت احلياد يراعي احملاسبية أن
 تكون أن يف كثَتا تساعد احملاسبية، ادلعلومات إعداد عند واحلياد ادلوضوعية مراعاة إن:للتحقق المعلومات قابلية-

 ال زلددة مفاىيم خالل من تعمل موضوعية قياس قواعد على إهنا ارتكزت حيث قابلة للتحقق، ادلعلومات ىذه
 .1ادلعلومات ىذه تفسَت يف التأويل أو اللبس ربتمل
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 محاسبة شركات التأمين:الفصل األول

 العمل تنظيم من وتتكون احملاسيب، النظام تصميم يف اذلامة اإلعتبارات أحد الداخلية الرقابة تعترب:الداخلية الرقابة-

 بياناهتا احملاسبية، وسالمة دقة ولضمان  أصوذلا الشركة حلماية القيام هبا داخل يتم اليت ادلنسقة واإلجراءات واجملهود،

  . كفاءهتا التشغيلية ولزيادة
 من مراحل مرحلة يعترب ىذا ولكن مساراهتا، وربديد احملاسبية لنماذج تصميم من أكثر الداخلية الرقابة تعٍت     

 بعض يتطلب قد احملاسيب النظام مصمم فان العمل، تنظيم تعٍت فطادلا اهنا ذاهتا، الشركة تنظيم إىل سبتد قد اليت الرقابة

 .للشركة الوظيفي اذليكل يف التغيَتات
 على أية تشتمل ولكنها منها، ادلستخرجة والبيانات الدفاتر على وذكرنا سبق كما الداخلية الرقابة تقتصر وال     

 لضمان الشركة داخل يوضع إجراء أي فان اإلسراف، أو ضياع من الشركة أصول القيام هبا حلماية يتم إجراءات

 األفراد التشغيلية ولتشجيع الكفاءة لزيادة ادلنظمة خطة وأي الداخلية الرقابة ربت يندرج أن ؽلكن سجالت مراجعة

 ووضع لألداء معايَت مقدمة وضع على تشتمل كما الداخلية، الرقابة ربت تندرج أيضا اإلدارة سياسة تطبيق على

 مظاىر من تلقائيا غَته بواسطة يراجع الفرد عمل ذبعل بطريقة ادلسؤوليات توزيع ويعترب الفعلي، األداء على التقارير

 .بو القيام معو شلا يصعب تالعب أي على فرد من أكثر يتفق أن غلب احلالة ىذه يف ألنو ذلك الداخلية، الرقابة
 ادلرتبطة باحملاسبة، الداخلية الرقابة وظائف أحد دقتها أو ادلختلفة البيانات على اإلعتماد درجة على احلكم يعترب     

 وصوذلا قبل بأقسام سلتلفة سبر والبيانات  التقارير أن طادلا فقط احلسابات إدارة وظيفة ليست العملية ىذه أن شك وال

 ذلا يكون اليت أقسام ادلؤسسة صبيع عاتق على يقع البيانات صحة من التأكد مسؤولية فإن وذلذا احلسابات، إدارة إىل

 أصوذلا على خاصة للمحافظة سياسات لصياغة ادلؤسسة إدارة مسؤوليات أحد من وتعترب البيانات، بتشغيل عالقة

 من يغَت ال ىذا ولكن اجملال، ىذا يف اإلدارة إرشاد خبرباهتم يف احملاسبية النظم مصممو يشًتك أن وؽلكن أرباح، وربقيق

  1.رلتمعة ادلشروع إدارة مسؤولية ىي الداخلية الرقابة كون
 النظام، فادلؤسسة إعداد من مرحلة كل يف الداخلية الرقابة ربقيق ضرورة من يتأكد أن النظام مصمم على وغلب     

األصول أو بزيادة يسمح  نظام فأي وزياداهتا، أصوذلا على لتحافظ ولكن وقوائم بسجالت االحتفاظ بقصد تعيش ال
 . فعال على االطالقنظام يعترب ال السليمة غَت احملاسبية السياسات أو الكفاءة وعدم اإلعلال طريق نقصاهنا عن
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مدى  ويراعي وإدارتو، النظام بتصميم ادلرتبطة بالتكاليف خاصة عناية احملاسيب النظام مصمم يويل أن غلب:التكلفة-
 وقبل البدء األرباح، من مزيدا خاللو من ستجٍت كانت إذا وما ادلقًتح، النظام تطبيق لتكاليف ادلؤسسة ربمل إمكانية

  .باجلديد القدًن الوضع تقارن مقارنة تكاليف قائمة إعداد غلب اجلديد النظام بتنفيذ القرار إزباذ يف
 غَت مباشر أو بطريق ادلايل مركزه وربسُت ادلؤسسة رحبية زيادة ىدفها كان والركائز اإلعتبارات صبيع أن ويالحظ

 الطريقة األرباح، وبنفس زيادة وبالتايل الكفاءة عدم وتفادي اخلسائر ذبنب بقصد عرضها يتم ادلالية فالتقارير مباشر،

 ادلناسب، الوقت يف عليها اإلعتماد ؽلكن دبعلومات اإلدارة  اهنا سبد أساس على اذلدف ىذا ربقق والسرعة الدقة فان

 كفاءة وزيادة أصول الشركة على احملافظة ىو منو ادلقصود أن طادلا اذلدف نفس ربقق الداخلية الرقابة إعتبار وكذلك

 .عليها احملافظة أو أصوذلا زيادة اإلدارية هبدف بالسياسات وااللتزام العمليات
 المحاسبي النظام تصميم مبادئ:ثانيا
 تدفق ادلعلومات ضمان ىي احملاسيب للنظام الرئيسية ادلشكلة وتعترب أقسام، أو إدارات إىل الشركات تقسيم يتم     

 السلطة توزيع النظام يتم مشاكل أصعب من ىي جسيمة كتابية أعباء من ذلك على يًتتب وما اإلدارات تلك بُت

 مع ومتساوي األعلى ادلستوى اإلداري أمام ومسؤول غَته عن مستقل فيصبح ادلؤسسة يف قسم كل على وادلسؤولية

 ؽلكن فإنو األقسام أحد ادلتعلقة بسجالت الصعاب بعض ىناك كان فإذا ادلستوى، نفس على معو ادلوجودة األقسام

 أقسام من قسمُت بُت اإلتصال يف خطوط إرتباك حدث أنو كما الصعاب، ىذه حلل النظم خرباء بأحد اإلستعانة

 اإلجراء مراجعة ىو عملو ؽلكنو ما كل كلتا احلالتُت يف فاخلبَت اإلتصال، تنظيم عملية يف النظر يعاد أن فيجب الشركة

 .1أخرى مشاكل عليو قد يًتتب الذي القائمة للمشكلة حل وإقًتاح القائم الوضع أو القدًن
 اليت الضيقة للمشاكل النظرة أما ككل، للنظام شاملة نظرة إلقاء خالل من للكفاءة مستوى أقصى ضمان وغلب     

 النظام دراسة إعادة غلب األحوال معظم يف إنو إال احلاالت، بعض يف مفيدة تكون فإهنا قد النظام من أجزاء تعًتي

 احد  يف حدث مشكلة كلما ادلستخدمة والطرق اإلجراءات تغيَت من بدال فيو، األساسية ادلشاكل على للتغلب
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 وأقسامو إداراتو الداخلية بُت وبالعالقات الشركة أعمال جبميع ملما اخلبَت يكون أن غلب الغرض وذلذا النظام، أجزاء

 .ادلختلفة
 صبع البيانات وجب واألقسام، العمليات صبيع بُت ادلعلومات بتدفق تسمح بطريقة النظام تصميم ؽلكن وحىت     

 من الوسائل وبأي ومعارف، زلللة بيانات خام، بيانات شكل يف وعرضها وآليا يدويا ومعاجلتها وزبزينها وتنظيمها

 حبال ؽلكن شلكنة، وال كفاءة أقصى لضمان بإستمرار تؤخذ أن غلب الشاملة النظرة ىذه فإن والصوتية، وادلرئية النصية

 مصاٌف صبيع واحدة تغطي وحدة ولكنو قسم، كل يف النظم من رلموعة إىل احملاسيب النظام ينقسم أن األحوال من

 إىل االقًتاحات تصل تلك وقد تداخل اإلختصاصات، سبنع تغيَتات تراح إق من اخلبَت سبكن النظرة ىذه إن الشركة،

 1.والكفاءة الرقابة لضمان جديدة أقسام إنشاء
 أو اإللكًتونية اآللية، احملاسبية النظم إدخال بعد ضروريا أمرا يعترب الشركة تنظيم إعادة أن صلد احلاالت معظم ويف     

 تلك إىل أن ينظر غلب ال أنو ويالحظ احملاسيب، النظام مصممي عاتق على ادللقاة ادلسؤوليات من أيضا تعترب وىذه

 وزبفيض والدقة الكفاءة زيادة إىل فقط، اهنا تؤدي العمليات سرعة لزيادة أدوات أهنا على احلديثة احلسابية الوسائل

 والتقارير تام بالسجالت علم على النظام مصمم يكون أن غلب فإنو ذلك على وبناء احلاالت، بعض يف التكاليف

 احلصول تيسر بطريقة النظام يصمم أن ؽلكنو اإلدلام الشركة، هبذا لبقاء زمة الال واخلارجية الداخلية وادلراسالت والقوائم

 .ادلناسب الوقت يف ادلطالب ىذه على
 يصمم ويستخدم الشركة أقسام من قسم كل كان إذا متكامال يكون لن احملاسيب النظام أن يتضح سبق وشلا     

 الوضع ىذا وتنحصر خطورة ادلشروع، أجزاء بقية إىل النظر دون بأعمالو ادلتعلقة اإلجراءات وؼلطط بو اخلاصة النماذج

 عديدة مرات إىل قديصل الذي ادلستندات لبعض بالنسبة النسخ وإعادة والنسخ القيد لعمليات ادلرتفعة التكاليف يف

 وعدم بل الرقابة، ربقيق العمليات واستحالة تلك يف أخطاء حدوث عليو يًتتب احلال بطبيعة وىذا سلتلفة، أقسام يف

 2.القرارات إلزباذ ادلناسبة التقارير تقدًن على رة القد
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 التأمين شركات في المحاسبي التنظيم:المطلب الثالث
 يعتمد عليها اليت الركائز أىم ؽلثل وأصبح مضى، وقت أي من أكثر بالغة أعلية يكتسي اليوم التأمُت نشاط إن     

 فهي شركات التأمُت، أموال إستثمار طريق عن فعال وبشكل التنمية ربقيق يف دلساعلتو نظرا دولة، أية يف االقتصاد

 سلتلف وإستخدام سجالت  وجود  حساباهتا وكذا ذبمع جعلها شلا ادلخاطر، لدرء ادلبالغ ىذه كل بتجميع تقوم

 .التأمُت وثائق إصدار عمليات وكذا يف التعويضات ادلتمثلة األنشطة
 التأمين محاسبة تنظيم بكيفية المتعلقة والقواعد األساسية المبادئ:اوال

 الفنية اخلاصة األسس إىل وباإلضافة والتجارية، الصناعية للمحاسبة األساسية ادلبادئ على التأمُت زلاسبة ترتكز     

 ىذه ادلبادئ، واضح بشكل تربز تنظيمها بكيفية ادلتعلقة والقواعد التأمُت، شركات أعمال تتطلبها اليت بالتأمُت

 :1 يلي فيما تنظيمها بكيفية ادلتعلقة والقواعد التأمُت شركات زلاسبة مبادئ وتتمثل

 ،اإلستثمارات تقدير بإعادة ادلتعلقة ادلالية القواعد وكذا التأمُت بعمليات اخلاصة احلسابية اإلحتياطات تشكيل -
 األرباح واخلسائر حساب تنظيم أصول ادلراجعة، وموازين القيود وتنظيم التأمُت عقود تسجيل تنظيم كيفية قواعد -

 ،التأمُت بإعادة ادلتعلقة القواعد وكذا ادلتداولة، األموال تقدير إعادة العامة، وادليزانية
  ،األرصدة ربويل الوطنية، بالعملة واخلسائر األرباح حساب وكذلك العامة ادليزانية تنظيم -

 ،ادليزانية تنظيم بتاريخ السارية الصرف أسعار وفق احمللية العملة إىل بالعمالت األجنبية العائدة
 ،اجلرد قوائم تنظيم أجل من شهر كل يف اية تنظيمها الواجب ادلراجعة موازين وأشكال عدد ربديد غلب-
ادلتداولة  األموال وتقوم رصدىا، الواجب ادلؤونات وكذلك تقييمو، ادلراد النوع ػلدد حبيث ادلتداولة األموال تقوًن -

 ،التقوًن يوم بتاريخ البورصة يف سعر بأدىن ادلالية األوراق والسيما
ىيئات  على التأمُت قوانُت أوجبت حبيث للنشر، ادلعدة العامة وادليزانية واخلسائر األرباح حساب تنظيم أصول-

 .التأمُت قطاع على ادلشرفة الرمسية السلطات ربددىا اليت األشكال وفق رىا تنش أن التأمُت
التأمين  لشركات المميزة والحسابات التأمين سجالت:ثانيا
 يف لنشاطها لكنها وفقا ذلا خاص زلاسيب وتسجيل قيود وبالتايل معينة زلاسبة دفاتر إقتصادية شركة كل سبسك     

 سجالت  لديها كغَتىا التأمُت وشركات الكثَت، يف فإهنا لن زبتلف شيء يف إختلفت فإن متكاملة، األصل
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 .الشركات باقي عن سبيزىا وحسابات
مساعدهتا  أجل من حدى على التأمُت أقسام من قسم كل ؽلسكها سجالت عن عبارة:التأمين شركات سجالت-ا

 .وزلاسبية مالية سجالت وبيانية، إحصائية سجالت :إىل وتنقسم  نشاطها، مزاولة على
 :1يف والبيانية اإلحصائية السجالت تتمثل:والبيانية اإلحصائية السجالت-1-ا

 بنوع التأمُت اخلاصة البيانات صبيع ويتضمن التأمُت بطلب العميل يتقدم:الجديدة اإلصدارالعمليات سجل-

 .ادلستفيد وإسم عليو ادلؤمن سن ومدتو، ومبلغو التأمُت موضوع التأمُت، ونوع العميل اسم :وىي ادلطلوب
 التأمُت وتطلب مدة إنتهاء من يوم 15 قبل للعميل مذكرة وترسل العقد بتجديد الشركات تقوم :التجديدات سجل-

 على عقد تعديالت أي إجراء أو التجديد على عدمها أو ادلوافقة يفيد فيما ادلذكرة، ىذه على خطي توقيع منو

 مقسمة سجالت يف بتسجيلها، فإهنا تقوم ذبديدىا أوقات ومعرفة التأمُت عقود ضبط الشركة تستطيع ولكي التأمُت،

 .عقد لكل التارؼلي التسلسل وحسب السنة أشهر من شهر منها جزء كل ؼلص 12 إىل
 التعديل أو عمليات وتثبت تعديلو، إىل العقد مدة أثناء لو ؤمن امل يضطر ما كثَتا:واإللغاءات التعديالت سجل-

 وثائق التأمُت فيو ويقيد واإللغاءات التعديالت بسجل ويدعى عنها، ادلًتتبة ادلالية النتائج لتتبع خاص سجل يف اإللغاء

 يبُت  التأمُت وثيقة ملحق تصدر أن التأمُت شركات يف العادة جرت بسرياهنا،وقد أصحاهبا االستمرار يرغب ال اليت

 .األصلية الوثيقة من يتجزأ ال جزء ادللحق ىذا ويعترب نقصان، أو بزيادة عليها طرأ الذي التعديل
 48أقصاه  موعد ويف فورا التأمُت شركة إبالغ غلب التأمُت بعقد مشمول حادث وقوع عند :التعويضات سجل-

 وقوع احلادث، عند القانونية اإلجراءات كافة إستيفاء وغلب إبالغها دون ػلول قاىر سبب ىناك يكن مل ما ساعة

 أرقام بو وتكون خاصا رقما يعطى (احلادث بوقوع تصريح خاص ظلوذج بتعبئة لو ادلؤمن يقوم الشركة إبالغ وبعد

 احلوادث قسم يقوم ذلك وبعد ذلا الشركة إبالغ حسب تارؼليا متسلسلة التأمُت أنواع من نوع كل يف احلوادث

 عن أخرى مسؤولة أضرار ىناك كان إذا وما وقوعو سبب ومعرفة األضرار وتقدير احلادث عن الكشف مثل بإجراءاتو

 .عليو وادلنفق ادلقدر تعويض بدفع الشركة تقوم اإلجراءات ىذه استكمال عند احلادث،
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 :ويشمل اآليت الشركة مع ادلتعاملُت التأمُت وكالء أو بالوسطاء ادلتعلقة البيانات كافة بو تسجل :الوسطاء سجل-

 .باذليئة التأمُت وسطاء بسجل الوسيط قيد وتاريخ رقم وعنوانو، الوسيط اسم
البيانات  ويشمل اخلارج، من أو زلليا للشركة الواردة التأمُت إعادة عمليات صبيع بو وتقيد :االتفاقيات سجل -

 ,السريان ومدتو بدأ وجد تاريخ إن العملية عقد يف توسط الذي السمسار اسم ادلسندة، اذليئة وعنوان اسم :التالية

 احلصة الصادرة،.التأمُت إعادة عمليات من االتفاقية أو العملية مقابل يتم الذي التبادل للتعاقد، األساسية الشروط

. إضافتها الشركة ترى أخرى بيانات أي الباقي التأمُت إعادة وبيان ربتفظ هبا الشركة اليت
 والتعديالت اليت زبصيصو الواجب ادلال من ادلوظفة األموال بيان فيو يتم سجل ىو :المخصصة األموال سجل- 

 األموال وعمليات وتكوين األشخاص تأمينات بعمليات اخلاصة األموال قيد ويتم األموال، ىذه تكوين على تطرأ

 .حدا على كل وادلسؤوليات ادلمتلكات تأمينات
 :1يلي كما واحملاسبية ادلالية السجالت تتكون:والمحاسبية المالية السجالت-2-ا

صبيع  وتدون لعمليات اليومية العائدة وادلدفوعات ادلقبوضات وتسجل ا :المساعدة الصندوق دفتر يومية-
 :جانبُت من وتتكون ادلركزية، العامة اليومية يف شهر كل يف اية العمليات

 .ادلدينون والتعويضات، األقساط ادلستند، رقم التاريخ، :مايلي وتضم :المقبوضات جانب
 .االستثمارات وإيرادات التأمُت إعادة شركات والفروع، للوكالء ادلالية الرسوم القروض، فوائد والدائنون،

 .فيها وتظهر للشهر ادلساعد الصندوق بيومية موضحة بيانات تدون :المدفوعات جانب
 خاص للعمليات سجل وجود إىل باإلضافة واخلصم، االستثمارات مصروفات التأمُت، رسوم التأمُت، إعادة شركات

 :ىي احلقوق وىذه حقيقي، بشكل ادلدفوعات تظهر اليت احلقوق بعض إليو يضاف النقدية
 .احلياة على التأمُت وثائق بضمان القروض وإختيارية، إجبارية بصفة احلياة على التأمُت وثائق تصفية
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ؼلتلف  ال السجالت من عددا التأمُت شركات لدى العامة احملاسبة قسم ؽلسك :العامة الحسابات سجالت-
 من اليومية السجالت ىذه وتتكون الشركة، وأعمال لظروف تبعا تنظيمها وؼلتلف ادلتبعة، الطريقة باختالف عددىا

 .العام األستاذ دفًت ادلساعد، األستاذ دفًت العامة،
 الشهرية اجملاميع تسجل حبيث األخرى الشركات يف ادلستخدمة اليومية دفاتر عن شكلو ؼلتلف ال :العامة اليومية 

 والصندوق، التأمُت وثائق ذبديد اجلديدة، التأمُت وثائق إصدار والسيما ادلساعدة اليوميات يف ادلدونة للعمليات

 وحسابات اجلردية التسويات قيود اليومية ىذه يف يسجل ىذا إىل إضافة التأمُت إعادة واإللغاءات، التعديالت

 .ادلالية الدورة يف هناية اإلقفال وقيود ادلصارف،
 األرباح وحسابات العامة ادليزانية يف تظهر اليت العامة الرئيسية احلسابات على الدفًت ىذا ػلتوي :العام األستاذ دفتر

 .التأمُت فروع من فرع كل إيرادات حسابات يظم وكما واخلسائر،
 للوكالء ادلساعد األستاذ دفًت :يلي فيما التأمُت شركات سبسكها اليت الدفاتر أىم وتنحصر :المساعد األستاذ دفتر

 .والدائنُت للمدينُت ادلساعد األستاذ دفًت الشركة، باستثمارات اخلاص والفروع،
 1،التأمُت لشركات ادلميزة احلسابات-

عنها  اختلفت فان اإلقتصادية، ادلؤسسات كبقية للمحاسبة األساسية ادلبادئ على التأمُت شركات تعتمد-
  التأمُت، شركة أعمال تتطلبها اليت اخلاصة الفنية األسس بعض يف ستختلف

 :1التالية والقيود حلساباتلادلميزة  اإلختالفات ىذه بُت ومن
 الوكالء ويعترب عملياهتا، لتحقيق وذلك والسماسرة الوكالء مع التأمُت شركات تتعامل:التأمين وكالء حسابات-

  عقود بإجراء ويتوسطون معها، خاصة عقود بواسطة ذلا و يرتبطون الوحيدون ادلمثلون
 :إىل ويتفرعون الشركة، زلاسبة يف خاص حساب ذلم يكون وغلب أن عمولة، ويتقاضون ذلم ادلؤمن حلساب التأمُت

دفًت  للوكالء، ادلساعدة  اليومية خاصة وسجالت حسابات دبسك التأمُت شركات تقوم :المحليون الوكالء -
 .مدقق بشكل الشركة تقوم هبا اليت و استمرار العمليات ضمان أجل من وذلك للوكالء، ادلساعد األستاذ

 

                                                   

 .65:ص سابق، مرجع الكرًن، عبد عزيز زلمد -1

 



 محاسبة شركات التأمين:الفصل األول

 ما ينص حسب وذلك عنها نيابة التأمُت عمليات يتولون أجانب على التأمُت شركات تعتمد :األجنبيون الوكالء-

 .احملليُت الوكالء حسابات على زبتلف ال احملاسبية الناحية من العمليات وىاتو عمولة، ويتقاضون العقد عليو
 :التأمين إعادة عمليات حسابات-

 على حسابات دراستنا وستقتصر التأمُت، إعادة بعملية تقوم اليت والشركة ادلتنازلة األصلية الشركة لدى تستعمل

 من جزء تعيد تأمُت أن التأمُت شركات على التأمُت ىيئات قانون أوجب ولقد للتأمُت، ادلعيدة دون األصلية الشركة

 اإلصدار  سجل يف يدون أن وغلب إجبارية، بصورة التأمُت بإعادة ادلكلفة الوطنية الشركات لدى عملياهتا ادلباشرة

 .للتأمُت ادلعيدة الشركة إسم ذكر مع تأمينو أعيد الذي ادلبلغ
 على عمولة حصوذلا مقابل التأمُت إعادة أقساط بسداد التأمُت شركة تقوم :التأمين إعادة لشركة األقساط دفع -

 .للشركة العامة اليومية دفًت يف يثبت ما ىو أو ضده، ادلؤمن اخلطر ربقق عند وذلك تعويضات على وأيضا
 تقتضي تثبيتها لذلك زبائنها مع األصلية الشركة ذبريها واليت متتالية ذبديدات تطرأ :التأمين إعادة عمليات تجديد -

 .التأمُت إعادة ذبديدات عمليات بسجل يدعى خاص سجل يف
 عن الوثائق ادلستحقة التعويضات من نصيب التأمُت إعادة شركة تتحمل :والتخفيضات واإللغاءات اإلضافات -

 بالتعويضات ادلستحقة التأمُت إعادة قسم إبالغ ويتم الوثائق، ذلذه األقساط من لنصيبها شلاثلة بنسبة تأمينها ادلعاد

 .يف التعويضات بنصيبها اإلعادة شركات إىل بالرجوع وذلك التعويضات، قيمة ربديد دبجرد ذلم للمؤمن
  عمليات التأمُت إعادة وشركة األصلية الشركة بُت العمليات عن ينشأ :النقدية العمليات-

 توظيفها، لغرض لديها جاىزة نقدية مبالغ إبقاء أو التعويضات لدفع كضمان إحتياطية إيداع أموال منها نقدية

 وارداهتا أصل من األصلية الشركة وتدفعها الشركتُت بُت اإلتفاقية ربددىا نقدية فوائد دفع إىل ىذه األموال فتخضع

 .1العادية
 :الحياة على التأمين حسابات-

 لو، وحسابات ادلؤمن يقدمها اليت األقساط يف وادلتمثلة اإليرادات حسابات يف احلياة على التأمُت حسابات تتمثل

إىل  والذي ػلمل اإلحتياطي ادلال إىل باإلضافة لوكالئها والعموالت الشركة تقدمها اليت ادلصاريف كالتعويضات
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 أن رصيد تعترب فهي لذلك سنويا اإلحتياطي ادلال بتقدير تقوم ال كانت ودلا واإليرادات، ادلصروفات حساب
 .ادلالية القوائم يف يظهر أن غلب الذي اجلارية السنة يف اية وادلصروفات اإليرادات حسابات

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

 يف االحتياطي فتتضمن ادلال حسابات أما ادلدفوعة، والعموالت ادلسددة التعويضات من ادلصروفات وتتكون

 .التسديد ربت والتعويضات السارية األخطار احتياطي
 :والخسائر األرباح وحسابات المالية القوائم-3-ا

 لكل النهائية النتائج إليو ترحل التأمُت شركات يف اخلتامية احلسابات أحد يعترب :والخسائر لألرباح العام الحساب-

 الغَت العامة وادلصاريف اإليرادات فيو يقفل كما خسارة، أو رحبا كانت سواء وادلصروفات اإليرادات حسابات من

 .اجلردية التسويات إجراء بعد التأمُت فروع من لفرع سلصصة
 يتم اليت البيانات صبيع تلخيص بعد ادلالية السنة اية يف ادلالية قوائمها بإعداد التأمُت شركات تقوم :المالية القوائم-

  التقارير، من رلموعة شكل على ادلختلفة األستاذ دفاتر يف تسجيلها
 النتيجة حساب ادليزانية، :من ادلالية القوائم وتتكون احملاسيب، النظام ينتجها اليت احملاسبية الوثائق أىم من وتعد

 .1وادللحق
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 :خالصة
 يقوم نشاطها حيث اإلقتصادي، الرخاء وربقيق الربح تستهدف اليت ادلالية ادلؤسسات بُت من التأمُت شركات تعد    

 على تعمد خالل ا من وذلك ذلا يتعرضون قد اليت األخطار من تأمينهم و لألفراد إجتماعية خدمات تقدًن على

 إدارة يف تتمثل رئيسية بوظائف تقوم كما  القروض، وتقدًن ادلالية األوراق يف رىا إستثما ليعاد األموال ذبميع

 رؤوس تكوين على تعمل أن غلب وجو على أكمل أنشطتها ادلتوقعة ا تؤدي ولكي التسويقي، والنشاط العمليات

 معلومات وتقدًن بتوفَت التأمُت لشركات احملاسيب يهتم التنظيم.يستهان هبا لتغطية التزاماهتا ادلتوقعة مستقبال ال أموال

 لشركة احلقيقية الصورة ؽلثل أن بإستطاعتو و مالئما احملاسيب النظام أن يكون يستوجب شلا ادلالية، التقارير دلستخدمي

 .وادلستقبلية واحلاضرة ادلاضية اإلقتصادية نتائج األحداث تقييم نستطيع خاللو ومن التأمُت،
 عملها زلاسبيا، سَت لتنظيم عمدت نشاطها، خصوصية و اإلقتصادي القطاع يف التأمُت شركات ألعلية ونظرا     

 العقود والكوارث، سجل اجلرد، دفًت األستاذ، دفًت كاليومية، اإللزامية الوثائق من رلموعة إنشاء خالل من وذلك

 رقمية كخطة يعد للحسابات دليل تستخدم أن غلب الوثائق ىذه جانب إىل و التأمُت، إعادة إتفاقيات سجالت

  .اخلاصة هبا  ادلالية القوائم يف احلسابات وتبويب بتصنيف خاصة
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: تمهيد
  منهيا2004مارس  يف التأمُت عقود :4 رقم ادلالية للتقارير الدويل ادلعيار الدولية احملاسبة معايَت رللس أصدر     
 الدويل ادلعيار صدر عندما ادلعيار ىذا تعديل مت وقد التأمُت، عقود حول اجمللس مشروع من األوىل ادلرحلة بذلك

  على4 رقم ادلالية للتقارير الدويل ادلعيار إىل ينظر كما ، 2009 نوفمرب يف ادلالية األدوات :9 رقم ادلالية للتقارير
 ىذا ادلعيار أىداف فإن وبالتايل التأمُت، عقود حول شامل معيار إصدار من الثانية ادلرحلة إىل الدخول عتبة أنو

 والعرض والقياس االعًتاف زبص مبادئ على مشتمال ادلعيار ىذا يكون أن اجمللس يرغب ال حيث زلدودة
 ىذه إىل التطرق يتم أن جمللس ا ويهدف وتعديلها، الثانية ادلرحلة يف مراجعتها غلرى التأمُت عقود عن واإلفصاح

 .التأمُت بعقود اخلاصة والعملية ادلفاعلية ادلسائل كامل من التحقق يف مهامو يكمل عندما الثانية ادلرحلة يف ادلبادئ
 والقياس احملاسيب اإلعًتاف عمليات ربكم زلاسبية قواعد وضع على الدولية احملاسبة معايَت رللس عمل كما     

 ذلا مصداقية يكون مالية معلومات تقدًن قصد وىذا خاص، معيار وضع خالل من وذلك التأمُت بشركات ادلتعلقة
  عملية عند احًتامها التأمُت شركات على وجب زلاسبية أساليب وضع من ا لس سبكن ولقد أكرب، وموثوقية
اجلهود  ىذه أن إال معها، ادلتعاملُت مع عليها باالكتتاب تقوم اليت بالعقود ادلتعلق احملاسيب والتقييم التسجيل

 إعادة مع تصحيحية، عمليات إجراء إىل الدولية احملاسبة معايَت دبجلس دفعت اليت النقائص من العديد زبللتها
  .الدولية احملاسبية والتغَتات تتناسب جديدة صورة يف وتقدؽلو للمعيار صياغة
 اإلبالغ ادلايل دلعايَت ادلفاىيمي اإلطار األول ادلبحث تضمن حيث مباحث، ثالث الفصل ىذا تضمن ولقد     

 فيو تطرقنا الثالث ادلبحث أما التأمُت، ادلايل عقود لإلبالغ الدويل للمعيار فيو فتعرضنا الثاين ادلبحث أما ، الدولية
 . ادلالية التقارير إلعداد الدويل ادلعيار اىل مالمح
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 الدولية المالي اإلبالغ لمعايير المفاىيمي اإلطار:األول المبحث
 1989سنة الدولية احملاسبة معايَت جلنة قبل من مرة ألول ادلالية القوائم وعرض إلعداد ادلفاىيمي اإلطار نشر     
 إلعداد وعرض ادلفاىيمي اإلطار ويشكل الدولية، ادلايل اإلبالغ معايَت رللس قبل من 2001 سنة عدل ولقد

إجراء  عملية ويف جديدة معايَت إصدار عملية يف ادلعايَت رللس بو يسًتشد الذي العام اإلطار ادلالية القوائم
بشكل  تغطيتها يتم مل اليت احملاسبية ادلوضوعات من أي معاجلة عملية يف أو حاليا ادلوجودة ادلعايَت على تعديالت

 .احلالية الدولية احملاسبة معايَت يف مباشر
على  الوطنية ادلعايَت وضع ىيئات دلساعدة وضعو مت ادلالية القوائم وعرض إلعداد ادلفاىيمي اإلطار إن إذ     
ومعرفة  ادلالية القوائم يف الواردة ادلعلومات تفسَت على احملاسبية ادلعلومات مستخدمي ودلساعدة معايَتىا، تطوير
 .1أساسها على أعدت اليت اخللفية
 واليت تؤدي بعضها مع مًتابطة ومبادئ أىداف من متكون نظام ادلايل اإلبالغ دلعايَت ادلفاىيمي اإلطار ويعد     

 مستخدمي التقارير وتساعد ادلالية، والقوائم ادلالية احملاسبة وزلددات ووظيفة طبيعة تصف متسقة معايَت إىل بدورىا
 .للمشاريع ادلايل لإلبالغ ادلقارنة قابلية من يعزز كما ادلايل، اإلبالغ يف وتقديرىم فهمهم زيادة يف ادلالية

  لمعايير االبالغ المالي الدوليةالمفاىيمي اإلطار مكونات:المطلب االول
 اخلصائص النوعية ادلالية، القوائم أىداف احملاسبية، ادلعلومات مستخدمي من كل ادلفاىيمي اإلطار يتكون     

 . ادلال رأس ومفاىيم ادلالية القوائم عناصر األساسية، الفروض احملاسبية، للمعلومات
 احملاسبية ادلعلومات إلستخدام متعددة فئات تلجأ:المعلومات من واحتياجاتهم المالية القوائم مستخدمو:اوال
 الفئات من عددا ادلالية القوائم وعرض إلعداد اإلطار ادلفاىيمي حدد وقد اإلقتصادية، القرارات إزباذ عملية يف

 :2التايل النحو على فئة كل ربتاجها ادلعلومات اليت طبيعة حدد كما ادلالية، للقوائم كمستخدمُت
                                                   

 الطبعة األردنية، اجلامعة العلمي، البحث عمادة والعملية، النظرية اجلوانب الدولية ادلايل واإلبالغ احملاسبة معايَت ضبيدات، صبعة نصار، أبو زلمد-1
 .20:ص ، 2010 عمان، الثانية ،

 يف ادلايل اإلبالغ على الدولية ادلايل اإلبالغ معايَت يف التغَتات ضوء يف العادلة القيمة مفهوم باستخدام اإلفصاح أثر السعيد، احلميد عبد أمُت معتز-2
.  1 :ص ، 2008 العربية، عمان األردنية،جامعة التامُت شركات 
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 مستوياهتم اإلدارية، إختالف على ادلشروع مدراء اجملموعة ىذه وتشتمل:اإلقتصادية الوحدة داخل األطراف-

 .ادلشروع يف ادلالية السياسات ورسم القرارات إلزباذ ادلالية التقارير يستخدمون والذين
  :اآليت اجملموعة ىذه وتشمل :اإلقتصادية الوحدة خارج األطراف-
 وقياس ادلشروع، تقدم مدى على التعرف يهمهم ادلساعلون الذين الشركاء، الفرد، ادلالك :المشروع أصحاب*

 .ادلشاهبة األخرى ادلشروعات مع رحبيتو مقارنة أعمالو، نتيجة
 أسهمو بشراء ادلشروع يف باإلستثمار يرغبون الذين ىيئات، شركات، أفراد، :والمنتظرون الحاليون المستثمرون*
 كفاءة وتقييم األسهم أسعار يف تغيَت وأي وادلستقبلية واحلالية ادلاضية األرباح توزيعات مستوى وربديد سنداتو، أو

 .أفضلها إلختيار ذلم ادلتاحة البدائل عن مالية معلومات إىل ػلتاجون حيث وسيولتها، الشركة إدارة
 اإليرادية وقوتو  ادلايل مركزه على للوقوف ادلالية ادلشروع ببيانات يهتمون الذين التجاريون والدائنون الموردون*

 .ومستقبال آنيا إلتزاماتو سداد على مقدرتو لقياس
 عملية نتيجة عائد  على للحصول أمواذلم إقراض يف يرغبون الذين  ادلختلفة ادلالية وادلؤسسات البنوك:المقرضون*

 خاصة إلتزاماتو، للمشروع و معرفة قدرتو على سداد ادلايل ادلركز لتحليل ادلالية البيانات إىل وػلتاجون ىذه اإلقراض
. أنواعها دبختلف القروض أو االئتمانية التسهيالت منح أو اإلعتمادات فتح عند
 :1وتشمل :الماليين المستثمرين غير األطراف-
 ونوعية جبودة  السلع بتزويد اإلستمرار على ادلشروع قدرة مدى عن عامة فكرة بتكوين يهتمون حيث الزبائن*

 .ادلستقبلي الشركة بوضع التنبؤ يف تساعد ودبعلومات معقولة، وبأسعار كافية وبكميات معينة
 األمان دبدى تتعلق التي بالمعلومات يهتمون الذين والمنتظرون الحاليون والمستخدمون الموظفون*

الوظيفية،  أوضاعو بتحسُت مطالبو تعزيز يف تساعد معلومات إىل باإلضافة ادلستقبل، يف ادلتوقع الوظيفي والتحسن
 ادلايل فالوضع إستمراريتو، إمكانية على للحكم وثباهتا األرباح ربقيق على وقدرتو للمشروع ادلايل ادلركز معرفة وكذا
 .وثباهتم يف عملهم النفسي االستقرار على يساعده عام بشكل اجليد

                                                                                                                                                               

 .1:ص ، 1995 عمان، األردنية، اجلامعة األول، اجلزء ، والعملية العلمية األصول احملاسبة مبادئ ،و اخرون نصار، أبو زلمد دعلش، نعيم-1
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 اجلور ربديد ؼلص فيما العمل أصحاب أمام أعضائها حقوق عن للدفاع وذلك :العمال واتحادات نقابات*

 .للمشروع ادلايل الوضع ضوء يف العمل ظروف والرواتب،
  .والصناعة التجارة بقطاعي ادلتعلقة اإلحصائيات إلعداد وذلك:والصناعية التجارية الغرف*
 عامة كثقافة للمشروع ادلالية األحوال دلعرفة ػلتاجون الجمهور*

 :منها علمية ومصلحة قانونية رقابة ذلم الذين األطراف -
 يف تساعدىا معلومات إىل ربتاج اجلمارك  العامة، اإلحصاءات دائرة الضرائب،:العالقة ذات الحكومية الدوائر*

 الشركة قدرة ومدى الضرائب تقدير يف تساعد معلومات إىل ربتاج كما بالقوانُت، الشركة إلتزام مدى من التأكيد
 .تسديدىا على

 ادلشروع أصحاب بُت ادلنازعات أمور يف للفصل احملاسبية والبيانات ادلالية للقوائم ربتاج اليت: القضائية السلطات*
 .ذلك إىل وما الضريبية النظر وجهات يف اإلختالف أو الغَت، أو
 .والبحوث والتحليل الدراسة ألغراض ادلالية القوائم إىل ػلتاجون الذين والطلبة والمختصين الماليون الباحثون*
 بشكل الشركة سواء يف مصلحة ذلم من صبيع لتشمل تتسع ادلالية القوائم مستخدمي فئات أن ذكره اجلدير ومن 

 :الدولية معايَت احملاسبة جلنة عن الصادر اإلطار ضمن ذكرىا يرد مل اليت الفئات ىذه ومن مباشر، غَت أو مباشر
 .وادلنافسون ادلايل السوق ادلاليون، وادلستشارون احملللون ادلنشأة، إدارة

معلومات  على احلصول ىو ادلالية القوائم مستخدمي جلميع ادلشًتك العامل أن ادلفاىيمي اإلطار ويوضح
ودرجة  وتوقيت نقدية شبو تدفقات أو نقدية تدفقات توليد يف ادلنشأة قدرة مدى تقييم عملية يف تساعدىم

 .1ادلستقبل يف التدفقات ىذه حصول مدى يف التأكد
 2المالية القوائم:ثانيا
 ادلايل واألداء ادلايل بادلركز إلعالمهم مستخدميها من متنوعة معلومات جملموعات ادلالية القوائم توفر أن غلب

  تقييم اإلدارة على القدرة ذلم تكون حبيث ادلستخدمُت قدرات على تؤثر أن ؽلكن واليت ادلايل، ادلركز يف والتغَتات

                                                   

 .5:ص سابق، مرجع ضبيدات، صبعة نصار، أبو زلمد-1
ادلتطلبات  ضوء على ادلالية ألوراق فلسطُت سوق يف ادلدرجة للشركات اإلفصاح وشلارسات ادلايل اإلبالغ تقييم شربة، أبو يوسف حسن توفيق-2

 .42:ص ، 2009 العربية، عمان جامعة ادلستثمرين ، وتوقعات الدولية احملاسبة ومعايَت احمللية القانونية
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 لتزويد دلستخدمُت عام غرض ذات ادلالية القوائم مكونات (1) رقم الدويل احملاسيب ادلعيار حدد ولقد ومساءلتها،
 :باآليت الدولية احملاسبة معايَت رللس حددىا وقد قراراهتم، إزباذ يف تساعدىم زلاسبية دبعلومات

 تاريخ يف ادلعينة اإلقتصادية للوحدة ادلايل ادلركز العمومية ادليزانية تظهر:(المركز المالي)قائمة الميزانية العمومية *
ادلايل  ادلركز قائمة العملية، ادلمارسة يف أيضا عليها يطلق ما عادة معينة وبذلك زمنية نقطة يف أي معُت
 عناصر ثالثة على بالفعل وقعت اليت واألحداث للعمليات الًتاكمي ألهنا تبُت األثر األساس يف تارؼلية قائمة وىي

 يف ادلعينة اإلقتصادية للوحدة ادلايل ادلركز العمومية ادليزانية تظهر ادللكية اإللتزامات وحقوق األصول، :وىي أساسية
 وىي ادلايل ادلركز قائمة العملية، ادلمارسة يف أيضا عليها يطلق ما عادة معينة وبذلك زمنية نقطة يف أي معُت تاريخ
 عناصر ثالثة على بالفعل وقعت اليت واألحداث للعمليات الًتاكمي ألهنا تبُت األثر األساس يف تارؼلية قائمة

 .ادللكية اإللتزامات وحقوق األصول، :وىي أساسية
 ادلفيدة ادلعلومات من كبَتا جزءا تتضمن إذ األساسية ادلالية القوائم من الدخل قائمة تعد:الدخل قائمة *

 القوائم مستخدمي الدخل قائمة تساعد كما ادليزانية، قائمة تارؼلي بُت الفًتة تغطي حركة ألهنا قائمة وادلالئمة
 كافة أثر الدخل قائمة تتضمن كما ادلختلفة، الطرق من بعدد ادلستقبل يف النقدية التنبؤ بالتدفقات على ادلالية

 اليت الرأمسالية العمليات استبعاد بعد الفًتة خالل ادللكية حقوق تغَت إىل أدت اليت واألحداث والظروف العمليات
 .مالكا بصفتهم ادلال أصحاب رأس مع تتم
 عن مالئمة معلومات توفَت ىو النقدية التدفقات قائمة من الرئيسي الغرض:النقدية التدفقات قائمة *

 الفًتة خالل النقدية وادلدفوعات ادلتحصالت تصنيف ويتم الفًتة، خالل للمنشأة وادلدفوعات النقدية ادلتحصالت
 :ىي سلتلفة أنشطة ثالثة إىل التدفقات النقدية قائمة يف

 ،الدخل صايف ربديد يف تدخل اليت للصفقات النقدية اآلثار وتتضمن :التشغيلية األنشطة
 استثمار سواء منها والتخلص اإلستثمارات اقتناء وربصيلها، للغَت القروض تقدًن وتتضمن :اإلستثمارية األنشطة

 ،ملكية حقوق أو ديون يف
  :وتشمل ادللكية وحقوق اإللتزامات ببنود وزبتص :التمويلية األنشطة

. استثماراهتم أو رد ىذه االستثمارات على بعائد وإمدادىم ادلالك من ادلال رأس على احلصول-
 .ادلقًتضة األموال وسداد الدائنُت من األموال اقًتاض-
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: مايلي ادلساعلُت حقوق يف التغَت قائمة تبُت:المساىمين حقوق في التغير قائمة*
 ،ادلساعلُت حقوق يف التغيَتات كامل- 

 1.والتوزيعات عليهم ادلالكُت مع الرأمسالية العمليات عن الناشئة تلك عن عدا ادلساعلُت حقوق يف التغيَتات -
 ادلتممة واإليضاحات ادلؤسسة تتبعها اليت احملاسبية البيانات عن عبارة:واإليضاحات المحاسبية السياسات *

  :أعلها ومن احملاسبية، سياساهتا عن لإلفصاح ادلناسبة الطريقة عرض يف حرية ومرونة وللمؤسسة ادلالية، للقوائم
 ،ادلالية اذلامة واألحداث ادلعامالت معاجلة يف ادلتبعة احملاسبية والسياسات ادلالية القوائم إعداد أسس عرض-
 ،ادلالية األساسية القوائم صلب يف عرضها يتم مل واليت عنها اإلفصاح الواجب السياسات عن اإلفصاح-
 غلب اإلفصاح واليت القوائم يف عرضها يتم مل اليت تلك خصوصا إضافية معلومات أو بيانات أي عن اإلفصاح-

 .ادلالية للقوائم عادلة صورة إلعطاء عنها
دلدى  ادلعلومات من العامة احلاجات خلدمة موجهة وىي سنويا األقل على وتقدم تعد القوائم ىذه مثل وإن     
القوائم  يف ادلقدمة تلك عن تزيد معلومات احملاسيب النظام ينتج السابقة القوائم عن فضال ادلستخدمُت، من واسع

 كما السابقة ادلالية القوائم ردىا تو اليت بالبنود مالحظات أو تفصيلية كشوفات أو إضافية قوائم شكل يف إما
 .قروض أو ائتمان على للحصول للبنوك تقدم تقارير أو ضريبية تقارير مثال خاصة، تقارير احملاسيب ينتج النظام

 2المحاسبية للمعلومات النوعية الخصائص:ثالثا

 دلستخدمي ادلعلومات فائدة ذات ادلالية القوائم يف ادلعروضة ادلعلومات ذبعل صفات النوعية اخلصائص تعد     
ادلعايَت ادلناسبة  وضع عن ادلسوؤلُت من لكل كبَتة فائدة ذات وتكون عالية، جودة ذات وذبعلها احملاسبية،

واألساليب احملاسبية  الطرق تطبيق عن تنتج اليت ادلعلومات نوعية تقييم يف ادلالية التقارير إعداد عن وادلسؤولُت

                                                   

 :إىل إرجع التفصيل من دلزيدا-1
. 6:ص سابق، مرجع ضبيدات، صبعة نصار، أبو زلمد -
. ، ص1986السالسل، الكويت  ذات منشورات األوىل، الطبعة ادلالية، احملاسبة يف مقدمة ،و اخرون العظمة، اضبد زلمد العاديل، عوض يوسف -
. 82-78: ص
. 178 :ص ، 2005 مصر، اجلامعية، الدار احملاسبية، وادلعايَت احملاسبة نظرية طالب، أبو زلمد ػلي -
 كلية رللة العادلية، ادلالية األزمة ظل يف احملاسبية للمعلومات النوعية اخلصائص على العادلة القيمة ضلو احملاسبة معايَت توجو أثر صاٌف، إبراىيم رضا-2

 .34:، ص2009  اإلسكندرية، جامعة العلمية، للبحوث التجارة
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 .البديلة
 األساسية الفروض:رابعا
 :1التاليتُت الفرضيتُت وفق وذلك دبوجبها ادلالية القوائم إعداد يتم اليت الفروض ىي     

 قائمة التدفقات وإعداد اإلستحقاق أساس دبوجب ادلالية قوائمها إعداد ادلنشأة على غلب :اإلستحقاق أساس-
 يتم، أو مل دفعها مت سواء ادلالية الفًتة زبص اليت بادلصروفات اإلعًتاف اإلستحقاق أساس ويتطلب النقدية،
 واقعة النظر عن بغض أي يتم مل أو قبضها مت سواء األخرى وادلكاسب ادلكتسبة باإليرادات اإلعًتاف وكذلك
 تقدًن ادلعلومات يف ادلمثلة ادلالية القوائم أىداف ربقيق إىل يؤدي اإلستحقاق  أساس وتطبيق القبض أو الدفع
 .معينة فًتة خالل أعماذلا ونتائج للمنشأة ادلايل ادلركز حول

 ادلنشأة مستمرة أن إفًتاض يتم الدولية ادلايل اإلبالغ معايَت بإتباع ادلالية القوائم إعداد عند :اإلستمرارية فرض -
 للتصفية نية إدارة ادلنشأة لدى أن أو إستمراريتها حول شكوك وجود وعند ادلستقبلي، ادلدى يف زلدد غَت أجل إىل
 .رية اإلستمرا ادلتعلقة بعدم التأكد عدم حاالت عن اإلفصاح غلب عندىا جوىري، بشكل أعماذلا تقليص أو

 المالية القوائم عناصر:خامسا
 النقدية، وتتكون التدفقات وقائمة الدخل قائمة ادلايل، ادلركز قائمة :من كل األساسية ادلالية القوائم تتضمن     
 :2التالية العناصر من
 منافع تتدفق منها أن يتوقع والذي سابقة، ألحداث نتيجة ادلنشأة عليها تسيطر خاضعة موارد ىي :األصول-

 ،مستقبلية اقتصادية
 إىل تؤدي تسويتو أن يتوقع الذي سابقة أحداث عن ينجم ادلنشأة على مايل إلتزام عن عبارة ىي :الخصوم-

 ،اقتصادية منافع تتضمن دلوارد ادلنشأة من صادر تدفق
 .إلتزاماهتا كافة استبعاد بعد ادلنشأة أصول يف ادلتبقية احلصة عن عبارة ىي :الملكية حقوق -
 

                                                   

. 13:مد ابو ناصر،صبعة ضبيدات ،مرجع سبق ذكره،صمح-1
 : ص 2006 عمان، ادلركزية، ادلطابع ادلالية، التقارير إلعداد الدولية ادلعايَت كتاب عن ملخص ،و اخرون ىولت، جيو جراىام مَتزا، علي عباس-2
9 .
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 يف أو زيادة واردة تدفقات صورة على احملاسبية الفًتة خالل اإلقتصادية ادلنافع يف الزيادة عن عبارة :الدخل-

 من بادلساعلات ما يتعلق بإستثناء ملكية حقوق زيادة عليو يًتتب والذي اإللتزامات، يف اطلفاض أو األصول
 ،ملكية حقوق يف ادلشاركُت

 أو تدفقات صادرة صورة على احملاسبية الفًتة خالل اإلقتصادية ادلنافع يف االطلفاض عن عبارة :المصروفات-
 على بالتوزيعات ما يتعلق بإستثناء ملكية حقوق يف اطلفاض إىل تؤدي إلتزامات تكبد أو للموجودات استنفاد

 .ادللكية حقوق يف ادلشاركُت
 المال رأس مفاىيم:سادسا

وادلفهوم  ادلايل ادلفهوم ادلال، لرأس مفهومُت على الدولية ادلايل اإلبالغ دلعايَت ادلفاىيمي العمل إطار يركز     
 :يلي فيما وذلك ادلادي

 أو القيمة ادلالية كانت إذا فقط الربح إحتساب يتم ادلفهوم ىذا ظل يف :المالي المال رأس على المحافظة-
 وذلك بداية الفًتة يف ادلوجودات لصايف النقدية أو ادلالية القيمة على تزيد الفًتة يف اية ادلوجودات لصايف النقدية

 .مساعلاهتم خالل الفًتة أو ادلالك على توزيعات أية استبعاد بعد
 اإلنتاج قدرة كانت إذا فقط الربح إحتساب يتم ادلفهوم ىذا ظل يف :المادي المال رأس على المحافظة-

 قدرة يف هناية الفًتة تفوق القدرة ىذه لتحقيق ادلطلوبة األموال أو ادلوارد أو للشركة التشغيلية القدرة أو ادلادية
 .مساعلاهتم خالل الفًتة أو الفًتة بداية يف ادلادية اإلنتاج
أسعار  يف التغيَتات تأثَتات معاجلة إىل ادلال رأس على احملافظة مفهومُت بُت الرئيسي اإلختالف ويرجع     

يف هناية  مال رأس لديها كان إذا رأمساذلا على احملافظة للشركة ؽلكن عالية وبصفة الشركة ومطلوبات موجودات
 الفًتةىيعترب بداية يف ادلال رأس على للمحافظة يلزم عما زائد مبلغ وأي الفًتة، بداية يف لديها كان دلا مساويا الفًتة
 .1ربح
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فاعلية محاسبة عقود التامين في اتخاذ القرارات :الفصل الثاني
الدولي   المالي اإلبالغ معايير تبني:المطلب الثاني

 ادلايل الدولية اإلبالغ ادلعايَتاليت أعلن عنها رللس معايَت إال ىي ما ادلالية، التقارير إلعداد الدولية ادلعايَت إن     
اذليئة السابقة  الدولية وىي احملاسبة معايَت جلنة عن صدرت وقد احملاسبة الدولية، دبعايَت مسبقا تعرف كانت اليت

. الدولية احملاسبة معايَت جمللس
و  القوائم وعرض وقياس لتحديد السليمة الطريقة أسس ربديد إىل الدولية ادلايل اإلبالغ معايَت و هتدف     
وإرشادات  ظلاذج بأهنا ادلعايَت تعريف وؽلكن للمنشاة، ادلايل ادلركز على والظروف واألحداث العمليات وتأثَت ادلالية
 ادلايل اإلبالغ معايَت احلسابات،وتعد ومراجعة والتدقيق للمحاسبة العملية ادلمارسة وترشيد توجيو إىل تؤدي عامة

 جودة ذات معلومات توفَت الدولية، كما هتدف إىل احملاسبة معايَت رللس عن صادرة زلاسبية تفسَتات الدولية
 أسواق يف ادلستثمرين األخرى دلساعدة ادلالية والتقارير ادلالية البيانات يف للمقارنة وقابلة بالشفافية وتتمتع عالية
. اإلقتصادية القرارات إزباذ يف ادلالية للمعلومات وادلستخدمُت العادلية ادلال
 :علا الدولية ادلايل اإلبالغ معايَت وتأييد لدعم مصدرين ىناك إن ول الق ؽلكن سبق وشلا     

 يف والتوصية بإستخدامها وإقرارىا مراجعتها يف العادلية للبورصات الدولية ادلنظمة مساعلة ىو :األول المصدر-
 .1للشركات اخلارجي والتداول القيد عمليات كل

 يلزم الشركات الذي األورويب الربدلان عن الصادر 2002 لسنة 1606 :رقم التشريع ىو :الثاني المصدر-
 إعداد يف الدولية اإلبالغ ادلايل معايَت إستخدام يف تبدأ بأن األورويب االرباد دول من دولة أي يف ادلقيدة أو العاملة
 وفق حساباهتا التالية الشركات وسبسك تطبق أن  وغلب2005 يناير 01 من را إعتبا وذلك اجملتمعة  مالية القوائم
 .2الدولية ادلايل اإلبالغ معايَت

 .ادلال أسواق ىيئات يف أسهمها تداول يتم اليت الشركات صبيع بتطبيقها تلزم:المساىمة الشركات:اوال
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فاعلية محاسبة عقود التامين في اتخاذ القرارات :الفصل الثاني
 من منافع ستحققو دلا ادلعايَت تطبق أن ادلساعلة غَت اخلاص القطاع شركات تنصح :المساىمة غير الشركات-

 ،والدولية الوطنية ادلالية الشركات مع تعاملها ويف الداخلي األداء ادلستوى على
 بالشركات الصغَتة خاص معيار الدولية ادلايل اإلبالغ معايَت رللس أصدر فقد :والمتوسطة الصغيرة الشركات -

. الشركات تلك احتياجات على تركز مبسطة معايَت وىي احلجم ومتوسطة
 الدولية المالي اإلبالغ معايير تطبيق مراحل:ثانيا
 :1التالية ادلراحل ضمن الدولية ادلالية اإلبالغ معايَت واعتماد تطبيق مراحل تعددت     

 إىل منفعتُت للوصول ادلراقبة ربت الشركة تضع متحفظة، مرحلة ىي :التمهيدية المرحلة :األولى المرحلة-
 :علا رئيسيتُت

 ادلالية األرقام والنسب على اإلبالغ معايَت تأثَت فهم من عال مستوى إىل الوصول أجل من زلاسيب تشخيص -
 ،زلاسبية مشاكل على الضوء ولتسليط الرئيسية،

 .وادلشاريع ادلوارد وإدارة تشغيلية، العمليات قضايا على بالًتكيز التوصية-
 :وتشمل :التحول بداية :الثانية المرحلة-
وكفء؛  فعال بشكل األعمال تستمر أن غلب التحول، إدارة عملية تبدأ حُت ففي :المشروع إطالق-
 دبعايَت اإلبالغ يتعلق فيما للجميع معلومة قرارات إىل يؤدي وىذا :المتعلقة والقضايا التغيير عناصر تقييم-

 العمليات واألنظمة؛ يف والتغَتات التحول واسًتاتيجيات احملاسبية السياسات حيث من الدولية ادلايل
 ادلايل الدولية، اإلبالغ دلعايَت وفقاً  كافة ادلالية القوائم بإعداد الشركة تقوم حبيث :األولى الحسابات تحويل -

 نتيجة ادلالية على القوائم طرأت اليت الرئيسية التغَتات ودراسة لإلستخدام الداخلي القوائم ىذه تبقى أن على
 .ادلايل اإلبالغ معايَت تطبيق

يف  التغيَت لبنود أساس تطبيق من الشركة ادلرحلة ىذه ستمكن حيث :األعماق في الدخول :الثالثة المرحلة -
السياسات   وستقود البشرية، ادلوارد أنطمة التغيَت ىذا وػلتوي ادلايل لإلبالغ اجلديدة اللغة نتيجة ادلايل اإلبالغ
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فاعلية محاسبة عقود التامين في اتخاذ القرارات :الفصل الثاني
وأنظمة  متوقعة ىيكلة وإعادة جديدة إجراءات إىل ادلايل اإلبالغ معايَت أساسها على ادلبنية اجلديدة حملاسبيةا

 .ادلعرفة نقل نظام وبناء وقوية جديدة
 الدولية المالي اإلبالغ معايير تبني محددات:ثالثا
 :1يلي فيما وتتمثل الدولية، ادلايل اإلبالغ ادلعايَت تبٍت يف الدولية الرغبة وراء زلددات توجد     

 :من احملاسبية األساسية البنية وتتكون :المحاسبية األساسية لبنيةا-
 ،وغَتىا والبنوك ادلالية األوراق تداول كهيئات ادلعايَت تنظيم يف مصلحة ذات قوية كيانات وجود-
 ،القرار إلزباذ مستقل رللس أساسية بصفة يتضمن ادلعايَت وصناعة لتطوير ومستقل متكامل تنظيم وجود-
 ادلعايَت ورللس لتطوير احملاسبية والدراسات للبحوث مركز والدعم، ادلشورة لتقدًن متخصص استشاري رللس-

 ،الالزمة التطبيقية التفسَتات إلصدار
احملاسبة،  ومكاتب احملاسبُت يف متمثلة قوية مهنية شلارسة وجود-
 .كافية وبشرية مالية موارد وجود -

 إلصدار معايَت اجلهود كثف قد اجلنسيات متعددة الشركات ظهور إن :الجنسيات المتعددة الشركات -
 كيفية إعداد وأبرزىا الشركات، ىذه قيام صاحبت اليت احملاسبية ادلشكالت معاجلة أجل من الدولية ادلايل اإلبالغ
عدد  حبسب احملاسبية ادلبادئ من للعديد وفقا مالية قوائم تعد أن عليها وجب لذا ادلوحدة، ادلالية البيانات
 .مرتفعة احملاسبية معلومات إنتاج تكلفة تصبح ىنا ومن موحدة قوائم صياغة تعيد أن عليها مث ذلا التابعة الشركات

 اإلقتصادية ادلختلفة النشاطات لتنفيذ ادلال رأس إىل ادلتزايدة للحاجة نظرا :العالمية األسواق في التداول -
 العادلية، وجب البورصات يف أسهمها تتداول اليت الشركات عن ادلالية ادلعلومات إىل وادلستثمرين ادلمولُت وحاجة
 سوف تكون شركة وكل وادلقرضُت، ادلستثمرين أولئك قبل من للفهم قابلة موحدة زلاسبية معايَت تطبيق عليها

 وإذا الدولة ادلضيفة، دلعايَت وفقا والثانية ادلنشأة الدولة دلعايَت وفقا األوىل ادلالية القوائم من رلموعتُت بإعداد مطالبة
 ربول سوف الدول ادلتعددة يف التداول بقواعد اإللزام صعوبة فإن النحو ىذا على الدولية العالقات تداخل تصورنا

  .اخلارج يف الوطنية للشركات ادلالية األوراق وتداول قيد دون
 

                                                   

 .16-15:ص .ص سبق ذكره، مرجع اجلرف، أضبد ياسر-1



فاعلية محاسبة عقود التامين في اتخاذ القرارات :الفصل الثاني
ادلالية  القوائم وفهم قراءة صعوبة األجنبية رات اإلستثما عمليات رافقت :العالمية األسواق في اإلستثمار-

 فهم احملاسبة يف األجنيب ادلستثمر قدرات على ادلفروضة القيود ومع فيها، ادلستثمر الدول زلاسبة دلبادئ وفقا ادلعدة
الدول  بدأت وذلذا اإلستثمار تكلفة زيادة وبالتايل رية، اإلستثما ادلاليُت وادلؤسسات احملللُت إىل يلجأ أصبح

بصورة  إما الدولية ادلايل اإلبالغ معايَت تبٌت ومنها التكلفة زبفض اليت القواعد أبسط عن تبحث فيها ادلستثمر
 .اإلختالفات ىذه عن اإلفصاح مع ادلالية القوائم إعداد عند جدا ضئيلة اإلختالفات ذبعل متوافقة أو مطلقة
 الدولية المالي اإلبالغ معايير بتطبيق اإللتزام مدى:رابعا
ريا  إختيا الغالب يف الدولية ادلايل اإلبالغ معايَت تطبيق أن الدولية احملاسبة معايَت جلنة أىداف من يتضح     
يف  ادلالية القوائم إعداد عند التطبيق يف األولوية تكون وبالتايل دوليا، ملزمة غَت إرشادية معايَت سبثل رىا بإعتبا
 :يلي ما يراعي إذ الدولية، ادلايل اإلبالغ معايَت عن زبتلف عندما وذلك احمللية والقوانُت والنظم للمعايَت ادلرحلة

 ،الدويل اإلرباد معايَت تطبق الدويل االرباد أقرىا الذي ادلعايَت من أقل القطر يف ادلطبقة معايَت كانت إذا- 
 القطر الذي معايَت تطبق الدولية ادلايل اإلبالغ معايَت من قوة وأشد أكثر القطر يف ادلطبقة ادلعايَت كانت إذا-

 ،اخلدمة فيو تؤدي
 فيو اخلدمة تؤدى الذي القطر يف ادلعايَت من صرامة وأشد وأقوى صاحلة األم الدولة يف ادلطبقة ادلعايَت كانت إذا-

  .1األم القطر معايَت تطبق
 2الدولية المالي اإلبالغ لمعايير الدول تبني انتشار على المساعدة العوامل:المطلب الثالث

حيث  سلتلفة جغرافية مواقع يف ادلالية ادلعلومات تنشأ عندما الشركات أداء تفهم احلاضر الوقت يف يصعب     
قيم  توجد وبالتايل سلتلفة زلاسبية وتشريعات ومعايَت قواعد بإستخدام ادلالية قوائمها تعد الشركات ىذه من العديد

متجانسة  زلاسبية معايَت لوجود ادلاسة احلاجة جاءت ىنا ومن اإلقتصادية، األحداث لنفس سلتلفة مقاييس أو
 .واحدة زلاسبية بلغة ماذلا وإبالغ
  و ػلدرأس ادلال لعودلة بالنسبة عائقا يقف العامل حول زلاسبية ومعايَت لقواعد احلاضر الوقت يف اإلفتقار إن     
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فاعلية محاسبة عقود التامين في اتخاذ القرارات :الفصل الثاني
ادلستثمرين  وقيام ادلتاحة رية اإلستثما للبدائل بالنسبة ادلعرفة على مبنية قدرات إزباذ يف ادلستثمرين قدرة

قياس  أجل من للشركات بالنسبة وبادلثل رية اإلستثما للفرص ادلقارنة بعملية اآلخرين ادلالية البيانات ومستخدمي
العادلية  ادلالية القوائم بُت ادلقارنة لقابلية االفتقار ىذا مثل إن ادلنافسة، الشركات مع مقارنة وأدائها أوضاعها وتقييم

 :يلي ما على يؤثر
         ،اجلغرافية حدودىا خارج بأعمال القيام خبصوص الشركة قرار-
 ،مراجعة وربليل كفاءة الدائنُت للمنشاة   االجنبية حول وتقديراهتم ادلاليُت احملللُت  توصيات-
 ،الدويل اإلستثمار بفرص يتعلق فيما رشيدة اقتصادية قرارات إلزباذ مستثمر أي قدرة-
 .األجنيب ادلورد مع للتعامل بالنسبة احمللية ادلنظمة قرار-

 :يف تتمثل الدولية، ادلايل اإلبالغ معايَت وانتشار تطور وتدعم تساعد اليت عوامل عدة توجد كما     
أهنا مفيدة  كما ادلايل، لإلبالغ عادلي سبثيل إكتساب إىل يهدف الدولية ادلعايَت ىذه دلثل النامية الدول تبٍت إن-

 حملدودية نظرا خاصة هبا  معايَت تطوير الدولة تلك على يصعب حيث خاصة هبا، معايَت وجود إىل ذلا كوهنا تفتقر
  ،لديها والفنية ادلادية اإلمكانيات

 عرب البلدان لإلستخدام أسهل وجعلها ادلالية للقوائم ادلقارنة عملية ربسُت يف الدولية ادلايل اإلبالغ معايَت تساعد-
 ،العادلية ادلال أسواق ظلو تسارع مع خاصة ادلختلفة،

 ،جهة أخرى من ادلالية القوائم وتوحيد جهة، من األجانب عمالئها خلدمة النشاط متعددة للشركات مفيدة-
 ادلايل معايَت اإلبالغ تبٌت ولكن الوطنية، السيادة بسبب أخرى لدولة زلاسبية دلعايَت معينة دولة تبٍت الصعب من-

 ،وقبوال إستحسانا يلقى "عادلية زلاسبية معايَت رللس" زلايدة جهة من صادرة الدولية
أكرب  ثقة يعطيها عادليا موحدة زلاسبية معايَت أساس على ادلبنية ادلالية للبيانات نوعية خصائص وجود إن-

 ،البيانات ذلذه للمقارنة وقابلية ومالئمة
 مسة ادلوثوقية ادلعايَت تلك دبوجب وادلدققة ادلعدة ادلنشورة للبيانات ػلقق الدولية ادلايل اإلبالغ معايَت تبٍت إن-

 .للمقارنة والقابلية العام القبول مسيت إىل باإلضافة وذلك
ؽلكن  اليت الدولية ادلايل اإلبالغ معايَت تبٍت سبيل يف تقف اليت ادلعوقات من العديد ىناك توجد لكن     

 :التالية النقاط يف تلخيصها
 ،حده على دولة بكل تتعلق وتنظيمية واجتماعية واقتصادية سياسية عوامل-
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 ،السيادية واحلالة السائدة الوطنية والقوانُت والتشريعات الدولية ادلعايَت بُت التضارب-
 ،الصغَتة على مؤسسات تطبيقها وصعوبة أخرى، زلاسبية دبعايَت احمللية ادلعايَت إستبدال صعوبة-
 ،العامل دول سلتلف يف احملاسبية ادلعايَت يف ادلوجودة اإلختالفات بُت التنسيق صعوبة-
 ،وغَتىا الضرائب ونظام التنمية ودرجة التعليم ومستوى والتقاليد والثقافة اللغة اختالف-
 ،ادلعايَت تطبيق خبصوص متزايدا عبئا ؼللق زللية معايَت إىل إضافة الدولية ادلايل اإلبالغ معايَت تبٍت-
. ذلا احلكومي الدعم وجود مع ادلعايَت ىذه تطبيق إللزام قوية وىيئة ىيئات أو صبعيات لوجود احلاجة-

الدولية  المالي اإلبالغ معايير :الثاني المبحث
 مع ادلعيار، عالقة ذات معايَت على االعتماد عنو يًتتب التأمُت شركات قبل من التأمُت عقود معيار تبٍت إن      
 ،IAS1 ادلالية القوائم عرض ، معيارIFRS1 مرة ألول الدولية ادلايل االبالغ معايَت تبٍت معيار :يف تتمثل واليت
 بتقييم اخلاصة  بادلعايَت تتعلق وىي التأمُت عقود دلعيار تطبيقها عند التأمُت شركات إليها تعود معايَت توجد كما

 رلال تطبيق  باستثناء األصول و اخلصوم اليت تدخل يفIFRS7 ،IAS39 ،IAS32 ادلالية واخلصوم األصول
 .IAS1 19 وادلعيار IFRS 2ادلعيار يف إليها ادلشار ادلستخدمُت كمنافع :أخرى معايَت

 ألول مرة الدولية المالي اإلبالغ معايير تبني (1) رقم الدولي المالي اإلبالغ معيار:المطلب االول
2IFRS1  

حسب  مرة ألول قوائمها ستصدر اليت للشركات تطبيق موضع وىو ، 2003 سنة يف ادلعيار أصدر لقد     
IFRSادلايل  اإلبالغ على أيضا ادلعيار ىذا ويطبق ، 2004 سنة من الثاين كانون بعد أو بداية من  إعتبارا
ادلعيار  ىذا ويتطلب ادلرحلية، ادلالية التقارير : 34 رقم الدويل احملاسبة معيار تطبق ادلنشآت كانت لو حىت ادلرحلي

 :يلي دبا القيام عليها ادلايل، اإلبالغ بتاريخ الفاعلة ادلايل اإلبالغ معايَت بكافة تقوم أن ادلنشآت من
 ،واإللتزامات األصول بكافة اإلعًتاف -
 تصنيف إعادة  بذلك الدولية ادلايل اإلبالغ معايَت تسمح مل إن إلتزامات أو كأصول بند بأي اإلعًتاف عدم -

 ،يف السابق عليو كان عما سلتلف بشكل ادللكية حقوق ومكونات واإللتزامات األصول ربت البنود
                                                   

 .7 :ص ،مرجع سبق ذكره ضبيدات، صبعة نصار، أبو زلمد-1
-2 B. Colasse, Comptabilité internationale : les IAS/IFRS, Economica, paris, 2005, p 235.  

 



فاعلية محاسبة عقود التامين في اتخاذ القرارات :الفصل الثاني
 عند التبٍت تطبيقو مطلوب غَت إجراء وىذا فيها، ادلعًتف واإللتزامات األصول كافة قياس يف ادلعايَت تطبيق-

 ،الدولية ادلايل اإلبالغ دلعايَت األويل
 إذا بعض اجملاالت، ويف زلدود وبشكل تطبيقها من وإعفاءات بإستثناءات الدولية ادلايل اإلبالغ معايَت تسمح-
  .ادلستخدمُت على تعود اليت ادلتوقعة ادلنفعة تتجاوز اإللتزام كلفة كانت ما

 عن مدى اإلفصاح يتطلب ولكن رجعي، بأثر تطبيقها يتطلب ال الدولية ادلايل اإلبالغ معايَت تطبيق إن     
ادلعايَت  من التحول نتيجة للمنشأة، النقدية والتدفقات ادلايل واألداء ادلركز على وأثرت حصلت اليت التغَتات
 .الدولية ادلايل اإلبالغ معايَت إىل سابقا ادلعتمدة

 مرة ألول ادلعدة ادلالية القوائم يف احملتواة ادلالية للمعلومات عالية نوعية ضمان إىلIFRS1 ادلعيار يهدف     
  :التالية باخلصائص تتميز أن غلب  واليتIAS/IFRS معايَت حسب

 ،السابقة السنوات بُت ادلقارنة وقابلية دلستعمليها بالشفافية تتميز-
 وزبضع ادلبالغ أخرى مؤسسات مع ادلؤسسة دبقارنة وتسمح الدولية، للمعايَت وفقا للمحاسبة انطالق نقطة سبثل-

 .مرة ألول ذلا تطبيقها تاريخ عند ادلعايَت يف ادلفعول السارية ادلعاجلة لنفس ادلالية القوائم يف احملتواة
   يطبق8IASرقم  الدويل ادلعيار حسب احملاسبية الطرق يف تغيَتا يعترب مرة ألول ادلعايَت تطبيق يعد كما     

 ادلعلومات ادلالية ذبانس على احملافظة أجل من وىذا ادلاضية للسنوات احملاسبية ادلعطيات معاجلة يف رجعية بطريقة
 وادلعايَت الدولية القدًن النظام بُت احملاسبية القياس طرق ألن ذلك وينتج االستغالل، دورات بُت مقارنتها عند

 .سلتلفة
معلومات  عرض مرة ادلعايَت ألول تتبٌت اليت الشركات على فإن (1) رقم اإلبالغ معيار متطلبات وحسب     
 :يلي دبا تقوم أن عليها وغلب األقل، على واحدة مالية لسنة مقارنة مالية

 ،ادلعايَت دبقتضى للمحاسبة البداية نقطة تعترب واليت إفتتاحية ميزانية إعداد-
 اليت ادلالية األوىل قوائمها يف ادلعروضة الفًتات وصبيع اإلفتتاحية ميزانيتها يف احملاسبية السياسات نفس إستخدام-

 .IFRSادلالية  التقارير إلعداد الدولية ادلعايَت تطبق
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 1IAS1 المالية القوائم عرض :(1) رقم الدولي المحاسبة معيار:المطلب الثاني

 القوائم ادلالية من واذلدف تقوم هبا، اليت والعمليات للمنشأة ادلايل للمركز منظم مايل عرض ادلالية القوائم تعترب     
 سلسلة عريضة يفيد دبا النقدية وتدفقاهتا وأدائها للمنشأة ادلايل ادلركز حول ادلعلومات عرض ىو العام الغرض ذات
 ما معلومات حول ادلالية القوائم تقدم اذلدف ىذا ولتحقيق اإلقتصادية، للقرارات إزباذىم عند ادلستخدمُت من
  .النقدية التدفقات واخلسائر، األرباح ذلك يف دبا وفات وادلصر الدخل احلقوق، اإللتزامات، األصول، :يلي

 ادلالية ادلستخدمُت البيانات حول اإليضاحات يف الواردة األخرى ادلعلومات إىل باإلضافة ادلعلومات ىذه وتساعد
 يف عرض ادلعلومات ويتم النقد، وتوكيد توقيت خاص وبشكل للمنشأة ادلستقبلية النقدية التدفقات توقع يف

 :التالية األساليب ألحد وفقا ادلالية التقارير
 ،ادلالية القوائم صلب يف وتأيت غَته دون معُت رقم إىل االنتباه للفت وتستخدم قوسُت بُت اإليضاحات-
 ،القائمة صلب يف ادللحوظة رقم إىل يشار وىنا القائمة أسفل يف وتظهر اإليضاحية ادلالحظات-
 ،ادلالية القوائم صلب يف ظهر الذي اإلصبايل الرقم تفاصيل معرفة على تساعد وىي ادلساعدة اجلداول-
 .قريب بشكل ببعضها عالقة ذلا اليت احلسابات وضع وىي ادلقابلة البنود-

لإلستخدام العام و ذلك  ادلعدة ادلالية القوائم عرض أسس وصف إىل (1) رقم الدويل احملاسبة معيار يهدف كما
 فإن وعليو ادلالية، القوائم وبُت ادلتتالية ادلالية الفًتات عرب الشركة لنفس للمقارنة ادلالية القوائم قابلية ضمان هبدف

  :يف تتلخص ادلعيار من الرئيسية األىداف
 ،للمقارنة قابليتها على التأكيد مع ادلالية القوائم عرض أسس ربديد-
 ادلعلومات اليت من األدىن واحلد مزاياىا إعدادىا، طرق أشكاذلا، ادلالية، القوائم لعرض العام اإلطار على التعرف-

 ،عرضها يتم
يف  إتباعها الواجب احملاسبية السياسات وربديد ادلالية القوائم مكونات تصنيف خاللو من يتم أساس وضع-

 ،ادلالية القوائم أعداد
 .ادلالية القوائم إعداد عند احلسبان يف أخذىا يتم اليت النوعية الصفات على التعرف-

 

                                                   

1-BRUN STEPHAN, L’essentiel des Normes Comptables Internationales IAS/IFRS, Gualiano 
Editeur, Paris, 2004, P51. 
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ادلالية  القوائم لعرض التالية العامة رات اإلعتبا حسباهنا يف (1) رقم ادلعيار دبوجب ادلنشأة إدارة تضع أن غلب     
 :مايلي على تشمل واليت

 ،الدولية احملاسبية للمعايَت واالمتثال العادل العرض-
 ،للمنشأة رية اإلستمرا فرضية-
 ،احملاسبة يف اإلستحقاق أساس-
 ،العرض يف الثبات-
 ،والتجميع وادلادية النسبية األعلية-
 ،ادلقاصة-
 ،ادلقارنة ادلعلومات-
 .ادلالية القوائم عرض تكرار-

اليت  ادلعلومات من األدىن احلد ويشرح (1) رقم احملاسيب ادلعيار يوضحها قوائم على ادلالية البيانات وتشتمل    
الشامل،  الدخل قائمة ادلايل، ادلركز قائمة :يف القوائم وتتمثل بنودىا، ترتيب وكيفية متنها على توضح أن غلب
السياسات احملاسبية  ادلساعلُت، حقوق يف التغَتات بيان ،((7رقم احملاسيب ادلعيار النقدية التدفقات قائمة

 .التفسَتية واإليضاحات
من  ومالئمة موثوقية أكثر العرض ذلك يكون عندما سيولتها درجة حسب واإللتزامات األصول تصنيف يتم     

كإلتزام  ادلتاجرة ألغراض احملتفظ هبا اإللتزامات تصنيف ادلعيار يتطلب كما متداولة، وغَت متداولة صورة يف عرضها
 :عندما متداول أنو على األصل تصنيف غلب فانو (1) رقم ادلعيار ووفق متداول،

 ،للمنشأة العادية التشغيلية الدورة أثناء االستهالك أو للبيع بو اإلحتفاظ أو بيعو ادلتوقع من-
 ،العمومية ادليزانية تاريخ من شهرا 12 خالل بيعو ويتوقع قصَت ألجل أو للمتاجرة بو اإلحتفاظ يتم عندما-
  .مقيدا ليس وإستخدامو للنقدية معادل أو نقدي أصل يكون عندما-

 :ىي حاالت ثالث وفق الدخل بيانات عرض يتم كما
 تتطلب معايَت اليت البنود تلك ورلموع اخلسائر أو الربح وادلصاريف، الدخل بنود من بند كل  :األولى الحالة -

 .الفًتة خالل اخلسارة أو الربح صايف مباشرة، ادللكية حقوق يف إظهارىا يتم أن أخرى دولية زلاسبة
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 اجملمعة ورأس باألرباح اخلاصة واحلركات ادلال رأس وسحوباهتم من ادلالكُت استثمارات إظهار يتم :الثانية الحالة-

 .القائمة حول إيضاحات خالل من ادلال
 الدخل، قائمة يف يتم إظهارىا مل ادلعًتف واليت اخلسائر أو الدخل إظهار يتم :الشائعة  الحالة :الثالثة الحالة-

 .اجملمعة و رأس ادلال باألرباح اخلاصة األخرى واحلركات ادلال رأس على ادلالكُت سحوبات أو إضافات وكذلك
 IAS321 العرض :المالية األدوات (32) رقم الدولي المحاسبة معيار:المطلب الثالث

األدوات  لفهم بأداة ادلالية القوائم مستخدمي تزويد ادلعيار ىذا خالل من الدولية احملاسبة معايَت رللس أراد     
ذلذه  ادلصدرة اجلهة طرف من ويطبق ادلالية األدوات شكل بشأن قواعد فرض ىو ادلعيار ىذا فهدف ادلالية،

 :إىل تصنف اليت األدوات
 مايل أخر، أصل أو نقد على أخر كيان من للحصول التعاقدية احلقوق النقديات، وتشمل :المالية األصول -

 ؽلكن أو عقود سيتم مواتية، تكون أن زلتمل ظروف ظل يف أخر كيان مع مالية أدوات لتبادل التعاقدية احلقوق
 ،بالكيان اخلاصة ادللكية حقوق أدوات يف تسويتها يتم أن
أو  ادلالية األصول لتبادل أو أخر مايل أصل أو نقد لتسليم التعاقدية اإللتزامات وتشمل :المالية اإللتزامات -

 يتم تسويتها أن ؽلكن أو سيتم عقود للكيان، مواتية تكون ال أن ؽلكن شروط وفق أخر كيان مع ادلالية اإللتزامات
 ،ملكيتو أدوات من أهنا على مصنفة والغَت بالكيان اخلاصة ادللكية حقوق أدوات يف
 .ادلالية إلتزاماتو خصم بعد الكيان أصول يف ادلتبقية احلصة يثبت عقد أي ىي :الملكية حقوق -
ادللكية  حقوق أو كالتزامات إما ادلالية، األدوات لعرض أساسية مبادئ وضع إىل ادلعيار ىذا ويهدف    

ادلعيار  ىذا متطلبات تطبيق ويتم ادلالية، وادلطلوبات األصول بُت ادلقاصة عمليات إجراء فيها يتم اليت واحلاالت
حقوق  وأدوات مالية مطلوبات مالية، أصول إىل ادلالية األداة مصدر نظر وجهة من ادلالية األدوات لتصنيف
  .عنها الناصبة واخلسائر واألرباح األسهم وأرباح فوائد من ادلتعلقة هبا العوائد تصنيف وكذلك ادللكية،

 بإستثناء ما ادلالية األدوات أنواع كل وعلى ادلنشآت كافة قبل من ( 32 ) الدويل احملاسبة معيار تطبيق غلب
 :يلي
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 ،ادلشًتكة وادلشاريع والزميلة التابعة بادلنشآت اإلستثمارات يف احلصص-
 ادلتعلق دبنافع (19) رقم الدويل احملاسبة معيار دبوجب ادلوظفُت منافع خطط دبوجب ادلوظفُت وإلتزامات حقوق-

 ،ادلوظفُت
 ،فقط ادلشًتية ادلنشأة على اإلعفاء ىذا وينطبق األعمال، إندماج يف الطارئة اإللتزامات عقود-
 ،(4)رقم  الدويل ادلايل اإلبالغ معيار دبوجب التأمُت عقود-
ادلشاركة  ميزة على تشمل ألهنا (4) رقم الدويل ادلايل اإلبالغ معيار نطاق ضمن تدخل اليت ادلالية األدوات-

 ،اإلختيارية
 معيار اإلبالغ عليها ينطبق اليت األسهم أساس على الدفع معامالت دبوجب واإللتزامات والعقود ادلالية األدوات-

 ،ادلعيار ىذا ضمن تقع اليت األسهم أساس على ادلدفوعات :(2) رقم الدويل ادلايل
 العقود اليت بعض على أيضا ينطبق حيث مالية، غَت بنود بيع أو لشراء بالصايف تسويتها يتم اليت احملددة العقود-
 .ادلشتقة ادلالية لألدوات مشاهبة خصائص ذات ولكنها ادلالية األداة تعريف تستويف ال

 :ادلالية األدوات عرض عند اإلعتبار يف التالية األمور أخذ غلب ادلعيار ووفق     
 إىل إلتزام مكوناهتا ذبزئة مركبة ملكية أداة وحق إلتزام عنصر على ربتوي مالية ألداة تصدر اليت اجلهة على غلب-
 ،ملكية حق أو
 يف تاريخ للتحديد قبل أو ثابت دببلغ ادلصدرة اجلهة قبل من اإلجباري التسديد على تنص اليت ادلمتازة األسهم-

 ،إلتزامات تعترب زلدد مستقبلي
 ،حده على كل ادلركبة ادلالية لألداة ادلكونة األجزاء قياس غلب-
 قائمة الدخل يف مايل كإلتزام منها جزء أو مالية بأداة ادلتعلقة وادلكاسب واخلسائر األسهم أرباح و الفوائد تدرج-

 ادلصدر من قبل أسهم ملكية كأداة ادلصنفة ادلالية األدوات حلاملي التوزيعات قيد يتم بينما إيراد، أو كمصروف
 ،مباشرة ادللكية حقوق على

 :عندما العمومية ادليزانية يف ادلبالغ صايف وإظهار ادلايل واإللتزام األصل بُت مقاصة إجراء يتم-
 .ادلعًتفة ادلبالغ بُت مقاصة إجراء للتنفيذ قابل حق للمنشأة يكون*
 .الوقت نفس يف اإللتزامات وتسوية األصول ربقيق أو ادلبلغ صايف أساس على التسوية إما ادلنشأة تنوي*
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 1IAS 39 والقياس المالية اإلعتراف األدوات ( 39 ) رقم الدولي المحاسبة معيار:المطلب الرابع

 ادلتعلق بعرض  (32 )رقم معيار دلتطلبات إستكماال جاء وقد ادلالية لألدوات احملاسبية ادلعاجلة ادلعيار يتناول     
 مفهوم القيمة ضلو فأكثر أكثر يتجو والذي احملاسيب الفكر يف ىامة ربول نقطة ادلعيار ىذا ويعترب ادلالية، األدوات
يف  ادلعروضة احملاسبية للمعلومات ادلالئمة خاصية تعزيز هبدف وذلك م احملاسيب، واإلثبات للقياس كأساس
 .ادلالية التقارير

وللعقود  ادلالية، ادلطلوبات ادلالية، باألصول ادلتعلقة والقياس لإلعًتاف أسس وضع إىل ادلعيار يهدف كما     
إلغاء  ومىت ادلالية وادلطلوبات األصول تصنيف كيفية ادلعيار ويبُت مالية، غَت بنود أو أصول وبيع بشراء ادلتعلقة

 .القيمة إلطلفاض احملاسبية وادلعاجلة اإلعًتاف هبا،
 ،(32)الدويل  احملاسبة معيار يف وردت فقد ادلالية باألدوات اخلاصة ادلعلومات عرض دبتطلبات يتعلق وفيما     

  رقم الدويل ادلايل اإلبالغ معيار ضمن وردت فقد ادلالية باألدوات ادلتعلقة ادلعلومات عن اإلفصاح متطلبات أما
 .اإلفصاحات عنوان ػلمل الذي(7)

 :يلي ما بإستثناء ادلالية األدوات أنواع كافة على ادلنشآت كافة قبل من ادلعيار ىذا تطبيق غلب     
 احملاسبة الدولية معايَت دبوجب عنها احملاسبة يتم واليت ادلشًتكة وادلشاريع والزميلة التابعة الشركات يف اإلستثمارات-

 .27) (31) ) (28) :رقم
 ،(17)رقم  دلعيار زبضع واليت اإلغلار عقود عن الناصبة واإللتزامات احلقوق-  
 ،(19)رقم دلعيار زبضع واليت ادلوظفُت منافع خطط ظل يف العمل صاحب وإلتزامات حقوق-
يف  ،(32) رقم ادلعيار يف الوارد ادللكية حق أداة تعريف تستويف واليت ادلنشأة قبل من الصادرة ادلالية األدوات-

 ،(39)رقم معيار متطلبات تطبيق ادللكية حق اداة حامل على يتوجب حُت
األصول  تلك عدا التأمُت عقود (4) رقم معيار عرفها كما التأمُت عقود عن الناصبة واإللتزامات احلقوق-

 ،( 4)رقم  معيار أو (39) رقم معيار يف واحملددة ادلعيار ىذا دلتطلبات زبضع اليت واإللتزامات
 بإندماج األعمال ادلتعلق (3) رقم ادلايل اإلبالغ دلعيار واخلاضعة األعمال إندماج يف الطارئة الضمانات عقود-

 ،ادلشًتي على افعفاء ىذا وينطبق
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 ،تاريخ مستقبلي يف درلها ادلنوي ادلنشأة بيع أو لشراء األعمال أندماج عمليات يف وادلورد ادلشًتي بُت العقود-
  ،(2)رقم  ادلعيار دلتطلبات واخلاضعة السهم أساس على بادلدفوعات ادلتعلقة واإللتزامات ادلالية واألدوات العقود-
 ،الصادرة ادلالية الكفاالت عقود ادلعيار نطاق يتضمن-
 وقام بإستخدام تأمُت كعقود العقود ىذه يعترب أنو واضح بشكل سابقا ادلالية الكفاالت عقود مصدر أقر إذا-

 عقود عن للمحاسبةIFRS 4 التأمُت أو عقود (39)معيار يستخدم أن للمصدر فيمكن التأمُت عقود زلاسبة
 ،ادلالية الكفاالت

 قياسها بالقيمة يتم قا-والح العادلة بالقيمة أوليا ادلالية الكفاالت بعقود اإلعًتاف يتم (39)رقم معيار دبوجب-
 :يلي دلا األعلى
 :يلي دلا األعلى بالقيمة

 ،الطارئة واإللتزامات ادلخصصات (37) دلعيار وفقا احملدد ادلبلغ •
 ،اإليراد (18)دلعيار وفقا ادلًتاكم اإلطفاء ناقصا أوليا بو ادلعًتف ادلبلغ •
  خارج بالتايل وىي تأمُت ألهنا عقود ادلعيار ىذا نطاق ضمن من ليست  هبا  احملتفظ ادلالية الكفاالت عقود- 

 ،ادلعيار يف الوارد ذلا العام اإلستثناء بسبب ادلعيار ىذا نطاق
ادلمكن  من كان إذا ادلعيار ىذا نطاق ضمن مايل غَت ألصل الشراء أو البيع عقد إعتبار يف ادلعيار يستمر-

 ،أخرى مالية بأداة أو نقدا بالصايف تسديدة
         قياسها بالقيمة يتم والحقا العادلة بالقيمة أوليا ادلالية الكفاالت بعقود اإلعًتاف يتم (39)رقم معيار دبوجب-

 :يلي دلا األعلى
 ،الطارئة واإللتزامات ادلخصصات (37) دلعيار وفقا احملدد ادلبلغ •
 .اإليراد ( 18 )دلعيار وفقا ادلًتاكم اإلطفاء ناقصا أوليا بو ادلعًتف ادلبلغ •
 :ربديدىا يتم مل اليت قروض لتقدًن التعهدات ادلعيار نطاق من اإلستثناء مت -
 ،اخلسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة •
 ،بالصايف تسديدىا ؽلكن ال •
 .السوق يف الفائدة سعر من بأقل قروض ليست •
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 يتم قياسو والحقا العادلة بالقيمة أوليا السوق يف الفائدة سعر من بأقل قرض لتقدًن بالتعهدات اإلعًتاف يتم -

 :األعلى القيمة أساس على
 ،الطارئة واألصول الطارئة واإللتزامات ادلخصصات (37) دلعيار وفقا بو اإلعًتاف ؽلكن الذي ادلبلغ •
 .اإليراد (18) دلعيار وفقا بو ادلعًتف ادلًتاكم اإلطفاء ناقصا أوليا بو ادلعًتف ادلبلغ •
 اإلحتفاظ بو واستمر فيو الدخول مت الذي مايل غَت ألصل الشراء أو البيع عقد ادلعيار ىذا متطلب من يستثٌت -

 ،ادلنشأة قبل من اإلستخدام أو البيع أو الشراء لتوقعات وفقاً  مايل غَت بند تسليم أو استالم ألىداف
 وىذه الطرق مايل غَت أصل بيع أو شراء لعقد بالصايف التسديد دبوجبها يتم عديدة طرقا ىناك أن ادلعيار يوضح-

 :تتضمن
 أدوات تبادل  خالل من أو أخرى مالية بأداة أو نقدا مشا ه لعقود بالصايف بالتسديد للمنشأة السابقة ادلمارسة*

 ،مالية
 ربقيق ألىداف  استالمو بعد قصَتة فًتة خالل وبيعة ادلايل غَت األصل استالم شلارسة ادلنشأة لدى يكون عندما*

 ،ادلتعامل ربح ىامش أو السعر يف األجل قصَتة التقلبات من ربح
 ،نقد إىل التحويل جاىزية لو العقد موضوع ادلايل غَت األصل يكون عندما*
 خالل تبادل من أو أخرى مالية بأداة أو نقدا بالصايف تسديدة ؽلكن الذي فيو ادلكتتب اخليار أن ادلعيار يوضح-

 .ادلعيار ىذا نطاق ضمن ىو مالية أدوات
  تلك وقياس كيفية اإلعًتاف ربديد فئات هبدف أربع إىل ادلالية األصول تصنيف (39) رقم ادلعيار يتطلب     

 :يلي وكما ادلالية القوائم يف األصول
 التقلبات من ربح توليد لغرض رئيسي بشكل امتالكها مت اليت ادلوجودات ىي :للمتاجرة بها محتفظ أصول*

 بغض للمتاجرة زلتفظ هبا أهنا على ادلالية ادلوجودات تصنيف وغلب ادلتعامل، ىامش أو السعر يف األجل قصَتة
 قصَت الربح لتحقيق فعليا ظلطا ذلا أن على دليل يوجد زلفظة من جزءا كانت إذا امتالكها سبب عن النظر

 ربوط حددت بأهنا أدوات إذا إال للمتاجرة أهنا زلتفظ هبا دائما ادلالية ادلشتقة ادلالية ادلوجودات وتعترب األجل،
 أو العادلة أرباح قيمتها يف الفروقات  إقفال ويتم العادلة بالقيمة ادلالية البيانات إعداد عند تقييمها يعاد فعلية،

 ،الدخل قائمة يف مباشرة التقييم إعادة خسائر
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  استثمارات مدينة، وذمم قروض :ليست ىي اليت ادلالية ادلوجودات تلك وىي :للبيع المتوفرة المالية األصول*

 إعداد عند تقييمها ويعاد واخلسائر، األرباح خالل من العادلة بالقيمة مالية أصول اإلستحقاق، حىت زلتفظ هبا
 يف مباشرة  التقييم إعادة خسائر أو أرباح العادلة قيمتها يف الفروقات إقفال ويتم العادلة بالقيمة ادلالية البيانات
 ،ادللكية حقوق

 ثابت ودبقدار مسبق بشكل تسديدىا قيمة واحملددة ادلشتقة غَت ادلالية األصول ىي :المدينة والذمم القروض*
 تعتربىا  ومل للمتاجرة هبا، سلصصة وغَت نشط سوق يف مدرجة غَت وىي ادلنشأة، عليها ربصل أو تنشئها واليت

 للبيع،  معدة  متوفرة كأصول او واخلسائر اإلرباح خالل من العادلة بالقيمة األويل كأصول اإلعًتاف عند ادلنشأة
 ،ادلطفأة بالتكلفة ادلالية البيانات إعداد عند وتقيم

 أو ثابتة دفعات أو دببالغ زلددة مشتقة غَت مالية موجودات ىي :اإلستحقاق حتى بها المحتفظ رات اإلستثما*
 عند وتقيم اإلستحقاق، حىت اإلحتفاظ هبا على وقدرة إغلابية نية وللمشروع ثابت استحقاق أو للتحديد قابلة

. ادلطفأة بالتكلفة ادلالية البيانات إعداد
 IFRS 71اإلفصاحات المالية األدوات (7) رقم الدولي المالي اإلبالغ معيار:المطلب الخامس

 ادلالية للبنوك ادلعلومات عن اإلفصاح  الثالثون الدويل احملاسبة معيار وألغى 2007 سنة ادلعيار ىذا صدر     
 مستخدمي ادلعلومات لتمكُت ادلالية، باألدوات ادلتعلقة الواجبة اإلفصاحات بيان ادلنشا هبدف ادلالية وادلؤسسات

 إدارهتا، عنها وكيفية الناصبة ادلخاطر ونطاق طبيعة ومعرفة ادلايل ومركزه الكيان أداء وتأثَتىا أعليتها تقييم من ادلالية
 ادلالية األدوات سبثل اليت تلك أو قليلة مالية أدوات لديها اليت تلك سواء الكيانات كافة على ادلعيار ىذا ويطبق
 األدوات حسب صنف معلومات تقدًن ادلعيار ويتطلب ادلالية، وادلؤسسات البنوك مثل وخصومها أصوذلا معظم
 ادلعيار يف ىذا الواردة ادلبادئ وتأيت عنها، ادلفصح ادلعلومات وطبيعة تتناسب أصناف ضمن بتجميعها ادلالية

 عنها غلب اإلفصاح اليت ادلعلومات من كبَتة رلموعة على ونص (39) و (32) الدولية احملاسبة دلعيار مكملة
 :مايلي يف ونلخصها صلمعها أن ؽلكن واليت ادللحق أو ادلالية القوائم ضمن

 ،دلواجهتها ادلنتهجة واإلحتياطات ادلالية ادلخاطر إدارة يف ادلتبعة السياسات-
ادللكية اليت  حقوق وأدوات ادلالية وادلطلوبات ادلوجودات من فئة لكل ادلعتمدة واألساليب والشروط األحكام-
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 ،توفَتىا الكيان على ينبغي اليت
 التدفقات النقدية وتوقيت كمية على تؤثر قد اليت ومواصفا ا وشروطها ادلالية األدوات طبيعة حول معلومات-

 ،ادلستقبلية
 .العادلة القيمة االئتمان، سلاطر الفائدة، معدالت ادلعتمدة احملاسبية واألساليب ادلبادئ-

سبكن  حبيث ادلالية، القوائم يف ادلالية باألدوات ادلتعلقة اإلفصاح متطلبات بيان إىل ادلعيار ىذا يهدف     
ادلخاطر  ومدى وطبيعة للمنشأة، الدخل وقائمة ادلايل ادلركز قائمة يف ادلالية لألدوات األعلية تقييم من ادلستخدمون

وكيفية  ادلالية التقارير إعداد بتاريخ وكذلك ادلالية الفًتة خالل ادلنشأة ذلا تتعرض قد اليت ادلالية األدوات عن الناصبة
والقياس  باإلعًتاف اخلاصة للمبادئ مكملو ادلعيار ىذا يف الواردة ادلتطلبات وتعترب ادلخاطر، ذلذه ادلنشأة إدارة

 من ادلعيار يطبق أن غلب( 39)و(32) رقم الدويل احملاسبة معياري يف الواردة ادلالية وادلطلوبات األصول وعرض
 ،( 39 )ادلعيار نطاق تدخل ضمن مالية غَت بنود وبيع شراء عقود ادلالية، األدوات كافة وعلى ادلنشآت صبيع قبل

 اليت ادلشتقات بإستثناء وادلشاريع ادلشًتكة الزميلة والشركات التابعة الشركات يف بادلصاٌف ادلربوطة ادلشتقات وكافة
 احملاسبة ادلنشأة من ( 39 ) تتطلب ادلعيار إذا التأمُت عقود يف ادلتضمنة ادلشتقات وكذا ادللكية، حقوق أداة تليب
 :ىذا ادلعيار تطبيق من ويستثٌت منفصل، بشكل ادلتضمنة ادلشتقات ىذه عن
 ،ادلشًتكة وادلشاريع والزميلة التابعة الشركات يف ادلصاٌف-
 ،ادلوظفُت منافع خطط عن الناشئة ادلوظفُت وإلتزامات حقوق-
 ،التأمُت عقود-
 ،األسهم أساس على التسديد عمليات دبوجب واإللتزامات والعقود ادلالية األدوات-
ملكية  حقوق أداة تعريف تليب اليت ادلشًتكة وادلشاريع والزميلة التابعة الشركات يف بادلصاٌف ادلربوطة ادلشتقات-

. 1(32) ادلعيار حسب
 
 
 

                                                   

 .58:اجلعارات،مرجع سبق ذكرهً،ص صبال خالد-1



فاعلية محاسبة عقود التامين في اتخاذ القرارات :الفصل الثاني

لعقود التامين في اتخاذ  المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار  و دور مالمح :الثالث المبحث
 القرارات

  عقود:ادلوسوم (4)رقم ادلالية التقارير إلعداد الدويل ادلعيار 2004 سنة الدولية احملاسبة معايَت رللس أصدر     
 17/01/2007يف  تعديلو مت كما ادلعيار، تنفيذ حول إرشادات اجمللس بنشر قام 2005 سنة ويف التأمُت
 .ادلالية األدوات :ادلوسوم (7 ) رقم ادلالية التقارير إلعداد الدويل ادلعيار :التالية والتفسَتات ادلعايَت تعديل نتيجة

وادلعيار  والقياس اإلعًتاف ادلالية باألدوات ادلتعلق ( 39 ) الدويل احملاسبة معيار على والتعديالت اإلفصاحات،
عرض  :ادلتضمن (1 ) الدويل احملاسبة معيار التشغيلية، القطاعات :ادلوسوم (8 ) رقم ادلالية التقارير إلعداد الدويل

الدويل رقم  احملاسبة ومعيار األعمال إندماج : ادلوسوم32رقم  ادلالية التقارير إلعداد الدويل ادلعيار ادلالية، البيانات
 .وادلنفصلة ادلوحدة ادلالية  البيانات(27)

 معيار أول كونو ىو (4) رقم ادلالية التقارير إلعداد الدويل ادلعيار صدور أسباب أن على اجمللس أكد ولقد     
يف  للممارسات تبعا وتباينت التأمُت بعقود ادلتعلقة احملاسبية السياسات تنوعت حيث التأمُت، عقود يتناول

 2005 سنة يف ادلالية التقارير إلعداد الدولية ادلعايَت ستتبٌت اجلهات من العديد أن وحيث األخرى، القطاعات
. التأمُت  عقود زلاسبة على زلدودة تعديالت بوضع وذلك ادلعيار ىذا اجمللس بإصدار قام فقد

 ،2009نوفمرب يف ادلالية األدوات (9)رقم ادلالية للتقارير الدويل ادلعيار صدر عندما ادلعيار ىذا تعديل مت وقد     
 عتبة الدخول أنو على (4) رقم ادلالية التقارير إلعداد الدويل ادلعيار إىل ينظر الدولية احملاسبة معايَت رللس كون
 التأمُت قيام شركات بضرورة ادلتمثل الشرط وإدخال التأمُت، عقود حول شامل معيار إصدار من الثانية ادلرحلة إىل

 يتم أن اجمللس يرغب ال حيث زلدودة ادلعيار ىذا أىداف فإن وبالتايل العقود، ادلتعلقة هبذه البيانات عن بالتصريح
 والعرض والقياس اإلعًتاف زبص مبادئ على مشتمال يكون أن سيل الثانية ادلرحلة يف ادلبادئ ىذه إىل التطرق

اجمللس أن يتم التطرق  يهدف كما وتعديلها، الثانية ادلرحلة يف مراجعتها غلرى واليت التأمُت عقود عن واإلفصاح
 اخلاصة والعملية ادلفاىيمية ادلسائل كامل من التحقق يف مهامو يكمل اىل ىذه ادلبادئ يف ادلرحلة الثانية عندما

. التأمُت بعقود
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المالية  التقارير إلعداد الدولي المعيار لمعيار طبقا التأمين عقد طبيعة:المطلب االول

من  ىام تأميٍت خبطر التأمُت شركة األطراف أحد دبوجبو يقبل الذي العقد بأنو التأمُت عقد ادلعيار عرف     
 الوقوع والذي مؤكد غَت مستقبلي حدث ربقق عن الوثيقة حامل تعويض على الوثيقة باإلتفاق حامل آخر طرف
  :اآلتية اجلوانب مراعاة يتطلب التأمُت عقد طبيعة ربديد إن الوثيقة، حامل على سليب بشكل يؤثر
 1المؤكد غير المستقبلي الحدث:اوال

  ما:التأمُت عقد بداية عند مؤكد غَت يكون التالية األمور أحد فإن وبالتايل العقد أساس ىو التأكد عدم إن     
  يكون.احلدث ىذا وقع إذا التأمُت شركة ستدفعو ما مقدار أو سيقع مىت يقع، سوف منو ادلؤمن احلدث كان إذا

 عن نشأت اخلسائر لو وحىت العقد، مدة خالل اخلسارة اكتشاف ىو التأمُت عقود بعض يف منو ادلؤمن احلدث
 وإن العقد خالل مدة ػلصل حدثا منو ادلؤمن احلدث يكون األخرى التأمُت عقود ويف العقد، بداية قبل مت حدث

 أثرىا إال أن فعال حدثت أحداثا التأمُت عقود بعض تغطي كما العقد، مدة انتهاء بعد اخلسارة اكتشاف مت
مواجهة التطور  يف ادلباشرة التأمُت شركة يغطي الذي التأمُت إعادة ىو عقد ومثاذلا مؤكد غَت يزال ال ادلادي

 اكتشاف القيمة العقود ىو ىذه يف منو احلدث ادلؤمن ويكون الوثيقة هبا، حامل إعالم مت للمطالبات اليت ادلعاكس
. ادلطالبات ذلذه النهائية

العيني  الدفع:ثانيا
ادلادة  بإستبدال التأمُت شركة قيام عند ىو ذلك ومثال عينيا الدفع يتم بأن التأمُت عقود بعض تسمح     

ذلا  شللوكة مستشفى تستخدم أن ىو اآلخر وادلثال الوثيقة، حلامل التعويض دفع من بدال مباشر بشكل ادلسروقة
 .العقود تغطيها اليت الطبية اخلدمات لتقدًن الطيب وطاقمها

مؤكد  غَت حدث على اخلدمة مستوى فيها يعتمد واليت الثابتة األتعاب ذات اخلدمات عقود بعض أن كما     
يوافق   الذي الصيانة عقد ذلك ومثال الدول، بعض يف تأمُت كعقود منظمة غَت أهنا إال التأمُت عقد تعريف تليب
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األعطال  من متوقع رقم على الثابت اخلدمة بدل ويستند تعطلها، بعد معينة أداة إصالح على اخلدمة مقدم فيو
العقد  ويعوض مالكها على معاكس بشكل األدوات تعطل ويؤثر ستتعطل، ما آلة أن ادلؤكد من يكون ال أنو إال

سنوي   مبلغ مقابل يف ادلزود يوافق حيث السيارات تعطل خلدمات عقد ىو اآلخر وادلثال بالنقد، ال عينيا ادلالك
إجراء  على األخَت يوافق حيث قريب صيانة مركز إىل السيارة قطر أو الطرق على صيانة خدمات تقدًن على زلدد

 .القطع تغيَت أو التصليحات
 1األخرى والمخاطر التأمين مخاطر بين التمييز:ثالثا
 يتم نقلها ادلالية، للمخاطر خالفا سلاطر ادلعيار ىذا يعتربىا واليت التأمُت سلاطر إىل التأمُت عقد تعريف يشَت     
 تأمُت سلاطر وجود دون ادلالية  اجملازفة إىل التأمُت شركة يعرض الذي العقد إن التأمُت، شركة إىل العقد حامل من

 .تأمُت عقد ليس حقيقية
 مسبقا مت قائم فإنو أخر ودبعٌت العقد، مصدر قبل من قبولو مت الذي اخلطر إىل يشَت التأمُت خطر تعريف إن     
 .التأمُت عقد يعد ال جديد خطر ينشأ الذي العقد فإن وبالتايل الوثيقة ىذه مصدر إىل الوثيقة حامل من ربويلو

 مالية متغَتات غَت القائمة ىذه وتتضمن ادلالية وغَت ادلالية ادلتغَتات من قائمة يتضمن ادلالية ادلخاطر تعريف إن
 احلرارة مؤشر درجة أو معينة منطقة يف الزالزل خسائر مؤشر :يف احلال ىو كما العقد أطراف بأحد زلددة ليست

 عدم أو يف حصول احلال ىو كما العقد أطراف بأحد احملددة ادلالية غَت ادلتغَتات يستثٍت وىو معينة، مدينة يف
 .الطرف ذلك أصول تدمَت أو تلف إىل يؤدي حريق حصول

تعكس  ال العادلة القيمة كانت إذا مالية سلاطر ليس ادلادية غَت لألصول العادلة القيمة تغيَت سلاطر أن كما     
أحد  ػلوزىا زلددة ملموسة غَت أصول حالة أيضا تغَت بل فحسب األصول ذلذه بالنسبة السوق سعر يف التغيَت
سلاطر  إىل الضامن يعرض لسيارة ادلتبقية القيمة ضمان كان إذا ادلثال سبيل وعلى مايل، غَت متغَت العقد أطراف
 .مالية سلاطر ال تأمُت سلاطر ىي ادلخاطر ىذه فإن للسيارة ادلادية احلالة يف التغيَت
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سبيل  وعلى اذلامة، التأمُت سلاطر إىل باإلضافة مالية سلاطر إىل التأمُت شركة التأمُت عقود بعض تعرض      
 بعد ادللتزم هبا وادلنفعة الوثيقة حلامل العائد من أدىن حدا يضمن احلياة على التأمُت عقود من العديد فإن ادلثال

 .تأمُت عقود العقود ىذه وتعترب الوثيقة حامل حساب ميزانية األحيان بعض يف ىام بشكل تتجاوز واليت الوفاة،
 ىو خطر التأمُت فان أخر ودبعٌت العقد مصدر قبل من قبولو مت الذي اخلطر إىل يشَت التأمُت خطر تعريف إن     
 خطر الذي ينشأ العقد فأن وبالتايل الوثيقة ىذه مصدر إىل التأمُت وثيقة حامل من ربويلو مت مسبقاً  قائم خطر
 .تأمُت عقد يعترب ال جديد
 مثل ىذه إن السعر، دبؤشر ادلتصل ادلبلغ بدفع إلتزام منو ادلؤمن احلدث عن ينشأ العقود بعض دبوجب كذلك     

منو   ادلؤمن احلدث يكون أن ادلمكن من يكون عندما مشروطا الدفع يكون أن بشرط تأمُت عقود ىي العقود
التأمينية  ادلخاطر ينقل ادلعيشة غالء دبؤشر مرتبط احلياة مدى مشروط سنوي دخل فإن ادلثال سبيل وعلى ىاما،
 .احلياة قيد على السنوي الدخل من ادلستفيد بقاء وىو زلدد غَت حدث بسبب واجبا يصبح الدفع ألن
 قبل شركة من الدفع التعريف يقيد وال الوثيقة، حامل على ادلعاكس التأثَت إىل التأمُت عقد تعريف يشَت كما

 ال يستثٍت التعريف فإن ادلثال سبيل وعلى ادلعاكس، احلدث عليو ينطوي الذي ادلايل التأثَت يساوي دببلغ التأمُت
 التالف بأصل األصل بإستبدال للسماح الوثيقة حلامل كاف مبلغ دفع تتضمن اليت "القدًن مقابل اجلديد" تغطية

 بورثة ادلتوىف تلحق اليت ادلالية باخلسائر احلياة على تأمُت عقد دبوجب الدفع يقيد ال التعريف فإن وكذلك جديد،
 .احلادث عن أو الوفاة عن الناذبة اخلسارة مقابل سلفا احملددة ادلبالغ دفع يستبعد وال

على  ادلعاكس التأثَت تتطلب ال أهنا إال مؤكد غَت معُت حدث وقع إذا الدفع العقود بعض تتطلب ولذلك     
 من العقد سيستخدم احلائز كان وإن تأمُت عقد ليس العقد ىذا مثل إن للدفع، مسبق كشرط الوثيقة حامل

 غَت دلتغَت للتحوط مشتقا العقد حامل استعمل إذا ادلثال سبيل وعلى احملتملة، لألخطار التعرض من أجل التقليل
ليست  الدفعات ألن تأمُت عقد ليس ادلشتق فإن ادلؤسسة، أصول من النقدية بالتدفقات مرتبط عالقة ادلايل ذي
 .أصولو من ادلتأتية النقدية التدفقات اطلفاض من سليب بشكل تأثر قد العقد حامل كون على مشروطة

سليب  تأثَت الوثيقة حبامل يلحق بسببو والذي الوقوع مؤكد غَت حدث إىل يشَت التأمُت عقد فإن وبالعكس     
ما  تتحقق أن التأمُت شركة من يتطلب ال ادلسبق التعاقدي الشرط ىذا إن للدفع، مسبقا شرطا ذلك يكون حبيث

 عن باإلمتناع التأمُت لشركة القرارات يسمح أنو إال ادلعاكس التأثَت سبب قد العملية، الناحية من احلدث كان إذا
 .ادلعاكس التأثَت سبب الذي ىو احلدث بأن مقتنعة تكن إذا مل الدفع
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 الطرف ادلقابل إىل الدفع ألن تأمينيا خطرا يكون ال ادلخاطر إستمرار أو انقضاء فإن تقدم ما إىل باإلضافة     
 سلاطر اإلنفاق فإن وكذلك ادلقابل، الطرف على سليب بشكل يؤثر مؤكد غَت مستقبلي حدث على مشروطا ليس
  فإن ادلقابل، وبالتايل الطرف على معاكس بشكل توثر ال النفقات يف ادلتوقعة غَت الزيادة لكون تأمينية سلاطرة ليس
 مل ما عقد تأمُت يكون ال مصروفات سلاطرة أو مستمرة أو منقضية سلاطرة إىل التأمُت شركة يعرض الذي لعقد
 عقد باللجوء إىل ادلخاطر من يقلل العقد مصدر كان وإذا أنو إال تأمينية، سلاطرة إىل التأمُت شركة يعرض يكن
 .تأمينية سلاطرة إىل اآلخر الطرف ىذا يعرض الثاين العقد فإن آخر طرف إىل ادلخاطر من جزء لنقل ثان

 وحيدة تتمثل حالة يف الوثيقة حامل من ىامة تأمُت سلاطر تقبل أن التأمُت لشركة ؽلكن تقدم ما على وبناء     
ىذا   يف ادلشارك فإن التباديل التأمُت شركة حالة ويف الوثيقة، حامل عن منفصلة مؤسسة التأمُت شركة بكون

ىذه  يتحملون الوثائق حاملي أن من الرغم وعلى بتجميعها، ويقوم وثيقة حامل كل من بادلخاطر يقبل التأمُت
. التأمُت عقد أساس تعترب اليت ادلخاطر قبل قد أنو يعترب يزال ال ادلشارك فإن مالكُت ادلخاطر اجملمعة  بصفتهم

 1الهامة التأمين مخاطر:رابعا 
 كان من إذا إال ىامة التأمُت سلاطر تكون وال اذلامة، التأمُت سلاطر نقل إذا إال تأمُت عقد العقد يكون ال     
 بإستثناء التصو كانت صورة بأي إضافية ىامة منافع دفع إىل التأمُت بشركة يؤدي أن منو ادلؤمن احلدث شأن
 .ادلعاملة اقتصاديات على األثر ضعيفة تكون واليت التجاري للمضمون تفتقد اليت رات
 الشرط الوارد فإن التجاري ادلضمون ذات التصورات يف األداء واجبة اإلضافية اذلامة ادلنافع كانت إذا أما     
 احملتملة ادلوزونة احلالية القيمة كانت إذا أو اإلحتمال بعيد منو ادلؤمن احلدث كان وإن حىت تلبيتو ؽلكن سابقا

 .الباقية التعاقدية النقدية للتدفقات احلالية ادلتوقعة القيمة من صغَتا جزءا تشكل الطارئة، النقدية للتدفقات
يف  تستحق سوف كانت اليت تلك تتجاوز اليت ادلبالغ إىل تشَت أعاله ادلوصوفة اإلضافية ادلنافع فإن لذلك     
ادلطالبات  نفقات ادلبالغ ىذه وتتضمن منو، ادلؤمن احلدث حصول حال

  :يلي ما تشمل ال أهنا إال وتقديرىا 
 التأمُت فإن عقد ادلثال سبيل وعلى :المستقبلية الخدمات عن الوثيقة حامل محاسبة إمكانية من  الخسارة-

  خدمات شلارسة من لن تتمكن سوف التأمُت شركة أن يعٍت الوثيقة حامل وفاة أو باإلستثمار، ادلتصل احلياة على
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 ادلخاطر تعكس ال التأمُت لشركة اخلسارة اإلقتصادية ىذه أن إال عنها، مقابال تتقاضى وأن اإلستثمار إدارة

 فإن وبالتايل للعميل، احملتملة بالوفاة يتعلق فيما تأمينية التباديل سلاطر الصندوق مدير يتحمل ال كما سباما التأمينية
 خالل من انتقلت اليت التأمُت سلاطر تقدير عند صلة ذات ليست اإلستثمار ادلستقبلي ألتعاب احملتملة اخلسارة

 .العقد
 ىذه أنشأ قد العقد لكون وذلك التنازل أو اإللغاء على ستًتتب كانت اليت البدالت عن الوفاة بسبب التنازل -

 عند صلة ذي ليس أنو إال سابقا، ادلوجودة ادلخاطر عن الوثيقة حامل يعوض ال عنها التنازل أن حيث البدالت،
 .العقد ينقلها اليت التأمينية ادلخاطر مقدار تقييم

 الذي حالة العقد يف ادلثال سبيل على :العقد لحامل جسيمة خسائر إلى يؤدي ال بحدث المشروط الدفع -
 يف جسيمة غَت خسارة أصول إىل لبند ادلادي التلف أدى إذا نقد وحدة مليون تدفع أن التأمُت شركة من يتطلب
 خبسارة ادلتمثلة اجلسمية غَت ادلخاطر شركة التأمُت إىل ينقل احلائز فإن العقد ىذا ويف للحائز، واحدة نقد وحدة
 999999 ستدفع التأمُت شركة بأن تتمثل تأمينية غَت ينشئ سلاطرة العقد فإن الوقت وبنفس واحدة نقد وحدة
 ال العقد ىذا فإن احلائز من اذلامة التأمُت سلاطر تقبل حصول احلدث احملدد، و ألهنا ال حال يف نقدية وحدة
  .تأمُت عقد يكون

 عليها لذلك غلب منفصل، بشكل التأمُت شركة عليها رباسب حيث :المحتملة التأمين إعادة إستردادات -
 التأمينية ادلخاطر أن إال ادلالية،البيانات  طبيعة إىل بالرجوع حدة على عقد لكل التأمُت سلاطر أعلية مدى تقيم أن
 عقد لكل التقييم ىذا إن العقود، من موعة دلجادلادية للخسائر بسيط احتمال شبة كان وإن حىت جسيمة تكون قد

. تأمُت كعقد العقد تصنيف يسهل حدة على
 ادلخاطر كامل تنقل عقود من تكوهنا وادلعروف ادلتجانسة الصغَتة العقود من رلموعة حالة ويف أنو إال     

 غَت العقود من قليل عدد للوصول إىل اجملموعة من عقد كل يفحص أن التأمُت شركة على يكون فال التأمينية،
 .اذلامة غَت التأمُت سلاطر تنقل اليت ادلشتقة
 البقاء حال يف ادلستحق ادلبلغ يتجاوز الوفاة عند مبلغ دفع على ينص العقد كان فإذا تقدم شلا الرغم وعلى     
 عند التنازل فإن لذا غَت ىام، الوفاة عند ادلستحق ادلبلغ يكن مل ما تأمُت عقد العقد ىذا فإن احلياة قيد على
  عن الوثيقة حامل يعوض ال التنازل كان ىذا إذا التقييم يف يدخل ال التغيَتات عن التخلي أو اإللغاء عن الوفاة
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 حامل حياة باقي مدى على معتادة مبالغ دبوجبو الذي يدفع السنوي العقد فإن وبادلثل سابقا ادلوجودة ادلخاطر
 .ىام غَت الطارئة احلياة إصبايل دفعات يكن مل ما تأمُت عقد ىو الوثيقة
 حصول احلدث حال يف سابق بشكل ادلنافع دفع شرط تتضمن قد إضافية منافع توجد تقدم ما إىل باإلضافة     
 التأمُت مدى ىو ذلك ومثال للنقود، الزمنية القيمة إىل بالنظر ربديده يتم مل الدفع أن وإىل سابقا، منو ادلؤمن
  دون وجود الوثيقة حامل تويف مىت الوفاة عند مبلغ دفع يتضمن الذي التأمُت أخرى بعبارة زلدد مبلغ مقابل احلياة
 حيث ستلحق معروف، غَت الوفاة موعد أن إال سيتوىف الوثيقة حامل أن ادلؤكد من إذ التغطية، ذلذه انتهاء تاريخ

 ىناك خسارة يكن مل وإن حىت مبكرا الوثيقة حامل وفاة حالة يف ادلنفردة العقود ىذه على التأمُت بشركة خسارة
 .العقود رلموعة كامل على إصبالية
التأمينية  ادلخاطر نقل أعلية فإن تأميٍت ومكون إيداعي مكون إىل مقسوما التأمُت عقد يكن مل إذا وعموما     
 .ضمٍت مشتق خالل من نقلها يتم اليت التأمينية ادلخاطر أعلية تقييم ويتم التأميٍت، ادلكون إىل بالرجوع تقييمها يتم

 1التأمينية المخاطر مستوى تغيير:خامسا
 التأمُت ال عقود بعض أن إىل (4) ادلالية التقارير إلعداد الدويل ادلعيار يف الدويل احملاسبة معايَت رللس يشَت     
 فعلى الحق، وقت يف التأمينية ادلخاطر تنقل أهنا من الرغم على البداية من التأمُت شركة إىل تأمُت سلاطر أية تنقل
 عوائد اإلستثمار استعمال حق الوثيقة حامل ؽلنح خيارا ويتضمن معينا استثماريا عائدا يوفر عقدا إن ادلثال سبيل
 احلالية النسب السنوية مقابل آخرين مؤمنُت لصاٌف احلياة مدى مشروط سنوي دخل لشراء وثيقة اإلستحقاق عند
 إىل تأمينية سلاطر أي العقد ينقل ال وبالتايل اخليار، ىذا الوثيقة حامل ؽلارس عندما التأمُت شركة تتقاضاىا اليت

 اليت األسس السنوي على التسعَت يف حرة التأمُت شركة تظل حيث اخليار ىذا إىل اللجوء يتم حىت التأمُت شركة
 لتحديدىا أو أساسا سنوية نسبة العقد حدد إذا أنو إال الوقت، ذلك يف إليها تنتقل اليت التأمينية ادلخاطر تعكس

 عقد يبقى عقد تأمُت يعترب الذي العقد فإن لذا .البداية من التأمُت شركة إىل التأمينية ادلخاطر ينقل العقد فإن
 .واإللتزامات احلقوق كافة انتهاء أو إصلاز حُت إىل تأمُت
 :وىي ىاما، التأمُت سلاطر نقل كان إذا وذلك تأمُت عقود تعترب لعقود أمثلة نورد وسوف     

 ،ادلمتلكات تلف أو السرقة ضد التأمُت-

                                                   

 .555:ص ، مرجع سبق ذكره ، 2012 ادلالية التقارير إلعداد الدولية ادلعايَت-1



فاعلية محاسبة عقود التامين في اتخاذ القرارات :الفصل الثاني
 ،القانونية النفقات أو ادلدنية أو ادلهنية ادلسؤولية ادلنتج، عن ادلسؤولية ضد التأمُت -
 مىت غَت ادلؤكد من أنو إال زلقق حدث الوفاة أن مع مسبقا ادلدفوعة اجلنازة وترتيبات احلياة على التأمُت-

 يغطيها اليت ادلدة ستقع خالل الوفاة كانت إذا ما مؤكدا ليس التأمُت عقود بعض يف احلال ىو كما أو سيحصل
 ،التأمُت عقد

 مؤكد حدث مستقبلي عن التعويض على تنص اليت والعقود التقاعد ورواتب احلياة مدى الطارئة العمرية الرواتب-
 ذلك بغَت والذي من ادلعيشة معُت مستوى على احملافظة يف دلساعد احلياة قيد على ادلتقاعد أو ادلؤمن بقاء أي

 ،احلياة قيد على ببقائو عليو سلبيا سيؤثر
 ،الطبية والتغطية اإلعاقة-
 عدم حال التعويض يف على تنص اليت العقود العطاءات، وضمانات التنفيذ وحسن واألمانة الكفالة ضمانات-

 ،تعاقدي إلتزام بتنفيذ اآلخر الطرف قيام
 يقم مل مدين بسبب تكبدىا خسارة عن الوثيقة حامل لتعويض معُت مبلغ دفع يتضمن الذي الدين تأمُت-

 أشكاال تتخذ أن العقود وؽلكن ذلذه دين، ألداة ادلعدلة أو األصلية روط الش دبوجب اإلستحقاق ميعاد يف بالدفع
 العقود ىذه أن إال التأمُت، عقد أو لتعثر ادلدين مشتق منتج أو الضمان خطاب أو ادلالية كالكفالة عديدة قانونية

 أو نقدية أصول تنقل عندما ربتفظ ا اليت أو فيها اليت تدخل ادلؤسسة كانت إذا ادلعيار ىذا نطاق خارج تقع
(. 39) الدويل احملاسبة معيار نطاق ؛ ضمن آخر طرف إىل نقدية إلتزامات

 ضمن التجزئة أو تاجر ادلوزع أو ادلصنع يبيعها اليت البضائع بشأن آخر طرف من تصدر واليت ادلنتجات كفاالت-
 خا تقع التجزئة تاجر أو أو ادلوزع ادلصنع قبل من مباشرة إصدارىا يتم اليت الكفاالت أن إال ادلعيار، ىذا نطاق

 :(37) الدويل احملاسبة معيار و  اإليرادات 18 :الدويل احملاسبة معيار نطاق ضمن لكوهنا النطاق، ىذا رج
 ،احملتملة واألصول اإللتزامات ادلخصصات،

 عقد عند ربرير ظاىرة العيوب ىذه تكن ومل األرض ملكية يف عيوب اكتشاف ضد التأمُت أي ادللكية تأمُت-
 ،ذاهتا ال العيوب ادللكية يف العيوب اكتشاف ىو منو ادلؤمن احلدث يكون احلالة ىذه ويف التأمُت،

 ،السفر خالل يتكبدىا اليت اخلسائر عن السفر حالة يف الوثيقة حلامل العيٍت أو النقدي التعويض-
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 معاكسا يلحق تأثَتا معُت، حدث ربقق حال يف الفوائد أو الدفعات زبفيض على تنص اليت الكوارث ضمانات-

 معدل يف تغيَت ىو حدوث ذلك ومثال ىامة، تأمينية سلاطرة ؼللق ال احملدد احلدث يكن مل ما الكفالة دبصدر
 ،األجنبية العملة صرف سعر أو الفائدة

 ادلتغَتات أو اجليولوجي التغيَت أو ادلناخ يف التغيَت أساس على الدفع تتطلب اليت العقود وسائر التأمُت مقايضات-
 ،العقد أطراف ألحد احملددة رى األخ ادلادية

 الناشئة عن اخلسائر تأمُت مباشرة، شركة لتعويض التأمُت إعادة شركات إحدى من الصادر التأمُت إعادة عقود-
 .ادلباشرة التأمُت شركة عن الصادرة التأمُت عقود من أكثر أو واحد عن

 نطاق معيار ضمن العقود ىذه تكون مالية إلتزامات أو أصول السابقة التأمُت عقود عن نشأ إذا عام وبشكل     
 الودائع اليت دبحاسبة يسمى ما طبقوا قد العقد أطراف أن أخرى أمور بُت من يعٍت شلا ،(39) الدويل احملاسبة
أن  غلب كما كإيراد، ال مالية كإلتزام عليو احلصول يتم الذي بالبدل األطراف أحد يعًتف أن :يلي ما تتضمن
 .كمصروف ال مايل كأصل ادلدفوع بالبدل اآلخر الطرف يعًتف
ادلرتبط  اإليرادات بأن (18) معيار فإن مالية وإلتزامات أصول السابقة التأمُت عقود عن ينشأ مل إذا أما     

تقدير  ادلمكن من كان إذا ادلعاملة، استكمال مرحلة إىل بالرجوع اإلعًتاف ا يتم اخلدمات تقدًن تتضمن دبعاملة
 .عليو اإلعتماد ؽلكن بشكل الناتج
 :وتشمل دلعيار طبقا التأمُت عقود من تعد ال اليت للعقود التالية األمثلة أما     

 مثل ىامة دلخاطر تأمُت التأمُت شركة تعرض ال أهنا إال التأمُت عقود شكل قانونيا تأخذ اليت اإلستثمار عقود-
 غَت مالية أدوات ىي العقود كبَتة وىذه وفاة سلاطر التأمُت شركة فيها تتحمل ال اليت احلياة على التأمُت عقود

 ،خدمات عقود أو تأمينية
 أساليب من خالل الوثيقة حامل إىل اذلامة التأمُت سلاطر كافة تنقل لكنها التأمُت عقود شكل تأخذ اليت العقود-

 منها ادلؤمن للخسائر مباشرة الوثيقة كنتيجة حامل يتحملها اليت ادلستقبلية الدفعات ربدد لإللغاء، قابلة وغَت نافذة
 أو تأمينية غَت مالية وات أد عادة العقود ىذه اجلماعية  وتكون العقود أو ادلالية التأمُت إعادة عقود بعض ومثاذلا
 ،خدمات عقود

 األمر كون تأمُت عقد ىناك يوجد ال حيث بالتأمُت، تغطيتها ؽلكن اليت بادلخاطر اإلحتفاظ أي الذايت التأمُت-
 ،آخر طرف مع اتفاق على ينطوي ال
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 تعاقدي تتطلب كشرط ال أهنا إال مؤكد غَت مستقبلي حدث حال يف الدفع تتطلب اليت ادلقامرة كعقود العقود-

 مسبقا ادلعدة الدفع تفاصيل ال يستثٍت ىذا أن إال الوثيقة، حامل على معاكسا تأثَتا احلدث يؤثر أن للدفع مسبق
 ،حادث أو كوفاة معُت حدث عن الناذبة اخلسائر ربديد من
 بالدفع أن يقوم الطرف ذلك من تتطلب لكوهنا تأمينية غَت مالية دلخاطرة األطراف أحد تعرض اليت ادلشتقات-

 أو ادلالية الورقة سعر الفائدة احملددة، معدالت :التالية العوامل من أكثر أو واحد يف التغيَت على إال يستند ال الذي
 زلدد غَت ادلتغَت يكون أن بشرط الدين، أو معامل معدل أو األسعار، ومؤشر األجنبية العملة صرف سعر السلعة،
 ،ادلايل غَت ادلتغَت حالة يف العقد لطرف بالنسبة

 حىت الدفع، الذي يتطلب الدين تأمُت أو ادلدين لتعثر ادلشتق ادلنتج أو الضمان خطابات أو ادلالية الكفالة عقود-
 ،اإلستحقاق تاريخ يف بالدفع ادلدين قيام عدم بسبب خسارة تلحق مل وإن
 العقد يف طرف ؼلص ال مادي، أو جيولوجي مناخي، متغَت أساس على الدفع تتطلب اليت العقود-

 متغَت على أساس كالعلا أو الفائدة أو األصلي ادلبلغ من سلفضة دفعات على تنص اليت الكوارث سندات -
 .العقد يف معُت طرف ؼلص ال آخر فيزيائي متغَت أو جيولوجي أو مناخي

 المالية التقارير إلعداد الدولي للمعيار طبقا التأمين لعقود األساسية الجوانب:المطلب الثاني
 عقود التأمُت معيار إصدار من واذلدف اخلصائص حيث من التأمُت، عقود دلعيار األساسية اجلوانب تعددت     

 .1اإليداع مكونات وذبزئة الضمنية بادلشتقات التأمُت عقود عالقة ونطاقو،
 للمعيار الرئيسية الخصائص:اوال

بإصدارىا  التأمُت شركة تقوم اليت التأمُت إعادة عقود فيها دبا التأمُت عقود كافة على ادلعيار ىذا ينطبق     
على  ينطبق ال أنو كما أخرى، دولية دلعايَت زبضع معينة عقود بإستثناء وذلك ربوزىا، اليت التأمُت إعادة وعقود
الدويل  احملاسبة معيار نطاق ضمن تقع اليت ادلالية واإللتزامات ادلالية كاألصول التأمُت شركة وإلتزامات أصول

 األوىل ادلرحلة يستثٍت الوثيقةكما حامل زلاسبة على ينطبق ال أنو كما والقياس، اإلعًتاف :ادلالية األدوات (39)
فيها   دبا األخرى، ادلالية التقارير إلعداد الدولية ادلعايَت يف عليها ادلنصوص ادلتطلبات بعض من مؤقتا ادلشروع من
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ؽلنع  ادلعيار فإن حال كل وعلى التأمُت، لعقود احملاسبية السياسات إختيار يف العمل إطار دراسة متطلب

كمخصصات  اإلبالغ تاريخ يف التنفيذ حيز تدخل مل عقود دبوجب احملتملة بادلطالبات ادلتعلقة ادلخصصات
أصول  قيمة اطلفاض وإختبار ادلعًتف هبا التأمُت إلتزامات لكفاية را إختبا يتطلب كما ادلوازي، والتعويض الكوارث

 أو إلغاؤىا أو سدادىا يتم حىت العمومية ادليزانية يف بإلتزاماهتا ربتفظ أن التأمُت شركة على ووجب التأمُت، إعادة
 .العالقة ذات التأمُت إعادة أصول مع معادلتها دون التأمُت إلتزامات عرض يتم وأن صالحيتها، تنتهي حىت
 ادلتمثلة وىي واحدة حالة يف التأمُت بعقود اخلاصة احملاسبية سياسا هتا بتغيَت التأمُت لشركة ادلعيار ىذا يسمح     

 أكثر ولكنها صلة ذات ليست أو موثوقية، أقل وليست صلة أكثر معلومات تعرض بياناهتا ادلالية كانت إذا دبا
 أهنا قد تقوم  باإلستمرار من الرغم على التالية ادلمارسات من بأي تقوم أن التأمُت لشركة ؽلكن ال وربديدا موثوقية
 :ادلمارسات ىذه تتضمن زلاسبية سياسات بتطبيق

 ،سلصومة غَت أسس على التأمُت إلتزامات قياس-
 ىذه تدل على أن ؽلكن كما العادلة قيمتها يتجاوز دبقدار االستثمارات إدارة ألتعاب التعاقدية احلقوق قياس-

 ،مشاهبة يف خدمات يعملون آخرين أشخاص قبل من تقاضيها يتم اليت احلالية األتعاب بُت مقارنة القيمة
 ،التابعة بالشركات اخلاصة التأمُت إللتزامات موحدة غَت زلاسبية سياسات إستخدام-

إعادة  تتضمن زلاسبية سياسات بتقدًن (4) ادلالية التقارير إلعداد الدويل ادلعيار يسمح تقدم عما فضال     
ىذا  ون وبد احلالية، السوقية الفائدة نسب لتعكس فًتة كل يف متسق بشكل ادلخصصة التأمُت إلتزامات قياس

على  متسق بشكل احملاسبية السياسات على احلاصل التغيَت تطبق أن التأمُت شركة من مطلوبا سيكون السماح
 .ادلشاهبة اإللتزامات كل

الشديدة  احليطة إلستبعاد التأمُت بعقود ادلتعلقة احملاسبية سياساهتا لتغيَت التأمُت شركة ربتاج ال عام وبشكل     
 تدابَت ادلزيد من بإزباذ تقوم أن عليها فليس احليطة من يكفي دبا هبا اخلاصة التأمُت عقود بقياس قامت اال أهنا إذا

أو كافة  بعض تصنيف بإعادة تقوم فقد التأمُت إللتزامات احملاسبية سياساهتا التأمُت شركة تغَت وعندما احليطة،
 .اخلسارة أو الربح ضمن عادلة بقيمة أصوذلا ادلالية على أهنا
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 1المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار ىدف:ثانيا
 قبل شركة من إصدارىا يتم اليت التأمُت لعقود ادلالية التقارير إعداد أساليب ربديد ىو ادلعيار من اذلدف إن     

 :يلي ما يتطلب ادلعيار ىذا فإن خاص وبشكل التأمُت،
 ،التأمُت بعقود ادلتعلقة التأمُت شركات زلاسبة على زلدودة تعديالت إدخال-
 التأمُت، عن عقود ناشئة تكون واليت التأمُت لشركة ادلالية البيانات ضمن ادلبالغ ويوضح ػلدد الذي اإلفصاح-

 من ادلتأتية ادلستقبلية بالتدفقات النقدية يتعلق فيما التأكد وعدم وادلواعيد ادلبالغ فهم على مستعمليها وتساعد
 .التأمُت عقود
 :اآلتية اجلوانب مراعاة غلب التأمُت شركات قبل من ادلعيار تطبيق عند

 ،ربوزىا اليت التأمُت إعادة وعقود بإصدارىا تقوم اليت التأمُت إعادة عقود فيها دبا التأمُت عقود-
 :(32) احملاسبة الدويل معيار يتطلب إذ رية، اإلختيا ادلشاركة ميزة متضمنة بإصدارىا تقوم اليت ادلالية األدوات-

 ىذه تتضمن اليت ادلالية فيها األدوات دبا ادلالية األدوات عن اإلفصاح يتم أن والعرض، اإلفصاح :ادلالية األدوات
 .ادليزات
 اليت لدى ادلالية األصول كمحاسبة التأمُت شركات حملاسبة األخرى اجلوانب الدويل ادلعيار ىذا يتناول ال كما     
 احملاسبة ومعيار ( 32 ) الدويل احملاسبة دلعيار اخلاضعة التأمُت أصدرهتا شركة اليت اإللتزامات أو التأمُت شركة

 .اإلفصاح :ادلالية األدوات :(7) الدولية ادلالية التقارير إلعداد الدويل وادلعيار ،(39) الدويل
 :يلي ما على ادلعيار ىذا تطبق ال أن التأمُت شركة على غلب لذلك

 (18) احملاسبة الدويل دلعيار اخلاضعة التجزئة تاجر أو ادلوزع أو ادلصنع مباشرة يصدرىا اليت ادلنتجات كفالة-
 ،37))الدويل احملاسبة ومعيار

 
 

                                                   

1-IASB, IASCF, International Financial Reporting Standard 4, Insurance Contracts, IFRS, 
Internatinal Accounting Standard Comittee Foundation, london, 2011, http://www.iasb.org.  
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 الدويل معيار احملاسبة إىل اخلاضعة العاملُت دلصلحة ادلوضوعة اخلطط دبوجب العمل أرباب وإلتزامات أصول-
 تقاعد منافع خطط دبوجب عنها ،ادلبلغ التقاعد منفعة وإلتزامات ،(2)ادلالية التقارير إلعداد الدويل وادلعيار(19)

 ،(26 )الدويل احملاسبة معيار وفق زلددة
 بعض :مايل مثل غَت بند باستعمال احلق أو ادلستقبلي اإلستعمال عن تطرأ اليت التعاقدية واإللتزامات احلقوق-

  ادلشاهبة، والبنود الطارئة اإلغلارات بدالت العوائد، الًتخيص، رسوم
  الدويل احملاسبة دلعيار اخلاضعة ادلايل التأجَت يتضمنها اليت للمستأجر ادلتبقية القيمة ضمانة إىل باإلضافة     

 .(38)الدويل احملاسبة ومعيار (18)الدويل احملاسبة معيار (17)
 إىل ادلالية اإللتزامات أو ادلالية األصول نقل عند فيها ربتفظ اليت أو ما جهة فيها تدخل اليت ادلادية الضمانات-

 أو ضمان خطابات أو مالية كضمانات ادلالية الضمانات إعتبار مت قد كان إذا عما النظر وبغض آخر، طرف
 ،(39 )الدويل احملاسبة دلعيار اخلاضعة تأمُت عقود

 .ادلالية التقارير إلعداد  الدويل للمعيار اخلاضع أعمال اندماج يف القضاء واجب أو الدفع واجب الطارئ البدل-
 التأمُت على شركة أن إال الوثيقة، حامل ىي ادلؤسسة فيها تكون واليت الشركة ربوزىا اليت ادلباشرة التأمُت عقود-

 ،حبوزهتا اليت التأمُت إعادة عقود على ادلعيار ىذا تطبق أن ادلباشرة
 شركة تأمُت التأمُت شركة أعتربت سواء تأمُت شركة بصفتها التأمُت عقد تصدر شركة أي ادلعيار ىذا يصف      

 فإن كافة وبالتايل التأمُت عقود من نوع ىو التأمُت إعادة عقد أن كما تعترب، مل أو الرقابية أو القانونية للغايات
 .التأمُت إعادة عقود على أيضا تنطبق التأمُت لعقود ادلعيار ىذا يف اإلشارات

 الضمنية والمشتقات التأمين عقود:ثالثا
األساسي  عقدىا من الضمنية ادلشتقات بعض فصل مؤسسة أي من (39)الدويل احملاسبة معيار يتطلب     

 احملاسبة معيار وينطبق اخلسارة، أو الربح يف العادلة القيمة يف اإلختالفات تضمُت مع عادلة بقيمة وتقييمها
من  وكإستثناء تأمُت، لعقد الضمنية ادلشتقات تكن مل ما التأمُت لعقد الضمنية ادلشتقات على (39)الدويل

عقد  عن بالتخلي الوثيقة حامل خيار عادلة بقيمة تقيس ال وأن تفصل ال أن التأمُت شركة على فإن متطلباتو
األساسي،  التأمُت إللتزام ادلسجل ادلبلغ مقدار عن سلتلفا ادلمارسة سعر كان إذا وحىت زلددة، قيمة نظَت التأمُت

كانت  إذا التأمُت عقد يف ادلتضمن النقدي التنازل خيار أو ادلشروطة البيع خيارات على تنطبق ادلتطلبات أن إال
مايل   غَت متغَت بسبب أو ؤشر، امل أو السلعة أو ادللكية حقوق كسعر ادلالية التباينات بسبب زبتلف التنازل قيمة
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خيار  شلارسة على الوثيقة حامل قدرة كانت إذا ادلتطلب ىذا ينطبق وكذلك العقد، أطراف من بطرف زلدد غَت

 .ادلتغَت ىذا مثل يف تغيَت خالل من نشأت قد النقدي التنازل أو ادلشروط البيع
ادلالية  التقارير إلعداد الدويل للمعيار التنفيذ إرشادات ادلعايَت رللس أصدر فقد تقدم ما إىل باإلضافة     

ربتوي  اليت األساسية األداة عن زلددة شروطا تليب اليت الضمنية مشتقا فصل التأمُت شركة على وجب ،لذا(4)
 .خسارة أو ربح سواء بالتغَتات اإلعًتاف ويتم العادلة بالقيمة ادلشتقات وتقيم ادلشتقات، ىذه
عقد  تعريف بذاتو يليب الذي الضمٍت ادلشتق فصل إىل ربتاج ال التأمُت شركة أن على اإلرشاد أكد حيث     

التأمُت  لشركة احلالية احملاسبية السياسات كانت إذا شلنوعا ليس العادلة بالقيمة وقياسو فصلو أن إال التأمُت،
  .التأمُت عقود معيار يليب التغيَت ىذا وكان احملاسبية سياساهتا يف تغيَتا الشركة أجرت إذا أو الفصل، تتطلب

 اإليداع مكونات تجزئة:رابعا
مسموحا  أو من مطلوبا يكون احلاالت بعض ويف إيداعيا، ومكونا تأمينيا مكونا التأمُت عقود بعض تتضمن     
 :اآليت اإلعتبار بعُت األخذ ومع ادلكونات، ىذه بتجزئة التأمُت لشركة

 :التاليُت الشرطُت بتلبية مشروطة التجزئة-
 بعُت التأميٍت ادلكون أخذ دون أي منفصل بشكل اإليداعي ادلكون تقيس أن التأمُت شركة بإمكان كان إذا*

 ،اإلعتبار
 عن تنشأ اليت واحلقوق اإللتزامات كافة ربديد تتطلب ال التأمُت بشركة اخلاصة احملاسبية السياسات تكون أن*

 ،اإليداعي ادلكون
 منفصل بشكل اإليداعي ادلكون قياس التأمُت شركة بإمكان كان إذا مشروطة وغَت مسموحا هبا  التجزئة-

 ادلكون عن اليت تنشأ واحلقوق اإللتزامات بكافة اإلعًتاف تتطلب اخلاصة هبا احملاسبة سياسات كل وكانت
واإللتزامات،  احلقوق ىذه لقياس ادلستعمل األساس عن النظر بغض اإليداعي

 .منفصل بشكل اإليداعي ادلكون تقيس أن التأمُت شركة بإمكان يكن مل إذا شلنوعة التجزئة-
اإللتزامات  جبميع تعًتف أن التأمُت شركة من احملاسبية السياسات فيها تتطلب ال اليت احلالة على وكمثال     

العقد  أن إال التأمُت معيد من األضرار عن تعويضا ادلباشرة التأمُت شركة تتلقى عندما اإليداعي ادلكون عن الناشئة
وإذا  اإليداعي، ادلكون عن اإللتزام ىذا وينشأ القادمة، السنوات يف التعويض دفع بإعادة ادلباشرة التأمُت شركة يلزم

   الناشئاإللتزام ربديد دون كدخل ادلكون باإلعًتاف هبذا تسمح ادلباشرة التأمُت لشركة احملاسبية السياسات كانت
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 :يلي ما مراعاة العقد لتجزئة التأمُت شركة على وجب لذا واجبة، التجزئة فتكون

 ،التأميٍت ادلكون على ادلعيار ىذا تطبيق-
 ،اإليداعي ادلكون على (39) الدويل احملاسبة معيار تطبيق-

 أنو يطلب األخَت ىذا يشَت حيث التأمُت، عقود دلعيار التنفيذ إرشادات الدويل احملاسبة معايَت رللس أصدر     
 يف حالة مطلوبة غَت التجزئة تكون وقد إيداعي، مكون على ربتوي اليت عقودىا بعض ذبزئة التأمُت شركة من

 .اإليداعي ادلكون عن الناشئة احلقوق أو باإللتزامات إعًتافها
 التأمين  عقود في الالزمة اإلفصاح مالمح:المطلب الثالث

عن  اإلفصاح التأمُت شركة على غلب أنو إىل التأمُت عقود معيار يف الدويل احملاسبة معايَت رللس يوضح     
 .1التأمُت عقود من الناذبة ادلخاطر ومدى وطبيعة ادلعًتف هبا، ادلبالغ توضيح

متطلبات  تطبيق كيفية تضمنت وقد للمعيار، تنفيذ إرشادات اجمللس أصدر فقد تقدم ما إىل باإلضافة     
 :ىو التأمُت عقود معيار من اذلدف أن إىل ادلعيار أشار حيث اإلفصاح،

 ،التأمُت لشركة ادلالية البيانات يف التأمُت عقود عن الناشئة ادلبالغ وتعريف ربديد -
 .التأمُت عقود عن الناذبة ادلخاطر مدى طبيعة لتقييم ادلالية البيانات ىذه مستعملي مساعدة -

 الًتكيز الذي ومقدار ادلتطلبات ىذه لتلبية توليو الذي االىتمام مقدار ظروفها ضوء يف التأمُت شركة تقرر لذلك
 تضمُت ادلعلومات دون كاملة الصورة لعرض ادلعلومات ستجمع وكيف ادلتطلبات، من ادلختلفة اجلوانب يف ستبذلو

 .ادلادية اإلختالفات ذات
أو  اذلامة غَت التفاصيل من كبَت مقدار بإدخال إما اذلامة ادلعلومات ربجب ال حبيث توازن ربقيق وغلب     

 :ادلثال سبيل على سلتلفة، جوىرية خصائص ذلا اليت البنود بتجميع
 

                                                   

 :إىل إرجع التفصيل من دلزيدا-1
. 544-540  :ص .ص ذكره، سبق مرجع ، 2012 ادلالية التقارير إلعداد الدولية ادلعايَت -

-IASB, IASCF, International Financial Reporting Standard 4, p12 
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 يف زبتلف إفصاحات عادة تقدم التنظيمية االختصاصات من واسع نطاق يف تعمل كبَتة دولية تأمُت رلموعة-

 ،واحد إختصاص يف سلتصة تعمل التأمُت شركة من ادلقدمة اإلفصاحات عن التفصيل و واحملتوى الشكل
 حسب تقدًن ملخص يعترب فرديا نسبيا ىام عقد يكون ال وعندما شلاثلة، خصائص ذلا التأمُت عقود من العديد-

 ،مناسبا العقود فئات
 .نسبيا ىامة فردي عقد عن ومات ادلعل تكون أن ادلمكن من-

 بها المعترف المبالغ توضيح:اوال
يف  التأمُت عقود عن الناشئة ادلبالغ وتوضح ربدد اليت ادلعلومات عن تفصح أن التأمُت شركة على غلب     

  :يلي عما تفصح أن التأمُت شركة على لذا بياناهتا  ادلالية،
 ،والنفقات والدخل العالقة ذات واألصول التأمُت لعقود احملاسبية سياساهتا-
 بيانات التدفقات تعرض كانت إذا النقدية والتدفقات ادلعًتف هبا وادلصروفات والدخل واإللتزامات األصول-

 ،التأمُت عقود عن الناشئة ادلباشر األسلوب باستعمال النقدية
  ،التأمُت إعادة شراء يف خسارة أو كربح ادلعًتف هبا واخلسائر األرباح-
 تؤجل التأمُت ادلباشرة شركة كانت إذا ادلدة و هناية بداية يف مستهلك غَت يبقى الذي وادلبلغ للمدة اإلطفاء-

 ،التأمُت إعادة شراء عن الناشئة واخلسائر األرباح وتطفئ
 .إن وجدت الشراء وتكاليف التأمُت إعادة وأصول التأمينية اإللتزامات يف التغيَتات تسوية- 

 النقدية بالتدفقات يتعلق فيما التأكد وعدم والتوقيت المبلغ:ثانيا
 والتوقيت وعدم ادلبلغ فهم على ادلستخدمُت تساعد اليت البيانات عن تفصح أن التأمُت شركة على غلب     

 :يلي عما تفصح أن عليها وجب لذا التأمُت، عقود من ادلستقبلية النقدية بالتدفقات يتعلق فيما التأكد
 ،ادلخاطر ىذه زبفيف أجل من التأمُت عقود عن الناشئة ادلخاطر إدارة من أىدافها-
 النقدية يتعلق بالتدفقات فيما التأكد وعدم والتوقيت ادلبلغ على ادلادي التأثَت ذات التأمُت عقود وأحكام شروط-

 ،ادلستقبلية
 ذلك ادلعلومات يف دبا التأمُت إعادة بواسطة ادلخاطر زبفيف وبعد التأمينية قبل بادلخاطر ادلتعلقة ادلعلومات-

 :يلي دبا ادلتعلقة
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  ،عليها ادلادي األثر ذات ادلتغَتات يف للتغيَت ادللكية وحقوق واخلسائر األرباح حساسية*
 ،التأمينية ادلخاطر تركيزات*
 أول نشوء فًتة إىل ادلطالبات تطور عن اإلفصاح يرجع أن وغلب السابقة، التقديرات مع مقارنة الفعلية ادلطالبات*

 عشر من ألكثر تًتاجع أن دون دفعها ومواعيد دببلغ يتعلق فيما الوضوح عدم يشوب مبلغها يزال ال مادية مطالبة
 وميعاد مبلغها يشوب اليت بادلطالبات يتعلق فيما ادلطالبات ىذه عن لإلفصاح التأمُت شركة ربتاج وال سنوات،

 .سنة خالل عادة يزول الذي الوضوح عدم استحقاقها
 احملاسبة معيار؛ نطاق ضمن التأمُت عقود كانت إذا اإلئتمان وسلاطر الفائدة نسبة دبخاطر ادلتعلقة البيانات-

 ،(32)الدويل
 يتضمنها عقد اليت الضمنية ادلشتقات ضمن السوق سلاطر أو الفائدة نسبة دلخاطر بالتعرض ادلتعلقة ادلعلومات-

  .بذلك تقم ومل العادلة بالقيمة بقياسها مطالبة غَت التأمُت شركة كانت إذا األساسي التأمُت
 المالية األصول تحديد إعادة:ثالثا
 إعادة تتم أن دون دفعها ومواعيد دببلغ يتعلق فيما الوضوح عدم سياساهتا بتغيَت التأمُت شركة تقوم عندما     

 وتكون إعادة ،"اخلسارة أو الربح خالل من العادلة القيمة" أساس على ادلالية األصول كل أو بعض تصنيف
 قامت وإذا األوىل، للمرة ادلعيار ذلذا تطبيقها عند احملاسبية سياساهتا التأمُت شركة غَتت إذا مسموحة التصنيف

 عليها ينطبق  وبالتايل احملاسبية السياسة يف تغيَتا التصنيف إعادة تعترب ادلعتمدة سياستها على الحق تغيَت بإجراء
(. 8)الدويل احملاسبة معيار

 إتخاذ عملية ترشيد في المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار يقدمها التي المعلومات دور:المطلب الرابع
 القرارات

الرشيدة  القرارات إزباذ عملية يف دوره كامل يظهر ال معُت دلعيار احملاسيب اإلفصاح إن إىل ىنا اإلشارة غلب     
العالقة  ذات ادلعايَت تقدمو الذي اإلضايف واإلفصاح ادلعيار يقدمها اليت ادلعلومات بُت التكامل مراعاة بعد إال

وترشيدىا  القرارات إزباذ لعملية ادلرجوة الفائدة ادلعيار يقدمها اليت ادلعلومات ربقق ولكي ادلعٍت، ادلعيار بنشاط
وادلستندة  ادلعلومات ىذه فيها تتسم إن غلب اليت السمات من رلموعة ىناك فإن منها ادلتوخاة األىداف لتحقيق

    الدويل  ادلعيار يقدمها اليت ادلعلومات يف تتوفر اليت السمات رلموعة يلي وفيما عليها، للحكم نوعية معايَت إىل
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احلصر  ال ادلثال سبيل على يقدمها اليت ادلعلومات لطبيعة أمثلة مع التأمُت، عقود :(4) رقم ادلالية التقارير إلعداد
 .القرارات إزباذ عملية ترشيد يف ودورىا

 1القرار متخذ تأكد عدم درجة تقليل في اإلسهام:اوال
ترتبط  ذلا التابعة واإلدارات العليا الشركة إدارة تتخذىا اليت للقرارات بالنسبة التأكد عدم درجة تقليل إن     

ادلرتبطة  تلك السيما الشركة تواجو اليت ادلخاطر عن ادلعتمد احملاسيب النظام إفصاح دقة دبدى األساس بالدرجة
ادلخاطر  عن اح اإلفص دقة إىل النظر يتطلب األمر فإن البحث دبوضوع األمر تعلق وبقدر التشغيلية، باألنشطة

النظام  من ادلقدمة ادلعلومات إن إىل اإلشارة من بد ال وىنا التأمُت، إعادة وعقود التأمُت بعقود العالقة ذات
  ادلستخدمُت إىل ادلقدمة ادلعلومات من تفصيال أكثر بكوهنا سبتاز الداخليُت ادلستخدمُت إىل ادلعتمد احملاسيب

احتياجات  يليب اإلفصاحُت كال إن ،(ادلالية السنة خالل بالدورية سبتاز رية إستمرا الداخليُت فضال عن كوهنا أكثر
 .القرار إزباذ عملية من يتحملها ودرجة ادلخاطر اليت القرار ادلتخذ طبيعة إىل استنادا ادلعٍت ادلستخدم
 اليت سلاطر التأمُت عن معلومات بتقدًن التأمُت شركة يلزم (4) رقم التقارير إعداد معيار فإن السمة ىذه ولتحقيق

 لشركة الوضع ادلايل تقييم من ؽلكنهم حبيث التنفيذي والرئيس اإلدارة رللس إىل داخليا الالزمة ادلعلومات مع تتفق
 إصبالية تعرضات عن تفيد قد اليت للمخاطر التعرض حول معلومات عن فضال النقدية، وتدفقاهتا وأدائها التأمُت
 برنامج أو نطاق طبيعة يف جوىريا تغيَتا تتوقع التأمُت شركة كان إذا خاص وبشكل التأمُت إعادة من وصافية
 إعادة التأمُت عن الناشئة اإلئتمان سلاطر بتحليل متصل التأمُت إعادة قبل التحليل كان إذا أو التأمُت إعادة

 .فيو احملتفظ
 القرار متخذ معرفة زيادة في اإلسهام:ثانيا
 غَت ادلقبوضة، والسيما األقساط كافة عن باإلفصاح التأمُت شركات (4) رقم التقارير إعداد معيار إلزام إن     

 التأمُت، وكذلك لشركة بعد سبرر مل إ هنا إال وسطاء أو وكالء قبل من احملصلة واألقساط واإلنقضاء، التجديد
 فضال إمكانية رمسلتها ومدى الشراء تكاليف لطبيعة ووصف الوثيقة، حلامل تدفع اليت األخرى التكاليف أو الرسوم

  من األخرى التعويض وإجراءات اإللتزام، مالءة إختبارات و ادلطالبات معاجلة وتكاليف ادلستحقة، ادلطالبات عن
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 ادلالية مستخدم البيانات معرفة زيادة يف كبَت بشكل يساىم فيها احملتفظ التأمُت إعادة ومعامالت ثالث طرف

  العليا اإلشرايف لإلدارة والدور والتنفيذية الوسطى اإلدارات والسيما التشغيلية القرارات إزباذ يف دلساعدتو الداخلي
 فإن آخر ومن جانب رية، واإلستثما التمويلية القرارات إزباذ يف العليا اإلدارة مساعدة وكذلك القرارات ىذه على
  ودبا اإللتزام مالءة معرفة يف ادلستخدم يساعد ادلستحقة ادلطالبات ومقدار ادلقبوضة غَت ونسبتها األقساط معرفة
 عالقة ذات أية قرارات أو القدؽلة العقود ذبديد أو اجلديدة التأمُت بعقود العالقة ذات القرارات إزباذ عملية يدعم

 .التأمينية بالعملية
 1المالئمة:ثالثا
تساىم  عندما احملاسبية ادلعلومات من القرار متخذ استفادة مدى معرفة خالل من اخلاصية ىذه ربقيق ؽلكن     
ولكي  ادلتخذ، ؽلثل القرار الذي األفضل البديل ربديد يف وادلساعلة أمامو ادلتاحة البدائل تقليل يف ادلعلومات تلك

 :اآلتية الفرعية اخلصائص أن يتوفر فيها مالئمة غلب ادلعلومات تكون
 القرار إلزباذ ادلناسب الوقت يف تصل مل إن للمعلومات قيمة ال إنو ادلعروف من:المناسب الزمني التوقيت-

 إعداد معيار تطبيق وإن مناسبا، وذبهيزىا تشغيلها وقت يكون إن غلب مناسبا توقيت ادلعلومات يكون ولكي
 وىو ادلالئم الزمٍت التوقيت ميزة ربقيق يف كبَت خلل إىل سيؤدي اليدوية احملاسبية النظم  يف(4)رقم ادلالية التقارير

 يف أما مرتفعة، ستكون التأمُت شركات يف احملاسيب العمل كلفة إن كما القرارات، عملية إزباذ يف سلبا سيؤثر ما
 غٌت ال اليت التأمُت شركات يف ماسة حاجة تعد واليت ادلعلومات وتكنولوجيا اإللكًتونية احملاسبية النظم اعتماد ظل
 ىذا فإن احملاسبية، النظم ومنها الثالثة األلفية ظل يف أنشطتها كافة يف التكنولوجيا ادلتقدمة اعتماد عن ذلا

 القرارات إزباذ لعملية ادلفيدة البيانات تقدًن يف ادلالئم التوقيت وػلقق تكاليف التشغيل سيخفض اإلعتماد
 .منها ادلستفيدة اجلهات ودلختلف

 على القدرة فيها تكون إن يفًتض احملاسبية ادلعلومات يف ادلالئمة خاصية تكتمل لكي:التنبؤ على القدرة-
 إذا للمستقبل، ىي والقرارات القرارات زبدم احملاسبية ادلعلومات إن طادلا ادلستقبلية التنبؤ للتقديرات يف ادلساعدة

 يف ادلتوقعة بالنتائج مستخدميها معرفو ربسُت يف ادلساعدة على القدرة احملاسبية يكون للمعلومات أن البد
  احملاسبية بادلعلومات األمر تعلق بقدر التنبؤ على القدرة إن احلالية، توقعاتو تصحيح أو إىل تعزيز تؤدي أو ادلستقبل
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 األمر تعلق وبقدر سليم، بشكل واخلارجة الداخلة ادلستقبلية النقدية التدفقات توقع وقدرهتا على أساسا ترتبط

  احملاسيب النظام يقدمها اليت والنوعية الكمية اإلفصاحات خالل ومن فإنو (4) رقم إعداد التقارير معيار دبخرجات
 ىذا وإن السيما احملتمل وتأثَته لو التعرض ؽلكن الذي اخلطر طبيعة فهم من ؽلكن ادلستخدمُت إليو، ادلستند

 ىذه إلدارة تستخدمها اليت واألساليب وسلاطرىا أنشطتها اإلدارة فيها تدير اليت مع الكيفية يتوافق اإلفصاح
والسلبية  اإلغلابية النقدية التدفقات بشأن تنبؤية قيمة ذات بيانات يقدم إن ىذا األسلوب شأن ومن ادلخاطر،

 يف فاعلية أكثر وىو ادلعيار، ىذا متطلبات مع تتوافق ال وأساليب فرضيات ادلبنية على ادلعلومات من أعلى
. الزمن مدى على اخلارجية البيئة يف والتطورات اإلدارة وتقنيات ادلخاطر يف إدارة ادلستمر التغيَت مع التكيف

 العكسية التغذية خالل من والتقييم الرقابة يف إستخدام إمكانية احملاسبية للمعلومات تكون إن:الرقابية القيمة-
 احملاسبية للنظم الرقابية القيمة ترتبط الكفاية، عدم أو اإلستخدام سوء عن تنتج إن ؽلكن اليت وتصحيح األخطاء

 اليت ادلعلومات خالل من شلكن حد أدىن إىل زبفيضها مث ومن التأمُت سلاطر إدارة يف مساعلتها ابتداء دبدى
 دلخرجات ادلستخدمة اخلارجية اجلهات عن فضال والتنفيذية والوسطى العليا الشركة إدارات إىل يقدمها ادلعيار
الشركة  من ادلعيار يطلب الدور ذلذا واستنادا التأمينية، ادلخاطر إدارة يف مهم دور ذلا سيكون واليت النظام احملاسيب

تتضمن  وقد تأمينها، ادلنوي ادلخاطر على وادلوافقة إختيار فيها دبا التأمُت سلاطر قبول االفصاح عن سياساهتا يف
التأمُت  عقود طبيعة مع متناسبا يكون كما احملددة الكمية والبيانات السردي الوصف من مزغلا اإلفصاحات ىذه

التعرض  ومراقبة يف تقييم التأمُت شركة تستعملها اليت لألساليب وصف وكذلك التأمُت، لشركة النسبية وأعليتها
الشركة  تتبعها اليت األساليب عن فضال ورلملها ادلختلفة ادلؤمنة ادلخاطر من لنوع لكل بالنسبة التأمُت دلخاطر
 .التأمُت إعادة إستخدام مثل التأمُت ادلخاطر نقل من للحد

 القرارات نتائج تقييم مث ومن السابقة توقعاتو صحة تقييم يف ادلعلومات مستخدم تساعد اهنا:العكسية التغذية-
 وتقوم للمعلومات، التنبؤية القيمة خاصية عن أعلية تقل ال العكسية التغذية إن التوقعات، ىذه على بنيت اليت

 على ومقدرة للمستقبل بالنسبة تنبؤية قيمو فلها مزدوج بدور ادلالية والقوائم التقارير تقدمها اليت ادلعلومات احملاسبية
 .القرار متخذ لدى التأكد عدم حالو زبفيض إىل تؤدي مث ومن ادلاضية القرارات لنتائج التغذية العكسية

 التأمُت دلعيار شركة اعتماد عند أعلية تقل ال وإهنا زلاسيب، نظام ألي ادلهمة احللقات من العكسية التغذية تعد
النظام  ىذا دلخرجات دورية مراجعة يتطلب ادلعيار ىذا فإن لذا التأمُت، عقود دلعاجلة (4) رقم التقارير إعداد
ادلعيار   ىذا وأىداف عام بشكل ادلعتمد احملاسيب النظام أىداف لتحقيق والالزمة الضرورية التعديالت وإجراء



فاعلية محاسبة عقود التامين في اتخاذ القرارات :الفصل الثاني
ويف  التأمينية اإللتزامات يف احلركات عن التأمُت شركة تفصح العكسية التغذية إىل واستنادا لذا خاص، بشكل
  فضال ادلقارنة البيانات ومتضمنة كامل مالية تقارير عنها تعد اليت السابقة الفًتات كافة يف التأمُت إعادة أصول

 إستحقت اليت وادلبالغ الفًتة، و هناية بداية يف ادلسجلة ادلبالغ سالمة من للتحقق الالزمة ادلطابقات عن إجراء
 اإلفصاحات من وغَتىا الفًتة خالل فيها ادلعًتف القيمة زبفيض وخسائر الفًتة، خالل وإالطفاء الفًتة خالل

 .ادلعيار يستلزمها اليت الكمية الكمية وغَت
 1المعلومات في الموثوقية:رابعا
دببدأ  اإلىتمام يستلزم وىذا فيها والثقة عليها لإلعتماد كاف بقدر تتمتع أن احملاسبية للمعلومات البد     

كوهنا تعرب تعبَتا صادقا   ادلعيار، يقدمها اليت بادلعلومات القرار متخذ ليطمئن واحليادية التحيز وتقليل ادلوضوعية
من  السمة ىذه ربقيق وؽلكن سبثيل، أفضل الوحدة أعمال نتائج وسبثل اإلقتصادية للوحدة ادلايل ادلركز عن وحقيقيا
 :اآليت خالل

 وخالية وأمينة سليمة بصورة فيها اخلاصة األحداث عن معربة احملاسبية ادلعلومات تكون أن غلب:التعبير صدق-
 وادلصروفات الدخل دلصادر مفصال ربليال تقدم أن التأمُت شركات من ادلعيار يستلزم كما متعمد، أي تالعب من

ادلعروض  الدخل لبيان مكملة كبيانات أو الدخل بيان يف احلالية للفًتة التأمُت وإعادة التأمُت بنشاط ذات العالقة
 كافة إعتماد ادلعيار يتطلب كما الفًتة، خالل مواجهتها سبت اليت للمخاطر ربليل يقدم تقليدي،كما بشكل

 وذلك ادلباشرة العالقة ذات التأمينية باإللتزامات يرتبط ما وكذلك احلقائق تلك إلظهار ادلمكنة ظلاذج القياس
 ىذه بعض تأجيل ادلباشرة التأمُت شركة من تتطلب القياس ظلاذج بعض إن كما القياس، ظلاذج بإستخدام بعض
 غلعل ذلك كان إذا أخرى فًتة أو العالقة ذات للمخاطر التعرض فًتة مدى على وإطفائها األرباح واخلسائر

 .ادلتعددة وانبو بج النشاط التأميٍت عن التعبَت يف مصداقية ادلالية أكثر البيانات
 إن ؽلكن مقصودة بصورة و هتيئتها ادلعلومات على احلصول عملية على التأثَت عدم أي:(التحيز عدم) الحياد-

 أثر عن ووصفيا كميا اح اإلفص التأمُت شركة من ادلعيار ىذا يتطلب آخر، دون معُت خدمة مستخدم يف تساىم
 الفًتات أو احلالية الفًتة على األثر ذات التأمُت وإلتزامات أصول لقياس ادلستخدمة يف الفرضيات التغيَت

  خاص وبشكل ادلختلفة، الفرضيات يف التغيَتات أثر عن منفصل بشكل تفصح قد شركة التأمُت إن ادلستقبلية،
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 ويف ادلالية البيانات مستخدمي من العديد صاٌف يف يكون ما وىو سليب أثر ذو الفرضيات يف بعض التغيَت كان إذا
العديد  حساب على التأمُت شركة صاٌف يف وىو أخرى يف إغلابية آثار ذو يكون بينما شركة التأمُت، صاٌف غَت
  يسعى (4) رقم ادلالية التقارير إعداد معيار إن جلي بشكل يتضح ىذا ومن ادلالية، مستخدمي البيانات من

 .آخر دون ما مستخدم على احلقيقة ىذه أثر طبيعة عن النظر وبغض التأمُت بنشاط ذات العالقة احلقائق إلظهار
 قليلة حاالت يف إال ادلعاجلات ذلذه بدائل دون زلددة زلاسبية معاجلات من ادلعيار قدمو ما إن:التحقق قابلية-

 عن اإلفصاح مع (10) رقم الدويل احملاسبة ومعيار (8) رقم الدويل احملاسبة معيار متطلبات مع ودبا يتوافق جدا
اعتماد  إىل إستند ما إال التقديرات، على اإلعتماد تقليل عن فضال احملاسبية والسياسات البدائل التغيَت يف أثر

 كبَت بشكل ساىم ولقد ادلالية البيانات موثوقية لتحقيق ادلالئمة وربيز ادلوضوعية يف التحيز من حد شلكن أدىن
 من ادلالية البيانات إعداد مت إذا فيها التباين من شلكن حد بأدىن ؽلتاز العالقة ذات للحسابات تبويب نقدي تقدًن
 .للتحقق القابلية صفة ػلقق ما وىو من معد أكثر قبل

 1المقارنة قابلية:خامسا
الدراسة  يسهل دبا منو التحقق شلكن أمرا ادلقارنة ذبعل اليت اخلصائص سباثل ىو ادلقارنة قابلية ىدف إن     

التأمُت  لعقود احملاسبية ادلعاجلات كافة إن وغَتىم، وادلستثمرين الدائنُت بواسطة القرارات وإزباذ والتنبؤ والتحليل
 التأمُت لشركة بالنسبة للمقارنة بالقابلية فإهنا ستمتاز بالثبات اتسمت إذا ادلختلفة احملاسبية النظم يف الواردة

 ادلهم وإظلا اجملردة للمقارنة القابلية ربقق ليس ىو ادلهم وإن ما، لسنة ادلختلفة التأمُت لشركات بالنسبة أو عربالزمن
 عملية ترشيد يف دورىا عن فضال ادلقارنة ىذه ونتائج ادلقارنة عملية تتضمنها اليت احملاسبية ادلعلومات طبيعة ىو

 احملاسبية، وغَت احملاسبية (4) رقم التقارير إعداد معيار يقدمها اليت التفصيلية ادلعلومات طبيعة وإن إزباذ القرارات،
 كل يف التأمُت عقود مستوى على قدم إفصاح أفضل سبثل وصفية أم كانت كمية مالية، غَت أم مالية كانت

 .احملاسيب الثبات دببدأ اإللتزام مع ادلعيار متطلبات بكافة الكامل اإللتزام ظل يف السيما ادلعتمدة األنظمة احملاسبية
التجانس :سادسا

    يتضمن تطبيق و ألخر، وقت من موحدة بطريقة عنها والتقرير اإلقتصادية األحداث تسجيل يعٍت الثبات إن     
  كذلك تطبيق و ألخرى فًتة من الزمن عرب الواحدة الشركة يف ادلماثلة األحداث على احملاسبية اإلجراءات نفس
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  معيار إعداد أكد وقد ادلالية، القوائم عناصر من عنصر لكل بالنسبة واإلجراءات القياس وطرق ادلفاىيم نفس

 تغيَتىا عرب وعدم ادلماثلة األحداث على احملاسبية واإلجراءات السياسات اعتماد وجود على (4) رقم التقارير
 سلتلفة زلاسبية سياسات اعتماد عند ادلالية البيانات دلستخدمي أفضل إفصاح إىل ذلك أدى إذا إال الزمن،

معدالت  يف التغيَت أثر ومنها احملاسبية والسياسات والفرضيات التقديرات يف التغيَت أثر عن اإلفصاح ووجوب
 .اإللتزام مالءة رات إختبا تطبيق نتيجة فيها ادلعًتف اخلسائر عن فضال الفائدة أسعار وتغَتات اخلصم
 1اإلقتصادية التكلفة:سابعا
 ادلنافع اليت معرفة ضرورة إىل يؤدي ذلك فإن مث ومن معينة، موارد توظيف احملاسبية ادلعلومات إنتاج يتطلب     
ادلعلومات   على احلصول تكلفة بُت يوازي أن القرارات متخذ فعلى لذلك ادلعلومات، ىذه مثل توفَت عن تنتج

بقيمة  يعرف ما وىو ادلضافة ادلعلومات تلك من اإلقتصادية الوحدة على تعود سوف اليت ادلنفعة أو والفائدة
 على احلصول عدم ىو الرشيد القرار فإن منفعتها عن تزيد ادلعلومات على احلصول تكلفة كانت فإذا ادلعلومات،

 .ادلعلومات ىذه
 قياسا ببدائل جدا عالية منفعة ذات (4) رقم التقارير إعداد معيار يقدمها اليت ادلعلومات إن فيو شك ال شلا     

 ادلعيار كثَتة ىذا ظل يف عنها اإلفصاح ادلطلوب ادلعلومات ىذه ولكن التأمُت، لعقود األخرى احملاسيب القياس
 تتجاوز ادلنفعة وقد أيضا مرتفعة اليدوية األنظمة ظل يف إعدادىا تكاليف وإن كبَت، بشكل ومفصلة ومتنوعة
 كافة أنشطة يف عنها غٌت ال اليت ادلعلومات وتقنية التكنولوجيا عصر ىو احلايل عصرنا وألن ولكن منها، ادلتوقعة

 ومنها تكاليفها وزبفيض ادلختلفة األنشطة أداء يف مباشر أثر ذلا سيكون واليت التأمُت شركات وخصوصا الشركات
 احملاسبية حجم ادلعلومات زيادة يف كبَت بشكل يساىم ادلعلومات تكنولوجيا اعتماد إن ادلعلومات، إنتاج تكاليف

 إن كما شلكنة، كلفة وبأقل الالزمة وبالسرعة وتفصيالهتا اجلزئية ادلعيار يتطلبها اليت والتحليالت وإالحصائيات
 معاين الفهم وإدراك حيث من ادلستخدمُت بُت التفاوت وتراعي تساعد أن ؽلكن اإلضافية ادلعلومات ىذه

 .عنها بإالفصاح التامُت شركة الدويل ادلعيار يلزم اليت ادلعلومات
النسبية  األىمية:ثامنا
   التقارير رقم إعداد معيار عنها يفصح اليت احملاسبية للمعلومات النوعية اخلصائص جلميع حاكمة صفة ىي     
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  أو كان إدراجو إذا نسبيا ىاما يعد معينا بندا فإن ادلالئمة يف فكما ومكونا ا، ادلالئمة خاصية األخص وعلى( 4)

قرارات  على ادلؤثر البند فإن ادلستهدفُت، ادلستخدمُت لدى اذباىو يغَت حبيث القرار إزباذ يف يؤثر حذفو
القوائم  يف وكميا وصفيا عنو اإلفصاح وغلب نسبيا ىاما يعد وادلقًتحُت احلاليُت واخلارجيُت الداخليُت ادلستخدمُت

إفصاح  يتضمن الدويل ادلعيار فإن تناولناىا اليت السابقة الفقرات يف إليو اإلشارة سبت وكما ادللحقة، والتقارير ادلالية
ادلالية  التقارير مستخدم ػلتاجها اليت زلاسبية غَت أم زلاسبية أكانت سواء ادلهمة التأمُت عقود خصوصيات لكافة

الداخليُت  للمستخدمُت القرارات إزباذ عملية يف تؤثر قد ماديا مهمة معلومة توجد وال القرارات، إزباذ عملية يف
 .عنها واإلفصاح تقدؽلها وجوب إىل الدويل ادلعيار يشَت مل اخلارجيُت أو

 1للفهم القرار المعلومات متخذ مستخدم قابلية:تاسعا
 :علا رلموعتُت إىل التأمُت، شركات تقدمها اليت احملاسبية ادلعلومات مستخدمو تقسيم ؽلكن     

 التأمُت شركات أنشطة بإدارة عملها يتصل اليت األطراف كافة اجملموعة ىذه تتضمن:الداخليين المستخدمون-
 ادلعلومات ػلتاجون الذين ومن ادلوضوعية األىداف ربقيق سبيل يف والبشرية اإلقتصادية مواردىا وإستخدام

 ادلراقبة مكتب وادلتابعة، التخطيط وأجهزة اإلشرافية، وادلستويات الوسطى العليا واإلدارة اإلدارة ىم احملاسبية
 .أنفسهم والعاملُت وادلهنية، العمالية واإلربادات والروابط والنقابات الداخلية،

احلاليون،  الدائنون وادلرتقبون، احلاليون ادلستثمرون من و تتكون ىذه اجملموعة:الخارجيين المستخدمون-
 اجلمهور، عن فضال ادلختلفة الدولة مؤسسات والدارسُت، الباحثُت  العمالية، النقابات ادلاليون، ادلستشارون

 .التأمُت نشاط شركة مع مباشرة عالقة ذلم والذين
 شركة التأمُت يف احملققة األرباح ومستويات ادلايل الوضع عن ادلعلومات إىل ػلتاجون ادلعلومات مستخدمي إن     

 وىو أمر مستقبلها، عليو سيكون دبا التنبوء على أساسا تعتمد واليت بادلستقبل ادلتعلقة القرارات إزباذ ألغراض
ادلستقبل  مع تتعامل رات القرا معظم إن ذلك معُت قرار إزباذ حالة يف ادلستقبل يف سيحدث ما بتقدير يتعلق

من  مستوى كل يزود ادلعلومات نظام إن كما الشركة، على إنعكاساهتا وربديد احملتملة وادلتغَتات واذباىاتو
وجوب  يتطلب شلا ادلالئم، والشكل ادلناسب الوقت يف القرار إزباذ لعملية ادلالئمة اإلدارية بادلعلومات ادلستويات

ادلصادر   من وحديثة شاملة عامة ومعلومات الدنيا اإلدارية ادلستويات يف والدورية التفصيلية ادلعلومات توفَت
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وطبيعة  وتتوافق ادلعلومات، نظام ضمن للمعلومات ىرم وجود يفرض شلا العليا للمستويات واخلارجية الداخلية

 .التأمُت شركة ضمن القرار صنع ادلستويات من مستوى لكل الالزمة ادلعلومات
 دقة ىذه يف تكمن القرارات إزباذ عملية يف (4) رقم التقارير إعداد معيار يقدمها اليت ادلعلومات أعلية إن      

 بفقراتو ادلتعددة، ادلبحث ىذا يف إثباتو مت ما وىو احملددة لألغراض ومالئمتها مصادرىا ونزاىة وصحتها ادلعلومات
 :وعلا ادلعيار يقدمها اليت ادلعلومات دلنفعة زلددا سبثل مشكلتُت ىنالك وإن

 لدى  قصورا ؽلثل وإظلا ادلعيار يف قصورا ؽلثل ال احملدد ىذا إن :لو المقدمة للمعلومات القرار متخذ فهم عدم*
 اليت للمعلومات الكايف الفهم لو احملاسبية ادلعلومات مستخدم إن يفًتض الدولية ادلعايَت رللس ألن القرار، متخذ

 ،لديو والعاملُت دبستشاريو اإلستعانة خالل من بالتبعية أو أصالة احملاسيب النظام يقدمها
 يف العاملُت  احملاسبُت يتحملو القصور ىذا إن :المحاسبي النظام يقدمها التي المعلومات شمولية في قصور*

 ادلعلومات كافة عن باإلفصاح اإلدارة ألزم ألنو ،(4) رقم التقارير إعداد معيار يف قصورا يعد وال التأمُت شركات
.  الضرورية
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 :خالصة

إىل  الشركات حاجة وزيادة األعمال بيئة يف ادلعاصرة التطورات الدولية ادلايل اإلبالغ معايَت رافقت ولقد     
الطرق  ليحدد التأمُت عقود معيار فجاء ادلختلفة، القرارات إزباذ يف عليها اإلعتماد ؽلكن مفيدة مالية معلومات

بادلعاجلات  قيامها وعند التأمُت، لشركات ادلايل ادلركز على تؤثر اليت واألحداث العمليات لقياس إتباعها غلب اليت
  .بادلعيار عالقة ذلا أخرى معايَت ضمنيا التأمُت شركات تستخدم IFRS4 التأمُت عقود معيار وفق احملاسبية

موحدة  طريقة على اإلصباع لتحقيق التأمُت عقود معيار بإصدار الدولية احملاسبة معايَت رللس قام ولقد     
التأمُت  لعقود احملاسبية ادلعاجلات أساليب ربسُت أجل من وذلك العامل، حول التأمُت ألعمال احملاسبية للمعاجلة

وكذلك  التأمُت، عقود من ادلتأتية ادلالية القوائم يف الظاىرة القيم طبيعة وتبيان لتحديد ادلناسب اإلفصاح وإستخدام
النقدية  بالتدفقات ادلرتبطة التأكد عدم وظروف وتوقيت مبلغ ربديد من ادلالية القوائم مستخدمي دلساعدة

 .التأمُت عقود عن تنتج اليت ادلستقبلية
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

: الفصل الثالث
    دراسة تطبيقية           

 

 

 

 

 

 

 

 



 دراسة تطبيقية:لثالفصل الثا
: تمهيد
يقوم  حيث اإلقتصادي، الرخاء وربقيق الربح تستهدف اليت ادلالية ادلؤسسات بُت من التأمُت شركات تعد     

خالل  من وذلك ذلا يتعرضون قد اليت األخطار من وتأمينهم لألفراد إجتماعية خدمات تقدًن على نشاطها
  وتقدًن ادلالية األوراق يف رىا إستثما ليعاد األموال ذبميع على تعمد أهنا كما ربققها، احملتمل اخلسارة تقليص

أكمل  على أنشطتها تؤدي ولكي التسويقي، والنشاط العمليات إدارة يف تتمثل رئيسية بوظائف وتقوم القروض،
  بو تتمتع دلا ونظرا مستقبال، ادلتوقعة يستهان هبااتغطية التزاماهتا ال أموال رؤوس تكوين على تعمل أن غلب وجو
العمليات  كافة ورقابة تنظيم لتكفل التشريعات من العديد إصدار نتاجو كان خاص إىتمام الدولة أولتها أعلية من

علمية  بطريقة أدائها تقييم إمكانية إىل الوصول أجل من وذلك خارجو، أو الوطٍت الًتاب داخل تتم اليت التأمينية
 .اجملاالت شىت يف إقتصادية ربوالت تسوده جو يف وبقائها إستمراريتها تضمن حىت
 العمليات ادلالية تسجيل يف احملاسبية والقواعد بادلبادئ اجلزائر يف التأمُت شركات عمليات على احملاسبة تلتزم     
 يف هناية اخلتامية ادلالية البيانات إعداد لغرض الدفاتر يف تبويبها يتم مث ذلا، ادلؤيدة والوثائق ادلستندات خالل من
  .الدولة طرف من ادلتبعة واألنظمة بالقوانُت وترتبط سنة، كل

 أما  ، التنظيم احملاسيب لشركات التامُت اجلزائريةاألول ادلبحثيتناول ىذا الفصل ثالث مباحث ، ضم يحيث     
اىل دراسة  فيو تطرقنا الثالث ادلبحثو SAA  يتمحور حول نظرة حول الشركة الوطنية للتامُتالثاين ادلبحث

  .SAAادلخطط احملاسيب لشركة التامُت 
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الجزائرية  التأمين لشركات المحاسبي التنظيم :االول المبحث
 نوفمرب 25يف  والصادر 11-07رقم القانون خالل من تبنيو مت والذي اجلزائري ادلايل احملاسيب النظام      ػلدد
 لشركات احلسابات مسك قواعد ، 2008 ماي 26 يف ادلؤرخ  156-08: رقم التنفيذي ادلرسوم  وكذا2007
 ولقد وضعت احملاسبة، ىذه عن الناذبة ادلعلومات ونقل عرض وطرق وضعها كان أيا اجلزائر يف العاملة التأمُت
 وإعادة التأمُت التأمُت شركات من يتطلب الذي األمر للتأمُت، القطاعي ادلايل احملاسيب للنظام وفقا احملاسبية القيود

 معلوماهتا احملاسبية معاجلة ؽلكن حىت احملاسبية اإلجراءات ىذه وتطبق النظام، ىذا ألحكام عملياهتا وفقا تسجيل
 .وسليمة متسقة بطريقة

 التأمين شركات بنشاط المتعلقة العمليات لمختلف المحاسبية التسجيالت:المطلب االول
على  ووجب اجلزائر، يف ادلايل احملاسيب النظام لتوافق التأمينية العمليات دلختلف احملاسبية ادلعاجلات      عدلت

احملاسبية  التسجيالت كانت لذا دورية، وبصفة منتظمة بطريقة حساباهتا سبسك أن التأمُت وإعادة التأمُت شركات
 :يلي كما التأمُت شركات أنشطة دلختلف

 التجديد وأقساط الجديدة التأمين وثائق استحقاق أقساط:اوال
يتم  وال اجلديدة الوثائق إصدار عند التأمُت لشركات تستحق اليت األقساط ىي اجلديدة التأمُت أقساط      إن
تتقاضاىا  اليت األقساط ىي التجديد أقساط وإن األول، القسط يدفع أن بعد إال للمؤمن التأمُت وثيقة تسليم

النوعُت  كال استحقاق عند التأمُت، وثائق سريان رار إستم مقابل لو ادلؤمن من زلددة مواعيد يف التأمُت شركات
وغلب  مرفقة، وثائق ومع "ادلنتجات يومية" 700 رقم اليومية ويف التأمُت شركات بسجالت تسوية قيد إثبات يتم
إنقطاع   غَت من وذلك فيها، يوم أخر إىل السنة يف يوم أول من زمٍت وبًتتيب التأمُت، فروع جلميع مرقمة تكون أن

 :يلي كما احملاسيب التسجيل ويكون
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 :يلي ما وفق احملاسيب التسجيل يكون األشخاص على التأمُت أقساط حالة ويف  
 
  
 
 
 
 

 
 
 

 :يلي كما زلاسبيا تسجيلها يكون الصادرة، لألقساط تسديد ىناك يكون ال وعندما    
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 تسجل أن التأمُت شركة على السداد، يستطيع وال فيو مشكوك لو ادلؤمن وكان األقساط تسديد أجل حان وإذا

 :التايل القيد
 
 
 
 
 
 المستحقة واألقساط الجديدة التأمين وثائق أقساط تسديد:ثانيا

 القيد يف يسجل لو ادلؤمن قبل من وادلستحقة منها اجلديدة ادلستحقة التأمُت وثائق أقساط سداد يتم      عندما
 51رقم اليومية يف أو نقدا، التأمُت قسط دفع لو ادلؤمن كان إن " نقدا التحصيالت يومية " 530 رقم اليومية

 :كمايلي احملاسيب التسجيل ويكون ،"بنك التحصيالت يومية"
 
 
 
 
 
  ،بدون رصيد التأمُت شركة وجدتو ربصيلو وعند لو ادلؤمن قبل من بنكي شيك طريق عن التسديد حالة يف أما
 :التايل القيد يكتب احملاسب فإن
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 :يلي كما احملاسب يسجلها واليت مالية، مصاريف عليها تًتتب األقساط ربصيل عملية إن
 
 
 
 
 
 

 
 

 التأمين وثائق تسويق عمولة استحقاق:ثالثا 
ذلؤالء  تستحق أن ذلك على ويًتتب مساسرة، أو وكالء خالل من التأمُت وثائق تسويق عملية تتم ما      غالبا

عمولة  حساب على تثبت العمولة استحقاق وعند ادلستحق، القسط من نسبة أساس على ربسب عمولة الوكالء
 :اآلتيُت القيدين يف يظهر وكما التأمُت وكالء حساب على ربميلها مث ومن ادلستحقة التأمُت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دائن    مدين                                                 التاريخ                          الحساب
 التأمُت شركات عاتق على مسددة مالية مصاريف /ح      6682000
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 لو ادلؤمن عاتق على مسددة مالية مصاريف /ح       4160000

 
 

 البنك /ح                                                        5120000

 دائن     مذين                                                        التاريخ                            الحساب
 التأمُت عمولة /ح  72121         

 ادلستحقة التأمُت عمولة /ح   7290210                                
 

 ادلستحقة التأمُت عمولة /ح  7290210      
 للتأمُت عام وكيل /ح         4121                               



 دراسة تطبيقية:لثالفصل الثا
 إىل عدة العمولة مبلغ ذبزئة يتم ادلستلمة األقساط دببلغ قياسا ادلستحق العمولة دلبلغ النسبية األعلية بسبب

 وعند سداد العامل، دول من العديد يف فيو معمول ىو كما سنوات ثالث الزمنية الفًتة تكون ما وغالبا سنوات،
 :اآليت القيد يسجل الوكالء إىل العمولة مبلغ
 
 
 
 

 التأمين عقود إلغاء:رابعا 
 ادلسجل وعند بالربيد إنذار ذلم يرسل السداد عدم وعند ادلستحقة األقساط لتسديد مهلة ذلم ادلؤمن      ؽلنح

 يف ادلؤمن ذلم قبل من تسديدىا يتم مل واليت ربصل مل اليت األقساط قيمة حبصر احلسابات إدارة تقوم ادلدة إنتهاء
   :يلي كما حالتُت وفق ادللغاة الوثائق على ادلستحقة ادلصاريف وزبفيض إطفائها لغرض احملددة، آجاذلا

 :ممنوحة حسومات بدون التأمين عقود إلغاء :األولى الحالة*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دائن    مدين                                                   التاريخ                         الحساب
 للتأمُت عام وكيل /ح 4121         

 البنك /ح 5120000                        

  دائن   مدين                                                   التاريخ                         الحساب
 اجلارية للدورة ملغاة أقساط /ح  70090           
 ادلصدرة األقساط على ادلضافة القيمة على رسم /ح  4450100       
 التأمُت عمليات لصاٌف منشأ مال رأس /ح 4431000         

 ادلستحقة التأمُت أقساط – لو ادلؤمن /ح     41114000              
 التأمُت عقود مصاريف /ح             7003               

 الغَت من للتحصيل القابلة ورسوم ضرائب الدولة، /ح       4427100                



 دراسة تطبيقية:لثالفصل الثا
 :ممنوحة بحسومات التأمين عقود إلغاء :الثانية الحالة*

 
 
 
 
 
 
 

 قبل من البنك خالل من تسديدىا يتم واليت ادلمنوحة احلسومات حساب بتسوية احملاسب يقوم القيد ىذا    وبعد
 ":التالتحصي " 51 رقم اليومية يف يلي كما التسوية تسجيل ويكون لو، ادلؤمن

 
 

 
 

 الكوارث مخصصات:خامسا 
 اليومية يف وذلك األخطار دبخصصات ادلتعلقة العمليات سلتلف لتسويات التالية بالتسجيالت احملاسب      يقوم

 :يلي كما القيود وتكون،"الكوارث " 600 رقم
 :األخطار مخصص تكوين عند*
 
 
 
 
 

 

 دائن    مدين                                                        التاريخ                      الحساب
  اجلارية للدورة ملغاة أقساط /ح   70090          

 ادلصدرة األقساط على ادلضافة القيمة على رسم /ح   4450100       
 التأمُت عمليات لصاٌف منشأ مال رأس /ح 4431000          

 شلنوحة حسومات /ح      4195200             
 التأمُت عقود مصاريف /ح             7003             

 الغَت من للتحصيل القابلة ورسوم ضرائب الدولة، /ح       4427100              

 دائن   مدين                                                     التاريخ                   حساب       
 شلنوحة حسومات /ح         41952000 

 البنك /ح                            5120000      

 دائن   مدين                                                     التاريخ                         الحساب
 القانونية األخطار سلصصات /ح         6009

 مستحقة ومصاريف تعويضات /ح                                      3060     



 دراسة تطبيقية:لثالفصل الثا
  :األخطار تسوية عند*
 حلقو الذي الضرر عن لو ادلؤمن بتعويض تقييم مث ادلخصص تلغي أن التأمُت شركة على فعال اخلطر يقع عندما-

 : كمايلياحملاسيب القيد ويكون التأمُت، عقد يف مسبقا عليو وادلتفق
 
 
 
 
 
 
 
 

 المستخدمين أجور:سادسا
 األجوروالرواتب توزيع ؼلص فيما زلاسبية بتسجيالت األخرى ادلؤسسات من كغَتىا التأمُت شركات      تقوم
 عن اإلدارة وادلسؤول بادلستخدمُت ادلكلف قبل من عليها مصادق الرواتب كشوفات وتكون شهر، كل دلوظفيها

 :يلي كما القيد ويكون ، العامة
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 دائن   مدين                                                             التاريخ                   الحساب
  مستحقة ومصاريف تعويضات /ح                3060

القانونية  األخطار سلصصات /ح                             6009        
 

 تعويضات /ح                  6006
 ادلخصومة ادلضافة القيمة على الرسم /ح                 44566

 البنك /ح                              5120000    

 دائن    مدين                                                             التاريخ                   الحساب
 للمستخدمُت ادلستحقة األجور /ح 4210000           
 اإلجتماعية التأمينات لدى إشًتاكات /ح  63510000       

 اجلماعية التأمينات يف العمل أصحاب إشًتاكات /ح 63520000         
 اإلجتماعية اخلدمات على تسبيقات /ح  42290000         

 دفعها الواجب األعباء اإلجتماعية، التأمينات /ح        4381000         
 دفعها الواجب األعباء اجلماعية، التأمينات /ح       43820000          

 دفعها الواجب اجلماعية التأمينات يف اإلشًتاكات /ح        43250000           
 دفعها الواجب اإلجتماعية اخلدمات يف اإلشًتاكات /ح        43120000            
 البنك /ح          5120000             



 دراسة تطبيقية:لثالفصل الثا
 كما تكون التسجيالت احملاسبية اجملموعة وتأمينات اإلجتماعي الضمان صندوق لدى اإلشًتاكات تسوية وعند
 :يلي

 
 

 
 
 
 
 

 واللوازم المواد من المشتريات:سابعا
اليت  احملاسبية القيود وتكون نشاطها، سَتورة لتضمن ولوازم مواد من يلزمها ما بإقتناء التأمُت شركات      تقوم

 :كاآليت الشراء عمليات سلتلف تسجل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دائن   مدين                                                               التاريخ                الحساب
 دفعها الواجب األعباء اإلجتماعية، التأمينات /ح         43810000
 ادلخصومة اإلجتماعية التأمينات لدى إشًتاكات /ح          43110000
 دفعها الواجب األعباء اجلماعية، التأمينات /ح           43820000
 ادلخصومة اجلماعية التأمينات لدى إشًتاكات /ح           43210000

 البنك /ح                                                    5120000        

 دائن   مدين                                                   التاريخ                           حساب
 واالوازم ادلواد من سلزنة غَت مشًتيات /ح 6107         

 واخلدمات للممتلكات ادلضافة القيمة على الرسم على خصومات /ح 44566        
 واللوازم ادلشًتيات موردو /ح       4601                                         

 
 واللوازم ادلشًتيات موردو /ح4601           

 البنك /ح5120000                                            



 دراسة تطبيقية:لثالفصل الثا
 التأمين إعادة لعمليات المحاسبية المعالجة:المطلب الثاني

رأمساذلا و  على أساسا تعتمد واليت ادلخاطر تغطية يف طاقتها تفوق عمليات بإجراء أحيانا التامُت شركة      تقوم
قدرهتا تقوم دبشاركتها مع شركات اعادة التأمُت  تتجاوز اليت التأمُت سلاطر الشركة تغطي احتياطاهتا الفنية،  ولكي

 ربقيق  لغرض أوكلها ادلخاطر من جزء ربمل نظَت اإليرادات من معُت قسط على احلصول مقابل عقود خالل من
 :التأمُت إعادة لعمليات احملاسبية ادلعاجلات أىم يلي وفيما بينهما، التناسق من شلكن قدر أكرب
 إعادة شركة إىل التأمُت شركة تدفعها اليت األقساط ىي:وسدادىا الصادرة التأمين إعادة أقساط استحقاق1-

 التأمُت شركة عن لو ادلؤمن سلاطر ربمل يف مساعلتها حبسب نسبة التامُت إعادة شركة حصة وتكون التأمُت،
 :اآليت القيد تسجيل يتم وعندىااألصلية،

 
 
 
 
 
 

 اإلقفال ىذا إن التامُت، أقساط حساب يف الصادرة التأمُت إعادة أقساط حساب إقفال يتم ادلالية السنة يف هناية
 :األيت القيد يف يظهر وكما الصادرة، التامُت إعادة بأقساط التأمُت أقساط حساب زبفيض يعٍت
 
 
 
 
 يتم ادلقررة احلصة وفق أقساطها بتسديد التأمُت إعادة شركة قيام عند:الواردة التأمين إعادة أقساط استالم-2

 : االيتالقيد تسجيل
 
 

 دائن    مدين                                                           التاريخ                   الحساب
 الصادرة التأمُت إعادة أقساط /ح 7010             

  التأمُت إعادة شركة /ح          402                                             
 

 التأمُت إعادة شركة /ح402                 
 البنك /ح 5120000                                         

 

 دائن   مدين                                                  التاريخ                           الحساب
 التأمُت أقساط /ح 7000            

 الصادرة التأمُت إعادة أقساط /ح      7010                            



 دراسة تطبيقية:لثالفصل الثا
 
 
 
 
 اإلقفال ىذا إن التأمُت، أقساط حساب يف الواردة التأمُت إعادة أقساط حساب ادلالية السنة يف اية غلق ويتم
 :اآليت القيد يف يظهر وكما ،التأمُت أقساط حساب زيادة إىل يشَت

 
 
 
 

 إعادة شركة حساب على العمولة التأمُت شركة تقيد:واستالمها الواردة التأمين إعادة عمولة إستحقاق-3
 ويظهر ادلستلم، العمولة مبلغ دبقدار دوريا احلساب إطفاء ىذا ويتم لديها، ادلتحققة العمليات نتيجة التأمُت

 :اآلتيُت القيدين يف التسجيل
 
 
 
 
 
 

 التأمُت إعادة شركات على قيدىا الواجب التعويضات قيمة ىي:واستالمها الواردة التأمين إعادة تعويضات-4
 إعادة شركات ربميل وعند األم، التأمُت شركة لدى عليها ادلؤمن تغطية ادلخاطر يف مساعلتها نسبة إىل وإستنادا
 :اآلتيُت القيدين تسجيل ميت التأمُت إعادة شركات من احلصة واستالم ىذه التعويضات من حبصتها التأمُت

 
 

 دائن   مدين                                                          التاريخ                    الحساب
 البنك /ح       5120000 

 الواردة التأمُت إعادة أقساط /ح              7091          

 دائن   مدين                                                        التاريخ                    الحساب
 الواردة التأمُت إعادة أقساط /ح               7091 

 التأمُت إعادة أقساط /ح                                      709        

 دائن   مدين                                                        التاريخ                     الحساب
 التأمُت إعادة شركة /ح                 402

الواردة  التأمُت إعادة عمولة /ح                       729            
 

 البنك /ح          5120000
 التأمُت إعادة شركة /ح                          402            



 دراسة تطبيقية:لثالفصل الثا
 
 
 
 
 
 

 :الختامية الحسابات في التأمين نشاط حسابات إقفال:  الثالثطلبالم
: يأيت وكما الدخل كشف يف التأمُت بنشاط العالقة ذات احلسابات إقفال يتم ادلالية السنة      يف هناية

 ذات احلسابات بإقفال التأمُت شركة تقوم:الدخل كشف في التأمينية العمليات وإيرادات مصروفات إقفال-ا
 :يلي وكما إيرادات، أو مصروفات سواء بنشاطها العالقة

 أقساط التأمُت، عموالت :يف ادلصروفات تتمثل :الدخل كشف في التأمينية العمليات مصروفات إقفال-
  :كاآليت القيد ويكون الدخل، يف كشف ادلصاريف وسلتلف والتعويضات، التأمُت إعادة

 
 
 
 
 
 
 

 :الدخل كشف في التأمينية العمليات وإيرادات مصروفات إقفال-
 وفق وتسجلوغَتىا، التامُت وأقساط الواردة، التأمُت إعادة وأقساط ادلقبوضة، العموالت :من اإليرادات تتكون
 :اآليت القيد
 
 

 دائن مذين   التاريخ                                                          الحساب                           
 التأمُت إعادة شركة /ح                     402

 الواردة التأمُت إعادة تعويضات /ح                                    6010
  
 البنك /ح              5120000 

 التأمُت إعادة شركة /ح                                             402

 دائن   مدين                                                      التاريخ                      الحساب
 الدخل ملخص /ح               88

  التأمُت وعموالت مصروفات /ح                                              7003
  الصادرة التأمُت إعادة أقساط /ح                                               7090
 تعويضات /ح                                                6006

 أخرى مصاريف /ح                                                     66



 دراسة تطبيقية:لثالفصل الثا
 
 
 
 
 

 
 
 

 ألزم احملاسيب النظام إن :التأمين بنشاط العالقة ذات اإلحتياطات حسابات في الدخل صافي إقفال-ب
 لذا التأمُت، بنشاط العالقة ادلتنوعة ذات األخطار دلواجهة أرباحهاكإحتياطات من جزء حبجز التأمُت شركات
 :اآليت احملاسيب القيد تسجيل احملاسب على وجب

 
 
 

الدراسة الميدانية  :نيالمبحث الثا
     إن للتامُت وظيفة اقتصادية مهمتها منح التعويضات ادلختلفة عن طريق شركات التامُت إذا تعرض شخصو أو 

مالو إىل األذى ،لذلك يعترب التامُت إعطاء األمان من اجل مواجهة اخلطر احملتمل وقوعو يف ادلستقبل و لقيام 
. بعمليات االستثمارية ذات عائد يف ادلدى الطويل 

   SAA حول الشركة الوطنية للتاميننظرة : المطلب االول
     تعترب شركة التامُت منشاة اقتصادية و مالية تتمتع بالشخصية ادلعنوية و االستقالل ادلايل انشات لتوحيد 

 .اخلدمة التامينية و تقدؽلها دلن يطلبها
 
 
 

 دائن    مدين                                                 التاريخ                           لحساب
 التأمُت أقساط /ح                700

 الواردة التأمُت إعادة أقساط /ح               7091
 التأمُت عموالت /ح               721 

 الثابتة القيم إنتاج /ح                   73
 ادلالية رات اإلستثما إيرادات /ح                762
 أخرى إيرادات /ح                768
 الدخل ملخص /ح                                             88       

 دائن                                                              مذين    التاريخ الحساب                        
 الدخل ملخص /ح                88

 اإلحتياطيات /ح                                               3204



 دراسة تطبيقية:لثالفصل الثا
 SAAعموميات حول الشركة الوطنية للتامين:اوال
  SAAلمحة تاريخية حول الشركة الوطنية للتامين-1

دبؤسسة سلتلطة جزائرية و مصرية بالنسبة 1963-12-12 يف saa      انشات الشركة الوطنية للتامُت 
 من رؤوس األموال على التوايل ،و ىذا نظرا الفتقار اجلزائر لإلطارات ذات الكفاءة يف رلال %39و  61%

. التأمينات عقب االستقالل 
 بواسطة مؤطرين مصريُت و عمال جزائريُت إال انو بعد ذلك 1964      بدأت ادلؤسسة نشاطها ابتداء من سنة 

 مت تأميم احلصة ادلصرية خالل قمة اذلرم و بذلك احتكار الدولة لقطاع التامُت ، 1966-05-27و ربديدا يف 
 و يف نطاق سياسة زبصص أنشطة التامُت أجربت الشركة الوطنية للتامُت على التحول إىل 1976و يف سنة 

سوق زللية لألخطار البسيطة كتامُت السيارات ،التامُت على احلياة ، األخطار البسيطة للخواص كالتجار و 
 ربصلت الشركة الوطنية للتامُت على استقالليتها ادلالية و ربولت من مؤسسة عمومية 1989احلرفيُت و يف سنة 

 مليار 2.5 إىل 1998برأمسال يقدر ب شبانون مليون  دينار جزائري لَتتفع سنة  (spa)إىل شركة ذات أسهم 
.  مليار دينار جزائري 8.3 2013 دينار جزائري ،و يف سنة 3.8اىل 2005دينار جزائري مث يف 

 حولت التأمينات اليت منحت الوسطاء 07-95 و اثري قرار وزاري من خالل التعليمة 1995      و يف سنة 
اخلواص احلرية دلزاولة نشاط التامُت باإلضافة إىل اإلجراءات تنظيمية متعلقة بالسلع و النقل و ادلسؤولية ادلدنية و 

. أيضا التامُت ادلتعلق بقطاع البناء و بالتايل رفع احتكار الدولة لنشاط التامُت
 SAAتعريف الشركة الوطنية للتامين2-

ىي شركة ذات طابع ذباري تساىم يف االقتصاد الوطٍت و ذلا رأس مال خاص هبا ،إذ أهنا تساىم يف ادلنتوج 
. الوطٍت كما ىي مؤسسة يف خدمة ادلواطن 

 مهام الشركة الوطنية للتامين و ىيكلها التنظيمي:ثانيا
مهام الشركة الوطنية للتامين -1

     لشركة التامُت دور فعال و ىام يف االقتصاد الوطٍت إذ إن ىذه األخَتة ربقق األرباح اليت تساىم هبا يف 
خدمات الدولة و ادلهام الذي تقوم بو يتمثل يف تامُت ادلركبات تامُت ادلمتلكات ،تامُت األشخاص ،كما تقوم 
بتامُت العقارات ادلنقولة و الغَت ادلنقولة لذلك يتلخص دورىا يف وضع سياسة تأمينية سليمة تساعد على قبول  

 



 دراسة تطبيقية:لثالفصل الثا
التامُت و بالتايل ربقيق حجم اخلسائر ،كما تقوم بتعويض ادلتضررين إذا ربقق اخلطر سواء كان ماديا أو معنويا أو 

. جسماين
ىيكل التنظيمي للشركة الوطنية للتامين -2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 دراسة تطبيقية:لثالفصل الثا
 (2012)ىيكل التنظيمي وكالة مستغانم:(1)الشكل -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وثائق ادلؤسسة:                                               ادلصدر

ادلدير ادلركزي 
 للتسويق

ادلدير ادلركزي 
 لالنتاج

ادلدير ادلركزي  
 للمحاسبة

ادلدير ادلركزي 
 للمنازعات

ادلدير جلهوي 
 للشرق

جلهوي  ادلدير
 للوسط

ادلدير جلهوي 
 غربلل

رئيس دائرة 
 للتسويق

رئيس دائرة 
 ادلنازعات

رئيس دائرة 
 لالنتاج

رئيس دائرة 
 احملاسبة
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 دراسة تطبيقية:لثالفصل الثا
:   بالنظر إىل الشكل أعاله ؽلكن ربليل عملية التامُت من خالل دراسة مهام كل مصلحة منها   
تقوم ىذه ادلصلحة بتسوية ادللفات الناذبة عن كل األخطار شلا فيها احلوادث اجلسمانية و :مصلحة الحوادث-

: ادلادية ادلتنوعة ، و تنقسم إىل فروع 
و يقوم ىذا الفرع بتسوية احلوادث الناصبة عن احلوادث ادلادية كحوادث السيارات :فرع الحوادث المادية -
. (االصطدام ،احلريق،انكسار ،الزجاج مثال)
. يقوم بتسوية احلوادث اجلسمانية اليت قد يتعرض ذلا ادلؤمن بو:فرع الحوادث الجسمانية -
يقوم بتعويض األشخاص ادلؤمنُت من األخطار ادلختلفة اليت قد تصيبهم :فرع الحوادث عن التامين األشخاص-

. خالل حياهتم اليومية
: تتمثل مهمتها يف :مصلحة التسويق-
اإلشهار لتعريف دبنتجات ادلؤسسة، -
تنشيط شبكة التوزيع، -
التخطيط و القيام بالدراسات اخلاصة بادلؤسسة، -
ربديد األىداف كل فرع التامُت، -
. البحث و تطوير ادلنتجات اجلديدة-
 تقوم ىذه ادلصلحة بتسجيل كل حركات ادلالية و يكمن دورىا يف حساب مدا خيل :مصلحة المحاسبة -

. الوكالة
. تقوم ىذه ادلصلحة باكتتاب عقود التامُت اليت تغطي األخطار بصفة عامة:مصلحة اإلنتاج -

 SAAاىداف و منتوجات الشركة الوطنية للتامين:المطلب الثاني
اىداف الشركة الوطنية للتامين :اوال

: هتدف الشركة الوطنية للتامُت اىل     
احملافظة على مكانتها كرائد يف السوق، -
الرفع من رقم االعمال و ذلك من خالل البحث عن الفرص اخلاصة ادلتعلقة باالخطار ادلختلفة، -
ربسُت نظام االستغالل و ذلك بتحديثو، -
ىيكلة موجو للنشاط، -



 دراسة تطبيقية:لثالفصل الثا
انشاء مركز اخلربة، -
ربسُت ادلستوى الوظيفي للعمال ، -
ربسُت الصورة الذىنية للمؤسسة، -
البحث عن ارضاء اكرب عدد من الزبائن من خالل التحسُت ادلستمر جلودة ادلستقبل و التعويض يف اقرب -

االجال يف حالة الضرر، 
طرح منتجات جديدة للتامُت و متطلبات الزبائن ، -

 SAAالمقدمة من طرف الشركة الوطنية للتامينالمنتوجات :ثانيا
     إن أنواع منتجات التامُت ادلتنوعة من طرف الشركة الوطنية للتامُت ربسن و تدخل منتجات تامُت جديدة 

: موجو إىل سوق ذات مردودية ، و يف ىذا اإلطار نقسم منتجاهتا إىل
 منتجات متنوعة لتامُت األفراد ،حيث مت saaتقدم الشركة الوطنية للتامُت :منتجات تامين الحياة و األفراد-ا

: طرح منتجات جديدة يف السوق منها
يسمح بتكوين رأمسال ،يدفع يف كل فًتة و يف ادلستقبل يف حالة الوفاة يصبح رأمسال :التقاعد المستقبلي -

. اجملمع إيرادات زمنية
يتم بدفع رأمسال ذا قيمة سلتارة من طرف ادلؤمن هبدف ضباية أقربائو من احلوادث ادلؤدلة و ادلفاجئة  :امن إضافي -

. مثل الوفاة أو العجز قبل انتهاء اجل العقد
. يتم تعويض الشركاء يف حالة الوفاة حىت ربافظ ادلؤسسة على بقائها:تامين األفراد في حالة الوفاة-
 يقوم بتامُت اخلسائر ادلتعلقة بالسكن و األثاث نتيجة حريق ،حادث طائرة :تامين متعدد االخطار للسكن-

. ،فيضانات أو اهنيارا الثلوج
. ىو عقد ضد احلوادث اجلسدية أثناء السفر و ادلساعدة يف اخلارج بالشراكة:تامين الستر الفردي-
وىذا يف حالة إجراء عملية جراحية ،و قد مت طرح ىذا ادلنتج خالل الثالثي األول :تامين التعويضات اليومية-

:  و يتمثل2004سنة 
يهتم ىذا التامُت دبجموع عمال ادلؤسسات العامة وىذا التامُت يكون يف فائدة العمال ،من :تامين الجماعات-

. اجل ضبايتهم من اإلصابات اجلسدية و منح ضمان أساسي يف حالة الوفاة أو العجز
 



 دراسة تطبيقية:لثالفصل الثا
و ذلك من اجل ضمان أي حادث جسدي مفاجئ خالل احلياة الشخصية و :تامين الحوادث الجسدية -

. الوظيفية
. تامين التقاعد لألفراد-
: و يتكون من:منتجات التامين-ب
 من رقم األعمال التقديري و يعترب بالنسبة %60ىذا النوع من التامُت يقدر سنويا :تامين السيارات -

للمؤسسة كمورد للخزينة و ىذا ما يفسر االىتمام الذي توليو الشركة الوطنية للتامُت يف استغالل ىذا الفرع الذي 
. يقدم تعويضات عن اخلسائر اجلسدية أو ادلادية اليت قد تسبب  فيها من خالل احلوادث

ىذا النوع من التأمينات موجو للمؤسسات الصناعية و مؤسسات صغَتة :تامين األخطار الصناعية و التجارية-
و متوسطة و إىل مؤسسات ذبارية ،احلرفيون و أصحاب الوظائف و ىذا هبدف احلماية من األخطار التالية 

... االنفجار و أخطار ادللحقة هبا ،الفيضانات:
ىو موجو دلؤسسات األشغال العمومية و ىذا النوع من التامُت يقدم كضمان دلشاريع :تامين الهندسة و البناء-

البناء،و احلماية من األخطار العشوائية اليت ؽلكن أن تضر بادلعدات ادلوجودة يف العمل أو ادلشغل و ىو يعطي 
. احلماية للمقاولُت يف حالة أخطار الًتكيب ،ىالك اآلالت ،التهيئة 

منتجات التامُت لألضرار و ادلسؤولية ادلوجو لألفراد و البيوت و :تامين األخطار البسيطة المدنية و الوظيفية -
التجار و احلرفيُت و ادلهن احلرة اليت تقدمها الشركة الوطنية للتامُت تعترب موضوع االىتمام لتصحيح مالئمة و 

. متطلبات ادلؤمنُت
. يشمل تامُت النقل عرب الطرق و النقل عرب السكك احلديدية :تامين النقل-
تغطية أخطار الكوارث الطبيعية كانت زلدودة يف إطار ادلؤسسات إال انو و بعد :تامين ضد الكوارث الطبيعية -

اجربت السلطات  (فيضانات باب ألواد ز زلزال بومرداس)الفيضانات و الزالزل احلديثة اليت عرفتها اجلزائر 
. العمومية بإقرار إجبارية تغطية ىذه األخطار 

 
 
 
 



 دراسة تطبيقية:لثالفصل الثا
 SAAاستراتجية و خدمات المقدمة من طرف الشركة الوطنية للتامين:المطلب الثالث

  SAAاإلستراتجية المتبعة من طرف الشركة الوطنية للتامين :اوال
ان إسًتاذبية التطوير للمؤسسة مكنتها من ربقيق أىدافها اخلاصة برقم االعمال الذي يعد زلور اىتمام الشركة -

. الوطنية للتامُت
ان من ادلهم للمؤسسة اليت يسيطر على السوق و ان تكون سياستها مبنية اساسا على تطوير فروع تامينات -

االضرار و البحث عن القبول و الرضا االجتماعي لصاٌف التامُت ،و مروره باكًت كفاءة لفرع التامُت السيارات 
.  من رقم االعمال تايت من ىذا الفرع3/2الذي يعد العامل الذي ػلقق التطور يف التامينات بكل اشكاذلا النو 

       بادلقابل اجملهودات الكربى للمؤسسة تكون يف ربسُت جودة اخلدمة للزبائن ادلبنية اساسا على التعويضات 
يف اقرب االجال ،و على ىذا االساس تسعى ادلؤسسة اىل ربط عالقاهتا مع زبائنها مبنية على الثقة و بالتايل 

: ربقيق مايلي
ربقيق رقم االعمال مهم فيما ؼلص االخطار السيارات مع بيع منتوجات السيارات بفضل التعويض السريع -

لالضرار يف مراكز اخلربة ادلنتشرة يف معظم الًتاب الوطٍت، 
ربسُت ظروف استقبال الزبائن يف الوكالء، -
ارتفاع االرباح بفضل عالقات الثقة مع الزبائن، -
: البحث عن زبائن جدد وذلك ب-
. احلرفيُت ،التجار ،الصيادلة ،ادلقاولُت:ابرام اتفاقيات تامُت مع اجلمعيات احملًتفة مثل* 
. ارسال رسائل ذبارية دلنازل ادلؤمنُت و يكون غالبا مصحوبا حبمالت اشهارية*

 SAAالشركة الوطنية للتامينخدمات :ثانيا
: ا الشركة الوطنية للتامُت ما يلياخلدمات      إن من أنواع 

على مركبتو حالة ربقق اخلطر سواء تعرض إىل (ادلؤمن لو)تقوم شركة التامُت بتعويض الزبون :تامين المركبات -
حادث بالقيادة أو السيارة ففي حالة تصادم أو أخطار اليت تنجم عن االنفجار أو حريق سيارة أو ملحقاهتا أو 

األشياء اليت ربملها ؽلد الضمان ،و يشمل كل األضرار اجلسدية أو ادلادية اليت تقع يف ىذا  الصدد و ل ىو 
الدفاع و ادلتابعة أي احملامي و اخلبَت الذي إذا ربقق اخلطر قامت شركات التامُت بتعيينو من اجل ربديد األضرار 

. الالحقة بادلركبة



 دراسة تطبيقية:لثالفصل الثا
تقوم شركة التامُت بتامُت ضد األخطار اليت تتعرض ذلا شلتلكات األفراد و تكون إما :تامين الممتلكات-

تامُت :شلتلكات مادية أو ىيئات كالعقارات و ادلنقوالت و من أىم األخطار ادلؤمن عليها يف تامُت ادلمتلكات 
. ضد احلريق ،تامُت ضد السرقة ،فيضانات

تقوم شركة التامُت بتامُت الفرد ضد اخلطر الذي يهدده سواء يف حياتو ،و يف سالمة جسمو :تامين األشخاص-
. أو صحتو أو قدرتو على العمل

     وىو تامُت على احلياة يكون موضوع الشخص ادلؤمن لو حلسابو أو حلساب أفراد أسرتو أو تامُت ضد البطالة 
. أو الشيخوخة 

كون مسؤولية ادلؤمن لو عما قد يسببو من أضرار ذباه الغَت ،كالتامُت ضد إصابات :تامين المسؤولية المدنية-
. العمل ،أمراض مهنية ،انفجار ،احلريق

 SAAدراسة المخطط المحاسبي لشركة التامين:المبحث الثالث
 دراسة حسابات الميزانية:المطلب االول

 :حسابات الميزانية
تضم قسم منها رلموعة العمليات اليت تتم عن طريق العمليات البنكية مع ادلديرية اجلهوية او :المجموعة االولى-

 .ادلديرية ادلركزية اي تستخدم يف العمليات بُت الوكالة و ادلديرية اجلهوية و ادلديرية ادلركزية
 :مثال

 :العمليات بُت ادلديرية اجلهوية ينقسم اىل :1851102207
 حساب دائن :1851102207
 حساب مدين:1841102207

 .تضم قائمة االستثمارات بعد و قبل اجلرد:المجموعة الثانية-
تضم ىذه اجملموعة كل عمليات ادلخزونات على مستوى مصلحة االنتاج مثل االحتياط يف :المجموعة الثالثة-

عملية االنتاج و مصلحة احلوادث تشَت اىل العمليات ادلؤجلة يف التسوية اي ادللفات ادلفتوحة اليت يتم تسويتها 
 .مستقبال

 
 



 دراسة تطبيقية:لثالفصل الثا
 :مثال

 .االحتياط على االقساط التامُت:300حسابات 
 .احتياط على اقساط تامُت السيارات:30001110

 .احتياط على اقساط ادلسؤولية:3000014111
 .احتياط على اقساط ادلسؤوليةللمحاسبُت و اخلرباء: 3000014258

 مستحقات واجب الدفع:306حسابات 
 .مستحقات التامُت على السيارات:3060000111

 .مستحقات التامُت على احلريق: 30600001212
 .مستحقات التامُت على ادلسؤولية ادلهنية: 30600001412

 .طعون زلصلة من الوكالء االخرى:3069
 .تضم ىذه اجملموعة عمليات الزبائن و الديون ادلستحقة و التسبيقات على العمليات االنتاج:المجموعة الرابعة-

 :مثال
 .زبون بشيك زلصل بدون رصيد:41620000

 .تعويض مايل للزبائن مع الغاء التامُت:419520000
 .تسبيقات على احلساب:41970000
44501000:TVAالرسم على القيمة ادلضافة . 

 .سبثل سلتلف عمليات الدفع النقدية و التحوالت ادلالية اخلاصة بالوكالة:المجموعة الخامسة-
 :مثال

 .شيكات موضوعة للتحصيل لدى البنك:511220000
 .شيك بدون رصيد:51150000
 .حساب البنك:51205000

 .الصندوق:5300000
 .ربويالت االمال:5810000



 دراسة تطبيقية:لثالفصل الثا
 دراسة حسابات التسيير:المطلب الثاني

 :حسابات التسيير
 .تضم كل انواع االعباء كتسوية ادللفات و دفع تكاليف ادلستخدمُت:المجموعة السادسة-

 :مثال
 .تعويضات الزبائن تامُت السيارات:6000001110

 .الرسم على النشاط ادلهٍت:64200000
 .الراتب الشهري و مصاريف التكوين:63
 .تضم عمليات االنتاج دبعٌت االيرادات كل ادلنتوجات اليت تقدمها الوكالة:المجموعة السابعة-

 :مثال
 .منتوج زلصل تامُت السيارات:7000001110

 .منتوج زلصل تامُت على االشخاص:70200004313
 دراسة حسابات النتائج:المطلب الثالث
 :حسابات النتائج

ىي حسابات هناية الدورة حيث تكون اغلابية اذا حققت الوكالة ربح،و تكون سلبية اذا :المجموعة الثامنة-
 .حققت الوكالة خسارة

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 دراسة تطبيقية:لثالفصل الثا
 :خالصة

  سلتلف على وباإلعتماد ادلايل، احملاسيب النظام وفق زلاسبيا عملياهتا بتسجيل اجلزائرية التأمُت شركات       تقوم
وكذلك  ادلستخدمة، احملاسبية الدفاتر وعدد شكل ربدد نشاطها طبيعة أن كما التأميٍت، للنشاط ادلنظمة القوانُت

آخر  يف إعدادىا يتم اليت اخلتامية احلسابات ونوعية عدد على أثره ينعكس التأمينية العمليات أنواع تعدد أن صلد
. التامُت فروع من فرع كل أعمال نتيجة لبيان ختامية حسابات إعداد يتم حيث ادلالية، الفًتة

  SAA      انطالقا شلا سبق و بسبب عدم اتاحة ادلعلومات الكافية حول االنشطة ادلالية للشركة الوطنية للتامُت 
و من خالل الوقوفنا على سَت عملياهتا ؽلكن القول ان ىذه الشركة تساىم بشكل او باخر يف عملية التنمية 

 .االقتصادية من خالل انواع التامينات اليت تقوم هبا
 
 

 

 

 

 

 

 

                                    

 



 

 

 

       الخاتمة

 

 
 

 



  الخاتمة
: خاتمةال

 أعليتها من وتزداد اإلقتصادية، ادلنظومات سلتلف يف بالغة أعلية طويلة فًتات منذ التأمُت شركات إحتلت لقد     
 العميقة اليت التحوالت ومع جهة، من الوطنية اإلقتصاديات على تطرأ اليت اذلامة التطورات مع خاصة آلخر يوم

 .أخرى جهة من الدويل احمليط يشهدىا
 والبقاء، معلوماهتا إلستمرارية جودة ربسُت لضمان االقتصادية ادلنشآت من كغَتىا التأمُت شركات وتسعى      
 تقدمها درجة قياس عليها فوجب ستقرار،اإلب تتسم تنافسية بيئة يف مكانتها على جاىدة للمحافظة تعمل فهي

 الشركات مع ومقارنتو ىاامستو ومعرفة أدائها، على ادلستمرة بالرقابة قيامها خالل من كفاءهتا  ذلك مدى وتقدير
 مهمة أو اإلىتمام تسًتعي ال طفيفة كانت سواء وجدت إن اإلضلرافات ربديد وكذا نفس احمليط، يف العاملة
 .القرارات التصحيحية إزباذ تتطلب

عملياهتا شاهنا شان ادلنشات  دلختلف زلاسبة مسك على التأمُت شركات تعتمد أن الضروري من فكان     
واقع  من ادلالية العمليات تسجيل يف احملاسبية والقواعد ادلبادئ بنفس إلتزامها حيث من األخرى، اإلقتصادية
يعرف  ما وىو زلاسبية، فًتة كل آخر يف اخلتامية ادلالية البيانات إعداد لغرض الدفاتر يف تبويبها مث ادلستندات،

 .احملاسيب بالنظام عموما
 ىناك إختالف جعل شلا اإلقتصادية األنشطة باقي عن وسبيزىا خبصوصيتها ربتفظ التأمُت شركات تبقى لكن     

 بغرض الرقابة تشريعية نصوص طرف من عليها مفروض وقانونية تنظيمية لقيود خلضوعها نظرا زلاسبتها، يف
 .ذلم ادلؤمن أموال حلماية عليها واإلشراف

خصب  زليط خلق ضرورة ظهرت السوق إقتصاد سياسة وتبٍت اإلقتصادي اإلنفتاح ضلو اجلزائر توجو مع     
ادلبتغى  ىذا لتحقيق أساسية وكخطوة األجانب، ادلستثمرين جللب وادلنافسة الدولية األسواق متطلبات مع يتأقلم
السياق   ىذا ويف اإلستثمار، على للمبادرة ربفيزات لديهم يولد أن شأنو من مالئم زلاسيب مرجع توفَت عليها يتعُت

 كبَت جزء على ػلتوي والذي ادلايل احملاسيب النظام خالل من الدولية احملاسبية ادلعايَت تطبيق  على اجلزائرعملت 
 على تأثَته يعكس ما وىو ادلالية، والقوائم احملاسبية القواعد و ادلبادئ ادلفاىيمي، اإلطار حيث من من ادلعايَت،

 ادلايل، احملاسيب النظام متطلبات مع اجلوانب صبيع تكييف على العمل الضروري من غلعل ما ىذا جوانب عديدة،
 توفَت من اإلقتصادية ادلؤسسات ؽلكن ما وىذا دوليا، و وطنيا يوفرىا اليت ادلكاسب من تتم اإلستفادة حىت

.  الدويل الصعيد على للمقارنة موثوق وقابلة عالية، جودة ذات وشفافة، مالية مفهومة معلومات



  الخاتمة
 إىل التناقض تصل قد بصورة آخر، إىل بلد من زبتلف احملاسبية وادلمارسات القواعد من رلموعة ىناك توجد       

 من خالل تسعى اليت واحمللية الدولية ادلنظمات من رلموعة ظهرت ىنا ومن احملاسبية، وادلمارسات ادلفاىيم يف
 .البلدان ادلختلفة يف العملية التطبيقات بُت والتوفيق التنسيق زلاولة إىل احملاسبية ادلعايَت من إصدارىا رلموعة

 التوسع أن ىذا تطلب حيث الدوليةاالخرى  بشركات وإرتباطها التأمُت شركات أنشطة لتوسع ونتيجة       
 .وعمليات احملاسبية ادلمارسات بُت وإنسجاما تنسيقا ىناك ليكون التأمُت، بعقود ادلتعلق الدويل ادلعيار يطبق

 عبئا ؼللق زللية معايَت تبنيها ىي الدولية ادلايل اإلبالغ معايَت تبٍت سبيل يف تقف اليت ادلعوقات أىم من إن       
 الدولية ادلعايَت بُت تضارب وجود ظل يف سيما ال ادلعايَت تطبيق خبصوص واإلدارة احملاسبُت على متزايدا

 إللزام قوية ىيئات أو صبعيات وجود إىل احلاجة عن فضال السيادية، واحلالة السائدة الوطنية والقوانُت والتشريعات
 .ذلا احلكومي الدعم وجود مع ادلعايَت ىذه تطبيق

 جدنا ان ىذه االخَتة ال تعتمد على تطبيق و SAA        و من خالل دراستنا حلالة الشركة الوطنية للتامُت 
معلوماهتا  جودة تقوم بتحسُت أن بذلك ورباول ، نشاطها وفقمعايَت االبالغ ادلايل الدولية يف معاملتها احملاسبية  

 .نشاطها إستمرارية تضمن لكي ادلناسبة القرارات إلزباذ ادلالية
 :البحث نتائج
 جهة، من البحث ىذا من ادلرجوة واألىداف ادلعتمدة والفرضيات ادلطروحة دراستنا إشكالية على بناء

 :التالية النتائج إستخالص مت أخرى، جهة من للموضوع و ادليدانية النظرية و الدراسة
 مع الدولة ، مساعلتها خالل من األمام إىل اإلقتصادية التنمية عجلة دفع يف كبَتة مساعلة التأمُت شركات تقدم-

 من ؽلكنها بشكل ظلوىا تعظيم يف اإلستمرار  عليها فإن الدول إقتصاديات يف الرائد الدور ىذا تؤدي ولكي
 .ضدىا تؤمن اليت وادلخاطر التأمينية يف العمليات ادلستمر والتحسُت التطوير خالل من وذلك الصمود،

 ادلالية وتأثَت القوائم وعرض وقياس لتحديد السليمة األسس ربديد إىل الدولية هتدف ادلايل اإلبالغ معايَت إن-
 وترشيد توجيو تؤدي إىل عامة وإرشادات ظلاذج خالل منشركة لل ادلايل ادلركز على والظروف واألحداث العمليات
 (4) رقم ادلايل اإلبالغ يهدف معيار ذلك إىل وإستنادا احلسابات، ومراجعة والتدقيق للمحاسبة العملية ادلمارسة

 احملاسيب والقياس اإلعًتاف ربكم عمليات زلاسبية قواعد إنشاء إىل الدولية احملاسبة معايَت رللس وضعو الذي
 ،أكرب وموثوقية ذلا مصداقية يكون مالية معلومات تقدًن بقصد التأمُت بشركات ادلتعلقة

 



  الخاتمة
 إىل كما هتدف الدولية، احملاسبة معايَت رللس عن صادرة زلاسبية تفسَتات الدولية ادلايل اإلبالغ معايَت وتعد-

 األخرى، ادلالية والتقارير ادلالية البيانات يف للمقارنة وقابلة بالشفافية وتتمتع عالية جودة ذات معلومات توفَت
 إزباذ يف ادلالية اآلخرين للمعلومات وادلستخدمُت العادلية ادلال أسواق يف اآلخرين وادلشاركُت ادلستثمرين دلساعدة
  تقدم زلاسبية وتفسَتات إرشادات( (4رقم ادلايل اإلبالغ معيار قدم التوجو ىذا إىل وإستنادا اإلقتصادية، القرارات

لعقود  آخر زلاسيب نظام بأي االقتصادية القرارات إزباذ على تساعد عالية، جودة ذات معلومات فيها اإللتزام عند
 التامُت،

 ادلستخدمُت على تساعد اليت البيانات عن تفصح أن التأمُت شركة من (4) رقم ادلايل اإلبالغ معيار يتطلب -
 احمليطة عدم التأكد ودرجة ادلادي التأثَت ذات التأمُت، عقود من ادلستقبلية النقدية التدفقات توقيتات و ادلبالغ فهم
 ادلعلومات عن عن اإلفصاح فضال الوضوح وعدم فيها، العالقة ذات وادلطالبة إستحقاقها مبلغ يشوب اليت فيها

 ،عليها ادلادي األثر ذات ادلتغَتات يف للتغيَت ادللكية وحقوق واخلسائر األرباح حبساسية ادلتعلقة
عدم  يالحظ انو إال الدراسة  عينة يف العلمي الًتبص والتخصص بُت عالقة بوجود العام التوجو من الرغم على -

. شركات اجلزائريةبعض تطبيق ادلعايَت الدولية يف 
 :البحث توصيات

 لدور ادلختلفة اجلوانب إستعراض وبعد سابقا، عرضها مت واليت وادليدانية النظرية البحث نتائج خالل من     
 إليها، ادلتوصل النتائج أىم وإستنباط الدولية، ادلايل اإلبالغ معايَت وفق القرارات إزباذ يف التأمُت شركات زلاسبة
 الدولية، احملاسبية البيئة تفرضو ما مع التأقلم إىل اذلادفة والتوصيات اإلقًتاحات من صبلة تقدًن ؽلكن

 :يلي ما حول تتمحور التوصيات أىم ولعل الدولية، ادلايل اإلبالغ معايَت من ولإلستفادة
 ضرورة نشر الوعي التاميٍت ،  -
 اإلستفادة لتحقيق العالقة ذات وادلعايَت والتفسَتات (4) رقم الدويل ادلايل اإلبالغ معيار باعتماد التوصية -

 ،الرشيدة القرارات إزباذ رلال يف القصوى
 على الالزمة التعديالت وإجراء ادلعتمد احملاسيب النظام مراجعة يتوىل اجلزائر يف احملاسبية للمعايَت رللس تأسيس -

 ،اجلزائرية البيئة إحتياجات مع تتوافق كي الدولية ادلعايَت
 تطبيق معايَت االبالغ ادلايل الدويل، على اجلزائرية الشركات التامُت تشجيع-
 . تطبيق معايَت االبالغ ادلايل الدولية على الشركات طرق توضيح أجل من وادلنتديات ادللتقيات من العديد تنظيم-
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