
  

 

 
 بسكرة- جامعة دمحم خيضر

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري 
 التجػػػػػػػػاريػػػػػػػةوم ػػػػػػػلعلم اػػقس

 
 

 
 

  

محـــــاسبة: تخصص   محـــــاسبة: تخصص
  

:األستاذ المشرف:                                                                        إعداد الطالبتان   :األستاذ المشرف:                                                                        إعداد الطالبتان

                                                                            زعرور نعيمة. دنين نور الهدى                                                                 نين نور الهدى                                                                   

                                                                                                                                                               يمينة                                                           بن عيسىبن عيسى 

 لجنة المناقشةلجنة المناقشة

 

  مؤسسة االنتماءمؤسسة االنتماء  الّصــفـةالّصــفـة  الرتبةالرتبة  أعضاء اللجنةأعضاء اللجنة  الرقمالرقم

  جامعة بسكرةجامعة بسكرة  رئيسارئيسا  أستاذأستاذ  تومي ميلودتومي ميلود   1

  بسكرةبسكرة  جامعةجامعة  مشرفامشرفا  محاضر أمحاضر أ  زعرور نعيمةزعرور نعيمة 2

  بسكرةبسكرة  جامعةجامعة  ممتحناممتحنا  مساعد مساعد     بركات ربيعة بركات ربيعة    3

  

  

  22002211  //22002200:السنة الجامعية:السنة الجامعية

 الج  ػػورية الج ا ػػرية ال ي  ػػرا ية ال ع يػػػة 
République Algérienne Démocratique et Populaire 

 وزارة التعلي  العال  وال    العل  
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

 

 

  
 

    

   
        

   

 Université Mohamed KHIDHER -Biskra 

Faculté des Sciences Economiques, 

Commerciales et des Sciences de Gestion 

Département des Sciences Commerciales 

 

  SCF المحاسبي المالي في شركات التامين بين مالنظا
 IFRS17و المعيار 

  - بسكرة- وكالةSAAدراسة حالة الشركة الوطنية للتأمين 

اجل  ػػورية اجل ا ػػرية ال مي ػػرا ية ال ع يػػػة 
République Algérienne Démocratique et Populaire  

وزارة التعليػػ  العػػايل وال  ػػ  العل ػ  
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique 

 

 

 

  
 

 

  
  

 
 

 

  
محـــــاسبة: تخصص   محـــــاسبة: تخصص

  
:األستاذ المشرف:                                                                        إعداد الطالبتان   :األستاذ المشرف:                                                                        إعداد الطالبتان

                                                                            زعرور نعيمة. دنين نور الهدى                                                               نين نور الهدى                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      يمينة                               بن عيسى بن عيسى  

 لجنة المناقشةلجنة المناقشة

 

  مؤسسة االنتماءمؤسسة االنتماء  الّصــفـةالّصــفـة  الرتبةالرتبة  أعضاء اللجنةأعضاء اللجنة  الرقمالرقم

  جامعة بسكرةجامعة بسكرة  رئيسارئيسا  أستاذأستاذ  تومي ميلودتومي ميلود   1

  بسكرةبسكرة  جامعةجامعة  مشرفامشرفا  محاضر أمحاضر أ  زعرور نعيمةزعرور نعيمة 2

  بسكرةبسكرة  جامعةجامعة  ممتحناممتحنا  محاضر بمحاضر ب    بركات ربيعة بركات ربيعة    3

  

         22002211  //22002200:السنة الجامعية:السنة الجامعية

  
 

 

 جامعة م    خيضر- بسكرة 
 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

مالية وال  ا  ية ا   العلػػػػوممػػقس

 

 Université Mohamed KHIDHER –Biskra 

Faculté des Sciences Economiques, Commerciales 

et des Sciences de Gestion 
Département des Sciences Financière  et Comptabilité 

 
 

 

  SCF المحاسبي المالي في شركات التامين بين مالنظا

 IFRS17و المعيار 

  - بسكرة- وكالةSAAدراسة حالة الشركة الوطنية للتأمين 



  

 

 
 

  



  

 

 
 بسكرة- جامعة دمحم خيضر

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري
 التجػػػػػػػػاريػػػػػػػةوم ػػػػػػػلعلم اػػقس

 

 
                   

 
 
 
 

 
  

  

  

 
محـــــاسبة: تخصص   محـــــاسبة: تخصص

  
:األستاذ المشرف:                                                                        إعداد الطالبتان   :األستاذ المشرف:                                                                        إعداد الطالبتان

                                                                            زعرور نعيمة. دنين نور الهدى                                                               نين نور الهدى                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        يمينة                                                            بن عيسى بن عيسى  

 لجنة المناقشةلجنة المناقشة

 

  مؤسسة االنتماءمؤسسة االنتماء  الّصــفـةالّصــفـة  الرتبةالرتبة  أعضاء اللجنةأعضاء اللجنة  الرقمالرقم

  جامعة بسكرةجامعة بسكرة  رئيسارئيسا  أستاذأستاذ  تومي ميلودتومي ميلود   1

  بسكرةبسكرة  جامعةجامعة  مشرفامشرفا  محاضر أمحاضر أ  زعرور نعيمةزعرور نعيمة 2

  بسكرةبسكرة  جامعةجامعة  ممتحناممتحنا  مساعد أمساعد أ    بركات حليمة بركات حليمة    3

  

  

 الج  ػػورية الج ا ػػرية ال ي  ػػرا ية ال ع يػػػة 
République Algérienne Démocratique et Populaire 

 وزارة التعلي  العال  وال    العل  
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

 

 

 
Université Mohamed KHIDHER -Biskra 

Faculté des Sciences Economiques, 

Commerciales et des Sciences de Gestion 

Département des Sciences Commerciales 

 

  SCF المحاسبي المالي في شركات التامين بين مالنظا
 IFRS17و المعيار 

  - بسكرة- وكالةSAAدراسة حالة الشركة الوطنية للتأمين 

 
 

 

 

  
 

 

  

 
 

 

  
محـــــاسبة: تخصص   محـــــاسبة: تخصص

  
:األستاذ المشرف:                                                                        إعداد الطالبتان   :األستاذ المشرف:                                                                        إعداد الطالبتان

                                                                            زعرور نعيمة. دنين نور الهدى                                                               نين نور الهدى                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      يمينة                     بن عيسى بن عيسى  

 لجنة المناقشةلجنة المناقشة

 

  مؤسسة االنتماءمؤسسة االنتماء  الّصــفـةالّصــفـة  الرتبةالرتبة  أعضاء اللجنةأعضاء اللجنة  الرقمالرقم

  جامعة بسكرةجامعة بسكرة  رئيسارئيسا  أستاذأستاذ  تومي ميلودتومي ميلود   1

  بسكرةبسكرة  جامعةجامعة  مشرفامشرفا  محاضر أمحاضر أ  زعرور نعيمةزعرور نعيمة 2

  بسكرةبسكرة  جامعةجامعة  ممتحناممتحنا  محاضر بمحاضر ب    بركات ربيعة بركات ربيعة    3

  

         22002211  //22002200:السنة الجامعية:السنة الجامعية

  
 

 

 الج  ػػورية الج ا ػػرية ال ي  ػػرا ية ال ع يػػػة 
République Algérienne Démocratique et Populaire 

 وزارة التعلي  العال  وال    العل  
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

 

 جامعة م    خيضر- بسكرة 
 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

مالية وال  ا  ية ا   العلػػػػوممػػقس

  Université Mohamed KHIDHER –Biskra 

Faculté des Sciences Economiques, Commerciales 

et des Sciences de Gestion 
Département des Sciences Financière  et Comptabilité 

 
 

 

  SCF المحاسبي المالي في شركات التامين بين مالنظا

 IFRS17و المعيار 

  - بسكرة- وكالةSAAدراسة حالة الشركة الوطنية للتأمين 



  

 

 
 

 

 



  

 

II 

 
 

 
 صعق    اتظحس"  ن  شل س  ألزعدشس  "  قعل  تعال  تع  بس    الرحعن  الرحس  

 الحع   الشل    الذ  دعا الع  ار  اتعس   احتلرف   أعدلع أعل    ا  ل   ال اج   رفلع  دنعأل  
 .    حعم  ل     اتحل  احتل ضع

 حع دتفعم  نجزل  الشل   االتلعن  ال  ل الم  عأعدع الم  لزج    الم  تحع رف  دنعأل  ل   اتحل  
 : ا طعج  احتلرف  دخص  عالك

 أعل  عازبلع   ا  أعل  قلالع    ل ا أعل  ل   اتحل  احتل ضع  "ألأل ا دتححف  "    تعاذ  احللرف  
 . ثعدحع   خحل  أعل  لاحلع لع  دصعئللع  افححف  اتف اس  قخل أعحلع  لع رف  لاحل الع   اللع الم صتل عت

   احلع ق   لالف الحعل  الئحس    تعا  :  حع دتفعم  خعاص  الشل   اتفعزل  أععا انلف  احلع لف  
  ل عت ا حتف   تعاذ  
  الزم  عدل   "دحم رعححف"    ا تعاذ  "دحم   ل  حس" دتفعم  ل رل  الشل   اتلرقعن  ال  ا تعا  

 ابقع حم رف  اتععا  
 ابحع   ع خص العزل  الل ف  -   عاف  بشلذ   - Saa  لاك  ل اللظفف  الل ف  الطلحف اعتأالحم

 أعل الع  عالعا الم ألن رف  قحل   حعم  خع ل دمحم أفقف   اللع ج  الل ف  ابحع  أقع  الححع زلدس
 ل   اتحل  

دتلاج  عاتلحف    الشل  ال  عرف   ع لذ  عحف  اتعلم  ا تصع زف   اتنعازف  أعلم  اتبححل اعالتف   .
دمحم خحعل  بشلذ  دخص  عال ل   ع ل لع  احلتلالحم  الزم  عفحلع أللس القع د  اقلح  اتعحف أقل  

  عالل اللل ادع  اعا  ف  انعالتف
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III 

ابلعربية    
حيث جاءت , التأمُت من الركائز األساسية اليت تقـو عليها احلياة االقتصادية إبعتباره ادلعيار ادلتميز يف عصران احلديث يعترب

ك توضيح ادلعاجلة احملاسبية لعمليات شركات التأمُت بشكل خاص دراستنا هبدؼ االطالع على قطاع التأمُت يف اجلزائر بشكل عاـ 
 فهم النظاـ احملاسيب كالتعرؼ على احلساابت اخلاصة بو ابإلضافة اُف توضيح أتثَت تبٍت ادلعايَت احملاسبية الدكلية من خالؿ من خالؿ

. IFRS17معرفة اىم نقاط االختالؼ بُت القواعد احملاسبية اليت أتت هبا ادلعايَت احملاسبية الدكلية 
إضافة اُف زلاكلة تسليط الضوء على النظاـ احملاسيب ادلاِف لشركات التأمُت من خالؿ إجراء دراسة تطبيقية يف الشركة الوطنية للتأمُت 

saa ككالة بسكرة لتوضيح ادلعاجلة احملاسبيية للعمليات اليت تقـو هبا من انتاج كتعويض ككذا معاجلة الضرائب ك الرسـو كعرض 
.  لقوائمها ادلالية 

تػالءـ مع طػبػيعػػة نػػشػػاط الػػتػػأمػػيػن ، فػػػبػالػػرغػػم  مscfالنظاـ احملاسيب ادلاِف أف التوصل جملموعة من النتائج سبثلت أعلها كقد مت 
مػن تػمػػيػػز قػػطػػاع الػػتػأمػُت بػخػصائص تػػشكػػل مػػفػػارقػػو بػػيػنػو ك بػػيػػن بػػػاقي الػػقطػػاعػػات اال أف ىػػذا الػػنظػػاـ سػاعػػد يف تػػنػػظػػيػػم مػػحػػػاسػػبػػة 

 للتأمينات ال يتوافق مع القواعد اليت جاء هبا scf النظاـ احملاسيب ادلاِف  ،كاف تطبيققػػطػػاع الػػتػػأمػػيػػن بػػما يػػتػػالءـ مػع خػصوصيػػاتػػها
 . ifrs17ادلعيار الدكِف لإلبالغ ادلاِف الدكِف

البد من ربديث ادلعاجلات احملاسبية كفق النظاـ احملاسيب دبا يتوافق مع ادلعايَت الدكلية  كما مت االشارة جملموعة من التوصيات منها
 خرباء يف التقييم ، حيث ال يتم التقييم الفعلي الصحيح اللتزامات التأمُت اال رتوؼ،كغلب  ابعتبارىا مرجعا شامال للمحاسبة الدكلية

خلق التوافق بُت كل من النظاـ احملاسيب ادلاِف ك ادلعايَت الدكلية للمحاسبة دكف إغفاؿ زلاكلة كذلك ك بوجود ىذا النوع من اخلرباء
 . النظاـ اجلبائي ، خللق قوائم موحدة ك مقبولة دكليا لتوسيع االستثمار يف ىذا القطاع

   :الكل ات ادلفتاحية
  SCF ػػػػػػػالػػػػػػػػػػيـػػػػحػػػػػاسػػبػػي ـعػػػػاجلػػػػػة زلػػػػػاسػػبػػػيػػػػػػػة، نػػػػظػػاـ ،ـifrs17 اِف دكِفـمعيار إبالغ ػػػػػػػػركػػػات تػػػػػػػػػػأمػػيػػػػػػػػػػػػػػن،ش، تػأمػػيػػػػن
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Abstract 

Insurance is a main pillar in economy as it represents the outstanding standard in 

our modern times. Our study aims  at finding out details on insurance sector in 

Algeria in  general and explaining accounting treatment done in insurance 

companies in partcular. We attempted to understand the accounting system and 

learn about the related  accounts. We also sought to explain the  impact of the  

International Accounting Standards  by pointing out the most major differences 

between accounting rules brought by the International Financial Reporting 

Standard  IFRS17.       

Furthermore, we shed light on the financial accounting system of insurance 

companies through an applied study at the Biskra based-agency of the National 

Insurance Company SAA. We aimed at explaining its accounting  treatment 

operations including produdction ,  indemnity, tax and fees treatment and 

presenting its financial statements. 

Finally, we have reached the following  results The financial accounting system 

SCF is convenient for insurance activity nature. Although the characteristic of  the 

insurance sector which make it different from other sectors, SCF enabled to 

organize the insurance sector accounting، The application of of SCF system is not 

in conformity with  the International Financial Reporting Standard  IFRS17.      

We have pointed out a set of recommendations Accounting treatment should be 

updated in conformity with the  International Accounting Standards as a 

comprehensive  reference for international accounting.Assessment experts should 

be  available. An effective and correct assessment of  insurance committments can 

not be done without those experts.  A conformity should exist between the  

financial accounting system and the  International Accounting Standards. Tax 

system should  not be  neglected in order  to create unified and internationally 

accepted statements.  This  would  expand investment in the  insurance sector. 

Key words : 

Insurance, insurance companies, the International Financial Reporting Standard  

IFRS17, accounting  treatment,  financial accounting system SCF.  
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 ب 

شركات التأمُت نوعا من ادلؤسسات ادلالية اليت سبارس دكرا مزدكجا،فهي مؤسسة تقدـ خدمة أتمينية دلن تعترب  
كيعد نشاط االستثمار أحد . يطلبها،كما أهنا مؤسسة مالية ربصل على األمواؿ من ادلؤمن ذلم لتعيد استثمارىا يف مقابل عائد

األنشطة الرئيسية لشركات التأمُت لدرجة أف تقييم أدائها قد يعتمد اعتمادا كبَتا أك شبو كامل على ما تفسر عنو نتائج ىذا 
 .النشاط 

كمن الطبيعي أف يكوف لشركات التأمُت زلاسبة خاصة هبا كغَتىا من الشركات األخرل،كذلك ابعتبارىا كسيلة ىامة لتسجيل 
. كقياس ادلعلومات كالبياانت االقتصادية، كإنتاج القوائم ادلالية لتحديد نتيجة النشاط كمعرفة ادلركز ادلاِف للشركة

كما تلعب ىذه احملاسبة دكرا ىاما يف توفَت ادلعلومات لألطراؼ ادلستعملة حىت تساعدىم على ازباذ القرارات ادلتعلقة بتخصيص 
كاستخداـ ادلوارد، غَت أف انفرادىا ببعض اخلصائص غالبا ما غلعل من ادلعلومات ادلالية اليت ينتجها النظاـ احملاسيب ذلذه الشركات 

. سلتلفة نوعا ما عن تلك ادلعلومات ادلالية ادلتعلقة ابألنشطة االقتصادية األخرل

كلتكوف ادلعلومات ادلالية موحدة كفعالة الزباذ القرارات االقتصادية على ادلستول الدكِف ظهرت ىيئة ذات طابع دكِف ترمي إُف 
احلد من أثر اختالؼ األنظمة احملاسبية على األنشطة ادلالية العادلية خاصة يف ظل تعدد كتشابك االرتباطات بُت األسواؽ ادلالية 

الدكلية كاألنشطة التجارية كادلالية،كذلك من خالؿ توحيد معايَت إعداد تلك ادلعلومات من خالؿ ما يعرؼ ابدلعايَت احملاسبية 
 دكف إغفاؿ ادلعايَت األخرل ذات العالقة، كىذا لتشكل IFRS 17حيث مت زبصيص معيار خاص بشركات التأمُت ،الدكلية

حزمة كاملة كمتكاملة من ادلعايَت احملاسبية ادلطبقة على شركات التأمُت،هبدؼ رفع مستول كجودة ادلعلومات ادلالية اليت ينتجها 
. النظاـ احملاسيب، ككذا من أجل توحيد ادلمارسات احملاسبية عرب العاَف

إشكالية الدراسة   . أ

: كمن خالؿ ما سبق ؽلكن طرح اإلشكالية االتية
  ما م ى إ تجابة شركات التأمني لنظام احملا يب ادلايلSCF و معيار اإلبالغ ادلايل ال ويل IFRS17 ؟  

: ك حىت نتمكن من اإلحاطة بكل جوانب البحث فقد ارأتينا تقسيم التساؤؿ الرئيسي إُف أسئلة فرعية ؽلكن صياغتها كما يلي
 ما ىو الدكر الذم يلعبو التأمُت يف سلتلف اجملاالت االقتصادية ك االجتماعية ؟ -1
 ماىو كاقع الشركة اجلزائرية للتأمُت ذباه تطبيق النظاـ احملاسيب ادلاِف ؟ -2
  ؟17 لتطبيق النظاـ احملاسيب ادلاِف ك معيار اإلبالغ ادلاِف الدكِفSAAما مدل استجابة شركة التأمُت الوطنية  -3

  :الدراسات السابقة . ب

رسالة ، دور زلا  ة شركات التأمني يف اختاذ ال رارات وفق معايري اإلبالغ ادلايل ال ولية سليمة طبايبية، دراسة  -
 .2014 ، 1، جامعة سطيف ،سطيفمقدمة لنيل شهادة دككتوراه العلـو

 ك اإلطالع  دكر زلاسبة شركات التأمُت يف ازباذ القرارات كفق معايَت اإلبالغ ادلاِف الدكليةىدفت ىذه الدراسة إُف معرفة
خاص، كمن بُت النتائج ادلتوصل إليها ىي أنو  بشكل ادلالية بنيتها كمعرفة عاـ بشكل اجلزائر يف التأمُت شركات كاقع على



مقدمة 

 

 ت 

 التأمُت شركة تقـو اليت التأمُت إعادة عقود فيها دبا التأمُت عقود كافة ينطبق على (4) رقم الدكِف ادلاِف اإلبالغ معيار
 التأمُت التزامات لكفاية اختبارات  إجراء التأمُت شركة من ادلعيار يتطلب ربوزىا، كما اليت التأمُت إعادة كعقود إبصدارىا

.  التأمُت إعادة أصوؿ قيمة ادلعًتؼ هبا ك اختبار اطلفاض
  رسالة مقدمة لنيل شهادة،زلا  ة شركات التأمني يف ظل ادلعايري احملا  ية ال ولية  دراسة طايلة فاتح، -

 . 2015ادلاجستَت،جامعة أدمحم بوقرة بومرداس،
كما ىدفت إلبراز كل . ىدفت ىذه الدراسة اُف معرفة مدل توافق النظاـ احملاسيب ادلاِف للتأمينات مع ادلعايَت احملاسبة الدكلية

التطورات احلاصلة يف رلاؿ زلاسبة شركات التأمُت سواء على ادلستول الدكِف أك احمللي، إضافة إُف زلاكلة تسليط الضوء على 
كاقع تطبيق النظاـ احملاسيب ادلاِف يف ىذه الشركات من خالؿ إجراء دراسة تطبيقية يف الشركة اجلزائرية للتأمُت كإعادة التأمُت، 
ليتم يف النهاية التوصل جملموعة من النتائج سبثلت أعلها أف النظاـ احملاسيب ادلاِف للتأمينات ال يتوافق مع القواعد اليت جاء هبا 

 ك كذلك إف تطبيق النظاـ احملاسيب ادلاِف يف الشركة اجلزائرية للتأمُت كإعادة IFRS 4ادلعيار الدكِف لإلقالع ادلاِف الرابع 
 .التأمُت بواجو عدة صعوابت خاصة يف ظل غياب البيئة االقتصادية ادلناسبة

فرضيات ال را ة  منوذج و . ت

 منوذج ال را ة : 01شكل رق  
 

 

 
 
 

 
 من إعداد الطالبتُت :ادلص ر 

 
 فرضيات ال را ة 

:  لغرض اإلجابة على األسئلة السابقة ادلطركحة نعتمد على الفرضيات التالية 
 .الدكر الذم يلعبو التأمُت يف سلتلف اجملاالت االقتصادية دلا يتميز بسمات خاصة ال توجد يف القطاعات األخرل -1
 من حيث التسجيل احملاسيب  احملاسيب ادلاِفالنظاـ قامت الشركة اجلزائرية للتأمُت كإعادة التأمُت بتطبيق كل متطلبات -2

 .كالتقييم كاإلفصاح 
 . ك عدـ اإللتزاـ دبعيار اإلبالغ ادلاِف الدكِف  لتطبيق النظاـ احملاسيب ادلاِفSAAاستجابة شركة التأمُت الوطنية  -3

 
 
 الت وضع االيست ولوج  و من جية ال را ة . ث

IFRS17 ادلعيار 

 

 شركات التأمني
SCFنظام 
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    ابلنس ة الت وضع االيست ولوج  لل اح  و لل 
 ifrs 17 ك ادلعيار scfاتبعت ىذه الدراسة النموذج التفسَتم أم ادلقاربة التفسَتية ك ذلك لفهم كاقع شركات التأمُت كفق 

 للتأمينات ال يتوافق مع القواعد اليت جاء هبا ادلعيار الدكِف scf النظاـ احملاسيب ادلاِف اف تطبيقلتوصل يف األخَت ابلنتيجة أم 
 . ifrs17لإلبالغ ادلاِف الدكِف

 ابلنس ة دلن جية ال را ة: 
الذم يعتمد على التحليل النظرم كادلسح ادلكتيب للحصوؿ على ادلعلومات لقد اعتمدان يف دراستنا ادلنهج الوصفي  -

النظرية عن ادلوضوع من خالؿ ما مت استخالصو من الدراسات السابقة كالكتب كادلقاالت العلمية، اجملالت كادلداخالت 
 .ك اجلرائد الرمسية

 كذلك ابستخدامنا أسلوب  إسقاط اجلانب النظرم على اجلانب التطبيقيأما فيما ؼلص اجلانب تطبيقي فقد حاكلنا -
الذم حيث قمنا بفهم سلتلف جوانب ادلوضوع من خالؿ  ككالة بسكرة Saaلشركة الوطنية للتأمُت دراسة حالة اب

 .االطالع على الواثئق ك السجالت احملاسبية ك اإلدارية
 : تص ي  ال    . ج

: دؼ من كراء ىذا البحث إُف نو:ال را ة ى ؼ  .1

 .كإبراز أىم تقسيماتو التعريف ابلتأمُت -

 .ادلعاجلة احملاسبية دلختلف عمليات يف شركات التأمُت -

 .فهم طبيعة النظاـ احملاسيب ادلاِف ك معيار اإلبالغ ادلاِف الدكِف لشركات التأمُت -

 .مستقبلية دراسات يف عليو االعتماد ؽلكن كمرجع مستقبال البحث ىذا يؤخذ أف -
  .كصف لواقع شركة التأمُت ك ادلعاجلة احملاسبية: نوع ال را ة .2
 .(ميدانية )ك ىي غَت سلططة  :التخطيط لل را ة .3
  .  بوالية بسكرةSaaسبت ىذه الدراسة ابلشركة الوطنية للتأمُت  :وح ة الت ليل رلت ع ال را ة .4
 .2021 - 2020 حددت ادلدة الػػزمنية للدراسة بسنة دراسة كانت دراسة مقطعية ك: ادل ى ال مين .5

 :أمهية ال را ة  . ح

شركات التأمُت، من خالؿ إعداد  ىذه الدراسة تستمد أعليتها من االىتماـ البالغ جمللس معايَت احملاسبة الدكلية دبوضوع زلاسبة  
،من أجل احلد من (IFRS 17) احملاسبة عن عقود التأمُت ندمعيار کامل تتحدد من خاللو ادلعاَف األساسية اليت غلب ازباذىا ع

 .ادلشاكل اليت تطرحها التطبيقات احملاسبية على مستول ىذه الشركات

 .سبثل أعلية ىذا ادلوضوع يف كونو يعاًف جانب مهم من احملاسبة كابلتحديد استجابة النظاـ احملاسيب ادلاِف دلتطلبات شركات التأمُت

 

 :خطة سلتصرة  . خ
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 دلعاجلة إشكالية الدراسة كلإلجابة على التساؤالت ادلطركحة كاختبار الفرضيات إرتئينا أف يكوف تقسيم موضوع الدراسة إُف ثالث 
: فصوؿ على النحو التاِف 

 النظاـ احملاسيب ادلاِف يف شركة التأمُت: األكؿ الفصل .  
. التطرؽ إُف ماىية النظاـ احملاسيب ادلاِف كمفاىيم أساسية حوؿ التأمُت ككذا تنظيم احملاسيب يف شركات التامُت  فيو سيتم 

 ك التسجيالت احملاسبية 17معيار اإلبالغ ادلاِف الدكِف : الثاين الفصل . 
. IFRS17 ك SCF ادلعاجلة احملاسبية لشركات التامُت كفق  كنطاؽ احملاسبة عن عقود التامُت إُف فيو التطرؽ فسيتم 

 للتأمُت  الوطنية للشركة حالة:الثالث الفصل(S.A.A) -بسكرة- 

أين سيتم فيو تقدًن ىذه الشركة ككيفية معاجلتها دلختلف  (S.A.A)للتأمُت  الوطنية للشركة حالة بدراسة القياـ فسيتم 
 .العمليات احملاسبية كأخَتا التعرؼ على القوائم كالتقارير ادلالية اخلاصة ابلشركة 
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    :دت ي 
النظاـ احملاسيب ىو رلموعة من القواعد كادلمارسات احملاسبية اليت تسود بلد معُت،فهو االطار الذم يشمل القواعد كاألسس     

اليت تساعد ادلؤسسة على تبويب كتسجيل العمليات كاثباهتا يف الدفاتر كالسجالت احملاسبية كاستخراج البياانت كالقوائم ادلالية، 

كمن ىذا ادلنظور كبنا على النظاـ االقتصادم الذم اختارتو اجلزائر ادلتمثل يف االقتصاد ادلوجو أك االشًتاكي أكجب التفكَت يف 
 الذم َف يساير أىداؼ 1957إعادة ىيكلة النظاـ احملاسيب ادلتوارث عن االستعمار، كادلعركؼ ابدلخطط احلفاسيب الوطٍت سنة 

 إبنشاء اجمللس األعلى للمحاسبة الذم أككلت لو مهمة إعداد 1972كطموح اقتصاد الدكلة كرغبتها،ذلذا قامت كزارة ادلالية سنة 
سلطط زلاسيب جديد، ككاف ذلك دبثابة تغيَت جذرم يف ىذا اجملاؿ،كعد عرؼ ىذا األخَت عدة اصالحات كاف أخرىا سنة 

،اال أنو مع بداية ربوؿ االقتصاد اجلزائرم من اقتصاد مركز إُف اقتصاد السوؽ سباشيا مع االصالحات اليت ابشرهتا 1998
السلطات العمومية يف اجلزائر،أصبح من الضركرم تكييف ادلنظومة احملاسبية الدكلية،كبذلك تبنت اجلزائر خيار إعادة تشكيل نظاـ 

زلاسيب منبثق من معايَت احملاسبة الدكلية كيتوافق معها إُف حد كبَت من حيث االطار ادلفاىيمي، طرؽ التسجيل كالتقييم،كمن حيث 
: ،كسنتناكؿ يف ىذا الفصل 2010 جانفي 01عرض القوائم ادلالية كمدكنة احلساابت،كحدد اكؿ تطبيق للنظاـ احملاسيب ادلاِف يف 

 .نظام احملا يب ادلايلماىية ا : ادل    األو        -                  
 .منيأماىية الت: ادل    الثاين -
. التنظي  احملا يب يف شركات التامني: ادل    الثال  -

 
 

 
  



 التأمين شركة في المالي المحاسبي النظام              الفصل األول                     

 

3 

نظام احملا يب ادلايل ماىية ا : ادل    األو 
يشكل النظاـ احملاسيب ادلاِف خطوة ىامة لتطبيق معايَت احملاسبية الدكلية يف اجلزائر يف ظل متطلبات اقتصاد السوؽ كعودلة 

االقتصادايت ابعتبار أف ىذه ادلعايَت تستجيب دلتطلبات العودلة االقتصادية على عكس ادلخطط الوطٍت الذم ال يستجيب 
. دلتطلبات إدارية كجبائية لالقتصاد ادلخطط

تعريف النظام احملا يب ادلايل : األو  ادلطلب

 ،كبدا ىذا النظاـ حيز 2007ئر نظاما زلاسبيا ماليا يستجيب للمعايَت الدكلية للمحاسبية منذ ا  لقد اعتمدت اجلز
 . ،كأصبح إجبارم التطبيق على كل ادلؤسسات االقتصادية اليت ربكمها قواعد القانوف التجارم2010التنفيذ مع مطلع سنة 

احملاسبة ادلالية "  ،كطبقا ذلذا القانوف فإف2007 نوفمرب 25ادلؤرخ يف 11 / 07صدر النظاـ احملاسيب ادلاِف دبوجب القانوف رقم 
نظاـ التنظيم ادلعلومات ادلالية يسمح بتخزين معطيات قاعدية عديدة كتصنيفها،كتقييمها،كتسجيلها،كعرض كشوؼ تعكس صورة 

 (03 ، صفحة 2007) . "صادقة عن الوضعية ادلالية كشلتلكات الكياف، كصلاعتو، ككضعية خزينتو يف هناية السنة ادلالية

. أمهية النظام احملا يب ادلايل:ادلطلب الثاين
يكتسي النظاـ احملاسيب ادلاِف أعلية ابلغة كونو يستجيب دلختلف احتياجات ادلهنيُت كادلستثمرين ، كما أنو يشكل خطوة ىامة ضلو 

مداخلة ضمن احملور الثاين بعنواف طرؽ تكييف ) :تطبيق ادلعايَت احملاسبية الدكلية، حيث تكمن أعلية النظاـ احملاسيب ادلاِف فيما يلي 
 (ادلؤسسة اجلزائرية مع النظاـ احملاسيب ادلاِف الدكِف اجلديد

 .يسمح بتوفَت ادلعلومة ادلالية ادلفصلة كالدقيقة تعكس الصورة الصادقة للوضعية ادلالية للمؤسسة- 
 .توضيح ادلبادئ احملاسبية الواجب مراعاهتا عند التسجيل احملاسيب- 
ك ربسُت اتصاذلا مع سلتلف  يساىم يف ربسُت تسيَت ادلؤسسة من خالؿ فهم أفضل للمعلومات اليت تشكل أساس الزباذ القرار- 

 .األطراؼ ادلهتمة ابدلعلومة ادلالية 
 .يسمح ابلتحكم يف التكاليف شلا يشجع االستثمار ك يدعم القدرة التنافسية للمؤسسة - 
 .يسهل عملية مراقبة احلساابت اليت ترتكز على مبادئ زلددة بوضوح- 

 .ربسُت تسيَت القركض من طرؼ البنوؾ من خالؿ توفَت كضعية مالية كافية من قبل ادلؤسسة - 
 .يؤدم إُف زايدة ثقة ادلساعلُت حبيث يسمح ذلم دبتابعة أمواذلم يف ادلؤسسة-  
 .يسمح للمؤسسات الصغَتة بتطبيق زلاسبة مالية مبسطة- 
. انسجاـ النظاـ احملاسيب ادلاِف ادلطبق يف اجلزائر مع األنظمة احملاسبية العادلية - 

. اى اؼ ت ين النظام احملا يب ادلايل: ادلطلب الثال 
سيساىم تقدًن ادلعلومة ادلالية كفق متطلبات ادلكتب الدكِف للمعايَت احملاسبية بال شك يف ربسُت جودهتا كسيساعد يف ربقيق 

 :أىداؼ عدة ؽلكن تلخيصها فيما يلي

. إغلاد حلوؿ زلاسبية للعمليات اليت َف يعاجلها ادلخطط احملاسيب الوطٍت - 
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. تقريب شلارساتنا احملاسبية من ادلمارسات الدكلية القائمة على ادلعايَت احملاسبية الدكلية - 

. سبكُت ادلؤسسات االقتصادية من تقدًن معلومات مالية ذات نوعية كأكثر شفافية- 

". الصورة الوفية كالعادلة"تقييم عناصر ادليزانية كفق مبدأ - 

:  كىذا فضال عن األىداؼ التالية

.  تبسيط قراءة القوائم ادلالية بلغة زلاسبية موحدة- 

 .فرض رقابة على ادلؤسسات التابعة كالفركع للمؤسسة األـ- 

تقليص التكاليف الناذبة عن عملية ترمجة أك ربويل القوائم ادلالية من النظاـ احملاسيب للبلد الذم تعمل بو ادلؤسسات التابعة - 
 .كالفركع إُف النظاـ احملاسيب للمؤسسة األـ

كمنو نستخلص أف اذلدؼ من النظاـ احملاسيب اجلديد ىو تقدًن إطار مفاىيمي ؼلدـ أساسا ادلساعلُت،مث بعد ذلك األطراؼ 
اٍف، الف ادلستعملُت األساسيُت ادلستهدفُت أكال ىم ادلساعلُت يف النظاـ .....األخرل مثل البنوؾ كادلوردين كالزابئن كإدارة الضرائب

 (34-33طايلب، الصفحات ) .اجلديد، عوض إدارة الضرائب يف ادلخطط القدًن، كأصبحت ادلعلومات كمية كنوعية يف نفس الوقت

 .فوا   ت ين النظام احملا يب ادلايل و خصوصياتو: ادلطلب الرابع
بغض النظر عن التطورات األساسية اليت أحدثها النظاـ احملاسيب ادلاِف ابدلقارنة مع ادلخطط الوطٍت للمحاسبة، ؽلكن سرد فوائده 

:  كخصوصياتو فيما يلي

فوا   ت ين النظام احملا يب ادلايل : الفرع األو 
إف تطبيق ادلؤسسة اجلزائرية للمعايَت احملاسبية الدكلية يف ظل النظاـ احملاسيب ادلاِف قد ينجر عنو فوائد مجة تعود على االقتصاد ككل 

 (34طايلب، صفحة )  :كعلى ادلؤسسة نفسها، نذكر من أعلها

نشر معلومة أكيدة، كاملة، عادلة، موثوؽ فيها، ذات شفافية لكي تساىم يف تشجيع ادلستثمرين كضماف ذلم متابعة مرضية - 
. ألمواذلم 

. قراءة جيدة للقوائم ادلالية من طرؼ سلتلف ادلستعملُت- 

. ربسُت نظاـ ادلعلومات للمؤسسات بفضل تنوع ادلعلومات اليت سيقدمها النظاـ - 

. أفضل فهم الزباذ القرارات كتسيَت ادلخاطر لكل الفاعلُت يف السوؽ، دبا فيها السلطات العمومية- 

. يساعد على تطبيق مبادئ حوكمة ادلؤسسات  - 

. تبٍت كتطبيق ادلمارسات احملاسبية العادلية من شأنو فتح األبواب للمنافسة على ادلستول الدكِف - 

أم االنتقاؿ من ميزانية زلاسبية مسجلة بقيم اترؼلية إُف ميزانية مالية )االنتقاؿ من احملاسبة التارؼلية إُف احملاسبة ادلالية ادلستقبلية - 
. (قابلة للتحليل على حالتها دكف إجراء تغَتات عليها
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 خصوصيات ت ين النظام احملا يب ادلايل: الفرع الثاين
تعترب معايَت احملاسبة الدكلية ادلرجع األساسي للنظاـ احملاسيب ادلاِف، كلكن رغم ذلك توجد بعض الفركقات بُت النظاـ احملاسيب  

كمعايَت احملاسبة الدكلية، فال ؽلكن القوؿ أبف النظاـ احملاسيب ادلاِف متوافق بصفة كاملة مع ادلعايَت احملاسبية الدكلية فهو SCFادلاِف 
 (136-135، الصفحات 2011نواؿ، ) : يتميز عنها دبا يلي

يعاًف النظاـ احملاسيب ادلاِف بطريقة سلتصرة القطاعات اخلاصة، كالبنوؾ كالتأمينات كاألدكات ادلالية، عقارات التوظيف كالزراعة، - 
 :كتكوف ادلؤسسات اخلاضعة لو رلربة على القياـ ابجلرد الدائم، كىو إجراء تسمح بو كليس إجبارم يف ادلعايَت احملاسبية الدكلية 

نص النظاـ احملاسيب ادلاِف على قواعد خاصة دبسك كتنظيم احملاسبة، مدكنة حساابت كتسجيل العمليات يف ىذه احلساابت، - 
. كىي العناصر اليت َف تعاًف يف معايَت احملاسبة الدكلية 

تطرؽ النظاـ احملاسيب ادلاِف إُف احملاسبة اخلاصة ابدلؤسسات ادلصغرة اليت يسمح ذلا دبسك زلاسبة ترتكز على حركات اخلزينة، - 
 . بينما معايَت احملاسبة الدكلية َف تنص على أم إجراء خبصوص ىذه ادلؤسسات

معايَت احملاسبة الدكلية يسهل تطويرىا كربديثها من طرؼ رللس ادلعايَت احملاسبية الدكلية، ألهنا تصدر تباعا كتعاًف الظركؼ - 
اجلديدة، بينما النظاـ احملاسيب ادلاِف يكوف كقت إعداده ػلتوم فقط على نصوص ادلعايَت الصادرة يف ذلك الوقت، كيكوف 

اإلشكاؿ ابلنسبة للمعايَت اليت تصدر مستقبال، ىل يتم احتوائها من خالؿ قوانُت أك مراسيم أك يتم إعادة تشكيل النظاـ احملاسيب 
. ادلاِف 

. ؽلتاز النظاـ احملاسيب ادلاِف بغياب القيود احملاسبية ذات الطابع اجلبائي، ألهنا ال تعكس احلقيقة االقتصادية بشكل كامل- 

 ككذلك إُف 34َف يتطرؽ النظاـ احملاسيب ادلاِف للمعلومة ادلالية ادلرحلية، ادلنصوص عليها يف ادلعيار احملاسيب الدكِف رقم - 
 IFRS8، ابإلضافة إُف ادلعيار الدكِف للمعلومة ادلالية IFRS2التسديدات ابألسهم ادلنصوص عليها يف ادلعيار احملاسيب الدكِف 

. اخلاص ابدلعلومة حسب القطاعات

ؽلكن استعماؿ القيمة العادلة يف تقييم سلتلف األصوؿ كاخلصـو حسب معايَت احملاسبة الدكلية، بينما كفق النظاـ احملاسيب ادلاِف - 
ال ؽلكن القياـ بذلك إال لبعض األصوؿ كاخلصـو فقط، مثل األصوؿ البيولوجية كبعض أنواع األدكات ادلالية اليت تقيم ابلقيمة 

. احلقيقية أك القيمة العادلة

َف يبُت النظاـ احملاسيب ادلاِف ما غلب فعلو عندما ال تكوف شركط التسجيل ضمن األصوؿ كاخلصـو زلققة بشكل كامل، كربتاج - 
إُف ربقيق أحداث كعوامل غَت مؤكدة يف ادلستقبل، عندما يستحيل مثال تقدير موثوؽ بو أك احتماؿ ضعيف يف احلصوؿ على 

 حبيث تعترب IAS 37ادلنافع االقتصادية لألصل يف ادلستقبل، لكن معايَت احملاسبة الدكلية أشارت إُف ذلك من خالؿ ادلعيار رقم 
 ذلك من األصوؿ كاخلصـو احملتملة ال يتم تسجيلها يف ادليزانية، إال أنو غلب تقدًن التفاصيل الالزمة عنها يف ادللحق
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. منيأماىية الت: ادل    الثاين

كذلك حىت يعطي ،يعترب التأمُت يف مفهومو البسيط إعطاء األماف من أجل مواجهة اخلطر احملتمل كقوعو يف ادلستقبل
فيعد ىذا األخَت أم التأمُت العنصر الداحض إُف كل . كىي بيئة اإلستثمار, الثقة الالزمة للمستثمر من أجل اخًتاؽ عادلو اجملهوؿ

كذلك من خالؿ ميزتو اخلاصة يف دعم اإلنساف ادلستثمر يف ،العراقيل اإلجتماعية ك اإلقتصادية كحىت األمنية منها يف بعض األحياف
فيا , كلذلك سيسارع اإلنساف منذ األزؿ إُف ابتكار ىذه التقنية اليت توفر لو الظركؼ ادلناسبة لإلنتاج ك العمل.حالة كقوع الضرر

ك مصادر ك انواعو كل ذلك ،ترل فيما يتجلى ىذا التأمُت تعريفا ك مىت نشأ كما ىي فوائد ك تقسيمات التامُت اليت يقـو عليها
. سندرجو يف ىذا ادلبحث

مني أمف وم الت: ادلطلب األو    
كاف اإلنساف يف القدًن يعتمد على ادخاره اخلاص يف تغطية ادلخاطر اليت قد يتعرض ذلا،كتبُت مع مركر الزمن أف الفرد 
مهما كانت ثركتو فإنو يف كثَت من احلاالت ال يستطيع تغطية نتائج ادلخاطر نظرا لضخامتها، لذا راح يسعى للتعاكف مع أطراؼ 

 .أخرل قد تتعرض لنفس اخلطر،كابلتدريج تطورت ىذه األفكار إُف أف تشكل لدينا التأمُت دبفهومو احلاِف

 (94، صفحة 2010ىاين ك سامر، ) :التطور التارخي  دلف وم التأمني:     أوال
على ظهر األرض كلكنها كانت أتخذ أشكاالن كمسميات زبتلف ابختالؼ ادلستول احلضارم  من ظهور االنساف :01ادلرحلة 

كيعترب التأمُت البحرم من أقدـ أشكاؿ التأمُت كالذم كجد زمن البابليُت كعرفوه على أنو شكل من أشكاؿ . كادلدين لإلنساف 
القركض اليت يقدمها أصحاب األمواؿ ألصحاب السفن بقيمة السفينة كما ربملو من بضائع،حبيث إذا كصلت السفينة كما ربملو 
من بضاعة إُف اليابسة سادلة ، فعلى صاحبها سداد القرض مضافان لو الفوائد كاليت تكوف عادة كبَتة،أما يف حاؿ غرؽ السفينة كما 

 .عليها فيسقط حق ىؤالء ادلقرضُت ابدلطالبة بدينهم 
 كانتشر ىذا الشكل من التأمُت البحرم خالؿ احلضارات ادلتعاقبة كاحلضارة اإلغريقية كالركمانية ، كيف القرف الرابع عشر ككنتيجة 

للسياسة التجارية بُت ضفيت البحر األبيض ادلتوسط ، زاد انتشار ىذا النوع من القرض البحرم ، كبقيت األمور دكف رابط أك نظاـ 
أك قانوف  ػلكم عملية االقًتاض كالسداد كربديد الفوائد بُت ادلتعاقدين كذلك حىت بداية القرف السابع عشر حيث صدر يف عاـ 

 ـ القانوف البحرم االصلليزم كتضمن تنظيمان لعملية التأمُت البحرم حبيث أبعد فكرة التأمُت عن كونو فكرة أشبو متكوف 1601
. كتبنا مثل ىذا القانوف كل من فرنسا كإيطاليا كىولندا كإسبانيا . ابدلقامرة ، كحرص على حقوؽ ادلشًتكُت يف عقد التأمُت 

 :02ادلرحلة 
 ـ كقع حريق ىائل يف مدينة لندف تسبب يف إحراؽ معظم األبنية يف ادلدينة، كعلى إثر ىذا احلريق ظهر التأمُت 1666 يف عاـ 

كتطور نشاط التأمُت بعد ذلك مع بداية .  كنيسة100 منزال ك حواِف 13000الربم، حيث أف احلريق تسبب ابحًتاؽ كإتالؼ 
الثورة الصناعية كانتشار اآلالت يف القرف التاسع عشر، فظهر التأمُت على ادلسؤكلية القانونية كحقوؽ العماؿ كالتأمُت على احلياة ، 

كتنوعت صور التأمُت يف القرف العشرين مع تطور كظهور . كظهر التأمُت على حوادث ادلركر بسبب انتشار ادلركبات كالسيارات 
فظهر التأمُت على النقل برم كاجلوم كسلاطر احلرب ، كالتأمُت على الزكاج كاألكالد ، كما أنشأت أكؿ . التكنولوجيا ادلختلفة 

  . ـ ، كبعدىا انتشرت شركات التامُت يف الدكؿ األكركبية كدكؿ العاَف أبسره1720شركة للتأمُت البحرم يف إصللًتا عاـ 
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 (28-27، الصفحات 2015ساَف، ) يف اجل ا ر: اثنيا
 :01ادلرحلة 

 بدأ التأمُت يف اجلزائر نتيجة جلب ادلستعمر الفرنسي ادلستوطنُت كزايدة معامالهتم فازداد الطلب على التأمُت من ادلخاطر اليت 
تصيب الفرد كأمالكو لذلك عملت فرنسا على إنشاء ككاالت أتمُت فرنسية كنظمت عملية التأمُت يف اجلزائر بوضع نصوص 

 كادلتعلق دبحاسبة التأمينات كقانوف التأمُت على ادلؤسسات االستشفائية العمومية 1939قانونية من بينها ادلرسـو التشريعي عاـ 
 اخلاص بتأمُت بعض الشركات اخلاصة ابلتأمُت كصناعة 1946 كالقانوف الصادر يف عاـ 1943كقانوف التأمُت االجتماعي عاـ 

. التأمُت
 . أصدرت فرنسا عدة نصوص تشريعية منها مرسـو خاص بتنظيم اإلدارة العامة دلراقبة شركات التأمُت1947يف عاـ 

 . صدر قانوف التأمُت اإللزامي على السيارة1958 كيف عاـ 
 :02ادلرحلة 

كمت إنشاء أكؿ شركة اتمُت  ) لتنظيم قطاع التأمُت يف اجلزائر167/63 كبعد استقالؿ اجلزائر صدر قانوف رقم 1963 كيف عاـ 
جزائرية كادلتمثلة يف الشركة اجلزائرية للتأمُت كإعادة التأمُت، كيف نفس العاـ أتسست الشركة الوطنية للتأمُت كىي شركة سلتلطة 

 .1966جزائرية مصرية مث مت أتميمها عاـ 
 مت أتسيس الشركة التعاكنية اجلزائرية لتأمُت عماؿ الًتبية كالثقافة كيقتصر نشاطها على شلارسة عملية أتمُت 1964ك يف عاـ 

 . السيارات كاألخطار ادلتعلقة ذلؤالء العماؿ
 .  أتسس الصندكؽ الوطٍت للتعاكف الفالحي كذلك دلزاكلة عمليات التأمُت التعاكين1972يف عاـ 
 :03ادلرحلة 
 ظهرت عدة شركات اتمُت خاصة إما كفركع الشركات أجنبية أك مؤسسات جزائرية كمسح ذلا دبزاكلة كل عمليات 1995بعد عاـ 

 أتسست شركة ترست اجلزائر للتأمُت كإعادة التأمُت كىي شركة ذات أسهم برأمساؿ 1997التأمُت كإعادة التأمُت، كيف عاـ 
. مشًتؾ جزائرم حبريٍت ك قطرم

.  مليوف جزائرم500 أتسست الشركة اجلزائرية للتأمُت دلزاكلة عمليات التأمُت كإعادة التأمُت كبرأمساؿ قدره 1998 يف عاـ 
 مليوف دينار كشركة الرايف للتامُت برأمساؿ مشًتؾ بُت اجلزائر 480 أتسست شركة الربكة كاألمعاف برأمساؿ قدر2001يف عاـ 

 مليار دينار جزائرم كالشركة العابرة 500 للجزائر كالباقي لقطر كشركة العامة للتأمُت ادلتوسطية برأمساؿ كطٍت قدره 27%كقطر
 . للقارات للتأمُت كإعادة التأمُت

 مؤسسات كانت تنشط قبل 6 مؤسسة منها 18 بلغ عدد ادلؤسسات اليت تزاكؿ نشاط التأمُت يف اجلزائر 2004ك يف عاـ 
.  كىي مؤسسات شلثلو بشركات عمومية كشركات خاصة كمؤسسات تعاضديو كشركات متخصصة1995

  . شركة16حاليان يبلغ عدد شركات التأمُت يف اجلزائر 
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كبسبب ىذا االنتشار لفكرة التأمُت كاعتباره جزءا من النشاط االقتصادم ألم دكلة أصبح من الضركرة كضع تعريفات كاضحة 
  :دلصطلح التأمُت

: مف وم التأمني/ 1  
 : التعريف اللغوي للتأمني - أ

زركقي ك ) . التأمُت من أمََّن، أم اطمأف ك زكاؿ خوفو، ك ىو دبعٌت سكن قلبو، ك كذلك تستعمل كلمة األمن عند اخلوؼ

.  (3بدرم، صفحة 

 :  التعريف االصطالح  للتأمني - ب
التأمُت ىو كسيلة يهدؼ بصفة أساسية إُف محاية األفراد كاذليئات من اخلسائر ادلادية الناشئة عن ربقق األخطار احملتملة احلدكث 

 . كاليت ؽلكن أف تقع مستقبالن كتسبب خسائر ؽلكن قياسها ماداين كال دخل اإلرادة األفراد أك اذليئات يف حدكثها
 (92، صفحة 2009عيد أمحد ك السيفو، ) : يركز التعريف على

.  التأمُت ىو كسيلة أك أداة اقتصادية هتدؼ إُف محاية األفراد أك اذليئات من اخلسائر ادلادية -

. ػلقق التأمُت ىدفو من خالؿ استبداؿ اخلسارة الكبَتة احملتملة احلدكث أبخرل صغَتة مؤكدة احلدكث -

 .أف تكوف األخطار زلتملة احلدكث يف ادلستقبل  -

 .  أف يكوف اخلطر ال إرادم -

 : التعريف ال انوين للتأمني-  جػ
 :  اجلزائرم ادلدين القانوف من 619 ادلادة يف اجلزائرم ادلشرع عرفو فقد

 أك إُف Insured (ادلؤمن لو  ) أف يؤدم إُف الطرؼ الثاين Insurer (ادلؤمن  )ىو اتفاؽ يلتـز دبقتضاه الطرؼ األكؿ "
مبلغ التأمُت  ) الذم اشًتط التأمُت لصاحلو مبلغان من ادلاؿ أك إيرادان أك مرتبان أك أم عوض ماِف آخر Beneficiary (ادلستفيد )
) Sum Insured  (اخلطر) يف حاؿ كقوع احلادث أك ربقق Risk (قسط  ) ادلبُت ابلعقد كذلك مقابل Premium أك 

 (102، صفحة 2007) ."أم دفعة مالية أخرل يؤديها ادلؤمن لو للمؤمن 
 : تعريفات أ اتذة التأمني للتأمني ك ا يل ومن 

نظاـ يقلل من ظاىرة عدـ التأكد ادلوجودة لدعم ادلستأمن كذلك عن طريق نقل »  يعرؼ التأمُت أبنو : المة ع   هللا  المة.د
الكويدالكم، )«  عبء أخطار معينة إُف ادلؤمن كالذم يتعهد بتعويض ادلؤمن لو عن كل أك جزء من اخلسارة ادلالية اليت يتكبدىا 

 (172، صفحة 2015
   وشلا   ق من التعاريف ميكن ال و  أن التأمني

التأمُت ىو نظاـ يهدؼ إُف زبفيض اخلطر الذل يواجو الفرد أك ادلنشأة كفيو ػلصل ادلؤمن لو على تعهد لصاحلو أك لصاٌف الغَت من 
الطرؼ اآلخر كىو ادلؤمن كالذم يدفع دبقتضاه مبلغ معُت عند ربقق اخلطر كذلك نظَت سداد قسط التأمُت على أف يقـو ادلؤمن 

 ".بتجميع األخطار ادلشاهبة كالتنبؤ بقيمة االلتزامات ادلالية ادلًتتبة على ربققهان 
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فوا   التأمني : ادلطلب الثاين
.   تربز أعلية التأمُت من حيث تقدًن اخلدمة لألفراد كاجلهات ادلختلفة مقابل تكلفة يُقّدمها األفراد على شكل القسط التأميٍت

 . (101-96، الصفحات 2010ىاين ك سامر، ) :كؽلكن إمجاؿ فوائد التأمُت من خالؿ اجلوانب التالية

  Economic Growth: الن و االقتصادي/ 1
: يعمل التأمُت على زايدة النمو االقتصادم من خالؿ 

  Production Increasing: زايدة اإلنتاج - أ
إف كجود التأمُت ُيشجع األفراد كادلؤسسات على اخلطر،ميادين استثمارية جديدة ما كانوا ليدخلوىا لوال كجود التأمُت،حيث أف 

كاليت تولد لدل ادلستثمر جوا من القلق  (عدـ التأكد  )عملية التأمُت ستوفر ذلؤالء أجواء استثمارية عن طريق زبفيض درجة 
ذلك أف التأمُت ػُلقق ضماانن ضد اخلسائر ادلالية اليت ػُلتمل أف تصيبهم نتيجة كقوع اخلطر،كبدؿ أف ،كاخلوؼ على ضياع ثركتو

غُلمد ادلستثمركف جزءا من رأمساذلم دلواجهة األخطار ادلختلفة فإهنم يدفعوف قسطا معّينان لشركة التأمُت مقابل تعويض الشركة عن 
. اخلسائر ادلتوقعة 

كمثل ىذه األنواع من التأمينات تشجع ادلستثمرين على القياـ بنشاطاهتم االستثمارية ، كتزيد من اإلنتاجية يف االقتصاد كاجملتمع 
.  بشكل عاـ 

  Society Resource Preservation:  حفظ مصادر ثروة اجملت ع  - ب
  :كيتم ذلك من انحيتُت

 .قياـ شركة التأمُت بتعويض ادلؤمن لو عند التعرض للخسارة اخلسائر، اخلطر : األكُف 
.  أهنا تقدـ النصح كادلشورة إُف جهات اليت تطلبها قبل كخالؿ قياـ ادلشاريع : الثانية 

فادلصنع الذم ؽلتلكو صاحبو ىو جزء من ما . ذلك ثركة اجملتمع ىي عبارة عن رلموعة ما ؽلتلكو كل فرد من أفراد ىذا اجملتمع
. ؽلتلكو اجملتمع كامالن،ككذلك ادلتاجر ك ادلركبات كادلخزكف كاحملاصيل كغَتىا

 لذا تكوف خسارة الفرد الواحد ألم من شلتلكاتو ىي خسارة للمجتمع، كبقياـ شركات التأمُت بتعويض ادلتضرر عن خسارتو 
.  فكأهنا تقـو بتعويض اجملتمع عن اخلسارة اليت أصابتو

كذلك كبسبب تنوع األخطار اليت تقـو شركات التامُت ابلتأمُت ضدىا ، فإف ىذه الشركات ستكتسب اخلربة يف نوع األخطار 
اليت تصيب كل نوع من أنواع النشاط االقتصادم ككيفية التعامل معو ككيفية احلد منو ، كابلتاِف تستطيع تقدًن النصح كاإلرشاد 

. بناء على البياانت اإلحصائية كالدراسات العلمية اليت تتوفر لديها 

  Enhancing Financial Credibility: زايدة اال ت ان- ج 
يعترب التأمُت من عوامل زايد االئتماف على القركض ادلقدمة مقابل رىن ذلك أف اجلهات ادلقرضة ال تقبل تقدًن القرض إال بوجود 

كلكن ىذا الرىن ال ؽلكن قبولو كضماف ما َف .كثيقة ائتماف تضم ذلم حقوقهم ،كىذه الوثيقة عبارة عن رىن مقدـ كضماف للقرض 
. يكن مؤمنان ضد التلف كالفناء،ذلك أنو كيف حالة الفناء يقـو التأمُت مكاف األصل ادلرىوف
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  Capital Creation: خلق رؤوس األموا  - د
أييت ذلك كمن خالؿ استيفاء شركات التأمُت األقساط من رلموع ادلؤمنُت اذلم يتجمع لدل ىذه الشركات رؤكس أمواؿ كبَتة من 

مبالغ صغَتة ؽلكن االستفادة منها بعد احتجاز ما يلـز ألغراض مواجهة االلتزامات ادلادية عن طريق استثمار ىذه األمواؿ يف 
حيث تقـو شركات التأمُت بتمويل قطاعات الصناعة كالتجارة كالزراعة كاالستثمارات .سلتلف نواحي النشاط االقتصادم 

ىذا فضالن عن أف اتساع نطاؽ التأمُت كربولو للعاَف أمجع .األخرل،كذلك عن طريق ادلساعلة بشكل مباشر يف ىذه ادلشاريع 
.  ُيساعد الدكلة على تنمية نشاطاهتا التجارية، كذلك عن طريق أقساط التأمُت اليت يدفعها ادلؤمن ذلم يف اخلارج إُف شركات التأمُت

 Social Improvement: التن ية االجت اعية/ 2
 يعترب التأمُت عامال ىاّما تعتمد عليو الدكلة يف زلاربة الفقر الناتج عن ادلرض كالعجز كبلوغ سن الشيخوخة كالوفاة كاخلسارة يف 

كبذلك ؼللق التأمُت جوان من الراحة كالطمأنينة لدل أفراد اجملتمع ، األمر . ادلمتلكات سبب احلريق أك السرقة أك الغرؽ كغَتىا
الذم غلعل احلكومات تصدر القوانُت ادلختلفة التنظيم عملية التأمُت كتشجيعو إبعفاء أقساط التأمُت من الضرائب أك زبفيف 
معدالت الضرائب على شركات التأمُت ، بل إف بعض احلكومات جعلت بعض أنواع التأمُت إجبارية ، كبعضها قامت بدكر 

 .شركات التأمُت حىت يتخلص ادلؤمن ذلم من مغاالة شركات التأمُت يف فرض الرسـو على أقساط  

 Experience in reducing risk :ادلعرفة و اخلربة يف ت ليل اخلطر  /3
 إف قياـ شركات التأمُت بتجميع األخطار كربليلها أدل إُف أف يتجمع لديها إحصاءات كثَتة عن كل نوع من أنواع األخطار 
كاألسباب الشائعة لوقوعو ، كبذلك توفر ذلا رصيد ىائل من ادلعرفة كاخلربة اليت تفيد يف التعرؼ على أصلح الطرؽ دلنع أك تقليل 

 .اخلسائر إُف أدىن مستوايهتا ادلمكنة 

  Economic Balance: التوازن االقتصادي/ 4 
كيعترب التأمُت يف ىذه احلالة من العوامل اليت تساعد على إعادة توازف االقتصاد ،ذلك أنو كيف حالة التضخم ؽلكن التوسع يف 

التأمينات اإلجبارية كخاصة التأمينات االجتماعية ،كذلك المتصاص سحب السيولة النقدية ادلتداكلة بُت أيدم الناس،كىذا بدكره 
يؤدم إُف زبفيض ميوذلم االستهالكي كابلتاِف ادلساعلة يف خفض مستول التضخم ، أما يف حالة الكساد فيمكن للدكلة أف تسن 

 .قوانُت تزيد من تعويضات ادلرضى كالعجز كالبطالة ، كذلك لزايدة السيولة النقدية كابلتاِف زايدة القدرة الشرائية ألفراد اجملتمع

 Balance the balance of payments: حت يق التوازن يف مي ان ادل فوعات  /5
إف ما ربصل عليو شركات التأمُت من عمالت أجنبية مقابل اخلدمات اليت تقـو هبا يف البلداف األجنبية كنتيجة عمليات إعادة 
التأمُت اليت سبارسها يؤدم إُف زايدة الصادرات غَت ادللموسة ،شلّا ُيساعد على ربسُت ميزاف ادلدفوعات كُيساىم يف اتساع حجم 

 . التجارة اخلارجية
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 أنواع التأمني: ادلطلب الثال 
فكلما تعددت األخطار ظهرت أنواع جديدة , يعرؼ التأمُت أبنو رلاؿ شاسع للغاية حبيث أف نطاؽ تطبيقو غَت زلدكد

أك على أساس اإلدارة العملية حسب الغرض من , لذلك فإف تقسيم أنواع التأمُت يرجع تبعا للخطر ادلؤمن ضده, من التأمُت
 . التأمُت أم تبعا للهيئات اليت سبارس عمليات التأمُت

 :ك بذلك نستطيع أف ظليز بُت أنواع سلتلفة من التقسيم نستخلصها يف اآليت
 (23-22ابِف ك صديقي، الصفحات ):  كينقسم إُف قسمُت:من حي    يعة الغرض من التأمني/ 1

يشمل مجيع أنواع التأمُت اليت يكوف دبوجبها  :Private insurance  (االختياري ، التجاري  )التأمني اخلاص - أ 
للشخص احلرية يف أف ؼلتار بُت أف يؤمن أك ال يؤمن دكف أم إلزاـ من أم جهة كالتامُت البحرم ، أتمينات احلياة كأتمينات 

. احلوادث
فيشمل ىذا التأمُت األنواع اليت يكوف فيها : Social insurance (اإلل ام ، إج اري  )التأمني االجت اع  - ب 

. الشخص ادلعرض للخطر ملزمان ابلتأمُت ضد ىذا اخلطر إما حبكم القانوف أك أبم حكم آخر
  كىذه األنواع غالبان ما يفرضها القانوف ألغراض اجتماعية خلدمة قطاعات كاسعة من ادلواطنُت كالعماؿ كادلوظفُت محاية ذلم 

.  كضمانة دلستقبل عائالهتم
كالتأمُت االجتماعي ىو أحد أكجو الضماف االجتماعي الذم تنظمو الدكلة كيشارؾ األفراد يف أقساط ىذا التأمُت كما يشارؾ 

. أصحاب العمل إلزامان يف ىذا التأمُت مثل أتمُت معاشات التقاعد، كالتأمُت الصحي، كأتمُت العجز كإصاابت العمل

 (94-93، الصفحات 2006شقَتم ك عزمي سالمة، ):  ك ينقسم إُف:من حي  اخلطر ادلؤمن ض ه /2
 ىو التأمُت الذم يكوف موضوعو شخص ادلؤمن لو ذاتو كليس  :Personal Insurancesأتمينات األشخاص - أ  

 .كالذم ػلدد مسبقا عند التعاقد بطريقة جزافية, مالو ، كيلتـز ادلؤمن بدفع مبلغ التأمُت ادلتفق عليو بكاملو 
حيث يقـو اإلنساف ابلتأمُت ضد األخطار اليت ربدد حياتو أك سالمة جسمو أك صحتو أك قدرتو على العمل، كلو عدة صور 

: منها
. التأمُت على ادلرض.          - التأمُت على اإلصاابت كاحلوادث- 
  .التأمُت على احلياة كالوفاة.                - التأمُت على الزكاج كاألكالد- 

 كيف ىذا النوع من التأمينات يكوف اخلطر يتعلق دبمتلكات  :Property Insurancesأتمينات ادل تلكات - ب  
.  ادلؤمن لو كالتأمُت ضد احلريق ، كالتأمُت البحرم ، كالتأمُت ضد السرقة ، كأتمُت احملاصيل الزراعية ضد الظواىر الطبيعية

 كيف ىذا النوع من التأمُت يكوف اخلطر ادلؤمن ضده من  :Liability Insurancesأتمينات ادلسؤولية ادل نية - ج 
. أخطار ادلسؤكلية اليت قد تًتتب على ادلؤمن لو ذباه الغَت مثل أتمُت إصاابت العمل كأمراض ادلهنة كأتمُت ادلسؤكلية ادلهنية 
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: من حي    يعة الع ل داخل شركة التأمني/ 3
  (100-95، الصفحات 2006شقَتم ك عزمي سالمة، ) : يقسم التأمُت حسب العمل يف شركات التأمُت كما يلي

يف ىذا النوع من التأمينات يتعهد ادلؤمن يف مقابل أقساط زلددة أبف يدفع :  Life Insurancesأتمينات احلياة -  أ 
للمؤمن لو أك ادلستفيد مبلغان من ادلاؿ عند الوفاة أك عند بقائو حيان بعد مدة معينة أك راتبان بشكل دكرم كذلك حبسب ما يتفق 

.  عليو طرفا عقد التأمُت مثل التأمُت احلالة الوفاة كالتأمُت احلالة البقاء على قيد احلياة ، كالتأمُت ادلختلط 
كتندرج ربت ىذا التأمُت كل أنواع التأمينات األخرل اليت ال ينطبق : General Insurancesالتأمينات العامة - ب 

: عليها كصف أتمينات احلياة، كفيما يلي ذكر ألعلها
:  Personal Accident Insuranceأتمني احلوادث ال خصية   -

يف ىذا النوع من التأمُت يتم دفع مبلغ نقدم للمستفيد يف حالة كفاة ادلؤمن لو حادث يقع لو أك يتم دفع مبالغ نقدية للمؤمن لو 
 .إذا أدل احلادث إُف عجزه بسبب حادث يقع لو أك بو كليا أك جزئيا كتعطلو عن الكسب 

 : Motors Insuranceأتمني السيارات   -
إصاابت جسمانية ، )  ابلغَت الضرر يغطي ىذا التأمُت ادلسؤكلية ادلدنية اليت قد تلحق أبصحاب السيارات عند إحلاقهم

اصطداـ ، حريق ، " كما ؽلكن أف يتضمن تعويض للحوادث . من جراء استخدامهم ذلذه السيارات  (إتالؼ شلتلكات 
 ".سرقة كما إُف ذلك من أخطار يتفق عليها 

 :Fire Insuranceالتأمني ض  خطر احلريق  -
 يتضمن ىذا التأمُت تعويض ادلؤمن لو عن األضرار اليت تلحق دبمتلكاتو من جراء ربقق خطر احلريق، كعادة ما سبتد التغطية 

ادلمنوحة يف كاثئق التأمُت ضد احلريق لتشمل أخطار أخرل يتفق عليها مثل الصاعقة، العواصف، االنفجار، سقوط الطائرات، 
خسارة اإلغلار النامجة عن احلريق ، : كما ؽلكن أف يلحق ابحلريق أخطار إضافية أخرل تالزمو كؽلكن أتمينها مثل . أعماؿ الشغب

. خسارة األرابح الالحقة حلادث احلريق ، ادلسؤكلية ادلدنية للمالك قبل اجلَتاف ، ادلسؤكلية ادلدنية للمستأجر قبل ادلالك
 :Insurance against theft burglary risk التأمني ض  خطر السطو السرقة -

كيهدؼ ىذا التأمُت إُف تعويض ادلؤمن لو عن اخلسائر ادلادية اليت تنجم عن استيالء الغَت على أموالو عن طريق اقتحاـ ادلباين اليت 
ربوم ىذه األمواؿ ادلمتلكات أك أجزاء منها سواء ابستخداـ العنف أك التهديد ابستخدامو ، كما كيعوض عن اخلسائر النامجة عن 

  .كاندرا ما تقـو شركات التأمُت ابلتأمُت ضد خطر السرقة اليت ال يستخدـ فيها عنف أك إكراه. عملية االقتحاـ حبد ذاهتا 
 Insurance against work injuries andالتأمني ض  إصاابت الع ل وأمراض ادل نة  -

occupational diseases: 
إصابتهم حبوادث تتعلق  كهتدؼ ىذه التأمينات إُف تعويض أصحاب العمل عن ادلبالغ اليت يلتزموف  قانوانن دلستخدميهم عند

. ؽلارسوهنا يؤدم إُف عجز أك قد يسبب الوفاة ذلم  ابلعمل أثناء أتديتو كبسببو أك عند إصابتهم دبرض مهٍت مرتبط ابدلهنة اليت
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 : Aviation Insuranceأتمني الطريان  -
يضمن ىذا التأمُت تعويض مالكي الطائرات عن اخلسارة ادلادية اليت تلحق هبم من جراء تضرر طائراهتم بسبب خطر مؤمن ضده 

 . أك من جراء ادلسؤكلية اليت قد تًتتب عليهم ذباه الغَت

 :كؽلكن تقسيمو إُف أربعة أقساـ: Marine Insuranceالتأمني ال  ري  -
   أتمُت أجساـ السفنHulls Insurance . 
  التأمُت على البضائعGoods insurance . 
   أتمُت أجرة الشحن Freight Insurance . 
  أتمُت مسؤكلية صاحب السفينة Insurance of the owner of the ship .  
  :Money insuranceأتمني األموا    -

 كيكوف ذلك أثناء النقل أك يف اخلزنة كيهدؼ ىذا التأمُت إُف تعويض ادلؤمن لو عن اخلسائر اليت تتعرض ذلا األمواؿ سواء أثناء 
 . نقلها أك أثناء كجودىا داخل شلتلكاتو

  Fidelity Guarantee insurance :التأمني ض  خيانة األمانة  -
  ... لتعويض ادلؤمن لو عن اخلسائر اليت تلحق بو نتيجة خيانة األمانة من قبل مستخدميو سواء ابلسرقة أك االختالس أك التبديد

  (21-20، الصفحات 2015-2014ػلياكم، ) : ك ينقسم إُف: من حي  اذليئة اليت ت وم ب ور التأمني/ 4
  Mutual insurance :الت اديل التأمني - أ

 ؽلكن اليت ادلالية اخلسارة تقدير ادلمكن من يكوف كعندما معُت خلطر منهم كل يتعرض عندما األشخاص من عدد يتفق أف كىو
 اليت األرابح توزيع ،ككذلك منهم اخلسارة بو ربل من كل بو يعوض رصيد تكوين يف مجيعا يساعلوا أف اخلطر كقوع عند  هبمربل أف

 ال عندما اجلمعية ربتاجو قد إضايف مبلغ من بدفع حصتو منهم كل يلتـز بينهم،كما فيما مجعيتهم نشاط عن تتحقق أف ؽلكن
 .منهم لبعض اخلطر ربقق عن فعال تنتج اليت اخلسائر لتعويض رصيدىا يكفي

  Cooperative insuranceالتعاوين   التأمني - ب
 أك الغرض ذلذا فقط تنشأ كاليت التأمُت من النوع تقـو هبذا اليت ىي التعاكنية اجلمعيات أف حيث التعاكف، على التأمُت ىذا كيقـو

 ، الربح كليس التعاكف على تقـو أهنا صلد أتمُت كهيئات اجلمعيات ىذه إُف نظران كإذا منها، كاحدا التأمُت يكوف سلتلفة ألغراض
 اجلمعية ىذه يف العضو مسؤكلية كتكوف زلدكد غَت ماؿ رأس ذلا أف على ابإلضافة األعضاء كغَت لألعضاء ابلتأمُت تقـو هناأ كما

 .التضامن شركة كبَت حد إُف تشبو كىي يدفعو الذم القسط زلدكدة
 Self-insurance:الذايت  التأمني - ت

 التأمُت لشركات يدفعونو ما أف األعماؿ رجاؿ منهم كخاصة األشخاص بعض يرل حيث إدخارات شكل على التأمُت ىذا يقـو
 هبم  خاص احتياطي تكوين على قادرين هنمأ يعتقدكف معُت،لذلك خلطر تعرضهم عند تعويضات من تدفعو ما يفوؽ أقساط من

    .اخلطر ىذا كقوع عند تنتج قد اليت اخلسائر بو يعوضوف
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 ماىية ع   التأمػني:     ادلطلب الرابع

يتميز عقد التأمُت دبجموعة من اخلصائص اليت ينفرد هبا  ، ك (ادلؤِمن أك ادلؤَمن لو  )نظاـ التأمُت يقـو على عقد ما بُت طرفُت    
.    عن ابقي أنواع العقود األخرل أثناء مراحل إبرامو، ابالضافة إُف األركاف األساسية اليت يقـو عليها ىذا العقد

مػف وم عػػػ ػػ  التأمػني  : الفرع األو  

تعريف ع   التأمني   : أوال 

عقد اتفاؽ يلتـز بو  ادلؤِمن  ، أف يؤدم إُف ادلؤَمن لو  ، أك إُف ادلستفيد، الذم اشًتط التأمُت لصاحلو ، " يعرؼ عقد التأمُت أبنو 
، يف حاؿ كقوع احلادث أك ربقق اخلطر ادلبُت  (مبلغ التأمُت )مبلغا من ادلاؿ ،أك إيرادا أك مرتبا ،أك أم عوض ماِف أخر 

  (71، صفحة 2014صديف ك الزمامَتم، ). ابلعقد،كذلك نظَت  قسط أك أية دفعة مالية أخرل يؤديها ادلؤمن لو للمؤمن
: كعليو فاف أطراؼ التأمُت ىي  

  (13، صفحة 2015عبد اللطيف انصر، )  :( Insurance parties )أطراؼ التأمُت 

كيتمثل يف شركة التأمُت اليت تقـو بتحصيل قيمة أقساط التأمُت،كتكوف ملتزمة بسداد قيمة   :(  Insurer)ادلؤِمن  .أ 
 . التعويضات ادلتفق عليها مىت ربققت ادلخاطر ادلقررة

كيتمثل يف الشخص الذم يلتـز بسداد قيمة أقساط التأمُت يف مواعيدىا ادلتفق عليها ،  : ( Insured ) ادلؤَمن لو  .ب 
 .كػلصل ىو أك ادلستفيد على قيمة التعويضات ادلتفق عليها مىت ربققت ادلخاطر ادلقررة 

كىو الطرؼ الذم ؽلثل ادلستفيد الفعلي من قيمة التأمُت ، كقد يتمثل يف ادلؤَمن نفسو أك  : ( beneficiary )ادلستفي   .ج 
 .طرؼ اثلث كما ىو احلاؿ يف بعض حاالت التأمُت على احلياة 

   مراحل إبرام ع   التأمني : اثنيا 

  :التاليةراحػل ابَفسبر شلا سبق نستنتج أف عملية إبراـ عقد التأمُت 

 مراحل ع لية التأمني: 02شكل رق 
 
 
 
 

 من إعداد الطالبتُت استنادا  على  ادلعلومات السابقة :ادلص ر 

 يتقدـ الراغب يف التأمُت ضد خطر معُت بطلب إُف شركة التأمُت ، أيخذ الطلب شكل استمارة تتضمن عدة أسئلة :الطلب  .1
 .تتطلب اإلجابة عليها ابلدقة كالصراحة ، فتجمع لدل شركة التأمُت البياانت الضركرية اليت على أساسها تقرر قبولو أك رفضو 

  (16-15، الصفحات 2014طبايبية، )

 : 01ادلرحلة 
الطلب 

 
 

 : 04ادلرحلة 
 ادلطالبة ابلتعويض 

  :03ادلرحلة 
 إصدار عقد التأمُت

  :02ادلرحلة 
  مذكرة التغطية ادلؤقتة 
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 خالؿ الفًتة اليت تقع بُت تقدًن الطلب من قبل طالب التأمُت كبُت البت يف ىذا الطلب من قبل :مذكرة التغطية ادلؤقتة  .2
ادلؤِمن يكوف اخلطر الذم قدـ بشأنو طلب التأمُت غَت مغطى ، كلذلك فإف الطرفُت قد يلجآف إُف إبراـ اتفاؽ مؤقت كدبوجب 

ىذا االتفاؽ يضمن ادلؤِمن لطالب التأمُت موضوع التأمُت إذا كقع اخلطر خالؿ ىذه الفًتة ، كىذا االتفاؽ يسمى مذكرة 
 (233، صفحة 2015الكويدالكم، ). التغطية ادلؤقتة 

 يتم إعداد العقد إلصداره كفقا اللتزاـ ادلؤَمن لو بكل ما يرد يف العقد من شركط كىي آخر مرحلة إلسباـ : إصدار عقد التأمُت .3
 (39، صفحة 2014مؤمن عاطف، ) .عملية التأمُت 

 يعترب دفع التعويض ادلًتتب على التأمُت عند كقوع اخلطر الوظيفة اليت يؤديها التأمُت للمجتمع ، فادلؤِمن : ادلطالبة ابلتعويض .4
، صفحة 2014مؤمن عاطف، ) .ال ؽلكنو أف يفي بتعهده كالتزامو بدفع التعويض ما َف يستلم إشعار ابدلطالبة من قبل ادلؤَمن لو 

39)  

ان ضاء ع   التأمني   : اثلثا 

،  ينتهي عقد التأمُت تلقائيا ابنقضاء مدتو ، غَت أنو قد يطرأ عليو من الظركؼ ما ػلتم انتهائو قبل انتهاء أجلو أك إطالة مدتو
  (513-503اجلماؿ، الصفحات ): ىناؾ ثالث حاالت النقضاء عقد التأمُت ىي 

،فعقد التأمُت من العقود ادلستمرة كمثل ىذه   األصل أف ال ينقضي العقد إال ابنقضاء مدت: انقضاء العقد ابنقضاء مدتو .1
  .العقود تربط طرفيها إُف أجل ك تنتهي ابنتهائو 

 إف استمرار الرابطة التأمينية يكوف مصدره شرط صريح يف العقد كليس إرادة ضمنية يف :امتداد العقد بعد انقضاء مدتو  .2
 .  لذلك فاألمر يتعلق ابمتداد مدك الوثيقة األصلية كليس بتجديد ضمٍت للعقد. ذبديده 

 كثَتا ما ػلدث ما يؤثر يف إمكانية استمرار عقد التأمُت حىت انتهاء مدتو ، كأف يتوىف أك :انقضاء العقد قبل انقضاء مدتو  .3
ؽلكن للمؤَمن لو أف . يفلس كل من ادلؤَمن لو أك ادلؤِمن ، أك كأف يهلك الشيء ادلؤَمن عليو أك يتصرؼ فيو إُف مالك جديد 

يتحلل من العقد مع مراعاة يف ذات الوقت مصلحة ادلؤِمن ، فقد ألـز ادلؤَمن لو إذا ما أراد إهناء العقد أف ؼلطره برغبتو كتابة يف 
 . اإلهناء 

 خصا ص ع   التأمني وأركانو : الفرع الثاين 

 خصا ص ع   التأمني : أوال 

من العقود  : ( The insurance contract is a consensual contract )عقد التأمُت من العقود الرضائية  .1
اليت ترـب دبجرد توافق اإلغلاب كالقبوؿ ، كَف يشًتط القانوف شكال أك إجراء زلددا النعقاده اال أف ذلك ال ؽلنع من اتفاؽ 

 (203تكارم، صفحة ). ادلتعاقدين على ربرير كثيقة التأمُت 
 تبُت ىذه اخلاصية  :( The insurance contract is a contract binding )عقد التأمُت من العقود ادللزمة  .2

الصفة التبادلية بُت طريف العقد ، فهناؾ التزاماف متقابالف ، حيث يلتـز أحد األطراؼ بدفع األقساط كيلتـز الطرؼ الثاين 
  (393، صفحة 2000رمضاف، ). بدفع عوض التأمُت 
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 كذلك ألف كل طرؼ  :(  Insurance contract from netting contracts)عقد التأمُت من عقود ادلعاكضة  .3
فيو أيخذ مقابال دلا يعطي ، فادلؤَمن يدفع األقساط ادلستحقة عليو يف مقابل حصولو على مبلغ التأمُت من ادلؤِمن إذا ما ربقق 

 (93، صفحة 2008ادلصاكرة، ). اخلطر كالعكس ابلنسبة للمؤِمن 
عقد :  (  The insurance contract of probabilistic contracts)عقد التأمُت من العقود االحتمالية  .4

التأمُت من عقود الغرر فوقت إبراـ العقد ال يعرؼ ادلؤَمن لو أك ادلؤِمن مقدار ما يعطياف أك مقدار ما أيخذاف فذلك متوقف 
  (195-194، الصفحات 2002عبد هللا، ) . على كقوع اخلطر

 الزمن عنصرا جوىراي يف العقد  :(Insurance contract is a time contract  )زمنية ػعقد التأمُت من العقود اؿ .5
 (195، صفحة 2002عبد هللا، ). الزمن  مع مستمرة أداءات عدة عن ىو عبارة كليهما أك الطرفُت أحد التزاـ حيث

 ادلؤَمن لو   : ( The insurance contract is a compliance contract )عقد التأمُت من عقود اإلذعاف  .6
ىو الطرؼ الذم ال ؽللك احلق يف مناقشة الشركط اليت يضعها ادلؤِمن فهي ترد يف كثيقة التأمُت معركضة على الناس كافة ، 

  (201، صفحة 2013خضراكم، ) .فكل ما على ادلؤَمن ىو القبوؿ أك الرفض

  أركان ع   التأمني : اثنيا 

 يقـو العقد على أركاف إف توافرت كخلت من العيوب اليت تشوب صحتها انعقد عقد التأمُت

أركان ع   التأمني  :  01رق  ج و  

ركن الس ب ركن احملل ركن الرتاض  

كادلقصود ابلًتاضي حصوؿ اتفاؽ بُت طريف 
العقد على ابرامو ، كيتم ىذا االتفاؽ 

ابرتباط االغلاب الصادر عن أحد الطرفُت 
مع قبوؿ الطرؼ اآلخر على كجو ينتج أثره 

يف ادلعقود عليو 

كنقصد بركن احملل الشيء ادلعقود 
عليو ، كغلب أف يكوف ىذا الشيء 
معينا أك قابال للتعيُت كموجودا أك 

قابال للوجود كقت التعاقد كأف يكوف 
 .التعامل بو مشركعا 

يعترب سبب التعاقد ىو الركن الثالث من 
أركاف انعقاد العقد بشكل عاـ، كال ؼلرج 

عقد التأمُت عن ىذه القاعدة العامة 
فكل تعاقد ينبغي أف يكوف قائما على 

. سبب مشركع كإال اعترب ابطال 

 (41، صفحة 2012قادة، ) من إعداد الطالبتُت استنادا  على  :ادلص ر 

   التأمنيتنظي  احملا يب يف شركات :  ادل    الثال 
التأمُت دكرا ىاما يف اجملتمعات احلديثة ،فباإلضافة إُف احلماية مادية اليت يوفرىا التامُت لكثَت من ادلشركعات فهو يساىم   يلعب 

يف ذبميع ادلدخرات الالزمة لتمويل خطط التنمية يف اجملتمعات النامية أك لالستثمار يف أكعية اقتصادية متعددة يف اجملتمعات 
 .ادلتقدمة اقتصاداي

يقصد ابلتنظيم احملاسيب رلموعة الدفاتر كالسجالت ادلستخدمة كالطريقة احملاسبية ادلتبعة كاليت تالءـ طبيعة عمليات ادلشركع كأيضا 
. الوسائل احملاسبية ادلتبعة سواء كانت يدكية أك آلية أك كليهما معا
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  التأمنيمف وم احملا  ة يف شركات: ادلطلب األو    
كبعض . احملاسبة يف رلاؿ ادلعرفة الذم ؼلتص بقياس نشاط الوحدات االقتصادية كتفسَت كتوصيل ادلعلومات ادلالية ادلتعلقة هبا

مهمات احملاسبة ال زبتلف عن ما ىو موجود يف شركات غَت أتمينية كبعضها ؼلتلف بسبب طبيعة عمل التأمُت، كهبذا سيتم 
 .التأكيد على ما ىو سلتلف أك غَت متشابو

  تعريػػف احملا  ة يف شػػركات التأمني : أوال 

ىي ذلك الفرع من فركع احملاسبة الذم يهتم بتطبيق ادلبادئ كاألصوؿ كادلفاىيم كالفركض كالقواعد على النشاط التأميٍت دبا يتوافق 
فاحملاسبة يف شػػركات . مع طبيعة كخصائص ىذا النشاط ،كيف إطار ادلتطلبات القانونية للتنظيم احملاسيب ذلذا النوع من النشاط 

. ادلالية ادلتعلقة بنشاط التأمُت يف ضوء ادلتطلبػات القانونية  (العمليات  )التأمُت هتتم بػقػػيػػاس كربػػلػػيل كتسجػػيل كتػبػػويػب األحداث 
  (70، صفحة 1987قابل، )

أى اؼ احملا  ة يف شػػركات التأمني : اثنيا 
  (29صفحة ) : التأمُت إُف ربقيق األىداؼ التالية شركات يف تسعى احملاسبة

  قياس نتيجة أعماؿ النشاط التأميٍت من ربح أك خسارة خالؿ فًتة زمنية معينة لفركع التأمُت ادلختلفة. 
  بياف ادلركز ادلاِف للشركة يف هناية كل فًتة زلاسبية ، كذلك إبعداد كتصوير ادليزانية للشركة ككل. 
  عرض كربليل كتوفَت البياانت كادلعلومات احملاسبية الالزمة للرقابة كازباذ القرارات الرشيدة. 

  (11، صفحة 2015خنقاكم، ): ابإلضافة إُف ما سبق هتدؼ كذلك احملاسبة يف شػركات التأمُت إُف 

 األمثل احلاجة هبدؼ االستخداـ عن الفائضة ادلبالغ تشغيل كطريق الشركة على ادلًتتبة االلتزامات كالتعهدات حجم معرفة 
 .للموارد ادلتاحة كتكوين االحتياطات 

 اإلحصائية كالبياانت ادلاِف كالوضع النتيجة حساابت استخداـ لكيفية ادلالئمة الصيغ إغلاد  .  

  التأمنيمف وم النظام احملا يب يف شركات: ادلطلب الثاين  
 :من يتكوف النظاـ احملاسيب 

مثلو مثل أم نظاـ  - 
من رلموعة أك نسق مًتابط من األجزاء أك العناصر كاليت تشكل يف رلموعها األساس العلمي ذلذا النظاـ كذلك هبدؼ ربقيق - 

 .رلموعة من األىداؼ كاليت صمم أصال من أجلها

بتاريخ  الصادر ادلاِف احملاسيب النظاـ  ادلتضمػن11 - 07رقم  القانوف مػن 03ادلادة  مت تعػػػريف النظاـ احملاسيب ادلاِف كفػػقكمنو 
 :  أبنو 25/11/2007
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 كشوؼ كعرض تسجيلها  تقييمها ، تصنيفها ، يتم عددية ، قاعدية معطيات بتخػػزين يسمح حبيث ادلالية ادلعلومة لتنظيم  نظاـ"
 "ادلالية   السنة خزينتو يف هنايةكضعية (الطبيعي  أك ادلعنوم الشخص ) الكياف كشلتلكات ادلالية الوضعية عن صادقة صورة تعكس

 (2007، 03 ادلتضمن النظاـ احملاسيب ادلاِف ، ادلادة 11-07القانوف رقم  ) .

 تعمل على إعداد اليت كادلادية البشػرية ادلوارد من متكامل نسق "  :أنو على ؽلكن تعريف النظاـ احملاسيب يف شركات التأمُتكما 
 شركط ضوء يف تعد كالقوائم ،  التقاريػػػر من رلموعة إُف الوصوؿ بغية البياانت كتشغيل كذبهيػػز عن طريق مجع ادلالية ، ادلعلومات

علي اذلالِف )" . كاخلارجية  الداخلية األطراؼ خدمة بقصد لشركة التأمُت ، التنظيمي اذليكل مع النظاـ ىذا يتوافػق أف معينة كغلب
 (287، صفحة 2009ك شحادة، 

  التأمنياذليكل التنظي   ل ركات:   ادلطلب الثال 
يعتمد صلاح كفعالية النظاـ احملاسيب يف ربقيق أىدافو ادلرجوة على سالمة اذليكل التنظيمي كتعاكف األفراد كمدل رغبتهم يف ربقيق 

كما أف طبيعة األعماؿ اليت تقـو هبا شركات التأمُت تنعكس على ىيكلها التنظيمي، كذلا خصوصية معينة على . كبلوغ األىداؼ
 .لذلك البد من التعرؼ على ىذه األعماؿ قبل اخلوض يف اذليكل التنظيمي لشركات التأمُت. تنظيم كإجراء العمليات احملاسبية

 (13، صف ة 2009اخلطيب، ) .الع ليات الت نية اليت ت وم هبا شركة التأمني:  أوال

 :إف األنشطة األساسية اليت تباشرىا شركات التأمُت بصفة عامة تتلخص يف األيت

تلقي عمليات التأمُت كإبراـ عقودىا عن طريق االتصاؿ ادلباشر الذم يتم بُت الشركة كالعمالء، أك عن طريق ككالء الشركة  - 
.  كمساسرة التأمُت

. كما يتم كذلك تلقي العمليات عن طريق شركات التأمُت األخرل يف إطار عمليات إعادة التأمُت -

ربصيل أقساط التأمُت كفقا للعقود ادلربمة عن طريق ادلصادر ادلختلفة كاستثمار ىذه األقساط يف أكجو االستثمار ادلختلفة يف - 
 .إطار احلدكد ادلصرح هبا طبقا للقوانُت ادلنظمة ذلذه الشركات

احتساب ادلخصصات ادلتعلقة بعمليات التأمُت ادلختلفة كاليت غلب االحتفاظ هبا دلقابلة ادلخاطر ادلؤمن ضدىا، ككذلك - 
. احتساب األقساط الواجبة األداء مقابل عمليات التأمُت ادلختلفة

.  تقدير التعويضات الواجبة األداء عن ادلخاطر اليت تعرض ذلا ادلؤمن ذلم كسداد ىذه التعويضات- 

. أقسام شركة التأمني: اثنيا

كحىت ؽلكن لشركات التأمُت مزاكلة ادلهاـ الالزمة ألداء األنشطة السابقة كنظرا لتفاكت طبيعة كل نوع من أنواع التأمُت ادلختلفة فإف 
 (290-289، الصفحات 2009علي اذلالِف ك شحادة، ) :اذليكل التنظيمي لشركات التأمُت ؽلكن أف ينقسم إُف شقُت

:  كتضم يف داخلها األقساـ الرئيسية التالية: األقسام اإلدارية- 1

 .قسم الدعاية كاإلعالف-                  .قسم القضااي -  

. قسم اإلحصاء-       . الرقابة الداخلية كالتفتيش - 
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 .قسم احملاسبة-                 . قسم األرشيف - 

 :األقسام الت نية- 2

كتضم عادة شعب أك أقساـ مهمتها القياـ أبعماؿ التأمُت على اخلطر معُت زبتص بو شركة التأمُت، قسم التأمُت على احلرائق، 
. اٍف....قسم التأمُت على احلياة، قسم التأمُت على السيارات

 :ابإلضافة إُف األقساـ السابقة الذكر ىناؾ أقساـ أخرل داخل شركات التأمُت كال ؽلكن تصنيفها  ضمن القسمُت السابقُت كىي

 :قس  احلساب الت ين- 

كىو القسم الذم ؼلتص حبساب ادلخصصات اخلاصة بعمليات التأمُت على احلياة، كذلك إعداد موازين ادلراجعة كجداكؿ 
 . األقساط لكل نوع من أنواع التأمينات على احلياة ادلختلفة اليت سبارسها شركة التأمُت

: قس  اال تث ارات- 

مهمة ىذا القسم كضع القواعد العامة دبجاالت االستثمارات لدل شركة التأمُت، كما يقـو ىذا القسم بتنفيذ القرارات اليت 
 .تتخذىا إدارة الشركة خبصوص زلفظة االستثمارات كفق القوانُت اليت ربدد رلاالت االستثمارات الشركات التأمُت

: قس  اإلنتاج-  

 . ىو القسم الذم يتوُف شؤكف االتصاؿ ابلعمالء للحصوؿ على طلبات التأمُت سبهيدا إلصدار كاثئق أتمُت خاصة هبم

: قس  احلساابت العامة- 

 .فهو يتوُف مهمة تسجيل عمليات األقساـ ادلختلفة لشركة التأمُت يف حساابهتا كدفاترىا، كمن مث إعداد احلساابت اخلتامية

 مني أم ومات النظام احملا يب يف شركات الت: ادلطلب الرابع   

تتكوف العناصر احملددة إلطار أم نظاـ زلاسيب من رلموعة من ادلبادئ اليت يقـو عليها ابإلضافة إُف دليل حساابت يضم كافة 
 89 ك اإلشعار 11 – 07 ادلتضمن تطبيق أحكاـ القانوف156 – 08حساابت النظاـ ، كىذا ما جاء بو ادلرسـو التنفيذم 

 89 ك اإلشعار 11-07 ادلتضمن تطبيق أحكاـ القانوف 156-08ادلرسـو التنفيذم )الصادر عن كزارة ادلالية كاجمللس الوطٍت للمحاسبة 

  .(الصادر عن كزارة ادلالية ك اجمللس الوطٍت للمحاسبة

 م ادئ النظام احملا يب يف شركات التأمني: الفرع األو  

: كادلوضحة يف الشكل التاِف  ادلعركفة احملاسبية ادلبادئ سلتلف ادلاِف احملاسيب النظاـ مشركع تبٌت
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م ادئ النظام احملا يب يف شركات التأمني :  03 شكل رق  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من إعداد الطالبتُت استنادا  على  ادلعلومات الالحقة  :ادلص ر 

 على أنو ال ؽلكن إجراء أم مقاصة بُت عنصر من األصوؿ 11 – 07 من القانوف 15 تنص ادلادة :مبدأ عدـ ادلقاصة  .1
كعنصر من اخلصـو كال بُت عنصر من األعباء مع عنصر من ادلنتجات اال إذا سبت ىذه ادلقاصة على أساس قانوين أك تعاقدم 

 ( 11-07 من القانوف 15ادلادة ) .

 تنص على أف الكتاابت احملاسبية ربرر كفقا دلبدأ القيد ادلزدكج ، غلب 11 – 07 من القانوف 16ادلادة : مبدأ القيد ادلزدكج  .2
أف يوفر كل تسجيل زلاسيب على األقل على حسابُت أحدعلا مدين كآخر دائن كما غلب أف تكوف ادلبالغ ادلدينة مساكية 

 (11-07 من القانوف 16ادلادة ) .للدائنة 

 شهرا تغطي السنة ادلدنية 12 مدة السنة ادلالية احملاسبية 11 – 07 من القانوف 30 تنص ادلادة :فرض الدكرة احملاسبية  .3
 شهرا غلب على الكياف ربديد 12يف حاؿ كانت السنة ادلالية أقل أك أكثر من  )كأشارت إُف أف ىناؾ حاالت خاصة 

  ( 11-07 من القانوف 30ادلادة )  .(ادلدة ك تربيرىا 

 تسجل ادلعامالت على أساس زلاسبة االلتزاـ 156 – 08 من ادلرسـو التنفيذم 6حسب ادلادة  : (التعهد  )زلاسبة االلتزاـ  .4
  (156-08 من ادلرسـو التنفيذم 6ادلادة ) .عند حدكثها كتعرض يف الكشوؼ ادلالية للسنوات اليت ترتبط هبا

 تعد الكشوؼ ادلالية على أساس 156 – 08 من ادلرسـو التنفيذم 7 حسب ادلادة  :(استمرارية النشاط  )فرض استمرارية  .5
 (156-08 من ادلرسـو التنفيذم 7ادلادة ) .استمرارية النشاط 

 معنوية شخصية ذلا أم مالكها ، عن كمنفصلة مستقلة اقتصادية كوحدة ادلؤسسة  تعترب :االقتصادية الوحدة كياف قاعدة .6
.  (p. 6 ,2009) .ادلشركع  مالكي عن مستقلة

 مبادئ النظام
المحاسبي في 

شركات 
 التأمين

 فرض الدورة المحاسبية
 مبد  عدم المقاصة مبد  القيد المزدوج

(التعهد  )محاسبة االلتزام   

(استمرارية النشاط  )فرض استمرارية   االقتصادية الوحدة كيان قاعدة 

 تغميب الواقع االقتصادي عمى القانوني مبد  عدم المساس بالميزانية االفتتاحية

 قاعدة الوحدة النقدية النسبية األهمية مبد 

 الطرق  استمرارية مبد  مبد  الصورة الصادقة و الحذر الحيطة مبد 
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 ألزمت ادلؤسسات على احًتاـ اتفاقية الوحدة النقدية ، 156 – 08 من ادلرسـو التنفيذم 10 ادلادة :قاعدة الوحدة النقدية  .7
 من ادلرسـو 10ادلادة ) .أبف سبسك زلاسبتها ابلدينار اجلزائرم كربوؿ العمليات ادلدكنة ابلعمالت األجنبية إُف العملة الوطنية

  (156-08التنفيذم 

 ادلتخذة القرارات يف ادلالية القوائم غياهبا أك ربريفها عن أثػػر إذا أعلية ذات أم معٌت ذات ادلعلومة تكوف :النسبية  األعلية مبدأ .8
  (91، صفحة 2006طارؽ عبد العاؿ، ) .القوائم  ذلذه ادلستخدمُت طرؼ من

 ىذه تؤدم ال حبيث التأكد عدـ ظل يف التقديرات إعداد يف احلذر من بدرجة االلتزاـ بذلك  كيقصد :كاحلذر احليطة مبدأ .9
 ,Robert, 2002)     . كالتكاليف اخلصـو قيمة من التقليل أك كاإليرادات األصوؿ قيمة يف كإفراط تضخيم إُف التقديرات

p. 53) 

 كيقصد بو دكاـ تطبيق القواعد كالطرؽ احملاسبية ادلتعلقة بتقييم العناصر كعرض ادلعلومات من  :الطرؽ استمرارية مبدأ .10
 (2007بوتُت، ). ادللحق  يف يربر أف البد تغيَت أجل التمكن من ادلقارنة خالؿ فًتات سابقة أك موالية ككل

 غلب أف تكوف ادليزانية 156 – 08 من ادلرسـو التنفيذم 17حسب ادلادة : مبدأ عدـ ادلساس ابدليزانية االفتتاحية  .11
  (156-08 من ادلرسـو التنفيذم 17ادلادة ) .االفتتاحية للسنة ادلالية مطابقة دليزانية إقفاؿ السنة ادلالية السابقة 

 على أف 156 – 08 من ادلرسـو التنفيذم 18نصت ادلادة : قاعدة تغليب الواقع االقتصادم على ادلظهر القانوين  .12
 18ادلادة ) .العمليات تقيد كتعرض يف القوائم ادلالية طبقا لطبيعتها ككاقعها ادلاِف كاالقتصادم ، دكف التمسك دبظهرىا القانوين 

  ( 156-08من ادلرسـو التنفيذم 

 غلب أف تستجيب القوائم ادلالية بطبيعتها 156 – 08 من ادلرسـو التنفيذم 19جاء يف ادلادة : مبدأ الصورة الصادقة  .13
كنوعيتها كضمن احًتاـ ادلبادئ كالقواعد احملاسبية إُف ىدؼ إعطاء صورة صادقة دبنح معلومات مناسبة عن الوضعية ادلالية 

 (156-08 من ادلرسـو التنفيذم 19ادلادة ). للكياف 

م ونة حساابت شركة التأمني  : الفرع الثاين 

 ، 2010 سنة تطبيقو بدأ كالذم 2007 سنة الصادر ( SCF )ادلاِف  احملاسيب شركات التأمُت النظاـ حملاسبة احلاِف النظاـ يتبع
 لشركات احلساابت سَت كقواعد دبخطط  كادلتعلق2011 مارس 10 اتريخ يف الصادر 89 رقم اإلشعار دبوجب تكييفو بعد كذلك
  (2011 ادلتعلق دبخطط ك قواعد سَت احلساابت لشركات التأمُت ك إعادة التأمُت، 89اإلشعار رقم ) .التأمُت كإعادة التأمُت

 :يلي  التأمينات رلموعة من التعديالت لتصبح مالئمة لطبيعة النشاط تتمثل فيما بقطاع اخلاصة احلساابت مدكنة تضمنت
 (108-106طايلب، الصفحات )

  "اخلاصة األمواؿ" األكؿ  الصنف .1
 القانوف اليت يفرضها "ادلقننة ادلؤكانت" ؿ سلصصا أصبح ادلاِف احملاسيب النظاـ يف متاحا كاف الذم 14 احلساب 

 .ذلم  للمؤمن التأمُت إعادة أك التأمُت شركة قدمتها اليت التقنية التعهدات دلواجهة
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 قبل من ادلودعة كالقيم ادلستلمة األمواؿ لتسجيل ادلاِف احملاسيب النظاـ يف متاحا كاف الذم 19 احلساب يستخدـ 
  "التأمُت  معيدم من مستلمة قيم أك أمواؿ" عنواف  ربت ذلم ادلتنازؿ

  "الثابتة القيم" الثاين  الصنف .2
 كاخلاصة هبا اخلاصة حذؼ احلساابت مت ، التأمُت شركات يف الصناعية كالتجهيزات ادلعدات كجود لعدـ  نظرا 

 (  2815 ، 2915 ،225،  215 احلساابت ) قيمتها كنقص ابىتالكاهتا
 طرؼ من ادلتنازلُت لدل ادلودعة ادلبالغ لتسجيل ادلاِف خصص احملاسيب النظاـ يف متاحا كاف الذم 277 احلساب 

 لقاء للمتنازلُت ادلقدمة سبثل التعهدات  كاليت "ادلتنازلُت لدل مودعة قيم أك أمواؿ" عنواف  ربت التأمُت إعادة شركة
 .معهم  ادلربمة التأمُت إعادة عقود

 " التقنية  ادلؤكانت" الثالث  الصنف .3
  مت أخرل ، جهة من التقنية ادلؤكانت كأعلية جهة من التأمُت شركات يف كاللواـز ادلواد من ادلخزكانت داللة لعدـ نظرا 

 اجلانب ادلؤكانت ىذه كسبثل ادلشرع ، من كادلفركضة التأمُت بنشاط ادلرتبطة للمؤكانت اجملموعة ىذه حساابت زبصيص
 عناصر من كل يف اجملموعة ىذه حساابت تظهر .التأمُت  كإعادة التأمُت شركات زلاسبة يف خصوصية كاألكثر ادلهم

  :يلي  كما كاخلصـو األصوؿ
 كادلتنازلُت  التأمُت عقد من كادلستفيدين ذلم ادلؤمن اذباه اباللتزامات تتعلق اخلصـو  حساابت 
 التأمُت كٕاعادة ادلشًتؾ التأمُت حصة ) التأمُت كٕاعادة ادلشًتؾ التأمُت شركات على ابحلقوؽ تتعلق األصوؿ  حساابت 

  .(االلتزامات  ىذه يف
 "الغَت  حساابت" الرابع  الصنف .4

 ادلوردين يف النشاط يعتربكف كالذين (ادلتنازلُت  ذلم ، ادلتنازؿ )مع  ادلنجزة للعمليات اجلارم احلساب ؽلثل 40 احلساب 
 .للخدمات  الرئيسيُت

 ؽلثل كالذم (ملحقة  كحساابت التأمُت كسطاء ذلم ، ادلؤمن ) أصبح  ادلاِف احملاسيب النظاـ زابئن يف 41 احلساب 
 .التأمُت  عمليات تسجيل عن الناذبة احلقوؽ

 يف  401 للحساب ادلوردكف خلفا 460 احلساب ادلختلفوف صلد كالدائنوف ادلدينوف 46 احلساب مستول على 
  .ادلاِف  احملاسيب النظاـ

"  القيم ادلالية  " اخلامس الصنف .5
  حساابت القيم ادلالية ىي نفسها يف النظاـ احملاسيب ادلاِف َف يطرأ عليها أم تغيَت فيما ؼلص نشاط التأمُت .

  "األعباء " السادس الصنف .6
 مستهلكة يف   مشًتايت60 احلساب( SCF )  ،ادلقدمة ابلتعويضات ادلتعلقة اخلدمات لتسجيل أصبح يستعمل 

 .التأمُت  كٕاعادة التأمُت لنشاط األساسية األعباء سبثل اليت األضرار عن
 ادلختلفة  كاللواـز ادلواد من االستهالكات لتسجيل 610 الفرعي احلساب أنشئ. 
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 ادلكافآت الودائع لتسجيل على ادلدفوعة الفوائد 663 الفرعي احلساب ادلالية صلد األعباء 66 احلساب مستول على 
 .ادلتنازؿ ذلم  إُف ادلدفوعة الودائع على

  "اإليرادات " السابع  الصنف .7
 التغطية  ذلذه ادلهم سبثل اجلانب اليت األقساط فيو تسجل 70 احلساب األخطار ، تغطية ىي التأمينات قطاع يف ادلقدمة اخلدمة 
 ابلسنوات اجلزء اخلاص فيو  يسجل "مؤجلة أقساط" أصبح  ادلاِف ، احملاسيب النظاـ يف متاحا كاف الذم 71 احلساب 

 .التأمُت  أقساط من الالحقة
  ألجل 72 احلساب يستخدـ التأمُت  كٕاعادة التأمُت شركات يف ادلخزف من ادلنتقص أك ادلخزف اإلنتاج مفهـو لغياب نظرا 

 عنواف  ربت التأمُت إعادة يف التنازؿ كٕاعادة التنازؿ عملية ؼلص فيما ذلم ادلتنازؿ قبل من ادلستحقة ادلكافآت تسجيل
  ."التأمُت  إعادة عموالت"

 ادلكافآت لتسجيل "الودائع على ادلستلمة الفوائد" 764 الفرعي  احلساب ادلالية صلد اإليرادات" 76 احلساب  مستول على 
 . ادلتنازلُت  لدل الودائع على
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  :خالصة الفصل األول 
حاكلنا يف ىذا الفصل ك بشكل سلتصر إبراز كتوضيح سلتلف ادلفاىيم اليت تستند عليها شركات التأمُت، كما تطرقنا إُف 

مفهـو النظاـ احملاسيب ادلاِف يف احملاسبة ادلالية ىي نظاـ لتنظيم ادلعلومات ادلالية حيث يسمح بتخزين معطيات قاعدية عديدة 
كتصنيفها، كتقييمها، كتسجيلها، كعرض كشوؼ تعكس صورة صادقة عن الوضعية ادلالية كشلتلكات الكياف، كصلاعتو، ككضعية 

. خزينتو يف هناية السنة ادلالية ككذلك كل أعلية ك أىداؼ ك فوائد ىذا النظاـ 
ىو نظاـ يهدؼ إُف زبفيض اخلطر الذل يواجو الفرد أك بشكل سلتصر إُف ادلفاىيم األساسية لكل من التأمُت ككما تعرضنا كذلك 

ادلنشأة كفيو ػلصل ادلؤمن لو على تعهد لصاحلو أك لصاٌف الغَت من الطرؼ اآلخر كىو ادلؤمن كالذم يدفع دبقتضاه مبلغ معُت عند 
ربقق اخلطر كذلك نظَت سداد قسط التأمُت على أف يقـو ادلؤمن بتجميع األخطار ادلشاهبة كالتنبؤ بقيمة االلتزامات ادلالية ادلًتتبة 

عقد اتفاؽ يلتـز بو  ادلؤِمن  ، أف يؤدم إُف ادلؤَمن لو  ، أك ككذا كل من فوائده ك أنواعو ك تعريف عقد التأمُت كىو .على ربققهان 
، يف  (مبلغ التأمُت )إُف ادلستفيد، الذم اشًتط التأمُت لصاحلو ، مبلغا من ادلاؿ ، أك إيرادا أك مرتبا ، أك أم عوض ماِف أخر 

حاؿ كقوع احلادث أك ربقق  اخلطر ادلبُت ابلعقد شلا جعلنا نستنتج أف العقد يلعب دكرا ىاما يف ربديد العالقة القانونية بُت طرفيو 
. اللذاف ؽلثالف الػركيزة األساسية للعملية التأمينية يف حالة عقد أتمُت أك إعادة التأمُت 

شركات التأميػػػن فقد حاكلنا من خالؿ ىذا الفصل إبراز كتوضيح مفهـو احملاسبة يف كيف هناية ىذا الفصل تطرقنا إُف 
ىي ذلك الفرع من فركع احملاسبة الذم يهتم بتطبيق ادلبادئ كاألصوؿ كادلفاىيم كالفركض كالقواعد على النشاط  شػػركات التأمُت ك

مفهـو النظاـ احملاسيب يف شركات التأمُت الذم ؽلثل رلموعة أك نسق ككذا .التأميٍت دبا يتوافق مع طبيعة كخصائص ىذا النشاط 
مًتابط من األجزاء أك العناصر كاليت تشكل يف رلموعها األساس العلمي ذلذا النظاـ كذلك هبدؼ ربقيق رلموعة من األىداؼ 

.  التوضيح تناكلنا اذليكل التنظيمي لشركات التامُت ك كذا مقومات النظاـ احملاسيب فيها  كؿ.كاليت صمم أصال من أجلها



 

 

 

:الفصل الثاني  
 4 معيار اإلبالغ المالي الدولي 
  و التسجيالت المحاسبية
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: ىي  مت

نشاط التأمُت  كاف أحد التحدايت الكبَتة لواضعي معايَت احملاسبة الدكلية نظرا لطبيعة النشاط ادلتخصص كاجلوانب التقنية اف 
اليت يتضمنها كالنواحي الرايضية كاالكتوارية اليت يستند عليها لذلك استغرؽ حبث ادلعايَت اخلاصة ابلتأمُت فًتة طويلة بدأت منذ سنة 

 01ك يف . 2005، ليتم تطبيقو يف سنة 2004سنة  (IFRS 4) كحلُت استكماؿ ادلسودة كصدكر النسخة األكُف من ادلعيار 1999
شركات التأمُت ابالمتثاؿ لتبٍت معايَت ؿكىذا من أجل السماح   (IFRS 17)ادلعيار اُف  (IFRS 4)ادلعيار  مت تغيَت 2017جانفي 

  .احملاسبة الدكلية كذلك إلضفاء ربسينات زلدكدة على ادلمارسة احملاسبية السائدة كفهم اجلوانب البارزة اليت ترتبط دبحاسبة التأمُت
كمن خالؿ ىذا الفصل سيتم التطرؽ إُف أبرز التقاط ادلتعلقة دبحاسبة شركات التأمُت اليت قدمتها ىيئة معايَت احملاسبة الدكلية، كذلك من 

 :خالؿ ادلباحث التالية

 IFES17معايرياالبالغ ادلايل : ادل    األو 

 IFRS17 و SCFادلعاجلة احملا  ية لتامني وفق : ادل    الثاين

 .17 ادلايل  م ارنة النظام احملا يب ادلايل للتامينات ابدلعيار ال ويل لالبالغ:  ادل    الثال 
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   IFRS17  معيار اإلبالغ ادلايل : ادل    األو 
ىو معيار يصدر عن رللس معايَت احملاسبة الدكلية حوؿ عقود التأمُت كقد مت تقدًن  (17)      إف ادلعيار الدكِف إلعداد التقارير ادلالية رقم 

احملاسبية  ادلعيار للسماح لشركات التأمُت ابالمتثاؿ لتبٍت ادلعايَت الدكلية إلعداد التقارير ادلالية كذلك إلضفاء ربسينات زلدكدة على ادلمارسة
 .السائدة كفهم اجلوانب البارزة اليت ترتبط دبحاسبة التأمُت

 إُف نطاؽ احملاسبة يف عقود التأمُت كيف ادلطلب الثاين نتناكؿ االعًتاؼ كالقياس بعقود ألكؿادلطلب ا    كمن خالؿ ما سبق سيتم التطرؽ
 .للتأمُت أما ادلطلب الثالث فنتحدث عن اإلفصاح عن العقود ادلالية

  نطاؽ احملا  ة عن ع ود التامني: ادلطلب االو  
 ككذلك ىدؼ ىذا ادلعيار كنطاقو، كعالقة عقود التأمُت ابدلشتقات الضمنية، IFRS 17   يتناكؿ ىذا ادلطلب تعريف عقد التأمُت كفق 

.   كذبزئة مكوانت اإليداع، كالتغَتات يف السياسات احملاسبية

:  IFRS17تعريف ع   التأمني وفق : أوال
العقد الذم يقبل دبوجبو : "عقد  التأمُت أبنو عبارة عن (4)   يعرؼ رللس معايَت احملاسبة الدكلية يف ادلعيار الدكِف إلعداد التقارير ادلالية 

ابالتفاؽ على تعويض حامل الوثيقة عن ربقق حدث  (شركة التأمُت خبطر أتميٍت ىاـ من طرؼ أخر حامل الوثيقة)أحد األطراؼ 
 (76طايلب، صفحة ).  كالذم يؤثر بشكل سليب على حامل الوثيقة (احلدث ادلؤمن منو)مستقبلي غَت مؤكد الوقوع 

  IFRS17ى ؼ ادلعيار : اثنيا 
:  يهدؼ ىذا ادلعيار إُف ربديد طريقة إعداد التقارير ادلالية اخلاصة بعقود التأمُت اخلاصة بشركات التأمُت، كيتطلب ىذا ادلعيار ما يلي

 .نطاؽ زلدكد من التعديالت اليت يتم إدخاذلا على نظم احملاسبة يف شركات التأمُت فيما يتصل بعقود التأمُت

اإلفصاح الذم ػلدد كيوضح ادلبالغ اليت تظهر يف القوائم ادلالية اخلاصة بشركة التأمُت كاِف تنشأ عن عقود التأمُت دبا يساعد مستخدمي 
. القوائم ادلالية يف فهم كتقييم كتوقيت كمدل عدـ التأكد يف التدفقات النقدية ادلستقبلية عن عقود التأمُت

كيشتمل ىذا ادلعيار على تعريف جديد لعقد التأمُت، األمر الذم سيؤدم إُف إعادة ربديد العديد من سياسات التأمُت، كعقود استثمار 
، كحسب ىذا ادلعيار فإف عقد التأمُت ىو العقد الذم يقبل دبوجبو أحد األطراؼ كىو شركة 39كخضوعها للمعيار احملاسيب الدكِف 

التأمُت خبطر أتمُت ىاـ من طرؼ آخر ىو حامل الوثيقة، ابالتفاؽ على تعويض حامل الوثيقة عن احدث مستقبلي زلدد غَت مؤكد 
 (279، صفحة 2016شنوؼ، ). الوقوع كىو احلدث ادلؤمن منو، يؤثر بشكل سليب على حامل الوثيقة 

  IFRS17نطاؽ ادلعيار : اثلثا

: ينبغي على شركات التأمُت تطبيق ىذا ادلعيار على ما يلي

  .عقود التأمُت دبا يف ذلك عقود إعادة التأمُت اليت تصدرىا كعقود إعادة التأمُت اليت ربتفظ هبا - 

ادلعيار اإلفصاح عن األدكات ادلالية، دبا يف ذلك  األدكات ادلالية اليت تصدرىا كاليت تتسم أبحد أشكاؿ ادلشاركة االختيارية كيتطلب ىذا- 
 .األشكاؿ األدكات ادلالية اليت ربتوم على تلك
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األصوؿ ادلالية اليت ربتفظ هبا شركة التأمُت  ال يتناكؿ ىذا ادلعيار ادلعاجلات احملاسبية اليت تقـو هبا شركة التأمُت مثل ادلعاجلة احملاسبية- 
. كااللتزامات اليت تصدرىا

كما غلب اإلشارة إُف أف ىذا ادلعيار يتناكؿ عقود التأمُت من حيث ادلعاجلة احملاسبية للتقرير عن عقود التأمُت، كاإلفصاح ادلتعلق بتحديد 
لكن تعترب اإلجراءات ادلذكورة يف ادلعيار غَت كاملة ابدلقارنة مع ادلراجعة الشاملة احملاسبة التأمُت . كتفسَت ادلبالغ ذات العالقة بعقود التأمُت

 (280-279، الصفحات 2016شنوؼ، ) .حسب تصور رللس ادلعايَت احملاسبية الدكلية

 .ادل ت ات الض نية: رابعا

ؽلكن أف تكوف ىناؾ مشتقات يتضمنها عقد التأمُت، كىنا غلب قياسها ابلقيمة العادلة كاالعًتاؼ ابلتغَتات يف القيمة العادلة يف     
. قائمة الدخل من خالؿ الربح كاخلسارة، كذلك دبعزؿ عن عقد التأمُت الذم يعترب يف ىذه احلالة العقد ادلضيف

ؽلكن أف يكوف عقد التأمُت ىو ذاتو مشتقة ضمنية، كيف ىذه احلالة ال يوجد حاجة لفصلهما عن بعضهما البعض، كقياسها ابلقيمة    
اثبتة  العادلة إذا مت ربديد قيمة اثبتة يف العقد ابالستناد إُف معدؿ فائدة

 : إجراء ىذا فصل إذا ربققت الشركط التاليةIAS 39كيتطلب ادلعيار 

. أف تليب اخلاصية أك الصفة الضمنية ابعتبارىا عنصر منفصل تعريف ادلشتقة ادلالية - 

. ابلقيمة العادلة مع االعًتاؼ ابلتغَتات يف القيمة العادلة يف قائمة الدخل (ال يتم قياس األداة ادلالية العقد ادلركب أك ادلختلط- 

.  كابلتاِف إذا مت زلاسبة العقد ادلركب بشكل مشابو حملاسبة مشتقة معينة فال يوجد حاجة الفصل اخلاصية ادلشتقة

اجلعارات، ).ادلخاطر االقتصادية كخصائص ادلشتقات الضمنية ال ترتبط بشكل كثيق ابخلصائص كادلخاطر االقتصادية للعقد األساسي- 
 (3، صفحة 2008

 .جت  ة مكوانت اإلي اع: خامسا

يف بعض احلاالت ربمل عقود التأمُت جزء مقابل التأمُت كاجلزء األخر كوديعة يتم استثمارىا الصاٌف ادلستفيد، حيث يسمح بتجزئتها عند 
 (79، صفحة 2012طايلب، ) :ربقق شرطُت علا

 .إمكانية فصل كقياس ادلكوف اإلبداعي- 

. السياسة احملاسبية ال تتطلب ربديد كافة االلتزامات كاحلقوؽ اليت تنشأ عن ادلكوف اإلبداعي - 

 : كتكوف التجزئة مسموحا هبا كغَت مشركطة إذا حققت شرطُت علا

. إمكانية فصل كقياس ادلكوف اإلبداعي- 

السياسات احملاسبية اخلاصة تتطلب االعًتاؼ بكافة االلتزامات كاحلقوؽ اليت تنشأ عن ادلكوف اإلبداعي كبغض النظر عن األساس - 
. ادلستعمل لقياس احلقوؽ كااللتزامات

.  كتكوف التجزئة غَت مسموح هبا إذا استحالت إمكانية قياس ادلكوف اإلبداعي 
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 : كيف حالة عدـ ذبميع العقد فإنو يتوجب على شركة التأمُت ما يلي

 على مكوانت أك جزء التأمُت (IFRS 4)تطبيق ىذا ادلعيار – 

 .على مكوانت أك جزء الوديعة (39)تطبيق ادلعيار احملاسيب الدكِف رقم  - 

 .التغريات يف السيا ات احملا  ية:  اد ا

ؽلكن لشركة التأمُت أف تغَت سياستها احملاسبية ابلنسبة لعقود التأمُت إذا كاف ىذا التغيَت سيجعل القوائم ادلالية أكثر مالمسة كلكن     
. ليس أقل موثوقية الحتياجات متخذم القرارات كمستخدمي القوائم ادلالية

عند تغيَت السياسة احملاسبية ابلنسبة اللتزامات التأمُت ؽلكن أف تعيد شركات التأمُت تصنيف بعض أك كل أصوذلا ادلالية ابلقيمة العادلة     
 . من خالؿ قائمة الدخل

كمن العوامل اذلامة اليت تسمح بتغيَت السياسات احملاسبية لدل شركات التأمُت عند تغيَت أسعار الفائدة السوقية احلالية كاليت تؤثر على 
. قياس التزامات التأمُت كيتم االعًتاؼ أبثر ىذه التغَتات يف قائمة الدخل

   :(مع عدـ السماح ببدء إحداىا)ؽلكن لشركة التأمُت االستمرار يف ادلمارسات التالية 

. قياس التزامات التأمُت على أساس غَت سلصـو- 

. قياس احلقوؽ التعاقدية لرسـو االستثمار ادلستقبلية دببلغ يتجاكز قيمتها العائلة ابدلقارنة بقيمتها السوقية- 

 .استخداـ السياسات احملاسبية غَت ادلوحدة ابلنسبة لعقود التأمُت للشركات التابعة فيما عدا ما تسمح بو معايَت التقارير ادلالية الدكلية- 

 (779محيدات ك أبو نصار، صفحة )

 .االعرتاؼ وال ياس بع ود التأمني: ادلطلب الثاين

غلدر اإلشارة إُف أف رللس معايَت احملاسبة الدكِف قد قرر الشركات التأمُت إعفاءات مؤقتة من بعض ادلعايَت الدكلية األخرل إلعداد التقارير 
ادلالية، كما ذكر رلموعة من العوامل اليت غلب مراعاهتا عند القياس كاالعًتاؼ بعقود التأمُت ابإلضافة إُف معاملة خاصة لعقود التأمُت اليت 

 (83-79، الصفحات 2012طايلب، )مت احلصوؿ عليها من خالؿ اندماج األعماؿ أك نقل احملفظة 

. اإلعفاء ادلؤقت من تط يق معايري الت ارير ادلالية ال ولية: الفرع األو 

 8 إعفاءا مؤقتا من تطبيق بعض معايَت التقارير ادلالية الدكلية كذلك فيما يتعلق ابألسلوب الوارد يف ادلعيار IFRS17لقد تضمن ادلعيار  
IAS لوضع سياسة زلاسبية مناسبة كذلك ابلنسبة للمؤمن تتعلق بعقود التأمُت كعقود إعادة التأمُت، كلكن ادلعيار يف أحياف أخرل ال 

 :يعفي ادلؤمن من أتثَتات األسلوب ادلنوه عنو سابقا يف احلاالت التالية

ال غلوز لو االعًتاؼ أبم سلصصات تتعلق دبطالبات مستقبلية شلكنة كالتزامات إذا ظهرت دبوجب - 

 .عقود أتمُت غَت قائمة يف اتريخ اإلبالغ ادلاِف

 . تنفيذ اختبار كفاية االلتزاـ - 
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إلغاء التزاـ التأمُت من ادليزانية عند إطفاءه كال غلوز للمؤمن إجراء مقاصة بُت أصوؿ إعادة التأمُت - 

. كالتزامات التأمُت، أك كذلك بُت اإليرادات كاألعباء من عقود إعادة التأمُت مع األعباء كاإليرادات من عقود التأمُت ذات العالقة

  .اخت ار كفاية االلت ام: الفرع الثاين 

كفقا للمعيار الدكِف لإلبالغ ادلاِف الرابع كمن خالؿ ادلرحلة األكُف تكوف شركات التأمُت معفاة من التسجيل احملاسيب ابلقيمة السوقية جلملة 
التزاماهتا، كيف كثَت من األحياف يطلب رللس معايَت احملاسبة الدكلية منها إجراء اختبارات تتعلق دبدل كفاية التزاماهتا عند كل اتريخ إقفاؿ 

ىذا االختبار يوجو للتأكد من أف االلتزامات التأمينية َف يتم تقييمها أبقل من قيمتها احلقيقية، كىذا دائما يف إطار اإلبقاء على . حلساابهتا
 :كالختبار مدل كفاية كمالئمة االلتزاـ غلب على شركة التأمُت أف . اإلجراءات احملاسبية ادلفركضة من قبل ادلعايَت احمللية

 .أتخذ يف االعتبار التقديرات احلالية جلميع تعاقداهتا كالتدفقات النقدية ذات الصلة هبا- 

. تعًتؼ بكامل العجز أك النقص يف قائمة الدخل - 

. اخنفاض قي ة أصو  إعادة التأمني: الفرع الثال 

إذا كجد اطلفاض أبصل إعادة التأمُت أك حامل بوليصة إعادة التأمُت فإنو غلب زبفيض القيمة ادلعدلة القيمة الدفًتية اجلديدة طبقا لذلك، 
: كأف يتم االعًتاؼ خبسارة االطلفاض يف قائمة الدخل كػلدث اطلفاض القيمة يف أصل إعادة التأمُت عندما

 .الو دبقتضى أحكاـ العقد يوجد دليل موضوعي أف حامل البوليصة دبقتضى عقد إعادة التأمُت قد ال يتلقى كل ادلبالغ ادلستحقة- 

 .التأمُت حدكث حدث لو أتثَت على ادلبالغ اليت سوؼ يتسلمها حامل بوليصة عقد إعادة التأمُت من شركة- 

. مع الت الفا  ة السوقية اجلارية: الفرع الرابع

حيث يسمح للشركة بتغيَت سياستها احملاسبية كذلك من خالؿ قيامها إبعادة قياس التزامات إعادة التأمُت ادلخصصة لتعكس أسعار 
. الفائدة احلالية يف السوؽ كاالعًتاؼ هبذه التغيَتات يف قائمة الدخل

. احليطة واحلذر: الفرع اخلامس

عقود أتمينو حبذر كاؼ  ال ػلتاج ادلؤمن أف يغَت السياسات احملاسبية لعقود التأمُت إللغاء احلذر ادلفرط، كمع ذلك إذا قاـ ادلؤمن بقياس
  .فإنو ال يتوجب عندئذ استخداـ أم حذر إضايف

 .ىوامش اال تث ارات ادلست  لية: الفرع السادس

ال يلـز الشركة التأمُت تغيَت سياساهتا احملاسبية الستبعاد ىوامش االستثمار ادلستقبلي، كمع ىذا يوجد افًتاض مسبق أبف القوائم ادلالية 
لشركة التأمُت ستصبح أقل مالئمة كأقل موثوقية إذا ىي أخذت يف احلسباف سياسة زلاسبية تعكس ىوامش االستثمار ادلستقبلي يف قياس 

: عقود التأمُت، ما َف تؤثر ىذه اذلوامش على مدفوعات التأمُت، كفيما يلي مثاالف للسياسات احملاسبية اليت تعكس ىذه اذلوامش

 .استخداـ سعر خصم يعكس العائد ادلقدر على أصوؿ شركة التأمُت- 

. زبطيط العائدات على ىذه األصوؿ دبعدؿ عائد تقديرم كخصم ىذه العوائد ادلخططة دبعدؿ سلتلفشامال النتيجة يف قياس االلتزاـ - 



 يةالمحاسب التسجيالت و 17 الدولي المالي اإلبالغ معيارالفصل الثاني                         

 

31 

. م  أ زلا  ة الظل: الفرع السابع

 بتبٍت ادلرحلة الثانية قاـ بفرض استخداـ مبدأ زلاسبة الظل من خالؿ ادلرحلة األكُف، لغرض تقليص IFRS 17قبل أف يقـو ادلعيار 
 كااللتزامات ادلسجلة كليا كفق ادلعيار احمللي حسب ادلعيار الدكِف IAS   39الفركقات بُت األصوؿ ادلقيمة ابلقيمة السوقية كفقا للمعيار 

. لإلبالغ ادلاِف الرابع كما ىو مقرر يف ادلرحلة األكُف

كتسمح زلاسبة الظل لشركة التأمُت من تغيَت طرقها احملاسبية حىت يتم تقدير زائد أك انقص قيمة الكامنة كادلسجلة زلاسبيا يف األصوؿ 
كأتثَتىا على االلتزامات التأمينية بنفس الطريقة اليت أتثر هبا انقص أك زائد قيمة احملققة فعال، ىذا ادلبدأ يسمح من تقليص الفوارؽ احملاسبية 

 .ادلوجودة قبل دخوؿ ادلرحلة الثانية حالتها التطبيقية

أم تسمح ىذه ادلمارسة لشركات التأمُت بتعديل التزاماهتا فيما ؼلص أم تغَتات تطرأ إذا مت ربقيق أية أرابح كخسائر غَت زلققة من 
كؽلكن االعًتاؼ أبم حركات يف االلتزاـ ضمن حقوؽ ادللكية ابالنسجاـ مع االعًتاؼ أبرابح أك خسائر االستثمار غَت . األكراؽ ادلالية

. احملققة

. ع ود التأمني ادل تناة يف ان ماج األع ا :  اثمنا

 فإنو على شركة التأمُت يف ميعاد IFRS 3  إُف أنو من أجل االلتزاـ أبحكاـ ادلعيار IFRS 17 يشَت رللس معايَت احملاسبة الدكلية يف 
الشراء أف تقيم ابلقيمة العادلة التزامات التأمُت اليت تتحملها كأصوؿ التأمُت اليت مت احلصوؿ عليها من خالؿ اندماج األعماؿ، كأيضا 

كؽلكن للمؤمن بدكف إلزاـ التوسع يف العرض دبا يؤدم إُف فصل القيمة العادلة . ينطبق على شركة التأمُت اليت تتلقى زلفظة عقود التأمُت
:  إُف جزأين

. األكؿ كيرتبط اباللتزاـ الذم مت قياسو ابالستناد إُف سياسات ادلؤمن احملاسبية- 

الثاين األصل الطارئ الذم ؽلثل الفرؽ بُت القيمة العادلة حلقوؽ ادلؤمن التعاقدية ادلقتناة أك اليت يفًتض اقتناؤىا كااللتزاـ الذم مت قياسو - 
. ابالستناد إُف سياسات ادلؤمن احملاسبية

 مي ات ادل اركة االختيارية: ات عا

غلب على شركة التأمُت عند االعًتاؼ كالقياس لعقود التامُت اليت مت احلصوؿ عليها من خالؿ اندماج أعماؿ أك نقل احملفظة مراعاة ميزات 
:  ادلشاركة االختيارية كما يلي

 IFRS04ميزات ادلشاركة االختيارية يف عقود التأمُت يشَت رللس معايَت احملاسبة الدكِف يف - 1

: ما يليقد إُف أنو يعض عقود التأمُت تتضمن ميزة ادلشاركة االختيارية كعنصر مضموف، كلذلك ينطبق على مصدر الع

غلوز لو إال أنو غَت ملـز بذلك أف يعًتؼ ابلقصر ادلضموف بشكل منفصل عن ميزة ادلشاركة االختيارية، كإذا َف تقم شركة التأمُت - 
ابالعًتاؼ هبما بشكل منفصل فإف عليها أف تصنف العقد بكاملو كالتزاـ، كإذا قاـ بتصنيفهما بشكل منفصل فإف عليو أف يصنف 

. العنصر ادلضموف كالتزاـ
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عليو إذا اعًتؼ دبيزة ادلشاركة األختيارية بشكل منفصل عن العنصر ادلضموف أف يصنف ىذه ادليزة إما کالتزاـ أك عنصر ملكية منفصل، - 
 كيف ربدد شركة التأمُت ما إذا كانت ادليزة التزاـ أك حق ملكية، كابلتاِف على شركة اتمُت أف تصل ىذه ادليزة إُف IFRS 04كال ػلدد

. التزاـ كحق ملكية 

غلوز للشركة االعًتاؼ بكافة ادلزااي اليت يتم احلصوؿ عليها كعوائد دكف فصل أم قسم يتعلق دبكوف حق ادللكية كعليو فإنو غلب - 
االعًتاؼ أبم تغَتات انذبة يف العنصر ادلضموف كغلب االعًتاؼ فيو ريح أك خسارة، أما إذا مت تصنيف ميزة ادلشاركة االختيارية كلها أك 

 (جزءا منها كحق ملكية فاف جزما من الريح أك اخلسارة ؽلكن أف ينسب ذلا يتم معاملها بنفس طريقة حقوؽ اخللية

ميزات ادلشاركة االختيارية يف األدكات ادلالية - 2 

: أما خبصوص ميزات ادلشاركة االختيارية يف  األدكات ادلالية فيتم تطبيق نفس ادلعايَت الواردة أعاله ابإلضافة إُف مراعاة ما يلي

. إذا مت تصنيف كامل ميزة ادلشاركة االختيارية كالتزاـ قاؿ عنها أف تقـو إبجراء اختبار ادلالئمة لكامل العقد- 

إذا مت تصنيف كل أك جزء من ىذه ادليزة كمكوف حق ملكية منفصل فإف االلتزاـ ادلعًتؼ بو لکامل العقد غلب أف ال يقل عن ادلقدار - 
 .39الذم سينتج عن تطبيق ادلعيار الدكِف 

ابلرغم من كوف ىذه العقود أدكات مالية، فإنو ؽلكن للمصدر االستمرار ابالعًتاؼ ابلعالكات كإيراد، كاالعًتاؼ اباللتزاـ بقيمتو الدفًتية - 
 .كعبء

غلب عند تصنيف العقود كأدكات مالية اإلفصاح عن عبء الفائدة اإلمجاِف ادلعًتؼ بو يف قائمة الدخل، كال يلزمو احتساب عبء - 
 . الفائدة ابستخداـ أسلوب الفائدة الفعاؿ

. ع ود الكفاالت ادلالية: شرااع 

 ليشمل IAS 39 عدؿ رللس معايَت احملاسبة الدكلية يف نطاؽ ادلعيار 2005 أكت 18 بتاريخ 

عقود الكفاالت ادلالية الصادرة، كمع ذلك إذا أكد مصدر عقود الكفاالت ادلالية مسبقا كبصراحة اعتبار تلك العقود كعقود أتمُت 
 لعقود IFRS 17 أك ادلعيارIAS 39كاستخدمت فيها احملاسبة ادلطبقة على عقود التأمُت، فيكوف للمؤمن االختيار يف تطبيق ادلعيار 

 (352-351، الصفحات 2008اجلعارات، ) .الكفاالت ادلالية ىذه

االفصاح عن ع ود التامني  : ادلطلب الثال 

 (84، صفحة 2012طايلب، ): ادلعلومات الواجب اإلفصاح عنها يف ادللحق فيما ؼلص عقود التأمُت ؽلكن الرجوع إليها من خالؿ

.  نفسوIFRS 17ادلعيار - 

 . فيما ؼلص حساسية التزامات التأمُت ادلخاطر القرض، السيولة كالسوؽIFRS 7ادلعيار - 

.  IFRS 4إرشادات تنفيذ ادلعيار  - 
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اإلفصاح عن توضيح ادلبالغ ادلعًتؼ هبا،   إُف أنو غلب على شركة التأمُتIFRS  17كيشَت رللس معايَت احملاسبة الدكِف يف ادلعيار   
 .كطبيعة كمدل ادلخاطر الناذبة من عقود التأمُت

 .معلومات عن توضيح ادل الغ ادلعرتؼ هبا: أوال

غلب على شركة التأمُت أف تفصح عن ادلعلومات اليت ربدد كتوضح ادلبالغ الناشئة عن عقود التأمُت يف بياانهتا ادلالية، أم أف تفصح عما 
 (84، صفحة 2012طايلب، ) :يلي

. السياسات احملاسبية لعقود التأمُت كاألصوؿ كااللتزامات كاإليرادات كاألعباء ادلرتبطة هبا - 

. أسس االعًتاؼ كتسجيل األصوؿ كااللتزامات كاإليرادات كاألعباء النامجة عن عقود التأمُت - 

. ايرل تالتدفقات النقدية ابلطريقة ادلباشرة اخ- 

 فيما إذا قاـ ادلؤمن بتمويل حقوؽ التأمُت الطرؼ أخر فإنو يتطلب اإلفصاح عن معلومات إضافية- 

معلومات عن االفًتاضات اليت ذلا أكرب أثر قياس األصوؿ كااللتزامات كاإليرادات كاألعباء دبا يف ذلك اإلفصاح الكمي عن ىذه - 
. االفًتاضات كلما كاف ذلك شلكنا

. أثر التغَتات يف االفًتاضات- 

 .  تسوايت التغَتات يف االلتزامات كأصوؿ إعادة التأمُت، كتكاليف االقتناء ادلؤجلة ذات العالقة عند كجودىا- 

. معلومات عن   يعة وم ى ادلخا ر الناجتة عن ع ود التأمني: اثنيا

غلب على شركة التأمُت أف تفصح عن ادلعلومات اليت تساعد ادلستخدمُت على فهم البياانت ادلالية لتقدًن طبيعة كمدل اخلطر الناتج من 
، 2012طايلب، ) :عقود التأمُت، فضال عن الوقت كعدـ التأكد حوؿ النفقات النقدية ادلستقبلية مبٍت على األساسُت التاليُت

 (86-85الصفحات 

. غلب أف يكوف ىناؾ توازف بُت اإلفصاحات الكمية كالنوعية دبا ؽلكن ادلستخدمُت من فهم طبيعة التعرض للخطر كالتأثَت احملتمل ذلا- 

غلب أف يكوف اإلفصاح متوافقا مع الكيفية اليت ترل فيها اإلدارة نشاطاهتا كسلاطرىا كاألساليب اليت تستخدمها إدارة ىذه ادلخاطر، - 
: كمن شأف ىذا األسلوب أف

  ك ينتج عنو بياانت ذات قيمة تنبؤية أعلى من ادلعلومات ادلبنية على فرضيات كأساليب التستخدمها اإلدارة مثل دراسة قدرة
 شركة التأمُت على التصرؼ يف ادلواقف غَت ادلواتية 

  ك يكوف أكثر فاعلية يف التكيف مع التغيَت ادلستمر يف إدارة ادلخاطر كتقنيات اإلدارة كالتطورات يف البيئة اخلارجية على مدل
 :ِف مالزمن أم غلب أف تفصح عما 

 :أى اؼ و يا ات إدارة ادلخا ر- 

. أجاؿ كشركط عقود التأمُت اليت ذلا أثر ىاـ على قيم التدفقات النقدية ادلستقبلية للمؤمن كتوقيتها كدرجة عدـ التأكد احمليطة هبا - 
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 :، كيشمل ذلك معلومات عن(قبل كبعد زبفيف ادلخاطر بواسطة إعادة التأمُت)معلومات عن سلاطر التأمُت - 

 تركز سلاطر التأمُت. حساسية الربح أك اخلسارة كحقوؽ ادللكية للتغَتات يف العوامل اليت ذلا اثر ىاـ عليها. 

 (التطور ادلطالبات )ادلطالبات الفعلية مقارنة ابلتقديرات السابقة حىت أقصى فًتة عشر سنوات. 

  التعرضات دلخاطر سعر الفائدة أك سلاطر السوؽ مع ادلشتقات ادلدرلة اليت ربتويها عقود التأمُت حينما ال تكوف ادلشتقات  
 ادلدرلة مقاسة ابلقيمة العادلة 

  اإلفصاحات, األدكات ادلالية" (7)سلاطر سعر الفائدة كسلاطر األماف دبوجب متطلبات معيار احملاسبة ادلاِف رقم  "

 فمن خالؿ ادلرحلة األكُف مت الًتكيز على التسجيل احملاسيب ادلتعلق اباللتزامات التأمينية اليت حددىا كفق ادلعايَت احمللية لكن مع كجود قيود 
كما أف ادلعايَت الوطنية . ك تعديالت كتعٍت كاختيار كفاية االلتزاـ كزلاسبة الظل، شلا أدل إُف حدكث تشوه زلاسيب بُت األصوؿ كاخلصـو
ككل ىذه النقائص . أك احمللية كانت زبتلف بصورة كبَتة، األمر الذم َف يسمح دبقارنة القوائم ادلالية بُت الشركات خالؿ ىذه ادلرحلة

اسب كتغَتات الدكلية، فإُف إجراء عمليات تصحيحية بتوجيو اجلهود ضلو العمل على استكمالو من خالؿ مرحلة اثنية تت ((IASBدفعت
. كما يوافق ذلك مع أىم التطبيقات احمللية يف ىذا اجملاؿ

   IFRS17 و SCF  مني وفقأادلعاجلة احملا  ية لت :الثال ادل    

 خالؿ ىذا ادلبحث سيتم كمنالتأمُت،  بعمليات ادلرتبطة ابألحداث اخلاصة البياانت لتسجيل زلاسيب نظاـ ضعت التأمُت شركات إف
 .التطرؽ إُف كيفية ادلعاجلة احملاسبية لعمليات شركات التأمُت كالسجالت ادلتعلقة هبا

   SCFمني وفق أادلعاجلة احملا  ية ل ركات الت: ادلطلب األو  

التأمُت، حيث سيتم التطرؽ يف ىذا  بعمليات ادلرتبطة ابألحداث اخلاصة البياانت لتسجيل زلاسيب نظاـ بوضع التأمُت شركات تقـو
 . ادلبحث إُف كيفية ادلعاجلة احملاسبية لعمليات شركات التأمُت كالسجالت ادلتعلقة هبا

التسجيل احملا يب لع ليات اإلنتاج  :الفرع االو  

حساب اإلنتاج حيث يسجل فيو األقساط ادلكتتبة للمؤمن ذلم حلماية ادلصاٌف  ( 700/حػػ )خصص النظاـ احملاسيب ادلاِف للتأمينات 
. الشخصية ذلم عن طريق تغطية األخطار ادلتوقعة 

: إُف حساابت فرعية كما مبُت يف اجلدكؿ التاِف   ( 700/ حػػ )يتفرع احلساب 
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 700/ احلساابت الفرعية لل ساب الر يس  حػػ : 02ج و  رق  
 
 
 
 
 
 

 (2014داببش، ) من إع اد الطال تني ابالعت اد على: ادلص ر 

:  للتعػػرؼ على كيفية حساب قسط التأمُت غلب علينا التطرؽ لبعض ادلصطلحات ادلوضحة يف اجلدكؿ التاِف 

بعض الرموز ادل  ة  : 03ج و  رق  

 (2020محزة، )من إعداد الطالبتُت ابالعتمادعلى : ادلصدر 

     (2020محزة، )  حساب قسط التأمُت: أكال 

 قسط التأمُت ىو ادلبلغ ادلًتتب على ادلؤمن لو اذباه شركة التأمُت مقابل تكلفة اخلطر ادلؤمن ضده  

 :حساب القسط الصايف  .1
 DR + AR + PT + DC + BDG + CP + RC= القسط الصايف :   ابلنسبة للتأمُت على السيارات 

 :حساب القسط اإلمجاِف  .2
 FGA + TG + DT + TVA+ القسط الصايف = القسط اإلمجاِف : ابلنسبة للتأمُت على السيارات 

 FCN + DT + TVA+ القسط الصايف = القسط اإلمجاِف  :ابلنسبة للتأمينات األخرل 
 : 01مالحظة 
FGA = ( 3 %  من ادلسؤكلية ادلدنية) 

= FCN (1 %  من رلموع األخطار الصناعية البسيطة ك الكوارث الطبيعية) 

ا   احلساب رق   احلساب 
 أتمُت على السيارات   700111/ حػ
 (حريق - سرقة  )أتمُت على األخطار   700212/ حػ
 أتمُت على النقل   700313/ حػ
 أتمُت على األشخاص   700414/ حػ

داللػتو  داللػتو  الرمػ   الرمػ 

حق الطابع 
 طوابع عامة

صندكؽ الكوارث الطبيعية 
صندكؽ ضماف السيارات 

 انكسار الزجاج
 الرسم على القيمة ادلضافة

DT 
TG 

FCN 
FGA 
BDG 
TVA 

 ادلسؤكلية ادلدنية
حقوؽ الورؽ 

أضرار التصادـ 
أشخاص زلمولة 

أخطار أخرل 
 حق الدفاع

RC 
CP 
DC 
PT 
AR 
DR 
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  :يتم تسجيل قيمة القسط يف دفًت اليومية كما يلي 
التسجيل احملا يب عن  إبرام الع   : 04شكل رق  

411  
 700ػػػػػػػ

4427 
4428 
4430 
4431 
4450 

ادلؤمن لو  / حػػ
.......... أتمُت على/ حػػ
 حق الطابع /حػػػ
 طوابع عامة/ حػػػ
 صندكؽ الكوارث الطبيعية/ حػػػ
 صندكؽ ضماف السيارات/ حػػػ
 الرسم على القيمة ادلضافة/ حػػػ

 إبراـ عقد التأمُت

 القسط اإلمجاِف 
القسط الصايف 

 (2020محزة، )  من إعداد الطالبتُت ابالعتماد على: ادلصدر 

 (2020محزة، )ربصيل قيمة عقد التأمُت : اثنيا 

يقـو ادلؤمن لو بدفع القسط اإلمجاِف للتأمُت حيث يتم تسجيلها يف يومية القبض ، كتسجل زلاسبيا استنادا على طريقة التحصيل نقدا أك 
.  عن طريق شيكات أك ألجل 

 :  يف حالة التحصيل نقدا  .1

 التسجيل احملا يب عن  حتصيل قي ة الع   ن  ا : 05شكل رق  

53  
411 

الصندكؽ / حػػ
ادلؤمن لو / حػػ

 ربصيل قيمة العقد نقدا            

 القسط اإلمجاِف  
القسط اإلمجاِف 

 (2020محزة، ) من إعداد الطالبتُت ابالعتماد على :ادلص ر 
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 : يف حالة التحصيل بشيك  .1

 التسجيل احملا يب عن  حتصيل قي ة الع   ب يك : 06شكل رق  

 (2020محزة، ) من إعداد الطالبتُت ابالعتماد على :ادلص ر 

 : يف حالة الدفع أبجل  .1

التسجيل احملا يب عن  أتجيل حتصيل قي ة الع    : 07شكل رق  

4114  
411 

دفع أبجل / حػػ
ادلؤمن لو  / حػػ

 أتجيل ربصيل قيمة العقد

 القسط اإلمجاِف  
القسط اإلمجاِف 

 (2020محزة، ) من إعداد الطالبتُت ابالعتماد على :ادلص ر 

 (2020محزة، )إلغاء عقد التأمُت : رابعا 
 :    حساب القيمة ادللغاة كما يلي ؽلكن للمؤمن لو أف يقـو إبلغاء عقد التأمُت يف بعض احلاالت ، كيتم 

    ادلدة ادللغاة                                                                                                  
       ] (  FGAأكFCN  )+ TVA+ القسط الصايف[=  القيمة ادللغاة  

: كمنو يتم إجراء قيد إلثبات األقساط ادللغاة كما يلي 
 
 
 
 
 
 
 

5112 
 
 
 

512 

 
411 

 
 
 

5112 

شيكات للتحصيل / حػػ
ادلؤمن لو  / حػػ

استالـ الشيك 
 //                     

 البنك/ حػػ
شيكات للتحصيل / حػػ

 ربصيل الشيك

القسط اإلمجاِف 
 

 
 

القسط اإلمجاِف 

 
القسط اإلمجاِف 

 
 
 

القسط اإلمجاِف 

 مدة العقد
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ادلعاجلة احملا  ية لع ليات التعويض : اثنيا
التسجيل احملا يب عن  إلغاء الع   : 08  رق شكل 

 (2020محزة، )من إعداد الطالبتُت ابالعتماد على : ادلصدر 

 
السجالت ادلتعل ة بع ليات التعويض  : اوال

 يقـو قسم التأمُت اخلاص ابلتعويضات بتسجيل ما يتعلق هبا يف ىذا السجل ، كػلتوم ىذا السجل على :سجل التعويضات  .1
  (396-395، الصفحات 2008سرااي، ) :البياانت التالية 
             اتريخ طلب التعويض 
 اسم مقدـ الطلب ك عنوانو 
          اتريخ بدأ ك هناية التأمُت 
  بياانت عن احلادث أك اخلطر 
  اسم ادلؤمن لو أك ادلستفيد 
  قيمة ادلقدر 

التامُت  أقساـ من قسم لكل ادلساعدة الصندكؽ يوميات اخلاصة مجيع العمليات ىذا السجل سلصص لتسجيل :سجل الصندكؽ  .2
 . اليت ربصلها أك تدفعها شركة التأمُت )كادلدفوعات  ادلقبوضات(ألخرل ا النقدية  العمليات أيضا يسجل فيو كما ،

التسجيل احملا يب لع ليات التعويض : اثنيا
: أثناء ادلعاجلة احملاسبية لعملية التعويض تصادفنا حالتُت 

 

 700ػػػػػػػ 
4430 
4431 
4450 

 
 
 

4190 

 
 
 
 

4190 
 
 
 

512 
53 

... أتمُت على/ حػػ
صندكؽ الكوارث الطبيعية        / حػػ
صندكؽ ضماف السيارات    / حػػ
الرسم على القيمة ادلضافة / حػػ
مؤمنُت دائنُت / حػػ

إلغاء عقد التأمُت 
 //                

مؤمنُت دائنُت / حػػ
البنك /          حػػ
الصندكؽ /          حػػ

 التسديد

القيمة ادللغاة من ؽ ص 
 FCN القيمة ادللغاة من 

 FGAأك 
 TVAالقيمة ادللغاة من 

 
 
 

 القيمة ادللغاة

 
 
 
 
 
 
 
 

القيمة ادللغاة 
 القيمة ادللغاة
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 (2015زعرور، )ادلتس ب يف احلادث رل و  : أوال 

 :سبر عملية التعويض يف حالة ادلتسبب يف احلادث رلهوؿ دبجموعة من ادلراحل أعلها ما يلي

 خاصة مؤكنة بتشكيل كبدكرىا تقـو أتمينو شركة إبعالـ لو ادلؤمن يقـو عليو ادلؤمن الضرر ربقق  عند :(التصريح ابحلادث  ) 01ادلرحلة 
: الضرر ، يكوف التسجيل كما يلي  نوع حبسب قيمتها كتتحدد ابلضرر

 التسجيل احملا يب عن  التصريح ابحلادث  :09شكل رق  

 600ػػػػػػػ 
 

 
3060 
3260 

.. أداءات ك تعويضات كاجبة الدفع لتأمُت على/حػػ
...  مؤكنة تسوية تعويضات اتمُت على/    حػػ

مؤكنة تسوية تعويضات أتمُت على األشخاص /  حػػ
 استالـ طلب التعويض من ادلؤمن لو

مبلغ تقػديرم 
 

 
مبلغ تقػديرم 

 

 (2015زعركر، )من إعداد الطالبتُت ابالعتماد على  :ادلص ر 

 بعد استالـ طلب التعويض من ادلؤمن لو يتم تعيُت خبَت لتحديد قيمة األضرار الفعلية ليتم التسجيل  :(تقييم حجم األضرار  ) 02ادلرحلة 
 :احملاسيب كما يلي 

 .  ادلبلغ األكِف يف ادلرحلة األكُف أكرب من ادلبلغ الفعلي يف ادلرحلة الثاين : حالة الت يي  موجب  .1

  التسجيل احملا يب عن  الت يي  السالب :10شكل رق 

 (2015زعركر، )من إعداد الطالبتُت ابالعتماد على  :ادلص ر 

.   ادلبلغ األكِف يف ادلرحلة األكُف أقل من ادلبلغ الفعلي يف ادلرحلة الثانية :حالة الت يي   الب 2-

 التسجيل احملا يب عن  الت يي  السالب : 11شكل رق  

 (2015زعركر، )من إعداد الطالبتُت ابالعتماد على  :ادلص ر 

 600ػػػػػػػ 
 

 
3060 
3260 

.. أداءات ك تعويضات كاجبة الدفع لتأمُت على/حػػ
..  مؤكنة تسوية تعويضات اتمُت على/   حػػ

مؤكنة تسوية تعويضات أتمُت على األشخاص / حػػ
 تقييم موجب

 ابلفرؽ
 
 

 
 ابلفرؽ

3060 
3260 

 
 

 600ػػػػػػػ 
 

مؤكنة تسوية تعويضات أتمُت على  / حػػ
مؤكنة تسوية تعويضات أتمُت على األشخاص / حػػ

... أداءات كتعويضات كاجبة الدفع لتأمُت على/حػػ
 تقييم سالب

 ابلفرؽ
 
 
 

 
 

 ابلفرؽ
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 يف ىذه ادلرحلة يتم ترصيد حساب ادلؤكنة بقيمة مبلغ التعويض ، كيكوف التسجيل احملاسيب لتػرصيد  :(تسديد قيمة التعويض  ) 03ادلرحلة 
:  ادلؤكنة كتسديد قيمة التعويض كما يلي 

التسجيل احملا يب عن  تس ي  قي ة التعويض  : 12شكل رق  

3060 
3260 

 
 
 
 

4679 

 
 
 

4679 
 
 
 

512 
 

... مؤكنة تسوية تعويضات أتمُت على / حػػ
مؤكنة تسوية تعويضات أتمُت على األشخاص / حػػ
حوادث ربت التسوية / حػػ

تسوية قيمة التعويض 
 // 
حوادث ربت التسوية / حػػ
البنك / حػػ

 تسديد قيمة التعويض

ادلبلغ الفعلي 
لألضرار 

 
 
 
 

ادلبلغ الفعلي 
 لألضرار

 
 
 

ادلبلغ الفعلي 
لألضرار 

 
 

ادلبلغ الفعلي 
 لألضرار

 (2015زعركر، )من إعداد الطالبتُت ابالعتماد على  :ادلص ر 
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 (2015زعرور، )ادلتس ب يف احلادث مؤمن ل ى شػػركة أخرى : اثنيا 

يف ىذه احلالة يقـو ادلؤمن لو بتقدًن تصريح على الضرر، فتػقـو الوكالة ابالتصاؿ بوكالة اخلصم كتصفية ادللف معها ، كعند استالـ  مبلغ 
 :التعويض فإنو يتم التسجيل احملاسيب كما يلي 

  التسجيل احملا يب عن ما يكون ادلتس ب يف احلادث مؤمن ل ى شركة أخرى :13شكل رق  

 (2015زعركر، )من إعداد الطالبتُت ابالعتماد على  :ادلص ر 

ادلعاجلة احملا  ية لع ليات إعادة التأمني : الفرع الثال 

 السجالت ادلتعل ة بع ليات إعادة التأمني : اوال 

 السجالت من رلموعة أك بسجل كذلك ػلتفظ فإنو للتجديدات ، كسجل لإلصدار ، بسجل التأمُت أقساـ من قسم كل ػلتفظ كما
 (44، صفحة 2012عيساكم، ) :التأمُت ككذلك العموالت  إعادة عمليات إلثبات

 يف ادلتبع النمط نفس على ىذه التأمُت كاثئق من كثيقة كل عن تفصيلية بياانت السجل ىذا يف  كيدرج:سجل إعادة التأمُت  .1
 كيف هناية كل فًتة كابلتفصيل ، العمليات فيو تثبت مساعدة يومية دفًت دبثابة التأمُت إعادة سجل كيعترب التجديدات ، سجل
 .العامة  احلساابت بقسم ادلوجودة العامة اليومية دفًت يف إمجاِف قيد غلرل دكرية

أخرل ربصل عليها من الغَت   تتعدد أنواع العموالت ، فهناؾ عموالت تدفعها شركة التأمُت للغَت كعموالت:سجل العموالت  .2
 .ككل ىذا يتم إثباتو يف سجل خاص 

 

5112 
 
 
 

512 
 
 
 

3069 
 
 
 

4169 
 

 
3069 

 
 
 

5112 
 
 
 

4169 
 
 
 

512 

شيكات للتحصيل  / حػػ
مطالبات ك طعوف / حػػ

استالـ شيك 
 //                     

البنك / حػػ
شيكات للتحصيل / حػػ

ربصيل شيك 
 // 
مطالبات ك طعوف / حػػ
تعويضات زلصلة / حػػ

تسوية قيمة التعويض 
 //                     

تعويضات زلصلة / حػػ
البنك / حػػ

تسديد قيمة التعويض للعميل 

ادلبلغ الفعلي 
لألضرار 

 
 

ادلبلغ الفعلي 
لألضرار 

 
 

ادلبلغ الفعلي 
لألضرار 

 
 

ادلبلغ الفعلي 
 لألضرار

 

 
ادلبلغ الفعلي 

لألضرار 
 
 

ادلبلغ الفعلي 
لألضرار 

 
 

ادلبلغ الفعلي 
لألضرار 

 
 

ادلبلغ الفعلي 
لألضرار 
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التسجيل احملا يب لع ليات إعادة التأمني  : اثنيا

حساب جارم للتنازؿ كإعادة  "4002/ كحػ" حساب جارم دلعيدم التأمُت  " 4001/ حػخصص النظاـ احملاسيب للتأمينات احلسابُت 
 :  لتسجيل العمليات إعادة التأمُت اليت تتم كما يلي " التنازؿ 

 (2015زعرور، )ادلعاجلة احملا  ية ل سط إعادة التأمني : أوال 

كىي عملية إعادة التأمُت اليت تكوف فيها  تنقسم عمليات إعادة التأمُت حسب موقع شركة التأمُت ابلنسبة للعملية إُف نوعُت ، النوع األكؿ
كىي عملية إعادة التأمُت اليت تكوف فيها شركة التأمُت الطرؼ ادلتنازؿ ، يكوف  شركة التأمُت الطرؼ معيد التأمُت ، أما النوع الثاين

:   التسجيل احملاسيب للقسط عند الطرفُت كما يلي 

  شركة إعادة التأمُت .1

التسجيل احملا يب ل سط إعادة التأمني عن  شركة إعادة التأمني  : 14شكل رق  

 (2015زعركر، )من إعداد الطالبتُت ابالعتماد على  :ادلص ر 

 الشركة األصلية .2

التسجيل احملا يب ل سط إعادة التأمني عن  ال ركة األصلية  : 15شكل رق  

 (2015زعركر، )من إعداد الطالبتُت ابالعتماد على  :ادلص ر 

 (2015زعرور، )ادلعاجلة احملا  ية لع ولة ع لية إعادة التامني : اثنيا

يف حالة إعادة أتمُت االتفاقي كاالختيارم تقدـ الشركة األصلية عمولة لشركة إعادة التأمُت نظَت قبوذلا للعملية ، كيكوف التسجيل احملاسيب 
: كما يلي 

4002 
 

 
7010 
7030 

حساب جارم للتنازؿ كإعادة التنازؿ / حػػ
... أقساط مقبولة إلعادة التأمُت على/   حػػ
أقساط مقبولة إلعادة التأمُت على األشخاص /   حػػ

 إبراـ عملية إعادة التأميػن

بقسط إعادة 
 التأمُت

 

 
بقسط إعادة 

التأمُت 

6010 
6030 

 

 
 
 

4001 

... أقساط متنازؿ عنها إلعادة أتمُت على/ حػػ
أقساط متنازؿ عنها إلعادة أتمُت على األشخاص / حػػػ
حساب جارم دلعيدم التأمُت /حػػ

 إبراـ عملية إعادة التامُت

بقسط إعادة 
 التامُت

 

 
 

بقسط إعادة 
التامُت 
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 شركة إعادة التأمُت  .1

  التسجيل احملا يب لع ولة إعادة التأمني عن  شركة إعادة التأمني:16شكل رق  

 (2015زعركر، )من إعداد الطالبتُت ابالعتماد على  :ادلص ر 

 الشركة األصلية .2

  التسجيل احملا يب لع ولة إعادة التأمني عن  ال ركة األصلية : 17مشكل رؽ

 (2015زعركر، )من إعداد الطالبتُت ابالعتماد على  :ادلص ر 

 :يف حالة إعادة أتمُت اإلجبارم تقدـ الشركة األصلية عمولة لشركة إعادة التأمُت نظَت قبوذلا للعملية ، كيكوف التسجيل احملاسيب كما يلي 

4002 
 
 
 

512 
53 

 

 
721 

 
 
 
 

4002 
 

حساب جارم للتنازؿ كإعادة التنازؿ / حػػ
عموالت مستلمة إلعادة التأمُت / حػػػ

إثبات قيمة العمولة 
 //

البنك / حػػ
الصندكؽ / حػػ

حساب جارم للتنازؿ كإعادة التنازؿ /       حػػ
 تسديد قيمة العمولة

بقيمة العمولة 
 
 
 

 بقيمة العمولة

 
بقيمة العمولة 

 
 
 
 

بقيمة العمولة 

629 
 
 
 

4001 

 
4001 

 
 
 

512 
53 

 

عمولة مدفوعة إلعادة التأمُت /حػػ
حساب جارم دلعيدم التأمُت /         حػػػ

إثبات قيمة العمولة 
 //

حساب جارم دلعيدم التأمُت / حػػػ
البنك / حػػ

الصندكؽ /     حػػ
 تسديد قيمة العمولة

بقيمة العمولة 
 
 
 

 بقيمة العمولة

 
بقيمة العمولة 

 
 
 

بقيمة العمولة 
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 شركة إعادة التأمُت .1

 التسجيل احملا يب لع ولة إعادة التأمني اإلج اري عن  شركة إعادة التأمني  :18شكل رق  

 (2015زعركر، )من إعداد الطالبتُت ابالعتماد على  :ادلص ر 

 الشركة األصلية .2

  التسجيل احملا يب لع ولة إعادة التأمني اإلج اري عن  ال ركة األصلية:19شكل رق  

 (2015زعركر، )من إعداد الطالبتُت ابالعتماد على  :ادلص ر 

 (2015زعرور، )ادلعاجلة احملا  ية لتس ي  ع   إعادة التامني : اثلثا

ابلنسبة للشركة األصلية  مع احلساابت " 4001/ حػ"ابلنسبة لشركة إعادة التامُت ك" 4002/ حػ"عند تسديد عقد إعادة التأمُت  يرصد 
 .ادلالية كذلك كفقا لطريقة التسديد 

 

 

629 
 
 
 

4002 

 
4002 

 
 
 

512 
53 

 

عموالت مدفوعة إلعادة التأمُت / حػػ
حساب جارم للتنازؿ كإعادة التنازؿ / حػػػ

إثبات قيمة العمولة 
 //
حساب جارم للتنازؿ كإعادة التنازؿ / حػػ
البنك / حػػ
الصندكؽ / حػػ

 تسديد قيمة العمولة

قيمة العمولة 
 
 
 

 قيمة العمولة

 
قيمة العمولة 

 
 
 

قيمة العمولة 

4001 
 
 
 

512 
53 

 
 

 
721 

 
 
 
 

4001 

حساب جارم دلعيدم التأمُت /  حػػ
عموالت مستلمة إلعادة التأمُت / حػػػ

إثبات قيمة العمولة 
 //
البنك / حػػ
الصندكؽ / حػػ
حساب جارم دلعيدم التأمُت / حػػ

 تسديد قيمة العمولة

بقيمة العمولة 
 
 
 

 بقيمة العمولة

 
بقيمة العمولة 

 
 
 
 

بقيمة العمولة 
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 شركة إعادة التأمني

التسجيل احملا يب لتس ي  ع   إعادة التأمني عن  شركة إعادة التأمني  : 20شكل رق  

512 
53 

 
 

 
 

4002 
 

البنك / حػػ
الصندكؽ / حػػػ

حساب جارم للتنازؿ كإعادة التنازؿ /      حػػ
   ربصيل قيمة عقد إعادة التأمُت

بقيمة قسط إعادة 
التأمُت 

 

 
 

بقيمة قسط إعادة 
التأمُت 

 (2015زعركر، )من إعداد الطالبتُت ابالعتماد على  :ادلص ر 

 ال ركة األصلية

 التسجيل احملا يب لتس ي  ع   إعادة التأمني عن  ال ركة األصلية : 21شكل رق  

 (2015زعركر، )من إعداد الطالبتُت ابالعتماد على  :ادلص ر 

 17 ادلايل   م ارنة النظام احملا يب ادلايل للتامينات ابدلعيار ال ويل لالبالغ :ينادلطلب الثا
 IFRRS17و معيار SCFاوجو الت ابو بني نظام  : 04ج و  رق  

 

 سابقة من إعداد الطالبتُت استنادا  على  ادلعلومات اؿ:ادلص ر 

 

4001  
512 

53 
 

حساب جارم دلعيدم التأمُت / حػػ
البنك / حػػ

الصندكؽ /     حػػػ
 تسديد قيمة عقد إعادة التأمُت

قيمة قسط إعادة 
التأمُت 

 

 
قيمة قسط إعادة 

التأمُت 

 IFRS17ادلعيار ال ويل لإلبالغ ادلايل  SCFالنظام احملا يب ادلايل   أوجو الت ابو
 

ع    تعريف
 :التأمني وفق

 القانوف من 619 ادلادة يف اجلزائرم ادلشرع عرفو فقد
 :  اجلزائرم ادلدين

أف يؤدم  (ادلؤمن)ىو اتفاؽ يلتـز دبقتضاه الطرؼ األكؿ "
الذم  (ادلستفيد)إُف  أك(دلؤمن لو )إُف الطرؼ الثاين 

اشًتط التأمُت لصاحلو مبلغان من ادلاؿ أك إيرادان أك مرتبان أك 
يف حاؿ كقوع  (مبلغ التأمُت  )أم عوض ماِف آخر 

 )ادلبُت ابلعقد كذلك مقابل  (اخلطر)احلادث أك ربقق  
 أك أم دفعة مالية أخرل يؤديها ادلؤمن لو للمؤمن  (قسط 

يعرؼ رللس معايَت احملاسبة الدكلية يف ادلعيار الدكِف إلعداد 
العقد : "عقد  التأمُت أبنو عبارة عن (4)التقارير ادلالية 

شركة التأمُت خبطر أتميٍت )الذم يقبل دبوجبو أحد األطراؼ 
ابالتفاؽ على تعويض  (ىاـ من طرؼ أخر حامل الوثيقة

حامل الوثيقة عن ربقق حدث مستقبلي غَت مؤكد الوقوع 
كالذم يؤثر بشكل سليب على حامل  (احلدث ادلؤمن منو)

 .الوثيقة



 يةالمحاسب التسجيالت و 17 الدولي المالي اإلبالغ معيارالفصل الثاني                         

 

46 

 النظام احملا يب ادلايل  للتأمينات و ادلعيار ال ويل لإلبالغ ادلايلادل ارابت بني    :(05)ج و  رق 

 :النظاـ احملاسيب ادلاِف  للتأمينات ك ادلعيار الدكِف لإلبالغ ادلاِفك من خالؿ اجلدكؿ التاِف ؽلكن عرض أىم ادلقارابت بُت 

 IFRS17ادلعيار ال ويل لإلبالغ ادلايل  SCFالنظام احملا يب ادلايل   

 رلا  التط يق

تطبق أحكاـ نظاـ احملاسبة ادلالية على كل 
شخص طبيعي أك معنوم على كجو االلتزاـ 

دبوجب نص قانوين أك تنظيمي ، كيستثٌت من 
رلاؿ التطبيق األشخاص ادلعنيوف اخلاضعوف 

 ".لقواعد احملاسبة العمومية
تلتـز ادلؤسسات التالية دبسك زلاسبة مالية 

الشركات كادلؤسسات اخلاضعة ألحكاـ - 
. القانوف التجارم كالتعاكنيات

األشخاص الطبيعيوف أك ادلعنويوف ادلنتجوف - 
للسلع كاخلدمات التجارية كغَت التجارية ، إذا 
كانوا ؽلارسوف نشاطات اقتصادية مبنية على 

. عمليات متكررة
ككل األشخاص الطبيعيُت أك ادلعنويُت - 

اخلاضعُت لذلك دبوجب نص قانوين أك 
. تنظيمي

كيستثٌت من تطبيق احملاسبة ادلالية األشخاص 
. ادلعنويُت اخلاضعوف لقواعد احملاسبة العمومية

 

: ينبغي على شركات التأمُت تطبيق ىذا ادلعيار على ما يلي

عقود التأمُت دبا يف ذلك عقود إعادة التأمُت اليت تصدرىا  - 
  .كعقود إعادة التأمُت اليت ربتفظ هبا

األدكات ادلالية اليت تصدرىا كاليت تتسم أبحد أشكاؿ - 
ادلعيار اإلفصاح عن األدكات  ادلشاركة االختيارية كيتطلب ىذا

 ادلالية، دبا يف ذلك األدكات ادلالية اليت ربتوم على تلك
 .األشكاؿ

ال يتناكؿ ىذا ادلعيار ادلعاجلات احملاسبية اليت تقـو هبا شركة - 
األصوؿ ادلالية اليت ربتفظ هبا شركة  التأمُت مثل ادلعاجلة احملاسبية

. التأمُت كااللتزامات اليت تصدرىا

كما غلب اإلشارة إُف أف ىذا ادلعيار يتناكؿ عقود التأمُت من 
حيث ادلعاجلة احملاسبية للتقرير عن عقود التأمُت، كاإلفصاح 

لكن . ادلتعلق بتحديد كتفسَت ادلبالغ ذات العالقة بعقود التأمُت
تعترب اإلجراءات ادلذكورة يف ادلعيار غَت كاملة ابدلقارنة مع 

ادلراجعة الشاملة احملاسبة التأمُت حسب تصور رللس ادلعايَت 
احملاسبية الدكلية 

 ال وا   ادلالية
ادليزانية،جدكؿ حساابت :ك تشمل  موجودة

النتائج،جدكؿ سيولة اخلزينة،جدكؿ تغَت األمواؿ 
 .اخلاصة،ادلالحق

 .يتم اإلشارة ذلا ك لكن َف يتم إعطاء شكل معُت 

ادلعاجلة 
 احملا  ية

ادلعاجة احملاسبية جلميع مراحل إبراـ عقد التأمُت 
. 

ال يتناكؿ ادلعاجلة احملاسبية اليت تقـو هبا شركات التأمُت مثل 
 .ادلعاجلة احملاسبية لألصوؿ ادلالية :

ادل ت ات 
 ادلالية

 
 .القيمة احلقيقة 

 
 .القيمة العادلة 
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السيا ات 
 احملا  ية 

غلب على ادلؤسسة االفصاح عن كل السياسات 
إضافة ،احملاسبية ادلتبعة يف إعداد القوائم ادلالية

إُف ربديد أسباب تغيَت سياسة معينة مع ايضاح 
أف كاف التغيَت اجباراي دبوجب معيار زلاسيب 

دكِف، أك كاف اختياراي مع بياف الدكافع 
 .كاآلاثر النامجة عن ىذا التغيَت كاألسباب

ؽلكن لشركة التأمُت أف تغَت سياستها احملاسبية ابلنسبة لعقود  
التأمُت إذا كاف ىذا التغيَت سيجعل القوائم ادلالية أكثر مالمسة 

كلكن ليس أقل موثوقية الحتياجات متخذم القرارات 
. كمستخدمي القوائم ادلالية

 م اربة اإللت ام
تسجيل ادلعامالت على أساس زلاسبة اإللتزاـ 

عند حدكثها ك تعرض يف الكشوؼ ادلالية 
 .للسنوات اليت ترتبط هبا

كيعٌت التأكد من أف اإللتزامات َف يتم تقيمها أبقل من قيمتها 
 .احلقيقية 

احليطة و 
 احلذر

ال ػلتاج ادلؤمن أف يغَت السياسات احملاسبية لعقود التأمُت إللغاء  .ك يعٍت إعداد التقديرات يف ظل عدـ التأكد 
عقود أتمينو حبذر  احلذر ادلفرط، كمع ذلك إذا قاـ ادلؤمن بقياس

 .كاؼ فإنو ال يتوجب عندئذ استخداـ أم حذر إضايف

قي ة أصو  
 إعادة التأمني

إذا كجد اطلفاض أبصل إعادة التأمُت أك حامل بوليصة إعادة  
التأمُت فإنو غلب زبفيض القيمة ادلعدلة القيمة الدفًتية اجلديدة 

طبقا لذلك، كأف يتم االعًتاؼ خبسارة االطلفاض يف قائمة 
 .الدخل

مع الت 
الفا  ة 
السوقية 
 اجلارية

حيث يسمح للشركة بتغيَت سياستها احملاسبية كذلك من خالؿ  
قيامها إبعادة قياس التزامات إعادة التأمُت ادلخصصة لتعكس 
أسعار الفائدة احلالية يف السوؽ كاالعًتاؼ هبذه التغيَتات يف 

 .قائمة الدخل

ىوامش 
اال تث ارات 
 ادلست  لية

ال يلـز الشركة التأمُت تغيَت سياساهتا احملاسبية الستبعاد ىوامش  
االستثمار ادلستقبلي، كمع ىذا يوجد افًتاض مسبق أبف القوائم 

 .ادلالية لشركة التأمُت ستصبح أقل مالئمة كأقل موثوقية

 زلا  ة الظل
 
 
 

 

كتسمح زلاسبة الظل لشركة التأمُت من تغيَت طرقها احملاسبية  
حىت يتم تقدير زائد أك انقص قيمة الكامنة كادلسجلة زلاسبيا يف 

األصوؿ كأتثَتىا على االلتزامات التأمينية بنفس الطريقة اليت 
أتثر هبا انقص أك زائد قيمة احملققة فعال، ىذا ادلبدأ يسمح من 

تقليص الفوارؽ احملاسبية ادلوجودة قبل دخوؿ ادلرحلة الثانية 
. حالتها التطبيقية
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ع ود التأمني 
ادل تناة يف 
ان ماج 
 األع ا 

  
  إُف أنو من IFRS 17يشَت رللس معايَت احملاسبة الدكلية يف 

 فإنو على شركة التأمُت IFRS 3أجل االلتزاـ أبحكاـ ادلعيار 
يف ميعاد الشراء أف تقيم ابلقيمة العادلة التزامات التأمُت اليت 

تتحملها كأصوؿ التأمُت اليت مت احلصوؿ عليها من خالؿ 
اندماج األعماؿ، كأيضا ينطبق على شركة التأمُت اليت تتلقى 

 زلفظة عقود التأمُت

ادل اركة 
 اإلختيارية 

غلب على شركة التأمُت عند االعًتاؼ كالقياس لعقود التامُت  
اليت مت احلصوؿ عليها من خالؿ اندماج أعماؿ أك نقل احملفظة 

 .مراعاة ميزات ادلشاركة االختيارية

الكفاالت 
 ادلالية 

أكد مصدر عقود الكفاالت ادلالية مسبقا كبصراحة اعتبار تلك  
العقود كعقود أتمُت كاستخدمت فيها احملاسبة ادلطبقة على عقود 

 أك IAS 39التأمُت، فيكوف للمؤمن االختيار يف تطبيق ادلعيار 
  لعقود الكفاالت ادلالية ىذهIFRS 17ادلعيار

 سابقة من إعداد الطالبتُت استنادا  على  ادلعلومات اؿ:ادلص ر 
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 :خالصة الفصل الثاين 
 نطاؽ  ك التسجيالت احملاسبية ، حيث تطرقنا من خاللو إُف التعرؼ على17لقد تناكلنا يف ىذا الفصل معيار اإلبالغ ادلاِف الدكِف 

العقد الذم يقبل دبوجبو أحد األطراؼ : " أبنو عبارة عنIFRS  17يتناكؿ تعريف عقد التأمُت كفق الذم  احملاسبة عن عقود التامُت
ابالتفاؽ على تعويض حامل الوثيقة عن ربقق حدث مستقبلي غَت مؤكد  (شركة التأمُت خبطر أتميٍت ىاـ من طرؼ أخر حامل الوثيقة)

ككذلك ىدؼ ىذا ادلعيار كنطاقو، كعالقة عقود التأمُت . كالذم يؤثر بشكل سليب على حامل الوثيقة (احلدث ادلؤمن منو)الوقوع 
االعًتاؼ كالقياس بعقود التأمُت اإلشارة إُف كيفية ك. ابدلشتقات الضمنية، كذبزئة مكوانت اإليداع، كالتغَتات يف السياسات احملاسبية

  .ىااالفصاح عنك

 ك ادلتمثل يف تعريف عقد التأمُت 17النظاـ احملاسيب ادلاِف  للتأمينات ك ادلعيار الدكِف لإلبالغ ادلاِف  كما قمنا إببراز أكجو التشابو بُت
كذلك من خالؿ القوائم ادلالية ك ادلعاجلة احملاسبية ك السياسات احملاسبية ك غَتىا من  عرض أىم ادلقارابت بينهم ككذا إجراء مقارنة ك

 . ادلقارابت

سلرجات شركة التأمُت ادلتمثلة يف التقارير ك.يف هناية ىذا الفصل تطرقنا إُف ادلعاجلة احملاسبية لعمليات شركات التأمُت كالسجالت ادلتعلقة هبا
 . ادلالية بصفة عامة كالقوائم ادلالية بصفة خاصة، ابالضافة اُف ادراج رلموعة من النماذج ادلوضحة لذلك

 



 

 



 

 

 
 

 

 

 

  

 

:الفصل الثالث  
المعالجة المحاسبية في 

 Saaالشركة الوطنية للتأمين
  وكالة بسكرة 

 
 
 

 



  وكالة بسكرةSaaالفصل الثالث               المعالجة المحاسبية في الشركة الوطنية للتأمين 

 

52 

: دت ي  

تػػػػم الػػتػػػعػػػرض يف الػػػجانػػػب الػػنظػػػرم اُف الػػفصػػلػيػػن الػػسابػػقػػُت حيث مت إعػػػطائو بعػػدا آخػػر مػن خػػالؿ إجراء دراسػػة تػػػطػػبيقية فػػي الشػػػركة 
.  بػػػاعػػتػػبػػارىػػا مػػن أكػػػبػػػر كأىػػػػػػػم الػػػشػػػركات الػػػوطػػنػػػية فػػي رلػػػاؿ الػػتػػأميػػنػػػات Saaالػػػوطنية للػػتػػأمُت 

ك ذلػػك بػػاالسػػتػػػعانػػة بػػالػػػوثػػائػػػق الػػػػرمسيػػة للػػػشركػػػة ، سػػوءا الػػمحػػاسػػبػية مػػنها أك الػػمالػػية كتػػحلػػيل زلتػػػويػػاهتا ، بػػػػاإلضافػػة إلػى الػػمقػػابػػػلة 
الػػػشخػػصػػية مػػع كػػل مػػن مػػديػػػر الػػوكػػالػػة ، كرئػػيػػس مػػكػػتػب الػػمحػػاسبػػة كالػػمػػالػػية ، كذلػػػك مػػن أجػػػل التػػعػػرؼ عػػلى كػػيػفػػية الػػمعػػالػػجة 
 saaالػػمػحاسػػبػػية للػػعػػمػػلػيػػات فػػػي شػػركػػات الػػتػػػأمػػُت كفػػػق الػػنػػظػػاـ الػػمحػػاسػيب الػػماِف ، تػػتػػم ىػػػذه الػػػدراسػة يف الػػشركػػػة الػػػوطنػػيػػة لػلػػتػػػأمػػُت 

: ككػػػالػػػة بػػسػكػػػرة ، حػػيػػث تػػػم تػػقػػسيم الػػػفػػػصل إُف ثػػالثػػػة مػػبػػاحػػث كػػػما يػػػلػػػػػػػي 

  عموميات حوؿ الشػػركة الوطنية للتأمُت : ادلبحث األكؿSaa  
  آلية عمل الشركة الوطنية للتأمُت : ادلبحث الثاينSaaككالة بسكرة  
  معاجلة األجور، الضرائب كالرسـو للشركة كعرض قوائمها ادلالية: ادلبحث الثالث 
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  Saaع وميات حو  ال ركة الو نية للتأمني : ادل    األو  

 من أىم مؤسسات التأمُت يف اجلزائر ابعتبارىا تلعب دكرا ىاما يف سوؽ التأمينات اجلزائرية ، لذا Saaتعترب الشركة الوطنية للتأمُت 
 .على ادلستول العاـ كاجلهوم كاحمللي سنعػػرض يف ىذا ادلبحث أىم التطورات اليت مرت هبا الشركة كأىدافها كاذليكل التنظيمي اخلاص هبا 

 Saaت  مي ال ركة الو نية للتأمني : ادلطلب األو  

 Saa  ((www.saa.dz ))حملة اترخيية عن ال ركة الو نية للتأمني :  الفرع األو 

 .  من حيث نشأهتا كتطورىا غلب علينا التطرؽ إُف قطاع التأمُت يف اجلزائر Saaقبل التعػػرؼ على الشػركة الوطنية للتأمُت 

قطاع التأمُت يف اجلزائر ك أىم الشػػركات الناشطة  : أكال 

 (U.A.R )من أجل التنظيم القانوين لقطاع التأمُت يف اجلزائر أنشئت مجعية ربت اسم اإلرباد اجلزائرم دلؤسسات التأمُت كإعادة التأمُت 
 ، تضم كل من مؤسسات التأمُت الناشطة يف قطاع التأمينات ابجلزائر فكاف رد فعل الدكلة كالوزارة الوصية ابلنسبة ذلذا 1994سنة 

 / 01 / 25 بتاريخ 07 – 95التأسيس إجراء ربويالت عميقة على القوانُت اليت تنظم النشاط يف ىذا القطاع كىذا إبصدار األمر 
 ادلتعلق ابلتأمينات ليلغي احتكار الدكلة لعمليات التأمُت شلا يفتح اجملاؿ للمستثمرين جزائريُت كانوا أـ أجانب إلنشاء شركات 1995

معتمدين من  )التأمُت يف اجلزائر، كما يسمح ىذا القرار للشركات أف سبارس عمليات التأمُت عن طريق الوسطاء ادلعتمدين ، أم الوكالء 
 ، كقد مت إحداث رقابة صارمة من طرؼ الدكلة كإنشاء جهاز استشارم )مدين من طرؼ كزارة ادلالية ت مع(كالسماسرة  (طرؼ الشركة 

  .( C.N.A )يدعى اجمللس الوطٍت للتأمينات 

:  مؤسسة تػػتمثػػل يف  15أما عن ادلؤسسات أك شػػركات التأمُت اليت تنشط يف اجلزائر فهي عبارة عن

: الشركات الثالثة ذات األقدمية يف قطاع التأمُت كىي شركات عمومية تطبق كل فركع التأمُت كإعادة التأمُت كىي  . أ
  .( Saa )الشركة الوطنية للتأمُت  .1
  . ( CAAR )الصندكؽ اجلزائرم للتأمُت كإعادة التأمُت  .2
  (CACH ) كاليت انضمت إليها شركة جديدة تطبق أيضا كل عمليات التأمُت كىي ( CAAT )الشركة اجلزائرية لتأمينات النقل  .3

 :أربع شركات أخرل كىي خاصة تطبق كل عمليات التأمُت كىي  . ب
1. ( TRUST ( 1998ليت أنشئت سنة ا .  
  . 1999كاليت أنشئتا سنة  ( CIAR) ،  ( 2A )اجلزائرية للتأمينات  .2
  . 2000مؤسسة البػػركة كاألماف اليت أسستا سنة  .3
 . ( CCR )ابإلضافة إُف شركة عمومية هتتم فقط إبعادة التأمُت كاالتفاقيات الدكلية كىي  .4

: تعاضدتُت من أىم كأبرز شركات التأمُت يف ىذا النوع كىي كل من  . ت
  .( MAATEC )التعاكنية اجلزائرية لتأمُت عماؿ الًتبية كالثقافة  .1
   . ( CNMA )الصندكؽ الوطٍت للتعاكف الفالحي  .2
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نشأة كتطور الشركة كأىم أىدافها   : اثنيا 

 : نشأة كتطور الشركة  .1

 من رؤكس % 39 ك%  61 كمؤسسة سلتلطة جزائرية مصرية بنسبة1963/ 12  / 12 يف  ( Saa )أنشئت الشركة الوطنية للتأمُت 
. األمواؿ على التواِف،كىذا نظرا الفتقار اجلزائر عقب االستقالؿ مباشرة لإلطارات ذات الكفاءة يف رلاؿ التأمينات 

 05 /27  بواسطة مؤطرين مصػريُت كعماؿ جزائػػريُت إال أنو بعد ذلك كربديدا يف 1964بدأت ادلؤسسة نشاطها ابتداء من سنة 
. لك احتكار الدكلة لقطاع التأمُت ذ مت أتميم احلصة ادلصرية خالؿ قمة اذلـر كب 1966/

 على التحوؿ إُف السوؽ احمللية لألخطار SAA كيف نطاؽ سياسة زبصص أنشطة التأمُت أجبػرت الشػػركة الوطنية للتأمُت 1976يف سنة 
.  ،األخطار البسيطة  للخواص كالتجار كاحلرفييػػن البسيطة كتأمُت السيارات،التأمُت على احليا

 ( SPA ) على استقالليتها ادلالية كربولت من مؤسسة عمومية إُف شركة ذات أسهم Saa ربصلت الشػػركة الوطنية للتأمُت 1989سنة 
 مليار 2,5 إُف 1998، ليصل يف سنة   مليوف دينار جزائرم500 إُف 1992رتفع يف سنة ػػ مليوف دينار جزائرم ِف80برأمساؿ يقدر ب 

.   مليار دينار جزائرم3,8 رأمساذلا  2005ليبلغ  سنة 

 حوؿ التأمينات اليت منحت الوسطاء اخلواص احلرية دلزاكلة نشاط التأمُت،  95/07  كإثر قرار كزارم من خالؿ التعليمة 1995سنة 
ابإلضافة إُف إجراءات تنظيمية ادلتعلقة ابلسلع كالنقل كادلسؤكلية ادلدنية كأيضا التأمُت ادلتعلق بقطاع البناء كابلتاِف رفع احتكار الدكلة 

 ( www.saa.dz)  .لنشاط التأمُت

 : تعػػريف الشركة  .2

 ركة ادلتمثلة يف ادلديػػرية العامة ابجلزائر العاصمة يف ػػكيقع مقر الش ، مليار دينار جزائرم20 ىي شركة مساعلة ذات رأس ماؿ قدره 
كل مديرية مسؤكلة عن عدد معُت من  ، مديرية جهوية 15تتوسع على ادلستول الوطٍت كتتحكم يف "  شي غيفارا "شارع ارنستو 05

 ككيل عاـ يقـو بتوزيع منتجات الشركة نيابة عنها 125 ككالة ابإلضافة إُف 293 ػػػػػػػػالوكاالت اليت قدر عددىا على ادلستول الوطٍت ب
.  مركز خربة يقـو إبعداد التقارير اخلاصة ابحلوادث 35 مراكز للتكوين كحواِف 03 مسسار، كابإلضافة إُف 16ك

سبتلك حصة تقدر بنسبة  :تشًتؾ الشػػركة الوطنية للتأمُت يف رأس ماؿ عدة شركات منها الوطنية كاألجنبية ، كأىم ىذه الشػػركات ما يلي
 Filial "" يف الشركة الوطنية للطباعة  %50كسبتلك حصة تقدر بنسبة  " SAE "  يف الشركة الوطنية للخربة% 100

imprimerie de assurances   يف الشػركة % 34،كما سبتلك ما مقداره " ALFA "  ك " amana " كسبتلك كذلك نسبة، 
 . ابإلضافة إُف شركات أخرل لكنها سبتلك حصص صغَتة " SICAV –  CELIM " يف شركة  %33.33بػػػػػ  مقدرة

(www.saa.dz ) 

 

 

 



  وكالة بسكرةSaaالفصل الثالث               المعالجة المحاسبية في الشركة الوطنية للتأمين 

 

55 

 وزليط ا  Saaاذليكل التنظي   لل ركة الو نية للتأمني : الفرع الثاين 

 اذليكل التػػنػظيمي للشػركة : أكال 

 ( www.saa.dz) :  مستوايت 3إف تنظيم الشركة الوطنية للتأمُت يتكوف من 

 : ادلستول ادلركزم  .1

، ابإلضافة إُف  ( PDG) فرع من إدارة العماؿ يف تنظيمها فهي مسَتة من طرؼ رئيس مدير عاـ  ( Saa )تتبع الشركة الوطنية للتأمُت 
مدير عاـ مكلف ابجلانب اإلدارم مرتبط دبديرايت مركػزية ، كاآلخر مكلف ابجلانب التقٍت ك مكلف  )مديرين عامُت مساعدين 

  (ابألقساـ

   :ادلستول اجلهوم  .2

  . مديػرية جهوية 15الشركة الوطنية للتأمُت تضم 

   :ادلستول احمللي .3

 . ككالة 450حواِف  ( Saa )ادلتمثل يف الوكاالت ادلباشرة ، تضم الشركة الوطنية للتأمُت 

 ( www.saa.dz) : يتكوف من مديػريػتيػن كما يلي ( Saa ) اذليكل التنظيمي للشػركة الوطنية للتأمُت

  :ادلديػػرية العامة اإلدارية  .1

 : ربتوم على مديرايت فرعية ، لكل مديرية من ادلديػرايت الفرعية للشركة مهاـ كالتاِف 

 : م يرية ادلوارد ال  رية  .أ 
  الشركةإعداد العالقات االجتماعية يف.  
  تكوين ادلوارد البشرية يف ادلؤسسة من أجل التكيف مع احمليط. 
 لف ادلديرايت تالتنسيق بُت مخ. 
  تنظيم الشركة. 

  : م يرايت ادل تلكات . ب
  ادلادية ، ادلالية كالتقنية : تقدًن الوسائل الالزمة. 
 مراقبة كمتابعة تسيَت ادلمتلكات. 
 إعداد الدراسات كمراقبة الربامج اجلديدة. 

 :ق ة العامة را م يرية امل . ج
 تقدًن التقارير السنوية. 
 البحث عن الفركقات ادلسجلة. 
 متابعة اإلسًتاتيجية ادلوضوعة من طرؼ رللس اإلدارة 
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 :م يرية التنظي  ومعاجلة ادلعلومات  . د
  ربليل ادلعلومات احملاسبية كاإلحصائية. 
  إنشاء شبكة معلوماتية تربط بُت ادلديرايت. 
  إعداد الربامج ادلعلوماتية من أجل تسيَت الشركة. 

 :  م يرية ادلالية واحملا  ة  . ه
  تسجيل عمليات النشاط بدقة حوؿ الوحدات احملاسبية. 
   إعداد ادليزانية العامة كجدكؿ حساابت النتائج. 
  تسيَت اخلزينة. 
  دفع الضرائب. 
  متابعة دفع األجور كتغطية الديوف. 

 : ادلديػرية العامة الػتػقػنػية  .2

: تتكوف من رلموعة من األقساـ ػلتوم كل قسم على مديػرايت فرعية كما يلي 

   :قس  التسويق . أ
  مديرية الدراسات كالتخطيط 
  مديرية شبكة التوزيع 

   : قس  األخطار ال سيطة . ب
 مديرية اإلنتاج 
   مديرية التعويض

  : قس  أخطار ادلؤ سة . ج
  مديرية أتمينات النقل 
  مديرية األخطار الصناعية 
    مديرية األخطار الزراعية

  :قس  أتمني السيارات  . د
  مديرية التعويض 
 مديرية اإلنتاج 

:  قس  أتمني األشخاص  . ه
  مديرية التأمينات الفردية 
 مديرية التأمينات اجلماعية 

.لقياـ أم شركة بوظائفها غلب أف تتميز بتنظيم ىيكلي يساعدىا على أداء عملها من أجل ربقيق أىدافها
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 (ادلستوى ادلرك ي  ) Saa اذليكل التنظي   لل ركة الو نية للتأمني  :22شكل رق  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 من إعداد الطالبتُت ابالعتماد على معلومات الشركة ك ادللحق رقم :ادلص ر 

 (المركزية  )المديرية العامة 

 مديرية الموارد البشرية

 مديرية المالية و المحاسبة

 المديرية العامة التقنية

 مديرية التنظيم و معالجة المعمومات

 قبة العامةمرامديرية ال

 المديرية العامة اإلدارية

 مديرية شبكة التوزيع
 

 مديريات الممتمكات

 المستشارون 

 المساعدون 

 قسم تأمين األشخاص

 قسم تأمين السيارات

 قسم  خطار الممسسة

 بسيطةالخطار األقسم 

 قسم التسويق

 اإلنتاجمديرية 

 مديرية التعويض

 مديرية تأمينات النقل

 مديرية التأمينات الجماعية 

 مديرية األخطار الصناعية 

 مديرية األخطار الزراعية

 اإلنتاجمديرية 

 

 مديرية التعويض
 

 مديرية التأمينات الفردية 

 مديرية الدراسات و التخطيط

وحدات الجهويةمديرية ال  
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زليط ال ركة  : اثنيا 

 ( www.saa.dz): ارجي احمليط اٍف .1

يتكوف احمليط من كل العوامل اليت ربيط ابلشركة كاليت يتم من خالذلا كضع كمتابعة سياساهتا كنظرا لكوف احمليط كاسع جدا ؽلكن التطرؽ 
 إُف اجلوانب العريضة ، السياسية ، االقتصادية ، االجتماعية كالتكنولوجية 

  :احمليط السيا    .أ 

يتميز قطاع التأمُت بتدخل كاسع للدكلة من أجل تنظيم كمراقبة جيدة ذلذا القطاع احلساس من خالؿ القوانُت كذلك من أجل محاية 
 ادلتعلق ابلتأمينات كأداة إلحداث رقابة صارمة  95/07  كترقية سوؽ التأمينات يف اجلزائر، كتغيَت األمر  ) ادلؤمن لو(مصلح الزبوف 

  ( CNA )كإنشاء جهازا استشارم ىو اجمللس الوطٍت للتأمينات 

  :احمليط االقتصادي  .ب 

يتميز احمليط االقتصادم يف اجلزائر ابلتدىور خاصة من حيث القدرة الشرائية للمستهلك الذم يكرس مدخولو للحاجيات الضركرية كأهنم 
 . ينظركف إُف التأمُت على أنو تكلفة إضافية

  :احمليط االجت اع  والث ايف  .ج 

ابعتبار أف أغلبية العائالت اجلزائرية من أصل ريفي فإف مفهـو احلماية لديهم زلدكد ، أما ابلنسبة لثقافة اجملتمع اجلزائرم فهي تعتمد على 
كابلتاِف ؽلكن للثقافة أف   ابإلضافة إُف أف ثقافتهم التأمينية انقصة ،) مثل التأمُت على احلياة (العقيدة الدينية كابلتاِف يكوف ىناؾ أتثَت 

 .تكوف عائقا جلزء من النشاط 

  :احمليط التكنولوج   .د 

 يتميز احمليط التكنولوجي بتطور سريع خاصة يف جانب ادلعلوماتية كاليت سبكن ادلؤسسات من معاجلة ادلعطيات كتسهيل تسيَت عقود التأمُت
.   اليت تعترب كسيلة لإلطالع على األسواؽ العادلية للتأمُت( Internet )، ابإلضافة إُف شبكة االنًتنت 

 ( www.saa.dz) :احمليط الداخلي  .2

 فاألكُف على ادلؤسسة احملافظة عليها ( Saa )كؽلكن دراسة احمليط الداخلي من خالؿ نقاط القوة كنقاط الضعف للشركة الوطنية للتأمُت 
.  كتطويرىا أما الثانية فعليها بتصحيحها كربسينها

   :( Saa )ال ركة الو نية للتأمني قوة  ن اط .أ 

: نقاط القوة ىي اخلصائص اليت تتميز هبا ادلؤسسة عن غَتىا من ادلؤسسات اليت تعمل يف نفس القطاع ، كؽلكن تلخيصها كما يلي 

  كجود مديرية التسويق  .

  تغطية جغرافية ىامة على ادلستول الوطٍت  .
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  حصة سوقية مهمة  .

  كجود مديرية ادلوارد البشرية  .

  يف كل من ابتنة ، تيزم كزك، كىراف ( للمؤسسة ثالث مراكز للتكوين ( . 

  السمعة احلسنة للمؤسسة  .

  استعماؿ احلساابت التقديرية ك التنبؤية  .

  أسعارىا منافسة  .

  زلفظة نشاط مهمة  .

  سياسة اتصالية داخلية مناسبة داخل ادلؤسسة  .

  احلصوؿ على معلومات حوؿ ادلنافسة(  نظاـ معلومات متقدـ  ( .

 ربوم على البحث ك التطوير . 

   :( Saa )ال ػركة الو نية للتأمني ن اط ضعف   .ب 

:  كتتمثل يف النقاط السلبية كالنقائص اليت تعاين منها ادلؤسسة ابدلقارنة مع ادلؤسسات ادلنافسة بدرجة أقل كمن أعلها 

  نقص يف االتصاؿ اخلارجي  .

  إجراءات الدفع كالتعويض أقل مركنة  .

  غياب توعية كربسيس اذباه ادلستهلكُت  .

  تكاليف إدارية مرتفعة  .

 ضعف تسيَت األضرار  .

  قنوات التوزيع شبو منعدمة  .

  تبعية يف فرع أتمُت السيارات  .
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  والية ابتنة Saaت  مي ادل يرية اجل وية لل ركة الو نية للتأمني :  ادلطلب الثاين

  .  ككالة بسكرة أين سبت الدراسة Saaاستوجب علينا التطرؽ إُف تقدًن ادلديرية اجلهوية لوالية ابتنة التابعة ذلا الشركة الوطنية للتأمُت 

 التعػريف ابدل يرية اجل وية و ىيكل ا التنظي  : الفرع األو  

:  كتتوُف التنسيق ادلباشر لنشاط الوكاالت التجارية التابعة للشركة عرب ستة كالايت كىي  Saaىي مديرية جهوية اتبعة إلدارة الشركة األـ
 .كالية ابتنة ، كالية بسكرة ، كالية أـ البواقي ، كالية تبسة ، كالية خنشلة ، جزء من كالية مسيلة 

 مليوف دج ، كشبكة تسويق تقدر ب 31.147 برقم أعماؿ يقدر ب 1979 جانفي 1كانت تسمى كحدة ابتنة مت أتسيسها بتاريخ 
، تبسة ، عُت البيضاء ، خنشلة ، أكالد جالؿ ، طولقة ، " ب"، بسكرة " أ"، بسكرة " ب"، ابتنة " ا"ابتنة :  ككاالت ذبارية ىي 10

. مركانة 

 مت استحداث كحدة جديدة ىي كحدة بسكرة ، شلا قلص من عدد الوكاالت التابعة لوحدة ابتنة ، ليتم الًتاجع عن 1984يف بداية سنة 
.   مليوف دج 1.756 بػػػػػ 2013 ، قدر رقم أعماؿ ادلديرية يف سنة 2004ىذا القرار يف سنة 

 إُف ادلقر احلاِف ادلتواجد دبمرات 2005ادلقر االجتماعي للمديرية اجلهوية كاف يف السابق يتواجد بشارع قرين بلقاسم مث مت ربويلو يف سنة 
 نزارصاٌف
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 (ادلستوى اجل وي  ) Saaاذليكل التنظي   لل ركة الو نية للتأمني  : 23شكل رق  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 03من إعداد الطالبتُت ابالعتماد على معلومات الشركة ك ادللحق رقم  :ادلص ر 

 
 

 المدييييييير الججيييييييييوو 
 

دائرة األخطار  المصمحة التجارية دائرة النقل
 المتنوعة

 

دائرة اإلدارة العامة  دائرة المحاسبة والمالية دائرة السيارات دائرة األشخاص
 والوسائل

 مساعيييييد المدييييير الججييييوو 
 

 مصلحيييية المنازعيييات العاميية
 

لممثلية التجاريةا  مصلحيييية اإلعييييالم اآلليييي 
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 خط إشراؼ ادل يػرية اجل وية : الفرع الثاين 

 ككالة أتمُت بنكي ، تتوزع عرب 12 مراكز حدكدية ، 03 ككيل عاـ ، 14 ككالة مباشرة ، 22حاليا تشرؼ ادلديرية اجلهوية ابتنة على 
.   موظف 348ابتنة ، بسكرة ، خنشلة ، أـ البواقي ، مسيلة ، تبسة ، ابإلضافة إُف مركز تكوين ، تشغل :  كالايت ىي 06
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 والية ابتنة Saaخط إشراؼ ادل يرية اجل وية لل ركة الو نية للتأمني : 06ج و  رق  

 الوكاالت ادل اشرة الوكالء العامون ادلراك  احل ودية وكاالت التأمني ال نك 

: رم ىا  : الوكالة  : رم ه  :  ادلرك  : رم ه  : الوكيل  : رم ىا  : الوكالة 

24401 

24402 

24403 

24404 

24405 

24406 

24407 

24301 

24303 

24304 

24305 

 ككالة التأمُت البنكي

 ككالة التأمُت البنكي

 ككالة التأمُت البنكي

 ككالة التأمُت البنكي

 ككالة التأمُت البنكي

 ككالة التأمُت البنكي

 ككالة التأمُت البنكي

 ككالة التأمُت البنكي

 ككالة التأمُت البنكي

 ككالة التأمُت البنكي

 ككالة التأمُت البنكي

24001 

24002 

24003 

 مركز ادلريج

 مركز بوشبكة

مركز الكويف 

 

2951 

2952 

2955 

2957 

2958 

2959 

2960 

2961 

2962 

2963 

2964 

الوكيل مكي السعيد  

الوكيل فالق خلضر 

الوكيل ديب عبد احلكيم  

الوكيل قادة رابح 

الوكيل مكنتيشي زلمود 

الوكيل دمحمم عبد الغاين  

الوكيل بن عيسى كفاء 

الوكيل بشتلة عباس 

الوكيل بسباس عباش 

الوكيل بلقامسي صالح 

الوكيل حيوين خالد 

2901 

2903 

2904 

2905 

2906 

2908 

2909 

2910 

2911 

2912 

2913 

ككالة عُت مليلة 

 ككالة ابتنة ب

 ككالة نقاكس

 ككالة ابتنة الشركات

 ككالة تبسة

 ككالة خنشلة

 ككالة أـ البواقي

 ككالة مركانة

 ككالة عُت البيضاء

 ككالة أريس

 ككالة بريكة
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 من إعداد الطالبتُت ابالعتماد على معلومات الشركة :ادلص ر 

  

 2965 ككالة التأمُت البنكي 24501

2966 

3153 

الوكيل خذرم مسَتة 

الوكيل مقاليت موسى 

 الوكيل زيغوش عبد الكرًن 

2914 

2915 

2918 

2920 

2921 

3102 

3103 

3105 

3106 

3109 

3114 

 ككالة عُت فكركف

 ككالة قايس

 ككالة بئر العاتر

 ككالة عُت التوتة

 ككالة ششار

 ككالة بسكرة أ

 ككالة بسكرة ب

 ككالة طولقة

 ككالة أكالد جالؿ

 ككالة سيدم عقبة

 ككالة بسكرة الشركات
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 وكالة بسكرة  Saaت  مي ال ركة الو نية للتأمني : ادلطلب الثال  

  وكالة بسكرةSaaتعريف ال ركة الو نية للتأمني : الفرع األو  

 شارع األمَت عبد 37ابتنة ، مقرىا Saa  كىي اتبعة للمديرية اجلهوية 03114يرمز ذلا ابلرمز 1982  بسكرة عاـ Saaأتسست شركة 
القادر بسكرة كىي شركة زبتص يف أخطار ادلتعلقة بتأمُت السيارات ، ادلخاطر البسيطة ، أخطار صناعية كذبارية ، أتمينات األشخاص ، 

التأمُت على النقل ، أتمُت ضد حوادث أخرل  

ادلصلحة التقنية التجارية ، مصلحة  ) عماؿ يف سلتلف مصاٌف الوكالة 9، كعبد احلميد يونسيشرؼ على الوكالة الرئيس ادلدير العاـ السيد 
، كما يوضحو اذليكل التنظيمي يف الفرع ادلواِف   (احملاسبة ك ادلالية 

 :  تضع الوكالة رلموعة من األىداؼ بغية الوصوؿ إليها 

 .زيز كتنشيط قوة ادلبيعات كالتكيف مع ادلعطيات اجلديدة من السوؽ الوطنية كالدكلية ػػتع .1
 . البحث عن الػػربح كربسُت مستول ادلردكدية  .2
 . ادلساعلة يف تطوير التأمينات يف اجلزائر كاالقتصاد الوطٍت  .3
 .ضماف نوعية جيدة للخدمات ادلقدمة للزابئن كبسعر جيد  .4
 .ربسُت ظركؼ استقباؿ الػػزابئن كإرضائهم  .5
 .ربديد ىيكل الشػػركة لضماف كفاءهتا كرحبيتها  .6
 ( www.saa.dz). التأمينية  (اخلدمات )تنويع زلفظة منتجات  .7

  وكالة بسكرةSaaاذلػػيكل التنظي   لل ركة الو نية للتأمني : الفرع الثاين 

ككالة بسكرة  Saaيعترب اذليكل التنظيمي ألم شركة ىو الصورة التعريفية عن األقساـ كالوظائف ادلكونة ذلذه الشركة حيث مت تسيَت شركة 
 من طرؼ فريق جزائرم مؤطر شلثل يف مسَتين ربت إشراؼ مدير الوكالة  
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 (ادلستوى احملل   ) Saaاذليكل التنظي   لل ركة الو نية للتأمني :  24شكل رق  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 03من إعداد الطالبتُت ابالعتماد على معلومات الشركة ك ادللحق رقم  :ادلص ر 

:   ككالة بسكرة من Saaيتكوف اذليكل التنظيمي للشركة الوطنية للتأمُت 

 : ادلصلحة التقنية التجارية  .1

:  كتشمل فرعُت 

ربتوم على رئيس فرع يف مصلحة اإلنتاج غلرم االتصاؿ بُت ادلؤمن كطالب التأمُت حيث يتم النقاش على  :فرع اإلنتاج  .أ 
ك يقـو طالب التأمُت إبعطاء ادلؤمن البياانت الضركرية  (ادلؤمن كادلؤمن لو )زلتول العقد كااللتزامات ادلًتتبة على كل طرؼ 

 ... عن نوعية ادلمتلكات ادلؤمن عليها ، كطبيعة التأمُت ك ادلدة ،
ىنالك حوادث متعددة منها حوادث مادية كحوادث جسمانية ، حيث كل نوع من احلوادث يشرؼ  : فرع احلوادث  .ب 

 عليها رئيس فرع
  :مصلحة احملاسبة ك ادلالية  .2

كاليت تشمل على رئيس مصلحة كمساعد زلاسب ، حيث تعترب ىذه ادلصلحة مركز التقاء لكل مصاٌف الشركة فهي تسجل كل مدخالهتا 
. كسلرجاهتا ، كما ربدد الوضعية ادلالية يف الشركة كل سنة 

:  تتمثل ادلدخالت كادلخرجات يف 

 .  تتمثل يف التأمينات كاالشًتاكات ادلؤمن ذلم  :ادل خالت

 .تتمثل يف التعويضات من جراء األضرار اليت تلحق ادلؤمنُت ذلم كمجيع تكاليف االستغالؿ  :ادلخرجات 

 

 مدير الوكالة

لمصلحة التقنية التجاريةا  

 

 مصلحة المحاسبة والمالية
 

 فرع الحوادث

 فرع اإلنتاج
 

 فرع المحاسبة
 

 فرع المالية
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  وكالة بسكرةSaaآلية ع ل ال ركة الو نية للتأمني : ادل    الثاين 

 التأمُت فيما يتعلق بكل من التسجيل احملاسيب لعمليات اإلنتاج كمعاجلة عمليات اتبعد التطرؽ إُف أىم العمليات احملاسبية ادلطبقة يف شرؾ
كذلك التعويض يف اجلانب النظرم ، خصصنا ىذا ادلبحث من الفصل التطبيقي ليكوف اإلسقاط التطبيقي دلا سبق من اإلجراءات النظرية 

.  عن طريق مثاؿ كاقعي ألحد عمالء الوكالة 

شربم مساح   : اسم العميل 

أتمُت على السيارة  : نوع التأمُت 

 1100036141: الرمز التسلسلي 

  من الناحية الت نية  Saaآلية ع ل ال ركة الو نية للتأمني: ادلطلب األو  

سبكنا من التعرؼ على أىم التطبيقات كالتعليمات ادلنتهجة يف ادلعاجلة احملاسبية فيما  ككالة بسكرة Saaبعد الًتبص ابلشركة الوطنية للتأمُت 
يتعلق ابلتأمُت ، كما غلدر الذكر أبف الشركة تعتمد على قواعد البياانت احلاسوبية ابإلضافة إُف نظم معاجلة ادلعلومات يف إثبات كل من 

 .مدخالهتا كسلرجاهتا 

 "   ORASS"ت  مي نظام معلومات ال ركة الو نية للتأمني : الفرع األو  

لتسيَت مجيع النشاطات اخلاصة ابلتأمينات ، مقسم إُف عدة  " ORASS"  نظاـ ادلعلومات Saaتستعمل الشركة الوطنية للتأمُت 
تطبيقات كموديالت إلدخاؿ البياانت كإجراء العمليات ادلختلفة يف الوكالة من تسجيل العقود كربصيلها إُف غاية تقييدىا احملاسيب كلها سبر 

. عرب موظفُت من سلتلف ادلهاـ ، ينتج عن كل إدخاؿ للبياانت سلرجات تكوف مدخالت لقسم آخر  " ORASS" بنظاـ 

يسمح حبل رلموعة ال أبس هبا من ادلشاكل ادلًتابطة كاخلاصة  " ORASS" إف استغالؿ نظاـ ادلعلومات اخلاص بقطاع التأمُت 
فهو يسمح بتحليل أحسن لألخطار كمعرفة جيدة دلدل احًتاـ الشركة اللتزاماهتا ، كما  (اإلنتاج ، التعويض ، ادلراقبة  )ابدلنتجات التأمينية 

. أيخذ بعُت االعتبار رلموع العمليات التأمينية ككذا كل الشبكة من الوكاالت كادلديرايت اجلهوية كادلديرايت ادلركزية 

 "  ORASS"أى  تط ي ات نظام معلومات ال ركة الو نية للتأمني : الفرع الثاين 

 من أجل التأمُت Saa للشركة الوطنية للتأمُت 3114اليت تقدمت إُف الوكالة  (شربم مساح  )سنقـو بدراسة الناحية التقنية دللف العميلة 
: على السيارة ، ؽلر ملف العميلة دبرحلتُت 

عملية اإلنتاج   : 01ادلرحلة 

عند تقدـ العميلة للوكالة يتم توجيهها إُف ادلصلحة التقنية  حيث يسمح النظاـ ابلتكفل الكامل للعملية التأمينية يف مرحلة اإلنتاج كبطريقة 
 . إضافة إُف سلتلف العناصر ادلكملة  ( 1100036141 )أكتوماتيكية ، ؽلنح العميلة رمز تسلسلي 
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مرحلة اإلنتاج  " ORASS" انفذة نظام ادلعلومات  : 25شكل رق  

 
  معلومات مقدمة من طرؼ شركة التأمُت:ادلص ر 

: تبدأ إجراءات عملية اإلنتاج إبدخاؿ ادلعلومات الضركرية للنظاـ من خالؿ رلموعة من العناصر أعلها 

  :العناصر ادلكونة لوثيقة التأمُت  .1

، نوع  (... سنوية ، دكرية ،  )، طبيعتها ، عنواهنا ، كظيفتها ، نوع التغطية ادلطلوبة  (شربم مساح  )ىي معلومات متعلقة ابدلؤمن ذلا 
كمعلومات أخرل ؽلكن إدراجها ، كما  (عمولة التحصيل كالتسيَت  )، معدالت العموالت ادلوزعة  (عادم ، خاص  )التسعَت ادلستعمل 

ذبدر اإلشارة إُف أف كل عنصر ؽلكن أف يشمل رلموعة مفصلة من ادلعلومات الثانوية حسب حاجة ادلؤسسة إليها ، يتم إدراج ىذه 
 .ادلعلومات من طرؼ مشغل النظاـ ابالعتماد على الواثئق ادلقدمة من طرؼ العميلة كادلتمثلة يف اذلوية أك رخصة السياقة 
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 مكوانت وثي ة التأمني :26شكل رق  

 
 معلومات مقدمة من طرؼ شركة التأمُت :ادلص ر 

 : كضوع العقد اَف

 كمالحظات أخرل متعلقة دبوضوع العقد  (السيارة  )كيشمل بعض ادلعلومات ادلتعلقة ابلشيء زلل الضماف من اخلطر 

  :اخلصائص  .2

ككذا حساب قسط التأمُت فكل العناصر ادلستعملة يف تقييم اخلطر من  (السيارة  )كىي عبارة عن معطيات ضركرية لوصف زلل التأمُت 
 .ادلفركض أف تظهر يف خصائص كىي زبتلف من خطر آلخر ، يتم إدراجها يف النظاـ بناءا عن ادلعلومات ادلوضحة يف البطاقة الرمادية 

  

CHEBRI SAMAH  

1100036141 
27/01/2020 00:00 23/01/2020 00:00 

27/01/2020 00:00 26/01/2021 23:59 

23/01/2020  
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 موضوع الع   وخصا صو: 27شكل رق  

 
  معلومات مقدمة من طرؼ شركة التأمُت:ادلص ر 

  :الضماانت  .3

تظهر الضماانت اإلجبارية حسب فرع التأمُت ككذا بعض الضماانت االختيارية كاليت ؽلكن إضافتها حسب احلالة كما تظهر معدؿ 
. القسط كقيمة األقساط حسب كل نوع من الضماانت 

 الشكل التاِف يوضح رلموع الضماانت ادلختارة من طرؼ العميلة كقيمة القسط الصايف ابلتفصيل يف قيم الضماانت 

  

1100036141 
27/01/2020 00:00 23/01/2020 00:00 

MANSOURI AHMED 

23/01/2020  
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الض اانت  : 28شكل رق  

 
  معلومات مقدمة من طرؼ شركة التأمُت:ادلص ر 

 :ادلخالصة  .4

تلخص كل عناصر العملية التأمينية اليت من ادلفركض أف تسجل الحقا كترسل أكتوماتيكيا من قبل النظاـ إُف زلاسبة ادلؤسسة ، النظاـ بعد 
ذلك يقًتح بعض العمليات كطبع الفاتورة األكلية أك الشركط اخلاصة لعقد التأمُت  

 . الشكل التاِف يوضح قيمة القسط اإلمجاِف الذم يًتتب دفعو من طرؼ العميلة متضمن مجيع الرسـو 

  

1100036141 

6.516,82 6.516,82 6.516,82 

15.573,04 

27/01/2020 00:00 23/01/2020 00:00 23/01/2020  
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ادلخالصة  : 29شكل رق 

 
  معلومات مقدمة من طرؼ شركة التأمُت:ادلص ر 

 :ربرير العقود  .5

يسمح النظاـ ابستغالؿ ادلعلومات اخلاصة ابلعميلة آليا كبطريقة فعالة حبيث يقـو بتوحيد ربرير العقود بطريقة تسمح بتجنب األخطاء 
. كاستغالؿ فعاؿ ذلا 

 15 بعد اتفاؽ ادلصلحة التقنية كالعميلة على شركط العقد كرلموعة الضماانت كقيمة القسط يتم ربرير العقد كفق ادللحق رقم

عملية التعويض   : 02ادلرحلة 

تعترب معاجلة احلوادث عملية مشًتكة بُت كل ادلنتجات التأمينية كلكن زبتلف فقط يف ربديد نوع األحداث أك األضرار ، اإلدارة اإللكًتكنية 
. ذلذا اجلزء من العملية التأمينية يسمح دبعاجلة كل األحداث ادلرتبطة بسَت مرحلة التعويضات 

  

1100036141 
27/01/2020 00:00 23/01/2020 00:00 

15.573,04 

20.103,42 

27/01/2020  26/01/2021  
23/01/2020  

23/01/2020  
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مرحلة التعويض  " ORASS"  انفذة نظام ادلعلومات :30شكل رق  

 
  معلومات مقدمة من طرؼ شركة التأمُت:ادلص ر 

:   عند تعرض العميلة للخطر ادلؤمن منو تقدمت إُف الوكالة من أجل إجراءات التعويض اليت تكوف حسب مراحل كالتاِف 

  :اإلطالع  .1

يتم إبدخاؿ الرمز التسلسلي للعميلة كالذم من ادلفركض أف يرتبط أكتوماتيكيا دبا يوافقو يف مرحلة اإلنتاج حبيث يسًتجع مجيع ادلعلومات 
. ادلسجلة يف ىذه األخَتة كال يبقى على مشغل النظاـ إال إضافة البياانت ادلرتبطة دبرحلة التعويض 
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اإل الع  : 31شكل رق  

 
  معلومات مقدمة من طرؼ شركة التأمُت:ادلص ر 

  :خصائص احلادث  .2

. ىذه اخلصائص تكوف معرفة مسبقا حسب فرع التأمُت كؽلكن أف تدرج حسب حاجة مستعمل النظاـ كتاريخ احلادث ك طبيعة األضرار 

الشكل التاِف يوضح خصائص احلادث الذم تعرضت لو العميلة كرلموعة من ادلعلومات ادلرتبطة ابخلصم اليت يتم إدراجها ابالعتماد على 
ادلعلومات ادلبينة يف نسخة من ادلعاينة الودية اليت مت ملؤىا من طرؼ العميلة  

 . 16ادللحق رقم  كفق

  

1100036141 

27/01/2020 00:00 26/01/2021 23:59 
CHEBRI SAMAH  
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خصا ص احلادث  : 32شكل رق  

 
  معلومات مقدمة من طرؼ شركة التأمُت:ادلص ر 

  :ادلتدخلوف  .3

ككل متدخل ػلمل رمز معُت يعرفو كؽلكن اللجوء ... تضم  كل من تدخل يف تسيَت ادللف كخرباء تقييم األضرار ، احملامُت ، األطباء ، 
. إليو من خالؿ ملف إلكًتكين كمرجع يضم كل ادلتدخلوف اليت تتعامل معهم الوكالة ، كما أف النظاـ يقًتح اتريخ يبُت زمن التدخل 

 .17الشكل التاِف يوضح مركز اخلربة ادلكلف بدراسة ادللف ككيفية ربػرير أمر دبهمة كفق ادللحق رقم 

  

1100036141 

CHEBRI SAMAH  
27/01/2020 00:00 26/01/2021 23:59 
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ادلت خلون  : 33شكل رق  

  معلومات مقدمة من طرؼ شركة التأمُت:ادلص ر 

 : زلضر ادلعاينة  .4

كيشمل كل ادلعلومات ادلدرجة يف سلتلف أنواع احملاضر دلختلف السلطات أك اذليئات ادلعنية بذلك كمصاٌف األمن ، الدرؾ الوطٍت ، احلماية 
 ... ادلدنية ، اخلرباء ، 

كأىم ادلعلومات ادلدرجة اتريخ ربرير احملضر ، طبيعتو ، اذليئة ادلسؤكلة عن ربريره كقيمة اخلسائر ككل ادلعلومات اليت يعتربىا مسَت ادللف 
 . 18ضركرية إلدراجها ابعتماده على زلضر اخلربة ادلرسل إُف الوكالة من طرؼ مركز اخلربة ادلكلف ابدللف كفق ادللحق رقم 

  

1100036141 

CHEBRI SAMAH  
27/01/2020 00:00 26/01/2021 23:59 
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زلضر ادلعاينة  : 34شكل رق  

 
  معلومات مقدمة من طرؼ شركة التأمُت:ادلص ر 

  :التقييم  .5

يسمح النظاـ إبدخاؿ التقييم ادلناسب لألضرار أك تغيَت القيم عند الضركرة ، كما ؽلكن إدارة مجلة من ادلعلومات ادلتعلقة ابلتقييم كتاريخ 
التقييم مثال  

  

1100036141 

CHEBRI SAMAH  
27/01/2020 00:00 26/01/2021 23:59 
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الت يي  :  35شكل رق  

 
  معلومات مقدمة من طرؼ شركة التأمُت:ادلص ر 

   Saa ال ركة الو نية للتأمني ادلعاجلة احملا  ية لع ليات إنتاج: ادلطلب الثاين 

. بعد اإلهناء من دراسة ملف العميلة من الناحية التقنية دبصلحة اإلنتاج ، تقـو مصلحة احملاسبة كادلالية دبعاجلة ادللف من الناحية احملاسبية 

إبراـ عقد التأمُت  : أكال 

 :االتفاؽ الذم مت بُت ادلصلحة التقنية للوكالة كالعميلة ينتج عنو عقد أتمُت يسجل زلاسبيا يف دفًت اإلنتاج من طرؼ احملاسب كما يلي 

 

  

1100036141 

CHEBRI SAMAH  
27/01/2020 00:00 26/01/2021 23:59 
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 التسجيل احملا يب عن  إبرام الع   : 36شكل رق  

4111000000 
 

 
7000001110 
7003001110 
4427100000 
4427200000 
4450100000 
4431100000 
4424010000 

 
 

ادلؤمن لو / حػػ
أتمُت على سيارة /     حػػ
ملحقات /     حػػ
 حق الطابع /    حػػػ
 طوابع عامة/     حػػػ
 الرسم على القيمة ادلضافة/    حػػػ

   صندكؽ ضماف السيارات/ حػػػ
 رسم على ادلركبات/   حػػػ
      

 إبراـ عقد التأمُت

20.103,42 
 

 
15.573,04 
200,00 

40,00 
692,00 

2.046,88 
51,50 

1.500,00 
 

   05 من إعداد الطالبتُت ابالعتماد على ادللحق رقم :ادلص ر 

 حتصيل قي ة الع   : اثنيا 

:  بعد معاجلة احملاسب كيفية إبراـ العقد يستوجب عليو معاجلة كيفية ربصيلو كاليت تكوف كفق مرحلتُت كما يلي

 4111000000/ يقـو فيها احملاسب بًتصيد ح :  01ادلرحلة 

التسجيل احملا يب عن  أتجيل حتصيل قي ة الع    : 37شكل رق  

4111400000  
4111000000 

دفع أبجل / حػػ
ادلؤمن لو  / حػػ

 أتجيل ربصيل قيمة العقد

20.103,42 
 

 
20.103,42 

 

   05 من إعداد الطالبتُت ابالعتماد على ادللحق رقم :ادلص ر 

  بدفًت الصندكؽ  4111400000/ يقـو هبا احملاسب عند ربصيل قيمة العقد كذلك بًتصيد ح :  02ادلرحلة 

التسجيل احملا يب عن  حتصيل قي ة الع   : 38 شكل رق   

5300000000  
4114000000 

الصندكؽ / حػػ
ادلؤمن لو / حػػ

 ربصيل قيمة العقد نقدا            

20.103,42 
 

 
20.103,42 

 

 05  من إعداد الطالبتُت ابالعتماد على ادللحق رقم :ادلص ر 
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 Saa ال ركة الو نية للتأمني ادلعاجلة احملا  ية لع ليات تعويض: ادلطلب الثال  

عند ربقق اخلطر ادلؤمن منو تقدمت العميلة إُف الوكالة للتصريح هبذا احلادث ضمن اآلجاؿ ادلنصوص عليها يف الشركط العامة لعقد 
التأمُت ، حيث قامت ادلصلحة التقنية للحوادث بتكوين ملف تتوُف من خاللو متابعة كضعية ىذا ادلؤمن إُف غاية االنتهاء من مجيع 

 .التسديدات كادلطالبات ادلستحقة ، كخالؿ ىذه الفًتة ؽلر ادللف دبجموعة من ادلراحل تقابلها رلموعة من ادلعاجلات احملاسبية 

التصريح ابحلادث  : أوال 

 Bordereau journalier des sinistresتلخص مصلحػة األضرار رلمػل احلوادث ادلصرح هبا يف حوافظ إيداع يومية تدعى  
déclarés تقيم من خالذلا رلموع االلتزامات الناشئة على عاتق الشركة فظل غياب ادلعطيات الدقيقة حلجم األضرار ، كيكوف التقييم 

دببالغ تقديرية يوقع رئيس مصلحة األضرار ىذه احلوافظ إُف جانب رئيس الوكالة ، تسلم يف هناية اليـو نسخة منها إُف مصلحة احملاسبة 
عند استالـ احملاسب ذلذه األخَتة فيما ؼلص ادللف ادلدركس استوجب عليو تكوين مؤكنة بقيمة تقديرية إلجراء التسجيالت احملاسبية ، ك

: يتم ربديدىا من طرؼ نظاـ ادلعلومات ابالعتماد على ادلعلومات ادلدرجة سابقا يف ادلرحلة اإلدارية كفق القيد التاِف 

 التسجيل احملا يب عن  ت كيل ادلؤونة :39شكل رق  

6009001110 
 

 14.550,23آداءات كتعويضات كاجبة الدفع  / حػػ 
 

 

 3060001110 
 

مؤكانت تسوية التعويضات / حػػ
 

 14.550,23 
 

        تشكيل ادلؤكنة   

 07 من إعداد الطالبتُت ابالعتماد على ادللحق رقم :ادلص ر 

ت يي  حج  األضرار : اثنيا 

بعد التصريح ابحلادث يتم تعيُت خبَت لتقييم األضرار، فيقـو بتحرير زلضر خربة ػلدد فيو بدقة قيمة األضرار كبشكل مفصل ، بعد ذلك 
تقـو مصلحة األضرار بتحيُت تلك ادلبالغ اليت سجلت عند التصريح ابحلادث حسب زلضر اخلربة مع األخذ بعُت االعتبار الضماانت 

 Bordereauادلتفق عليها يف عقد التأمُت ، تلخص مجلة ىذه العمليات يف حافظة إيداع يومية خاصة إبعادة تقييم األضرار 
journalier des réévaluation توقع من قبل رئيس مصلحة األضرار مع رئيس الوكالة ، مث ربوؿ إُف مصلحة احملاسبة إلجراء 

:  التسوايت احملاسبية الضركرية كبناءا على ذلك يتم التقييم ابإلغلاب أك ابلسلب ، كسبت معاجلة ادلثاؿ كفق القيد التاِف 
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التسجيل احملا يب عن  ت يي  حج  األضرار  : 40شكل رق  

 5.150,00آداءات كتعويضات كاجبة الدفع  / حػػ  6009001110
 

 

 5.150,00 مؤكانت تسوية التعويضات / حػػ 3060001110 
 

    تقييم حجم األضرار   

 07 من إعداد الطالبتُت ابالعتماد على ادللحق رقم :ادلص ر 

تس ي  أتعاب اخل ري  : اثلثا 

كمصاريف اخلربة ، مصاريف احملامي ، مصاريف  )خالؿ مراحل ادلعاجلة اإلدارية للملف تنشأ مصاريف تدعى دبصاريف التعويضات 
 يتم معاجلة تسديد ىذه ادلصاريف زلاسبيا 19، عند إهناء اخلبَت دلهامو يقـو إبرساؿ كثيقة تربز أتعابو كفق ادللحق رقم  (... اخلربة الطبية

: كفق القيد التاِف 

التسجيل احملا يب عن  تس ي  أتعاب اخل ري  : 41شكل رق  

  1.980,00مصاريف التعويضات  / حػػ  6006001110
4456600000 

 
 376.20 قابلة لالسًتجاع TVA/ حػػ 

 
 

 5120300000 
 

حساابت جارية لدل ادلؤسسات / حػػ
البنكية 

 
تسديد أتعاب اخلبَت 

 2.356,20 
 

 08 من إعداد الطالبتُت ابالعتماد على ادللحق رقم :ادلص ر 

حتصيل ادلطال ات و الطعون  : رابعا 

قاـ مسؤكؿ مصلحة احلوادث بتحديد ادلسؤكليات ألسباب كقوع احلادث كمن مث أرسل بطلب تعويض عن اخلسائر إُف ككالة اخلصم حىت 
   .20يتحصل على التعويضات الالزمة كفق ادللحق رقم 

إف عملية تصفية ادللفات بُت ككالة العميلة كككالة اخلصم تنشأ التزامات يًتتب عليها شيكات للتحصيل من الشركة اخلصم ابلقيمة 
 . 21ادلوضحة يف ادللحق رقم 

:  كذلك كفق ادلراحل احملاسبية التالية 
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تسليم الشيك   : 01ادلرحلة 

: عند تسليم الشيك للبنك لتحصيل قيمتو يتم تسجيل ذلك زلاسبيا كفق ما يلي 

التسجيل احملا يب عن  تسلي  ال يك  : 42شكل رق  

5112200000 
 

 19.700,23شيكات ربت التحصيل / حػػ 
 

 

مطالبات كطعوف للتحصيل /  حػػ 3069000000 
 

استالـ الشيك 

 19.700,23 
 

 06من إعداد الطالبتُت ابالعتماد على ادللحق رقم : ادلص ر 

ربصيل الشيك   : 02ادلرحلة 

: عند التأكد من ربصيل الوكالة للشيك يتم تسجيل ذلك زلاسبيا كفق ما يلي 

التسجيل احملا يب عن  حتصيل ال يك  : 43شكل رق  

حساابت جارية لدل ادلؤسسات / حػػ  5120300000
البنكية 

19.700,23 
 

 

 5112200000 
 

شيكات ربت التحصيل / حػػ
 

ربصيل الشيك 

 19.700,23 
 

 06 من إعداد الطالبتُت ابالعتماد على ادللحق رقم :ادلص ر 

تسوية قيمة التعويض   : 03ادلرحلة 
 من أجل تعيُت ادلبلغ احملصل لصاٌف 3069000000/ عند استالـ الوكالة للشيك من ككالة اخلصم يتم تسوية قيمة التعويض بًتصيد حػ 

 :العميلة كيتم تسجيل ذلك زلاسبيا كفق ما يلي 
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التسجيل احملا يب عن  تسوية قي ة التعويض :  44شكل رق  
3069000000  

 
4196000000 

مطالبات كطعوف للتحصيل / حػػ
 

تعويضات زلصلة لصاٌف العميل / حػػ
 

تسوية قيمة التعويض 

19.700,23 
 

 
 

19.700,23 
 

 10 من إعداد الطالبتُت ابالعتماد على ادللحق رقم :ادلص ر 

تس ي  قي ة التعويض   : 04ادلرحلة 

بعد تسوية قيمة التعويض بُت الوكالتُت ، كالقياـ إبجراءات ادلعاجلة اإلدارية للملف ترسل ىذه ادللفات إُف مصلحة احملاسبة اليت تقـو 
إبصدار شيكات بنكية تسدد من خالذلا االلتزامات الناشئة عن كثيقة التأمُت ، تلخص ىذه التسديدات يف حافظة إيداع يومية 

 توقع من قبل رئيس مصلحة األضرار إُف جانب رئيس الوكالة  Bordereau journalier des sinistres règlesللتعويضات 
:  ، ربوؿ يف هناية اليـو إُف مصلحة احملاسبة إلجراء التسوايت احملاسبية كفق ما يلي 

التسجيل احملا يب عن  تس ي  قي ة التعويض  : 45شكل رق  
 19.700,23تعويضات زلصلة لصاٌف العميل / حػػ  4196000000

 
 

 5120300000 
 

حساابت جارية لدل ادلؤسسات البنكية / حػػ
 

تسديد قيمة التعويض 

 19.700,23 
 

 10 من إعداد الطالبتُت ابالعتماد على ادللحق رقم  :ادلص ر 

إلغاء مؤونة التعويض  : خامسا 

بعد ربصيل التعويضات كتسديد قيمتها للعميلة تصبح ادلؤكنة ادلشكلة غَت ذات جدكل ، كابلتاِف كجب إسقاط تلك االلتزامات اليت سبق 
 Bordereaux journalier desكأف أنشئت ، تلخص ىذه احلاالت يف حافظة إيداع للملفات احملفوظة دكف آثر الحق 

sinistres classes sans suite ربوؿ نسخة منها إُف مصلحة احملاسبة إللغاء ادلؤكانت كسلصصات التعويض اليت سبق كأف شكلت 
 :كفق القيد احملاسيب التاِف 
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التسجيل احملا يب عن  إلغاء مؤونة التعويض  : 46شكل رق  

 19.700,23 مؤكانت تسوية التعويضات/ حػػ  3060001110
 

 

 6009001110 
 

آداءات كتعويضات كاجبة الدفع / حػػ
 

إلغاء مؤكنة التعويض 

 19.700,23 
 

 11 من إعداد الطالبتُت ابالعتماد على ادللحق رقم :ادلص ر 

 معاجلة ضرا ب ور وم ال ركة وعرض قوا   ا ادلالية: ادل    الثال  

 ككالة بسكرة عن طريق مثاؿ كاقعي ذبدر اإلشارة للتعرؼ على Saaبعد تعرفنا على ادلعاجلة احملاسبية لعمليات الشركة الوطنية للتأمُت 
  . ادلعاجلة احملاسبية لضرائب كرسـو الشركة كقوائمها ادلالية 

 Saaمعاجلة ضرا ب و ر وم ال ركة الو نية للتأمني : ادلطلب األو  

 من G50من خالؿ ما سبق فإف مصلحة احملاسبة تقـو عند اختتاـ هناية كل شهر كبعد إعداد تقرير الوضعية ادلالية كاحملاسبية دبلء كثيقة 
 . 22 ادللحق رقم كفقتصريح ابلرسم على النشاط ادلهٍت كالرسم على القيمة ادلضافة كالطوابع الضريبية كرسم ادلركبات أجل اؿ

الر   على الن اط ادل ين  : أوال 

 2 ضريبة على عمليات ىذه األخَتة بنسبة تقدر بػ Saaتطبيقا للتنظيم اجلبائي ادلتعلق ابلضرائب ادلباشرة تنشأ على الشركة الوطنية للتأمُت 
 يـو ادلوالية لكل شهر كتسديد قيمة 20 من رقم األعماؿ الصايف من اإللغاءات ، تلتـز الشركة ابلتصريح لدل إدارة الضرائب خالؿ %

. الضرائب 

:   كيتم التسجيل احملاسيب ذلا يف اليومية كما يلي 

  TAPحت ي  قي ة  : 01ادلرحلة 

دلرحلة حت ي  الر   على الن اط ادل ين التسجيل احملا يب  : 47شكل رق  

 TAP  104.743,00الرسم على النشاط ادلهٍت/ حػػ  6420000000
 

 

 
 
 
 
 

4470100000 
 
 
 
 

الرسم على النشاط                ادلهٍت / حػػ
كاجب الدفع 

 
 TAP التصريح بقيمة 

 //

 
 
 
 
 

104.743,00 
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4470100000 
 
 
 
 
 
 
 

4470200000 

 
 
 
4470200000 
 
 
 
 
1851903114 
 

الرسم على النشاط ادلهٍت كاجب الدفع                 / حػػ
 

الرسم على النشاط ادلهٍت اجملمع /  حػػ
 

 اجملمع TAPربديد قيمة 
 //
الرسم على النشاط ادلهٍت اجملمع /  حػػ
 

االرتباط بُت الوحدات / حػػ
 

  TAPربويل قيمة 

 
104.743,00 

 
 
 
 
 
 

104.743,00 
 

 
 

104.743,00 
 
 
 
 
 

104.743,00 
 

 12 من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى الممحق رقم :المصدر 

 TAPتس ي  قي ة  : 02ادلرحلة 

كيتم ذلك على ادلستول ادلديرية العامة بعد االنتهاء من ذبميع الرسم على النشاط ادلهٍت دلختلف الوكاالت ، بناءا على ذلك تقـو مديرية 
احملاسبة على مستول ادلديرية العامة بتحرير شيك لفائدة اإلدارة ادلختصة  

دلرحلة تس ي  الر   على الن اط ادل ين التسجيل احملا يب  :  48شكل رق  

  104.743,00 االرتباط بُت ادلؤسسات/ حػػ  1841903114
حساابت جارية لدل       ادلؤسسات / حػػ 5120300000 

البنكية 
 

  TAPتسديد  قيمة  

 104.743,00 
 

 12 من إعداد الطالبتُت ابالعتماد على ادللحق رقم :ادلص ر 

ر   صن وؽ ض ان السيارات  : اثنيا 

 لفائدة صندكؽ ضماف السيارات % 03ػلصل ىذا الرسم من عقود أتمُت السيارات على األقساط اإلجبارية كاإلضافات بنسبة تقدر بػ 
الذم يتوُف تعويض ضحااي حوادث ادلركر اجلسمانية اليت يكوف ادلتسبب فيها رلهوال أك معسرا أك سقط حقو يف الضماف كفق اجملاالت اليت 

. حددىا القانوف لتدخل الصندكؽ 

: بتسديد قيمة الرسم بعد التحصيل الفعلي ألقساط التأمُت كفق ما يلي  Saaتقـو الشركة الوطنية للتأمُت 

 



  وكالة بسكرةSaaالفصل الثالث                  المعالجة المحاسبية في الشركة الوطنية لمتأمين 

 

86 

 FGAحت ي  قي ة  : 01ادلرحلة 

صن وؽ ض ان السيارات دلرحلة حت ي  ر   التسجيل احملا يب  : 49شكل رق  

  20.817,51رسم صندكؽ ضماف السيارات / حػػ  4431100000
 
 
 
 
 

4431110000 
 
 

4431110000 
 
 
 
 
 
 
1851903114 
 

الرسم اجملمع لصاٌف /حػػ
صندكؽ ضماف السيارات 

 
 اجملمع FGAربديد قيمة 

 //
الرسم اجملمع لصاٌف صندكؽ ضماف السيارات /حػػ
 

االرتباط بُت الوحدات / حػػ
 

 FGAربويل قيمة 

 
 
 
 
 

20.817,51 

20.817,51 
 
 
 
 
 
 

20.817,51 
 

 13 من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى الممحق رقم :المصدر 

  FGAتس ي  قي ة : 02ادلرحلة 

بعد االنتهاء من ذبميع رسم صندكؽ ضماف السيارات دلختلف الوكاالت تقـو مديرية احملاسبة على مستول ادلديرية العامة بتحرير شيك 
. لفائدة الصندكؽ 

صن وؽ ض ان السيارات دلرحلة حت ي  ر   التسجيل احملا يب  : 50شكل رق  

  20.817,51 االرتباط بُت ادلؤسسات/ حػػ  1841903114
حساابت جارية لدل       ادلؤسسات / حػػ 5120300000 

البنكية 
 

 FGAتسديد  قيمة  

 20.817,51 
 

 13 من إعداد الطالبتُت ابالعتماد على ادللحق رقم :ادلص ر 

الر   على ال ي ة ادلضافة  : اثلثا 

 من رقم األعماؿ اخلاضع ذلذا الرسم كقد أقر ادلشرع اجلزائرم بعض اإلعفاءات مثل أتمينات األشخاص ، التأمُت على % 19يقدر بػ 
الكوارث الطبيعية ، إعفاءات لفًتات زلددة لبعض األنشطة ادلتعلقة دبشاريع ككاالت دعم تشغيل الشباب ، يسدد ىذا الرسم دكراي هناية 
كل شهر على مستول ادلديرية العامة لدل مديرية ادلؤسسات الكربل دلديرية الضرائب ، يتحمل ىذا الرسم مكتتب عقد التأمُت أم أف 

.  ىي كسيط فقط يف ربصيل ىذه الرسـو Saaالشركة الوطنية للتأمُت 
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الطوابع الضري ية  : رابعا

كفق التنظيم اجلبائي تنشأ عن عقود التأمُت طوابع تفصيلية على كل كرقة من عقد التأمُت كفقا حلجم ىذه األكراؽ ابإلضافة إُف طابع 
تصاعدم على عقود أتمُت السيارات ػلدد حسب جدكؿ تصاعدم خاص ذلذا الطابع ، زبتلف معاجلة ىذه الطوابع عن معاجلة ابقي 

. الرسـو حيث أهنا تصبح كاجبة األداء فور ربرير عقد التأمُت سواء حصلت األقساط أـ ال 

:  يتم معاجلة الرسم على القيمة ادلضافة كالطوابع الضريبية كفق ما يلي 

 والطوابع الضري ية  TVAحت ي  قي ة  : 01ادلرحلة 

الر   على ال ي ة ادلضافة و الطوابع الضري ية دلرحلة حت ي  التسجيل احملا يب  : 51شكل رق  

 14 من إعداد الطالبتُت ابالعتماد على ادللحق رقم :ادلص ر 

 والطوابع الضري ية TVAتس ي  قي ة  : 02ادلرحلة 

بعد االنتهاء من ذبميع الرسم على القيمة ادلضافة كالطوابع الضريبية دلختلف الوكاالت تقـو مديرية احملاسبة على مستول ادلديرية العامة 
. بتحرير شيك لفائدة اإلدارة ادلختصة 

 

 

  871.677,67الرسم على القيمة ادلضافة  / حػػ  4450100000
 
 
 
 
 
 

4451100000 
4427100000 
4427200000 
4450100000 

 

4451100000 
 
 
 
 
 
 
 

 
4456600000 

 
1851903114 

الرسم على القيمة /         حػػ
ادلضافة اجملمع 

 
الرسم على القيمة ادلضافة اجملمع 

 //  
 الرسم على القيمة ادلضافة اجملمع/ حػػ
 حق الطابع/ حػػ
 

 طوابع متغَتة / حػػ
 

 الرسم على القيمة ادلضافة/ حػػ
 
الرسم على القيمة ادلضافة                     / حػػ

القابلة للخصم على السلع ك اخلدمات 
 األخرل

 االرتباط بُت الوحدات/ حػػ
 ك الطوابع TVAربويل قيمة 

 
 
 
 
 

871.677,67 
27.640,00 

280.314,00 
49.327,52 

 

871.677,67 
 
 
 
 
 
 
 

49.327,52 
 

1.179.631,67 
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الر   على ال ي ة ادلضافة والطوابع الضري ية دلرحلة حت ي  التسجيل احملا يب  : 52شكل رق  

  1.179.631,67االرتباط بُت ادلؤسسات / حػػ  1841903103
  حساابت جارية  لدل / حػػ 5120400000 

 مؤسسات بنكية
 

 ك الطوابع TVAتسديد قيمة 

 1.179.631,67 

 14  من إعداد الطالبتُت ابالعتماد على ادللحق رقم:ادلص ر 

ر   ادلرك ات   : خامسا 

ينص القانوف اجلزائرم اجلديد على فرض رسم سنوم على السيارات كعرابت السكك احلديدية ، يكوف مستحق عند إبراـ عقد التأمُت 
:  يتم التسجيل احملاسيب كفق ادلراحل التالية  ( دج مقابل مركبات أخرل 3000 دج لسيارات الركاب ، 1500 )كزلدد ادلبلغ 

ادلرك ات  حت ي  قي ة ر   : 01ادلرحلة 

ر   ادلرك ات دلرحلة حت ي  التسجيل احملا يب  : 53شكل رق  

4424010000 
 

  7.950,00الرسم على ادلركبات / حػػ 

 
 
 
 

4424110000 
 
 

4424110000 
 
 
 
 
 

1851903114 

 الرسم على ادلركبات اجملمع/ حػػ
 

ادلركبات  ربديد قيمة رسم
 //
  حساابت جارية  لدل / حػػ

مؤسسات بنكية 
 

االرتباط بُت الوحدات / حػػ
 

ربويل قيمة رسم ادلركبات 

 
 
 
 
 

7.950,00 
 

7.950,00 
 
 
 
 
 
 

7.950,00 
 

 15 من إعداد الطالبتُت ابالعتماد على ادللحق :ادلص ر 

. تس ي  قي ة ر   ادلرك ات  : 02ادلرحلة 

بعد االنتهاء من ذبميع الرسم على ادلركبات دلختلف الوكاالت تقـو مديرية احملاسبة على مستول ادلديرية العامة بتحرير شيك لفائدة اإلدارة 
 . ادلختصة 
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ر   ادلرك ات دلرحلة تس ي  التسجيل احملا يب  : 54شكل رق  

  7.950,00االرتباط بُت ادلؤسسات / حػػ  1841903103
  حساابت جارية  لدل / حػػ 5120400000 

 مؤسسات بنكية
 

تسديد قيمة رسم ادلركبات  

 7.950,00 
 

 15 من إعداد الطالبتُت ابالعتماد على ادللحق رقم :ادلص ر 

 Saaعرض ال وا   ادلالية لل ركة الو نية للتأمني  : ادلطلب الثاين
من ادليزانية ، جدكؿ حساب النتائج ، جدكؿ تدفقات اخلزينة ، جدكؿ تغَت األمواؿ  Saaتتكوف القوائم ادلالية لػلشركة الوطنية للتأمُت 

 .اخلاصة ، كادللحق الذم تضمن إيضاحات تفسَتية 

   ادلي انية: أوال 

 89 اإلشعار رقم يف جاء كما ادليزانية ظلوذج يف كركدىا لًتتيب كفقا Saaميزانية الشركة الوطنية للتأمُت  كبنود عناصر تبويب متنالحظ أنو 
 جانب يف ادلالية االستثمارات  عنصر صلد ، ادليزانية خالؿ من التأمُت شركات زلاسبة خصوصية تربز اليت اذلامة العناصر بُت ، كمن 

 كعمليات ادلباشر التأمُت عمليات عن تنشأ قد اليت كالديوف للحقوؽ إضافة ، اخلصـو جانب يف كالتقنية ادلقننة ادلؤكانت كعنصر ، األصوؿ
 . التأمُت إعادة

: كما يلي 89مت عرضها كفق النموذج ادلقًتح من خالؿ اإلشعار رقم 
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 (جانب األصو   ) 2012 / 12 / 31للسنة ادلالية ادل فلة يف  Saaمي انية ال ركة الو نية للتأمني  : 07ج و  رق  

ادل لغ اإلمجايل مالحظة األصو  
2012 

اإلىتالكات و ادلؤوانت 
2012 

ادل لغ الصايف 
2012 

ادل لغ الصايف 
2011 

األصو  غري اجلارية 

فارؽ االقتناء 
قي  اثبتة معنوية 
 قي  اثبتة عينية

أراضي 
مباين 

العقارات ادلوظفة 
قيم اثبتة عينية أخرل 

قيم اثبتة شلنوح امتيازىا 
قي  اثبتة جيرى إصلازىا 

 قي  اثبتة مالية
سندات موضوعة موضع معادلة 

مساعلات أخرل ك حساابت دائنة ملحقة هبا 
سندات أخرل مثبتة 

قركض ك أصوؿ مالية أخرل غَت جارية 
ضرا ب مؤجلة على األصو  

األموا  أو ال ي  ادلودعة ل ى ادلتنازلني 

 
 

 

 

 
411 939 207 

 
532 166 114 1 
196 413 977 3 
347 444  908 
614 917 781 
223 368 188 
039 080 327 

 
481 055 997 2 
000 000 000 1 
061 715 259 8 
478 109 5 
669 007 172 

 

 
432 444 170 

 
 -

046 015 339 1 
429 554 147 
389 163 688 
340 215 12 

 -
 

294 838 15 
 -
 -
 -
 -

 

 
980 494 37 

 
532 166 114 1 
149 398 638 2 
918 889 760 
225 754 93 
883 152 176 
039 080 327 

 
187 217 981 2 
000 000 000 1 
061 715 259 8 
478 109 5 
669 007 172 

 

 
736 695 46 

 
532 166 114 1 
848 246 352 3 

 -
017 925 155 
864 489 180 
642 883 245 

 
505 385 016 3 
000 000 000 1 
912 392 903 8 
714 352 9 
919 092 148 
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 24من إعداد الطالبتُت ابالعتماد على ملحق رقم:  ادلص ر 

 

 

 18 172 631 689 17 656 986 120 2 373 230 931 19 939 217 051 رل وع األصو  غري اجلارية 

األصو  اجلارية 

 مؤوانت ت نية للتأمني
حصة التأمُت ادلشًتؾ ادلتنازؿ عنها 
حصة إعادة التأمُت ادلتنازؿ عنها 

حساابت دا نة و ا تخ امات شلاثلة 
متنازؿ ذلم ك متنازلوف مدينوف 

مدينوف آخركف 
ادلؤمنُت ك كسطاء التأمُت مدينوف 

الضرائب ك ما شاهبها 
حساابت دائنة أخرل ك استخدامات شلاثلة 

ادلوجودات و ما شاهب ا 
األمواؿ ادلوظفة ك األصوؿ ادلالية اجلارية األخرل 

اخلزينة 

 
 
 
 

 

 
 

218 737 426 7 
 

485 918 443 
329 582 873 5 
183 729 043 2 
507 986 556 
387 399 54 

 
000 000 683 8 
263 918 960 1 

 

 
 

 -
 

 -
098 396 044 1 
843 941 42 

 -
 -
 

 -
 -

 

 
 

218 737 426 7 
 

485 918 443 
230 186 829 4 
340 787 000 2 
507 986 556 
387 399 54 

 
000 000 683 8 
263 918 960 1 

 

 
 

311 228 982 6 
 

794 484 79 
677 266 974 4 
185 473 381 1 
382 214 414 
562 378 126 

 
000 000 459 7 
338 897 719 1 

 23 736 943 249 25 955 933 431 1 087 337 941 27 043 271 372 رل وع األصو  اجلارية 

 41 909 574 937 43 521 919 552 3 460 568 872 46 982 488 423 اجمل وع  العام لألصو  
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 (جانب اخلصوم  ) 2012 / 12 / 31للسنة ادلالية ادل فلة يف  Saa مي انية ال ركة الو نية للتأمني  :08ج و  رق  

 2011ادل لغ الصايف  2012ادل لغ الصايف مالحظة اخلصوم 

رؤوس األموا  اخلاصة 

رأس ماؿ مت إصداره 
رأس ماؿ غَت مستعاف بو 

 (احتياطات مدرجة  )عالكات ك احتياطات 
فارؽ إعادة التقييم 

نتيجة صافية 
ترحيل من جديد / رؤكس أمواؿ خاصة أخرل 

حصة الشركة ادلدرلة 
حصة ذكم األقلية 

  

000 000 000 12 
 -

405 120 736 4 
 -

237 735 712 
 -
 -
 -

 

000 000 000 12 
 -

786 074 156 4 
 -

085 622 662 
 -
 -
 -

 16 818 696 871 17 448 855 642 رل وع األموا  اخلاصة 

اخلصوم غري اجلارية 

قركض ك ديوف مالية 
 (مؤجلة ك مرصود ذلا)ضرائب 

ديوف أخرل غَت جارية 
مؤكانت مقننة 

مؤكانت ك منتجات مسجلة مسبقا 

  

330 567 
 -

694 330 175 
851 123 308 1 
406 845 610 

 

030 584 
 -

874 269 179 
123 985 207 1 
629 497 539 
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 25  من إعداد الطالبتُت ابالعتماد على ملحق رقم :ادلص ر 

 1 566 557 813 1 736 323 875األمواؿ ك القيم ادلقبوضة من إعادة التأمُت 

 3 493 894 469 3 831 191 155 رل وع اخلصوم غري اجلارية 

اخلصوم اجلارية 

مؤوانت ت نية للتأمني 
العمليات ادلباشرة 

القبوؿ 
ديون و حساابت مل  ة 

متنازؿ ذلم ك متنازلوف دائنوف 
مؤمنُت ك كسطاء التأمُت دائنُت 

ضرا ب 
ديون أخرى 
 خ ينة  ل ية

  

 
721 240 119 16 
461 620 14 

 
574 566 017 3 
810 176 265 
891 695 331 1 
297 572 493 1 

 -

 

 
469 016 182 15 
785 145 25 

 
496 103 452 3 
249 579 278 
467 716 218 1 
132 422 440 1 

 -

 21 596 983 598 22 241 872 755 رل وع اخلصوم اجلارية 

 41 909 574 937 43 521 919 552 اجمل وع العام للخصوم 
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  ج و  حساب النتا ج: اثنيا 

 إظهاره إُف يؤدم شلا ، الوظيفة حسب عرضو يتم َف أم الطبيعة حسب النتائج حساب  عػرضSaaاختارت الشركة الوطنية للتأمُت 
 عكس  على .ككل الشركة بتسيَت تتعلق اليت تلك عدا كأقسامها ، الشركة مصاٌف دلختلف الداخلي للتسيَت صاحلة غَت دبؤشرات
 األعباء رلموع من قسم أك مصلحة كل نصيب بدقة ربديد خالؿ من للشركة السليم ابلتسيَت يسمح الذم الوظيفة حسب التصنيف

 . الداخلي  التسيَت لنجاح ضركرم يعترب الذم اجلدكؿ ىذا إُف اىتماما توِف َف الشركة أف كاإليرادات أم

:  سابقا كما يلي  ادلذكور89 رقم اإلشعار خالؿ من ادلقًتح النموذج كفق عرضو مت النتائج حساب أف أيضا نالحظ كما
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 (حسب الط يعة  ) 2012 / 12 / 31للسنة ادلالية ادل فلة يف  Saaج و  حساب النتا ج لل ركة الو نية للتأمني : 09ج و  رق  

التناز  و إعادة التناز   2012الع ليات اإلمجالية مالحظة ال يان 
2012 

الع ليات الصافية  2012الع ليات الصافية 
2011 

أقساط صادرة على العمليات ادلباشرة 
اقساط مقبولة 

أقساط صادرة مرحلة 
أقساط مقبولة مرحلة 

 580 866 088 14 
842 004 8 

 -650 371 775 
632 187 2 

904 593 814 5 
953 062 5 
713 838 211 
814 311 1 

676 272 274 8 
889 941 2 

-937 532 563 
447 499 3 

363 415 664 7 
232 597 5 
240 334 613 

-155 32 

I . 8 283 314 687 7 717 181 074 5 606 506 330 13 323 687 405 أقساط م تناة للسنة ادلالية 

خدمات على العمليات ادلباشرة  
خدمات على القبوؿ 

 710 689 963 6 
397 7 

591 202 086 2 
-362 654 

119 487 877 4 
759 661 

939 963 363 5 
-856 393 29 

II.5 334 570 083 4 878 148 878 2 085 548 229 6 963 697 107  خ مات خال  السنة 

عموالت مقبوضة من إعادة التأمُت 
عموالت مدفوعة إلعادة التأمُت 

 020 937 096 1  020 937 096 1 632 789 959 

III. 959 789 632 1 096 937 020  1 096 937 020 ع والت إعادة التأمني 

     إعاانت استغالؿ التأمُت 

IV. 3 908 534 236 3 935 969 216 3 520 958 101 7 456 927 317 ىامش التأمني اإلمجايل 
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اخلدمات اخلارجية ك االستهالكات األخرل 
أعباء ادلستخدمُت 

الضرائب ك الرسـو ك ادلدفوعات ادلماثلة 
اإلنتاج ادلثبت 

ادلنتجات العملياتية األخرل 
األعباء العملياتية األخرل 

اسًتجاع على خسائر القيمة ك ادلؤكانت 
ادلخصصات لالىتالكات ك ادلؤكانت ك خسارة القيمة 

 516 163 930 
987 445 355 2 
721 964 299 
886 845 16 
880 094 112 
430 379 74 
513 812 687 
712 383 730 

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 
 

516 163 930 
987 445 355 2 
721 964 299 
886 845 16 
880 094 112 
430 379 74 
513 812 687 
712 383 730 

123 877 777 
272 010 172 2 
644 914 274 
006 855 18 
851 339 43 
795 660 19 
741 421 425 
516 168 910 

V. 241 519 481 362 385 130 3 520 958 101 3 883 343 231 النتيجة الت نية الع لياتية 

ادلنتوجات ادلالية 
األعباء ادلالية 

 447 489 620 
226 941 45 

 -
 -

447 489 620 
226 941 45 

638 719 694 
533 046 120 

VI. 574 673 105 574 548 222  574 548 222 النتيجة ادلالية 

VII. 816 192 587 936 933 352 3 520 958 101 4 457 891 453 النتيجة الت نية الع لياتية ق ل الضرا ب 
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26  من إعداد الطالبتُت ابالعتماد على ملحق رقم :ادلص ر 

الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية 
عن النتائج العادية  (تغَتات)الضرائب ادلؤجلة 

رلموع ادلنتجات العادية 
رلموع األعباء العادية 

 636 113 247 
750 914 23 
551 153 657 16 
984 460 422 12 

 -
 -

043 345 818 5 
942 386 297 2 

636 113 247 
750 914 23 
508 808 838 10 
042 074 125 10 

548 734 191 
052 466 36 
606 906 461 10 
516 982 800 9 

VIII. 660 924 090 713 734 466 3 520 985 101 4 234 692 567 النتيجة الصافية لألن طة العادية 

 (منتجات)عناصر غَت عادية 
 (أعباء)عناصر غَت عادية 

 -229 999  --229 999 995 697 1 

IX. 1 697 995 999 229--  999 229-  8النتيجة الغري عادية 

X. 662 622 085 712 735 237 3 520 985 101 4 233 693 338 النتيجة الصافية السنة ادلالية 

حصة الشركات ادلوضوعة موضع ادلعادلة يف النتيجة 
 الصافية

     

XI. صايف نتيجة اجمل وع اجمل ع     
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 ج و  ت ف ات اخل ينة : اثلثا 

لكونو  كىذا الصعوبة من نوعا إعداده لقي اخلزينة ، كلقد تدفقات جدكؿ لعرض الطريقة ادلباشرة Saaالشركة الوطنية للتأمُت  اختارت
  .ك اخلربة  اإلعداد يف الدقة يتطلب أنو كما جديدا ، جدكال

 عن عبارة فإهنا احملاسبة مديرية كحسب التشغيلية ، األنشطة خالؿ من البنود بعض إضافة مت اخلزينة تدفقات نالحظ أف عند إعداد جدكؿ
 :كىي  النموذج ، يف الواردة التشغيلية األنشطة بنود خالؿ من إظهارىا ؽلكن ال اليت التدفقات النقدية

  .ذلا  التابعة الوحدات كسلتلف الشركة بُت نقدية تدفقات عن عبارة: االرتباط  تغَتات 

 .اجملموعة  ككياانت الشركة بُت النقدية التدفقات عن  عبارة :ك الشركاء اجملمع

نظرا  معُت حساب يف مؤكدة بصفة تسجيلها من الشركة تتمكن َف اليت النقدية التدفقات عن عبارة كىي  :االنتظار قيد أك مؤقتة حساابت
ادلالية  القوائم يف "االنتظار  قيد أك مؤقتة  حساابت 47 "احلساب ظهور عدـ على ادلاِف احملاسيب النظاـ كينص حوذلا ، بياانت توفػر لعدـ

. 

. البنكية  العموالت عن الناذبة التدفقات عن عبارة فهي احملاسبة مديرية  حسب :زلصلة الغَت ادلستحقة الفوائد

. الشركة  ىياكل سلتلف بُت األمواؿ ربويل عن الناذبة التدفقات عن  عبارة :األمواؿ ربويالت

 )لسحبها  يتقدموا َف كاليت ذلم ادلؤمن قبل من الشركة على ادلسحوبة الشيكات عن الناذبة التدفقات عن  عبارة :االستثنائية اإليرادات
 . (منسية 

:   كما يلي 89مت عرض جدكؿ تدفقات اخلزينة كفق النموذج ادلقًتح من خالؿ اإلشعار رقم 
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 (الطري ة ادل اشرة  ) 2012 / 12 / 31للسنة ادلالية ادل فلة يف  Saaج و  ت ف ات اخل ينة لل ركة الو نية للتأمني  : 10ج و  رق  

2011السنة ادلالية  2012السنة ادلالية    ال يان ادلالحظة 

 

042 969 159 14 

 -000 553 218 11 

-874 136 998 3 

-750 084 51 

012 173 838 1 

-988 083 011 1 

757 430 274 

364 899 15 

092 51 

-123 103 358 1 

827 137 

-106 169 228 

 

064 960 457 17 

 -044 923 227 11 

 -779 710 504 5 

 -238 359 101 

479 170 632 1 

-887 106 17 

__ 

-929 773 3 

250 1 

-188 249 153 1 

849 802 

-413 657 393 

ت ف ات أموا  اخل ينة ادلتأتية من األن طة الع لياتية  

التحصيالت ادلقبوضة من أنشطة التامُت ك إعادة التأمُت 

ادلبالغ ادلدفوعة على أنشطة التأمُت ك إعادة التأمُت 

ادلبالغ ادلدفوعة للموردين ك ادلستخدمُت 

الفوائد ك ادلصاريف ادلالية األخرل ادلدفوعة 

تغَتات االرتباط 

اجملموعة ك الشركاء 

حساابت مؤقتة أك قيد االنتظار 

مدفوعات متأتية من األعباء أك اإليرادات ادلسجلة مسبقا أك ادلؤكانت 

فوائد مستحقة غَت زلصلة 

ربويالت األمواؿ 

إيرادات استثنائية 

 الضرائب عن النتيجة ادلدفوعة
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 ت ف ات أموا  اخل ينة ق ل العناصر غري العادية  680 154 163 1 576 469 749-

 تدفقات أمواؿ اخلزينة ادلرتبطة ابلعناصر غَت العادية   

 (أ)صايف ت ف ات أموا  اخل ينة ادلتأتية من األن طة الع لياتية   680 154 163 1 576 469 749

 

-964 732 142 

__ 

-287 506 457 41 

783 360 976 41 

443 570 22 

457 180 27 

317 693 304 

774 885 292 

 

-083 981 275 

__ 

-198 547 115 63 

271 359 401 62 

712 400 26 

820 103 31 

164 346 517 

575 785 108 

ت ف ات أموا  اخل ينة ادلتأتية من أن طة اال تث ار  

ادلسحوابت عن اقتناء القيم الثابتة العينية أك ادلعنوية 

التحصيالت عن عمليات التنازؿ عن القيم الثابتة العينية أك ادلعنوية 

ادلسحوابت عن اقتناء القيم الثابتة ادلالية 

التحصيالت عن عمليات التنازؿ عن القيم الثابتة ادلالية 

إيرادات مالية 

مدخالت العقارات  

الفوائد اليت مت ربصيلها عن التوظيفات ادلالية 

 احلصص ك األقساط ادلقبوضة من النتائج ادلستلمة

 (ب)صايف ت ف ات أموا  اخل ينة ادلتأتية من األن طة اال تث ار   306 532 738- 1 023 451 523
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 18  من إعداد الطالبتُت ابالعتماد على ملحق رقم :ادلص ر 

 

 

__ 

-000 000 156 

__ 

__ 

 

__ 

-000 600 132 

__ 

__ 

 ت ف ات أموا  اخل ينة ادلتأتية من أن طة الت ويل  

 التحصيالت يف أعقاب إصدار أسهم

 احلصص ك غَتىا من التوزيعات اليت مت القياـ هبا

 التحصيالت ادلتأتية من القركض

 تسديدات القركض أك الديوف األخرل ادلماثلة

-000 000 156  -000 600 132 (ج)صايف ت ف ات أموا  اخل ينة ادلتأتية من أن طة الت ويل     

-225 018 709  425 021 241 (ج + ب + أ  )تغيري أموا  اخل ينة يف الفرتة     

813 914 428 2 

588 896 719 1  

588 896 719 1 

013 918 960 1  

 أمواؿ اخلزينة ك معادالهتا عند افتتاح السنة ادلالية 

 أمواؿ اخلزينة ك معادالهتا عند إقفاؿ السنة ادلالية

-225 018 709  425 021 241  تغري أموا  اخل ينة خال  الفرتة  

 ادلقاربة مع النتيجة احملاسبية    
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 ج و  تغري األموا  اخلاصة: رابعا 

 األمواؿ تغَت جدكؿ بنود توضيح الشركة ، ؽلكن يف اخلاصة األمواؿ لرؤكس ادلشكلة الفصوؿ يف أثرت اليت للحركات ربليال يشكل كىو
 :يلي  كما اخلاصة

 .دج 12.000.000.000 كيبلغ كليا رأس ماؿ الشركة الوطنية للتأمُت كإعادة التأمُت زلررا

  .2011  ادلالية السنة مع مقارنة ٪ 8 قدرىا بزايدة دج 712.735.237 بقيمة ربح تظهر 2012 لسنة الصافية النتيجة

  :التاِف  النحو على العادية العامة للجمعية 02 للقرار رقم كفقا 2011 سنة نتيجة توزيع مت

 .دج  33.200.000 : القانونية  االحتياطات

 .دج  496.822.085 : االختيارية  االحتياطات

 .دج  132.600.000: ادلستحقة  األرابح توزيعات

 .دج  17.448.855.642 يبلغ اخلاصة األمواؿ رلموع

:   كما يلي 89اخلاصة كفق النموذج ادلقًتح من خالؿ اإلشعار رقم  األمواؿ مت عرض جدكؿ تغَت
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 2012 / 12 / 31للسنة ادلالية ادل فلة يف  Saaاخلاصة لل ركة الو نية للتأمني  األموا  ج و  تغري : 11ج و  رق  

فرؽ إعادة فارؽ الت يي  عالوة اإلص ار رأمسا  ال ركة مالحظة ال يان 
الت يي  

النتيجة االحتيا ات 

 833 820 662 3 459 697 282  8 312 508  12 000 000 000  2010 ديس رب 31الرصي  يف 

 2011تغيَت الطريقة احملاسبية 

 2011تصحيح األخطاء اذلامة 

 2011إعادة تقييم القيم الثابتة 

األرابح أك اخلسائر غَت ادلدرجة يف 
 2011لسنة  حساب النتائج 

 2011احلصص ادلدفوعة 

 2011زايدة رأس ادلاؿ 

صايف نتيجة السنة ادلالية   لسنة  
2011  

 2011احتياطات 

   

 

 

 
 

 

 

333 244 10 

  

 

 

 

 

 

 

 

662 820 677 

 

 

 

 

 

-000 000 156 

 

085 622 662 

-662 820 677 

 662 622 085 4 137 517 944  18 556 842  12 000 000 000  2011 ديس رب 31الرصي  يف 
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19  من إعداد الطالبتُت ابالعتماد على ملحق رقم :ادلص ر 

 2012تغيَت الطريقة احملاسبية 

 2012تصحيح األخطاء اذلامة 

 2012إعادة تقييم القيم الثابتة 

األرابح أك اخلسائر غَت ادلدرجة يف 
 2012حساب النتائج 

 2012احلصص ادلدفوعة 

 2012زايدة رأس ادلاؿ 

 2012صايف نتيجة السنة ادلالية 

 2012االحتياطات 

    

 

 

 

 

-467 495 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

000 519 57 

 

 

 

 

 

 

-085 022 530 

 

 

 

 

 

-000 600 132 

 

237 735 712 

-085 022 530 

 712 735 237 4 725 059 029  11 061 375  12 000 000 000  2012 ديس رب 31الرصي  يف 
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 ادلل ق  : خامسا 

 إحاالت تستعمل منظمة بطريقة كضعت أهنا حيث ادلالية ، القوائم يف الواردة العمليات فهم على تساعد كتوضيحات معلومات يتضمن
 .اخلاصة  األمواؿ تغَت كجدكؿ اخلزينة تدفقات كجدكؿ النتائج كحساب ادليزانية  يف الواردة ادلعلومة إُف

  :التالية  النقاط كفق ادلالية ، القوائم يف الواردة البنود ألىم كتوضيحات معلومات تضمن أنو كنالحظ

 .الشركة تقدًن -
  .2012سنة  يف األحداث أىم -
 .األساسية احملاسبية كالطرؽ القواعد -
 . ابدليزانية  ادللحقة ادلالحظات -
 .النتائج حبساب ادللحقة ادلالحظات -
 .اخلزينة تدفقات جبدكؿ ادللحقة ادلالحظات -
 .اخلاصة األمواؿ تغَت جبدكؿ ادللحقة ادلالحظات -

: IFRS17 وادلعيارscfم ارنة واقع احملا  ة وفق :ادلطلب الثال  
 ك scf ك ifrs17 بسكرة ، ىناؾ فرؽ بُت ادلعيار  ككالة   Saa الشركة الوطنية للتأمُتدراسة ادلوضوع بشقيو النظرم كالتطبيقي يفك بعد 

: ذلك من خالؿ 
 تكوف يف مجيع مراحل إبراـ عقد التأمُت أما  scfبينهم ألف األساس ىو ادلعاجلة احملاسبية حيث يف  كجود كجو مقارنةعدـ  -

. ادلعاجلة احملاسبية لألصوؿ ادلالية : فإنو ال يتناكؿ ادلعاجلة احملاسبية اليت تقـو هبا شركات التأمُت مثل ifrs17ابلنسبة ؿ 
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 خالصة الفصل الثال 

أبرزان أىم ادلفاىيم ادلتعلقة - 3114-   ككالة بسكرة Saaاليت قمنا هبا يف الشركة الوطنية للتأمُت  من خالؿ دراستنا التطبيقية 
على - 3114- على ادلستول ادلركزم كادلديرية اجلهوية لوالية ابتنة على ادلستول اجلهوم  كككالة بسكرة Saaابلشركة الوطنية للتأمُت 

 بشكل عاـ من نشأهتا ك ىيكلها التنظيمي ، SAAك اليت خصصت إلبراز أىم ادلفاىيم ادلتعلقة ابلشركة الوطنية للتأمُت  .ادلستول احمللي
ك بشكل خاص ك نقصد هبا ككالة بسكرة زلل الدراسة من خالؿ التعريف التقٍت ذلا ك ىيكلها التنظيمي ك عرض مصاحلها ك سلتلف 

. مهامها 

 إُف طريقة العمل ابلوكالة من الناحية التقنية فيما ؼلص عملية االنتاج ك التعويض، كذلك من الناحية احملاسبية بدراسة مثاؿ كمت التطرؽ
. كاقعي متكامل لعميلة يف الوكالة كذلك ابعتمادان على دراسة مجيع ادلستندات اخلاصة ابدللف زلل الدراسة 

 جملموعة من التزاماهتا فيما ؼلص بعض الضرائب كالرسـو كالقوائم ادلالية Saaك يف األخَت سبت دراسة كيفية معاجلة الشركة الوطنية للتأمُت  
 .  للشركة
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 : خادتة 
 ك ادلعيار  SCFالنظاـ احملاسيب ادلاِف يف شركات التامُت بُت  : كاففمن خالؿ دراسننا ذلناا ادلوضوع ك الذم جاء ربت الع

IFRS17 من اجل للوصوؿ إُف معاجلة إشكالية الدراسة  اليت كانت تدكر حوؿ  ادلعاجلة احملاسبية يف شركات التأمُت كفق النظاـ ،
احملاسيب ادلاِف، كذلك من خالؿ دراستنا للفصلُت األكؿ كالثاين، ابإلضافة إُف الدراسة ادليدانية اليت قمنا هبا من خالؿ تربصنا كانطالقا من 

 . الفرضيات كاألسئلة الفرعية ادلشار إليها يف ادلقدمة
من ىذا ادلنطلق ؽلكن القوؿ أف لقطاع التأمُت دكر مهم كأساسي كذلك من خالؿ الوظائف اليت تؤديها شركة التأمُت من أعلها أنو يكفل 

 .األماف للمؤمن لو كيساىم يف سبويل ادلشاريع االقتصادية من خالؿ توظيف  األقساط اجملمعة يف صور عديدة
لتحقيق شركة التأمُت ذلدفها ادلرتبط ابلوفاء كالتزامها اذباه ادلتعاملُت معها تقـو ابلعديد من العمليات ادلالية اليت يتوجب عليها كضع نظاـ 

 .زلاسيب زلكم من أجل تسجيل ىذه العمليات
حيث الحظنا أبف النظاـ احملاسيب اخلاص بشركات التأمُت ىو نظاـ مستمد من احملاسبة العامة كنظرا خلصوصية النشاط التأميٍت فقد 

 . أضافت شركات التأمُت حساابت خاصة هبا كذلك حسب احتياجاهتا
ككالة بسكرة  اليت قربتنا أكثر دلوضوع الدراسة تبُت لنا أف شركة التأمُت كغَتىا    Saa من خالؿ دراستنا ادليدانية للشركة الوطنية للتأمُت

من ادلؤسسات األخرل ، تعاًف زلاسبيا مجيع العمليات اليت تقـو هبا كادلرتبطة بنشاطها كفق نظاـ زلاسيب خاص ، ابإلضافة إُف جهود 
   . األفراد القائمُت على السَت اجليد داخل ىذه الشركات

نتا ج اخت ار الفرضيات  :أوال
ذلذه الدراسة كانطالقا من الفرضيات األساسية، ؽلكن عرض نتائج اختبار الفرضيات، نتائج ىذه الدراسة، ثالثثة كمن خالؿ الفصوؿ اؿ

 نتائج اختبار الفرضيات: أكال: التوصيات ادلقدمة كأفاؽ الدراسة كما يلي
بعد استعراضا دلختلف جوانب ادلوضوع، كمن خالؿ الدراسة التفصيلية اليت تطرقنا إليها يف سلتلف الفصوؿ كأجزاء الدراسة توصلنا أثناء 

 :اختبار الفرضيات إُف النتائج التالية
الدكر الذم يلعبو التأمُت يف سلتلف اجملاالت االقتصادية دلا يتميز بسمات خاصة ال توجد "  اليت تنص على أنولفرضية األوىلابلنس ة  - 

إلف شركات التأمُت عبارة عن مؤسسات مالية لديها نظاـ ك إطار خاص هبا  الفرضية األوىل ص ة ت ني حي ، . "يف القطاعات األخرل
 .سلتلف عن القطاعات األخرل

النظاـ احملاسيب ادلاِف من حيث  قامت الشركة اجلزائرية للتأمُت كإعادة التأمُت بتطبيق كل متطلبات  "لفرضية الثانيةو في ا يتعلق اب-  
ألف شركة التأمُت ك إعادة التأمُت تلتـز ابلتسجيل احملاسيب ك  الثانية  الفرضية ص ة ت ني  حي ."التسجيل احملاسيب كالتقييم كاإلفصاح 

 /scfالتقييم كاإلفصاح عن قوائمها ادلالية كفق 
 لتطبيق النظاـ احملاسيب ادلاِف ك عدـ اإللتزاـ دبعيار SAAاستجابة شركة التأمُت الوطنية " ف أب ادلتعلقة  الفرضية الثالثةو حسب - 

  الثالثة الفرضية ص ة ت ني  حي . "اإلبالغ ادلاِف الدكِف 
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 نتا ج ال را ة: اثنيا

ككالة     Saaلشركة الوطنية للتأمُتامن النتائج  ادلتوصل إليها من خالؿ الدراسة النظرية ك التطبيقية من خالؿ الدراسة ادليدانية يف ادليدانية 
 -بسكرة–

:  نستخلص النتائج التالية
  النظاـ احملاسيب ادلاِفscfتػالءـ مع طػبػيعػػة نػػشػػاط الػػتػػأمػػيػن ، فػػػبػالػػرغػػم مػن تػمػػيػػز قػػطػػاع الػػتػأمػُت بػخػصائص تػػشكػػل مػػفػػارقػػو  م

  بػػيػنػو ك بػػيػػن بػػػاقي الػػقطػػاعػػات اال أف ىػػذا الػػنظػػاـ سػاعػػد يف تػػنػػظػػيػػم مػػحػػػاسػػبػػة قػػطػػاع الػػتػػأمػػيػػن بػػما يػػتػػالءـ مػع خػصوصيػػاتػػها
 النظاـ احملاسيب ادلاِف اف تطبيق scfللتأمينات ال يتوافق مع القواعد اليت جاء هبا ادلعيار الدكِف لإلبالغ ادلاِف الدكِف ifrs17 . 
 التوصيات: اثلثا

 :على ضوء النتائج اليت مت التوصل إليها ؽلكن تقدًن التوصيات التالية 
 البد من ربديث ادلعاجلات احملاسبية كفق النظاـ احملاسيب دبا يتوافق مع ادلعايَت الدكلية ابعتبارىا مرجعا شامال للمحاسبة الدكلية . 
 البد من توفَت خرباء يف التقييم ، حيث ال يتم التقييم الفعلي الصحيح اللتزامات التأمُت اال بوجود ىذا النوع من اخلرباء .  

البد كذلك من خلق التوافق بُت كل من النظاـ احملاسيب ادلاِف ك ادلعايَت الدكلية للمحاسبة دكف إغفاؿ النظاـ اجلبائي ، خللق قوائم موحدة 
 . ك مقبولة دكليا لتوسيع االستثمار يف ىذا القطاع

 أفاؽ ال را ة: رابعا
أرجو أف يستكمل ىذا العمل من طرؼ األخرين، ابعتبار أف ادلوضوع جديد كػلتاج إُف ادلزيد من البحث كاإلثراء، كؽلكن اقًتاح ادلواضيع 

: التالية
 .  يف اجلزائر IFRS 17دراسة إمكانية تطبيق ادلعيار الدكِف لإلبالغ ادلاِف الرابع - 
 . مدل التزاـ شركات التأمُت دبتطلبات اإلفصاح كفق ادلعايَت احملاسبية الدكلية- 
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الصف ة احملتوايت 
 Iالبسملة  

 IIشكػػػػػر ك عرفػػػػػاف  

 IIIادللخص ابللغة  العربية 
 IV ابللغة االصلليزية ادللخص

  V-111قائمة األشكاؿ  
 111 قائمة اجلػداكؿ  

 -  IXقائمة ادلالحػػق  
111  

أ ادلقدمة 
 بإشكالية الدراسة : أكال 
ت الدراسات السابقة  : اثنيا 
ث فرضيات الدراسة  :  اثلثا 
ث حدكد الدراسة                           : رابعا 

ث ادلنهج ادلتبع يف الدراسة                     : خامسا
ج أسباب اختيار ادلوضوع :  سادسا 
ج أىػػداؼ الدراسة   : سابعا 
ج أىػػمية الدراسة   : اثمنا 

ج ىػػيكل الدراسة : اتسعا 

اجل ء النظري 

النظام احملا يب ادلايل يف شركة التأمني  : الفصل األو  

 2سبهيد   

 3    ماىية النظام احملا يب ادلايل :ادل    األو  
 3تعريف النظاـ احملاسيب ادلاِف   :  ادلطلب األكؿ 
 3أعلية النظاـ احملاسيب ادلاِف      :  ادلطلب الثاين 

 4-3  أىداؼ تبٍت النظاـ احملاسيب ادلاِف  : ادلطلب الثالث 
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 4-5فوائد تبٍت النظاـ احملاسيب ادلاِف ك خصوصياتو : ادلطلب الرابع

 6   ماىية التأمني : ادل    الثاين 
 7-8مفهـو التأمُت     :  ادلطلب األكؿ 
 9-10       فوائد التأمُت: ادلطلب الثاين 

 11-13أنواع التأمُت     :  ادلطلب الثالث 
 14-16تعريف عقد التأمُت    : ادلطلب الرابع

 17 يب يف شركات التأمني     االتنظي  ادلح:  ادل    الثال  
 17مفهـو احملاسبة يف شركات التأمُت     :  ادلطلب األكؿ 
 17-18مفهـو النظاـ احملاسيب يف شركات التأمُت    :  ادلطلب الثاين 

 18-19اذليكل التنظيمي لشركات التأمُت    :  ادلطلب الثالث 
 19-23مقومات النظاـ احملاسيب يف شركات التأمُت : ادلطلب الرابع

 24خالصة الفصل األكؿ  

.  و التسجيالت احملا  ية 17معيار اإلبالغ ادلايل ال ويل : الفصل الثاين 
 26سبهيد  

 27   17مايل دويل . معيار ا: ادل    األو  
 27نطاؽ احملاسبة عن عقود التامُت     :  ادلطلب األكؿ 
 29االعًتاؼ ك القياس بعقود التامُت     :  ادلطلب الثاين 

 32    اإلفصاح عن عقود التامُت:  ادلطلب الثالث 

 IFRS17   34 و SCF  ادلعاجلة احملا  ية لتامني وفق: ادل    الثاين 
 SCF    34-45ادلعاجلة احملاسبية لشركات التامُت كفق : ادلطلب األكؿ 

 48-45   17 ادلاِف   مقارنة النظاـ احملاسيب ادلاِف للتأمينات ابدلعيار الدكِف لإلبالغ :الثاينادلطلب 
 49خالصة الفصل الثاين  

اجلزء التطبيقي 

    وكالة بسكرة Saa يف ال ػركة الو نية للتأمنيادلعاجلة احملا  ية: الفصل الثال  
 52سبهيد  

 Saa 53ع وميات حو  ال ركة الو نية للتأمني : ادل    األو  
 Saa 53-59تقدًن الشركة الوطنية للتأمُت : ادلطلب األكؿ 
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 67 وكالة بسكرة  Saaآلية ع ل ال ركة الو نية للتأمني : ادل    الثاين 
 78-67 من الناحية التقنية  Saaآلية عمل الشركة الوطنية للتأمُت :  ادلطلب األكؿ 
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 84معاجلة ضرا ب و ر وم ال ركة و عرض قوا   ا ادلالية    : ادل    الثال  
 Saa 84-89معاجلة ضرائب ك رسـو الشركة الوطنية للتأمُت : ادلطلب األكؿ 
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 109-108خاسبة  
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 مصاريف التنمية قابلة للتثبيت 203
 بررليات ادلعلوماتية كما ؽلاثلها 204
 االمتيازات كاحلقوؽ ادلماثلة كبراءات االخًتاع كرخص كالعالمات  205
 التثبيتات العينية 21

 األراضي  211
 عمليات ترتيب كهتيئة األراضي 212
 مباين 213
 معدات كأدكات 215

 معدات نقل 2180
 ذبهيزات مكتب 2184
 األراضي ادلمنوح امتيازىا 221
 تثبيتات جارم اصلازىا 23
 متاح 24
  متاح25
 إىتالؾ التثبيتات 28
 خسارة القيمة على التثبيتات 29

حساابت ادلؤوانت الت نية : الصنف الثال 
 األرصدة التقنية على العمليات ادلباشرة   30

 ديوف األقساط 300
 مطالبات كطعوف 3069 مؤكنة تسوية تعويضات على األضرار 3060

للتحصيل 
 األرصدة التقنية ادلقبولة 31
 الرصيد التقنية على العمليات ادلباشرة 32
الرصيد التقٍت عند القبوؿ  33
  حصة التامُت ادلشًتكة ادلتنازؿ عنها من األرصدة التقنية38
تقنية   حصة إعادة التامُت متنازؿ عنها من ديوف39
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التأمُت 
حساابت الغري : الصنف الرابع

 معيدم التأمُت، ادلتنازلُت على التامُت كاحلساابت 40
ادللحقة 

 احلساب اجلارم دلعيد التامُت 401
 احلساب اجلارم للتنازؿ كإعادة التامُت 402
 احلساب اجلارم لسماسرة التامُت 403
 ادلؤمنُت كسطاء التامُت كاحلساابت ادللحقة 41

 العمالء ادلؤمنُت 411
 ادلؤمنوف، دفع أبجل 4114
 مؤمنُت مشكوؾ فيهم 416
 ادلؤمنُت الدائنُت، تسبيقات مقبوضة، زبفيضات 419

ادلطلوب منحها كادلوجودات األخرل ادلطلوب إعادهتا  
 زبفيضات كتنزيالت شلنوحة 4195

 ادلستخدموف كاحلساابت ادللحقة 42
 اذليئات االجتماعية كاحلساابت ادللحقة 43

  الضماف االجتماعي431
 الدكلة كاجلماعات العمومية، اذليئات الدكلية 44

احلساابت ادللحقة 
 الدكلة كاجلماعات العمومية األخرل، إعاانت 441

مطلوب استالمها 
 الدكلة ضرائب قابلة للتحصيل من طرؼ آخر 442

 DT حق الطابع 4427
 TG طوابع عامة 4428
 FCN صندكؽ الكوارث 4430
 FGA صندكؽ ضماف السيارات 4431
  الدكلة، ضرائب على النتائج444

 الرسم على رقم األعماؿ احملصل 4457
 اذليئات الدكلية 446
 ضرائب أخرل كرسـو كتسديدات 447

 TAP الرسم على النشاط ادلهٍت 44701
 اجملمع ك الشركاء 45

 احلساابت اجلارية-  الشركاء455
عمليات على رأس ادلاؿ -  الشركاء456

مساعلات مطلوبة -   الشركاء45621
 الشركاء احلصص الواجبة الدفع 457
 سلتلف الدائنُت كسلتلف ادلدنُت 46
 احلساابت االنتقالية كاالنتظارية 47
 خسائر القيمة على حساابت الغَت 49

 خسائر القيمة على حساابت ادلتنازلُت عن التامُت كمعيد التامُت 490
  خسائر القيمة على ادلؤمنُت كسطاء التامُت491

حساابت ال ي  ادلالية : الصنف اخلامس
 القيم ادلنقولة للتوظيف 50

 احلػػػػصص يف ادلؤسسات ادلرتبطة 501
 األسهم اخلاصة 502
 الػػػػبػػنػػوؾ ، الػمػػؤسػػسػات الػػػػػمػػالػػػيػػة كمػا يػػػمػاثػػػلها 51

 قيمة التحصيل 511
 شيكات للتحصيل 5112
 البنوؾ كاحلساابت اجلارية 512
 اخلزينة العمومية كادلؤسسات العمومية 515
 أمواؿ موضوعة لدل ادلوثق 516
 اذليئات ادلالية األخرل 517
 األدكات ادلالية ادلشتقة 52
 الصندكؽ 53

  الصندكؽ الرئيسي531
 الصندكؽ الفرعي 532
 ككاالت التسبيق كاالعتماد ات  54

 التحويالت ادلالية 581
 التحويالت الداخلية األخرل 588

حساابت اإليرادات : الصنف السابع
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حساابت األع اء : الصنف السادس
 أداء احلوادث 60

 (أتمينات األضرار ) أداءات على العمليات ادلباشرة 600
 مصاريف التعويضات على التامُت ضد األضرار 6006
 (أتمينات على األضرار ) أداءات على القبوؿ 601
أتمينات ) أداءات على العمليات ادلباشرة 602

 (األشخاص
 (أتمينات األشخاص ) أداءات على القبوؿ 603
 حصص الشريك ادلتنازؿ عنها يف األداءات 608
 حصص إعادة التامُت ادلتنازؿ عنها  609

 أداءات كتعويضات كاجبة الدفع على عمليات 6090
إعادة التامُت على األشخاص 

أداءات كتعويضات كاجبة الدفع على عمليات  6092
األضرار إعادة التامُت على 

 مشًتايت كخدمات خارجية 61
 خدمات خارجية أخرل 62

 أجور الوسطاء كاألتعاب  622
 نقل السلع كالنقل اجلماعي للمستخدمُت 624
 التنقالت كادلهمات كاالستقباالت 625
  أعباء ادلستخدمُت63
 الضرائب كالرسـو كادلدفوعات ادلماثلة 64
 األعباء العملياتية األخرل 65
 األعباء ادلالية 66
 العناصر الغَت العادية، األعباء 67
 سلصصات اإلىتالؾ ، مؤكانت كخسائر القيمة 68
 الضرائب على النتائج كما ؽلاثلها 69

 األقساط 70
 أقساط صادرة عن عمليات مباشرة 700

 أتمُت على السيارات 700111
 أتمُت على األخطار ادلتعددة 700212
 أتمُت على النقل 700313
 أتمُت على األشخاص 700414

 (أتمينات األضرار  ) أقساط مقبولة 701
 أقساط صادرة على العمليات ادلباشرة 702
 األقساط ادلقبولة 703
 مبيعات الدراسات على نشاط التأمُت 705
 تقدًن اخلدمات األخرل 706
 حصص إعادة التأمُت من األقساط 708
 حصص إعادة التأمُت من األقساط  709

  أقساط متنازؿ عنها عن أتمُت 7090
 أقساط متنازؿ عنها عن أتمُت األشخاص 7092

 أقساط مؤجلة  71
 أقساط للتأجيل 715
 عموالت مقبوضة من إعادة التأمُت  721
 عموالت مدفوعة من أقساط إعادة التأمُت  729
 اإلنتاج ادلثبت 73
 إعاانت االستغالؿ 74
 ادلنتوجات العملياتية األخرل  75
 ادلنتوجات ادلالية 76

 فوائد مقبوضة عن كدائع لدل مؤسسات التأمُت  ادلتنازلة لػػػها أك 763
الػػػمعاد الػػػتنػػازؿ عػػػػنها  

 العناصر الغَت العادية ، ادلنتوجات 77
  اإلسػػػتػػػرجاعػػات عػػػن خػػسائػػر القيمة كادلؤكانت78

  ادلص ر: (Le system comptable financier, ministers des finances, conceal national de la comptabilité, 
2009) 
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 (المستود المركزي  ) SAAالهيكل التنظيمي لمشركة الوطنية لمتأمين : (02)الملحق رقم 
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 (المستود الجهوي  ) SAAالهيكل التنظيمي لمشركة الوطنية لمتأمين : (03)الملحق رقم 
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  (المستود المحمي  ) SAAالهيكل التنظيمي لمشركة الوطنية لمتأمين : (04)الملحق رقم 
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 التسجيل المحاسبي إلبرام عقد التأمين: (05)الملحق رقم 

 
 

 

20.103,42 
15.573,04 

200,00 

2.046,88 
692,00 
40,00 

51,50 
1.500,00 

4111000000 

7000001110 
7003001110 

4427200000 
4450100000 
4431100000 
4424010000 

4427100000 

20.103,42 20.103,42 
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 التسجيل المحاسبي إلبرام عقد التأمين: (06)الملحق رقم 

 
 

  

 
 
 
 

20.103,42 
20.103,42 

4111400000 
4111000000 

20.103,42 
20.103,42 

20.103,42 20.103,42 

5300000000 
4114000000 
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 التسجيل المحاسبي لتكوين الممونة: (07)الملحق رقم 

 
 

 

 
 

14.550,23 
14.550,23 

3060001110 
 

6009001110 

5.150,00 
5.150,00 6009001110 

3060001110 
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 التسجيل المحاسبي ألتعاب الخبير: (08)الملحق رقم 

 

2.356,20 
1.980,00 

376.20 

5120300000 
6006001110 
4456600000 

2.356,20 2.356,20 
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 التسجيل المحاسبي لتسميم الشيك إلى البنك: (09)الملحق رقم 
 

 
 
 

 

19.700,23 
5112200000 19.700,23 
3069000000 

19.700,23 
19.700,23 5120300000 

5112200000 
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 التسجيل المحاسبي لتسوية قيمة التعويض: (10)الملحق رقم 
 

 
 

 

 
 

3069000000 
4196000000 19.700,23 

19.700,23 

19.700,23 
19.700,23 5120300000 

4196000000 
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 التسجيل المحاسبي إللغاء ممونة التعويض: (11)الملحق رقم 

 

3060001110 
6009001110 19.700,23 

19.700,23 

19.700,23 19.700,23 
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 TAPقيمة ب التسجيل المحاسبي لمتصريح: (12)الملحق رقم 

 

 

 

6420000000 
4470100000 

4470100000 
4470200000 

4470200000 
1851903114 

104.743,00 
104.743,00 

104.743,00 
104.743,00 

104.743,00 
104.743,00 
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  المجمعFGAالتسجيل المحاسبي لتحديد قيمة : (13)الملحق رقم 

 
 

 

 

4431100000 
4431110000 

20.817,51 
20.817,51 

4431110000 
1851903114 

20.817,51 
20.817,51 
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  و الطوابعTVAالتسجيل المحاسبي لتحويل قيمة : (14)الملحق رقم 

 
 

 
 

4450100000 
4451100000 

871.677,67 
871.677,67 

4427100000 
4451100000 

4450100000 
4456600000 

4427200000 

1851903114 

871.677,67 
27.640,00 

280.314,00 

1.179.631,67 
49.327,52 

49.327,52 
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 المركبات التسجيل المحاسبي لتحديد قيمة رسم: (15)الملحق رقم 

 
 

 

7.950,00 4424010000 
7.950,00 4424110000 

4424110000 
1851903114 

7.950,00 
7.950,00 
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 عقد تأمين سيارة: (16)الملحق رقم 

 

 
 

 

00:00 2020/01/27  

23:59 2021/01/26  

00:00 2020/01/23  

Chebri Samah 

Mansouri Ahmed 

6.516,82 

15.573,04 

 

20.103,42 

 Vingt 
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 معاينة ودية لحادث سيارة: (17)الملحق رقم 
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 أمر بمجمة: (18)الملحق رقم 
 

 
 

3114 Biskra Step 
2020 / 110337 
13/06/2020 

17/06/2020 

2020 - 0337 

Chebri Samah 

CITE 80 LOGTS  N° 32 REMAICHE  BISKRA  

PEUGEO

T 

00476.112.07 

CT015430 

1100036141 

27/01/2020 26/01/2021 

Baara   Brahim 

HAI SIDI 

GHOZEL 

CHERRY 

00609.319.16 

SALAM

A 
SALAMA DE BISKRA  

13550 
13550-20/616 

05/05/2020 04/05/2020 

17/06/2020 

HOUHOU ABEDLMALEK 
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 محضر الخبرة: (19)الملحق رقم 

 
 

CHEBRI SAMAH BAARA BRAHIM 

13550-20/616 

 

00476.112.07 
VF3WCKFTO CT015430 
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 أتعاب الخبير: (20)الملحق رقم 
 

 
 
 

 

CHEBRI SAMAH  

13550-20/616 

 

ABD ENACER HOUASSI 

EURL  LEADER 
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 المطالبة بالتعويض : (21)الملحق رقم 

 
 

CHEBRI SAMAH 

PEUGEOT 

MANSOURI AHMED 

 3114    1100036141 

 2020- 110337 

 00476.112.07 

 

 AGENCE  3114 BISKRA  

STEP 

SALAM

A 
BAARA BRAHIM 

CHERRY 

 BAARA BRAHIM 

 13550-20/616 

 SALAMA DE BISKRA  13550 

 

Echéance                      04/05/2020 

 

00609.319.16 

 

27/06/2020 

 

19.700,23 
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 بيان دفع التعويض:  (22)الملحق رقم 
 

 

CHEBRI SAMAH 

CHEBRI SAMAH 

 

00476.112.07 
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  G50التصريح الشجرو  وثيقة: (23)الملحق رقم 
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 (جانب أصو ) Saaادلي انية العامة لل ركة الو نية للتأمني : ) 24)ادلل ق رق  
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 (جانب خصوم )  Saaلل ركة الو نية للتأمني  ادلي انية العامة: (25)ادلل ق رق  
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  Saaج و  حساب النتا ج لل ركة الو نية للتأمني : ) 62)ادلل ق رق  
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  Saaج و  ت ف ات اخل ينة لل ركة الو نية للتأمني : ) 72)ادلل ق رق  
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  Saaلل ركة الو نية للتأمني  ج و  تغريات األموا  اخلاصة: (28)ادلل ق رق  
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